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Barensnood
in de file

- DePolitie van Weert is afgelopenzaterdag omstreeks 15.00 uur in
file op de A2onder de Wil-

aenberg bij Weert te hulp ge-nepen door een aanstaande va-aer uit Maastricht, omdat zijnvrouw naast hem in de auto inbarensnood verkeerde.
°nder begeleiding werd het
Paartje door de file geloodst.
£.tiige uren later kreeg het poli-
tbureau in Weert telefoon van«e kersverse vader dat er eengezonde zoon van acht pondwas geboren. In alle consterna-tie vergat hij te vermelden hoeac nieuwe wereldburger heet.

Plannen voor
nieuwe aanpak

dienstplicht
°nze Haagse redactie

ef "AAG -Op het ministerie van
ndpe wordt gesleuteld aan een
*n v

Systeem voor de dienstplicht.
ien t,

mogelijkheden is om de
ervfn in twee fasen te laten
lidd i£n' het eerste deel na het
edel onderwijs en het twee-
Dlt- a na voltooiingvan een hogere
"vaaif ng' Elke fase duurt zes tot
U p

maanden. Dienstplichtigen
rijp ln een keer van af willen zijn,een korting op de totale duur.

el ns beleidsambtenaar J. Tem-
-s*isip° op bet ministerie van de-
PeelH met aller"lei gedachten ge-
en v °m na te gaan hoe de êevol-ienlf_an de vergrijzing van de sa-
en u ng kunnen worden bestre-
'enst i-

Zegt dat de tweefasen"
lm.t ht evenwel een van de

reeele opties is. Er kleven te-
,j| Praktische bezwaren aan. Hij
en <_!et zeSien welke mogelijkhe-:ena^euzerziJn-
an h ldee dat binnen het kader
nent ezelfde studie op het departe-
an .ordt bekeken, is het inzetten
ari 01daten bij de bescherming
.er, .et milieu. Zo zou defensie ta-
ing *Unnen krygen bij de opspo-
et u an milieudelicten. Ook kan
et rJfy* helpen bij het beheer van
el ScVleu- Beleidsambtenaar Tem-
eer h

de dansen voor dit plan
Oor n de twee fasenstructuurac dienstplicht.

het weer

--keerlk ,k een regen- of on-
'ete en afen toe z«n- Mid-.„ e»nperatuur rond 24 gra-
t '

uf;Wakke tot matige windii0r leenlopende richtingen.
effe actuele informatie be-
»nt llet weer in Limburg
.w bellen 06-91122346.

a °p: 06.11 onder: 21.19
n _n°P: 12.46 onder: 22.46

J|p: 06.13 onder: 21.18n°P: 13.58 onder: 23.00

L <iEN. 0F ONWEERSBUI

Zee
Langs de zuidwestelijke kust van
België moeten kinderen en ouderen
het zwemmen in zee achterwege la-
ten. Het ministerie van milieu van

volksgezondheid van Vlaanderen
heeft dit „dringend aanbevolen" in
een communiqué dat zaterdag werd
verspreid door de Belgische radio.
Het publiek leek zich overigens wei-
nig aan te trekken van de waarschu-
wing, want gisteren en zaterdag was
het op de stranden even druk als an-
ders.

Wie aan het strand van Koksijde,
Oostduinkerke of Nieuwpoort bij
het zwemmen een slok zeewater
naar binnen krijgt, kan last krijgen
van darm- en maagklachten, aldus
het communiqué.

Salmonella
Tussen de badplaatsen De Panne en
Nieuwpoort is de afgelopen week
een hogere concentratie salmonella
(darmbacterie) aangetroffen dan te-
voren. Een crisisteamvan de burge-
meesters van de getroffen gemeen-
ten besloot evenwel geen zwemver-
bod uit te vaardigen. Daarmee haal-
de het zich felle kritiek van de pu-
blieke opinie in België op de hals.

De verontreiniging is veroorzaakt
door rioolwater dat in de haven van
Nieuwpoort in zee terechtkomt. Het
gebied Vlaanderen heeft de bouw
van meer doeltreffende zuiverings-
installatiesaangekondigd.

Zwemmers verrast
door zeestroming

Van onze Haagse redactie
DEN HAAG - Als gevolg van een
ongewoon sterke stroming voor de
kust ter hoogte van Den Haag is het
afgelopen weekeinde een record-
aantal zwemmers in moeilijkheden
geraakt. Een 50-jarige Duitse toerist
verdronk en 28 andere zwemmers
konden op het nippertje worden ge-
red. Vier drenkelingen moesten ter
observatiein hetziekenhuis worden
opgenomen.
Een sterke noordwestenwind in
combinatie met springtij had in de
zeebodem dicht voor het stranddiepe geulen gemaakt, waarin het

hard stroomde. Veel zwemmers
werden daar door verrast. Zaterdag
slaagden 23 badgasten er niet in om
op eigen kracht naar het strand te-
rug te zwemmen. De reddingsbriga-
de haalde hen op tijd uit het water.
In de afgelopen tien jaar is het niet
voorgekomen dat zoveel mensen op
een dag moesten worden gered.

De politie had zaterdag wel uitge-
breid gewaarschuwd voor de muien
onder de kust. De rode bal, dieduidt
op een gevaarlijke zee, was gehesen.
Politiejeeps met waarschuwings-
borden reden langs het strand en
langs de waterkant waren sommige

stukken zee afgezet. Op zee werd
uitgebreid gepatrouilleerd. Dat alles
kon niet verhinderen dat zwemmers
in problemen raakte.

Voorzichtig
Gisteren wisten veel nieuwe bad-
gasten van de gevaren door waar-
schuwingen op radio en televisie.
De wind kwam weliswaar uit het
oosten, maar de muien waren nog
niet verdwenen. Met het mooie
weer doken toch veel mensen in zee,
maar de meesten waren heel voor-
zichtig.
Ondanks dat het op het strand en in
zee veel drukkerwas dan de dag te-
voren, raakten minder mensen in
nood. Vijf zwemmers konden wor-
den gered. Voor een Duitse toerist
waren de inspanningen in de sterke
stroming te groot. Hij kreeg een
hartaanval, werd onder water gezo-
gen en verdronk.

Rapport: te weinig zuiveringsinstallaties

Toestand Vlaamse
wateren rampzalig

BRUSSEL - De toestand van het Vlaamse oppervlaktewater is
rampzalig. Driekwart van derivieren en kanalen in Vlaanderen
is ziek en sommige waterlopen zijn zelfs biologisch dood. Dat
staat in een vertrouwelijk rapport dat is opgesteld voor de
Vlaamse minister van milieu. Het rapport lekte dit weekeinde
uit via de Vlaamse zender VTM.
Volgens het rapport, dat volgens
VTM al sinds mei geheim wordt ge-
houden, investeert Vlaanderen in
vergelijking met de buurlanden
veel te weinig in zuiveringsinstalla-
ties en afvalwaterbasins. De zuive-
ringscapaciteit dekt maar 54 pro-
cent van de vervuiling. Bovendien
is slechts 57 procent van de bevol-
king aangesloten op een riolering.
In Nederlanden de Bondsrepubliek
geldt dat voor negentig procent van
de bevolking.

De landbouw zou verantwoordelijk
zijn voor twintig tot dertig procent
van de vuilvracht die in de waterlo-
pen belandt. Het rapport hekelt ver-
der de geringe controle op indu-
striële lozingen. Vergunningen wor-
den niet openbaar gemaakt. Boven-
dien worden de bedrijven in het
beste geval slechts één keer per jaar
gecontroleerd. Hoewel die controles
toch nog in tien procent van de ge-
vallen overtredingen opleveren, zou
de Vlaamse Waterzuiveringsmaat-
schappij er geen gevolgen aan ver-
binden.

vandaag

# Middel tegen 'zure
boeken'
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" Wat drijft de oude
bok naar het groene
blaadje?
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Zenuwenoorlog om gijzelaars in Libanon begonnen

Ontvoerders willen
Cicippio laten gaan
Van onze correspondent

TEL AVIV - De zenuwenoorlog om
de gijzelaars in Libanon is het afge-
lopen weekeinde op gang gekomen
met tegenstrijdige verklaringen van
Hezbollah. Gisteravond zei een van
de shi'ietische leiders, Hussein
Mussawi, dat een van de Israëlische
soldaten zal worden gedood als dat
in het belang is van de islam en de
„verworpenen". Mussawi verklaar-
de dat Israël door de vrijlating van
de ontvoerde sjeik Abdul Karim
Obeid de dood van een van zijn on-
derdanenkan voorkomen.
Ongeveer tegelijkertijd maakte de
„Revolutionaire . Rechtvaardig-

heidsorganisatie", een van de groe-
pen binnen Hezbollah, voorwaar-
den bekend voor de vrijlating van
de Amerikaanse gijzelaar Joseph
Cicippio. De organisatie wil dat Is-
raël sjeik Obeid in vrijheid stelt, sa-
men met 450 andere Arabische ge-
vangenen. De pro-Iraanse shi'iti-
sche organisatie heeft eerder laten
weten dat niet onderhandeld kan
worden over het lot van de drie Is-
raëlische militairen die in Libanon
gevangen worden gehouden.

Afgelopen zaterdag kwam Hezbol-
lah met een op vele punten ondui-
delijk verklaring, waaruit zou kun-
nen worden opgemaakt dat de radi-
cale shi'ieten in ruil voor Obeid de
vrijlating willen van alle shi'itische
gevangenen en vijfPalestijnen in Is-
raëlische handen. Een van de Pales-

tijnen, Abdel Hadi Suleiman Gha-
nem, wordt verdacht van de recente
aanslag op een bus in Israël, waarbij
16 doden vielen.

Het Witte Huis weigerde commen-
taar te leveren op voorgestelde vrij-
lating vn Cicippio. „We proberen
niet tereagereh op ieder individueel
gerucht of bericht", aldus een
woordvoerder.

Israëls minister van defensie, Jit-
schak Rabin, Jieeft gisteren her-
haald dat er geen sprake kan zijn
van de vrijlatingvan sjeik Obeid en
andere gevangenen, als daar niet de
vrijlating van Israëlische militairen
tegenover staat.

Lufobers
In beide enquêtes werd ook geke-
ken naar de aantrekkingskrachtvan
de lijstaanvoerders. Lubbers kan op
de meeste steun rekenen. Bij de
Vara krijgt hij het vertrouwen van
54 procent van alle kiezers. Opmer-
kelijk is dat hij onder VVD-kiezers
populairder is dan de lijsttrekker
van die partij, Joris Voorhoeve. De
Avro peilde wie de meeste aanhang
krijgt als premier: Lubbers krijgt
hier 46 procent, tegen Kok 29.

sport

# Sporting Lissabon
winnaar Amsterdam
714-toernooi.

# VVV bedwingt week
voor start competitie
Roda JC.

# Chnstian Feenstra
verrassende
Nederlandse
tenniskampioen.

# Vlekkeloze rentree
voor Cor Lambregts.

VN wil toezicht
houden op vrede
in M-Amerika

NEW VORK - De secretaris-gene-
raal van de Verenigde Naties. Javier
Perez de Cuellar, is bereid VN-waar-
nemers naar Midden-Amerika te
sturen. Hij deed dit aanbod aan de
presidenten van de vijfMiddename-
rikaanse landen die zaterdag aan
een driedaagse topconferentie zijn
begonnen.

De VN-waarnemers zouden erop
moeten toezien op naleving yan de
afspraken om militaire hulp aan
guerrillastrijders in Midden-Ameri-
ka te staken. Het gaat dan om hulp
aan de Contra's die tegen Nicaragua
vechten en aan de Salvadoraanse
guerrillastrijders van de FMLN. Of
de speciale VN-missie er komt. is
echter afhankelijk van een beslis-
sing van de Veiligheidsraad en van
de instemming van Honduras.
Honduras weigert tot nu toe ak-
koord te gaan met de aanwezigheid
van een VN-missie.

Enquêtes:
CDA aan
de leiding

Van onze Haagse redactie
DEN HAAG - Twee opiniepeilin-
gen naar de politieke krachtsver-
houdingen van dit moment in Ne-
derland wijzen uit dat het CDA een
maand voor de Tweede Kamerver-
kiezingen de grootste partij zou
worden. De uitkomsten verschillen
echter nogal als het gaat om de win-
sten en verliezen die daartoe leiden.
De meest opmerkelijke verschui-
vingen kwamen gisteravond uit de
door de Vara-televisie gepresenteer-
de cijfers van bureau Inter/view.

Volgens deze enquêteur zou het
CDA 4 zetels winnen en de PvdA 3
zetels verliezen, als gevolg waarvan
er 9 zetels verschil zouden ontstaan
tussen de twee grootste partijen in
het parlement. Ondanks een verlies
van 7 zetels voor de VVD, zou de
oude coalitie CDA/VVD sterk ge-
noeg (78 zetels) worden voor een
nieuwe regeerperiode. Groen Links
zou volgens deze opiniepeiling
groeien van 3 tot 8 zetels.

Het Nipo, dat voor de Avro peilde,
laat het CDA een zetel verliezen en
geeft de PvdA eveneens 3 zetels ver-
lies. De VVD krijgt dezelfde uitslag
als bij Inter/view, maar Groen Links
stijgt van 3 naar 11. Voor D66 vallen
de peilingen naar twee kanten: In-
ter/view houdt het op een zetel ver-
lies, Nipo op een zetel winst.

Duiven vliegen
op tijdens de 44ste
herdenking in Ja-
pan van de Ame-
rikaanse atoom-
aanval op Hiros
hima in 1945, die
het einde van de
Tweede Wereld-
oorlog inluidde.
De burgemeester
van Hiroshima,
Takeshi Araki,
riep in het vredes-
park in het cen-
trum van de stad
de 55.000 aanwe-
zigen op er voor te
zorgen dat de
ramp van een
kernaanval nooit
zal worden her-
haald. Het officië-
le aantal slachtof-
fers van de aanval
is het afgelopen
jaar gestegen tot
ruim 157.000 om-
dat Hiroshima
alle inmiddels ge-
storven inwoners
meetelt. Bij de
aanval kwamen
meer dan 125.000
mensen direct om
het leven of korte
tijd later aan de
gevolgen van de
straling. De kerk
van Hiroshima,
die sinds de
atoomval op 6
augustus 1944 in
tamelijk onge-
schonden staat het
symbool werd van
de vernietigende
kracht van het
kernwapen, wordt
binnenkort gere-
noveerd.

Proef met
thuiswerk

ambtenaren

"Brandend stort de luchtballon neer van de Amerikaan Robert
Mock tijdens de zaterdag gehouden nationalekampioenschappen
in Baton Rouge in de Amerikaanse staat Louisia7ia. Mock over-
leed aan deverwondingen diehij opliep. De ballon liep plotseling
leeg en stortte van een hoogte van 600 meter neer voor de ogenvan
ongeveer tienduizend toeschouwers. Het was volgens de organisa-
tie het eerste ongeluk met dodelijke afloop in de geschiedenisvan
de kampioenschappen, die dit jaar voor de 19e maal werden ge-
houden.

" Zie verder pagina ó
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Redding verzuurde boeken in zicht
Van onze kunstredactie

GRONINGEN - Ernst Braches
luidde als lid van de Stuurgroep
Conserveringsbeleid Bibliothe-
ken en Archieven een klein jaar
geleden de noodklok. Als we niet
uitkijken dan duurt het nog even
en de eerste drukken van bij-
voorbeeld Multatuli's 'Max Ha-
velaar', Darwins 'The origin of
Species', Tolstojs 'Oorlog en Vre-
de' en Freuds 'Traumdeutung'
zijn tot stof vergaan. Hetzelfde
lot wacht archieven, oorlogsdo-
cumenten en alles wat sinds het
midden van de negentiende
eeuw op papier werd vastgelegd.
„Want boeken zijn net lijken," zei
Braches, hoogleraar en oud-
hoofd van de Amsterdamse Uni-
versiteitsbibliotheek, toen onder
meer. „Je moet ze ontzuren en
een buffer aanbrengen tegen vol-
gende aanslagen. Anders sterven
ze als bladeren. Doen we niets
dan staat onze kinderen nog wat
te wachten". De redding lijkt in
zicht: DEZ. oftewel een zinkver-
bindingtoepassen bij het 'restau-
reren' van de boeken.

Papier bestaat sinds het midden
van de vorige eeuw uit hout en
verschillende chemicaliën, waar-
onder een sulfaatverbinding. Dat
sulfaat reageert met water en
verandert mettertijd in zwavel-
zuur, een stinkend en bijtend
goedje dat het papier van bin-

nenuit kapotvreet. Na 50 tot 100
jaarvallen de pagina's als stofuit
elkaar. In de Verenigde Staten
en Frankrijk zijn onderzoekers
daarom al eenjaar oftien op zoek
naar een goedkope en niet te ar-
beidsintensieve methode om
boeken te 'ontzuren'. Het Libra-
ry of Congress in Washington,
met circa 20.000.000 geschriften
een van de grootste bibliotheken
ter wereld, liet zelfs een proeffa-
briek bouwen waarin verschil-
lende behandelingen werden ge-
test. Het onderdompelen in een
chemische oplossing en het
schoonblazen met gassen bleken
echter te duur, vooral omdat die
eerste methoden een boek pagi-
na voor pagina reinigden. Boven-
dien maken de gebruikte chemi-
caliën de pagina's giftig. Een ge-
vaar voor de gezondheid. „Je zou
de behandelde pagina's met
handschoenen om moeten
slaan," aldus een woordvoerder
van het chemische concern
AKZO. „En dan schiet je je doel
toch wel voorbij".
In een proeffabriek in Texas
werd intussen gewerkt aan een
veel doeltreffender methode.
Een aangetast boek gaat in zijn
geheel in een afgesloten buis met
onderdruk. De zuurstof en het
vocht worden met stikstof en
warmte uit het papier verwij-
derd, waarna een zinkverbinding
(DEZ) door het papier wordt ge-

blazen die het zwavelzuur neu-
traliseert. DEZ zorgt daarnaast
voor een beschermend laagje.
„Vergelijk het met een zonne
brandcrème," aldus de AKZO
woordvoerder. „Daar zit het ove
rigens ook in".
Dat ook DEZ niet geheel onge-
vaarlijk is, zelfs uiterst brand-
baar en explosief, bleek na de
ontploffing van het eerste Ameri-
kaanse teststation. „Maar dat
hebben we intussen onder con-
trole".
Duur van de behandeling: circa
48 uur. Kosten per boek: tussen
de twaalf en twintig gulden. „En
de levensduur van een boek
wordt met twintig generaties
verlengd". AKZO, dat vorige
week een wereldwijde licentie
kreeg voor de toepassing van de
methode, is van plan een com-
plex te bouwen waar zon mil-
joen boeken per jaar kunnen
worden behandeld. Mogelijk in
de Bondsrepubliek. De Deut-
sche Nationalbibliothek in Ber-
lijn toonde inmiddels interesse.

Een commissie van deskundigen
uit de Nederlandse bibliotheek-
en archiefwereld heeft onlangs
een rapport getiteld 'Aanbevelin-
gen voor Massaconservering' la-
ten uitgaan naar de ministeries
van Onderwijs en Wetenschap-
pen, Welzijn, Volksgezondheid
en Cultuur en Economische Za-

ken. „Dat werd tijd ook," zegt de
nog altijd verbolgen Braches.
„Want we zitten hier op een vul-
kaan".
DEZ is overigens, aldus dr. H. J.
Porck, chemicus bij de afdeling
restauratie van de Koninklijke
Bibliotheek in Den Haag, niet za-
ligmakend. „Uit die ontploffing
in Washington bleek al dat we
met gevaarlijk spul te maken
hebben. Bovendien, doordat
DEZ zuren neutraliseert krijg je
ook problemen met gëllustreer-
de boeken. Als jedaar zinkcarbo-
naat doorheen jaagtverlopen de
kleuren. Elk boek vraagt om een
eigen behandeling".
Het rapport maakt ook duidelijk
hoe groot het probleem is. In de
Koninklijke Bibliotheek in Den
Haag bijvoorbeeld, goed voor
zon 2 miljoen boeken, zou circa
25 procent zijn verzuurd. Porck:
„Het enige watje in dit geval nog
kunt doen is van elk Nederlands
boek dat sinds zeg 1830 is ver-
schenen één exemplaar te con-
serveren. De kosten daarvan
worden geraamd op 275 miljoen
gulden, te betalen door de over-
heid. Maar daarnaast zijn er nog
tenminste 1 miljoen boeken die
op kosten van de bibliotheken
moeten worden gereinigd. Waar
dat geld vandaan moet komen,
reken maar uit, om te beginnen
ruim een miljard gulden, ik heb
geen flauw idee

recept

Sangria
Benodigdheden: 50 g suiker, 6 si-
naasappels, '/_ citroen, 1 appel, 2
perziken, 2 flessen rode Rioja wijn.
Breng de suiker met 1/8 liter water
aan de kook, laat ongeveer 5 minu-
ten goed doorkoken en laat deze
substantie goed afkoelen. Halveer
de sinaasappels en pers met halve
citroen uit. Zeef dit vruchtensap en

roer het bij de suikerstroop. Snij
twee sinaasappels in dunne plak-
ken, schil de appel, verwijder het
klokhuis en snij in dobbelsteentjes.
Ontvel de perziken en snijd deze
eveneens in blokjes. Meng de
vruchtenstroop, de wijn en de
vruchten en plaats het geheel ruim
twee uur in de koelkast. De sangria
mag zonder vruchten in glazen ge-
schonken worden. Maar er mag ook

een deel van het fruit als dressing in
het glas geschept worden.
TIP: Een heerlijk verfrissende
drank voor een zomeravond maar
ook als een lafenis bij de barbecue.
Ik adviseer in het laatste geval geen
rode Rioja te nemen maar een licht
mousserende rosé-appelcider of een
witte cider. Dat met het oog op het
alcoholpercentage in de wijn.

hub meijer

kunst

Eerste Orlando-week
feestelijk besloten

KERKRADE - De eerste week
van het achtste Orlando Festival
werd zaterdagavond in een vol-
gepakt Wijngrachttheater te
Kerkrade feestelijk besloten met
een uitvoering van de Sonate
voor twee piano's en slagwerk
van Béla Bartok. De in 1937 ge-
componeerde sonate begint
raadselachtig spannend en krijgt
gaandeweg muzikaal gestalte,
waarbi' 'net Hongaarse karakter
in de dynamische finale heel dui-
delijk wordt.De pianisten Daniel
Blumenthal en Jenö Jandó ga-
ven met de slagwerkers Luuk
Nagtegaal en Michael de Roo een
attractieve interpretatie van dit
werk; het gevoel van 'er samen
iets goeds van te maken' deed
het feit vergeten dat we hier
eigenlijk met vier muzikale indi-
vidualisten te maken hadden.

Bij de opening van dit concert,
met Schuberts Der Hirt auf dem
Felsen, werd al gauw duidelijk
datAdrienne Csengery geen ech-
te Schubert-zangeres is. Niet zo-
zeer omdat ze eerder met haar
hoofd in de partituur dan met de
partituur in haar hoofd stond te
zingen, maar omdat haar stem
niet die voorzichtige flexibiliteit
bezit, die van een typische
(Schubert)liedvocaliste ge-
vraagd wordt. Zij bevond zich in-
terpretatief hoorbaar niet op de
muzikale weg die klarinettist
Kalman Berkes en pianist Daniel
Blumenthal ingeslagen hadden.
Veel overtuigender kwam de
Hongaarse sopraan voor de dag
in de vier liederen opus 8, geti-
teld Herinneringen aan een Win-
teravond, van György Kurtag.
Het was de derde liedcyclus van
de nu 63-jarige Hongaarse com-
ponist die tijdens deze festival-
week uitgevoerd werd. Een
vroeg werk ditmaal, waarin zijn
muzikale zeggingskracht in be-
knoptheid reeds duidelijk aan-
wezig is. De veelal in tere pastel-
tinten geschreven muziek op ge-
dichten van Pal Gulyas werd

door Adrienne Csengery (so-
praan), Marieke Blankestijn
(viool) en Marta Fabian (cimba-
lom) gevoelig vertolkt.

Het strijkkwintet in C, KV 515
van Wolfgang Amadeus Mozart,
het derde van de als rode draad
door dit festival lopende reeks
van zes Mozart-kwintetten, werd
door het Orlando Kwartet (nu
met Stefan Metz als cellist) en de
deze week als toegevoegde Or-
lando-altist Serge Collot uitge-
voerd. Zonder iets aan de voor-
beeldige inzet en prestatie van

vervanger-cellist Nathan Waks
bij de andere twee kwintetten af
te doen, blijkt het meespelen van
een vreemde of eigen cellist bij
het Orlando Kwartet meer te
schelen dan de bekende slok op
de fameuze borrel. Een ingeto-
gen, uiterst stijlvolle weergave
van dit wonderschone strijk-
kwintet was het schitterende re-
sultaat, waarbij de volgehouden
innigheid in het andante en de
(niet té uitbundige) speelsheid
van het rondo voor een extra di-
mensie zorgden.
Resumerend kan de Orlando

Festivalganger terugzien op een
week vol prachtige kamermu-
ziek van Haydn tot heden, prac-
tisch allemaal op zeer hoog ni-
veau gebracht. De uitvoeringen
van respectievelijk Mozarts pia-
nokwartet KV 285b(woensdag)
en strijkkwintet KV 515 (zater-
dag), alsmede het zesde strijk-
kwartet van Bartok (donderdag)
kunnen wat mij betreft in de Or-
lando-annalen met gouden let-
ters bijgeschreven worden.

Peter P. Graven

# Daniel Blumenthal, Jenö Jandó, Luuk Nagtegaal en Michael deRoo in actie bij de Sona-
te van BartÓk. Foto: FRANS RADE

MAANDAG
VRIJDAG (1980-B NED)

20.00-21.30 uur - 90 min - BRT 2
Georges komt, na een paar jaar gevan-
geisstraf wegens incest met zijn doch-
ter, weer thuis. Zijn vrouw Jeanne is in-
tussen een verhouding met een ander
begonnen.

BUS STOP (1956-USA)
20.28-22.05 uur - 97 min - Nederland 2

Cowboy Bo Decker wordt verliefd op het
tweederangs zangeresje Cherie en wil
haar dwingen met hem te trouwen, hoe-
wel' zij het leven op zijn ranch helemaal
niet ziet zitten.

MILES TO GO (1986-USA)
22.40-00.10 uur - 90 min - Nederland 1

Als Moira Browning te horen krijgt datze
kanker heeft en niet lang meer zal leven,
besluit ze de toekomst voor haar gezin
te regelen en zelfs uit te kijken naar een
nieuwe vrouw voor haar echtgenoot
Stuart.

videospoorMaandag 7 tot en met zondag 13
augustus 1989

(Z/w: alleen in zwart/wit)

DINSDAG
MCCABE AND MRS. MILLER
(1977-USA)
20.00-21.55 uur - 115 min - BRT 2

In een klein stadje verdient McCabe zijn
brood met pokerspelen. Op sluwe wijze
slaagt hij erin eigenaar te worden van
een casino en een bordeel. Bij het orga-
niseren van zijn zaken krijgt hij hulp van
Mrs. Miller, een prostituee met zakelijk
inzicht.

DER MANN IN PYJAMA (1981-D)
20.00-21.30 uur - 90 min - Duitsland 2

Rudi zit met zijn vrouw tv te kijken als hij
plotseling ontdekt dat er geen sigaretten
meer in huis zijn. Voor de deur van hun
huis staat een automaat, dus Rudi be-
sluit dat hij best even in zijn pyjama si-
garetten kan gaan halen....

Z/w MR. MOTO TAKES A CHANCE
(1938-USA)
23.30-00.30 uur - 60 min - Duitsland 2

Vermomd als archeoloog is detective
Mr. Moto getuigevan een vliegtuigonge-
luk, waarbij de pilote zich ternauwer-
nood per parachute kan redden.

WOENSDAG
Z/w LITTLE LORD FAUNTLEROY
(1938-USA)
17.00-18.40 uur- 100 min - Nederland 2

De jonge Cedric wordt als erfgenaam
van zijn adellijke Engelse grootvader
vanuit New Vork naar Engeland ge-
haald.

KUKURANTUMI (GHANA)
20.28-21.53 uur - 85 min - Nederland 3

Tussen het traditionele leven in een
klein dorpje en het leven in de snel mo-
derniserende samenlevingvan een gro-
te stad onstaan steeds grotere verschil-
len.

SHE'S GOTTA HAVE IT (1986-USA)
21.00-22.25 uur - 85 min - BRT 1

Nola, een jonge vrouw uit New Vork,
houdt er drie minnaars op na. Tijdens
een etentje ontmoeten de drie elkaar,
maar het feestje ontaardt behoorlijk.

FELDMANN SAXEN (NOORW)
23.15-00.40 uur - 85 min - Duitsland 2

Het Joodse echtpaar Feldmann pro-
beert in het najaar van 1942 te vluchten
naar het neatrale Zweden. De Joodse
vluchtelingen zullen Zweden echter
nooit bereiken.

DONDERDAG
Z/w GUNGA DIN (1939-USA)
16.20-18.13uur-113min- Nederland 2

Drie sergeanten in het Britse leger die
gestationeerd zijn in India. Tijdens één
van hun patrouilletochten worden ze ge-
confronteerd met ledenvan een opstan-
dige sekte.

A GUIDE FOR THE MARRIED MAN
(1967-USA)
20.20-21.52 uur - 92 min - Nederland 1

Paul Manning is gelukkig getrouwd,
maarin de ogen van zijn vriendEd Stan-
der is hij een beetje saai. Ed vat het plan
op om daar iets aan te doen.

....AND JUSTICEFOR ALL (1979-USA)
21.00-22.53 uur- 113 min - Nederland 2

Advocaat Arthur Kirkland belandt in de
gevangenis wegens ongehoorzaam-
heid aan de rechtbank. Ironisch genoeg
moet hij enige tijd later de rechter die
hem veroordeeld heeft zelf verdedigen
voor de rechtbank.

VRIJDAG
UNSER DOKTOR IST DER BESTE
(1969-D)
20.15-21.45 uur - 90 min - Duitsland 1

Een jonge arts krijgt een baan in een
particuliere kliniek en maakt zich spoe-
dig geliefd. Al gauw komen zijn patiën-
ten ook om persoonlijk advies bij hem.

THE MAN WHO LOVED WOMEN
(1983-USA)
20.25-22.25 uur - 120 min - BRT 1

David Fowler, een bekende beeldhou-
wer uit Los Angeles, wordt begraven.
Op zijn begrafenis zijn, merkwaardig ge-
noeg, alleen maar vrouwen aanwezig.
Marianna, David's psychiater, vraagt
zich af waarom...

BULLSEYE(AUSTR)
21.50-23.25 uur - 95 min - Nederland 2

Als hem een promotie wordt geweigerd,
steelt Harry Walford een kudde van dui-
zend koeien van zijn baas.

SERIAL(I9BO-USA)
22.40-00.10 uur - 90 min - Duitsland 2

Het gaatniet goed in het huwelijk tussen
Kate en Harvey en tot overmaat van
ramp raakt hun dochter Joan in de
greep van een jeugdsekte.

WOODSTOCK (1970-USA)
23.30-02.20 uur- 170 min - Nederland 1

Amerikaanse documentairefilm over het
legendarische Woodstock Festival in
augustus 1969 in het plaatsje Bethel.

UNTIL SEPTEMBER (1984-USA)
23.30-01.05 uur - 95 min - Duitsland 1

Een jonge Amerikaanse wordt verliefd
op een charmante Fransman. De Frans-
man is al getrouwd en de affaire lijkt on-
schuldig, tot het moment van afscheid
tussen de beide geliefden.

ZATERDAG
THE IMPOSSIBLE SPY (GB)
19.53-21.30 uur - 97 min - Nederland 1

Accountant Eli Cohen heeft een fotogra-
fisch geheugen en spreekt bovendien
vloeiend Arabisch. Reden genoeg voor
de Israëlische geheime dienst, de Mos-

sad, hem onder druk te zetten om v*
hen te gaan spioneren in Syrië.

MAMA'S GONE TO BUY YOU A MO»
KINGBIRD (CAN)
20.55-22.30 uur - 95 min - BRT 1

De Talbots vormen een gelukkig Cal*
dees gezin. Wanneer echter blijkt jl
John, de vader, kanker heeft, raakt _|
hele gezin ontredderd. Vooral de twa*
jarige Jeremy kan het niet verwerken

THE FOURTH PROTOCOL (1987-USAJ
21.20-22.05 uur - 105 min - Nederland

In juli 1968 tekenen Rusland, Aner*
en Groot-Brittanië een verdarg om v?
dere uitbreiding van het aantal kern*
pens te voorkomen. De drie land*
voegden daar nog vier protocollen aj
toe. Het vierde is top-secret en tot op^
dag van vandaag gevaarlijk...

KELLYS HEROES(I969-GB) I
22.05-00.25 uur - 80 min - Duitsland 1

Film met Clint Eastwood, Telly Savalf
Donald Sutherland en anderen. Regl
Brian Hutton. 'iZ/w IN COLD BLOOD (1967-USA)

23.15-01.35 uur - 140 min - Duitsland
Perry en Dick breken in bij de farnj
Clutter, omdat ze vermoeden dat ______
veel geld te vinden is. Na de hele fan*
in koelen bloede om het levente hebt'
gebracht, vluchten ze naar Mexico-

puzzel van de dag

Horizontaal:
1. wapen; 4. grondsoort; 8. boom; 10.
dessertspijs; 11.1000 meter (afk.); 12. ge-
zichtsorgaan; 14. muzieknoot; 15. we-
versklos; 17. pluis op wollen stoffen; 19.
boomloot; 21. halsdoek; 22. bijbelse
naam; 23. heidemeertje; 25. bij een boer-
derij gelegen grond; 27. hoog bouwwerk;
30. persoonlijk vnw.; 32. lengtemaat; 33.
uilroep; 34. boom; 36. hemellichaam; 37.
drinkgerei; 38. eetgerei.

Verticaal:
1. R.-K. geestelijke; 2. boom; 3. brieM
hef (afk. Latijn); 5. eerstvolgende (afk)J
telwoord; 7. voorzetsel; 9. erepoort;]
voorzetsel; 13. persoonlijk vnw.; 15. A
gebint; 16. lawaai; 18. lofdicht; 20. \dwaas; 23. insekt; 24. fluweelachtig vfl
sei; 26. zijkant; 28. voorzetsel; 29. "j
lengtemaat; 31. waterkoud; 33. m
scherm; 35. walkant; 36. op deze wijtfj

ZONDAG
THE GIRL CAN'T HELP IT (1956-USA)!
15.25-17.00 uur - 95 min - Duitsland l

Manager Torn Miller krijgt van Fats f4.
doek de opdracht om van Jerri Jordf
een ster te maken. Jerri wil zelf eigerf
veel liever echtgenote en moeder zl
dus datlevert nog een aantal problefl
op. "
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Tientallen doden en gewonden bij beschietingen

Strijd in Beiroet
weer opgelaaid

ROET - Bij zware beschietingen van christelijke en islami-
et-e woonwijken van de Libanese hoofdstad zijn sinds vrij-
§ zeker 34 mensen om het leven gekomen. Vele tientallener»sen werden gewond, zo is in ziekenhuizen vernomen. Vol-
Jis de politie bestookten de strijdende partijen elkaar de af-
°pen dagen met duizenden granaten.

Bij een voltreffer van een Syrische
raket op een schuilkelder in het
christelijke stadsdeel van Beiroet
werden zaterdag 13 mensen gedood
en raakten 30 mensen gewond. De
schuilkelder in de wijk Fayadiye
was volgepakt met 50 bewoners om-
dat Syrische troepen vrijdagavond
met intensieve beschietingen van
het christelijke stadsdeel waren be-
gonnen.

Als gevolg van de hevige gevechten
tussen de strijdende partijen woe-
den er op diverse plaatsen branden.
In de kustplaats Amsheet raakte
een brandstofopslagplaats in brand.
In het door moslims beheerste
West-Beiroet is een krachtcentrale
in brand geschoten.

Nederlanders in
Lille opgepakt
na drugsmokkel
iUe *..~ Bij de Noordfranse stad
ie t

IJn zes Nederlanders, onder
e ww ê vrouwen, aangehouden
'1 vL en verdacht van de smok-vari zes kilo herome.

Jichtanse Politie, die handelde na
Hit? gen van de Nederlandse
»rs

e' arresteerde de Nederlan-
>or Tan we er één gewapend was,
ad p- hotel aan de rand van de
"0e tén van de Nederlanders
gjff*:o tas uit het hotel diezes ki-
ft N h

heroïne bevatte.r ederlanders, in de leeftijd tus-
iorar n55 ■>aaT' zitten in Lille in

Scheepje
Gisteren kwamen twee kinderen
van één en twee jaar om toen een
met vluchtelingen volgepakt
scheepje uit Jounieh, dat op weg
was naar het luchtkussenvaartuig
Santa Maria, omsloeg na zware Syri-
sche artilleriebeschietingen. Het
Cyprische schip, met aan boord
honderden vluchtelingen, slaagde
er in veilig te ontkomen.
De gevechten laaiden eind vorige
week op na een gevechtspauze van
vijf dagen toen een aantal schepen
met levensmiddelen probeerden de
Syrische blokkade van christelijke
havens te doorbreken, zo is uit vei-
ligheidskringen vernomen. Syri-
sche troepen beschoten eerst de in-
gangen van de havens, maar richt-
ten later hun artillerie op woonge-
bieden.
Het antwoord van de christelijke
strijdmacht van Michel Aoun, die
het christelijke deel van Libanon
onder controle heeft, bleef niet uit.
Zij beschoten Syrische stellingen
en een wapenopslagplaats in West-
Beiroet.

Bouterse wil
overleg niet

unglecominando
PARAMARIBO - Legerleider Bou-
terse heeft de Surinaamse regering
voorgesteld opnieuw met het
Junglecommando te onderhande-
len en hierbij „ontmanteling" cen-
traal te stellen. Aan het buitenland,
met name Nederland, vroeg Bouter-
se de „terroristen" politiek asiel te
verlenen. De Surinaamse legerlei-
der deed de voorstellen op een gis-
teren belegde persconferentie in Pa-
ramaribo.

Hij herhaalde dat het militair gezag
„ontwapening en ontmanteling" als
noodzakelijke voorwaarden voor
herstel van orde en rust in binnen-
land ziet. Volgens Bouterse is ont-
manteling „heel typisch" uit het ak-
koord van Kourou gelaten. Hij zei
de Nationale Assemblee te willen
adviseren het akkoord van Kourou
„niet klakkeloos" over te nemen of
goed te keuren.

Bouterse noemde zijn voorstellen
„een heel concrete bijdrage" aan de
debatten over het Akkoord van
Kourou dievandaag in de Nationale
Assemblee worden voortgezet.

" Bij haar eerste bezoek aan
de Sovjetrussische haven-
stad Sebastopol, is de be-
manning van twee Ameri-
kaanse gevechtschepen door
de bevolking uitbundig ont-
haald. Meer dan 1.000 jui-
chende en wuivende inwo-
ners van Sebastopol stonden
op de havenkade om de ma-
trozen van de Amerikaanse
kruiser Thomas S. Gales en
liet fregat USS Kauffman
enthousiast te verwelkomen.

De Amerikaanse beman-
ningsleden kregen babies
aangereikt om te kussen,
werden gevraagd om met de
lokale blondines te poseren
voor een kiekje, en kregen
roebels, souvenirs en voedsel
toegestopt. Een muziekkapel
speelde marsmuziek en twee
vrouwen in traditionele
Russische klederdracht bo-
den de matrozen brood en
zout aan als teken van gast-
vrijheid. De Amerikaanse
schepen brachten een tegen-
bezoek nadat drie Sovjet-
schepen vurige maand de
haven Norj'olk op de oostkust
van de Verenigde Staten
aandeden.

WinstHongaarse
oppositiepartij

ÊPartii " -De grootste opposi-
Wf. ln Hongarije, het Hongaars
Krd Cratisch Forum (HDF), heeft
jeiity3? kij voorverkiezingen op-
Ver(j J^ee parlementszetels ver-
Én Dr

cc weken geleden werd al
'fciit ster gekozen in het parle-

ide .nBaarse oppositiepartij kreeg
.fe-t t>Weede ronde met zijn kandi-
fa £rno Raffay in de zuidelijke
Fn-n ged 61'87 Procent van de
ldaat en- Een onafhankelijke kan-
r^iil h Pte 16'06 Procent binnen,
rftirnid^ overige stemmen naar de

Ur»istische partij gingen.

r* 1 h ndKecskemet in het midden
pn ]e^., and won Jozsef Debreceni,
pkie 3ar' de tweede ronde van de
0 hle*fngen met ruim 70 procent,
kte_(f uit de officiële uitslag die
Km Werd bekendgemaakt. De]iss w nistische kandidaat Istvan
fet o.Wam uit op 22,2 procent.
Jetsy lernent moet nog over de
Jtie„ °orstellen stemmen om oppo-
fll. rn Cpen als Part'_en te «erken-
f'e'rn de voorkiezingen zijn al
f _tee

aa* v°lgens een meerpartijen-
Tn> op de officiële vorm na.

Burgers
Het geweld in Libanon heeft sinds
14 maart aan ongeveer 600 mensen
het leven gekost. Meer dan 2.500
personen raakten gewond, vrijwel
allen burgers. Op 14 maart riep ge-
neraal Aoun, die leider is van de mi-
litaire regering, de 'bevrijdingsoor-
log tegen de Syrische bezetter' in
Libanon uit. Damascus heeft tussen
de 35.000 en 40.000 militairen in Li-
banon gestationeerd.
Sinds het uitbreken van de zware
gevechten is een groot deel van de
bevolking Beiroet ontvlucht.

Driekandidaten
voor Japans

Premierschap
P-idif) T Formeel zijn er nu drieKk i

n voor de °Pv°igmg van
Pit js

e Uno als premier van Japan.kakt iHterdag in Toki° bekendge-
fern door de regerende Liberale
SgiCratische Partij. De LDP kiest
'e v n uit haar gelederen een nieu-
*eUvv orzitter, die automatisch dee Premier wordt.

r*ek de kandidaten is echter al
len^erd van een meerderheid van
|r.ge n in de partij en dat is de 58-
-los^j, oud-minister van onderwijs,Kl Kaifu.

Mijnstaking-
weer snel
beëindigd

MOSKOU - De mijnstaking die za-
terdag in 11 van de 13 mijnen in Vor-
koeta uitbrak, is snel beëindigd na-
dat de stakers hadden vernomen
dat de regering heeft toegegeven
aan hun eisen, aldus het persbureau
TASS.

Na ernstige rampen in zuiden van Europa

Gezamenlijke aanpak
bosbranden bepleit

MARSEILLE/BRUSSEL - De mi-
lieu-commissaris van de Europese
Gemeenschap heeft na de ernstige
bosbranden in het zuiden van Euro-
pa een gezamenlijk systeem voorge-
steld voor de bestrijding daarvan.
De ervaring van de afgelopen we-
ken heeft vooral aan de Middelland-
se Zee aangetoond dat binnen de
EG.de coördinatie van de bescher-
ming burgerbevolking dringend
moet worden verbeterd, verklaarde
EG-milieucommissaris Carlo Ripa
dj Menea tijdens het weekeinde.

De EG-lidstaten zouden gezamen-
lijk eenheden moeten opzetten voor
het bedwingen van de bosbranden
en ook samen depots voor brandbe-
strijdingsmaterieel opbouwen, al-
dus het voorstel van Di Menea.
Tijdens het weekeinde kwam een

eind aan de bosbranden in Spanje
en Portugal na soms hevige regen-
val en onweder. Ook in het zuidwes-
ten van Frankrijk, waar onlangs ten
zuiden van Bordeaux campings
moesten worden ontruimd, werden
de bosbranden vaak geblust door
het regenwater.
De afgelopen weken is aan de Fran-
se Middellandse-Zeekust 350 km 2
gebied met bos en struikgewas in

vlammen opgegaan. De Franse poli-
tic heeft 22 mensen aangehouden
op verdenking van brandstichting,
onder wie verscheidene jongerenen'
mensen die de brandweer hielpen,
Op Corsica stierf in het weekeinde
een vierde hulpverlener aan zijn
verwondingen.
In Portugal hebben branden in juli
meer dan 30.000 hectare bos in deas
gelegd. In Spanje viel vrijdag en za-

terdag nog 105 hectare bos- en
struikland in de provincie Valencia
door brandstichting ten prooi aan
de vlammen.

binnen/buitenland

Proef met
thuiswerkende

ambtenaren

Van onze Haagse redactie
°EN HAAG - Het ministerievanverkeer en waterstaat start vol-
S?n.d jaar een experiment methuiswerken. Bekeken zal wor-aen of het thuis werken een bij-
lage kan leveren aan de oplos-s'ng van het fileprobleem.

Png?veer zestig ambtenaren zul-
ten drie dagen per week hun ad-
ministratief werk thuis doen. Zij«rijgen daarbij de beschikkingver een computer, een fax eneen modem, waardoor zij via derl'etoon toch rechtstreeks incontact kunnen staan met het de-partement.

De proef, die zes maanden in be-
slag neemt, moet uitwijzen wel-
ke effecten thuiswerken heeft op
de arbeidsvreugde en de produk-
tiviteit van de ambtenaren en of
er inderdaad sprake kan zijn van
terugdringen van de files als
thuiswerken op grote schaal
wordt ingevoerd. Het experi-
ment, dat 700.000 gulden kost, is

al aangekondigd in het Struc-
tuurschema Verkeer en Vervoer.

Het ministerie zal het experi-
ment uitvoeren met twee groe-
pen. De ene groep bestaat uit me-dewerkers van de Rijksverkeers-
inspectie. Voor de andere groep
worden nog dertig vrijwilligers
gezocht.

De betrokken ambtenaren moe-
ten een volledige dienstbetrek-king hebben, niet van plan zijn tesolliciteren, niet op het punt
staan met pensioen te gaan enniet op een afdeling werken die
gereorganiseerd wordt.

Kerncentrale wegens
incident stilgelegd

MÜNCHEN - De Westduitse kern-
centrale Isar I in Ohu bij Landshut
in Beieren is na een ongeluk bij het
verwisselen van de brandstofstaven
voor onbepaalde tijd stilgelegd.
Oorzaak zijn 67 kogellagers van
edelmetaal die veertien dagen gele-
den zijn gevallen in het drukvat van
de reactor.

Tot dusver is ongeveer de helft van
de kogellagers weer gevonden, zo

deelde de eigenaar van kerncentrale
Bayernwerke AG mee. De reactor
zou pas weer in bedrijf worden ge-
steld als alle kogellagers zijn opge-
spoord. Over de ernst van het inci-
dent heerste in het weekeinde nog
onduidelijkheid.

Het ongeluk in de centrale werd pas
bekend toen het weekblad Der
Spiegel er vorige week over bericht-
te. Josef Vogel, een ambtenaar van
het Beierse ministerie van milieu,
bevestigde het bericht maar sprak
tegen dat de centrale voorgoed
moet worden gesloten, zoals Der
Spiegel schreef.

De kerncentrale in Ohu werd op 14
juli uitgeschakeld voor de verwisse-
ling van de brandstofstaven en zou
eind augustus weer in bedrijf wor-
den gesteld.

De in het reactorvat gevallen kogel-
lagers zijn acht millimeter groot en
wegen twee gram. Ze zaten in een
houder die bij de beschadiging van
een draaibare schakelkast stukging.
Tot dusver isvan de ruim 500 brand-
stofstaven pas eenvijfde deel onder-
zocht, zo verklaarde de bedrijfslei-
ding van de centrale gisteren. Daar
werden de kogels geen gevaar ge-
noemd voor de bedrijfsveiligheid
omdat ze niet in aanraking zouden
zijn gekomen met de brandstofsta-
ven en niet kunnen roesten.

Voorhoeve wil
lasten minder

verlichten
Van onze Haagse redactie

DEN HAAG - VVD-fractieleider
Voorhoeve vindt dat de jongste cij-
fers van het Centraal Planbureau
(CPB) over de economische toe-
komst gevolgen moet hebben voor
de in zijn verkiezingsprogramma
aangekondigde lastenverlichting
van 8 miljard gulden.

Als de economie met een kwart pro-
cent minder groeit dan de eerder
voorspelde 2,5 procent per jaar, zal
enige matiging worden aangebracht
in de belastingverlichting. Ook de
overheid zal in haar uitgaven moe-
ten matigen, aldus Voorhoeve giste-
ren voor de AVRO-radio.
De VVD-voorman zei dat de over-
heid niet meer mag bezuinigen op
volksgezondheid en onderwijs. Wel
kan nog gesneden worden in de
bouwsubsidies. Voorhoeve onder-
streepte dat een lagere economische
groei geen nadelige effecten mag
hebben op de uitgaven voor het mi-
lieubehoud.
PvdA-fractieleider Kok zei zich niet
ongerust te maken over de nieuwste
voorspellingen. Volgens hem ligt de
aanname van een kwart procent
minder groei binnen de marge van
fouten in de voorspelling.

Opschudding
in bioscoop

UTRECHT- Bezoekers van de
Utrechtse bioscoop Scala heb-
ben zaterdagavond geen 'Ka-
rakte Kid' gezien, maar toch
een spannende avond gehad.
Toen het licht amper uit was,
voelden filmliefhebbers die op
het balkon zaten hun stoel
schudden, ze hoorden een on-
heilspellend gerommel en bo-
vendien kregen ze een hoeveel-
heid gruis op het hoofd.

De ijlings gealarmeerde bouw-
en woningdienst van de ge-
meente constateerde volgens
de politie dat er in het plafond
en de muren van de bioscoop
nogal wat forse scheuren zaten.
In afwachting van nader onder-
zoek is de bioscoop voorlopig
gesloten.

Hitte
In Sevilla zijn de afgelopen twee
weken door de hitte, met Hynpera-
turen tot ruim 40 graden, 24 mensen
om het leven gekomen. Het dagblad
Diario 16 meldde zaterdag dat het
meest oude mensen waren.

In de Verenigde Staten woeden ook
grote bosbranden in diverse staten.
Rond 20.000 brandweerlieden en
soldaten» worden ingezet om bran-
den in Idaho, Montana, Nebraska,
Washington en Californië, te bestrij-
den. In Canada is 22.000 km 2bos
door brand verwoest.

Poolse spoorlui
houden staking

WARSCHAU - Spoorwegarbeiders
uit Katowice en Wroclaw hebben
zaterdag een waarschuwingssta-
king gehouden voor loonsverhogin-
gen om de afgelopen dinsdag in Po-
len doorgevoerde prijsstijgingen te
compenseren.

De Poolse televisie meldde dat in
Katowice en omgeving - ongeveer
vier miljoen inwoners - een uur lang
geen treinen reden, met uitzonde-
ring van militaire en internationale
treinen en treinen diekinderen naar
vakantiekampen vervoerden. In
Wroclaw werden, aldus de televisie,
door de staking 80 treinen buiten
bedrijf gesteld.
De staking was een gezamenlijke
actie van Solidariteit en de officiële
vakbonden OPZZ, meldde het
Poolse persbureau PAP. Gedreigd
werd met een algemene staking
door het hele land als de spoorweg-
directie dinsdag niet aan de eisen
zou hebben toegegeven.

punt uit
Spionage

Een officier van de Amerikaan-
se luchtmacht wordt verdacht
van spionage. De Amerikaanse
luchtmacht deelde mee dat de
33-jarige John Hirsch onder-
vraagd wordt op de lucht-
machtbasis van San Antonio in
de Amerikaanse staat Texas.
Hirsch, die in Berlijn gelegerd
is, zou vertrouwelijk materiaal
in huis gehad hebben.

Brand
Zaterdagochtend is brand uit-
gebroken op de oudste Britse
kernonderzeeër, de HMS Va-
liant, maar er is geen gevaar dat
er radioactiviteit vrijkomt. De
brand begon in een van de die-
selmotoren die worden ge-
bruikt om elektriciteit te pro-
duceren, maar was een kwar-
tier later geblust en isver uit de
buurt gebleven van de reactor.
Hoe de brand is ontstaan is niet
bekend.

Opgehangen
In Iran zijn zaterdagochtend
opnieuw 17 mensen opgehan-
gen, ditmaal op openbare plei-
nen in de stad Machhad. Een
dag eerder waren acht mensen
met de strop geëxecuteerd in
Arak, in Midden-Iran. Allen
zijn terechtgesteld wegens
drughandel.

Ruil
Volgens het Amerikaanse
weekblad 'US News & World
Report' wil de Sovjetunie de
Koerilen-eilanden aan Japan
teruggeven in ruil voor langdu-
rige economische hulp ter
waarde van enige miljarden
dollars aan investeringen. De
Koerden werden aan het einde
van de Tweede Wereldoorlog
door de Sovjetunie bezet. De
ruil zou in het geheim zijn voor-
gesteld door Soyjet-president
Michail Gorbatsjov.

Weer terug
Koningin Beatrix, prins Claus
en prins Willem-Alexander zijn
zaterdagavond van hun vakan-
tie in Italië teruggekeerd in Ne-
derland. De twee andere prin-
sen zijn al eerder teruggeko-
men van vakantie, aldus dé
rijksvoorlichtingsdienst. Prin-
ses Juliana en prins Bernhard
blijven nog in het vakantiever-
blijf in Porto Ercole, waar-
schijnlijk tot begin september.

Mars
Tijdens een protestmars van de
Irish Freedom Movement,
waaraan ongeveer 1.000 men-
sen deelnamen om te herden-
ken dat 20 jaar geleden de Brit-
se troepen in Noord-lerland
werden geïnstalleerd en om het
vertrek van de Britten te eisen,
zijn zaterdag 48 mensen gear-
resteerd toen hetkort tot vecht-
partijen kwam met de rechtse
British National Party (BNP).
De BNP had elders een demon-
stratie georganiseerd om tegen
de protestmars van het IFM te
betogen, maar enkele leden lie-
pen weg om de IFM-mars per-
soonlijk te gaan dwarsbomen.
De schermutselingen werden
door de arrestaties snel beëin-
digd.

Doorgesneden
Onbekenden hebben in de
nacht van zaterdag op zondag
in Amsterdam en langs de rijks-
weg Amstelveen-Aalsmeer bij
drie Shell-pompstations slan-
gen doorgesneden. Bij het
pompstation aan de Europa-
boulevard werden tien slangen
doorgesneden en bij het Okura-
hotel zeven.

Ceweld
Bij geweld in Zuid-Afrika tus-,
sen zwarten zijn het weekeinde
zeker acht mensen om het le-
ven gekomen. In de provincie
Natal kwamen vier mannen om
toen een menigte een huis aan-
viel in dewoonstad Mpumalan-
ga. Bij andere gewelddaden
met een politieke achtergrond
kwamen vier andere zwarten
om en liepen zes anderen ca
vier politiemannen verwondin-
gen op.

Aanslagen
In Pakistan zijn gisteren drie
bommen ontloft. Twee in Ra-:
walpindi, vlak bij dé hoofdstad
Islamabad, en één in Peshawar
niet ver van de grens met Af-
ghanistan. Vijf mensen kwa-
men om het leven en 68 perso-.
nen werden gewond. In het ver-
leden beschuldigden de Pakis-
taanse autoriteiten agenten van
het communistische bewind in
Kaboel van aanslagen, waar-,
mee zou worden getracht Pa-
kistan te destabiliseren. Sindslhet begin van de burgeroorlog
in Afghanistan leven aan de Pa-
kistaanse zijde van de grens
meer dan drie miljoen Af-
ghaanse vluchtelingen in 345
kampen. Twee miljoen ge-
vluchte Afghanen wonen in
kampen die in Iran zijn inge-
richt.
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ÜH
U negatief C95 I

MEDEDELING AAN
ONZE KLANTEN

Voortaan is ons Wooncenter
op maandag gesloten.

De overige dagen is ons teamdan kompleet om onze liefde
voor het bijzondere, persoon-
lijke wonen met U te delen.

■SIJBEN ■I ROERMOND I

Maasnielderweg 33 Roermond
Geopend: di. t/m vr. 9.00-18.00 u.

________________________________________________________________■

" In de Zuidfranse stad Narbonne zijn zaterdag
meer dan 150 mensen in hun auto overvallen
door een overstroming als gevolg van zware re-
genval. De brandweer moest tussen de 150 en 300
mensen soms per bont redden uit hun auto in het

snel stijgende water in de lager gelegen delen
van Narbonne. Sommige toeristen lieten zich
door de wateroverlast niet uit het veld slaan en
maakten met hun kano een tochtje door de on-
dergelopen delen van de stad.
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Zeer bedroefd geven wij kennis van het onver-
wacht overlijden van onze lieve vader, schoonva-
der, groot- en overgrootvader en schoonbroer

Joannes Mathias
Leonardus Ament

ridder in de orde van Oranje-Nassau
ridder in de orde van St.-Silvester

weduwnaar van

Maria Catharina Elisabeth
Pluijmakers

en van
Helena Maria Christina

Geraets. Weert 23-8-1896 t Roermond 4-8-1989
Delft: J.J.M. Ament

M.A. Ament-Jurgens
Eindhoven: J.J.C. Ament

A.M.M. Ament-Boelens
Roermond: A.M.C. Ament
Nijmegen: P.H.N. Ament
Swalmen: L.H.G. Könings

M. Könings-YValraf
Roermond: E.P.J. Ament-Trines

en zijn klein- en
achterkleinkinderen
Familie Ament
Familie Pluijmakers
Familie Geraets

4 augustus 1989
Godsweerdersingel 30, 6041 GL Roermond
De plechtige uitvaartdienst zal worden gehouden
op woensdag 9 augustus 1989 om 11.00 uur in de
Onze Lieve Vrouwe Munsterkerk te Roermond,
waarna de teraardebestelling zal plaatsvinden op
der.-k. begraafplaats Tussen de Bergen.
Samenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is tot
schriftelijke condoleance vanaf 10.30 uur.
Dinsdag zal voor de overledene, tijdens de avond-
mis van 18.30 uur, worden gebeden in de eerderge-
noemde kerk.
De overledene is opgebaard in het mortuarium van
het St.-Laurentiusziekenhuis te Roermond, alwaar
dagelijks gelegenheid is tot afscheid nemen van
17.00 tot 17.30 uur.

f
Dankbaar dat haar verder lijden bespaard is geble-
ven, maar intens verdrietig dat wij haar moeten
missen, delen wij u mede dat, toch nog onver-
wacht, in de leeftijd van 65 jaar, is overleden, onze
lieve moeder, schoonmoeder, groot- en overgroot-
moeder, zuster, schoonzuster, tante en nicht

Lies van de Laarschot
weduwe van

Wim van Delft
Wij bevelen haar in uw gebed aan.

Kinderen
klein- en achterkleinkinderen
Familie Van de Laarschot
Familie Van Delft

6415 TK Heerlen, 4 augustus 1989
Mesdagstraat 21
De plechtige uitvaartdienst zal worden gehouden
op woensdag 9 augustus as. om 11.00 uur in de pa-
rochiekerk van St.-Joseph te Hoensbroek-Passart,
waarna aansluitend de begrafenis zal plaatsvinden
op de r.k. begraafplaats aldaar.
Bijeenkomst in de kerk. Geen condoleren.
Moeder wordt bijzonder herdacht in de avondwake
van dinsdag 8 augustus as. om 19.00 uur in voor-
noemde parochiekerk.
Gelegenheid tot afscheid nemen in de rouwkamer
van Lindeman Uitvaartcentra, Spoorsingel 4 te
Heerlen, dagelijks van 18.30 tot 19.00 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te willen beschou-
wen.

Enige en algemene kennisgeving

f
Heden overleed plotseling, vol levensvreugde, op
de leeftijd van 17 maanden, ons lief dochtertje en
zusje

Marleentje Beunen
Peter en Mariet Beunen-Haagen
Ellen, Rob
Familie Beunen
Familie Haagen

6 augustus 1989
Gangboord 8, 6051 GK Maasbracht
De engelenmis zal worden gehouden op woensdag
9 augustus 1989 om 10.30 uur in de parochiekerk
van St.-Gertrudis te Maasbracht, waarna wij haar
zullen begraven op de begraafplaats aldaar.
Samenkomst in de kerk om 10.15 uur.
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven, is er
geen condoleren.

Met droefheid namen wij kennis van het overlijden
van de heer

Harrie Aben
oud-hoofd van de Patriciusschool te Pey

Wij zullen ons de vele erediensten van „de meister"
voor het onderwijs in Pey met dankbaarheid blij-
ven herinneren.

Bestuur S.K.O.P.
team, M.R. en ouderraad van
basisschool Patricius, Pey

I '

VREDE
Na een kortdurig en moedig gedragen ziekbed,
werd van ons weggenomen, onze lieve moeder,
schoonmoeder en oma

Anna Elisa (Zetje)
Wilms
weduwe van

Hendrik Joseph (Zef)
Schrijen "

Zij overleed, voorzien van de h.h. sacramenten, op
de leeftijd van 84 jaar. "

Sittard: Theo en Annemie Schrijen-Schmitz
Buchten: Math en Annie Schrijen-Looffen

Sittard: Leo en Els Schrijen-Krekels
Sittard: Wil Schrijen

en al haarkleinkinderen
en achterkleinkind

Sittard, 5 augustus 1989
Schuttestraat 2
Corr.adres: Pieter de Hooghstraat 34
6137 TV Sittard
De plechtige uitvaartdienst zal plaatsvinden op
woensdag 9 augustus om 11.00 uur in de parochie-
kerk van Onze Lieve Vrouw Geboorte, Broeksit-
tard, waarna begrafenis op de algemene begraaf-
plaats aldaar.
Samenkomst in de kerk om 10.40 uur, alwaar gele-
genheid tot schriftelijk condoleren.
Avondmis, dinsdag om 19.00 uur in voornoemde
kerk.
Onze dierbare overledene is opgebaard in de rouw-
kapel van het Maaslandziekenhuis te Sittard; gele-
genheid tot afscheid nemen dagelijks van 17.30 tot
19.30 uur.
Wilt u, indien wij zijn vergeten u een kennisgeving
te zenden, deze annonce als zodanig beschouwen.

Wegens sterfgeval is onze zaak woensdag de gehele
dag gesloten.

Amusementshal
Markt 6, Sittard.

I t
Heden overleed, tot onze grote droefheid, geheel
onverwacht, nogvoorzien van het h. sacrament der
zieken, op de leeftijd van 78 jaren, in het ziekenhuis
te Sittard, onze zorgzame en lieve moeder, schoon-
moeder, oma, zuster, schoonzuster, tante en nicht

Adriana
Konings-Walraeven

weduwe van

Harie Könings
De bedroefde familie:

Sittard: Mia Wauben-Konings
André Wauben

Echt: Fiet v.d. Ven-Konings
Wil v.d. Ven

Eindhoven: Sarina Könings
Jan Siepel

Grevenbicht: Theo Könings
Wilma Senden

Guttecoven: Adrie Olivers-Konings
Jan Olivers

Wintraak: Philomène
Tummers-Konings
Torn Tummers

Nederhorst-Den Berg: Pierre Könings
Mia Konings-Heffels

Guttecoven: Jan Könings
Yvonne Konings-Koster
kleinkinderen
Familie Walraeven
Familie Könings

Guttecoven, 5 augustus 1989
Corr.adres: Einighauserweg 8
6143 BP Guttecoven_ De plechtige uitvaartdienst zal plaatsvinden op
donderdag 10augustus as. om 10.30 uur in de paro-
chiekerk van de H. Nicolaaste Guttecoven, waarna
de begrafenis zal plaatsvinden op het kerkhof al-
daar.
Zij wordt herdacht in de avondmis van woensdag 9
augustus as. om 19.00 uur in voornoemde kerk.
De overledene is opgebaard in het mortuarium van
het ziekenhuis te Sittard; bezoektijden dagelijks
van 17.30 tot 19.00 uur.
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven, is er
geen condoleren.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te beschouwen.

Je liebt geleden en gestreden
Je hebt gezorgd en gebeden
God gaf jekruis en kracht
Rust nu maar uit, je taak is volbracht.

In de gezegende leeftijd van 95 jaar, moesten wij af-
scheid nemen van onze lieve moeder, schoonmoe-
der, oma en overgrootoma

Jetske Entjes-Bakker
teKerkrade, 6 augustus 1989_ Familie K. Basstra-Entjes t

P. Entjes-Vanwersch
F. Slijpers-Entjes
A. Entjes-Van Dam t
kleinkinderen en achterkleinkinderen

De rouwdienst wordt gehouden in de hervormde
kerk, St.-Pieterstraat, Chevremont, om 13.00 op
9-8-1989.
De crematiedienst wordt gehoudente Heerlen, Im-
stenraderweg 10, aansluitend aan de rouwdienst.
Geen condoleren.
Voor vervoer wordt gezorgd.
Speciale dank aan personeel Kapelhof voor de goe-
de zorg.
Corr.adres: Vinkerstraat 17

I ~
Dankbaar voor alles wat zij voor ons heeft bete-
kend, geven wij met droefheid kennis dat heden
van ons is heengegaan, voorzien van de h.h. sacra-
menten, in de leeftijd van 73 jaar, onze lieve moe-
der, schoonmoeder, oma, zuster, tante en nicht

Johanna Witlox
weduwe van

Adrianus Wilhelmus
Savelkouls

Gedenk haar in uw gebeden.
Den Dolder: Cees en Christien

Eva, Iris
Klundert: Janen Mama

Andor, Manon
Geleen: Nie en Els

Paul, Frank
Hilversum: Franc en Marit

Familie Witlox
Familie Savelkouls

6162 ER Geleen, 5 augustus 1989
Groenstraat 84
De plechtige uitvaartdienst zal worden gehouden
op woensdag 9 augustus om 11.00 uur in de paro-
chiekerk van het H. Hart van Jezus, Rijksweg-
Noord te Geleen, waarna begrafenis zal plaatsvin-
den op de algemene begraafplaats Vouwersveld te
Geleen.
Samenkomst in de kerk. Geen condoleance.
Avondmis voor de dierbare overledene dinsdagom
19.00 uur in de voornoemde kerk.
De overledene is opgebaard in het uitvaartcentrum
Dela, Vouersweg 1 te Geleen; bezoek dinsdag van
18.00 tot 19.00 uur.
Wilt u, indienwij zijn vergeten u een kennisgeving
te zenden, deze aankondigingals zodanig beschou-
wen.

I '

Na een welbesteed en liefdevol leven, nam de Heer
heden tot Zich, in haar 80e levensjaar, onze lieve
moeder, schoonmoeder, groot- en overgrootmoe-
der

(Mia) Maria Gertrud
Bosch
weduwe van

Lodewijk Peter Johannes
Hoeben

Heerlen: André en Tiny
Hoeben-Hundscheid
Marie-Louise en Jean
Mariëlle en Leo

Flonda (USA): Winand en Elsa
Hoeben-Schroeders
Danny en Patricia
John en Susan

Kerkrade: Paula Hoeben-Clemens
Anja
en achterkleinkinderen
Familie Bosch
Familie Hoeben

Kerkrade, 5 augustus 1989
Kloosterraderplein 26
Corr.adres: Hambeukerboord 34, 6418 BT Heerlen
De plechtige eucharistieviering zal plaatsvinden op
woensdag 9 augustus as. om 11.00 uur in de deke-
nale kerk St.-Lambertu» te Kerkrade, waarna aan-
sluitend crematie in het crematorium te Heerlen,
Imstenraderweg 10.
Bijeenkomst in voornoemde kerk. Er is geen con-
doleren.
Voor vervoer van de kerk naar het crematorium is
gezorgd.
Dinsdag 8 augustus zal de overledene bijzonder
worden herdacht tijdens de avondmis van 19.00
uur in bovengenoemde kerk.
De overledene is opgebaard in het streekmortua-
rium, gelegen op het terrein van de Lückerhei-
dekliniek, St.-Pieterstraat 145 te Kerkrade-Chevre-
mont; gelegenheid tot afscheid nemen van 18.00 tot
19.30 uur.

Wilt u, indien wij zijn vergeten u een kennisgeving
te zenden, deze aankondiging als zodanig beschou-
wen.

Enige en algemene kennisgeving

f
In dankbare herinnering aan wat hij voor ons is ge-
weest, delen wij u mede dat heden van ons is heen-
gegaan, voorzien van het h. sacrament der zieken,
in de ouderdom van 82 jaar, onze dierbare en zorg-
zame vader, schoonvader, opa, broer, schoonbroer,
oom en neef

Jan Soons
weduwnaar van

Elisabeth van Kan
Roermond: Frans Soons

Willy ten Brink
Schimmert: Annie Halmans-Soons

Wiel Halmans
Jacqui en Paul
Joep en Boukje

Nieuwstadt: Dries Soons
Marianne Soons-Hollanders
Manon en Hans
Gaston
Nadine

Schimmert: Hub Soons
Annie Soons-Coenen
Gina en Jacques
Simone
Familie Soons
Familie Van Kan

6333 AG Schimmert, 5 augustus 1989
Klein Haasdal 9
Corr.adres: 6333 EE Schimmert,Rooseveltstraat 70
De plechtige eucharistieviering, gevolgd door de
begrafenis, zal worden gehouden woensdag 9
augustus as. om 10.30 uur in de parochiekerk van
de H. Remigius te Schimmert.
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven, is er
geen condoleren.
De avondmis voor de overledene wordt opgedra-
gen dinsdag om 19.00 uur in de parochiekerk.
Bezoek rouwkapel Timmermans, Volderstraat 22
te Meerssen, van 18.00 tot 19.00 uur.

1
Na een werkzaam en liefdevol leven voor het gezin,
dat alles voor haar betekende, is, na een kortstondi-
ge ziekte, van ons heengegaan, voorzien van de h.h.
sacramenten, in de leeftijd van 64 jaar, mijn levens-
gezellin, onze moeder, schoonmoeder, oma, zus,
schoonzus, tante en nicht

Mia Joosten
weduwe van

Harrie Meijboom
levensgezellin van

Toon Schepers
Oirsbeek: Toon Schepers

Sittard: Wim en Tiny
Meijboom-van der Veen
Mare, Roy

Winschoten: Marjon en Ger
van Herten-Meijboom
Fieke, Stet'an

Merkelbeek: Frits en Miranda
Schepers-Hendrix
Ruud, Rob

Nuth: Annet en Jo
Giesbers-Schepers
Familie Joosten
Familie Meijboom
Familie Schepers

6438 GR Oirsbeek, 4 augustus 1989
Berkenstraat 19
De plechtige eucharistieviering zal worden gehou-
den op dinsdag 8 augustus om 11.00 uur in de paro-
chiekerk St.-Lambertus te Oirsbeek, waarna de be-
grafenis zal plaatsvinden op het r.-k. kerkhof al-
daar.
Samenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is tot
schriftelijk condoleren.
De dierbare overledene is opgebaard in de rouwka-
pel van het Maaslandziekenhuis te Sittard; gele-
genheid tot afscheid nemen heden, maandag, van
17.30tot 19.00 uur.
Wilt u, indien wij zijn vergeten u een kennisgeving
te zenden, deze aankondiging als zodanig beschou-
wen.

-_-_-_--_--_----------_-_-___-_----------------------------------_-------------__-_->'

t
Diep bedroefd, maar zeer dankbaar voor alle liefdel
die hij ons heeft gegeven en met respect en diepfj
bewondering voor zijn moed en wilskracht, is hef
den van ons heengegaan, mijn dierbare man, unït
zorgzame vader, schoonvader, lieve opa, broer,
schoonbroer, oom en neef

Johannes Gerardus
Geurts

drager van de orde van Oranje-Nassau
echtgenoot van

Martha Helena Falkenberg
Gesterkt door het h. sacrament der zieken, ovefj
leed hij op 61-jarige leeftijd

Geleen: M.H. Geurts-Falkenberg
Hellevoetsluis: Bert Geurts

Elly Geurts-van der Aa
Geulle: Harry Geurts

Irma Oelers
Beek (L.): MarjoLemmens-Geurts

Léon Lemmens
Chris
Familie Geurts
Familie Falkenberg

6166 CX Geleen, 4 augustus 1989
Penrisstraat 22
De plechtige eucharistieviering zal plaatshebben]
woensdag 9 augustus as. om 10.30 uur in de paro-
chiekerkvan deH.H. Marcellinus en Petrus te Oud-]
Geleen, waarna de begrafenis op hetparochiekerK-j
hof aldaar.
Bijeenkomst in de kerk.
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven, is ei
geen condoleren.
Mede tot intentievan onze dierbare overledene, z» ;
een avondmis worden opgedragen dinsdag 'augustus om 19.00 uur in voornoemde kerk.
De overledene is opgebaard in de rouwkapel val1
het Maaslandziekenhuis, Barbarastraat 1 te Geleef-
alwaar gelegenheid tot bezoek dagelijks van 17.30
tot 18.30 uur. __
Enige en algemenekennisgeving

t \Dankbaar voor alle fijne en mooie herinnering^-
die zij ons achterlaat, geven wij u bedroefd kennij]
van het heengaan van onze zorgzame moede!,
schoonmoeder, zuster, schoonzuster, tante en nichi'
Philomina Peerboom!

weduwe van

Gerrit van Doorn
Zij overleed, voorzien van de h.h. sacramenten, on
de leeftijd van 73 jaar. I

Vaesrade: Gerrit
Hoensbroek: Joen Truus <

Familie Peerboom
Familie Van Doorn

6361 HT Nuth (Vaesrade), 5 augustus 1989
Rozenstraat 42 ■
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de begrsjl
fenis, zal plaatsvinden op woensdag 9 augustus otm
11.00 uur in deparochiekerk van de H. Servatius t'Jj
Vaesrade. ]
Avondmis dinsdag om 19.00 uur in voornoemd'!!
kerk. \
Moeder is opgebaard in het uitvaartcentrum Del*}
Grasbroekerweg 20 te Heerlen; bezoek dagelij^i
van 18.00 tot 19.00 uur.

Met verslagenheid vernamen wij dat op 3 augustifl
1989 plotseling is overleden, onze zeer gewaardee*]
de voorzitter, de heer

Paul Eymael
In hem verliezen wij een stuwende kracht el
geacht bestuurder van onze vereniging.
Wij kunnen onze dankbaarheid voor zijn inzet nijl
beter tot uiting brengen dan door te trachten dl
vereniging in zijn geest voort te zetten.

De wedstrijdcommissie
H.S.V. Strijthagen
LandgraafI I

I f
Na een werkzaam en liefdevol leven, datwerd getekend door oprechte le-
vensvreugde, goedheid, eenvoud en hulpvaardigheid, is heden, geheel
onverwacht, van ons heengegaan, mijn dierbare man, onze lieve vader,
schoonvader, opa, broer, zwager, oom en neef

Wim Pieters
echtgenootvan

Fien van Hasselt
in de leeftijd van 69 jaar.

Heerlen: F. Pieters-van Hasselt
Alsdorf (BRD): Mariet en Ullie Panten-Pieters

Monika, Robert
Heerlen: Corry en Jan Mengels-Pieters

Björn
Heerlen: Wim en Ellie Pieters-Bego

Maurice, Monique
Familie Pieters
Familie Van Hasselt

6415 GV Heerlen, 5 augustus 1989
Heemskerkstraat 38 "De plechtige eucharistieviering zal worden gehouden op woensdag 9
augustus om 12.00 uur in de parochiekerk H. Hart van Jezus te Heerlen-
Schandelen, waarna aansluitend de crematieplechtigheid zal plaatsvin-
den in het crematorium te Heerlen, Imstenraderweg 10.
Voor vervoer per bus is gezorgd.
Samenkomst in dekerk, alwaar gelegenheidis tot schriftelijk condoleren.
Avondmis dinsdag om 19.00 uur in voornoemde kerk.
Wim is opgebaard in het uitvaartcentrum Dela in Heerlen, Grasbroeker-
weg 20; gelegenheidtot afscheid nemen heden, maandag, en dinsdagvan
18.00 tot 19.00 uur.
Wilt u, indien wij zijn vergeten u een kennisgeving te zenden, deze aan-
kondiging als zodanig beschouwen.

■ >
Met diepe verslagenheid geven wij kennis van onze oprechte deelneming
bij het plotseling overlijden van onze secretaris

Wim Pieters I
In hem verliezen wij een zeer gewaardeerd bestuurslid. Zijn persoonlijke
inzet en vriendschap zullen bij ons in dankbare herinnering blijven.

" Bestuur en leden
H.S.V. De Edelkarper,
Heerlen-Meezenbroek

Augustus 1989
___*
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In 1996 moet probleem tot verleden behoren

Komende jaren groter
Woningtekort Kerkrade

Van onze verslaggever

j - In de komende twee jaar zal het woningtekort
u ,Kerkrade met ongeveer 50% toenemen. Momenteel is er een
I eKort van 817 woningen, in 1991 zal dit 1.207 bedragen.

s ?rzaak hiervoor is dat de planning niet aansluit bij de maat-
q aPPelijke vraag, waardoor er te weinig gebouwd wordt,

sta aantal woningen dat om de een of andere reden leeg
aa-t, neemt toe. Hierbij zijn ook inbegrepen woningen die ge-
serveerd zijn voor Afcenters.

i-hn #[n momenteel 21.260 woningen
niVanf ade- Volgens berekeningen
623 6Si CBS moet dat aantal in 1996
i992 bedragen- Met name vanaf

( ij;k moet het woningbestand jaar-
Wq_ met zon 500 huizen uitgebreid

i, Wor, n' Als dit lukt dan moet het
sjj.en gtekorttot het verleden beho"

x^'ëens laat het Kerkraadse colle-

ge de raad weten dat zeker de eerst-
komende jaren niet alle geplande
woningbouw ook daadwerkelijk ge-
realiseerd kan worden. Aan welke
projecten de voorkeur wordt gege-
ven is in afwachting van definitieve
toewijzing door de Hoofdingenieur-
directeur (HID) van de Volkshuis-
vesting. Op dit moment is namelijk
pas 85% van het provinciale contin-
gent verdeeld.

De grootste projecten die in Kerkra-
de voor 1990 en 1991 op het pro-
gramma staan, zijn: 111 premie-
koopwoningen op het Willem So
phiaterrein, gepland in 1990. " .!_
woningen Markstraat-Hoofdstraat,
voornamelijk in de sociale huursec-
tor, gepland voor 1990. " 52 premie-
koopwoningen op het Lauramijn-
terrein. Deze zijn geplandvoor 1991,
maar de bouw kan pas beginnen na
de sanering van dit met pek vervuil-
de terrein. "Aan de Mozart- en Lin-
denlaan verrijzen in 1991 in totaal
100 woningen.

Het 162ste van de Zuidlimburgse bond

Wijlre zag sfeervol
bondsschuttersfeest

Wijj p onze verslaggever
'fen s i^ ~ °P de schitterend gele-
V.ft !?uttersweide 'Keizer Willem'

#en jn scni»tterij Sint Maternus
__Pc-iutt alle °Pz»chten geslaagd
W** !jersfeest gehouden. Het 162ste
_C°nd n schutters-

' e Hon^n hellende weide aan
i van het dol'P biedt een

Hde ri u Panorama op het Geuldal
■olkior tmg van Gulpen. Vooral de
"rede ristische wedstrijden, het uit-
'en Var> keizers- en koningspa-
,Vvam eraals en vaandeldragers,
echt p er u»tstekend tot hun
ïiet ' ,TVen werd het feest bedreigd
naar ,en donkere onweerswolk,
*edstre * bleef bij een dreiging. De
&n ribden konden zo, gadegesla-
gen dr

"or honderden bezoekers, op
°ge weide worden voortgezet.

#ich utterij van Margraten toonde
Ë<»tic P de drie onderdelen presen-
§67 '°Ptocht en défilé het beste mett^ald nin de A-klasse. Vaalsue met 521 het hoogste aantal in

de B-klasse. De uitslagen zijn ver-
der als volgt:

presentatie A-klas: Margraten 197, Epen190, Übachsberg 183. Voerendaal 181,
Strucht 179; B-klas: Gulpen 179, Vijlen 171,
Vaals 170; optocht A-klas: Margraten 194.
Übachsberg 189, Voerendaal 188, Strucht
188. Maastricht 186; B-klas: St Geertruid
185. Oost-Maarland 182, Vaals 181; défilé
A-klas: Margraten 193, Epen 187, Voeren-
daal 186, Strucht 183, Übachsberg 183;
B-klas: Oost-Maarland 172, Vaals 170,
Meerssen 170.

Bordjesdrager: Mechelen 196, Mheer 195,
Epen 194, Nieuwenhagen 192. Mooiste uni-
form: Übachsberg 184, Maastricht 183.
Mooiste geheel: Voerendaal 187, Strucht
186. Meeste geweerdragers: Strucht (23).

Vaandeldrager: Eys 192; Epen 191, Margra-
ten 191; koning in burger: Übachsberg 191,
Vijlen 191; koning in uniform: Mechelen
194. Vaals 191; koningin: Vaals 199, Epen
195, Vijlen 192.Oost-Maarland 192; keizer in
uniform: Margraten 185; keizer in burger:
Eys 185; keizerin: Vijlen 191, St Geertruid
190; modelste generaal: Valkenburg 192,
Voerendaal 188: mooist geklede generaal:
Übachsberg 187, Epen 178; bielemannen-
groep: Houthem 193, Voerendaal 188; sap-

peursgroep: Meerssen 179; marketenster-
groep: Houthem 197, Meerssen 196.

beu schutterij Sint Mauritius van Strucht maakte een goede
tye * '■tijdens de optocht en had tevens het meeste aantal ge-Tdragers. Foto: WIDDERSHOVEN.

Knotwilg in
brand gestoken

VIJLEN - Aan de Borstelkrans te
Vijlen stond zaterdagavond tegen
kwart voor elf een knotwilg in
brand. De brandweer van Vaals was
snel ter plaatse en kon verdere uit-
breiding van het vuur voorkomen.
Hetvuur is waarschijnlijk aangesto-
ken door kinderen.

Soldaat dronken
achter stuur
Van onze verslaggever

HULSBERG - Een patrouille van
de rijkspolitie Beek heeft in de
nacht van zaterdag op zondag in
Arensgenhout de 20-jarige automo-
bilist S. uitKlimmen van de weg ge-
haald.
De chauffeur viel op door zijn rijge-
drag. Ademanalyse wees uit dat S.
flink had gedronken. Omdat hij
dienstplichtig militair is, moest de
koninklijke marechaussee er ook
nog aan te pas komen.

Met 120 km
door de stad

MAASTRICHT- In de Maastrichtse
binnenstad sneed de politie een 27-
-jarige uit Hasselt afkomstige Belg
de pas aftoen deze met zijn auto 120
kilometer per uur reed op plaatsen
waar een maximum van slechts vijf-
tig kilometer geldt.
Na overleg met de officier van justi-
tie legde de politie hem een boete
van vijfhonderd gulden op. De Belg
betaalde cash.

exercitie
ln de oude exercitie toonde Übachsberg
met 1888 punten zich de beste voor Voeren-
daal (1855), Epen (1854), Vijlen (1824), Eys
(1782) en Mheer (1701). Hier was de beste
commandant die van Epen met 382 punten
voor die van Voerendaal 376. Linker guide:
Epen 193, Voerendaal 191; rechter guide:
Voerendaal 192, Übachsberg 191. In de
nieuwe exercitie eindigde Maastricht (4663)
voor Oost Maarland (4654). Maastricht had
hier ook de beste commandant (744). Bij de
niet exercerende verenigingen was de com-
mandantvan Mechelen met 185 punten de
beste.

Bij de muziekwedstrijd werden in
de ere- en eerste divisie slechts
tweede prijzen toegekend:
Übachsberg in de eredivisie 195'/_;; Strucht
en Margraten in de eerste divisie respectie-
velijk 200'/:> en 197. Eerste prijzen waren er
wel in de tweede divisie: Oost Maarland
209.2, Voerendaal 209, Mechelen 208. Het
hoogste aantal punten was voor Nieuwen-
hagen in de derde divisie met 221'/^. Daar
haalde ook St Geertruid nog een eerste prijs
met 208. Tweede prijzen verder voor Eys
(198'A), Houthem (193'/_) en Meerssen (189).
Tamboers eerste divisie: Volders St Geer-
truid 57'/^; tweede divisie: Van Magen Oost-
Maarland 57; derde divisie: M. de Lange
Houthem 57, Gerlofsma Vaals 56'/!;; jeugd-
divisie: Odekerken Eys 56, Kockelkoren
Mechelen 55. Klaroen blazers jeugddivisie:
Teheux Houthem 55'/__ Tamboer majoor:
Voerendaal 74'/:., Margraten 64, Übachsberg
63.
De schietwedstrijden waren bij het
afsluiten van dit verslag nog volop
aan de gang.

provincie

Bokkerijders op bedevaart
Van onze verslaggever

SCHIMMERT - Ongewoon
beeld zondagmorgen in Groot-Haasdal onder Schimmert. Daarstreken een groep bokkerijders
en andere in achttiende eeuwseklederdracht gestoken liedenneer bij de Sint Hubertuskapel.ye opvallende 'bende' was on-derweg vanuit Maastricht viaSchimmert en de Kolleberg in
Sittard naar Heppeneert in Bel-gië. Daar werd aan Sint Clara eenheuse bloedworst geofferd en
dat allemaal om goed weer af tesmeken voor het weekeinde van18 tot 20 augustus. Dan wordt na-
melijk in het openluchttheater teValkenburg een uitvoering gege-ven van een spektakel over debokkerijders. Het toneelstuk is
geschreven en wordt ook gere-gisseerd door Ron Kosters.
De Sint Hubertuskapel in Groot-
«aasdal werd bezocht omdat
deze, zoals uit de archieven
Dlijkt, een verzamelplaats was

voor de bokkerijdersbende in de
achttiende eeuw. Daaraan herin-
neren ook de twee bokkefiguren
die in het hekwerk van de kapel
zijn aangebracht bij een enkele
jaren geleden uitgevoerde res-
tauratie.

De uitvoeringen van 'De Bokke-
rijders' zijn vrijdag 18, zaterdag
19 en zondag 20 augustus en be-
ginnen steeds om half tien 's
avonds. Kaarten tegen de prijs
van twintig gulden zijn in voor-
verkoop verkrijgbaar bij de
VVV-kantoren van Valkenburg,
Maastricht en Heerlen.

" Bokkerijdersbende bij de
Sint Hubertuskapel. Twee
bokkefiguren in het hek-
werk herinneren aan hetfeit
dat deze kapel ooit verza-
melplaats was van de echte
bokkerijders.

Foto: WIDDERSHOVEN

Gezellig
Zoals bijna altijd in rumoerige
nachten begint de herrie pas na half
twee als cafés en disco's hun deuren
gaan sluiten en dronken jongelui
bijna letterlijk de straat op strompe-
len.Voor die tijd was het zowel vrij-
dag- als zaterdagavond wel erg druk
in het centrum van Valkenburg,

maar gezellig, zonder verstoring van '
de openare orde, aldus laat de rijks- '
politie Valkenburg weten.

Wervelende optredens in Hoensbroek en Eijsden

'Malabar' verzorgt
zomers vuurwerk
Van onze verslaggever

EIJSDEN - De start van het
straattheaterfestival in Eijsden
en van de Heerlense Zomer was
een groot succes. De Franse
groep 'Malabar' trok zaterdag-
avond een duizendkoppig pu-
bliek in Eijsden en de volgende
dag ook vele honderden mensen
in Hoensbroek.
VoorEijsden was dit het grootste

aantal toeschouwers dat het
straattheaterfestival ooit op de
been heeft gekregen, terwijl ook
de Heerlense Zomer op gepaste
wijze van start ging met deze
Franse groep.

'Malabar' overdonderde het pu-
bliek dan ook letterlijk en figuur-
lijk met groot spektakel. Het
vuur spoot eruit, de steltlopers in

hun schitterende kostumering
van glanzende insecten, maar
ook van gruwelijke figuren, wa-
ren niet mis. Kinderen waren er
zo van onder de indruk dat ze
moesten worden weggevoerd.

# Je kwam ogen en
oren tekort bij de
parade van
'Malabar', waar
vreemd
kronkelende
insecten zich aan
de voeten van
toeschouwers
wierpen.

Foto's: FRANS RADE

" Vol afgrijzen kijkt de menigte op de binnenplaats van
kasteel Hoensbroek hoe een artiest van Malabar 'explo-
deert.

Herrie
Met een geheel goudkleurig ge-
spoten ambulance trokken ze
zondag in parade naar Kasteel
Hoensbroek. Boven op de wagen
een drumstel en een in een rad
ronddraaiende man. De herrie
werd compleet gemaakt met veel
vuurwerk. Op het hoogtepunt
van de show 'vloog' een artiest
aan een touw vanuit een toren
over de gracht pardoes midden
op het binnenplein. Na deze
show zorgde een Poolse dans-
groep uit Krakau ervoor dat de
menigte op wat minder angst-
aanjagende wijze werd ver-
maakt.

Zwembad gaat
lozen op riool

KERKRADE - Zwembad Erenstein
heeft bij de gemeenteKerkrade een
vergunning aangevraagd. voor het
lozen van chloorhoudend water op
het rioleringsstelsel. Tot nu toe
kwam dit water terecht in visvijver
Cranenweyer.

Onlangs schreef de SP brieven aan
de betrokkenen om een eind aan de
al sinds 1949 plaats Vindende lozin-

gen te maken. Al enkele maanden
eerder had de fractie van Burgerbe-
langen hierover al vragen gesteld in
de raadsvergadering.
De SP beschuldigt ook restaurant

Erenstein van het storten van etens-
resten in de vijver. De oproep van
het restaurant via een advocaat dat
de SP deze bewering maar eens on-
der ede herhaald moet zien te krij-
gen, wordt door de partij niet ge-
vreesd. „Wij hebben genoeg getui-
gen die bevestigen dat het restau-
rant heel wat meer heeft gedaan dan
alleen eendjes voeren", aldus SP-
woordvoerder Peter van Zutphen.

kind
In Eijsden stond de zondagmid-
dag geheel in het teken van het
kind. De kleinen mochten teke-
nen, schilderen, papier knippen,
spelen. Bovendien werden ze
plezierig bezig gehouden door
'Gigi en Company', een char-
mant variétegezelschap, met mu-
ziek, acrobatiek, clownerie. Ans
Peeters en Stan Spauwen vulden
het programma tussendoor op.

Jammer dat een stortbui een ein-
de maakte aan het zonovergoten
tafereel op de Vroenhof. De grote
tent, voor 800 personen, bleek op
dat moment geen luxe. Verfris-
singen en pannekoeken vonden
gretig aftrek.

Politie heeft handen rol aan satnenscholenrie jeugd

Valkenburg 'rustig'
met 28 arrestaties

Van onze verslaggever
VALKENBURG - Ten, opzichtevan
het uiterst rumoerige laatste week-
einde van juli was het afgelopen
vrijdag en zaterdag betrekkelijk
rustig in Valkenburg. Niettemin
werden er in totaal toch nog tussen
vrijdagavond en zondagmorgen 28
personen aangehouden.

De meeste van hen, 24, maakten
zich schuldig aan de bekende vor-
men van straatschenderijen, zoals
urineren op straat of in portieken,
herrie schoppen door de slaan op
rolluiken of verkeersborden, slepen
met bloembakken en ander straat-
meubilair. De herrieschoppers, jon-
gelui in de leeftijd tussen 15 en 23
jaar, konden na betaling van een
schikking van tachtig gulden het
politiebureau weer verlaten.

Verder werden nog drie mannen be-
keurd wegens openbare dronken-
schap. Een van de driehinderde ook
het verkeer. De 28ste bekeuring
gold een Limburger die probeerde
met eigen auto kampeerders naar
de camping te brengen tegen beta-
ling, zonder dat hij een taxivergun-
ning had.

Taxi's
Een bekend probleem vormt het..
feit dat er op het moment dat de ho- "recazaken leegstromen te weinig ta-_ I
xi's beschikbaar zijn om alle jonge-;
lvi naar de campings te vervoeren. "
Door de lange wachttijden worden;
de kampeerders vervelend en gaan'
herrie maken. Zo ontstond in dej
nacht van zaterdag op zondag tvs- -
sen twee en drie uur een oploop van '
zeker honderd lawaaischoppende "en herriemakende jongelui op het'
kruispunt Nieuweweg/Reinald-
straat. Het was daar dat de politie de
nodige vandalen oppakte en mee- _
nam naar het bureau. Bij zon aktie Jraakte een van de politiemensen-
lichtgewond aan een pols.

Directeur schouwburg:

'Programma is
al aangepast'

HEERLEN — „Het onderzoek naar
de Stadsschouwburg houdt r<
ning met de situatie tot en met het*-
seizoen 1987/1988. Maar na dat së>__
zoen hebben wij bijvoorbeeld de-
kleine zaal erbij gekregen en
doende meer ruimte kunnen geven
aan vernieuwende produkties en
amateur-produkties. In dat opzicht
is dus het programma al aangepast Jen komt het meer overeen met de.
conclusies van het onderzoek.

Dat zegt Fons Bruins, directeur van
de Heerlense Stadsschouwburg.
Dat er minder ballet, opera en ope-
rette in het programma van de
schouwburg is opgenomen, ligt vol-
gens hem aan het feit dat deze voor-
stellingen erg duurzijn en een groot
financieel risico met zich meebren-.-
gen.
Vrijdag werd bekend dat een onder- "
zoek heeft aangetoond dat er be-
hoefte is aan meer opera, cabaret,/
operette en show. Het programma is..
ook iets te populair en weinig ver-,'-
nieuwend.

De directeur was zelf betrokken bij_
het onderzoek. „Al onderzoekende;
hebben we dus het programma kuh--
nen aanpassen. Maar je kunt wel;
een breed programma willen, het
moet financieel ook mogelijk zijn". I

Belangrijker dan de uitkomsten \;an
het onderzoek vindt Bruins het arit-^
woord op devraag: wat Heerlen met»
de schouwburg wil. „Dat was de.ü
aanleiding voor het onderzoek. Nu*
alle uitkomsten ter tafel liggen*
wordt het tijd conclusies te trek-'
ken".

Man slaat zwager
met breekijzer.

LANDGRAAF - Een 39-jarige man..
heeft zondagochtend om vijf uur-
zijn 33-jarige zwager met een breek-I
ijzer op het hoofd geslagen. Daar-£
voor had de zwager hem diverse kei
ren met een mes gestoken. De beide1
mannen hadden het al enige dagen,
met elkaar aan de stok, hetgeen gis-J
teren uitmondde in deze zware mis-»
handeling.
De zwager moest overgebracht wor-J
den naar de intensive care-afdeling;
van het ziekenhuis, terwijl de 39-ja-t
rige door de politie werd aangehou-J
den.

Brand in
friture

Schimmert
Van onze verslaggever '-m-

SCHIMMERT - Flinke schade ont-
stond vrijdag om 20.00 uur bij een
friturebrand in het Schimmertse ge-
hucht Klein-Haasdal. Volgens de
politie was een defecte afzuiginstal-
latie de boosdoener.
De eigenaresse van dezaak is B. uit.
Kerkrade. Niemand liep letsel op.

Tonnen schade bij:
brand in Thorn

THORN - Door een uitslaande}
brand bij .houthandel Parren aan^isf
Wilhelminalaan in Thorn is zaterdag
tussen 22.00 en 23.30 uur een derde,
deel van het bedrijf (de opslagloods
en een deel van de houtzagerij) en
een schuurtje van een naburige wo-
ning in vlammen opgegaan. De
schade bedraagt enkele honderd-
duizenden guldens.
De veertig tot vijftig meter hogeu
vuurzee - die tot ver in de omtrek"
kon worden waargenomen - werd-
bestreden door de vrijwilligebrand-;
weerkorpsen van Thorn, Hunselv
Wessem en de beroepsbrandweer
van Roermond. Omstreeks hal£
twaalf kon het sein 'brand meester*
worden gegeven, waarna nog tot zes-
uur 's morgens werd nageblust.
Omdat het bedrijf pal tussen de bc-;
bouwing staat, liepen diverse nabu-J
rige woningen en een café 'straal-;
schade' op zoals rook- en waterscha-j
de en gesprongen ruiten. Twee b^jaarde vrouwtjes werden uit Kun
woning geëvacueerd en bij familie
ondergebracht. Zij konden gisteren
weer terug naar hun eigen woning.
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TEL AVIV - Minister van buitenlandse zaken Moshe Arens noemde gisteravond sjeik Obeid
'een troefkaart'. Zijn ontvoering kan uiteindelijk leiden tot het soort uitwisseling dat is voorge-
steld door minister Rabin. Volgens Arens heeft Israël nog altijd geen voorstel ontvangen van
Hezbollah en hij zei dat ook niet te verwachten binnen dekomende uren of dagen. „Voor zover
ik weet zijn er geen onderhandelingen gaande," zo verklaarde hij. Een collega van Arens, minis-
ter van communicatie Gad Yacobi, zei na de kabinetsbijeenkomst overigens dat er wel degelijk
besprekingen worden gehouden.

Vice-premier en leider van de Ar-
beiderspartij Shimon Peres ver-
klaarde in antwoord op een vraag
naar de mededeling van Hezbollah
dat het niet wil onderhandelen over
de Israëliërs: „Er zijn volop geruch-
ten. Wat ons betreft is het voorstel
van minister van defensie Rabin
nog altijd van kracht en ik weet
niets van enige andere ontwikke-
ling van enige waarde."

Geschatte schade legen de miljoen gulden

Terrein na vertrek
zigeuners gesloten

Van onze correspondent
SPAARNWOUDE - Het evenemen-
tenterrein in Spaarnwoude waar
gisteren het Vijfde Wereldcongres
voor Christenzigeuners is beëin-
digd, wordt na het vertrek van de
circa 3000 caravans en woonwagens
dit seizoen gesloten. De schade aan
beplanting en grasmat wordt ge-
schat tussen de zeven ton en een
miljoen gulden. Gistermiddag ver-
lieten de eerste honderden caravans
het terrein. Ook de rest van de zi-
geuners maakt zich op voor vertrek.
De politie toont zich uitermate te-
vreden over het verloop van het
congres.
Tot gisteravond tien uur waren er in
verband met de uittocht van de zi-
geuners geen grote verkeersproble-: men rondom Amsterdam en het re-

| creatiegebied. Dit in tegenstelling
I tot vorig weekeinde. Toen bleek het

aanvankelijk voor het congres be-
doelde terrein in het Westelijk ha-
vengebied de vele regen niet aan te
kunnen: het werd onbegaanbaar.
De organisatie besloot hals over kop

;' dat decirca 25.000 zigeuners, hoofd-
zakelijk Fransen, in Spaarnwoude
kampement moesten maken.

Sporen
Boswachter Th. Hofland van het re-
creatiegebied verwacht dat de scha-

de daar nog hoger komt dan de een
miljoen gulden. „We kunnen de to-
tale schade pas de komende dagen
overzien, als iedereen weg is. De
structuur van het gras is helemaal
weg. Er zitten overal diepe sporen:
dat moet opnieuw ingezaaid." Ook
veel bomen moeten hersteld en het
hoog opgestapelde afval opgehaald.
Wie de kosten moet dragen is nog
onduidelijk. Spaarnwoude probeert
verhaal te halen op de gemeente
Amsterdam. Die tracht de organisa-
tie van het congres te laten betalen.
Duidelijk is inmiddels wel dat het
zeventig hectare grote gebied waar
de zigeuners hebben gestaan, dit
verdere seizoen onbruikbaar is.

Teleurgesteld
„Het terrein is niet op zon menigte
berekend," zegt Hofland. „Normaal
zijn hier evenementen waar zon
2000 mensen komen: nu waren er
tussen de 20 en 30.000." De bos-
wachter is teleurgesteld over de
gangvan zaken. „Het is ons allemaal
koud op het dak gevallen. En het is
sneu dat er zoveel schade is. Voor je
weer een echte goede grasmat hebt,
ben je zeker een jaar verder." Vol-
gens hem hebben evenementen op
korte termijn niet te lijden onder de
sluiting. „De grootste hebben we
gehad. Die nog komen kunnen er-
gens anders terecht."

Higgins
De berichten van buiten Israël en
Libanon dragen evenmin bij aan
een duidelijke beeldvorming over
de stand van zaken. In de Syrische
hoofdstad Damascus zei Nabih Ber-
ri, leider van de gematigde shi'ieti-
sche Amal-beweging in Libanon,
dat een oplossing van de gijzelaars-
kwestie is uitgesloten zolang er
geen oplossing is voor de algemene
situatie in Libanon.
Berri sprak in Damascus met de
speciale VN-gezant, Marrack Goul-
ding. Deze laatste verklaarde opti-
mistisch te zijn, vooropgesteld dat
de geheimhouding van het onder-
handelingsproces gewaarborgd
blijft.
Goulding heeft een serie besprekin-
gen gevoerd in Beiroet en Damas-
cus, onder meer om er achter te ko-
men wat er is gebeurd met de Ame-
rikaanse overste William Higgins,
die vorige week maandag zou zijn
gedood door radicale shi'ieten. Hij
verklaarde dat hij in de afgelopen
dagen de indruk heeft gekregen dat
Higgins dood is, maar over het tijd-
stip van de dood heeft hij geen dui-
delijkheid verkregen. „Ik kan me
niet aan de indruk onttrekken dat
een aantal mensen met wie ik heb
gesproken in dit stadium niet alles
wat ze weten willen onthullen," al-
dus Goulding.

Jan Stevens blinkt
uit op vlucht München
HEERLEN - Jan Stevens uit Schin-
veld is zaterdag tot een fenomenale
prestatie gekomen op de wedvlucht
München over 500 km. Een vierjari-
ge doffer die drie jaar geleden al de
nationale wedvlucht München won,
schitterde nu weer met de eerste
provinciaal en tweede nationaal.
Twee jaar geleden werd deze won-
derduif gered, toen hij 14 dagen na
een vlucht zwaar gewond door een
kogel van een wedvlucht thuis-
kwam.

Stevens kwam op München weer
tot een sensationele uitslag in het
nationale rayon zuid met 1, 3 en 8, in
totaal 7 duiven in de eerste 40. Het

totale nationale concours werd ge-
wonnen door Gerrit Hemeltje uit
Denekamp, om 15.06 uur, op 565 km
met een snelheid van 1163 m. Jan
Stevens werd 2de voor Jan Vercau-
teren uit Schimmert. Tot hun beste
prestatie kwam ook J. Limpens uit
Schimmert met 4 en 7. Uitblinker
op het nationale concours was Hans
Eijerkamp en zonen uit Zutphen
met liefst 22 duiven tot 17.30 op 579
km.

Het lossen in Perpignan moest van-
wege de bijzondere slechte weers-
omstandigheden in Frankrijk voor
de tweede keer worden uitgesteld.
Men hoopt daar vanmorgen te los-

sen. De juniorenvluchten vanuit
Méaux en Provens zijn door onwe-
ren in Frankrijk gisteren zeer traag
verlopen. De vermoedelijke triom-
fator van de provinciale derby Lim-
burg en autowinnaar, is het duo
Zeegers-Meevissen uit Sittard om
15.33. Opvolgers zijn waarschijnlijk
Karel Scheepers en zoon uit Val-
kenburg om 15.24 uur.

Uitslag Munchen
Rayon Zuid: 1, 3 en 8: J. Stevens,
Schinveld 14.29; 14.32; 14.37 (509
km snelheid 1133 m.); 2. J. Vercau-
teren, Schimmert, 14.37; 4 en 7. J.
Limpens, Schimmert, 14.39 en
14.49; 5. Pierre Cobben, Heksen-
berg, 14.31; 6. J. Smeets, Geulle,
14.44; 9. P. Verheijden, 14.55; 10. J.
Brouwers en zoon, Grevenbicht,
14.54; 11. Gooijen-Notten, Bingelra-
de 14.42; 12. Hendriks-Meijberg,
Heerlen, 14.37; 13. Duo Muytjes,
Heer 14.47; 14. Cupers-Savelt, 14.57
en 15. H. Geerlings, Reuver, 14.57.

hun werk in Beatrixhaven, enkele kilome-
ters stroomafwaarts, 's Avonds peddelen de
twee collega's dan weer, met aanzienlijk
meer moeite (stropdasje even lostrekken)
stroomopwaarts naar huis, ontlasten zo de
wegen en oefenen duchtig diverse spierbun-
dels... Foto WIDDERSHOVEN

" Paul Logister en Suzanne Lammeren
hebben onderweg naar hun werk weinig
last van files en verkeerslichten. Hoogstens
raakt door een enkel verdwaald golfje de
plooi wat uit de broek. Ze gaan namelijk
dagelijks - ijs en weder dienende, natuur-
lijk - van Sint Pieter in Maastricht naar

officiële mededelingen
WATERSCHAP ]

ZUIVERINGSCHAP LIMBURG J
BEKENDMAKING 3Het Dagelijks Bestuur van het W»!

terschap Zuiveringschap Limbu^j
maakt bekend dat op 24 augusUl^
1989 om 10.30 uur in het oude gj ,
meentehuis van Gennep, Markt 1f|
Gennep een openbare vergadering
zal worden gehouden van het Alg* ,
meen Bestuur.
Voorts wordt medegedeeld dat oT
het kantoor van voornoemd Zuivflj
ringschap, Kapelaan Sarsstraat 2l|j
Roermond, vanaf 8 augustus
gedurende 14 dagen voor eeniedfl.
ter inzage zijn neergelegd ontwerp^
besluiten tot wijziging van de b?
groting voor het dienstjaar 1989 |-j
Desgewenst zijn deze stukken. *gen betaling van de verschuldigd'
legeskosten, verkrijgbaar.
Gedurende de termijn van de terit
zageligging kunnen belanghebb-;
tegen de genoemde stukken schflW
telijk bezwaren inbrengen bij hfl
Algemeen Bestuur.
Roermond, 7 augustus 1989 é

Het Dagelijks Bestuur vnd., P
ir. B.C.E. Janssen, voorzittef-l
mr. C.Th. Smit, secretaris

WATERSCHAP
ZUIVERINGSCHAP LIMBURG |

BEKENDMAKING
Het Dagelijks Bestuur van het W^Lterschap Zuiveringschap LimbuiJmaakt bekend dat bij hem is ing'
komen een aanvraag om vergun-
ning ingevolge de Wet verontreil]
ging oppervlaktewateren < 1
schreven onder nummer VB9-lof
van de gemeente Heerlen, Geli-f'
straat 27 te Heerlen voor het lozel
van bedrijfsafval water, hemelwattfl
en huishoudelijk afvalwater, aï
komstig van de locatie „Weggebfl*
ker", via de gemeentelijke rioleri-P
en de RWZI Hoensbroek op opp^'l
vlaktewater.
Dat de aanvraag en andere ter zafl
zijnde stukken van 8 augustus 19!1|
tot en met 7 september 1989 ter in.'
ge liggen en wel: r- op het kantoor van genoemd Z4i

veringschap, Kapelaan Sarsstrajl
2 teRoermond op werkdagen \'4>
09.00 tot 12.00 uur en van 14.00t4j
16.00 uur (afd. Algemene ZakeiC- op het stadskantoor van de gw
meente Heerlen, kamer 610, P](
Promenade 54 te Heerlen en <jf,
openbare bibliotheek, p/a Pass* |
ge 20/30 te Heerlen van 09.00 A,
12.00 uur en van 14.00 tot 16.JJ,
uur en bovendien elke zaterdsj;
van 10.00 tot 13.00 uur in de opel;
bare bibliotheek te Heerlen, ajlj
mede tijdens de kantooruren ij;
bovengenoemde datum op hj<
kantoor van genoemd Zuiver»(
schap en het gemeentehuis v3*,
de gemeente Heerlen tot het ein,
de van de termijn waarbinnen bj«
roep kan worden ingesteld teg^;
de beschikking op de aanvraag- [ |

Dat bij de ter inzage gelegde stuJJ;
ken is aangegeven tot wie men zfc
voor een mondelinge toelicht'I'^
kan wenden, lf
Dat tot het einde van de term1-1
waarbinnen de stukken ter inzaj(
liggen tegen het verlenen van fl
aangevraagde vergunning gemojj
veerde bezwaren kunnen word*_l
kenbaar gemaakt I;- hetzij schriftelijk bij het Dageüj'1 1

Bestuur van het Waterschap Z%
veringschap Limburg, Kapela3j{
Sarsstraat 2 te Roermond, ondfy
vermelding van het nummer vfy
de aanvraag;

- hetzij mondeling, in persoon 1;
bij gemachtigde, tijdens de op^Jw
bare zitting op het stadskanto^van de gemeente Heerlen, Prol* 1?|
nade 54 te Heerlen op dinsdag' I
augustus 1989 om 11.00 uur.

Dat degene, die een bezwaarscb1'; 1indient, kan verzoeken zijn pl,_l
soonlijke gegevens niet bekend ' ,maken.
Dat alleen degenen, die bezwaï*»
hebben ingebracht op de wijze a
bovenomschreven en eeniedci
aantoont dat hij daartoe redelijk^
wijs niet in staat is geweest, bez^'
ren tegen de ontwerp-beschikkill 'kunnen indienen en alsdan laterl'
het instellen van beroep gerechti.
zijn.
Roermond, 7 augustus 1989

Het Dagelijks Bestuur vnd "ir. B.C.E. Janssen, voorzitter
mr. C.Th. Smit, secretaris.

Limburgs Dagblad

Israël noemt sjeik
Obeid 'troefkaart'

Vervolg van pag. 1

DE DOISTEWATERPRET
Een foto-moment bij uitstek! €*\~J< A Prifo: het nieuwe beeldmerk
En bij Foto Print Express —>s\W J\ / van Foto Print ExPress.
worden al uw kleurenfoto's /—^ yS^\/\^^) n^h
binnen 27 minuten* perfekt Q> ) L-A jS^m ■ KhjVvo ümtuum.mmmmME^m^wa f(k npi-liffl
ontwikkeld en afgedrukt. r>f rP~3fl / fó __F^" — "Geweldig toch om zo (£\> /-rV £^fl%iM^rT^ /~? fe\ "TIÉÏÏR E N FOTÖT"
snel van uw kleurrijke VÖ£\ ' IN 27 MINUTEN KLAAR!

I opnames te kunnen^iS[^^F?\^^ A\V /^ y- 'S

/yr>\ ÉL-- """ '3L^/ *^-_-—-—" ~Z-^~~~~
rr^v <^-^r- r"^- ) ;

# M v^_J m Kerkrade, Niersprinkstraat 9. Telefoon 045-452565. -machinetijd

T^^B__rt l^l^mf1 AYI^I^ACC8 Maastricht, Spilstraat 1. Telefoon 043-251175.
I \uw I \uw Ml I W-^|#l JJ Landgraaf, Winkelcenrlum Op de Kamp, Rossinipassage. Telefoon 045-323377.■ ■ Sittard, Paradijsstraat 10. Telefoon 04490-27524.

' i _._■ m — Jê - '<■ ■ ■ -'.-.:-.■.,:. .:,.. ~, --. - ' ■ :. , ...... .. ........... , .:-,

I WERK AAN EEN GOEDE TOEKOMST
EN WORDT VAKBEKWAAM

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

I DIPLOMA'S I
CAFÉBEDRIJF, RESTAURANTBEDRIJF,

HANDELSKENNIS, SLIJTERIJ 'met een GRATIS cursus Horeca-ondernemerschap:
of behaal 't V.O.M. Certificaat praktijk-opleiding

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

-* 'fc,
■De professionele horecabegeleider d;:iRfse*end
I van Diploma tot eigen Bedrijf 'oiomz's
I Stuur voor een GRATIS brochure onderstaande coupon in II een envelop zonder postzegel naar:I 't VOM, Antwoordnummer 1060, 3800 WB Amersfoort- II Hoogland. Of bel:
I 033-80 60 60 of 's avonds 04104-75047 I
I Stuur mij geheel vrijblijvend de gratis brochure.
I Naam: Dhr/Mevr I
I Adres: I
I Postcode: Plaats: I

'tMerbestevoor'nTOendelijkeprijs I
Verse dikbevleesde ' a ~-4ÊO*, < /*-?*^^^ I^^S^_ Onze gehaktsoorten worden 3x DAAGS vers bereidt: \

Bij aankoop van 2 Johma slaatjes *m *-\ k'yW ****. , 7 -im 'alsü gram .Per stuk 79 nu II — !_■ ■fe/
ATV Ö |II 1 OC K; / Hollandse ■ II IJ^», lr

3 XV/ vese yj mÊÊ^mmÈÈÊF"m ,wl Nu _^ gulden prei Vv V'sC bru.neeieren ".ir" VOOrdeliger helekll° ' "<4gL .0

' -mm —_______ -mimi m "^^-—iibi ii ü &mmm> mm^m *_*_*_**___. Grote Limburgse- -n^^^feif^ !°

Johma slaatje al 50 gram ZWAN: Hele ringleverworst 025 I^l |l appelvlaai /| QC t^^-*^^^^^[
/^ITI AnPTP nu 500 gram per Stuk _£_. |■JU 1 MlllllCX J i /1 V_? Akt.es.llééngeWg op maandag 7 '(tKA S Ech

1
t
CenShgerS'ZU,t QQ ?7 *Tm »^ÏB£fde>__/IVL A_L IU nu 150gram voor // 027 cm.6^s ■" winkelwaarde contant. I||. __ /
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Duitsland 1
!FW_ARD"Rat9eber. Fall auf Fall -
Arno ?er 9°ldene Regenbogen.;Fran anse speelfilm uit 1968 van
re p Ford Coppola metFred Astai-
l(herrn 'a Clark' Tommy Steele ca-

Ij'rc *jilder aus der Wissenschaft.
3 on ,„ersoverzicht.I3"S" 13-15 Heute-
'4-15 !%Teletekstoverzicht.
DQ ExPeditionen ms Tierreich.
man entaireserie met Heinz Siel"
nis A.over de veranderende wilder-
ISnnA"-: Florida. (herh.)
I50r Tagesschau.
Èln

3 D|e Campbells. Serie. Afl. 3:
15,3qSejtsamer Empfang.
Uit c 'auer Montag. Magazine van-

'60o n-k,urt-
'6-lS rv Trick,ilmschau-
Kinri Sendung mit der Maus.
16.4s J,Pr°gramma.
Teüf ,e Freunde des fröhlichen
Die if p°olse 5-delige serie. Afl. 1:|7 1S T9enden Baren- <herh->
l?2s Jagesschau.
den D

uf Achse. Serie. Afl.: Urn je-
18-15 veiS'ISje JLe sterdays. Afl.: Manuela.
18.30l8s 2 "ler und Heute. Actualiteiten.
Schi er F"chs. Serie. Afl.: Nur
'9.58 p9en sind gefahrlicher.
-0.00 ~£°9ramma-overzicht.
'0.15 rJT'Ta9esschau.Kluoh?' e schwebende Jungfrau.
Milin an Wil|y Millowitsch met Willy
ifeid ""{sch, Lonny Kellner-Franken-
e a. °arbie Millowitsch-Steinhaus
h.45 Aansl.:Tagesschau.
ment

er schwierige Frieden. Docu-'aire over Irak in het jaar nul.

22.15 Hurra Deutschland. Gero von
Storch Show. Sketches.

22.30 Tagesthemen.
23.00 Pandora und der fliegende

Hollander. Britse speelfilm uit 1951
van Albert Lewin met Ava Gardner,
James Mason, Nigel Patrick e.a.

01.00 Tageschau.
01.05-01.10 Nachtgedanken. Be-

schouwing door Hans Joachim Ku-
lenkampff.

TV-KANALEN,
GOLFLENGTEN
"Oor i<a

en CAI-abonneesanalen zie schema exploitant

* _- ,
"* _/Wart wit programma
Oo T s,ereo geluidsweergave
TT ~ weetalig bij stereo-app

"" 'eletekst ondertiteling

TELEVISIE
"-Om.«s^/"11 ': 5. 26 29 46 51 53 en 57

Nederland 2: 31. 33. 35. 49. 54, 56 en 60
Nederland3: 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 Tele 21: 28 en 42
RTL Plus: 7. 26. 36. 46 en satelliet
Sat 1: 27 en satelliet
MTV Europe: satelliet
SSVC: 33, 40. 49 en 59
Sky Channel: satelliet
Super Channel: satelliet
TV 5: satelliet

België/TV 1
,7-oo dTisehp woudlopers. Britse jeugd-
Son^et Rex Hagon, Ralph Ender-
*.2s ,a-Afl-2: De bever.

'.-30 Box.
I " i<^e')sler- Amerikaanse serie.
1"-fel | dermishandeling. Met Emma-_ ras <_ Wls- Susan Clark, Alexis Kar-
?s-e-a. (herh.)

'8.00 i!.,euws.
18.05 pi Tak- Animatieserie, (herh.)
6n hm iS- Kir,derserie. Afl.: Plons'B.io e'ku'kentje Do. (herh.)
Waa.in peulscml- Doe-programma
hét fjjleen Jongere op zoek gaatnaar, 9en 'we van eenvoudig lijkende din-

l%an Ddaa9: Kaartspelen. M.m.v.
.de*" pien. Presentatie: Chris van.8.3s°UrPelenW.m.
leuQri^Vonturenbaai. Canadese
Donnonrie- AfL: De vogelman. Met
°cean l ßhodes- Christopher Crabb,

:de valt, man ca- lemand vergiftigt
onder, n- Nicole en Grant 9aan °P'den ZOek uit om de vogels te red-- 9°o ui,

.Punt w ding door derden- Licr)t-

-"25 M l,2lnni9e Vereni9'ngen-
iover>i Ü dededelin9en- Programma-
-9.30 m- l en Paardenkoersen.'o-oo b! 6uws-
Max h n" Australjsche tv-serie.
'euqen |ft het met Jim over Terry's

i Qank ah verrast iedereen op de|0.2 g ".Haar r_aS Boot- 6-delige Duitse serie
liiiiii,.Lr°"_?..ï.an L GBuckheim-

Afl. 3. Met Jürgen Prochnow, Klaus
Wennemann, Otto Sanders e.a.

21.15 Zomerrock. Tweede deel van
een verslag van Rock Werchter dat
op 2 juli plaatsvond. Met o.a. The Pi-
xies, Nick Cave , Elvis Costello,
R.E.M., Joe Jackson e.a.

21.55 Leven zonder George. 11 -deli-
ge Engelse komische serie met Carol
Royle en Simon Cadell. Afl. 8. De
dansstudio is in moeilijkheden en er
moet iemand ontslag nemen.

22.25 Kunst-zaken.
22.30 Nieuws.
22.45 Kijk uit! Verkeerstips. Vandaag:
Richtingsaanwijzers.

22.50 Mensen rond het Grote Oce-
aanbekken. 11-delige Australische
documentaireserie over de exploratie
van volkeren rond het Stille Oceaan-
bekken. Afl. 6: Op het scherp van de
snee.

23.45-23.50 Coda. 'Castafiore' van
Lucie Evers.

Duitsland 2
Zie Duitsland 1
13.15-13.45 Zu Besuch bei Claudio
Bravo. Portret van deze kunstenaar
in Tanger. (herh.)

14.55 ""Teletekst-overzicht.
15.15 ZDF - Ihr Programm. Spelpro-

gramma met de Glückstelefon.
15.25 Heute.
15.28 Die Muppets-Show. Gast: Les-

lie Uggams.
15.50 Kim & Co. Serie met Simon Tur-

ner, David Friedmann, Georgina
Kean e.a. Afl.: Schon mal im Sand ge-
buddelt?

16.15 Logomobil. Jeugdjournaal.
Vandaag: Wat kinderen in de vakan-
tie kunnen. Presentatie: Barbara Bier-
mann. *

16.30 Alice im Wunderland. Teken-
filmserie voor de jeugdnaar het boek
van Lewis Carroll. Afl.: Ein Wichtel-
mann für alle Falie.

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

17.10 Der Onkel aus Amerika. Duitse
speelfilm uit 1953 van CarlBoese met
Hans Moser, Arno Paulsen, Grete
Weiser e.a.

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

misch magazine.
20.00 (TT)Die Supemasen. Speelfilm

van Dieter Pröttel met Thomas Gott-
schalk, Mike Krüger, Liane Hielscher
e.a.

21.30 Heute-journal.
22.00 (TT)Wunderbarer Planet. 7-de-

lige Japanse documentaire serie. Afl.
7: Spuren des Eises.

22.45 ooDie Stillen Stars. Portretten
van Nobelprijswinnaars. Vandaag:
De fysicus Burton Richter.

23.15 »»ZDF JazzClub. Vandaag
een optreden van Astrud Gilberto &
Band. Gast: Paolo Jobim.

00.15-00.20 Heute.

België/TV 2
19.00 Zonen en dochters. Australi-

sche serie met Pat McDonald, Torn
Richards, Rowena Wallace e.a. Glen
krijgt een koude douche, wanneer hij
aan dekerk komt. Een ongenode gast
zet de boel op stelten op het trouw-
feest.

19.23 Superkat en supermuis. Te-
kenfilmserie.

19.30 Nieuws.

20.00 Vrijdag. Belgische/Nederlandse
speelfilm uit 1981 van Hugo Claus
met Frank Aendenboom, Kitty Cour-
bois, Hilde van Mieghem e.a. Geor-
ges Vermeersch wordt veroordeeld
voor incest met zijn dochter. Als hij uit
de gevangenis wordt ontslagen, blijkt
zijn vrouw een verhouding met de
buurman te zijn begonnen.

21.30-22.20 Uitzending door der-
den. Programma van de katholieke
tv- en radio-omroep.

" Frank Aendenboom en
Hilde van Mieghem in 'Vrij-
dag. (België/TV 2 - 20.00 uur)

Nederland 2
13.00-13.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
AVRO
16.50 The Real Ghostbusters. Te-
kenfilmserie. Afl.: Rag 'n rock 'n roll.
(herh.)

17.13 Foofur. Tekenfilmserie. Afl.:
Foofur blikt terug, (herh.)

17.35 Bluffers. Tekenfilmserie. Afl.
10: Waarom een verre vriend als je
een goede buur hebt? (herh.)

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

serie van Walter van der Kamp naar
dc roman van Jan den Hartog. Afl. 6.
Op het vlaggeschip dc Ameland doen
merkwaardige verhalen dc ronde.
Jan Wandelaar besluit hierdoor in te
grijpen en komt achter dc waarheid,
(herh.)

18.58 Teufels Grossmutter. 12-deli-
ge Duitse jeugdserie. Afl. 10: Dc
Hamburger ziekte.

19.21 (TT)De brekers. 13-delige se-
rie. Afl. 6: Verliefd en verloren. Fokke
is zo verliefd geworden, dat alle repa-
raties achter raken. Harrie vindt het
belachelijk, totdat het hem zelf over-
komt, (herh.)

20.00 (TT)Journaal.
20.29 Bus Stop. Amerikaanse speel-

film uit 1956 van Joshua Logan met
Marilyn Monroe, Don Murray, Betty
Field e.a. Wanneer cowboy Bo Dcc-

ker voor het eerst in de grote stad
komt, wordt hij verliefd op het revue-
meisje Cherie. Dit veroorzaakt vele

moeilijkheden, aangezien hij geen
vrouwen gewend is en zij droomt van
een carrière in Hollywood.

22.10 Kaneen Abel. Amerikaanse se-
rie. Het conflict wordt nog erger tus-
sen Kaneen Abel, wanneer hun zoon
en dochter op elkaar verliefd worden.
Deze weten echter niet dc waarheid
over hun feitelijke relatie, (herh.)

22.55 European Business Weekly.
Wekelijks overzicht van dc belangrijk-
ste zakelijke ontwikkelingen.

23.30-23.35 Journaal.

" Marilyn Monroe in 'Bus
Stop. (Nederland 2 - 20.29
uur)

Duitsland 3 West
15.20 Teietekstoverzicht.
15.40 Kadmos, Tyrann von Theben.

Italiaans/Franse speelfilm uit 1961
van Duccio Tessari met Pedro Ar-
mendariz, Giuliano Gemma, Atnonel-
la Lualdi e.a.

17.30 Super-Grips. Spelprogramma
gepresenteerd door Frank Laufen-
berg.

17.55 So Hi und das weisse Pferd.
Poppenspel.

18.45 Abenteuer Wildnis. Natuurfilm-
serie. Vandaag: Aus Freude am
Springen.

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 '... niemandem untertan'. Film-
portret van ds. Heinrich Albertz.

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

nis van het variété. Afl. 7.
21.30 West 3 aktuell.
21.45 Augenzeugen berichten. Ver-

dun 1916. (herh.)
22.30 Tatort. Duitse politieserie, Afl.:
Kressin und der Laster nach Lüttich.
Met Sieghardt Rupp, Katrin Schaake,
Hermann Lenschau e.a.

23.50 Laatste nieuws. Aansl.: Zur
Nacht.

" Petuia Clark en Fred Astaire in 'Der goldene Regenbogen.
(Duitsland 1 - 10.03 uur)

RADIO
Radio 1: 95 3en 100 3 mHz 747 kHz (402 mi en
1251 kHz 1240 m.

Radio 2: 92 1 en 88 2 mHz ivan 19 00-7 00 ook
frequenties AM- en FM-zenrjers Radio li
Radio 3: 1039 en 90.9 mHz
Radio 4: 98 7 en 94 5 mHz
Radio 5: 1008 kHz (298 mj en 891 kHz 1337 mj
Omroep Limburg: 95 3 en 102 1 mHz
BRT 2: 555 rr, (540 kHzj FM 22 36 en 39 193 7-
-97 5 en 97 9 kHzj
Belg. Rundfunk: FM 5 26 en 45
RTL: 208 m 11440kHz van 5 30-19 00) - FM 6 er
33 (88.9 en 97 mHzi -KG 49 26 m (6090 kHzj
WDR 4: 93 9 en 91 9 mHz

België/RTBF 1
18.00 Vacaturebank. 18.15L'écran des
vacances. Tekenfilms met o.a. Mame-
mo, Hello Kitty en Clémentine. 19.00
Journaal. 19.03 Ce soir. Waalse actua-
liteiten. 19.24Top 5.19.30 Journaal en
Weerbericht. 20.00Actualités a la une.

20.05 BLes gorilles. Franse speelfilmiuit 1964 van Jean Girault met Darry iCowl, Francis Blanche, Béatrice Altari- i
ba e.a. De op Orly werkende kruiers iEdouard en Félix raken de kostbare i
koffer van een diamanthandelaar kwijt, i
Tijdens hun zoektocht komen ze in j
aanraking met de meest onverwachte j
personen en moeten ze zich herhaal- \
delijk vermommen. 21.30 Dites-moi. j
Serie gesprekken gepresenteerd door i
Michèle Cédric. Vanavond: de pianiste i
Maria Joao Pires. 22.35 Magazine du igolf. Presentatie: Eric Krol. 22.55-23.30 j
Laatste nieuws en weerbericht.

Duitsland 3 SWF
16.00 Absturz in der Wildnis. Ameri-

kaanse speelfilm uit 1985van George
Miller met Christopher Reeve, Rosan-
na Arquette, Jack Warden e.a.

17.35 Urn 12 Uhr kracht ein Pul-
verschlag. Uhrenmuseum Furtwan-
gen. Documentaire over de geschie-
denis van het uurwerk.

18.00 Sesamstrasse.
18.29 Da schau her! Kinderprogram-

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

Documentaireserie. Afl: Flüsse der
Erde: Der Niger. Documentaireserie
over bekende rivieren. Via de Binnen-
delta naar Timboektoe. (herh.)

20.15 Wir toten, was wir lieben. Der
letzte Flug der Falter. Documentaire
over de handel in exotische vlinders.

21.00 Südwest aktuell.
21.15 Nach Ladenschluss. Consu-

mentenrubriek.
22.45-22.50 Laatste nieuws.

België/Télé 21
18.30 Deutsch mit Victor. Cursus Duits ■voor beginners. 19.00 Kapers op de ■kust. Cursus Nederlands voor Fransta- i
lige zakenlui. 19.30-20.00 Journaal met !
simultaanvertaling in gebarentaal en :weerbericht.

TV5
16.05 Reportages. 17.00 Sportmagazi- :
ne. 18.05 Les brèves. 18.10 Récréa- i
tion. 18.30 L'imagination au galop. !19.00 Des Chiffres et des Lettres, j
19.30Les Carnets de l'aventure. 20.00 j
Beau et Chaud. 21.00 Nouveau Mon- j
de. 22.00 Journal Télévisé. 22.35 La ■route des vacances. 23.00 Actuel. ■23.50-00.50 Du cóté de chez Fred.

Radio 1 radio■ (Elk heel uur nieuws.) 7 04 Hier en
I Nu. 7.15 Het levende woord 7.22; Lichte muziek. 7.30 Nieuws. 7.33: Hier en Nu 8.32 Maandagmorgeni Magazine. (9.30, 10 30 en 11.30
I Nieuwsoverzicht Hier en Nu). 12.06: Boer en tuinder 12.30 Nieuwsover-
I zicht Hier en Nu. 12.32Overkopen
i gesproken 12.49 Moment 1255
| Mededelingen t.b.v. land- en tuin-
| bouw. 13.09 Hier en Nu 14.06 Ve-; ronica Nieuwsradio. 19.04 Veroni-
I 'ca Nieuwsradio Extra. 20.02 Clubi Veronica Trend. 21.04 Jazz Con-

nection. 22.04 Op de eerste rang
22.50 In het teken van de regen-
boog 2305 Met het oog op mor-
gen. 0.02 Easy listenmg 2.02-7.00
De nachten van augustus.

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 Frank
Boeijen in concert. 16.04 Monterey
Popfestival 1967. 17.04 Ronduit
Radiokrant 18.04 Tijdsein. 18.25
Kom er es uit 18 50 De Wolkenwa-
gen. 19.03 Van u wil ik zingen
19.30 Hemelsbreed 19.45 Begrijpt
u wat u leest? 20.00-7.00 Zie radio
1.

Radio 3
; (Elk heel uurnieuws.) 6.02 De baas
■ van de week 9.04 Arbeidsvitami-: nen. 12.04 Hollands glorie. 14 04

■ Toppop radio. 16 04 Toppop twin-: tig 18 03 Driespoor. 19 03 Het

Steenen Tijdperk 2003 Muziek
met Meta. 22.03 Candlelight.
23.03-0 00 Droomgeheimen

televisie en radio maandag

Nederland 1
"00-13.05 Nieuws voor doven enslechthorenden.
"35 Neighbours. Australische serie.uanny en Daphne ruziën over Shane.uanny neemt Wendy mee naar hetestaurant waar Scott met werken zijn
schuld afbetaalt.
0.00 De familie Perwanger. 9-delige
*er|e. Afl. 6: De terugkeer. De Duit-
*ers zijn Oostenrijk binnengetrokken.
*'«an Perwanger is burgemeester ge-
worden, terwijl zijn zoon Klaus uit de
f is teruggekomen."00 De poppenkraam. Kinderserie.
7 !!"" Ra, ra, wie ben ik?
'JO Journaal.

"40 Professor Poopsnagle. Jeugd-
erie. De poopmobiel heeft een nood-anding in de woestijn gemaakt. Shor-

ty wordt gered door een geheimzinni-
ge woestijnprins.

18.05 Feesten uit de helewereld. 12-
-delige serie over feestelijke gebeurte-
nissen uit de hele wereld. Afl. 11:
Fiesta de San Francisco in Mexico.

18.30 Ravioli. 13-delige Duitse serie.
Afl. 6: Een fooi voor Pepe. De kinde-
ren Dywel worden steeds slimmer in
hun pogingen van het Ravioli-dieet af
te komen.

19.00 Journaal.
19.16 Boggle. Woordspel gepresen-

teerd door Frank Kramer.
19.52 Empire Ine. Canadese serie.

Afl. 4: 1944. De zaken gaan Munroe
voor de wind. Zoon Jimmy wordt
overgehaald om binnen het familie-
bedrijf te blijven werken.

20.42 Israëls geheime betrekkingen.
Documentaire over het onderzoek
naar de geheime betrekkingen tussen
de VS en Israël bij wapenleveranties
aan het Midden-Oosten, Afrika en

Midden-Amerika.
21.37 Politiek café. Feiten en menin-

genover de actuele politieke situatie.
22.30 Journaal.
22.40-00.10 Miles to go. Amerikaan-

se speelfilm uit 1986 van David Gree-
ne met Jill Clayburgh, Torn Skerritt,
Mimi Kuzyk e.a. Moira Browning, her-
steld van een ernstige operatie, is in-
middels galeriehoudster en gelukkig
getrouwd met Stuart. Op een dag
blijkt haar ziekte te zijn teruggeko-
men.

1 /£o 9er Handtke en Bettina Grühn in 'Ravioli'. (Nederland 1
k[ 8-30 uur)

Nederland 3
NOS
09.00-09.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
13.00-13.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
17.50 Nieuws voor doven en slecht-

horenden.
18.00 De planeten. Voorlichtingspro-

gramma.
18.15 Effectief omgaan met conflic-

ten. Voorlichtingsprogramma.
18.30 Sesamstraat.
18.45 Malvira. Belgische poppense-

rie.
18.58 Atlantis mag niet verdwijnen.

Duitse jeugdserie. Afl. 1: De wraak
van Willem. Wolfgang, de zoon van
de oude Willem, wil Atlantis, hun
buurtbioscoop, verkopen aan een rij-
ke zakenman. De buurtbewoners zijn
het er echter niet mee eens.

19.47 Dammenbouw. Film van de
ontwikkelingsorganisatie NV.

20.00 (TT)Journaal.
20.29 Het nieuwe huishouden. Do-

cumentaire over het dagelijks leven in
de toekomst.

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

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

slechthorenden.

Radio 4
700 Nieuws 7.02 Aubade (8.00
Nieuws ) 9 30 Daar word ik stil van.
10 00 Klassiek op maandagmor-
gen: I Rondom de Revolutie. 11.
Glenn Gould speelt Haydn. 111.
Tannhauser. opera van Wagner
Uitgevoerd door het Koor en Or-
kest van de Wiener Staatsoper
0-l.v. Giuseppe Sinopoli en sol.
(13.00 Nieuws.) IV. Sergei Tane-
jev Trio voor piano, viool en cello.
16 00 In antwoord op uw schrijven -klassiek. 17 00 Juan Crisostomo
de Arnaga 18.00 Nieuws 18 02
Blazers Magazine 1830 De Jonge
Verdi (3): Ernani, opera. (20 00
Nieuws) 20.50 Spaanse en Portu-
geseklaviermuziek 22.00Jazz-op-
vier 23.00-0 00 Scènes uit het ge-
zinsleven (2). Hoorspel

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 930 Over
solliciteren. 10.00 Factor 5 11.00
Berichten van en over ouderen
12.00 Nieuws. 12 05 Het voordeel

van de twijfel: Niets nieuws onder
de zon 13 00 Nieuws. 13 10 Faktor
5 Bericht van buiten. 15 00 Bericht
uit het koninkrijk. 16 30 Kinderma-
gazine 17.00 Wat een taal 17 30
1945-2045. 100 jaar vrede 17 55

Mededelingen en schippersbench-
ten 1800 Nieuws 18 10 Faktor 5
18.30 Programma voor blinden en
slechtzienden 18 40 NIK en BZN
18 55 Promoprogramma voor bui-
tenlanders. 19.00 Programma voor
buitenlandse werknemers. 20 30
Het voordeel van de twijfel: Fou-
cault 21.35-22.00 Hobbyscoop

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. Ameri-

kaanse serie, (herh.)
11.45 Tekenfilm.
11.55 Ich will leben. Documentaire
over suikerziekte.

12.30 Klassik am Mittag met het gro-
te RTL-Orkest.

13.00 Heute bei uns. Aansl.: Heath-
cliff, der Kater. Tekenfilmserie.

13.25 California Clan. Amerikaanse
serie.

14.15 Zorros Heimkehr und Rache.
Italiaanse speelfilm uit 1962. (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. Afl.: Die Traumwaffe.
17.45 RTL-Spiel. Aansl.: Tekenfilm.
17.55 RTL aktuell.
18.00 Baretta. Amerikaanse misdaad-

serie. Afl.: Minutenzeiger.
18.45 RTL aktuell.
19.10 Karlchen.
19.12 Weerbericht.
19.20 Captain Power. Canadees A-

merikaanse tv-serie. Afl.: Die Tau-
schung.

19.50 Der Hammer. Amerikaanse tv-
serie. Afl.: Hoher Blutdruck.

20.15 Der Chef. Amerikaanse politie-
serie. Afl.: Countdown ms Verderben.

21.10 Mit Dynamit und frommen
Sprüchen. Amerikaanse speelfilm uit
1975 van Stuart Millaar met John
Wayne, Katherine Hepburn, Anthony
Zerbe e.a.

22.55 Kuit-Tour.
23.00 RTL aktuell.
23.05 Kulturmagazin 10 vor 11. Met

Alexander Kluge.
23.30 Mannermagazin 'M.
00.05 MSperrbezirk. Duitse speelfilm

uit 1966 van Will Tremper met Harald
Leipnitz, Suzanne Roquette, Guido
Baumann e.a.

01.35-01.40 Betthupferl.

SAT 1
06.00 Guten Morgen mit SAT.I 09.00
SAT.I bliek. 09.10 Happy Days. Afl,:
Die Stripperin. Amerikaanse familiese-
rie. 09.35 The Real Ghostbusters. Afl.:
100.000 Millionen Slimer. 10.00 SAT 1
Bliek. 10.05 General Hospital. Afl.:
Fröhlichr Weinachten. 10.50 Teletip
Koehen. 11.00 SAT.I Bliek. 11.05
BFrtz und Friederike. Duitse komedie-
serie uit 1952van Geza Bolvary met Li-
selotte Pulver, Albert Lieven, Otto Ge-
bühr e.a. Aansl.: Tekenfilms. 13.00 Te-
le-Börse. 14.00 Ihr Horoskop. Aansl.:
Programma-overzicht. 14.05 Pixi im
Wolkenkuckucksheim. Afl.: Die Tochter
des Sumpfkönigs. 14.30 B Lassie. Afl.:
Die Reise. 14.55 Der Goldene Schuss.
15.05 General Hospital. Afl.: Eine ein-
malige Gelegenheit. 15.50 Teletip
Haushalt. 16.00 BJosh. Afl.: Ehean-
bahnung. Amerikaanse westernserie
uit 1958 van Thomas Carr met Steve
Mcquenn, King Donavon, Harry Bella-
ver e.a. 16.25 Der Goldene Schuss.
16.35 Bonanza. Afl.: Ein Gentleman
aus New Orleans. Aansl.: tekenfilm.
17.35 SAT. 1 Bliek. 17.45 Programma-
overzicht. 17.50 Matt Houston. Afl,:
Freunde in der Not. 18.45 SAT 1 Bliek.
19.00 Glücksrad. Quiz-Show. 19.30
Verfeindet bis aufs Blut. Afl.: Gerechtig-
keit auf eigene Faust. Amerikaanse
misdaadserie van Martin Davidson met
Daphne Ashbrook, Georgann Johnson,
Michael Madsen e.a. 20.25 SAT.I Wet-
ter. 20.30 Hunter. Afl.: Der Fenster-

sturz. 21.25 SAT.I Bliek. 21.30 Jetzt
greht die Welt sich nur vn dich. Oosten-
rijkse muziekfilm uit 1964 van Wolfgang
Liebeneiner met Rex Gildo, Gitte Haen-
ning, Gustav Knuth e.a. 23.10 SAT 1
Bliek. 23.20 News & Stories. Magazine.
00.00 So gesehen. (herh.) 00.05-00.16
Programma-overzicht.

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. 1305,
14 02, 15 02 en 16 02 Kort nieuws
17 02 Regionaal weerbericht
17.05 Limburg Actueel, Agenda en
Muziek. 17 25 Vakwerk: de Lim-
burgse arbeidsmarkt, scholing en
vacaturebank. 17 55 Kort nieuws
18 05-18.07 Aankondigingen

BRT 2
0600 Nieuws 605 De Gouden
Geeuw (6 30, 700 Nieuws 730
Nieuws en RVA -berichten) 8 00
Nieuws 8 10 De Groote Magazij-
nen 930 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 00 Vooruit Achteruit 17 00
Hitrevue 1800 Nieuws 20 00
Slowtime 2100 Een plaat voor
Margriet 22 00 Nieuws. 22.05
Maandag om tien 23 30-600

Nachtradio (om 5 00 en 5 30 uur
Nieuws)

WDR4
405 Radiowecker 605 Morgen-
melodie 905 Musikpavillon 12 05
Gut aufgelegt 13 00 Gut Autgelegt
14 05 Auf der Promenade 1500
Cafe-Konzert 16 05 Heimatmeló-
die 17 00 Musik-Express 20 05
Zwischen Broadway und Kudarrun
21 00 Musik zum Traurnen 22 30-
-4 05 Nachtexpress

SSVC
13.30 About Britain. Vandaag: Een
portret van Woodword Valley in juli.

14.00 News and Weather.
14.25 Neighbours. Australische serie.

Mevrouw Mangel gebruikt haar ge-
heime wapen.

14.50 Highway to heaven. Nieuwe
serie.

15.35 Connections. Met Simon Pot:
ter.

16.00 Children's SSVC. Met Brie-
A-Brac.

16.20 Popeye and son. Nieuwe seri§
16.40 C.A.B. Nieuwe serie. Afl.: Ro-

bert the brute.
17.05 The Waltons. Serie.
17.50 The Chart Show. Videos.
18.40 News and Weather.
18.55 That's Showbusiness. Quiz

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

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

19.50 Paradise. Nieuwe serie.
20.40 The Bill. Serie.
21.05 Shadow of the Noose. Serie.

Afl.: Turn again.
22.00 News and weather.
22.30 Body stiles. Nieuwe serie. Afl.:

Second skin.
22.55-23.40 Miami Vice. Vandaag:

Death of a lady.

Sky Channel
06.30 European Business Channel.
07.00 The DJ Kat Show.
09.30 Panel Pot Pourri.
11.00 The Sullivans.
11.30 Sky By Day.
12.30 A Problem Shared.
13.00 Another World.
14.00 Landscape Channel.
14.55 As the World Turns.
15.45 Loving.
16.15 The Lucy Show.
16.45 Lady Lovely Locks.
17.00 Countdown.
17.30 Eurosport overzicht.
19.00 International Motorsport.
20.00 Golf.
21.00 Eurosport - What a Week!
22.00 Ringside Superbouts.
23.00 Motorcycling Grand Prix of

Britain.
00.00 World Games.
01.30-06.30 Landscape Channel.

Super Channel
07.00 World news and BussmeSs

Hour.
08.00 The mix.
15.30 Chart Attack.
16.30 Hotline.
18.30 Off the Wall.
19.30 Foley Square.
20.00 High Chaparral.
20.55 Cassie & Co.
21.50 World News.
22.00 Discovery Zone. Afl.: South

Seas voyage.
23.00 Discovery Zone. Afl.: Four in

the wild.
00.00 Worldnews. Aansl.: The Mix
02.00-07.00 Rete Mia. Italiaans pro-

gramma.

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 3from 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 MTV Playback.
20.30 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.

Belg. Rundfunk
635 Radio Fruhstuck. 715
Wunschkasten 7.45 Veranstal-
tungskalender 830 Besinnlche
Worte 9 10 Musikexpress 10 00-
-12 00 Gut aufgelegt 12 00 Veran-
staltungskalender Musik bei Tisch
12 15 Veranstaltungskalender
1300 Fnschauf 1405 Musikzeit
heute: Operette & Musical 1500
Nachmittagssludio. 16 05 Spot-
light: US-Charts 17 05 Oldiekiste
18.10 BRF-Aktuell 1840 Jazz:
Swing und Balladen 20 00 Nach-
nchten 2005-21 45 Stadtbummel.

Luxemburg/RTL
5 30 Guten Morgen! 9 00 Em Tag
wie kein anderer 11 00 Treff naf»i
eil 12.00 Is jan Ding! 14 00 Viva.
16.00 Entenjagd 1700 RTL-Mw-
sikduell. 1750 Sportshop 1800
RTL-Musikduell 19 00 Neunzehn -Vierundzwanzig: Pm-Wand 20 00
Ruckspiel 2100 Aulgelesen
22 00-0 00 Musik Non-Stop
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Potentie
Men is het niet eens. „De reden is
niet, zoals men algemeen gelooft,
om de seksuele potentie te ver-
hogen," antwoordt de psycho-
loog David Gutmann. „Maar eer-
der omdat de echtgenote van
middelbare leeftijd nu weigert in
de schaduw van haar man te le-
ven." De psycho-analyticus dr.
Donald Aaron heeft een andere
mening. Mannen en vrouwen
maken op middelbare leeftijd li-
chamelijke en hormonale veran-
deringen door. De man ontdekt
andere aspecten van zijn per-
soonlijkheid en ervaart die als
'verwijfd. Die gevoelens maken
hem bang. Een Jennifer kan die
angst wegnemen.

„Welnee, het gaat niet om Freud,
liefje, het gaat om Darwin!"voegt
een bekende 62 jaar oude schil-
der Barbara Gordon toe. „Wat de
natuur in een man heeft gestopt
is de aantrekkingskracht van
vrouwen in de vruchtbare perio-
de. Dat is wat de soort in stand
houdt."

„Onzin," reageren anderen.
„Waarom kunnen ze niet eerlijk
zijn? De cultuur zegt dat het de
jeugd is waar het om gaat, en zij
willen die naaien," zegt een femi-
niste. „Laten we het onder ogen
zien, de jeugd is aantrekkelijker.
Ik hou ook niet van bierbuiken
ófrimpels."

Glimlachjes
■ In het Amsterdamse Golden Tu-
lip Barbizon Centre zit Barbara

Gordon al achter een Perrier op
me te wachten. Ze blijkt een op-
en-top Amerikaanse; open en
hartelijk, rijkelijk strooiend met
vriendelijke woorden en glim-
lachjes. Ze is zeer in haar nopjes
met de vormgeving van de Ne-
derlandse uitgave van haar boek.
Haar Nederlandse uitgever heeft
haar over dinneral uitgebreid uit
de doeken gedaan waar de Ne-
derlandsetitel op slaat. „Een der-
gelijke gezegde is in Amerika
vrijwel onbekend," zegt ze.

Hoe wijd verbreid is de Jennifer-
koorts in Amerika?

„Bij een eerste huwelijk liggen
de leeftijden van mannen en
vrouwen dicht bij elkaar. Maar
bij een tweede huwelijk zijn de
vrouwen gemiddeld zon tien
jaar jonger. Bij bijna 25 percent
van alle huwelijken in Amerika
ligt tussen man en vrouw een
groot verschil in leeftijd."

U bent voor het onderzoek ook in
Frankrijk geweest. Waait de Jen-
nifer-koorts over naar Europa?

„Ik ging naar Frankrijk omdat ik
in Amerika steeds hoorde: de
Jennifer-koorts is typisch Ame-
rikaans. In Europa zouden oude-
re, vrouwen veel meer gerespec-
teerd worden. En dat is voor een
deel ook waar. Een actrice als
Brigitte Bardot geldt nog steeds
als aantrekkelijk. Maar waar ik
ook achterkwam is dat de Jenni-
fer-koorts in Frankrijk net zo
goed bestaat. Alleen: de echtge-

notes laten het minder snel op
een scheiding aankomen. They
prefer to look the other way. In
Amerika zeggen vrouwen snel-
ler: / can't stand it. Dat heeft,
denk ik, te maken met financiële
onafhankelijkheid. Wanneer de
economische zelfstandigheid
van vrouwen ook in Europa
meer zal toenemen, zullen meer
vrouwen 'nee' zeggen. In Ameri-
ka is het narcisme de laatste ja-
ren toegenomen. Wanneer ook
Europeanen op een moment in
hun leven steeds meer gaan den-
ken: nü is het mijn beurt, zal de
Jennifer-koorts ook hierzich wij-
der verbreiden."

" De Jenniferkoortskomt ook naarEuropa... Foto marcel van hoorn

Oude hokken
Terug naar het boek. Daarin ko-
men de 'oude bokken' uiteraard
ook zelf aan het woord. „Ik wil
niet iemand die mij eraan herin-
nert dat ik mijn tanden moet
flossen, die mij zegt dat ik
kalmpjes aan moet doen met de
boter," moppert één van hen
over zijn ex-vrouw. En hij is niet
de enige die zegt geen 'moeder'
als levenspartner te willen.

Zijn het haar vruchtbaarheid,
haar gebrek aan moederlijkheid
en het ontbreken van rimpels en
cellulitis, die een Jennifer zo be-
geerlijk maken? Of is er meer?
Barbara Gordon herinnert zich
zichzelfals een Jennifer, lang ge-
leden, met een oudere, wereld-
wijze oorlogsveteraan die haar in
vervoering brengt met zijn ver-
halen. „Ik weet zeker dat ik be-

wonderend kirde, en natuurlijk
moet mijn adoratie ertoe geleid
hebben dat hij mij adoreerde,
waardoor ik hem meer adoreer-
de, waarop hij..."

Adoratie staat hoog genoteerd op
de lijst van essentiële ingrediën-
ten die een man aan een Jennifer
binden. Dr. Mara Gleckel vat sa-
men hoe een man zich in de mid-
life-crisis voelt. Hij heeft geld
verdiend, kinderen grootge-
bracht, is op het werk ongeveer
zover gekomen als hij kan. Hij
heeft alles gedaan wat van hem
werd verwacht, maar het leven is
niet geworden wat hij ervan ver-
wachtte. Dus gaat hij zichzelf te-
vreden stellen.

Eén van Amerika's meest suc-
cesvolle advocaten bij schei-
dingszaken Raoul Felder typeert
de Jennifers als goede psycholo-
gen: „Ze strijken hen over de
denkbeeldige haren op hun kale
hoofd en de mannen gaan ervoor
door de knieën." Gordon conclu-
deert: „Bewondering is in dit
specifieke stadium van zijn leven
een emotioneel reddingsvlot."

Vrouw kan wat
doen tegen het

'alcomobilisme'

Vrouwen kunnen een
belangrijke rol spelen
bij de bestrijding van
het alcomobilisme.
Deze gedachte mondt
deze herfst in Drenthe
uit in een experimente-
le campagne van de
ANWB, die bij succes
een landelijk karakter
krijgt.

Het is de bedoeling dat
de ANWB samen met
het Consultatiebureau
voor Alcohol en Drugs
de komende winter op
bezoek gaat bij vrou-
wenverenigingen. De
Vrouwenraden zullen
de aangesloten vereni-

gingen stimuleren mee
te doen. Met een dia-
klankbeeld zullen de
vrouwen geconfron-
teerd worden met de
nog steeds nijpende
problematiek van de
dronken chauffeur en
geattendeerd worden
op de mogelijkheden,

die zij hebben om de
potentiële alcomobilist
van zijn dwaling te
weerhouden.

„We willen ons niet
richten op de automobi-
list die onder invloed
rijdt, want dat gebeurt
al voldoende, maar op

zijn sociale omgeving.
En omdat 95 procent
van de bestuurders-on-
der-invloed bestaat uit
mannen, kom je dus uit
op de vrouwen," aldus
R. Veenendaal van de
ANWB in Assen, bij wie
het idee geboren is.

tingsavonden zal ook
gediscussieerd worden
over stellingen als
'Drankgebruik is ieders
eigen verantwoordelijk-
heid', 'Wie nog moet rij-
den krijgt van mij geen
alcohol' of 'Je wilt een
goede gastvrouw zijn,
dus schenk ik drank als
men dat wil.

Beschadigd
Veel mannen leggen Barbara
Gordon uit dat het niet zozeer het
geringe aantal levensjaren van
hun nieuwe partner is, dat hen
aanspreekt. „Zij is minder be-
schadigd, zij is minder proble-
matisch," zegt één van hen. Een
45-jarige taxichauffeur vindt het
aantrekkelijke van zijn nieuwe

vrouw dat hij emotioneel haar
gelijke is. Deze man voelt dat hij
in de loop der jaren evenwichti-
ger is geworden, dat de 'manne-
lijke' en de 'vrouwelijke' eigen-
schappen meer in evenwicht zijn
gekomen. Hij wenst niet langer
emotioneel gemanipuleerd te
worden door een vrouw. Zijn
nieuwe vrouw heeft haar eigen
carrière en staat niet toe dat een
man de zakelijke kanten van het
leven voor haar afhandelt.

En seks? Veel mannen erkennen
dat de Jennifers niet zo verfijnd,
seksueel niet zo bedreven zijn als
oudere vrouwen. Maar toch... De
sportjournalist Harry Starr pro-
beert zijn gevoelens onder woor-
den te brengen. „Denk eraan,
een man moet presteren, moet
hem omhoog krijgen en omhoog
houden. Als je faalt kun je dat
jonge meisje zeggen dat je ziek
bent, doen alsof je een kou gevat
hebt, of dronken bent. Die vrouw
van 45 zal daar dwars doorheen
zien en kan je, de hemel verhoe-
de het, willen helpen, wat het al-
leen maar erger maakt."

En dan is er nog een reden, die
Harry Starr met moeite naar vo-
ren brengt: „Het is gedoogde in-
cest. Het taboe-achtige karakter
maakt het opwindend."

Halverwege het boek slaakt Bar-
bara Gordon een diepe zucht.
„Als we niet zo beschadigd, zo
gedeprimeerd zijn dat we het le-
ven vergallen, zijn we machts-
hongerige, manipulerende ama-
zones die mannen emotioneel
trachten te verminken. Dit is
moeilijker te bestrijden dan rim-
pels of cellulitis."

vrouw

Wat drijft een 'oude bok'
naar een groen blaadje?

~Een jonge vrouw is een
nieuwe kans. Zij geeft een
man het gevoel dat hij aan
de winnende hand is en aan-
trekkelijk, sterk en dyna-
misch is." Aan het woord is
een 62-jarige man, die zijn
echtgenote verliet om met
een vrouw te kunnen trou-
wen uie zijn dochter had
kunnen zijn.

Nog een voorbeeld: „Natuurlijk
kan een vrouw van middelbare
leeftijd een facelift krijgen, mooi
bruin worden, haar haar verven,
en ze kan er prima uitzien. Maar
dat is niet wat een man wil, dat is
niet wat déze man wil. Ik wil ro-
mantiek. Ik wil bloemen willen
sturen."

Wat drijft mannen op leeftijd, die
we in Nederland 'oude bokken'
plegen te noemen, naar hun
groene blaadjes? En wat zijn de
gevolgen? De Amerikaanse Bar-
bara Gordon (50), schrijfster en
televisie-producente, zoekt de
antwoorden in haar boek Het
Groene Blaadje (oorspronkelijke
titel: The Jennifer Fever). Ze
spreekt met de mannen, met de
verlaten echtgenotes, met de be-
geerde jonge vrouwen en met
deskundigen. Ze wikt en weegt
de argumenten die de betrokke-
nen aandragen, haalt hieren daar
een persoonlijke herinnering op
en laat ruimte vrij voor de lezer
om zelf te interpreteren. Het re-
sultaat is een meeslepende zoek-
tocht, die in het echt drie jaar
duurde, maar zich in het boek
vlotweg laat consumeren. Waar-
om laat een oudere man zijn Ja-
net (zoals Gordon de ex-echtge-
notes consequent noemt, omdat
in die generatie veel vrouwen die
naam dragen) in de steek voor
een Jennifer?

Hartverscheurend
Hartverscheurend zijn hun ver-
halen over de periode nadat hun
mannen definitiefvoor de Jenni-
fers kiezen. „Het zou makkelij-
ker zijn geweest als hij doodge-
gaan was," zegt Francesca. „Als
hij sterft, ben je niet uit vrije wil
verlaten. Het is die vrije wil die je
afmaakt." Kort na de scheiding
geven de vrouwen zichzelf de
schuld. „Ik verwijt mezelf mijn
onvermogen om 23 te blijven,
mijn nalatigheid om jong en
mooi te blijven."
Na lezing van het boek lijkt het
alsof de Jennifers onvriendelijke
figuren zijn, bewust of onbewust
op zoek naar geld en status...

„O nee," reageert Gordon ver-
schrikt. „Dat is niet correct. Ze
spreken in mijn boek liefdevol
over de kinderen die ze met hun
oudere echtgenoot hebben ge-
kregen. Er zitten aardige tussen,
maar ook minder aardige."

Het valt op dat u de Jennifers, in
vergelijking met de Janets en de
mannen, minder aan het woord
laat.

„Dat klopt. Dat komt omdat ik
zelf eens een Jennifer was. Ik
weet wat in die vrouwen leeft. Ik
weet wat de aantrekkingskracht
is van een oudere, wereldwijze
man. Ik ben zelfnooit in de steek
gelaten voor een andere vrouw.
Dus ging mijn belangstelling
automatisch meer naar de Janets
uit."

Uw sympathie ligt bij de Janets.
Waarom?

„Er is niets te vergelijken met het
verdriet waar oudere vrouwen
doorheen moeten wanneer hen
wordt verteld dat ze niet langer
aantrekkelijk zijn. En het is be-
wonderingswaardig om te horen
hoe de meesten er weer overheen
kwamen. Eén vrouw die ik heb
gesproken, is met zware depres-
sies opgenomen in een psychia-
trisch ziekenhuis. Maar de ande-
ren hebben zichzelf leren ont-
dekken. Ze gingen studeren,
maakten carrière. Zij voelen zich
nu beter danooit. Hetkan andere
vrouwen helpen dat te weten."

Seksueel bewust
Wat is uw advies aan de Jenni-
fers, Janets en de mannen die in
aanraking komen met de Jenni-
fer-koorts?
Ze denkt lang na over het ant-
woord, benadrukt dat zij geen
deskundige is en dat ze absoluut
niet wil oordelen. Dan toch: „Te-
gen de Jennifers zou ik willen
zeggen dat voor sommige man-
nen één Jennifer niet genoeg is.

Probeer er zeker van te zijn dat
het hem om jou gaat en niet om
wat je vertegenwoordigt. De Ja-
nets zou ik willen aanraden mijn
boek te lezen om er achter te ko-
men wat het is dat mannen van
hen weg drijft. Dan kunnen ze
misschien voorkomen dat het ge-
beurt. Mijn advies aan de oudere
mannen is: bedenk dat een
vrouw van middelbare leeftijd
interessanter en seksueel bewus-
ter is dan een jongerevrouw. Bo-
vendien: Jennifers getolder too."
Het Groene Blaadje, Oudere
mannen, jongere vrouwen, door
Barbara Gordon, vertaald door
PieterJan Mellegers, uitgeverij
Spectrum; prijs ’29,90.

'Ik geniet
hier

iedere
dag'

GENHOUT- Vier maanden lang je hobby in een vakantiebaan uitle-j
ven. Zoveel geluk had Sonja Nieling zich in april niet voor kunnenl
stellen toen ze op zoek ging naar tijdelijk werk. Allergieverschijnse-j
len dwongen haar de kappersvakschool vaarwel te zeggen en omdat]
ze nog niet aan een nieuwe opleiding kon beginnen, wilde ze een
baan. „Ik was zo blij toen ik in de manege van de familie Vonckenj
mocht komen werken. Als klein kind was ik al weg van paarden enJ
daarbij staat mijn eigen merrie Chamé hier op stal. Ik geniet hier
iedere dag."

Zeventienjarige Sonja uit Mer-
kelbeek vindt het jammer dat ze
geen kapster kan worden. „Na de
Biologische school wilde ik per
se dat beroep gaan leren. Maar ja,
wie had kunnen denken dat ik al-
lergisch zou zijn voor bepaalde
produkten. Bij paarden heb ik
daar gelukkig geen last van."

Alskleuter had Sonja haar hart al
aan de paarden verpand. „Toen
ik zes was kreeg ik paardrijles-
sen. Eerst op een pony van de
manege, twee jaar op mijn eigen
pony die ook op stal in de mane-
gebleefstaan." De Merkelbeekse
vertelt dat haar ouders een eigen
bedrijf hebben en daarnaast in
het bezit zijn van zes paarden.
„We hebben thuis altijd paarden
gehad, dus die stallen waren al-
tijd bezet. Zodoende was het be-
ter dat mijn pony in de manege
bleef."

Na een jaarkreeg Sonja een mer-
rie. „Een prachtig dier, alleen
had zij nog nooit gesprongen. De
eerste de beste keer dat ik met
haar een hindernis wilde nemen,
viel ik van haar af. Daarna heb ik
nog twee springpaarden, de
hengsten Uppie en Atleet gehad.
Het probleem was alleen dat ik
na die val niet meer durfde te
springen. Daarom ben ik nu zo
blij met Chamé, een, dressuur-
paard."

Het is voor Sonja niet de eerste
keer dat ze vakantiewerk doet.
Een jaarhielp ze haar tante op de
markt en een jaar hielp ze haar
ouders in het café. „Voor de rest
heb ik nog niet veel vakantie-
werk in andere baantjes kunnen
doen. Thuis is het altijd druk en
dan is het logisch datje daareen
handje helpt."

Terug naar school is er voor Son-
ja in ieder geval niet meer bij. In
september begint ze in de mane-
ge Het Edele Ros in Genhout aan
de opleiding commandant. Daar-

na wil ze paardrijles gaan geven-
„Maar ik wil me ook verder in dit
vak specialiseren. Feitelijk moet
je daarvoor naar het opleidings-
centrum in Deurne, maar eerlijk
gezegd is die opleiding te moei-
lijk voor mij. Ik zou dan ook niet
meer thuis wonen en dat wil ik]
nog niet."

Sonja heeft de hele daghaar han-
den vol aan het verzorgen van
paarden en stallen. „De morgen
begint met voeren. Daarna ga ik
een of twee paardenrijden, zodat
ze voldoende beweging krijgen.;
Verder moeten de stallen ge-'
veegd en het hooi ververst wor-j
den. De hele verzorging staat 's
morgens in het teken van dei
paarden, 's Middags moeten de
zadels gepoetstworden en zijn en
nog duizend en één kleine din-|
gen die gebeuren moeten."

De vraag rijst of ze al dat werk
niet thuis in de stallen kan doen-
„Dat zou zeker kunnen," stelt
Sonja, „maar thuis leer ik niet zo-
veel. Hier zijn altijd mensen die
je er op kunnen wijzen of je iets
goed doet of niet."

" Sonja: 'Chamé is een echte ijdeltuit. Ze heeft direct in de\gaten ofze in de belangstelling staat.' Foto: roozeN I

Vakantiewerk
Jaarlijks verdient menige jon-
gedame tijdens de vakantie -
tussen juni en augustus - een
zakcentje bij. De een spaart 'voor een buitenlandse reis, de
ander voor kleding en de der-
de heeft misschien een mooie
geluidsinstallatie op het oog.
De komende weken wil LD-
Vrouw aandacht besteden
aan deze vakantiewerksters .
die in noeste arbeid hun doel i
proberen te bereiken. Wil jij >ook, net als Sonja, over je er- l
varingen praten, bel dan E
naar het Limburgs Dagblad, f
redactie Vrouw, "tiso4s-739276. f
I

(ADVERTENTIE)

&£ jam\W '^m^ Mannequin-
j ) instituut

W Iris
l\\i \ Sinds 1973
Al \ Zuidnederlands officiëleH_l I modellenschool M.1.1.

Toonaangevend in opleiding op hoog
internationaal niveau en jaarlijks
representatief vertegenwoordigd door
haar fashion-modellen bij de meest
gerenommeerde modeshows.

M.1.1. heet u welkom voor de nieuwe
start van de avondcursus

MANNEQUIN
DRESSMAN
HOUDINGSCORRECTIE
Info en inschrijving in onze leslokaties.

Heerlen:
maandag 21 augustus a.s. 20.00 uur in
het Baronhotel, Wilhelminaplein 17

Maastricht:
woensdag 23 augustus a.s. 20.00 uur
Restaurant Grandmere,
Vrijthof/Helmstraat

Sittard:
vrijdag 25 augustus a.s. 20.00 uur
Hotel de Prins, Rijksweg Zuid 25

Tel. info: M.1.1. Beek, 04490-71732
221940
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KV Mechelen wint Amsterdamtoernooi

Beenhakker schrikt van
Ajax' wisselvalligheid

Van onze sportredactie

- Leo Been-
i kker gaat in de Watergraafs-
L er een drukke werkweekL^^oet. De met veel tam-
«is >w binnengehaalde tech-
&vo leider staarde gister-
l^.1^ tussen acHt uur en
f^a art voor negen vol ongeloof
i^ar het onvolwassen heen en
* er geren van zijn ploeg.
hd aal blijkt Ajax echter in
ipip' zo bewees de tweede
j^Utegen KV Mechelen (2-2)
joaHn, opnieuw, Ronald de
ltl.er zich als reddende engel
p P°pte en het Amsterdamse
iok Weer iets swingends inn had.

ba^i erste 45 minuten schrok Been-
Ifan 6r 2'cn rot' z0 vie' naderhand
Lt 2'Jn gezicht af te lezen. De po-
lits Samenwerking tussen de diep-
te middenvelder Ronald de
lra j:r en spits Fischer, het concen-
le^ eger->rek en het gebrek aan
ia rPte, leidend tot een viertal
[y lu SCol"ingsmogelijkheden voor
'siih e'en waarvan alleen Bos-
,a doel trof verleidden hem in de
'et^e tot een heuse donderspeech.
'et ?e^rul in de kleedkamer bleekaan dovemansoren besteed.

r°or h vraaS naar de voornaamste
ee j *err>enten, moest Beenhakker
'er inruimen. „Dan kunnen we
lii»,nriet 2'ri allen nogwel een uurtje
it zitten. De wisselvalligheid;anme het meeste dwars. Dit elftal

L'°etballen, maar kennelijk niet
iet ele wedstrijd lang. Dat we nog
Uu negentig minuten bij de les
let h

n blijven, heeft niks te maken
cDI e lage gemiddelde leeftijd van
°OrH.eg' Ik cloel niet op touten die
e. Rn men uit een gebrek an routi-
'rèk aar °P geblunder door een ge-aan scherpte en concentratie".

Fischer
-ai e.-

°bb 'fC r' vrÜdag anoniem rond-er;, elend en ook gisteren tegenme Rutjes geen schijn van
*r e "J^end, krijgt van Beenhak-
t\ vï, r net voordeel van de twij-

Weten dat-ie meer kan, veel
r' an nÜ hier heeft laten zien.

Üd n°gmaals, die jongen heeft
ietklo^- Als Nederlanders naar
'ch ,tenland verhuizen, passen ze
ers °mnen tien minuten aan. Spe-
tw ült het Oostblok hebben daar

moeite mee".

W eter Larsson had het tegen de
"we£rtnen van Krol lastik'- De
vat ??> en met hem nog een stuk of
iet j/Jacieden, was in deeerste helft
'oQI

,P°or volledig bijster en werd,
lij »ac eerste maal in zijn loopbaan
'atlfi^ax> reeds voor de pauze ver-
Nk n&n' onald de Boer, aanvanke-
le v let goed genoeg bevonden om
3eh.) ature Pettersson in te vullen,
?e^ fdde Ajax na rust voor pijnlijk
-Wee t̂sverlies. Eerst schoot hij, in
Rt» *eer overigens, een strafschop
M e|r preudhomme nadat Fiseher
f>ec(e

n swingende aanval was getor-
*itl) rd. Ook met een andere 'dode'
k_ore.' een vrije trap, wist de top-

aF Van net vijftiende editie van
Amsterdam-toernooi wel raad.

De toernooiwinst, veilig gesteld
door de late gelijkmaker, een harde
kopbal, van Patrick Ve_savel, zorg-
de in Belgische kringen niet tot
feestvreugde, althans niet bij de
spelers. Ruud Krol vond het allang
best dat nog meer blessures hem be-
spaard gebleven waren en sprak
laatdunkend van „zomaar een toer-

nooitje in de voorbereiding".

De schijn bedroog echter want Krol,
in België nog steeds beschouwd als
een vreemde eend in de KV-bijt,
glom intussen van trots. Dat de
voormalige Ajacied, in de nadagen
van zijn Amsterdamse loopbaan
nog anderhalf jaar onder Beenhak-

ker trainend, in zijn geboortestad
als leerling zijn voormalige leer-
meester aftroefde, deed hem wel de-
gelijk meer dan goed.
Eindstand:
1. Mechelen 3
2. Ajax 2
3. Sporting 2
4. Dinamo Kiev 1

# Twee maten van weleer, John van 't Schip en Joltn Bosman, strijden om de bal tijdens het
Amsterdam-toernooi.

Dieao Maradona tenrt Naoolio O " J.
BUENOS AIRES - De gedragingen van voetbalster Diego Maradona blijven onnavolgbaar. Terwijl
zijn ploeggenoten van Napoli al twee weken in training zijn, benut de vedette zijn door zichzelf'ver-
lengde zomervakantie om te skiën. De Argentijn vloog van Buenos Aires naar Las Lenas, waar hij de
latten onderbond.
De clubleiding, moe als ze is van al deruzies met de vedette, heeft goedkeuring verleend aan deactie
van Maradona. Vorige week dreigde Napoli nog met de rechter, als de kleine technicus zich niet
voor 3 augustus bij de club zou melden. Maradona liet daarop weten, dat hij de verjaardag van zijn
moeder niet kon overslaan. Nu heeft hij de bestuurderen te kennen gegeven, na zijn avontuur op
ski's naar Italiëterug te keren. Niet meteen naar Napels, doch eerst naar Merano, waar Maradona ge-
regeld een kuur volgt om af'te slanken.

MVV start met bouw
van business-seats

Van onze sportredactie

MAASTRICHT - MVV gaat op
korte termijn starten met de ver-
bouwing van de hoofdtribune.
Precies over een jaar moet de re-
novatie voltooid zijn en moeten
er onder meer 189 business-seats
in deGeusselt verrezen zijn. Ver-
der behelst het plan de bouw van
een exclusief restaurant en een
ontmoetingsruimte voor hoofd-
en subsponsors die in het bezit
zijn van een business-seat.

Naast deze exclusieve zitplaat-
sen wil MVV nog een kleine drie-
honderd luxueuze tribuneplaat-
sen bouwen voor sponsors die
wel staan op een goed comfort en
elkaar ook willen ontmoeten in

een gezamenlijke ruimte, maar
opzien tegen de prijs van een bu-
siness-seat. Bovenstaande plan-
nen zullen eind deze maand aan
een aantal kandidaat-geldschie-
ters worden gepresenteerd.
De bezoekers van de thuiswed-
strijden van MVV zullen weinig

of geen hinder ondervinden van
de verbouwingen. De vrije ruim-
te achter en onder de hoofdtribu-
ne staat primair op het bouw-
schema. Daar zullen de nieuwe
sponsorruimtes en een restau-
rant herrijzen. De business-seats
komen op de plaats van de huidi-

ge sponsorruimte. Om de bezoe-
kers zo weinig mogelijk overlast
te bezorgen zai dit deel van dere-
novatie pas na afloop van de
competitie plaatsvinden.

MVV heeft nog geen definitief
prijskaartje aan de business-

seats gehangen. Men denkt bij de
Maastrichtse club aan een be-
drag van vijfduizend gulden per
seat per seizoen. Voor die prijs
kan deeigenaar ook terecht in de
sponsorruimtes en het restau-
rant.

De komst van de business-seats
en de bouw van nieuwe sponsor-
ruimtes vormen slechts een deel
van het commerciële plan, dat
het door MVV ingehuurde bu-
reau Turn Key Events heeft op-
gesteld. Verder voorziet het plan
in een intensiever gebruik van
het stadioncomplex waardoor de
recreatieve mogelijkheden, zo-
wel actief els passief, in en rond
de Geusselt uitgebreid zullen
wolden.

Bloemen voor
Heerlense
debutant

Van onze verslaggever
KLIMMEN - Na de twee dagen
draagt Iwan van Breemen de
gele trui in de Bloemenmara-
thon, de achtdaagse Ronde van
Nederland voor rolstoel-atleten.
Van Breemen, zaterdag winnaar
van de proloog in Rijnsburg, be-
hield de eerste plaats door een
zege in de klimtijdrit op de Slin-
gerberg in Geulle. Voor de groot-
ste verrassing zorgde gisteren
Bert La Lau. De 32-jarige Heerle-
naar, die de wheeler-sport pas
acht maanden beoefent, ging als
debutant van start in de B-groep.
Door tweede plaatsen in klim-
tijdrit en het slotcriterium aan
het einde van de tweede rit in
Klimmen, promoveerde hij re-
gelrecht naar de A-groep.

Daardoor mag Bert La Lau van-
daag in de derde etappe, met
start en finish in Valkenburg, uit-
komen in het veld van de top-
pers. De tweede Limburger in
het veld van vijftig rijders, Peter
van Akkerveken uit Weert, rijdt
in de B-groep.

Eerste etappe (proloog): 1. Iwan van
Breemt-n (Beesd); 2. lngo Wetzel (Mann-
heim); 3. Johan Eerdekens (Bree).

Tweede etappe; klimtijdrit, A-groep: 1.
Van Breemen; 2. Kees van Breukelen
(Utrecht); 3. Jennette Jansen (Beesd);
B-groep: 1.Frank de Goede (Zeist); 2. La
Lau; 25. Van Akkerveken; criterium,
A-groep: 1. Van Breukelen; 2. Eerde-
kens; 3. Van Breemen; B-groep: 1. In
grid Lauritzen (Denemarken); 2. La
Lau; 3. De Goede; 21. Van Akkerveken.

Routeschema derde etappe, vandaag,
32km: start 10.30Theo Dorrenplein Val-
kenburg; beklimming Cauberg; IJze-
ren, Schulder, Ingber; 12.30 Gulpen;
13.00 Etenaken. Eromberg; 15.00 Rans
daal; 15.30 Klimmen; 16.30 criterium
Valkenburg (Gosewijnstraat, Dorren
plein, St. Pieterstraat).

" Zie ook pagina 14, Het
Weekeinde van...

Feyenoord
beloont
zichzelf

ROTTERDAM - Feyenoord
moet zich behelpen met de
kleine prijsjes. Waar over be-
langrijke titels en bekers sinds
1984 alleen hardop wordt ge-
dacht, is het eigen toernooi bij-
na traditioneel een prooi voor-
de Maasstedelingen. In de
twaalfde editie van het AD-
toernooi mocht de thuisclub
voor de zevende maal de beker
vasthouden. Feyenoord haal-
de net als Fluminense acht
punten, maar maakte twee
doelpunten meer.

De laatste indruk blijft het langst
hangen. Uit die wijsheid kan de
tweede winst voor Feyenoord ge-
destilleerd worden. De tweede helft
van het slotduel tegen Benfica (4-2)
was zonder meer aantrekkelijk.
Veel van de bijna 20.000 toeschou-
wers zullen een seizoenkaart aan-
schaffen. Voor de clubkas is dat
hard nodig, want tot nog toe waren
slechts duizend jaarkaarten afgezet.
Veel te weinig voor een club met de
ambities en, vooral, het stadion van
Feyenoord.
Feyenoord deed tegen Benfica aan
klantenbinding. Een klein beetje
dankzij scheidsrechter Ignace van
Swieten. Na een half uur, toen de
Rotterdammers helemaal vast za-
ten, liet hij Keur in buitenspelposi-
tie op doelman Bento afgaan. Keur
bleef ijzig kalm; 2-1. Benfica, onder
leiding van de 39-jarige Bento,
moest wel hevig protesteren, al ging'

het maar om een vriendschappelijk
toernooi.
Het was nauwelijks weer rustig, of
Benfica stond gelijk. Garrido mocht
een vrije trap van Diamantino onge-
hinderd afmaken. De recordkam-
pioen van Portugal nam het duel in
handen, tot het omstreden doelpunt
van Keur Feyenoord nieuw elan gaf.
Vijf minuten na de pauze leverde
dat een doelpunt van Blackson op.
De 1-7-jarigeRijswijker .geldt als een
van de grootste Rotterdamse talen-
ten. Twee jaar geleden was zijn jon-
ge loopbaan in gevaar, omdat een
been was scheefgegroeid- Blackson
liep een tijd op krukken, kwam te-
rug, maar draagt nog altijd aange-
paste schoenen. Het ene been is een
paar centimeter korter dan het an-
dere. Blinker bekroonde enkele mi-
nuten voor tijd zijn goede prestaties
met de vierde treffer, nadat Punena
Benfica eerst nog had terug ge-
bracht.
In het eerste duel van zondag had
Fluminense verrassend gemakke-
lijk gewonnen van Anderlecht. Aad
de Mos had wel gezegd dat de Belgi-
sche bekerhouder pas op zeventig
procent speelt, zelfs dat werd ge-
noeg geacht van de Brazilianen te
winnen. Dat bleek niet het geval.
Verheyen scoorde pas in de laatste
minuut voor de Brusselaars. Helio
en Marcio Luis hadden dat eerder
gedaan voor de club uit Rio.

Eindstand:
1. Feyenoord 8
2. Fluminense 8
3. Anderlecht 7
4. Benfica 6

" Paul Nortan omspeelt, op weg naar het eerste Feyenoord-doelpunt, keeper Bento

Roda JC takelt
na rust sterk af

Van onze medewerker
HENK HAFMANS

VENLO - Roda JC ontsnapte tegen
VVV op het nippertje aan een ne-
derlaag. De knappe 2-0 voorsprong -resultaat van enkele sublieme ope-
ningszetten - werd bijna helemaal te
grabbel gegooid. Een slechte gene-
rale repetitie voor Roda JC: 2-2.
Roda JCkon op een magnifiek eer-
ste half uur terugblikken. Twee-
maal lagen acties van Rene Hofman
aan debasis van deKerkraadse ope-
ningstreffers. Peter van de Waart
was de 'inkomende' man die met
zijn hoofd resp. zijn linkervoet voor
de succesvolle afronding zorgde:
0-2.

Roda JC schakelde daarna een ver-
snelling terug, maar met die tem-
poverlaging verdween ook - voor
goed - de aggressiviteit uit de Roda-
gelederen. Remie Reynierse scoor-

de vanaf de penalty-stip de aanslui
tende treffer toen Bert Verhagen Je-
roen Boere een onvrijwillige buik
landing had laten maken. Diezelfde
Boere haalde zijn gram toen hij br
een doelworsteling genadeloos kor
uithalen; 2-2.
Roda JC dat zo superieur was be
gonnen, ontsnapte daarmee aan eer
nederlaag. „Die tweede helft", aldu_
coach Jan Reker, „was van onzt
kant een afgang en hadden wt
eigenlijk een zeperd verdiend. VVV
had op het middenveld vrij spel
Maar kom, ik ben over de oefenpe-
riode, die liefst 17 duels telde, tevre-
den".
VVV: Hermkes, Nassen. Kutten. Holman
Derix (75. Verberne), Wolter (46. Driessen)
Keynierse, Kijnink, v. Mierlo (75. Peters)
Boere, Stewarl.
Roda JC: Smits, Hanssen, Fraser, Verba
yen. Trost, Broeders, Van de Luer, Groe-
nendijk (45. Janssen), Holman, Haan (77
Dooper), Van de Waart.
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DeToto trapt afop
12en 13augustus.

Pak weer uw kansen in de Toto, want
zaterdag 12 en zondag 13 augustus a.s. gaat
decompetitie van start

Vul daarom vandaag nog 'n Totoformu-
lier in, verkrijgbaarbij uw club of winkelier.
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045-719966
i

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

Piccolo's en Reuze-Piccolo's kunnen telefonisch worden
opgegeven via 045-719966, schriftelijk aan bovenstaand
adres of persoonlijk aan de balie van onze kantoren van
8.30-17.00 uur.
Telefonisch opgeven van advertentieteksten kan -in de
regel- tot 12.00 uur vóór de dag van plaatsing (ook voor
zaterdag).
Schriftelijke opgave is mogelijk via de 1e post op de
dag vóór plaatsing
Via de balie van onze kantoren geldt een sluitingsiijdstip
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 'Vermist gevonden ’ 0,95per
millimeter hoogte.
Rubrieken 'onroerend goed' ’ 1,40 per millimeter hoogte.
Rubriek 'bedrijven/transakties' ’ 1,50 per millimeter
hoogte
Reuze-Piccolo's worden geplaatst over 1 of 2
kolommen met een keuze uit 4 lettercorpsen met
minimaal één woord in een grotere letter Foto's, logo's
en illustraties zijn mogelijk.
Prijs ’ 1,55 per millimeter hoogte per kolom.
Voor advertenties op rekening worden géén
administratiekosten berekend.
Advertenties voor de rubrieken 'Proficiat',
'Vermist'Gevonden', 'Mededelingen', 'Woningruil',
'Kamers aangeb.-gevr', 'Kontakten/Klubs',
Huwelijk/Kennismaking', 'Braderieën/Markten' en
'Bingo/Kienen' worden UITSLUITEND tegen kontante
betaling of vooruitbetaling via bovenstaand postgiro- of
banknummer geaccepteerd, waarbij tevens voor de
rubrieken 'Proficiat', Huwelijk/Kennismaking' en
Kontakten/Klubs' legitimatie VERPLICHT is.
Advertenties onder nummer, toeslag ’ 7,50 per

j plaatsing.
Bewijsnummers op verzoek en tegen betaling.
Alle prijzen zijn exclusief B.T.W.

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

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

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

Voor VAKBEKWAME bin-
nen- en buitenschilderwerk-
zaamheden: 045-210020.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Personeel gevraagd
Wordt RIJINSTRUCTEUR
(m/v) of rijschoolhouder
(m/v). Full-time of part-time.
Na drie maanden kunt u al, aan de slag. Vast en zeker
werte 250 vacatures! Uitste-
kende toekomstmogelijkhe-
den. Rijdt u graag en goed
autof 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.
Bo.uw- en architectenbureau
GEHLEN-GANS 8.V.,
Trichterweg 125, Brunssum
vr. voor Duitsland Ervaren
timmerlieden, metselaars en
ijzervlechters (handlangers
onnodig te soll.), ook co-
lonnes omg. Keulen-
Mönchengladbach. Tel.
045-229529 of 229548.
Glazenwassers- en schoon-
maakbedrijf Kraan te Kerk-
rade vrgt met spoed Leerling
GLAZENWASSERS, leeft.
17 t/m 20 jr. Tel. soll. tussen
17-19 uur 045-422877.
Suppers VERSPREI-
DINGEN Hulsberg vraagt
enkele bezorgers voor Aar-
veld, .' Bekkerveld, Douve
Weyen, Heerlerbaan, min.
leeft. 15 jr. Inl. 04405-3702.
Piccolo's in het Limburgs
Dagblad zijn groot in RE-
SULTAAT! Bel: 045-719966.

ILas- en Constructiebedrijf- ZWIKSTRA vraagt vanaf. 7-8-'B9 voor langdurig kar-
Iwei te Limburg lassers met

" geldig G6-cerf.; 1e pijpfit-
■ ters; C-bankwerkers met er-■ varing. Voor sollicitaties ge-
Ilieve te bellen 01880-33746;
na 19.00 uur R. Zwikstra

■ 01880-39388. I
Rest. In deGekroonde Haan
Heerlen heeft plaats voor
part-time 1.1. KOK en kelner !of serveerster voor de ,
weekends en 2 halve dagen,
p.wk., plm. 20 jr. Tel. aanm. ,
045-711373 na 11.00 uur. ,
Met spoed gevraagd VER- iKOOPASSISTENTE bèta- i
ling ’ 12,50 p.u. Reacties iPostbus 486, 6400 AL Heer- |
len of bel 04490-45218, na ■16.00 u. |
METSELAARS gevr. opper- I
lieden onn. te soll. Paro BY, I
045-325622, na 19 uur. I
Dierenarts zoekt vr. HULP
18-25 jr. voor alle voork.
werkzaamh. Studeren en/of !
eigen kamer mogelijk. Net j
voorkomen en omgangs- ,
vormen absoluut vereist. (
Enige ervaring strekt tot (
aanbeveling. Br.o.nr.
B-1563 Limburgs Dagblad,
Postbus 3100, 6401 DP (
Heerlen.
Hairstyling Trudy Wiertz vr.
1e KAPSTER, zelfst. kan
werken. Heiveldstr. 60,
Kerkrade-W. 045-412010.
Gevr. jonge man plm. 20 jr. f
voor MARKT Heerlen. Tel. :
045-215210, na 17.00 uur.

Onroerend goed te huur aangeboden

Winkel te Gulpen A 1-stand !
plm. 60 m2, luifel en kelder. Zeer geschikt voor luxe I

artikelen, ’ 1.750,- p.mnd. Bel 043-648648/04450-1275.
Bedrijfspand 200 m2m. bo-
yenwoning 200 m2voor vele
doeleinden geschikt, te
Heerlen. Huur ca. ’ 1300,-
-p. mnd. Direct te aanvaar-
den. 1n1.045-413074/417373
Te h. APPARTEMENTEN
Rumpenerstr. Brunssum.
Tel. ml. 045-229060, ma. Vm
vrijd. 18.00-20.00 u.
Te h. KANTOORPARTER-
RE centrum Heerlen, 200/
300 m2. Inl. 045-711617.

Kamers te huur met volpen-
sion te HOENSBROEK. Tel.
045-214804.
Te h. appartement, boven
A.H. te HOENSBROEK,
zeer gesch. v. ouder pers.
Lift aanwez. 045-254971. "Te huur APPARTEMENT v.
alleenst. of paar te Kerkra-
de-Vink. Tel. 045-725667.
Te h. 1-pers. appartement in
SITTARD per 1-9-89. Tel.
04490-22681/28486.

Onroerend goed te koop aangeboden

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 spoed gevraagd
WOONHUIZEN tot
’150.000,-. Direkte aan-
koop is mogelijk. Geen ma-
kelaarskosten. Wijman &
Partners Vastgoed. 045-
-728671.
LANDGRAAF te koop ruim
woonhuis m. kelder, 4 slpks.
en zolderkamers en gr. tuin,

’ 178.000,-. Hereweg 30,
Landgraaf.

Hypotheek
Centrale

Voor ambtenaren en hogere
beroepen. Rente va. 5,7%.
Spaarhyp. va. 7,4%. Ook
hypotheken tot 130% e.w.
Tel. 077-519775.

Snel en goed uw
huis verkopen?

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

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

Kamers
HEERLEN-Centrum Kamer
in Studentenhuis. Tel. 045-
-719601 o! 455755.
Gem. ZIT/SLK met cv, dou-
che, en gebr. v. keuken.
Pannesheiderstr. 1 en 19A
Kerkrade.

Bouwmaterialen

LAG. b.v.
Houtskoul
Briketten

zeer gunstig geprijsd 2 1/2 - 3- 5 kg. verpakking Industrie-
weg 5 Geleen 04490-43985

LA.G. b.v.
uit voorraad leverbaar
Spaans Terra

Cotta
aardewerk potten en

schalen, diverse afmetingen
Industrieweg 5, Geleen.

04490-43985.
DAMOISEAUX Heerlen ver-
koopt en verhuurt meer dan
u denkt! (Verhuur zonder
borg). Tel. 045-411930.
KANTELDEUREN, roldeu-
ren, sectiedeuren met of
zonder afstandsbediening in
23 maten direkt leverbaar.
Afstandsbediening compu-
ter gestuurd, geschikt voor
alle soorten garagedeuren
compl. met zender voor uw
auto. Fa. Straten, Eijkskens-
weg 18, Geulle. 043-641044

Kanteldeuren en rolluiken
bestellen? STRATEN Voer-
endaal bellen. Ook voor in-
dustrie. Tenelenweg 8-10.
Tel. 045-750187.

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

Hobby/D.h.z.
SCHUURTJES, tuinhuisjes,
kippe- en hondehokken, ve-
le afm., reeds vanaf ’ 195,-;
Houtbouw Übachs, Eygels-
hovergracht 39, Kerkrade-
Vink, tel. 045-460252.
Te k. volglas AQUARIUM,
afm. I. 1.25 m, hg. 0.40 m,
diep 0.35 m met onderstel,
lichtkap, Eheim pomp en
thermostaat, pr. ’ 250,-. Te
bevr. na 18.00 uur. Tel.
045-310012.

Geldzaken
SPAARBRIEFBEURS Eind-
hoven, 040-457080, (tus-
sentijdse) verzilvering,
hoogste waarde, discreet,
contant, gratis goed advies
voor daarna. Boschdijk 363.

Transacties
KOOPJE! Telefooncentrale
nw PTT goedgek., 3 lijnen,
10 toestellen mcl. montage
en garantie ’4.875,-. Tele-
com Atlanta 045-223933.

Landbouw
Voor land- en tuinbouw MU-
RATORI driepuntsfrezen,
rotorkopeggen, klepelmaai-
ers en hefmasten, direct van
importeur, uit voorraad le-
verbaar. Collé Sittard. Tel.
04490-19980. Collé Ko-
ningsbosch. 04743-1205.
Handgeplukte SPERZIE-
BONEN ’1.50 p.kg; aard-
appelen 0,40 p.kg. Bestellen
04743-1339. Prinsenbaan
90, Koningsbosch.
Te k. BOUWLAND plm. 2,5
ha, vrij te aanv., gel. Dals-
weg Übachsberg. Tel.
04404-1449.

Auto's
Te koop gevraagd alle merken

auto's, caravans en speedboten
Kontante betaling en vrijwaring. Tel. 053-300365.
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AUTOPARCK V)
l^ KERKRADE ))

Autoparck Kerkrade
Locht 44, Kerkrade. Telefoon 045-426424

Mercedes 280 SL Cabriolet in Topcond 1983
Mercedes 200 Diesel
div. extra's, 1eeig., innieuwstaat 1986
Mercedes 190Diesel antr. metallic, div. extra's 1984
Mercedes 190Diesel, zilver, spec. dure uitv 1984
Mercedes 280 S, automaat, zilver, 1e eig 1983
SuzukiJeepSJ4l3Longßody, wit, 30.000 km 1987
Suzuki Carry Pick-up, kl. wit 1985
Suzuki Alto GL metallic blauw 1987
Suzuki Alto Luxe, grijs metallic 1986
Daihatsu Mini Bus VAN Wide 1983
Ford Sierra 2.0Luxe automaat, bordeaux rood 1986
Ford Sierra 1.6 luxe sedan, kofferbak met LPG 1987
Ford Sierra 1.6 luxe coupe, a.spoiler enz. kl. wit 1985
Ford Sierra 2.0 Luxe, 5 drs. met LPG, zilver 1983
Ford Escort 1600Cabriolet, kl. wit, div. opties 1984
Ford Escort 1600 GL, automaat, schuifd., enz 1983
Ford Taunus 1600 XL Coupe Clasiccar 1972
Ford Transit bestelbus 100L 1979
VWGolf automaat VAN uitv., zeer mooi, 18 Itr 1987
VWGolf Memhis metkat., donkerrood metallic 1987
Volkswagen kever Speedstar Cabriolet 1970
VWPassat, 5 deurs, luxe, diesel 1984
VW Jetta 1600 GL, veel extra's, goudmetallic 1984
Citroen AX sport 5 drs. 5bak, wit, spec. disign 1989
Citroen BXTRS 1600, kl. rood 1983
Citroen BK RE kl. wit, 1e eig., nieuwstaat 1985
Nissan Bluebird Sedan, kl. wit, zeer mooi 1983
Toyota Carina 1800 diesel, stationwagen 1983
Fiat Uno 45 S, goudmetallic 1988
Fiat Panda Luxe, kl. zwart, 20.000 km 1986
Honda Civiel300 Luxe, goudmetallic 1986
Honda Accord 1600 Sedan gr. metallic 1981
Mazda 626 2.0 Itr., Sedan met LPG 1985
Mitsubishi Lancer 1400 GLX automaat, LPG 1980
Mazda automaat 323 ES 1400, zilver 1979
Saab 900 Turbo Sedan A.P.C. syst. zilver 1985
Opel Kadett 1300 S Spec. Disign, kl. wit 1987
Opel kadett 1300 S Limited blauw metallic 1986
Opel kadett 1300 S metLPG, zilver 1985
Opel Asconal600 S, goudmetallic,4 drs 1984
Opel kadett stationwagen, kl. wit, LPG ond.b 1986
Opelnkadett stationwagen 1600 diesel, blauw 1985
Opel Rekord 2.0 S, 4 drs., Sedan, automaat 1984
Opel Ascona 1600 S Hatchback, sdrs.,goudkl 1982
Porsche924, metallicenz 1978
Peugeot 309 XE S6, bijna nieuw, 10.000km 1988
RenaultßsT.R.S. sign. rood, 20.000 km 1988
RenaultR5G.T. Turbo,kl. wit, uitb 1986
Landrover County 88 Ine., gijsmet, VAN uitv 1985
SeatLuxe Marbella, kl. rood 1987
Volvo 740 GL Diesel, groen/zilver metallic 1985
V01v0240 Luxe, sdrs., LPG, kl. wit 1986
BMW 316 1800, kl. rood, 4 drs 1986
8MW3161800, kl. blauw metLPG 1985
8MW3161800, kl. goudmetallic, div. ace 1985
BMW 316 1800, bronsit goudmetallic, nw.mod 1983
8MW315 1600, bruin metallic 1983
Geopend van maandag t/m vrijdag van 10.00tot 19.00 uur.
donderdags tot 21.00 u., zaterdags van 10.00 tot 17.00 uur
Verkoop alle merken nieuw en gebruikt, inruil, financiering
en taxatie. Import en Export. Onderhoud en reparatie van

alle merken. 100% financiering.
Autoparck Kerkrade

Locht, 44 kerkrade. Telefoon 045-426424

Geen gemier
veel plezier

Goede reis met een huur-
auto van Bastiaans Heerlen.

8e1....045-724141.
*

Opel KADETT 1.6 S LPG,
90.000 km. 1984, i.z.g.st.,
vr.pr. ’ 9.500,-, 04490-
-44836.

Te koop FIAT 600 De Luxe,
bwj. 78, APK t. 2-8-'9O, he-
lemaal gerestaureerd, motor
100%. Alleen voor serieuze
liefhebber, pr.n.o.t.k. 04406-
-16159.
Weg. overcompl. Honda
PRELUDE bwj.'B2, i.z.g.st.
Zien is kopen. 045-313900
Met 6 mnd. Mazda Kroon
Garantie MAZDA 626 Sed.
GT 2.0 bwj. '87. Autobedr.
Leymborgh BV, Bornerweg
2-8 Limbricht. 04490-15838
Met 6 mnd. Mazda Kroon
Garantie MAZDA 323 Sed.
GLX 1.6 Inj. 39.000 km. a.
nw. '87. Autobedr. Leym-
borgh BV, Bornerweg 2-8
Limbricht. 04490-15838.
NISSAN Cherry 1.3 GL met
extra's, bwj. '85. Ellecuyl-
qaard 57, Maastricht.

Saab Select auto's
koopt u bij Kompier

1 jaar garantie en een perfecte service.
WANT EEN 2E HANDS SAAB IS EEN 1E KLAS AUTO

Saab9000 CD turbo 16 demo 12.000km
nu voor zeer specialeprijs 1989
Saab9oooT,5-deurs 1986
Saab9000 T 5-deurs 1985
Saab900 C metLPG in nieuw staat 1985
Saab9o 2-drs. in nieuwstaat 1986
Saab900 TAPC3-deurs 1983
Saab99 GL 2e helft 1982,4-deurs
zilver, i.pr.st 1982
Saab 99 GL 4-deurs, kleur chamot 1981

Informeert u naar de prijs van deze aparte automobielen.

Lancia Occasion Label
LanciaThemal.E. ABS, demo, 1 jaargarantie 1989
Lancia Thema V6,1 jaargarantie 1986
Lancia Thema IE donkerblauw, schuifdak 1986
Lancia VlO Turbo 1987

Tip Occasion
Vraag naar de prijs!!!

Opel Kadettßerlinal2S 39.000km 1984
Golf 1.6 4-deurs, open dak, centr. deurvergr 1987
Volvo740 GLE automaat 1985
Fiat Uno 70 S 5-deurs 1987
Suzuki Jeep met open kap 1986
Volvo240 DL stationwagen 15.000km, maart 1989

Heerlen, Akerstraat 150. Tel. 045-717755.
Citroen CX 2.0RE 1e eig. 60.000km 1986 ’ 16.500,-
Ford Sierra 2.0 GL Combi blauwmet 1983 ’ 10.000,-
Ford Sierra 2.0 L6-cyl. champagne 1983 ’ 8.900,-
Ford Sierra 1.6L antraciet 1983 ’ 7.750,-
Audi 100CX blauwmet 1983 ’ 12.000,-
Saab 9000 Turbo grijs airco 1986 ’ 30.000,-
Saab 900 GLS wit 1982 ’ 6.500,-
Skodal 05L 20.000 km rood 1985 ’ 4.000,-
Opel Rekord 2.0 S groenmet 1984 ’ 10.000,-
Ford Escort 1.6 L blauwmet 1985 ’ 10.750,-

Tel. 04492-3234.
Bekkers Tectyl

tectyleerbedrijf beschermt
uw auto tegen roest.

Schuttersstr. 5, Elsloo.
Tel. 04490-79060.

Jurgen AUTOVERHUUR.
Langheckweg 32-40, Kerk-
rade. Tel. 045-463333.
Te k. BMW 518, bwj. '78,
APK 3-'9O, pr. ’1.750,-.
Tel. 045-423906/420063.
Te k. BMW 318 i luxorbeige-
metal. bwj. '87, 46.000 km

’ 29.500,-. Tel. 04498-
-56535, na 18.00 uur.
Te k. onder garantie en ser-
vice div. gebruikte automo-
bielen; Mercedes 200 (124)
m. div. opties 1e eig. ABS,
LPG, 5-'B7. Opel Senator 25
E autom. '85. Opel Ascona 4
drs. 18 i '83. Opel Ascona 16
D '82. Porsche 928Sdiv. ex-
tra's '80, Kadett D '84, Golf
GTI 16 V div. extra's '86,
Golf GTI '86, Opel Ascona
16 S '83. Fiat Panda 45 S
'83 wit, Renault Fuego '81.
Citroen 2 CV 6 Charleton '84
Mitsubishi Sapporo '79. Fiat
Ritmo '82 4c VW bus LPG,
'79. Opel Rekord 4 drs. LPG
'85> Mitsubishi Galant '81.
Opel Kadett diesel '84, Opel
Ascona 16 S '82. Inr. financ.
garantie. Autohandel P.
Franken, Ganzeweide 59,
Heerlen Nrd. Heerlerheide.
Tel. 045-216475/727711.
MITSUBISHI Galant '84,
’7.750,-; Opel Kadett 1.6D
'83, ’7.000,-; Opel Kadett
'80, ’3.500,-; AMX Sport
'80, ’5.500,-; Ford Grana-
da '80, ’1.750,-; Volvo 244
'77, ’ 750,-; Volvo 343 '78,
’500,-; BMW 316 '77,

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

Opel ASCONA 5-drs., bwj.
'87, in pr.st., ’16.500,-. Tel.
045-220940.
Te k. OPEL Manta bwj. '78
i.g.st., vr.pr. ’1.400,-.
Kerkstr. 115 Übachsberg-
Voerendaal. Tel. 045-
-740131.
Te koop van part. Opel
OMEGA 1.8 S, bwj. '87, km.
st. ca. 26.000, grijsmet., met
trekhaak, alarminstall., get.
glas, in uitst. st. Wegens
ontv. bedrijfsauto. Pr.

’ 25.750,- (nw.pr. ca.

’ 40.000,-). Romeinenstr.
19, Kerkrade-West. Voor
afspr. bel 045-411924.

RENAULT 11 GTL 5-drs.
1986/11.500,-. Volvo Klijn,
de Kou men 7 Hoensbroek.
045-220055.
SAAB 90 blauwmetallic
1985 ’ 16.500,-. Volvo Klijn,
de Koumen 7 Hoensbroek.
045-220055.
Te koop SUBARU mini jum-
bo, bwj. '83, i.g.st. Tel. 045-
-317153.
Te k. 1e eig. orig. Golf 1.3
SPRINTER '81, nwe. APK

’ 3.950,-. Tel. 045-458944.
VW GOLF 1.3 SM m.'B2,
APK, bijz. mooi, ’5.450,-.
Tel. 045-454087.
VW GOLF 1.8 Zender 1986.
Volvo Klijn, de Koumen 7
Hoensbroek. 045-220055.
VW JETTA I.6GLS, m. '81,
gas, APK, z. mooi,

’ 3.250,-. Tel. 045-454087.
VOLVO 340 DL 1.7 sedan
1986 ’ 15.750,-. Volvo Klijn,
de Koumen 7 Hoensbroek.
045-220055.
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
uwAUTO. U belt, wij komen.
045-422610, ook 's-avonds.
Ford Fiesta 1300 S '80; Opel
Kadett D bwj. type '80; Dai-
hatsu Mini-Van 55 wide, bwj
'83; Daihatsu Van Charade
Diesel '85; Innocenti 90 L
'80; Alfa Sud 1300 S '79;
VW Golf 1100 '77; Honda
Civic bwj. '81. Ford Escort
'78, Toyota Hi-ace '77. Ford
Taunus 1600 Ghia '79, Audi
100 5 D '83. Kissel 42, Hrl.

Mazda 626 coupé 2.0 GLX
'88, nw. model (kleur rood);
Mazda 626 2.0 GLX, LPG
27-10-87; Mazda 626 2.0
GLX HB '86 (3x); Mazda 626
HB 1.6 GLX '87; Mazda Se-
dan 1.6 LX '86 '87; Mazda
626 HB 2.0 LX diesel '86;
Mazda 626 Sedan 2.0 LX
diesel '84; Mazda 626 HB
2.0 GLX '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 LX aut. 25-11-'B5;
Mazda 323 HB 1.3 DX '83;
Mazda 323 NB 1.7 GLX
Diesel '88; Mazda 323 NB
1.5 GLX '86 2x; Mazda 323
NB 1.3 LX '86; Mazda 323
NB 1.3 DX'Bl; Opel Ascona
1.6 S '84; Opel Manta 1.8 S
'83; Opel Kadett 1.6 S GT
'86; Opel Kadett 1.2 S '84;
Opel Corsa TR 1.2 S '85;
BMW 318 automaat '81;
Nissan Cherry 1.3 GL '84;
VW Golf '84; Triumph Spitfi-
re MX 3, 1971, ’5.500.Goedkope inruilauto's:
Mazda 323 '78 ’ 1.500,-;
Mitsubishi Saporro, aut. '78
’2.500,-; Fiat 128 Cl 1100
'80 ’ 500,-; Opel Kadett '77
’1.250,-; Opel Rekord '79
automaat ’ 2.750,-; Polo '78
’1.850,-. LOVEN Heerlen
B.V. Palemigerboord 401
Tel. 045-722451. Erkend
APK-keuringsstation.

AUTO'S Hallo Opgelet!! Wij
bet. ’3OO,- tot ’20.000,-
-voor uw auto. 045-411572.
FIAT 127 super, 5 versn.
'84, 42.000 km, 1e eig.: Opel
Corsa LS rood '87, 40.000
km, 1e eig.; Mazda 323 GLX
antrac.met., sunroof, 50.000
km, 1e eig.; Peugeot 305 '83
i.z.g.st.; Renault 19 4-drs.
'89 8.000 km electr. schuifd.,
schadevrij. Grasbroekerweg
28, Heerlen. Tel. 045-
-722463.
Ford Scorpio 2.4 i ghia, '87

’ 31.500,-; Ford Scorpio 2.0
i CL 5-bak '86 ’25.500,-;
Ford Siërra 1.8 laser '87
’17.750,-; Ford Siërra 1.6
laser 5-drs '86 ’16.500,-;
Ford Siërra 1.6 laser 3-drs.
'86 ’ 165.500,-; Ford Siërra
2.0 luxe'B4 ’ 12.500,-; Opel
Omega 1.8 LS 5-bak '87
’23.500,-; Opel Ascona 1.6
LS 4-drs '87 ’17.500,-;
Opel Kadett 1.2 LS 3-drs.
'87 ’16.750,-; Renault 25
TS 5-bak '86 ’16.500,-;
Renault 111.4 Broadway s-
bak 5-drs '86 ’12.500,-;
VW Passat 1.6 CL 5-drs '86
’14.750,-; Mitsubishi Ga-
lant 1.6 GL 5-bak '85
’12.000,-; Nissan Stanza
1.8 GL 5-bak '83 ’8.500,-;
Ford Taunus Bravo auto-
maat LPG '82 ’4.750,-;
Volvo 340 L 5-drs. '84
’8.750,-. Inruil, financieren
en BOVAG-garantiebewijs.
Autobedrijf en APK keu-
ringsstation P. van DIJK &
Zn. Hompertsweg 33, Land-
graaf(Schaesberg-Kakert).
Tel. 045-311729. Alle keu-
ringen toegestaan.
Ford TAUNUS '80 ’ 2.200,-;
Opel Ascona 1600 SR '79
’2.400,-; Renault 5 GL '81

’ 1.700,-; Honda Prelude
'80 ’ 5.200,-; VW Golf D '79
’3.900,-; Mitsubishi Galant
'80 ’2.500,-; Ford Escort
'79 ’ 1.750,-; Datsun Cherry
'79 ’ 1.500,-; Toyota Corol-
la'7B ’ 1.100,-. Oude Land-
graaf 101, Schaesberg-
Landgraaf. 045-311078.
Gebrs. DOMINIKOWSKI
biedt aan: Opel Kadett E 1.8
S champagnemet. '87; Opel
Kadett 1.3 LS antraciet '87;
Opel Kadett LS groenmet.
'85; Kadett GTE wit '83; Ka-
dett 5-drs. rood '83; Kadett
SR blauwmet. '82; Manta
2.0 GTE bruinmet. '83; Ford
Sierra KR 4i roodmetal. '83;
Sierra 1.8 laser 5-drs cham-
pagnemet. '86; Sierra 2.0
LPG 5-drs. blauwmet. '85;
Fiesta 1.1 L groenmet. '81;
Toyota Starlet 5-drs. zilver-
met. '79. Inr. gar. financ.
mogelijk. Autobedrijf Gebrs.
Dominikowski, Kant6traat 48
Übach o. Worms-Landgraaf
Tel. 045-326016.

Opel KADETT 1.3 Club Se-
dan 1987. Volvo Klijn, de
Koumen 7 Hoensbroek.
045-220055.
Tek. PEUGEOT 104 bwj.'79
metallic, i.g.st. APK 3-'9O.
Vr.pr ’ 1.450,-045-425201

Sloopauto's
Te k. gevr. loop-, sloop- en
SCHADE-AUTO'S. Ik betaal
de hoogste prijs in Limburg.
Tel 045-254049.
Te k. gevr. Loop-, sloop- en
SCHADEAUTO'S. Teg. re-
delijke pr. Gratis afhalen.
Tel. 04405-1602
Te k. gevr. sloop- en
SCHADEAUTO'S. Autoslo-
perij Marxer, 045-720418.

■ Te k. gevr. SCHADE- sloop-
!en loopauto's, in- en ver-. koop gebr. auto-onderdelen
Tel. 045-411480.

1 Wat VERKOPEN? Adver-

" teer via: 045-719966.

Bedrijfswagens
Bij Donny kijken is kopen!

JAlle typen bedrijfsauto's,
bussen en bestellers, mini
busjes, open laadbakken.
Gesloten en verhoogde be-■ stellers en bussen. Ombou-

-1 wers voor campers, kleine
bestellers. Diverse luxe au-
to's enz. Donny KLASSEN.BV. In- en verkoop. Meers-

i senerweg 219, Maastricht.
Tel. 043-635222 of
043-634915.

Auto onderdelen en accessoires

SKF Kogellagers
V-Snaren

Oliekeerringen
1. Voor automobielen

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

Auto-Aktief boek '89 gratis af te halen.

In de Cramer 31, Heerlen.
Tel. 045-716951

Bosch auto electro
Met de modernste Bosch machines en testapparatuur

Reparatiewerkplaats:
voor startmotoren en dynamo's onder vakkundige leiding.

Erkend inbouwstation:
Bosch alarmsystemen met TBBS verzekeringscertificaat.

Blaupunkt autoradio's HiFi. Grote voorraad

|<^RP BV

In de Cramer 31. Tel. 045-716951.
In- en verkoopgoedege-1
bruikte AUTOBANDEN met
gar. Passartweg 39, Heerlen
Tel. 045-222675.|

Goede gebruikte onder-
delen voor alle types van
alle merken. ROBBY'S -auto-onderd. 045-224123.

(Brom)fietsen
Vespa SNORBROMFIETS
v.a. ’ 1.279,-. Geen aanbet.
afloss. ’ 50,- p.mnd. Huub
Arets, Ridderhoenstr. 118,
Hoensbroek. Tel. 211893

Vespa BROMFIETS v.a.

’ 1.125,-. Geen aanbet., af-
loss. ’ 50,- p.mnd. Huub
Arets, Ridderhoenstr. 118,
Hoensbroek. Tel. 211893

Watersport/Surfen

METZLER rubberboot met
stuur en 18 PK bb-motor
f 2.450, - 045-417122.

Piccolo's in het Limburgs
Dagblad zijn groot in RE-SULTAAT! Bel: 045-719966.

Vakantie en Rekreatie
PEUGEOT kampeerauto
47.000 km, 3 jr. oud, luxe
uitv., weg. ziekte te k., vr.pr.

’ 50.000,-, nw.pr.
f 75.000,-. Tel. 04454-3149

MAKREELVISSEN op zee,
ga met een van onze snelle
kotters mee uit Stellendam,
Mijntje Junioren Senoir. Tel.
01879-3359.

CPrcrfüzicitf *^3£*..
Renee

ziet abraham

familie en aanhang

Proficiat i

met je 59e verjaardag I
Thijs, Marion,

Sharon en Glenn

i

Nazomeren in Spanje
Reizen per luxe touringcar naar:

Malgrat de Mar Hotel Reymar Playa,
volpension, nederlandse reisleiding.

25 aug. 10 dgn. ’ 425,-; 17 dgn. ’ 695,- p.p. [
1, 8, 15, 22 sept. 10 dgn. ’ 365,-; 17 dgn. ’ 565

29 sept., 6,13, 20okt. 10 dgn. ’ 325,-; 17dgn. ’ 485,- p-P
Toeslag Royal Class ’ 50,- p.p.

HM Tours
Tel. 013-438200

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. _^

Vakantie in de BEIERSE
Wald, halfpension ’ 32,-
-p.p. Ook gelegenheid om
Praag te bezichtigen. Gast-
hof Zonnblick, 8491 Waffen-
brunn. Tel. 09-49-99711629
FRANKRIJK, 4-pers. app.,
zicht op Meer v. Geneve,
mooi wandelgebied. 045-
-711386.
1 ! 1 -5^

Prachtig gelegen VAKAM
TIEWONINGEN te huur IJWilwerwiltz / Luxemburg. H"
ma t/m vrij tel. 045-410Q7J;
Met een PICCOLO in W
Limburgs Dagblad raakt'
uw oude spulletjes 't sne^kwijt. Piccolo's doen vafl
wonderen... Probeer ma»)
Tel. 045-719966.

Caravans/Kamperen
Camping Cars Ridderbeks
heeft de toonaangevende- vouwwagens van TOP-- KWALITEIT in huis: Scout,

i Trigano en Europa-Camper,- snel opzetbaar, 4 jaar ga-
rantie mogelijk en in diverse

" kleuren leverbaar. Cara-
vans: Grauau, Predom va.- ’ 5995,- tevens reparatie,. verhuur en onderhoud. Lid- Bovag. Kom eens kijken op

> ons nieuwe adres Prinsen-, baan 180 Koningsbosch.
Tel. 04743-2213.

JAARSTALLING (afgesK
ten) voor caravans, botfi
e.d. te Sittard, ’ 150,- pk
BTW. Tel. 04492-2601.
Caravan 5-pers. TABBEf
bwj.'79, top-cond. ’6.80*1
045-417122. J
Met een PICCOLO in I"
Limburgs Dagblad raakt
uw oude spulletjes 't sn«
kwijt. Piccolo's doen v9
wonderen... Probeer ma'
Tel. 045-719966. J

Kontakten/Klubs: Poesje mauw kom eens gauw I
wij hebben lekkers voor jouw!!!I

Privéhuis Michelle
met nieuw Diane jong en sexy: 045-228481/045-229680J

Voor Piccolo's zie verder pagina 12 I
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Deze week voetbalschoenen o.a. merken QQICIGS
en (t^V^[^ voor STUNTPRIJZEN! *

I ADIDAS I I QUICK
Glasgow, vaste nop MQ CA Empoli vaste nop CQ Cflvan 99- nu 4*1,311 van 149,50 nu U«f 9 \)IJ

BLACKBURN MEXICO CITY 7Q -n k
vaste nop CQ Cf| van 169,50 nu f «livU
van 169,- nu 03,«JU I Jk

VJRA CRÜZ
g

I VOETBALSHIRTS 1 j
van 149,50 nu /!J,bU vanaf 9,80 t/m 49,50
é^^t *^x GYMSCHOENEN

~~

/ 4 li m alle maten 9,90 *
t
, V/fS* | SHORTS vana, 3i9s lj

\wr i£Ê". \uWm*rsrf£ÊÉÉkÊÈuu\

VOETBAL 1 WWt\ f^flL f t
geen 39,25 nu «1 9 «JU _Rm-** v

SCHOENEN i^^!^vanaf 15,-
-merk Great Wahl P^^echt leder Ar t%t% ; — 1
normaal 49,50 nu LüiUU ' '^^ JET'
maten 31 t/m 45 J*~L m^Ê

HENDRIKsJ^TEXTIEL^KM«GAItTISaiGIKKffMKWftUTOTEHU^ | |f
Heerlen, Schelsberg 88, 045-721124
Sittard. Brugstraat 1, 0449015656 f_ . M
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oefenvoetbal

PJ.Jrfcn.men 1-7
nte-Barcelona 0-4K^ n'<-'Willem II o-i
■c-elsiur 1-1ï.ft'jJd-echt-DS'79 1-1

Itr^-FCDen Haag 0-4
feu., 'Kse Bovs-1 laaiiem 1-2KSjSVV 0-7
Bi). 7'a-cbt-Excelsior 1-4
8,., '«i-Cercle Brugge 0-3

Elakkee-DS'79 3-6
un-BVV Den Bosch 1-2

0-2
rVf> 11-Levadiakos 3-0
li^-Heerenveen 0-8.iih^ftcht-A berdeen 0-2K^n-Iraklis 1-1.IK?nia-Geleen 3-2

'n-fcCVVV2 2-1

il^liKreta (19.00)
"nia-Fortuna Sittard (19.00)

lotto

van de sportprijsvragen: Neder-
ll..** lolto: de winnende getallen in lotto
k Jft: V. iv, 21. 22. 28, 29. Reservegetal: 27.

l<.nLnt,'ners: 503.830, inleg: f. 2.120.528. prij-
|a 'ag: I. 1.077.972. Cijferspel: 752473.
ir,, "^iiers: 244.100. inleg: f. 300.159,vaste
■Jr-Ji- Westduitse lotto: 9. 11.20. 38, 42, 47.
Kto eBetal: 10. De uitslag van 'Spiel 77' is:Ep>s. Belgische lotto: 3. 14, 19. 29, 32, 40.
Ejïjegetal: 35. Het jokernummer:

PSV tweede
in Brugge

in
l*t"GGE - Torpedo Moskou heeft
B 'oernooi van Club Brugge ge-
Ij^en. In de finale zegevierde deiv^tie uit de Sovjetunie met 1-0vr PSV. Die stand was al bij de

(J bereikt. In de zesde minuut
-t^'de Favitsjev het enige doel-
ty l Do Eindhovense club, in de fi-
ijl^ Kekomen door na een 1-1 ge-
S^Lpel de strafschoppen tegen
IjL Brugge beter te benutten,

b° zonaeT Ivan Nielsen, Hans
dl kreukelen en JuulEllerman (al-
jLp^blesseerd).Als derde eindigde
i*> Brugge, dat zondag Vfß Stutt-
L,.door treffers van Booy en
(. chvvald (eigen doel) met 2-0 klop-

L,|?AARLEM - Karel Bouwens
IL7.' het afgelopen weekeinde een
JL.Wig contract getekend bij Haar-
ht' De 31-jarige middenvelder, die
h\ L'r speelde voor Feyenoord, Ex-
Pti!°r en FC Den Haag, voetbalde
k.| elf wedstrijden van de af-
pjj JfJt-'n competitie al op huurbasisge roodbroeken.

MVV klaar voor de start
Van onze verslaggever

MAASTRICHT - MVV heeft een
uitstekende generale repetitie voor
het voetbalseizoen 1989/90 achter de
rug. Gistermiddag versloeg de
Maastrichtse club in de Geusselt
met 3-0 het Oostduitse Energie Cott-
bus, dat uitkomt in de Oberligaclub,
vergelijkbaar met onze eredivisie.
MVV-trainer Set' Vergoossen zit,
amper een week voor begin van de
competitie, zelfs met een luxe-pro-
bleem. Tegen Cottbus bleven drie
basisspelers, te weten Huub Dries-
sen, Alfons Arts en Hans Vincent,
wegens lichte blessures langs de
kant zonder dat dit van negatieve
invloed was op de prestaties.

Sef Vergoossen: „Wat wil ik eigen-
lijk nog meer? Ik weet ook nog niet

precies hoe ik het ga oplossen. Arts
speelt wegens een schorsing in elk
geval niet en Driessen heeft nog te
veel last van zijn blessure. Hans
Vincent is echter lit genoeg om te-

MVV-Knergie C'ottbus 3-0 (1-0) - 21
Uitman 1-0. 00. Krancois 2-0. 64. Fran-
cois 3-0. Scheidsrechter: Van Kiel.
Toeschouwers: 7UO.
Opstelling MVV: De Haan, Linden.Smects, Thai. Van Berge-Henegou-
wen, Delahaye, Quaden, Francois,
Lunckohr, Uitman (79. Meijers), Ver-
beek.

gen Willem II te spelen. Normaliter
zal hij ook in de basis staan, maar
wie er voor hem plaats moet maken,
weet ik nog niet".

MVV liet tegen Coltbus zien dat het
door Set' Vergoossen gepropageer-

de spel zijn vruchten begint af te
werpen. De posities in het elftal zijn'
niet alleen goed bezet; bovendien
weet iedereen zich uitstekend te
voegen in het taktisch concept van
de trainer. Dat is vooral gebaseerd
op degelijk positiespel en een goed
verzorgde opbouw, ver van het
eigen doel.

Het taktisch stramien laat boven-
dien voldoenderuimte voor de indi-
viduele kwaliteiten. De beide eerste
doelpunten,waren daar een treffend
voorbeeld van. Reza Uitman, na
twintig minuten, en Guy Francois,
een kwartier na rust, scoorden na
fraaie individuele acties met af-
standsschoten vanaf twintig meter.
De derde treffer scoorde Guy Fran-
cois na een uitstekende voorzet van
Raymond Smeets.

"Raymond Smeets geeft twee spelers van Energie Cottbus het nakijken. Foto: widdershoven

OFI-defensie staat
Fortuna in de weg

Van onze sportredactie
SITTARD -Als een slechte ge-
nerale een goede seizoensstart
voorafgaat, dankan Vitesse in-
clusief coach Bert Jacobs aan-
staande zondag de borst nat
maken. Tegen OFI Kreta (1-1)
bleef de prestatie van Fortuna
Sittard ver onder de maat.
Deels omdat de equipe van
Berger niet bij machte bleek
het juiste antwoord op de de-
fensieve instelling van de
Grieken te vinden.

Deels ook vanwege het feit dat spe-
lers, diewekenlang geblesseerd aan
de kant hadden moeten blijven, aan
een test werden onderworpen. Con-
ditioneel zijn Mark Farrington, Ro-
ger Reijners en John Clayton nog
een stuk verwijderd van hun top.
Factoren die leidden tot een voor de
1000 toeschouwers onbevredigende
wedstrijd.

Weliswaar had Fortuna Sittard,
voor deze gelegenheid uitgeweken
naar het veld van Almania, voortdu-
rend een overwicht, maar de ploeg
wist slechts zelden openingen te
creëren. Voor de enige beroering
voor de rust zorgde Roger Reijners
met een schot tegen de paal. De

doelpunten vielen ver in de tweede
helft. Richard de Vries zorgde van
de splijtende actie op links. Zijn
voorzet werd weliswaar gemist door
Mark Farrington, .naar Willy Boes-
sen wist net op tijd nog zijn voet te-
gen de bal te plaatsen.
Omdat Fortuna bleef aandringen
kreeg OFI uiteindelijk de. counter-
kans waar de ploeg al de hele wed-
strijd op had gewacht. Na een over-
treding op Loek Frijns verscheen

Batsinilas alleen voor de kansloze
Ruud Hesp en bepaalde de eind-
stand. Fortuna Sittard sluit de
oefencampagne morgen aftegen Al-
mania terwijf OFI Kreta morgen-
avond te gast is bij SVM Munsterge-
leen. Beide duels beginnen om 19
uur.

Fortuna Sittard: Hesp. Boessen, l.iesdek,
Duut (Kicken), Fnjns. Sneekes. Mordang,
Keijners (De Vries), Brusselers, Farrington
(Custers), Clayton (Van Helmond).

sport

scorebord
IüTSLAND 0-0

2-2
Er"«iengladbach-Bayern München 0-0
uinbei-jr-U-veikusen 2-2

EJJJfn-Düsseldorf 2-2
K^nofMannheim-Bochum 3-2.""mund-St. Pauli 3-1
inburger SV-Frankfurt 1-1

Nand:
KnBen 2-3, Frankfurt 2-3, Kaiserslau-
>., 2-3, Bayern München 2-3, LeverkusenE?'ötuttgart 1-2, Köln 1-2, Durtinund 2-2,
gUeldorf 2-2, Bremen 2-2, Hamburg 2 2.

| ..■"inhoirn 2-2, Nürnbeig 2-1, Mon-
ic,,'radb- 2-l. st Pa"l' 2-1, Karlsruhe 2-1,un>burg2-l, Buchum 2-0.

Kenruk
;. "J'arts Steyr-Kremser SC 3-1

2-0
j^VJ''Sportclub-AustriaSalzburg 1-2j^WdWit-n-Vienna 4-4

0, m"'a Wacker-FCSTirol 1-3r ">lGraz-Austria Wien 0-2

u slaud:
tif'a Wl " 5"9- rcs Til'ol 5"7- AdmiraI Kl :")_(,, Salzburg 5-6, Rupid Wien 5-5,'■'"ia 5-5, GAK 5-5, Sturm Graz 5-4, Vorw-
Ifil tovi 5-*- Kremser SC 5-4, Tt Polten 5-3,""er Sportcl. 5-2.

E*NKRIJKPx-Niee 2-0Ces-RC de Paris 5-1
C ;'en 2-1, 'ai-o-Saint-Etienne 0-0Cjeï-Lille 3-0
K? eaux-Sochaux 1-0
'fel,?sC.-Montpellier 2-1IC ÜU!ie-Tuulun 4-0(g*er>;e-Tüulüuse 2-2P^Hle-Metz 2-1

jNand:
iCi aux 4"7- Nantes 4-0, Marseille 4-6,|CUSL' 4"5- Paris SG 4"5- Monaco 4-5,
('ha, 4"5- Ly°n 4"4- Mulhouse 4-4, So-En* 4-4, Brest 4-4, Cannes 4-3, Auxerre
'-i|i Ut' 4-3, Samt-Etienne 4-3, Metz 4-3,
Sta 4"3, Rat'ng CP 4-3, Montpellier 4-2,

fc, ITS_-RLAND
L ""-Bellinzona 1-2
J2»n0-Wettingen 2-1'6.5'"i St Gallen 1-1|s*tte-Xamax 1-2
Kj^'asshoppers 0-0

"K Boys-Lausanne 0-1

_K*nd:
vh> « 4B- Bellinzona 4-6, Grasshoppers

" ette 4-4, St Gallen 4-4, Sion 4-4,
JL^ 1-3, Luzern 4-3. Wettingen 4-3, Luga-

k " '-ausanne 4-3, Young Boys 4-1.

Schwantz domineert 500 cc GP Groot-Brittannië

Hans Spaan schiet
weinig op met zege

DONINGTON - Hans Spaan
heeft de wereldtitel in de
125ec-klasse motorwegraces
nog niet helemaal uit zijn
hoofd gezet. Zijn afgetekende
zege in de Britse Grand Prix
op het circuit van Donington
sterkte hem zondag in de over-
tuiging, dat hij nog steeds een
kleine kans heeft op het ver-
overen van de mondiale
kroon.

Spaan, die ook volgend jaar op vol-
ledige steun van Honda kan reke-
nen, heeft in de twee resterende
Grote Prijzen van Zweden en Tsje-
choslowakije wel de „helpende
hand" van zijn rivalen Gianola en
Criville nodig. De Nederlander
schoot zondag bitter weinig op met
zijn twintig punten, want Criville en
Gianola finishten direkt achter
hem. Spaan moet derhalve in de
twee komende wedstrijden tien
punten goedmaken op zijn stalge-
noot Gianola.

Kevin Schwantz zegevierde in de
500cc-klasse. De Amerikaan finish-
te voor zijn landgenoten EddieLaw-
son en Wayne Rainey. De laatste
blijft leider in de strijd om de we-
reldtitel. Zijn voorsprong op Law-
son bedraagt 6,5 punten.

Egbert Streuer en Getal de Haas
eindigde in de zijspanklasse op de
tweede plaats. De Nederlandse
combinatie moest de wereldkam-
pioenen Steve Webster en Tony He-
witt laten voorgaan. De Britten ver-
stevigden voor eigen publiek hun
leidende positie in de strijd om de
wereldtitel.

Uitslag 500 cc (30 ronden, 120.69 km): 1.
Schwantz (VS) Suzuki 47.45.67 (gem. snel-
heid: 151,61 km/u); 2. Lawson (VS) Honda
op 0.97 sec, 3. Rainey (VS) Yamaha 8.60.
WK-stand na 12 van de 15 GP's: 1 Rainey
180'_ p; 2. Lawson 174 p; 3. Sarron 127V_p;
4. Schwantz 122',- p; 5. Magee 108'/. p. Zij-
spanrace, 24 ronden (96,55 km): 1. Webster-
/Hewitt(Gß)Krauser 40.20 09 2 Streuer De
Haas (Ned) Yamaha 11.32; 3. Biland/Waltis-
perg (Zwitsi Krauser 14,98. Stand WK: 1.
Webster/Hewitt 115 punten; 2. Streuer/De
Haas 102 p; 3. Biland/Waltisperg 85 p. 125
ce-klasse: 1. Spaan (Ned) Honda 42 minuten
10,66 seconden, gem. snelheid 137,370
km/u; 2. Criville (Sp) Cobas op 8,77 sec; 3.
Gianula (Ui Honda 12.66 WK-klassenu-iil.
1. Gianola 128 p: 2. Criville 126 p; 3. Spaan
118 p; 4. Unemoto 93 p; 5. Miralles 90 p 250
ce-klasse (26 ronden, 104,60 km): 1. Pons
(Spanje) Honda 43 minuten 6,81 sec (gein.
snelheid 145.570 km/u); 2. Roth (W.Dld)
Honda op 6,66 sec; 3. Shimizu (Jap) Honda
07.38. WK-klassenu'iil: 1. Pons 216 punten
(wereldkampioen); 2. Cornu 150 p; 3 Kolh
143 p.

" Gert-Jan van Doorn heeft zondag
net naast de zege in de Grote Prijs
van Zweden, tellend voor de we-
reldtitel motorcross in de 250cc-
klasse, gegrepen. De Brabander
won in Übricehamn de eerste man-
che en werd derde in de tweede
reeks. De Fransman Jean-Michel
Bayle werd dagwinnaar door de
tweede plaats in de eerste manche
en winst in de slotreeks. Titelverde-
diger John van den Berk zag zijn
achterstand op Bayle groeien tot 63
punten.

" Christophe en Andreas Hüsser
hebben de wereldtitel in de zij-
spanklasse binnen handbereik. De
Zwitserse motocrossers wonnen in
Schopfheim de Grote Prijs van de
Bondsrepubliek.

" De Brit David Thorpe heeft zijn
8.000 landgenoten zondag in Namen
(waar 40.000 toeschouwers waren)
niet teleurgesteld. De voormalige
wereldkampioen in de 500cc-klasse
motorcross zegevierde in Namen in
de Belgiche Grand Prix voor de
Australiër Leisk en de Belg Ge-
boers.

" De Spanjaard Sito Pons toont zijn vreugde na de winst in de
250 ce-klasse tijdens de GP van Engeland.

Negende plaats voor Bert Katten

Duitse hegemonie
in dressuurstrijd

MONDORF-LES-BAINS - De
Europese titelstrijd in het Luxem-
burgse kuroord Mondorf'-les-Bains
bewees het nog weer eens. In geen
enkele sport is de suprematie van de
Bondsrepubliek Duitsland zo groot
als in de dressuur, en het verschil
met de rest lijkt alleen nog te
groeien.

In de individuele titelstrijd, de
Grand Prix Special, was tweevou-
dig Olympisch kampioen Nicole
Uphoff zondag opnieuw beter dan
de Franse titelverdedigster Margit
Otto-Crepin, terwijl Ann-Kathrin
Linsenhoff het brons voor de neus
van haar landgenote Momca Theo-
dorescu wegkaapte.

De Europese dressuurkampioen-
schappen leken derhalve veel op
een veredelde herhaling van het
Westduitse titeltoernooi. De strijd
in de landenwedstrijd was geheel
ontbloot van spanning. Al voor de
laatste ruiters de arena binnenre-
den, stond de winnaar vast.

De Nederlandse selectie, gevormd
door Tineke Bartels, Bert Rutten,
Anky van Grunsven en Ellen
Bontje, bleef ruim 100 punten van

de gehoopte, maar niet reële medail
le verwijderd.

De Duitse hegemonie voor Neder-
land had ook een prettige kant. De
internationale regel wil nu eenmaal
dat het individueel kampioenschap,
waarvoor twaalf combinaties wor-
den toegelaten, maximaal drie ver-
tegenwoordigers van een land mag
herbergen. De zoon van de vorige
week boos opgestapte bondscoach
Jo Rutten maakte zijn kwalificatie
in de finale waar. De Limburgse rui-
ter verdiende met het snel vooruit-
gang boekende paard Zirkoon 1302
punten, goed voor de met de
Zweedse Louise Nathhorst gedeeld
de negende plaats.

Uitslag EK dressuur landenteams: 1
Bondsrepubliek Duitsland 4291; 2 Sovjet
unie 4047; 3. Zwitserland 3918; 4. Zwedei
3896; 5. Nederland 3799 (Bartels/Du. Coura
ge 1277, Kutten Znkoon 1291. Van Griins
ven Prisco 1231, Bontje Piccolomini 1228)

EK individueel: 1. UpholT (Bid) Kern
brandt 1483. 2 Otto-Crepin (Fra) Corlandu.
148, 3. Linsenholï (BrD) Courage 1439, 4
Theodorescu (BrD) Gaiumedes 1429, 5. Hot'
er (Zwi) Andiamo 1380, 0. Menkova (Sn\
Dikson 1340, 7. Kamseier (Zwi) Kandon
1330. 8. Kovstjov (Sov) Boeket 1323. 9. Kut
ten (Ned) Zirkoon en Nathhorst (Zwe) Cru
pac 1302.

Topclubs Bundesliga
in de problemen

HAMBURG - De topclubs hebben
het moeilijk in de Bundesliga. De
minder draagkrachtige teams sla-
gen er in het begin van het seizoen
in het kwaliteitsverschil te compen-
seren door een ongekende werklust.
De tweede speelronde van de West-
duitse competitie leverde vrijdag en
zaterdag in zes van de acht duels
een gelijk spel op.

De toeschouwers vinden de toege-
nomen strijd aantrekkelijk. Het ge-
middelde aantal bezoekers ligt ruim
8000 hoger dan bij de start van vorig
seizoen. Bayern München, Werder
Bremen, Hamburger SV, Uerdin-
gen en Leverkusen lieten een punt
liggen. Alleen Borussia Dortmund
(3-1 tegen St. Pauli) en Waldhof
Mannheim (3-2 tegen Bochum) ver-
overden twee punten. De winnaar
van het naar woensdag verschoven
duel Stuttgart-Köln kan zich direkt
koploper noemen.

Voorlopig wordt de ranglijst aange-
voerd door vijf clubs met elk drie
punten. Daartoe behoort van de top-
pers alleen Bayern München. De
landskampioen toog zaterdag voor
de 25ste keer sinds de gemeen-
schappelijke promotie in 1965, naar
de Bökelberg om tegen Borussia
MÖnchengladbach aan te treden.

De topper deed met een uitverkocht
en sfeervol stadion denken aan
vroegere tijden, maar de 34.500 toe-
schouwers gingen ontgoocheld naar
huis. De thuisclub bezat de kwali-
teit niet om er een goede wedstrijd
van te maken, bij Bayern ontbrak de
wil. Het duel einigde in 0-0.

" PARIJS - Door een overwinning
met 1-0 op Sochaux heeft Bordeaux
de leidende positie in de Franse
voetbalcompetitie behouden. Du-
rand was matchwinnerin de 25e mi-
nuut. Kampioen Marseille bleef
moeizaam in derace door met 2-1 te
winnen van Metz. Papin en Frances-
coli scoorden. Montpellier, de ploeg
van Wilbert Suvrijn, verloor bij Pa-
ris SG met 2-1 en staat nu voorlaat-
ste.

" GRAZ - Austria Wien blijft het
uitstekend doen in de Oostenrijkse
competitie. De tegenstander van
Ajax in de eersteronde van het toer-
nooi om de UEFA-beker won zater-
dag de uitwedstrijd tegen Sturm
Graz met 2-0 en bleef zodoende ste-
vig aan de leiding. Austria haalde

uit de eerste vijf wedstrijden negen
punten, twee meer dan FCS Tirol.

" LUZERN - FC Luzern wacht na
vier wedstrijden in de Zwitserse
competitie nog altijd op de eerste
overwinning. De tegenstander van
PSV in de eerste ronde van het
Europese toernooi voor landskam-
pioenen speelde zaterdag in eigen
huis gelijk tegen St Gallen: 1-1. De
clubvan trainer Friedl Rausch heeft
nu drie maal gelijk gespeeld en een
keer verloren.

Kmile Hendrix
onderstreept
uilverkiezing

DINARD - De voorbeschouwingen
voor de Europese kampioenschap-
pen voor springruiters in Rotter-
dam kunnen er tijdens het interna-
tionale concours hippique van Di-
nard alleen maar fraaier op zijn ge-
worden. Het Nederlandse viertal
werd onverwacht eerste in de lan-
denwedstrijd. De Nederlandse af-
vaardiging reed individueel in de
Grote Prijs niet meer met de aller-
besten mee. Slechts Emile Hendrix,
dieop de valreep Wiljan Laarakkers
nog uit de Nederlandse EK-selecüe
verdreef, wilde zijn uitverkiezing na
de winst in de landenwedstrijd nog-
maals onderstrepen. De ruiter uit
Baarlo werd elfde.

Uitslag Grote Prijs: 1. Simon (üos) Wm.ei
0-37,37, 2. Frühmann (Ous) Grandeur
0 39,65, 3. Mac (GBr) Oyster 0-40,61. 4. Nifo-
las (Krul Midway St Paer 0-43.31, 5. Thomas
Fuchs (Zwi) Dullar Gul 4-36,84, 6. Kobert
(Fra) La Favette 4-36.97, 7. Bust (Fra) Qatuu-
bet de Rouhet 4-37,70.

Rode kaart
Van der Ven

TILBURG - Willem II heeft zater-
dagavond maar even plezier gehad
van de Limburgse aankoop Peter
van derVen. De verdediger kreeg in
het duel tegen het Griekse Levadia-
kos twee keer geel van scheidsrech-
ter Blom en kon het veld verlaten.
Willem II won overigens met 3-0.
Ook Loggie liep tegen geel op.

(ADVERTENTIE)

MET VAN HULST NAAR
*HET WK-WIELRENNEN

IN CHAMBERRY Nor amateurs ✓
4-daagse reis jm gm^ p en Profs) '
vertrek "Hi^ï " y
vrijdag 25 aug. \\kw^uW M p.p. '
mcl.: - alle vervoer - 2 hotelovernachtingen HP - extra diner op zondag '■ toegangskaan voor beide dagen (staanplaats a . 70,-) J

m -Informeren en boeken bij: _. . *3-* reisburo van hulst <het meestkonipletereisburo.' j

JJEEK Winkelcenter Makado, 04490-78585 ■ BRUNSSUM Kerkstraat 240 045-259292 *«ELEEN Markt 114, 04490-49755 ■ GULPEN Ri]ksweg 25, 04450-1275 JHEERLEN O. Nassaustraat 15, 045-715555 ■ KERKRADE Theaterpassage 17 045-464800 V""AASTRICHT Kesselskade 63, 043-212741 ■ SITTARD Markt 37 04490-12960 A'ALKENBURG Th Dorrenplein -10, 04406-16161 f

" Voordat OFI Kreta op het programma stond,
hield Fortuna Sittard de jaarlijkse open dag in De
Baandert. Een geslaagde dag voor zowel Fortuna
en de talloze fans die een handteketting ofeen kieje
van hun favoriet wilden. „Als we zoveel publiek
tijdens de eerste thuiswedstrijd krijgen mogen we
dik tevreden zijn", gafJohn Clayton zijn verbazing
prijs over de enorme oelattgstelling die Fortuna ten
deel viel. Op defoto van PETER ROOZEN is Ruud
Hesp druk met net uitdelen van handtekeningen.
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Kontakten/Klubs

Babbelbox
Beid» enige échte Babbelbox wanneer je hunkert naar een

avontuurtje. 50 et./ p.m.

j 06-320.330.02
Bobby's Gay Box

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

I ■ 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
NIEUW LIVE...NIEUW LIVE...NIEUW LIVE...NIEUW LIVE

tiener-box 06-320.325.30
liveisexervaringen uitwisselen, luister of doe mee. 50 st/min

Gezellig flirteh met zn tienen

: flirt-box 06-320.330.01
Gezellige dames

charmant, discreet, bezoeken u thuis of in hotel.

Tel. 045-311895.
"Ons doel is Uw voldoening"

River-side-club
E$ afslag Echt-Ohé en Laak. Dijk 2 Ohé en Laak, 100mtr.

voorbij camping Maasterp. Open van ma. t/m vrijd. van
14.00 t/m 02.00 uur. Tel. 04755-1854.

Club Pin Up
Pr. Hendrikln 312, Brunssum. Tel. 045-272929.
Geopend ma. t/m vrijd. van 14.00 tot 02.00 uur.

06-GAYCAFÉ
~

JL&UMBURGy/L, JUWUUwmmST Inhit 06-Giy cilt leer ji nieuwe «handen
i <&> kenner die niet »er neg kannen wonen!

mWW^-06-320.327.55
Sex oproep lijn
Direct snel sex-contact
06-320.32.55 (50cpm)

"De Jachthut"
Haanrade-K'rade, Grensstr.
23, Gerda, Regina, Karin,
Heike, Areane, Rita. ma-zo.
*.. 20-04 uur. 045-463943
Tev. meisjes gevr.

Donna-Maria
met haar 7 vriendinnen.
045-227734/229718
"06-320.321.03 **

Retina Sexfoon

’ 0,50 p/m

Escort Marli
vanaf 10.00 uur 's morgens

045-451033.

Hardsex
lekker hard 50 c p.m. 06-

-320*325*35
320*325*35
Nieuw - Nieuw

Club
Nirwana
Nieuwstr. 147Kerkrade

I 045-463323
Meisje gevraagd.

Club
Merci

Rijksweg Zuid 241, Geleen
Tel. 04490-45814

Tev. meisje gevraagd.
Mindy's

Masturbatielijn
06-320.320.66 (50 ct.p.m.).

Orale sex
06-320.323.40 " 50 Ct p/m

Satisfaction
06-320.323.43 (50 c.p.m)

Zeventien
06-320.331.53 (50 C.p.m.)

Mike
belt jou terug

06-320.331.63 (50 c.p.m.)

Making love
De beste gay-line

06-320.331.83 (50 c.p.m.)

Trio-sex
06-320.331.93 (50 c.p.m.)

Gay Only
Marcel en André

06-320.320.21
Escort

06-320.323.04
SM extreem meester martin
06-320.323.05

Gay Phone
06-320.322.06

Videoclub
vanaf ’ 20,-. Dame aanw.- Tel. 045-718067.

Nieuw Noenda
en assistente, ook SM en

slavin. Ook zaterdag
04492-5605.

Sex Royal
06. nr. voor 50 cent p.m.

320.320.24.
Tuk

NEDERLANDS
BLOOTSTE BLAD

Sexteen
DE JONGSTE MEISJES
06-320.323.63

50 ct.p.m.

Hoe heter..
Hoe beter!
alvast een kustje op je.,
van Karin 06-50 c/pm.

320*327*27
sex party box

06
320.323.06

Talk prod. 50 et/min.

Grieks Intiem
Marcha

50 et/min. 06-

-320.325.55
Bel voor GRATIS porno
stickers HETE Amanda

50 et/min. 06-

-320.320.08
Anita

Privé met escort,
ook zaterdags. 045-352543.

Amsterdamse
meidenbox

06-320.325.88 voor een
leuke babbel over je vakan-
tie-avonturen, uitgaan, je
werk, vriendjes en wat je
daarmee doet!!! 50 cpm.

Stoute poes
zoekt strenge kater. Wij zijn

dag en nacht geopend.
Rijksweg Zd. 131 B, Geleen.
04490-48448. Meisjes gevr.

Peggy
en vriendinnen, ma.-vr.,

11-19 u. 04490-74393. Tev.
assistente gevraagd.

Vera
Privé, tel. 04754-85818.

Privé
Meisjes Selfkant bij Sittard.
09-49-2456.1053'smor-

gens vanaf 10.00 uur.
Zat. en zond. 14.00-24.00 u.
ma. t/m vr. 11.00-24.00 u.

Club
2000

Rijksweg Nrd. 22a, Geleen
Tel. 04490-42315.
Meisje gevraagd.

Privéhuis Diana
045-213142.

Kom eens kijken. U bent van
harte welkom.

Diana Escort
045-215113

Ina is weer terug.

Angela
en haar meisjes, tot 3.00 u.

Privé en escort. Tevens
meisjes gevr. 045-228975.
Wilt U mij echt ontmoeten!!
Dat kan nu ook!!
06-320.324.94 - 50 Ct.p/m

’ 50,- All-in
Tel. 045-423608

Toppunt van gezelligheid.
De eerste DIKKE

mensenbox.
Hier vinden ze elkaar om dik

gelukkig te worden.
06-320.327.37-50cm.
Voor een heerlijke lik...

Loesjes
lollybox.. Voor liefhebbers

om je vingers bij af te likken.
06-320.328.38 (50cpm)

Het leven begint bij 40, ook
het sexleven. Op de
40 plus box

fijn en ongedwongen met
leeftijdgenoten.

06-320.327.28 (50 cpm)
Dame zoekt gave jonge

knul. Meisje wil contact met
ervaren heer. Ze vinden het

op de
Generatiebox

06-320.326.27 (50 cpm)
Op de SexSuperßox zijn die
hete praters die best willen,

maar op de
Heetste box

daar doen ze 't na het
praatje. SexSuperßox

06-320.324.30
Heetste Box 06-320.328.29

50 c.p.m,

nieuw..nieuw
Tele-sex-lijn

Eerder opgenomen telesex
gesprekkenvan onze mooie

hete meisjes
06-320.322.07

Vreemdgaan lijn
Vrouwen & Mannen die
vreemdgaan vertellen...
06-320.322.08
dag en nacht 0,50 pm.

Oproep!!
vreemdgegaan

Bel vandaag v. 15.00-18.30
Anja of Mike en vertel je
belevenis 020-242325

via 06-320.322.08
Graag, zeiden 2 meisjes
toen we ze vroegen om 't

100% life te doen voor
Rosie's lesbilijn
Door 't lint 06-320.330.52

(50 et p/m)

Rosie's SM-Lijn
De meesteres straft geraffi-
neerd. Emmy merk 't als ze

dat zachte kwastje voelt
strelen 06-320.330.51

(50 et p/m)

De douchebox
waar ze durven te zeggen
wat ze met elkaar zullen
doen onder de lekkere

warme straaltjes.
06-320.327.88 (50 et p/m)

Rosie's Lifelijn
Als haar man vreemd gaat
komt Tini om 't life bij ons te

doen. Ze wreekt zich...
wel 7 keer.

06-320.323.85 (50 et p/m)

Rosie's story lijn
Heet avontuur voor Dory als

2 mannen stoppen en de
weg vragen in die stille laan.
06-320.323.84 (50 et p/m)

Nee nog heterkan niet denk
je als je ze op de
Orgiebox

zo bezig hoort... en toch...
Op de Sexbox? Vooral die
meisjes. Je twijfelt wie 't

heetst zijn. De Orgiebox op
06-320.324.40 of de Sexbox

06-320.322.22 50 Ct p/m

Contactburo
L'Amour, dames, trio, p-r,

privé enz. Heerlen,
045-225237.

Escort Monika
ma t/m vrij 045-726740

GRATIS
kom je aan je trekken met
Judith'sLIVE gesprekken.
06-320.324.34 / 50 c.pm

Contactburo
Yvonne, bemid. van discrete

privéadr. Inschr. gevr. en
nieuwe adressen aanw.

Vrangendael 154, Sittard.
Tel. 04490-23203.

Ma-Za 11-24; Zon 15-24 u.
Privé Yvonne

Speciale aanb. deze week
bel voor info. 8 Sexy meisjes

Kapelweg 4, Kerkrade.
Tel. 045-425100.

Volwassenen vinden elkaar
op die 2 spec. boxen voor

Speciale
wensen. De box voor vol-
wassenen 06-320.326.88.

De box voor het grote
verlangen 06-320.326.99.

50 et p.m.

Nieuw
natte meiden onder elkaar.
Pik ons op voor 50 ct.p.m.

Bel 06-320.322.38
Alweer dieWip-ln box in
gesprek... en das de box
om wat te versieren.... wat
een mazzel, dat er op de

Lijfsex box
ook een paar vrije schatjes

zijn. De Wip-ln op
06-320.324.60 De LijfSex

Box 06-320.324.90 50 cpm.
Geen zin in Homobars maar

wel verlangend naar sex-
vriendschap van Man tot

Man? 06-320.326.37-50cm
Box-Olympus

Topsex
18 jaar, 2 handen vol

maar 2 kwartjes p.m. 06

320*325*25
Het is waanzinnig, onver-
dragelijk 06-320.322.77

"PasopÜSex"
50 c.p/m Au! au! au!

2 meisjes
06

320.322.65
50 cent p/m.

Kiss 82 is gay
06

320.322.82
50 cent p/m.

Joyce is terug
06

320.321.65
50 cent p/m.

POEZEN
MEISJE

06-320.324.36 / 50 c.pm

H É BO V
Pascal laat ook jou

voor paal staan
06-320.329.92 / 50 c.pm

Bel je eigen
provinciebox
BABBEL, KLETS, RATEL,

RODDEL
bel voor limburg
06-320.330.86

Viditel pag. 611. 50 et p.m.
Bij de

Spelonkbox
vind je ongekende dieptes

06-320.325.34 dalen en
klimmen zonder sexhulp-

middelen 50 c.p/m
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
XXX 06-320.325.16-

-50 c.p/m. Echt pervers.
Natte plekken! Zit je op een

vochtige stoel, bel de
"Climaxbox"

06.320.325.14 - 50 C.p/m
Schaamteloos

Escort
exclusieve meisjes

18 t/m 30 jr. 045-422685.

Club Exclusief
Zes sexy meisjes ontvangen

U in pikante lingerie.
Industriestr. 13 Kerkrade-W.
Tel. 045-423634. Geop. v.
11-23 u. Zondag v. 13-21 u.

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

janus!! 06-320.320.23,
sexst, sexer, sex!

Nombre hombre
50 c.p/m

Soul sex bij
"Zoenbabwe"

06-320.325.22 met
oerwoud ritme! 50 c.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 c.p/m
"De beurtlijn"
Hardlesbi

Rijpe Sex
Maar 2 kwartjes p.m. 06

320*323*24
Direct snel sex-contact

(50cpm) LIVE afspreeklijnü
06-320.320.55

Voor bi, SM, paren & trio's
Erotische-afsprakenlijn
06-320.325.80

Sex met m'n tante Chantal's
sex-interviews
06-320.326.01 (50 cpm)
Jonge meisjes, rijpe vrou-

wen en hete grieten. 2e wil-
len allemaal snel sex-con-

tact 06-320.326.66 (50cpm)
De Tippelbox

Homo: Zoek jij 'n lekkere
boy?? Gay-Date (50cpm)
06-320.330.18

Tippel lijn
06-320.330.66 Tieners

zoeken sexcontact (50cpm)
Flirten, versieren, afspreken

en dan.. 06-320.330.77
't Flirt-cafe

Homo Michael
luistert met open mond naar
sexavonturen 06/320.330.88
Op zoek naar 'n lekker ding?
Sex contact lijn

Bel 06-320.320.33 (50 cpm)

Hetevrouwenlijn
Op zoek naar lekker mei-

den 06-320.326.33 (50cpm)

Gezellig flirten
met zn tienen op deRirtbox

06-320.330.01 (50cpm)

Tieners
GRATIS PORNO PAKKET

50 et/min. 06-

-320.321.10
ledere keer weer meer!

LIVE-LIVE-LIVE 50 ct.p.m.

Sex-Box
06-320.325.06
rijpe vrouwen

Tante Ria, 40 jr. 50 cpm. 06
320"323*45

320*323*45

Verslingerd aan
Lady Bizar

50 et p/m 06*320*

3*2468
Een klimrek en een wip

06-320.320.13
"Callcutta"

Speels en jeugdig 50 c.p/m
Voor een live sexbotsing,

voelbaar lekker de
"Crashbox"

06-320.325.36 - 50 c.p/m

Thai Privé
Suffolkweg 13, Weert

04950-42966.
(Huis)dieren

BOEMERHONDJES;
Yorks- en Foxterriërs. Wa-
lem 11A, Schin op Geul. Tel.
04459-1237.
SCHARRELKIPPEN te k,
met hele snavel. Moonen,
Einighauserweg 4a Gutte-
coven. 04490-24401.

Tegen vergoeding af te ha-
len. Engelse COCKER
SPANIEL. Honigmannstr.
48, Schaesberg
Te k. jonge Cocker SPA-
NIELS alle kleuren. En
Dwerg- en Toypoedeltjes.
Goedkoop. Kerkstr. 33,
Übach o Worms
Te k. PUPS v.e. Mechelse
Herder 8 wkn. oud en ontw.
pr. ’ 150,-. Tel. 045-724427

Te k. jonge BOUVIERS,
zwart en licht gestroomd.
Tel. 045-458370. Kruisstr.
99 Kerkrade.

Huw./Kennism.
ledere vrij-, zat-, zond- en
maandag Dansen voor het
iets oudere publiek v.a. 25 jr.
Vrij entree en geen pasje
nodig, 's maandag 10 con-
sumptiebonnen voor 14 gul-
den. Waar!!! Bar-Dancing
DE FONTEIN, Schandeler-
boord 7, t.o. de kerk, Heer-
len-Meezenbroek.
Zoekt U een ser. relatie bel
dan 045-211948 Huw.rel.
bem.buro "LEVENSGELUK"

Bel de Vakman

Afvoer verstopt
Babit bv rioleringswerken

Tel. 045-463892.

Afvoerproblemen?
Babit bv rioleringswerken

Tel. 045-463892

Klusjesman
biedt zich aan voor ALLE werkzaamheden.

Telefoon 045-227586
Problemen aan

uw dak
bel 045-219615
H Arndts

dakservice
Bost VERWARMING BV.
Romeinenstr. 8, Kerkrade-
West. Sanitair, gas, water
cv, badkamers, riolering
dakwerk. Tel. 045-412547.
NEW LOOK BV Schaes-
berg. Gevelreiniging, uit-
kappen, voegen, steigerver-
huur. Tel. 045-312154 ol
045-312709.
Hans LIPS voor timmer-,
dak en zinkwerk met garan-
tie. Vraag vrijbl. advies*
offerte. Bel 045-453818.
Voor vakkundige DAK-
WERKZAAMHEDEN mei
garantie en gratis advies.
Bel dakdekkersbedrijf M.
.Haas 045-451862.
OPRITTEN en terrassen ir
klinkers of sierbestrating. Vr
pr.opg. Tuinaanleg 045-
-423699.
GOEDKOOP adres voor a
uw cv.-installaties of sani-
tair. Ook voor storingen
Voor de jaarlijkse onder-
houdsbeurten aan uw kete

’ 45,-. Tel. 04490-33932.
Voor al uw dak- en ZINK-
WERK. Dakdekkersbedrij
R.M. Schripsema, Teutele
broekstr. 32, Kerkrade. Be
voor vrijblijvende prijsopga-
ve tel. 045-459647.
Voor al uw NIEUWBOUW
en verbouwingen: Bouwbe-
drijf Baburek. Tel. 045
216969.
DAKDEKKERSBEDRIJF D€
Nok, voor al uw dakdek
werkzaamheden, met d€
langste schriftelijke garantie
Bel voor vrijblijvende offerte
Tel. 045-224459/753008.
Diepvries- en KOELKAST
REPARATIE zonder voorrij
kosten. Bel Geleen. 04490-
-45230. Service binnen 24 u

Wonen Totaal
KEUKENS laag in prijs met
garantie. R/J Handelsonder-
neming, Stationstr. 294,
Nuth. Tel. 045-242602.
Gaat u verhuizen of uw huis
renoveren? Voor een bij-

!_ zonder mooie collectie
". vloerbedekking, gordijnen
i en zonwering gaat u naar

HOWA Woninginrichting, M.
" Snijders, Nieuwstraat 12-14

Hoensbroek. Tel. 045-
-"_ 212900.
,f Te k geloogd eiken SALON-

TAFEL rond 100 cm, pr.- ’ 450,-. Tel. 045-325740_
Pracht eiken BANKSTEL

;/ ’ 875,-; eiken salontafel vpr.
’300,-; zwaar massief ei-- ken eethoek als nw. ’ 975,-,

ft ook apart te k., 045-323830.

1 Radio e.d.

" Top Hi-fi- -jjW-__j-_-----M

.i ****^-_g--***^Qi-

l Denon
! JVC
l Dual

Yamaha
l Revox
B Als het echt héél goed moet, zijn. Kom dannaar speciaal-
[' zaak.

: Jo Kreutz
i. Kerkplein 39 Schaesberg
i. Tel. 045-313815.

Zonnebanken/Zonnehemels

Zonnehemels
Grootste sortering div. uitvoeringen reeds vanaf ’ 899,-
Nu 4x gebogen hemel met 10 snelbruinlampen, ventilator,
compleet met statief nu ’ 1.198,-. Erkend Riho-dealer.

Ook reeds vanaf ’ 10,- p.wk.
Van Erp, Limbrichterstraat 18, Sittard, 04490-13531

Hoofdstraat 12, Kerkrade, 045-456999.

TV/Vldeo
KLEUREN TV vanaf ’75,-
-grote sortering, Radio TV
van Voorst, Ganzeweide 48
Heerlerheide. 045-213879.
!

Huish. artikelen
Te koop KEUKENBLOK es-
sen hout, 3.40 m met raam-
opening. 045-317153.
Piccolo's in het Limburgs
Dagblad zijn groot in RE-
SULTAAT! Bel: 045-719966.

Kachels/Verwarming
KACHELS. Zomeroprui
ming. Alle bekende merken
Reker Kachel Speciaalzaak
Kluis 28 Geleen. Tel
04490-40785.
Voor een goede KACHEL
tegen de laagste prijs. Gr
keus, nw. en gebr. De Ka
chelsmid, 'n begrip. Walen
21, Klimmen, 04459-1638.
KACHELS, keuze uit 200 st
Jac. Köhlen, Rijksweg N
104, Sittard. 04490-13228.

Muziek

(Bij de Markt)
Een vertrouwd adres voor: Keyboards, orgels, synthesizer;

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 ’2OO,-
p.m. Gratis transport. Alle
merken gebruikte piano's
’450,- per jaar. Van Urk,
Westersingel 42, R'dam
010-4363500.

Te k. ROLAND E2O. Tel
045-750863.
Een PICCOLO in het Lim
burgs Dagblad helpt u 0[
weg naar snel succes. Bel
045-719966.

Braderieën/Markten

Grote Luikse Markt
Sportpark Nieuwstadt (bij slecht weer binnen)

ZONDAG 13 Augustus van 10-17 uur. Inl. 04920-25483

Kunst en Antiek
Te k. ROLBUREAU, jacht-
klok, eethoek. Hompertsweg
26, Schaesberg.

Met een PICCOLO in he
Limburgs Dagbladraakt.
uw oude spulletjes 't snels
kw yt Piccolo's doen vaal
wonderen... Probeer maar
Tel. 045-719966.

Te koop gevr.

" Ink. GOUD teg. cont. geld.- Verseveld, Saroleastr. 80 A,- Heerlen. Tel. 045-714666
1 GOUD, zilv., munten etc.
|' Cont. bet. tot 12 aug. na

' 19 u. Groenstr. 109, Geleen.

5 Diversenr.
___________________________

- Gebit gebroken
>. Klaar terwijl u wacht.

'" Hoonhout
r- Akerstr. N 328, Hoensbroek

Tel. 045-228211.- Buiten de normale kantoor-
uren, volgens tel, afspraak.- Te koop draadloze telefoons

1 va. ’160,-, eigen techn.

' dienst. MEGRO Ned. BV.

" Tel. 045-220902 b.g.g. 06-- 52127702, of inform. via- Faxnr. 045-229707.

' BARBEQUES gas-lava-. steen en houtskool in alle
'. prijsklassen, grote sortering

Reker, Kachel-barbeque- speciaalzaak, Kluis 28, Ge-
!l leen. Tel. 04490-40785.. BEROEPSKLEDING ook. voor naar school, overalls,

stofjassen, lab.jassen, ver-
pleegsters- bakkers- koks-
kleding en nog veel meer.
Enorme sortering voor ie-
ders beurs. Werkkleding-
shop Wijzenbeek, Corne-- liuslaan 24 Heerlen-Heer-
lerheide. Donderdag koop-
avond, vrij parkeren voor de
deur. Tel. 045-220769.- GEBIT gebroken? Klaar ter-
wijl u wacht. Borsboom &
Moers, Streeperstr. 29,
Schaesberg. 045-315921.
De massage van VERONI-
QUE is en blijft uniek. Tel.

- 045-228481.
Te k. PRUIMEN va. ’l,-,

l appels en honing. Ruiters-
I weg 13, Hulsberg (Aalbeek).
_

Tel. 04405-2152.

■ Door jonge masseuse totale. ONTSPANNINGSMASSA-
s GE m. leuk gesprek en (fris)- drankje. Eens geweest U
b blijft komen. 045-353489.
1 MEUBELPANELEN, in ei-:r ken, mahonie, koto, grenen.

'■ Ook in kunststof div. dessins

' uit voorraad en perfect op
" maat gezaagd. Triplex en_ multiplex van 1 tot 40 mm
I- dik. Werkbladen en venster-. banken, plinten en div. edel-

hout soorten, wit en grijs ge-'
[ lakt. Geurten Hoensbroek,. Hommerterweg 27. Tel.
; 045-212531., H.Handelaren JACO-
I.FASHION biedt aan voor

stuntprijzen: Joggingpak-
ken, polo's, t-shirts, bad-
jassen, glans- en crinkle-

" pakken enz. Bergpln. 20
Hoensbroek. 045-218058.

Nog nooit kocht u een
Tl"1 l/l"11 _k IT* A VT" I

■ . . - m^m^ ■ ■ H

zo goedkoop!
Tafel model A2-formaat ’ 450$"1
Tafel model 120x80,A~l formaat ’ 695 '|

'r-1 ■n.".ii. " . mi— 1

Tekentafel, A-0, 170x100 cm, dubbele kolom .
\ \ "7""~ Normaal

j (excl. BTW)
1111 I I I I 11,I 1.l IJ I 1.1.1.1lIII 11111.1.1 111111 IIII 1111l| 111i■,; ■ i ■ 111111IM|^p|lMl^MM^M^lMMM^mi;il|llj 111.1.l 1111111111111111111 I 11 11111 iwS

Eigen Import kasten 180x82x42, grijs of bruln-belge,
4 legborden en 2 sleutel^ voor maar ’295,*

Bij afname van 6 stuks ’275,- per stuk i
1500 m2barstensvol kantoormeubelen

voor iedere beurs!
Koop niet, voordatüblj Van Dooren bent geweest!

TTJI
*ftJ: Van Dooren Kantoormeubelen!

Handelstraat 23 (handelscentrum Bergerweg) Sittard.
Tel. 04490-14867. Donderdag koopavond tot 20.00 uur.

's Zaterdags geopendvan 10.00-16.00 uur.

Prijzen excL BTW. Franco levering doorheel Nederland en België.

LET OP HET JUISTEADRES! j
Rolluiken
Jaloezieën

Zonneschermen
Vrijblijvende prijsopgave

Mica
Zonwering

Showroom
Sittarderweg 116,

Heerlen
Tel.: 045-721658

BOWLING &PARTYCENTRUM
HOEVE DE AAR

BOWLEN IS
NIET DUUR!

Bowlen is in ons land een populaire
recreatiesport. De combinatie

bowlen en gezelligheid spreekt de
Limburger zeer aan.

In groepsverband valt er gemakkelijk,
met zes personen op één baan te

spelen.
Ook kunt u bij ons terecht voor

recepties, parties, etc...

Tot 19.00 uur: f22- p. uur p. baan
Nè 19.00 uur: f2-p. uurp. baan
's Zondags: f 29- p. uur p. baan

(Met 6 personen is dit nog geen f 5,
- p.p. per uur per baan).

U bent kf# welkom!_£%
DEAKTIEVE SPORTVOORlEDEREEN w

Welterlaan 45,6419 CN Heerlen,

' A telefoon: 045 -714432 , .

____ tl i WW I l_k iw 1 ____. 1 [£■_.___'___________________■_____■ _________^__L^vb«^w^^^^___U
___r^ ■' ' L

Netto in Terugbetaling (rente + atl.)
handen 96x 72x 60x S4x 42>
5 100 - - 113- 122- 148-

-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- W
35.000 539,- 656- 751- 816- 999-

Effect. rente vanal 0,87% per maand L
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 vri|Sl«T
ling van terugbetaling krijgen bij ziekte en ongeval en &%,
vaak kwijtschelding bij invaliditeit of WAO (vraag hiervoorvrijblijvend prijsopgave)

" Doorlopend krediet 2% aflossing 'u-

" Voordelige le. 2e en 3e hypotheken. Hierin looptijd tot 30 V
jaar. JL\

Reeds meer dan IS jaarvertrouwd V
(gediplomeerd) kredietintermediair J\[

Balens

ZITMAAIERS
SPECIALE

_^(l AANBIEDING
Wta^Ê*Ê\ ®Pk Z'tmaa*er

aSSjJË&Éf^Jm' " maaibreedtie 71 cm
J^T^^ffljMßB_P " industriemotor"^w U^r^* U) elektrisch gestart

" 5-speed i.

" 3 jaar garantie

’ 3.995,- (mcl. BTW) I
ENTER-FORCE BY fVliegveldweg 11 [

' Beek (bij vliegveld)
Tel. 043-649055.

GUNSTIGE LENINGEN ,
...................DEZE KUNNEN WIJ MEESTAL BlNNEN____■_______*

ÉÉN DAG AAN U UITBETALEN
i MEESTAL KWIJTSCHELDING BIJ OVERLIJDEN

(PERSOONLIJKE LENINGEN TÊÊW DOORLOPEND
Kredietbedrag 96x . 84x 72x 60x 54x 42x 30x nntm- p mno r__i_ tmotI bfdrag mcl rinlt q*i mnd loopl j

2.000 ----- eo 79
8.100 - - - 113 122 148 197 5.000,- 100.- 0,89% 87

10.100 188 170 190 217 238 288 384 1 1.000,- 220,- 0,89% 87 ,
18.000 231 283 281 322 380 428 870 *°°°°'- -ü-Ü'" 2'"*'ï
20.000 309 337 378 430 488 871 781 "^ "f 0,89% 87

I 40.000.- 800.- 0.87 % 6625.000 386 421 469 537 583 714 950
35.000 839 602 656 751 816 999 1331 I FINANCIERINGSKANTOOR
SO.OOO 789 860 936 1074 1165 1427 1901 I [~\/~1 _____________^^__________k IAf~lFF 1_"\fl

Looptijd 84 en 96 mnd gelden bij aanschaf duurzame goederen K'4■ H kl p K\'
i Effekt rente vanaf 0.87% per maand | |\/| l^__^__^^^_F 1 1\ II '—il |\J

_H MHHBHBHHHHI Scharnerweg 108 Maastricht
\ W^r—^^Vêr^rfT^^^^^^^T^^L Bijkantoor:
* L/^^X^^^^XJ L*__r__L*_7 \ l M Hoofdstraat 9. Hoensbroek
it _■ ■_W___É!WfcÉ_ÉÉ___fc^_É I .
k ByTW 31 *4| ____^rT^w^l3iM.jM|l|lit , mm,, ,n^
■ W ____T**fffT!ywfWWffiT^^
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Uitkoers
J;2CHOLTZ - Twee deelne-e's maakten de Drielande-
-o'T.loop slechts korte tijd mee:

en t» Elirink Uit Haaksbergen
"j oob Rijkenberg uit Amster-m. Eerstgenoemde werd uit
g ?rs genomen omdat hij in

'tel> na amper tien kilometer,
j.n valpartij veroorzaakte toen
U vanaf het rijwielpad (waar

'^elementair niet mocht rij-n

"> zich weer in de grote
Lr P wilde nestelen. Rijken-'K moest afstappen nadat

«i hem betrapt had op staye-

Craske pakt wereldtitle aulospeedway

Hanssen gokt
en verliest

Van onze
medewerker

THEO KEYDENER
POSTERHOLT - De
Engelsman Basil
Craske is lucky we-
reldkampioen auto-
speedway in de mid-
getklasjse geworden.
Dat gebeurde gister-
middag op het Jaba-
circuit in Posterholt.
De geroutineerde
Brit was de snelste
nadat Henk Hanssen
(Horst) zijn koppos-
tite moest opgeven
door een breuk van
de kruiskoppeling.
Gestart vanuit pole-
positie had hij op het

moment van het
pechgeval een
straatlengte voor-
sprong.

„Gegokt en verlo-
ren", zo etaleerde
Henk Hanssen zijn
teleurstelling. „Wij
hadden een andere
overbrenging ge-
monteerd zodat de
wagen nog sneller
uit de bochten zou
kunnen optrekken.
Dat is aardig gelukt,
maar het betekende
ook dat ik grote risi-
co's liep omdat de
aandrijving het zoukunnen begeven".

Het laatste gebeurde
dus halverwege de
race.
Voor een klein Lim-
burgs succesje te-
kende Arcenaar Jan
Schraets.. Hij vocht
een bikkelhard duel
uit met de tot giste-
rende nog regerende
wereldkampioen
Klaus Kilianski. De
Westduitser moest
vier ronden voor het
einde met een opge-
blazen motor aan de
kant. Schraets werd
nu achter Craske vi-
ce-wereldkampioen.

Het brons kwam
eveneens in Neder-
landse handen te-
recht: Dat ging naar
Pedro Rietveld uit
Lexmond. Chris
Keltjens uit Lomm
eindigde als zesde.

Stephen Roche volgend jaarbij Sigma

Peter Winnen geveld
door maagklachten

Il'^n " ~ grootscheeps
\t p lQ£ van de ploeg van Pc-

?st om Peter Winnen innJ£ aan de eindzege te hel-ijs>lri de Ronde van Burgos is
ij^ukt omdat dekopman met

kwam te karn-
at e couP moest zaterdag
6t

ls hebben in de 159 kilo-
U^1- lange vijfde etappe die'ëde op een berg van eer-

i!ii.iH^nt-ploegleider Walter Planc-i de puurde bij de start JohnTalen
%., °lg Eric Vanderaerden in deo*__! e *wee vormden een kop-
!(,,£ met zes andere renners. De
i_inPr°ng liep op tot maximaal zes
\n' De bedoeling was deVp,?Se leider Francisco Anteque-
jjr i^oeid aan de voet van de berg

H ,erigen. Daar moest Peter Win-
Hjj-^slaan. De ex-Tourcrack was
*lfc toe in staat. Hij kreeg een op-
is .^de maag, eindigde als 31e en
ln/°ndag niet meer in staat te
s(jn voor de afsluitende tijdrit,
H Eric Vanderaerden gewon-
Scte 'd' De rit van zaterdaS ein-
§ uiteindelijk in een zege voor
Aaard Munoz. Leider Ante-
t^ beperkte de schade tot 16 se-
'e'n1-en bleef zo ruimschoots aan

Sm ngTot de Panasonic-afvaar-
inn 8 in Burgos behoorde naast
eueri nog een andere Limburgse

rProf :Peter Harings.L
0r Roche heeft een contract

tvvee seizoenen getekend voor
'grna/Historploeg van Willy

Teirlinck, die in Etienne de Wilde
zijn belangrijkste prijsrijder heeft.
De 29-jarige ler, wereldkampioen
en winnaar van de Ronden van Ita-
lië en Frankrijk in 1987, heeft door
knieblessures na zijn triomfjaar
nauwelijks nog successen behaald.
In de Ronde van Frankrijk van 1989
stopte Roche na de negende etappe
met hernieuwde klachten over zijn
knie. Aanvankelijk was Sigma/His-
tor van plan om na het huidige sei-

zoen met sponsoringvan de ploeg te
stoppen.

Rentrec

" Gert-Jan Theunisse heeft na bijna
twee weken non-activiteit zijn ren-
tree in het peloton gevierd. De Bra-
bander deed dat zaterdag in het
door Matthieu Hermans gewonnen
criterium van Pijnacker. Hij werd
derde.

Tiacoh topper
LAGOS - Gabriel Tiacoh tekende
op de tweede dag van de Afrikaanse
atletiekkampioenschappen in La-
gos voor de beste prestatie. De 25-ja-
rige in de Verenigde Staten stude-
rende atleet uit de Ivoorkust zege-
vierde op de 400 meter in 45,25 se-
conden. De Etiopiër Addis Abebe
won de tien kilometer in 27.51,67.

wielerstrijd in cijfers" DRIELANDENOMLOOP - Ama-
teurs, start en finish in Hoc holt/., 177
km: 1. Godert de Leeuw (Ermelo)
4.19.4b; 2. Raymond Meijs; 3. Henk Boe-
ve; 4. Robert v.d.Vin; 5. Lex Nederlol'; (j.
Rudi Nageiigast; 7. Martin Kokkelko-
ren, allen z.t. als De Leeuw. 8. Maarten
den Bakker op 50 sec; 9. Twan Goense
z.t; 10. Robert Rademakers op 1.05; 11.
Patrick Strouken; 12. Edwin Rutten; 13.
Bob Meeuwissen, allen z.t. als Radema-
kers; 14. Danny Nelissen op 1.09; 15.
Gino Jansen; 16. Krank Steinebach
(Dld); 17. Eddy Bouwmans; 18. T. Hof-
man; 19. Udo Thin (Dld); 20. Joost van
Adrichem; 21. Hans Theisen (Dld); 22.
Wim Jennen; 23. E. Parenhout; 24. Mar-
cel Nuy; 25. Eric Nagerman; 2(i. Steve
McGlede (Australië); 27. Ben Speetjens;
28. Frans Wessels; 29.Raymond Thebes,
allen z.t. als Nelissen; 30. Rail' Nüttgens
(Dld) op 1.19; 38. John de Hey op 9.09;
39. en laatste W. Zuyderwijk op 11.09.
Gestart 147 man. Het bergklassemenl
werd gewonnen door Frans Wessels
(Wageningen), 2. Nederlol', 3. Nüttgens,
4. Van der Leij. Ploegenklassemeut: 1.
Nationale selectie (Van de Vin. Kokkel-
koren en nationaal kampioen Den Bak-
ker); 2. Jo van Aarle/Ecco (Nederlol'.
Goense, Van Adrichem); 3. De Ster. Ge-
leen (Meijs, Rademakers, Nelissen); 4.
Beigkhmmers (Jansen, Jennen,Speetjens). Gestart: 25 ploegen van
maximaal zes man.

" BOCHOLTZ - Omlijstingscriteria
Drielandenomloop. Junioren: 1. R
Diepstraten 00 km in 1.32.00; 2. R. Pe-
ters; 3. R. van Riet; 4. P. den Rijer; 5. D.
Degeling; 6. J. Verhagen; 7. J. van Cad-
zand; 8. P. Anthonis; 9. R. Vranken; 10.R. Vaessen; 11. D. Oosthuis; 12. A. vanDartens; 13. D. Heemskerk; 14. G. Duy-
nen; 15. J-P. v.d.Borgh. Liefhebbers/Ve-
teranen: 1. P. Kessels 50 km in 1.17.40; 2.
J. Wullink; 3. G. Gubbels; 4. W. HUp-
pertz; 5. F.. Brummel; 6. G.v.d.Plaat; 7. F.
Boiel op 50 sec; 8. G. Joris; 9. J.Pelzers;
10. H. Janssen.

" CORSWAREM, België, amateurs - 96
km: 1. Roger Halm (Beek) in 2.17.00; 2.
Van Asten; 3. Rafaël Pieters.

" PIJNACKER, profcriterium - luo
kin: 1. Hermans 2.18.49; 2. Maassen; 3.
Theunisse; 4. Van der Hulst; 5. Manders;
0. Breukink; 7. Van Poppel op 30 sec; 8.
Verhoeven; 9. Alberts; 10. Lammertink
" SINT KATELIJNE-WAVER, België,
profcriterium: 1. Herman Frison 88 km
in 2.08.00; 2. Fignon; 3. Bugno; 4. Her-
mans.

" GILLES VILLENEUVE (Montreal),
profcriterium daags voor GP Amenka's- 1. Wim Arras; 2. Bal'fi; 3. Leclercq.

" ROTTERDAM, profcriterium op
Coolsingel - 100 km achter derny's: 1.
Solleveld (gangmaker Walrave); 2. Van
Poppel; 3. Verhoeven; 4. Nijdam; 5.
Wampers; 6. Schuier; 7. Maassen; 8.
Manders; 9. Peiper; 10. Alberts.

" RONDE VAN HESSEN, amateurs -Vijfde etappe: 1. Manin (Fr) 183km in
4.40.32; 2. Zemke op 2.51: 3. Mickiewicz
z.t. Laatste etappe: 1. Jan Svorada (Tsj)
172 km in 4.24.19; 2. Osers op 1.52; 3.
Weida 1.54: 5. Voskamp op 2.57. Eind-
klassement. 1. Matthew Stephens (En-
geland) 25.53.57; 2. Pierre Duin op 49
sec; 3. Roder 1.09; 4. Dupuyn 2.07; 5.
Svmda 3.36.

" RONDE VAN BURGOS, profs - Vijl
de etappe: 1. Pedro Munoz 145 km in
4.08.50; 2. Antequera op 16 sec; 3. Mujika
0.25; 29. Cordes 3.15; 31. Winnen; 32. Ro-
zendal, beiden z.t; 33. De Vries 3.30; 49.
Suykerbuyk 7.17; 50. Talen 7.28. Zesde
(laatste etappe, tijdrit): 1. Vanderaerden
12 km in 14.40; 2. Blanco 0.05; 3. Goros-
pe 0.10; 6. De Vries; 9. Harmeling 0.36;
12. Suykerbuyk 0.37; 25. Rozendal 0.57.
Eindklassement: 1. Antequera 19.34.44;
2. Munoz op 1.54; 3. Ruiz-Cabestany
2.14; 4. Heylen 2.44; 5. Hernandez 2.45;

21. Rozendal 5.13; 23. De Vries 5.17; 24.
Cordes 5.21; 27. Talen 5.38; 48. Suyker-
buyk 12.13;52. Harmeling 13.15; 63. Van
Rijen 16.34; 72. Arntz 18.31; 94. Harings
30.28; 96. Cornelisse 33.20; 100. Jagt
39.37; 103. Ottenvanger 48.35.

"MEULEBEKE, prolkoers in België -199 km: 1. Eddy Planckaert 5.11.00; 2.
Bomans z.t; 3. Elaut op 50 sec; 4. Veke-.
mans; 5. Goessens; 10. Dorgelo.

" ANTWERPEN, prols - 180 km: 1
Dahlberg (Nw.Zeeland) 180 km in
4.47.00; 2. Teun van Vliet; 3. Oaems: 4.
Van keirsbulck; 5. Janssens; 10. Pirard.

" AMATEURS - Uitslag HERSTAL: 1
Detry 112km in 3.01.00; 4. SAchroen; 9.
Gilissen; 13. Jo Meyers; 15. Driessen.
HEUR-LE-ROMAIN: 1. Eddy van Hoof,
120km in 2.55.00; 2. Schroen; 3. Habets;
4. Brooymans; 11. Stienen; 12. Luyten;
13. Thoolen; 14. Meyers; 16. Grootjans;
17. Speetjens, 19. Ger Wilms.

" RONDE MIDDEN-NEDERLAND,
amateurs - 202 km: 1. Gutte (Oss)
4.35.45; 2. Faas; 3. Kemna. beiden z.t; 4.
Van der Pas op 6 sec; 5. Van der Polz.t.

" BRAIVES, België, nieuwelingen - 1.
Eddy Pasquino (Geleen), elfde seizoens-
zege. 50 kin in 1.22.37; 3. JP v.d Leeuw;
4. H. Smeets; 5. M. Lotz; 7. F. Pasquino;
15.1. Vaessen; 24. E. Caenen; 30. E. Crut-
zen.

sport

Ik was vergeten dat wij uit andere richting zouden binnenkomen'
Raymond Meijs schrikt van bocht

door wiel verheesen

~CJIOLTZ - Godert de Leeuw had na de Drielandenomloop
. jitralende middelpunt van de huldiging moeten zijn, maar- renner uit Ermelo was te uitgeput om te beseffen
t er allemaal gezegd werd. De manier waarop hij Raymond
Os, die zich in de ligging van de eindstreep vergist had, als-

enh
viJf andere vluchters achter zich liet mocht niettemin op-

barend worden genoemd. Tot zaterdag nooit verder geko-
erl enkele eerste plaatsen in criteria bleek hij opeens
rk genoeg voor het slopende wielerwerk.- <*ls tweede geëindigde Raymond

"
dJ;,Was vergeten, dat dc renners
liik te kilometer van dc plaat-
J«e omloop, die zij na dcpassageQt-> eindstreep nog moesten af-Ben, een antjere straat inge-
'a zouden worden vergeleken

£c eerste doortocht. Zij finishten
in tegenovergestelde rich-

* niervan. Het laatste rechte stuk* daardoor korter.om van mij om daar pas aan te| *en toen het te laat was", zei hij.
nad 's morgens echt nog in het

Brit, die tijdelijk behoort tot de se-
lectie van de kring Aken. Hij reed
met maximaal veertig seconden
door Wittem, Mechelen en Vijlen.

Toen hij in Vaalsbroek (56 km) ten
val kwam was hij blij, dat hij nog
met het peloton België kon binnen-
trekken.

Op de Belgische wegen barstte een
groter offensief los. Deelnemers
hieraan waren onder meer Jennen
en Meeuwissen, alsmede de latere
„bergkoning" Frans Wessels. Vlak
voordat bij Roetgen, na 100 km,
Duits grondgebied bereikt werd be-
gon hij aan een solo dieeen uur zou
duren. Zijn vroegere medevluchters
kregen gezelschap van een drietal
achtervolgers (waarbij Meijs) en
vervolgens nog van een man of vijf-
tien. Het impliceerde tevens, dat
LimbuFg met een flink aantal ren-
ners in de spits vertegenwoordigd
was, want behalve Meijs waren ook
Rademakers, Strouken, Meeuwis-
sen, Nelissen, Jansen, Jennen, Nuy
en Speetjens, achtervolgd door on-
der meer John de Hey, in het voor-
stegelid present. Voordat na 159 km
de zoveelste grenspassage plaats-
vond (dit keer de Nieuwstraat in
Kerkrade) lieten vier sterken de om-
vangrijke leidersgroep echter in de
steek: Nederlof, Van de Vin, Nagen-
gast en Meijs. Alleen Kokkelkoren,
Boeve en De Leeuw konden nog
aanpikken. Laatstgenoemde zorgde
in Bocholtz voor de onverwachte
ontknoping.

f-in k ëekeken- Toen ik net mij
F-d.1-erde was het te laat lk reed in
fc s. Positie bij het ingaan van dc
f lt.eH ocnt- Dc Leeuw had daar al
kljjjy'Ug en demarreerde op ge-
ig i°e wijze. Niemand kon hem,n ,?edreigen. Dc afstand was te

id
e_. verklaring van dc winnaar

?r 'g jaar had Godert dc Leeuw
m , °°dschap. Hij was weliswaar
aar h e'nde van zÜn krachten,
lalrj intense vreugde om het be-
ij; .c succes maakte alles goed.
ijj start kon ik alleen maar ho-
> ï,?at 'k dckoers tot een goed ein-
4a. u brengen", aldus Dc Leeuw.&(/ binnen? Ik durfde er niet aan
P> fnnH^ es overwinn'ngen in crite-
in d ede nadat ik een paar weken.rg c Wielerschool van Albert Stof-
iürJ 1 San Sebastian verbleef, zijn

wedstrijd als dc Drielande-
L>. ÜUP geen garantie voor suc-

cy tns, dc sprintzege na een se-
Sat^c koers met 147 deelnemende
it wUrs was niet het enige wapen-
iib K"aarvoor iemand van Wieler-
-ïiw^ worgde. Dc Leeuws team-
h ■ ' Prans Wessels uit Wagenin-
liet. r̂iers legde op dc hoofdprijs

bergklassement beslag.

eße 60 km op Zuidlimburgse
'J.h'?Vvaien gekenmerkt door een

l van Clay Stevenson, een

" Verrassende ontknoving in de Drielandenomloop voor amateurs. De onbekende Godert de Leeuw verslaat Raymond Meijs en
vijf andere vluchters. Foto: marcel VAN HOORN.

Winst in atletiek/male
Oranje promoveert

DUBLIN - De Nederlandse
damesatletiekploeg is zondag
in Dublin teruggekeerd in de
B-groep van de strijd om de
Europese beker voor landen-
teams. Het Oranjeteam zege-
vierde in de C-finale met een
totaal van 71 punten. Twee
jaar geleden in Gothenburg
degradeerde Nederland naar
de C-landen. Griekenland
werd in de lerse hoofdstad
tweede met 54 punten.

De Nederlandse mannen blijven in
de C-groep. Het laatste nummer van
zondag, de 4 x 400 meter, gaf de
doorslag. Joegoslavië,dat de leiding
had werd gediskwalificeerd, even-
als de Nederlandse ploeg. Portugal
won daardoor de wedstrijd met 70
punten voor Joegoslavië (67) en Ne-
derland (65).

In de A-categorie bij de heren was
het voor het eerst in de .24 jaar om-
spannende geschiedenis van de
strijd om de Europese atletiekbe-
ker, dat een Westeuropese formatie
won: Engeland. Bij de dames was
Oost-Duitsland nummer een.

Dames, A-klasse: 1. DDK 120 punten p; 2.
Sovjetunie 95 p; 3. Groot-Brittannië 84 p; 4.
West-Duitsland 79 p; 5. Roemenie 72 p. He-
ren, A-klasse: 1. Groot-Brittannië 114 pun-

ten; 2. Sovjetunie 107 p; 3. DDR 103p; 4 It;
lic94 p; 5. Frankrijk 94 p; (i. Bundsreuiitjlie
Duitsland 91 p. 7. Tsjechoslowukije c>2 p;
Spanje 53 p.

Naacht maanden weer in Nederlandse top

Perfecte rentree
Cor Lambregts

Van onze medewerker
BRUGGEN - Lange-afstandsloper
Cor Lambregts maakte een vlekke-
loze rentree. De Swalmenaar won
de tien kilometer lange stratenloop
in het Duitse Bruggen, dat op min-
der dan tien kilometer van zijn
woonplaats ligt. Aan de manier
waarop dit gebeurde, was niet te
zien dat de Unitasatleet zijn eerste
wedstrijd in acht maanden liep.
Lambregts zette zijn honderdvijfen-
zeventig tegenstanders direct een
moordend tempo voor. Marcel de
Veen van Achilles TOP was de eni-
ge die probeerde aan te klampen.
Na duizend meter begreep De Veen
al, dat Lambregts zich prima had
voorbereid en hij hem dus beterkon
laten gaan.
Cor Lambregts peinsde er niet over
om gas terug te nemen. Ondanks
warmte en wind bleef hij jagen op
een zo scherp mogelijke tijd, alsof
het om een limietpoging voor het
komende EK ging. „Ik wilde weten
waar ik stond", legde hij na afloop
uit. De Veen, zelf behorend tot de
brede subtop van de wegatletiek,
moest niet minder dan 1 minuut en
13 seconden toegeven op detijd van

30.32, die Lambregts liet klokken.
Het spreekt vanzelf, dat Lambregts
de extra prijs voor het nieuwe par-
koersrecord mee naar huis nam.
Eind volgende week komt hij op-
nieuw in actie. Waar dat gebeurt,
wilde hij nog niet verklappen. „Jos
Hermens onderhandelt nog."

Uitslag Bruggen: 1. Lambregts (Unilas)
30.32; 2. De Veen (Achilles Top) 31.45; 3. Na-
vrade (Dld) 32.30; 4. V.d. Mortel (Deume,
32.50; 5. Langlev (Alcentl 33.10; 6 Spoeler
(Dld) 33.30; 7. Kionke (Dld) 33.37; 8. Van
Dongen (Dld) 33.38; 9. Janssen (Tegelen)
33.40; 10. Salentijn (Swil't) 33.44. Dames: 1.
Tusun (Dld) 30.34; 2. Hameleers (Swift)
38.09; 3. Hummel (Dld) 39.50.

Klisters
Unitasatleet Hugo Kusters lijkt
weer op de goede weg te zijn. Hij
liep in Sittard weliswaar niet de ge-
plande 1.48 op de 800 meter, maar
bleef daar met zijn tijd van 1.49.7
niet zo gek ver vanaf. Door snel te
vertrekken (Rob Sluypers van
AVON was verantwoordelijk voor
52.9 op 400 en 1.21 op 600 meter) ont-
liep hij het gedrang en bracht hij
zijn surplus aan klasse tot uitdruk-
king. Clubmakker Paul Hagedoren
kon dat beamen. De winnaar van
het NK-zilver op de steeple moest
hem bij de bel laten gaan en vervol-
gens nog ruim vier seconden prijs-
geven.
Voor Jos Hermens was de Sittardse
verrichting aanleiding Kusters als-
nog te vragen voor het 'haaswerk' in
Hengelo. Samen met de Amerikaan
Kenny Washington moet hij zorgen
voor een kilometertijd van 2.22, zo-
dat Said Aouita in elk geval onder
de beste seizoentijd op de 1500 me-
ter kan duiken. Die is met 3.31.20
nog in handen van Abdi Bile.
Rita Delnoye liep haar eerste baan-
wedstrijd van dit seizoen, dat zij zelf
als verloren beschouwt. Ze won de
800 meter in 2.17.6, nadat ze de laat-
ste twee maanden vrijwel niets ge-
traind had.
Marco Gielen is geslaagd voor het
EJK-examen. De Tegelenaar moest
in Troisdorf vormbehoud tonen
door de 5000 meter binnen het
kwartier te lopen. De nationale
veldloopkampioen had weinig pro-
blemen met deze eis. Na een rustig
vertrek (eerste 3000 in 9.06 minuten)
versnelde hij met opvallend gemak
om uiteindelijk in 14.48 te finishen.

sport kort
"COWES -Bo Bernholm, de ka-
pitein van de Zweedse zeilequi-
pe die deelneemt aan de strijd
om de Admiral's Cup, is zondag
door de politie van het Engelse
Cowes aangehouden. Hij wordt
verdacht van aanranding. De 52-
-jarige Zweed zou in de nacht van
zaterdag op zondag in kennelijke
staat geprobeerd hebben een 28-
-jarige vrouw te verkrachten.
Bernholm blijft tot maandag, als
zijn zaak voor de rechter komt, in
verzekerde bewaring in de ge-
vangenis van Newport.

" AVIGNON - De Amerikaan
Mark Allen is in Avignon wereld-
kampioen kwart-triathlon ge-
worden. Hij legde het parkoers
(1500 meter zwemmen, 40 kilo-
meter wielrennen en 10' kilom-
eter hardlopen) af binnen de twee
uur: 1.58.46.8e5te Nederlander
was Rob Barel, vijfde op ruim
drie minuten. Limburger Ri-
chardLoyens werd in ditveld als
36ste geklasseerd. Looyens, die
zich consciëntieus op dit W.K.
had voorbereid, werd afgelopen
zaterdag getroffen door
maagklachten. „Dat heeft me
flink parten gespeeld", meende
hij na afloop.

" ATHENE - De Nederlandse
herenvolleybalploeg mannen
heeft ook de vierde oefeninter-
land tegen Griekenland gewon-
nen: 3-2 (15-12, 6-15, 13-15, 15-7,
15-10).

" ATHENE - De Nederlandse
waterpoloërs wonnen in Athene
met 10-9 van Frankrijk. In de
avonduren volgde een minimale
nederlaag tegen Griekenland: 10-
-9.

Revanche
Limburgse

karters
Van onze medewerker

GENK - Nadat de Nederlands-Lim-
burgse kartingrijders het bij de laat-
ste race om de Limburgen-Cup
enigszins hadden laten afweten,
hebben zij zich zondag uitstekend
hersteld. Niet alleen wisten Beeke-
naar Udo Zaunbrecher en Silvio
Lambrichts uit Meers-Elsloo de
winst in hun klasse te pakken, maar.
daarna waren er nog een groot aan-
tal ereplaatsen voor provincigeno-
ten.
Lambrichts had maar liefst 20 se-
conden voorsprong op Walter De-'
wit. In de klasse 125 cc nationaal B
verdeelden de Limburgers Udo
Zaunbrecher, Luc Bisschoff en Ser-
ve v.d. Heuvel, in deze volgorde, de
eerste drie plaatsen.

Verdere uilslag: 4. J. Ridder; 5. G. Brink. (i.
T. Verstappen; 7. P. Leppers; 10 G.
Kleutjens; 11. V. Vox; 16. E. Gijselhart .
Klasse 100ce nationaal D: I.R. Ciapponi; 4.
R. Steiner; 5. W. Steiner; 6. H. v. Empel; 7. L.
Smit: B. J. Hermans; 9. H. Steiner; 10 H.
Ambaum; 11. R. Steiner; 14. R. Janssen
Combi-karlklasse: 1. R. v.d. Burg. Klasse
zwaar: 1 T. v.d Berkt; 2. L. Gaugiula; 3 J
Souren. Klasse intercontinentaal C: 1. S.
Lambrichts; ü. G. Lintjens; 8. M. v. Rijs-
wiclc

Rus leidt in
schaaktoernooi

AMSTERDAM - De Rus Alexander
Beljavski heeft de leiding in het in-
ternationale schaaktoernooi in Am-
sterdam zaterdag verstevigd door
John van der Wiel te verslaan. Zon-
dag speelde hij remise tegen de
Amerikaan Gulko. Ook de andere
partijen eindigden gisteren in remi-
se.

Stand kroongroep na zeven ronden: 1. Bel-
javski 5 punten; 2. Kortsjnoi en Speelman
belden 4 p; 4. Gulko 3 p. + 1 afgebroken par-
tij; 5. Van der Wiel 2V4 p; 6. Piket 1' _ p..+4
afgebroken partij.
Stand grootmeestergroepna zes ronden: 1.
Gelfand, lllescas, beiden 4'/j punt; 3 Fine
gold 4 p. + 1 afg.partij; 4. Bagirov en Polgar
4 p; 6. Asmaiparasjvili. Hulak, Mednis, Nij-
boer. Sosonko, Van Wely, allen V/i p; 12.
Psaskis 3 p. + 1 afg.partij; 13. Mohr, Rodri-
quez, Vanheste allen 3 p; 16. Blatny, Dou-
ven. Hansen. Van der Sterren, Visser, allen
2'A p; 21. Cifuentes. Garcia, Kuijf', Peelen,
allen 2 p; 25. Ree V/i p; 26. Cnsan 1 p.

GP Amerika
voor Muller

MONTREAL- De Zwitserse wieler-
prof Jorg Muller, in dienst van de
PDM-ploeg van Jan Gisbers, heeft
zondag de Grote Prijs van Noord-"
Amerika gewonnen in Montreal. De
wedstrijd over 224 kilometer was de
zevende in de reeks om de wereld-
beker.
Muller viel veertien kilometer voor
de eindstreep aan. Hij forceerde de
beslissing door weg te rijden bij
Yvon Madiot, met wie hij een ont-;
snapping van de zeer actieve Theo'
de Rooy in de slotfase ongedaan had
gemaakt. Muller ging met een voor-
sprong van een minuut op Madiot
over de finish. Diens landgenoot
Charly Mottet eindigde als derde.

De uitslag: 1. Muller 224 km in 6.03.39; 2.
Yvon Madiot op 0.57; 3. Mottet 1.31; 4. Le
Mond; 5. Kelly; 6.Richard; 7. Theo de Rooy;
8. Mare Madiot; 9. Millar; 10. Da Silva; 11.
Dernies 3.24; 12. Gayant 3.29; 13. Bauer 6.31;
14. Leblanc; r5. Hodge; 17. Ducrot 8.05; 25.
Hampsten 9.18; 26. De Koning 9.22; 27. Del-
gado; 35. Poels 16.45; 38. Van Orsouw 16.45;
40. en laatste Elli op 16.58. Gestart 134
profs.
Stand wereldbeker: 1. Kelly 36 punten; 2.
Maassen 23 p; 3. Van Hooydonck 20 p; 4.
Frison 20 p; 5. Fignon 19 p; 6. Van Lancker
15 p; 7. Muller en Mare Madiot 14p; 9. Wam-
persen De Wolf 12p. De volgende wedstrijd
is op 12 augustus San Sebastian - San Se-
bastian.
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Russisch roulette in laatste ronde damtoernooi

Van den Borst grijpt mis
Van onze medewerker

BRUNSSUM - Een desastreus verlopen laatste ronde voor het
Limburgse bataljon in het open damkampioenschap van
Brunssum. Johnvan den Borst legde tegen Anatoli Gantwarg
het loodje en werd op deranglijst teruggeworpen naar de acht-
ste plaats. Nederlagen van Nitsch en Budé, tegen respectieve-
lijk Fazilov en Buzjinsky, maakten het drama compleet. Voor
het eerst sinds lange tijd bewerkstelligden geen van beide
Brunssumse schuivers een klassering bij de eerste tien.

Nitsch werd 18de, Budé 32ste. De
Russische matadoren deden wel
goedezaken in de dam-arena en leg-
den door hun uitstekende eindspurt
beslag op deeerste vijfplaatsen. Het
toernooi kende in Wirni een ver-
diende winnaar.

Eddy Budé hadweinig in de melk te
brokkelen tegen de Russische
'muur' Buzjinsky. Onverstoorbaar
liet de grootmeester de Brunssumse
dammer alle hoeken van het bord
zien. Paul Nitsch maakte kennis
met de kracht van Mazkiel Fazilov,
tweevoudig ex-wereldkampioen op
de 64 velden. De 22-jarige sub-top-
per raakte het spoor volledig bijster
en moest lijdzaam toezien hoe de
nederlaag steeds dichter bijkwam.

Dramatiek
Een nederlaag van Van den Borst
tegen Gantwarg zorgde voor een
stukje dramatiek in de toernooizaal
en was illustratief voor het Lim-
burgs en Nederlands falen. Een
fraai tafereeltje speelde zich af na-
dat Van den Borst de fatale zet na
ruim vijfuur had gespeelde.

Gantwarg reageerde a tempo. Het
publiek keek ademloos toe. Leo
Haeren, die bijna met zijn neus op
het dambord zat, riep luidkeels:
„Wat een blunder!" en wurmde zich
uit de zevenrij-dikke toeschouwers-
meute. Van den Borst staarde een
tiental seconden versuft naar het
vernietigende antwoordvan de Rus,
en gaf hem vervolgens hoofdschud-
dend de hand. Volledig gedesillus-
sioneerd en in sneltreinvaart verliet
Van den Borst de toernooizaal. Ne-
derlands laatste hoop toch nog kop-
je onder.

Belangrijkste uitslagen tiende en laatste
ronde: Baljakin-Presman 1-1, Van den
Borst-Gantwarg 0-2, Buzjinsky-Budé
(Brunssum) 2-0. Heusdens-Wirny 1-1, Fazi-
lov-Nitsch (Brunssum) 2-0, H. Jansen-J.
Rimsja 1-1, Grégoire-Van Leeuwen 1-1,Rat-
kevitsj-Gulubjeva 1-1, Vandeberg-Neven
(Nuth) 2-0, W. Okroj-elnik (Ruermund)-De'
Hardt 2-0, M. de Heer (Geleen)-Heunen
(Kerkrade) 1-1, Caubo (Brunssum)-J. de
Heer (Geleen) 1-1, Danileviciene-Meesters
(Brunssum) 1-1. Schellekens (Schaesberg)-
Spoelstra 1-1, Haeren (Hoensbioek.-Nieliny
0-2.
Eindstand: 1. Wirny (10 wedstijdpunlen en
130 weerstandspunten) 2. Baljakin (10. 125),
3. Gantwarg (15, 128), 4. Fazilov (14, 126). 5.
Hresman (14, 120), B. Heusdens 114, 125), 7.
Katz (14, 113), 8. Van den Borst (13. 128). IJ.

Viin Leeuwen (13, 122). lU. Buzjinsky (13,
121); 18. Nitsch (12. 122) 31. W. Okrogelnik

(12. 91), 32. Bude (11. 123), 42. Heunen (11,
10(J), 45 M. de Heer (11, 95). 46. Pietershove

(11, 94), 48. Neven (10. 111), 53. Caubo (lü.
105), 55. De Heer (10. 102). 59. Schellekens

(10, 97), 00. Meesters (10, 96), 62. Kutten (10,
93). 65. B. Witjes (9, 106), 66. Rijken (9, 100),
67. Van Keeken (9, 99), 75. Moerenhout (9,
91), 77. Rutjens (9, 89), 86. Damen (8. 90). 87.
Van Gortel (8, 88), 92. Heine (7, 94), 95. Hey-
nen (7, 82), 98. W. Buskens (7, 70), 99. Swel-
sen (6, 98), 106. J. Huskens (4, 76), 107. Hae-
ren (4, 71), 108. (en laatste) Huizinga uit
Leeuwarden (3, 66).

Damwcristrijd
Minsk-Brunssum

BRUNSSUM - Vrijwel
zeker wordt er een wed-
strijd georganiseerd tus-
sen de sterkste Neder-
landse deelnemers aan
het Brunssum-damtoer-
nooi en spelers uit Minsk.
In het 'Brunssum'-team
zullen volgens toernooi-
voorzitter Bèr ten Haaf
zeker enkele Limburgse
topspelers worden opge-
nomen. Voor Minsk ver-
schijnen onder meer
Gantwarg en Baljakin
achter de borden. De
wedstrijd wordt vermoe-
delijk in het najaar ge-
houden.

" Het Brunssum-damtoer-
nooi krijgt 'voor bijna hon-
derd procent zeker' volgend
jaar het predikaat 'Open NK'
opgespeld. Dat onthulde
KNDB-voorzitter Anton
Schotanus zaterdag tijdens de
prijsuitreiking.

" In navolging van de schaak-
wereld is er een internationale
spelersraad voor dammers
opgericht. De stichting waar-
in onder meer ex-wereldkam-
pioen Harm Wiersma zitting
neemt, probeert een interna-
tionale toernooien-cyclus van
de grond te krijgen. Wiersma
voerde in Brunssum overleg
met enkeleRussische topspe-
lers.

Nuchter
Feenstra hinkt op twee gedachten:
studeren of het na een volkomen
mislukt avontuur weer proberen in
het buitenlandse circuit? Hoewel de
Europees jeugdkampioen van 1984
die gewetensbeslissing pas over en-
kele weken neemt, na zijn vakantie
op Cyprus, liet hij gisteren door-

.schemeren diep in zijn hart eigen-
lijk weinig te voelen voor een onge-
wis tennisleven. „Je moet nuchter
blijven. Zon Nederlands kam-
pioenschap en het satellietcircuit
zijn leuke resultaten, maar geven
geen garantievoor een internationa-
le carrière".

Tegen de als eerste gelipte Mark
Koevermans kreeg hij na drieëneen-
half uur de beloning voor het tak-
tisch plan, dat bestond uit niet for-
ceren, rustig de rally aangaan en
vooral de backhand van Koever-
mans bestoken. De 21-jarige favo-
riet vond er slechts in de tweede en
vierde set antwoord op.

„In de vijfde heb ik het laten lig-
gen", vond Koevermans later. „Be-
nut ik die twee kansen op 2-0, dan
win ik acht games op rij en de wed-
strijd". Feenstra maakte echter 1-1,
'brak' de man uit Bergschenhoek
meteen en deed dat in de zevende
game opnieuw, de zege definitief
veilig stellend.

sport

het weekeinde van

Jennette Jansen
door harry muré

KLIMMEN - Ze is verslingerd aan de Slingerberg en maf'van de marathon. In Seoel flitste
ze naar drie gouden medailles (800, 1.500 en 3.000 meter). Omdat ze dat nog niet genoeg
vond, startte ze klandestien in de marathon, het afsluitend gebeuren van de Paralympics.
Ze rolde er over de 42 kilometer en 195 meter een derde plaats uit. „Ha, ha," proest ze bo-
ven haar glaasje jus d'orange aan de ontbijttafel, „de jury heeft niet gemerkt, dat ik stie-
kem meereed. Als ze me gepakt hadden, was ik alleplakken kwijt geweest." Jennette Jan-
sen, de Monique Knol van de wheeler-sport. Met dit verschil dat bij Jennette de wielen
niet achter elkaar, maar naast elkaar zoeven.

in de Bloemenmarathon overïcht dagen en driehonderd kilo-
neter - een Ronde van Neder-
and met een snufje Toursfeer -s zij met afstand de beste vrouw.

Als Jennette Jansen vanuit haar
geblokte schouderpartijen de
Handschoenen over de hoepels,
de aandrijfwieltjes, laat glijden,
antstaat er zó veel wrijvings-
kvarmte, dat zelfs de heren van de
A-categorie het schaamrood naar
de kaken stijgt. Op het parkeer-
terrein van Motel Heerlen, waar
de karavaan van de achtste Bloe-
menmarathon twee dagen ver-
toeft voor de gevreesde heuvel-
ritten in het Zuidlimburgse, sla-
lomt ze pinnig en doodzenuw-
achtig tussen de rijen door, op
<_oek naar dewagen van de meca-
niciën. „Ik moet een nieuwe
stuurcorrector laten monteren.
De gebruiksaanwijzing is niet
duidelijk. Dat ding moet goed
werken, straks met die scherpe
afdalingen." De kans op blessu-
res is groot, zegt ze. „Elk crite-
rium is een gok. Je neemt risi-
co's, ik ben een slechte afdaal-
ster."
Jennette Jansen uit Beesd is 21.
Vijf jaar geleden verkoos ze de
racestoel, de wheeler met de rag-
dunne tubetjes, als recreatieve
aardigheid. „Daarna ging het in-
sens heel hard." Interval-, sprint-
sn duurtraining, honderd kilo-_
meter per week. „Als ik niet

train, voel ik me schuldig."
Krachttraining doet ze met Teun
Tol, een ex-discuswerper. Tij-
dens het criterium, gistermiddag
in Klimmen, de climax van de
tweede etappe, finishte ze in het
spoor van de mannen, een tikje
kribbig, niet tevreden over haar
tijd. Op de Slingerberg in Geulle
en de Adsteeg in Beek had ze 'erg
diep' moeten gaan. „Rug- en
schouderspieren zaten vast."
Een half uur durende massage,
als warming-up voor devier slot-
rondjes van 1.500 meter in Klim-
men, leverden niet het gewenste
effect op.

Haar beste tijd op de 800 meter is
2.21. „Alles wat ik rijd, is een Ne-
derlands record. Ik ben de enige,
echte wedstrijdrijdster. Dat is
niet gezond voor mijn sport, na-
tionaal is er te weinig competi-
tie." De marathon 'wheelt' ze in 2
uur 12 minuten. Die tijden ver-
bleken vooralsnog bij de records
van de buitenlandse keien. De
Amerikaanse Sharon Hedrick
legt de 800 meter af in 2.15. Het
marathonrecord staat op naam
van de Deense Conny Hansen (1
uur 58 minuten, Boston). „Toch
moet ik die tijden kunnen bena-
deren of zelfs verbeteren, maar,"
terwijl ze boven haar ontbijt-
bordje een ietwat zure appel
schilt, „Nederland is het Zim-
babwe van Europa. Het mag
niets kosten. Je blijft achter door
gebrek aan wedstrijdervaring."

In de VS is ze nog nooit geweest.
En Japan mocht ook riiet! „Ik
had na de Paralympics een uit-
nodiging voor een race in Oita.
Die moest ik laten schieten. Sa-
men uit, samen thuis, zeiden de
mensen van de bond." Een race-
stoel kost zesduizend gulden,
een wiel vijfhonderd. Om de
sport op niveau te kunnen beoe-
fenen - medische begeleiding,
voeding, trainingsfaciliteiten -
zou ze per maand vijftienhon-
derd gulden liquide moeten kun-
nen maken. „Mijn sport is moei-
lijk te verkopen. De media begin-
nen er aandacht aan te geven,
maar de echte sponsors laten het
afweten. Zon reclamekaravaan
is toch best interessant. Ik heb
een bandensponsor, maar dat
zijn de bedragen niet. En een
trainingspak, daar zit ik niet om
verlegen."

Hetzelfde probleem dus als Mo-
nique Knol, de fietsende onder-
wijzeres, die zelf ook elke maand
vijfhonderd gulden moet bijlap-
pen - uit de beurs van haar
ouders. Jennette Janssen werkt
sinds kort in Beesd bij een assu-
rantiekantoor. „Ik woon alleen,
doe mijn eigen huishouden.
Veertigurige werkweek. Zeve-
nentwintig vrije dagen per jaar.
Het is passen en meten." Ze zou
veel meer moeten rijden. „Maar
ik kan bij mijn nieuwe baas niet
meteen gaan zeuren om buiten-
gewoon verlof." De wheeler-

sport is een beetje van alles. De
eeuwige discussie - topsport of
'onsport' - gaat ze uit de weg.

wordt gesponsord voor vijftig-
duizend gulden per jaar. Het prij-
zengeld in de Marathon van Bos-
ton is zestigduizend gulden. Als
je goed bent, veel wedstrijden
rijdt, kun je in het buitenland
geld verdienen. In de Marathon
van Rotterdam krijg jeeen bloe-
metje." Ze zegt dat niet, omdat ze
zich ondergewaardeerd zou voe-
len. Dat aspect raakt haar niet.

„Dat moet iedereen zelf maar be-
kijken. In mijn ogen is het top-
sort. Wij doen meestal mee met
de alleten. Onze training is zowat
hetzelfde. Qua materiaal horen
we thuis bij de wielersport, al
blijft de ontwikkeling een straat-
lengte achter."

Ze zou graag prof worden. De
reis- en verblijfkosten zijn de
grote handicap. „Conny Hansen

Zelf snijdt ze het niet aan. Het
antwoord op de onvermijdelijke
vraag 'hoe is het gekomen?' volgt

alleen op speciaal verzoek. „Ik
heb geen benen, ik ben zo gebo-
ren."
Op het terras, knipogend tegen
de zon en relaxed, omdat het
nieuwe stuur na veel sleutelen
toch goed blijkt te functioneren,
komt 'het' plotseling vanzelf. „Er
bestaat een kilte. De marathon-
loopsters beschouwen ons als in-
dringsters. Carla Beurskens, sor-
ry Carla, en al die andere toppers,
ja, ook Ingrid Kristiansen, ze
hebben kritiek, omdat wij hen
zouden hinderen tijdens de wed-
strijden." Wat Jennette Jansen

erger vindt, is dat het zelfs buiie"
de parcoursen botst. „Martin tel>
Kale komt bij mij uit de buuil
Op een receptie of' ontvang*l
heeft-ie nog nooit één woord t_*
gen me gezegd. Ze doen net of j*
lucht bent."

Vanmorgen om half elf beginl
Jennette Jansen met vijftig mi
decombattantenaan de klim van
de Cauberg, col van de eerste (M
tegorie. Ze rijdt met 'nummer s.
maar ze is veel beter herkenbaa'
aan haar blonde, in de lucht wap"
perende paardestaartje.

" 'V/heelster Jennette Jansen: „Aües wat ik rijd, is een record." ' Fotü: MAKCEL VAN HOORN

Graf op dreef
in San Diego

SAN DIEGO - Steffi Graf was in
de halve finale in San Diego uit-
stekend op dreef tegen haar ex-
landgenote Bettina Bunge. 's We-
relds nummer 1 gunde haar te-
genstandster drie games: 6-1, 6-2.
In de finale komt Graf uit tegen
Zina Garrison. De Amerikaan
Brad Gilbert won het met 1,25
miljoen gulden gedoteerde toer-
nooi van Stratton Mountain. In
de finale versloeg hij zijn landge-
noot Jim Pugh in twee sets. Emi-
lio Sanchez won hetruim 700.000
gulden-toernooi van Kitzbühel.
In de finale versloeg hij de Ar-
gentijn Martin Jaite in vier sets.

Rinus Michels
definitief in

sectiebestuur
ROTTERDAM - Rinus Michels
neemt definitief zitting in het nieu-
we sectiebestuur betaald voetbal
van de KNVB. De Amsterdammer,
die de portefeuille technische zaken
gaat beheren, liet gisteren tijdens
het Rotterdam-toernooi weten, dat
hij een contract heeft ondertekend.
Een van de eerste taken van Michels
is, het contact met de 'Milanese' in-
ternationals te onderhouden. Nog
deze maand reist hij met bonds-
coach Thijs Libregts naar Milaan,
om met Gullit, Van Basten en Rijk-
aard te praten over het Nederlands
Elftal. Het is bekend dat het trio
wegloopt met Michels, dieOranje in
juni 1988 Europees kampioen
maakte.

NKtennis: afgeschreven Feenstra klopt favoriet Koevermans

Kampioen 'per vergissing9

Van onze verslaggever
SON - Het Nederlandse tennis mag
dan volop in ontwikkeling zijn,
Christian Feenstra en Nicole Jager-
man hebben de klok eigenhandig
drie jaar teruggezet. Beiden her-
haalden het afgelopen weekeinde
wat ze in 1986 voor het eerst deden:
nationaal enkelspelkampioen wor-
den. Met name de machtsgreep van
Feenstra ten koste van de zwaar fa-
voriete Mark Koevermans bena-
drukte dat de titelstrijd in Son meer
dan ooit die van de opgepoetste re-
putaties was.

Deeven slopende als grillige vijfset-
ter (6-1, 1-6, 6-4, 0-6, 6-2) waarmee de
22-jarige Hilversummer de kroon
zette op een vooral oerdegelijk toer-
nooi, verbaasde niet in de laatste
plaats zichzelf. Na lang nadenken
gaf Feenstra ook toe, dat de gisteren
veroverde titel hem nog meer vol-
doening schonk dan drie jaar gele-
den in Scheveningen, toen hij in de
eindstrijd te sterk was voor Huub
van Boeckel. „Die had ik al vaker

verslagen. Deze uitslag was verras-
sender. Wie had dit nu verwacht? Ik
ook niet", bekende de ongeplaatste
Feenstra.
Het succes bracht de HLTC-speler
paradoxaal genoeg nog nadrukke-
lijker aan het twijfelen. Feenstra
heeft ingeschreven voor een studie
rechten in Amsterdam. Na de winst
in het nationale satellietcircuit, dat
hem onlangs 23 ATP-punten voor
de wereldranglijst opleverde, en de
hoofdprijs van 5600 gulden in het
NK Son, is de keuze tussen de boe-
ken en het racket er echter alleen
maar moeilijker op geworden voor
de Gooise verdediger.

" Christian Feenstra zet definale naar zij liand

Jagerman
Waar Mark Koevermans net te kort
schoot, daar slaagde Nicole Jager-
man wél. De 22-jarige Amstelveense
versloeg na een matige vertoning de
verrassend tot de eindstrijd doorge-
drongen Judith Warringa in drie
sets: 6-3, 1-6, 6-2. Voor Jagerman be-
tekende haar tweede nationale titel
geenszins dat ze de beste van Ne-
derland was. „Ik blijf gewoon num-
mer drie, achter Bollegraf en
Schultz". Pasealle Druyts verloor in
de halve finales met Mariette Ver-
bruggen van het duo Simone Schil-
der en Hester Witvoet (tweemaal
3-6), het uiteindelijk winnend paar
van het damesdubbel.

Finales Nederlandse kampioenschappen;
heren enkelspel: Feenstra - Koevermans
8-1, 1-6, 6-4, 0-6, (i-2; dames enkelspel: Jager-
man - Warringa 0-3, l-ö, G-2; gemengd dub-
belspel: Schilder/Vekemans - Bollegra-
l'/Oosting 7-5, 4-0, 6-4; dames dubbelspel:
Schildei/Witvoet - Bollegral'/Vis 6-4, 3-6, 6-3;
heien dubbelspel: Haaihuis/Bogtstra - El-
tingh/Siemerink 6-4, 6-4.

Torn Nijssen in
competitievorm

Van onze tennismedewerker
MÖNCHENGLADBACH
Torn Nijssen boekte in de
Westduitse tenniscompetitie
voor zijn club Wickrath twee
overwinningen in het enkel-
spel. Tegen Blau Weiss Neuss
versloeg hij Markus Hinter-
mayer met 6-3; 6-2. Ook het he-
rendubbelspel, met Axel Hor-
nung, won hij. Gisteren, in de
wedstrijd tegen Blau Weiss
Dinslaken versloeg de Sittar-
denaar met 6-2, 6-3 Stefan
Heekmans.

Rob van Oppen bereikte afgelopen
twee keer de halve finales tijdens
toernooien in België. In de halve
eindstrijd in Brussel, bij tennisclub
Rasante, verloor hij van Danny van
den Broeke, met 7-6; 6-3. In de halve
finale in Lommei speelde leed hij te-
gen de Belg Bob Bierken een 6-1;
6-3 nederlaag.

Pascal Hos haalde de finale van het
badgastentoernooi in Domburg
niet. In de kwartfinale won hij nog
met 7-5; 7-6 van Michiel van der
Zande. Daarna ging hij onderuit te-
gen Riek Blom (4-6; 6-2; 6-1). Bart
Theelen verloor in de tweede ronde
met 6-3; 6-4 van Roger Taphoon.

Door het Grindmerentoernooi in
Hom op zijn naam te schrijven is

Tony Bokhorst uit Bergen de ee1;
speler die dit jaar in de BI k*
twee toernooien op zijn naam "*geschreven. Na zijn zege in het»"
Prickerstoernooi in Weert waS
nu de sterkste met een finale-0*
winning op Maurice van den D
(7-6; 6-4).

Bij de dames BI was Ilse Ler,
weer de beste. Tot en met de h'
finale gaf zij slechts vier game-j
In de finale tegen Anique Snij?
had zij het moeilijker (4-6; 6-1; IAndrea Kriescher won het B2
mesenkelspel. Tegen Frauke S\ten werd het 6-0; 5-7; 6-2. Bij d«
ren versloeg Dick Kouw met 7-6'
Bart Dirkx.

Overige finales <_rii_dn_erfiilo_ rl.
GDB Verdegaal/Van Trigt - SteenvoOj
'Beurskens 4-6; 5-7; HEC 1 Wassen-SCJlers 4-6; 6-4; 6-4; DEC 1 Leenen-Hett-j
7-6; 6-2; HEC 2 Jongen-Mansar 6-4; 6-li]
2 Demandt-Huybens: 2-6; 6-3; 4-1. oPjf_
HDC Vim Tol/Neels - Boësten/Schifl
7-5; 7-6; GDC Dirkx/Neefs - Cux/SchW
6-2; 6-1; HED Massari-Pollen 6-2; 6-2;J;Curvers/Euielings - MeulTels/Van SlijP*v
4-6; GDD Ahlers/Heijmakeis - 'mels/Kleinekorte 7-5; 6-7; 4-6.

" Torn Nijssen, twee keer w
in Duitsland.

AS Roma w
Aron Winte

AMSTERDAM - Aron Winter '
_

in de belangstelling van AS B°\De Romeinen, eerder bot va..
bij Gerald Vanenburg en PSV.JIden bereid zijn vier miljoen voo
middenvelder te betalen. Dit nl,
de Italiaanse sportkrant GajJl
della Sport van afgelopen zate^ tWinter, die zegt nergens van te'rten, tekende vorige maand bij 'T
een driejarig contract.
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	illustraties
	Proef met thuiswerk ambtenaren
	" Brandend stort de luchtballon neer van de Amerikaan Robert Mock tijdens de zaterdag gehouden nationale kampioenschappen in Baton Rouge in de Amerikaanse staat Louisia7ia. Mock overleed aan de verwondingen die hij opliep. De ballon liep plotseling leeg en stortte van een hoogte van 600 meter neer voor de ogen van ongeveer tienduizend toeschouwers. Het was volgens de organisatie het eerste ongeluk met dodelijke afloop in de geschiedenis van de kampioenschappen, die dit jaar voor de 19e maal werden gehouden.
	Duiven vliegen op tijdens de 44ste herdenking in Japan van de Amerikaanse atoomaanval op Hiros hima in 1945, die het einde van de Tweede Wereldoorlog inluidde. De burgemeester van Hiroshima, Takeshi Araki, riep in het vredespark in het centrum van de stad de 55.000 aanwezigen op er voor te zorgen dat de ramp van een kernaanval nooit zal worden herhaald. Het officië-le aantal slachtoffers van de aanval is het afgelopen jaar gestegen tot ruim 157.000 omdat Hiroshima alle inmiddels gestorven inwoners meetelt. Bij de aanval kwamen meer dan 125.000 mensen direct om het leven of korte tijd later aan de gevolgen van de straling. De kerk van Hiroshima, die sinds de atoomval op 6 augustus 1944 in tamelijk ongeschonden staat het symbool werd van de vernietigende kracht van het kernwapen, wordt binnenkort gerenoveerd.
	sagarmatha
	oplossing van zaterdag
	panda en de vakantievoerder
	" In de Zuidfranse stad Narbonne zijn zaterdag meer dan 150 mensen in hun auto overvallen door een overstroming als gevolg van zware regenval. De brandweer moest tussen de 150 en 300 mensen soms per bont redden uit hun auto in het snel stijgende water in de lager gelegen delen van Narbonne. Sommige toeristen lieten zich door de wateroverlast niet uit het veld slaan en maakten met hun kano een tochtje door de ondergelopen delen van de stad.
	" Paul Logister en Suzanne Lammeren hebben onderweg naar hun werk weinig last van files en verkeerslichten. Hoogstens raakt door een enkel verdwaald golfje de plooi wat uit de broek. Ze gaan namelijk dagelijks – ijs en weder dienende, natuurlijk – van Sint Pieter in Maastricht naar hun werk in Beatrixhaven, enkele kilometers stroomafwaarts, 's Avonds peddelen de twee collega's dan weer, met aanzienlijk meer moeite (stropdasje even lostrekken) stroomopwaarts naar huis, ontlasten zo de wegen en oefenen duchtig diverse spierbundels... Foto WIDDERSHOVEN
	" Voordat OFI Kreta op het programma stond, hield Fortuna Sittard de jaarlijkse open dag in De Baandert. Een geslaagde dag voor zowel Fortuna en de talloze fans die een handteketting of een kieje van hun favoriet wilden. „Als we zoveel publiek tijdens de eerste thuiswedstrijd krijgen mogen we dik tevreden zijn", gafJohn Clayton zijn verbazing prijs over de enorme oelattgstelling die Fortuna ten deel viel. Op de foto van PETER ROOZEN is Ruud Hesp druk met net uitdelen van handtekeningen.


