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Maastricht is
'Toet-gepreufd'

- Fenomenaal!1^ s de kwalificatie die twee le-
\laXï et organiserend Struys-
(L-^ gisteravond gaven aan de
ij3e editie van het Preuvene-
t^' Regengod Pluvius, een
*tfetTlcl.e êast op dit traditionele
t„:Ston in de openlucht, slaagde
%,teren niet in de sfeer op het

' te bederven. De Preuve-

nelappen vlogen even vlot uit de
zeven kassa's als op deandere da-
gen.

Het Struyscomité verwacht dat de
omzet niet ver van het vorig jaar
verwijderd zal blijven. Toen werd
voor maar liefst ruim ’ 1,3 miljoen
'gepreufd'. Begin oktober zal het
comité de netto opbrengst be-
kend maken en de chequesaan de
begunstigden overhandigen. Ook
het bezoekersaantal doet niet on-
der voor vorig jaar toen naar
schatting 156.000 mensen het
Preuvenemint bezochten.

j.pn en drinken, daar ging het om. De keuze bestond maar
ln uit 101 hapjes en slokjes van de diverse restaurateurs.

Foto: WIDDERSHOVEN

Advies van Ziekenfondsraad genegeerd

Dees houdt vast
aanplan-Dekker

K/ERSUM - Staatssecretaristjjj van volksgezondheid houdt
fcu6 herziening van het stelsel van
re Jpostenverzekeringen vast aan
Pi n van e commissie-Dekker.
Pt|(j ccrnt het advies dat de Zieken-ta^ad donderdag heeft vastge-

°P een aantal punten niet over,

zo verklaarde hij gistermiddag voor
de radio.

Na afweging van alle argumenten
wil hij het kabinet een gemengd
systeem voorstellen, zoals ook in
het rapport-Dekker staat. " Dees:
„Enerzijds een stelsel dat voldoet
aan aspecten van sociale rechtvaar-
digheid, maar in dat stelsel moeten
ook veel meer prikkels komen, veel
meerruimte voor eigen verantwoor-
delijkheid van de mensen. De zie-
kenfondsen moeten eigenlijk wat
meer öp de particuliere verzeke-
raars gaan lijken en de particuliere
verzekeraars moeten wat meer de
goede elementen van de zieken-
fondswet overnemen", aldusDees.

hetweer

[ft*N TOE ZON
%g ei» noordwestelijke stro-
Nw borden wolkenvelden

f j v̂°erd, waarin ook op-
N<| *?en voorkomen. De
Sff) ls matig en komt uit
Su»West- De middagtempe-
Npw ,00Pt °P tot circa 18
|>t,C? en daalt 's nachts bij

~e opklaringen tot onge-
K/eraden.tof *ctuele informatie be-
\t n<ie het weer in Limburg. u bellen 06-91122346.

te"*Vp- 06.45 onder: 20.36, °P: 03.06 onder: 19.43

\h
P: 06.46 onder: 20.34
°P: 04.26 onder: 19.59

Aanpassing
Een ruime meerderheid van de Zie-
kenfondsraad bleek donderdag
voorstander van het wettelijk om-
schrijven en vastleggen van aan-
spraken die iedere burger heeft als
de basisverzekering voor ziektekos-
ten een feit is. Dat kan het best be-
reikt worden via een geleidelijke
aanpassing van de Algemene Wet
Bijzondere Ziektekosten (AWBZ).
De meerderheid hechtte grote waar-
de aan toegankelijheid van de ge-
zondheidszorg, solidariteit en
rechtsgelijkheid van verzekerden.
Een minderheid (werkgevers en
particuliere verzekeraars) hield vast
aan invoering zonder een verdere
wettelijke regeling, waardoor de
marktwerking en onderlinge con-
currentie meer aan bod komen.

Mariniers gedood
bij vliegongeluk

DEN HAAG - Door een vliegtuig-
ongeluk in de binnenlanden van
Puerto Rico zijn vier Nederlandse
marine-officieren om het leven ge-
komen.

De vier officieren lagen met het fre
gat Pieter Florisz in de Puertori
caanse hoofdstad San Juan.

Het viertal wilde met een gehuurd
vliegtuig de binnenlanden van
Puerto Rico verkennen. Ongeveer
een kwartier na de start kregen zij
motorpech.

Uitgewezen
Vier Palestynen die gisteren door
Israël werden uitgewezen, hebben
gezworen dat zij door zullen gaan
met hun strijd tegen Israël. Een vijf-
de uitgewezen Palestijn, Taysir Aru-
ri, werd gisteren naar Frankrijk
overgebracht omdat hij zei in Liba-
non voor zijn leven te vrezen.

„De Israëliërs denken dat de uitzet-
tingen de Palestijnse opstand zullen
stoppen maar zrj vergroten slechts
de overtuiging van de mensen om
door te vechten", aldus Odeh Ma'ali,
één van de vier naar Libanon over-
gebrachte Palestijnen. De vijf heb-
ben volgens Israël een belangrijke
rol gespeeld in de nu 20 maanden
durende Palestijnse opstand (Intifa-
dah) op de bezette Westelijke Jor-
daanoever en de Gazastrook.

Hezbollah-chef
nodigt paus uit

ROME/BEIROET - In een vraag-
gesprek met het Italiaanse dag-
blad La Repubblica heeft de lei-
dervan deHezbollah in Libanon,
sjeik Mohammed Hoessein Fad-
lallah, paus Johannes Paulus II
uitgenodigd voor een bezoek aan
West-Beiroet.

Fadlallah verzekerde dat men al-
les zou doen om de veiligheid
van de paus te garanderen, die al
geruime tijd tekennen geeft naar
Libanon te willen gaan, „als een
pelgrim naar een gemarteld
land."

De paus heeft gesuggereerd dat
Syrië erop uit zou zijn om Liba-
non te vernietigen en datde mos-
lims de verwoesting van christe-
lijk Oost-Beiroet wensen. Fadlal-
lah zei in het interview dat hij
van de paus „in deze gecompli-
ceerde situatie meer realisme"
had verwacht.

Frankrijk trok gisteren het laat-
ste oorlogsschip, de torpedojager
'Jean de Vienne' van de Libane-
se wateren naar Cyprus terug.
Ongeveer vijf schepen blijven bij
Cyprus stand-by.

Genhoutse pastoor gaf
overvallers tientje

door laurens schellen
GENHOUT - Nog wel in zijn
eigen Sint Hubertuskerk in Gen-
hout beleefde pastoor Van Os af-
gelopen zaterdag vermoedelijk
de meest bizarre dag van zijn le-
ven. Uitgerekend midden onder
de door hem gelezen huwelijks-
mis zag hij een naar schatting 30-
-jarige man in gezelschap van een
jonge vrouw zijn kerk binnen-
sluipen opweg naar het achteraf-

gelegen offerblok. Omdat hij de
huwelijksplechtigheid niet
abrupt wilde afbreken, moest
Van Os machteloos toezien hpe
het tweetal er met de opbrengst
van de collecte vandoor ging.

Volgens de aanwezige koster zou
het gfcan om een bedrag van ruim
35 a 40 gulden.

Kennelijk geïnspireerd door dit
onverwacht gemakkelijke suc-

ces besloot het duo depastoor na
afloop van de mis nog maar eens
in zijn sacristie met een bezoek te
vereren. Ditmaal ging het er ech-
ter aanzienlijk minder geruisloos
aan toe, want onder het uitenvan
denodige bedreigingen eisten de
overvallersvan de eerwaarde een
flinke som geld.

De pastoor, ondanks de nabij-
heid van de koster overmand
door angst, besloot daarop wijse-
lijk eieren voor zijn geld te kie-
zen en gafzijn twee nerveuze be-
lagers elk grif een tientje. Op-
nieuw verzekerd van hun buit,
maakten dezen zich daarop met

'onbekende bestemming uit de
voeten.
Gisteravond ontbrak van de
twee daders overigens nog
steeds elk spoor.

Verband met aanslag op legerkonvooi ontkend

Israël bombardeert
basis van Hezbollah

JERUZALEM - Israëlische
vliegtuigen hebben gisteren
het hoofdkwartier van de pro-
Iraanse Hezbollah (partij van
God) vernietigd in het Am
Abu Souwar-gebied, ten noor-
den van Nabatiyeh, in Liba-
non. Inkringen van de Hezbol-
lah is vernomen datbij de aan-
slag twee leden van de Hezbol-
lah gedood werden en negen
gewond raakten. Het gebouw
van pro-Iraanse shi'ieten is bij
de aanslag compleet verwoest.

Het is de eerste keer dat Israël eendergelijke aanval pleegt sinds Israë-
lische commando's vorige maand
één van de leidersvan de Hezbollah,
Sjeik Abdul-Karim Obeid, ontvoer-
den. De Hezbollah vergeldde de
ontvoering met een bomaanslag op
Israëlische troepen in Zuid-Liba-
non.

Er werd al enige tijd rekening ge-
houden met een mogelijke aanval
van Israël op de shi'ietische extre-
misten, om die bomaanslag te wre-
ken waarbij vijf Israëlische militai-
ren en een lid van het door Israël ge-
steunde Zuidlibanese leger gewond
raakten. Een woordvoerder van het
leger wilde gisteren echter niet zeg-
gen of er enig verband tussen de
aanval op het hoofdkwartier en de
bomaanslag bestond.

Weer Greg Le Mond

Peiling: met Wiegel tien
zetels meer voor VVD

Van onze Haagse redactie

DEN HAAG - De VVD zou bij
de verkiezingen 30 zetels be-
halen, als Hans Wiegel lijst-
trekker zou zijn. 'Met Joris
Voorhoeve komt de liberale
partij niet verder dan twintig
zetels, een verlies van zeven
ten opzichte van de huidige si-
tuatie. Dat blijkt uit een onder-
zoek van het bureau Interview
in opdracht van de VARA. De
peiling werd afgelopen zater-
dag gedaan. Met Wiegel aan
het hoofd zouden de liberalen
zeven zetels bij het CDA weg-
halen, twee bij de PvdA en 1
bij D66.

Afgelopen week lekte uit dat Voor-
hoeve een lijstje had van kandidaat-
ministers. Daarop stonden onder
meer de namen van Wiegel, oud-mi-
nister en nu Commissaris van de
Koningin in Friesland, Vonhoff,
oud-staatssecretaris en nu Commis-

saris van deKoningin in Groningen,
en voormalig VVD-minister Winse-
mius.
Vonhoff en Winsemius hebben in-
middels te kennen gegeven wel 'in'
te zijn voor een kabinetspost. Ook
Wiegel sluit een terugkeer naar de
actieve politiek in Den Haag niet
uit.
Uit de enquête van Interview blijkt
dat CDA en VVD nu 75 zetels halen:
55 voor het CDA (winst van 1) en 20
voor deVVD (verlies van zeven).De
PvdA zou 51 zetels krijgen (verlies
van 1). D66 zou op negen zetels blij-
ven staan, terwijl Groen Links zou
stijgen van drie naar negen zetels.
Als de VVD niet in de regering
komt, zullen de liberalen, aldus
Voorhoeve, trachten CDA en PvdA
tegen elkaar uit te spelen.

De VVDer voorspelde dat een
CDA-PvdA-kabinet geen stabiele
coalitie kan worden, aangezien het
een breuk zou betekenen met het
tot nu toe door CDA en VVD ge-
voerde beleid. Hij riep CDA-lijst-
trekker Lubbers op nu eens duide-
lijk te maken met wie hij na de ver-

CHAMBERY -
Vijf weken nadat
hij in de Tour de
France toesloeg
heeft Greg Le
Mond ook voor de
tweede keer op de
wereldtitel beslag
gelegd. Op het
zware en
kletsnatte
parcours van
Chambéry toonde
de Amerikaan
zich in de
eindsprint sneller
dan vijf
medevluchters,
van wie Scan
Kelly (links) op het
brons beslag legde.
De niet op defoto
zichtbare Rus
Konychev werd
tweede, onze
landgenoot Rooks
vierde. Pas
daarna volgden
de beide Fransen
Claveyrolat en
Fignon.
Een van de andere
favorieten, Steve
Bauer, werd in de
slotfase door een
lekke tube
achteruit
geslagen. Het
uiteengerafelde
veld, bij de start
honderdnegentig
professionals
sterk, bestond to.en
nog uit amper
veertig man.

kiezingen door wil gaan: met VVD
of PvdA.

9 Zie ook pagina 3

sport
# Roda JC leidt de dans.

# Fortuna niet te
kloppen.

# MVV kansloos, WV
op dreef.

# Senna slaat toe.

# Meijs strijdlustig.

# Ten Cate wint
marathon.

Trimmers
belagen
Epenaar

EPEN - Een groep trimmers uit
Den Haag heeft in Epen een
automobilist in elkaar geslagen.
De uit Epen afkomstige automo-
bilist werd gedwongen kilome-
ters lang achter de groep te blij-
ven rijden omdat de Hagenaars
met vieren naast elkaar bleven
fietsen, ondanks claxonneren
van de Epenaar. Na enkele ob-
scene gebaren richting automo-
bilist werd deze gedwongen te
stoppen. Twee van de zes trim-
mers hebben de automobilist
daarna geslagen.
De politie van Gulpen had de
groep al snel te pakken en nam
alle trimmers mee voor verhoor.
Tegen twee van hen is proces-
verbaal opgemaakt.

Sihanouk stopt
als voorzitter

van eigen front
PARIJS - Prins Norodom Siha-
nouk heeft gisteren het voorzitter-
schap van zijn eigenVerenigd Front
voor een Democratische Kampu-
chea overgedragen aan zijn vrouw
Monique en vice-voorzitter Nhiek
Tioulong gezamenlijk. Maar hij
blijft leider van de Kampucheaanse
oppositie, die behalve uit het Front
uit deRodeKhmer en de nationalis-
ten van Son Sann bestaat. Samen
vechten zij tegen het pro-Vietname-
se bewind in Phnom Penh.
Sihanouk droeg het voorzitterschap
van zijn eigen factie over, één dag
voor het begin van de afsluitende
ronde op ministerieel niveau van de
internationale conferentie over
Kampuchea.
Hij nam de stap uit 'ontmoediging'
over meningsverschillen tussen
verschillende stromingen binnen
zijn front, voornamelijk over de
vraag of er al dan niet met Phnom
Penh moet worden onderhandeld.
De slotronde van de Kampuchea-
conferentie in Parijs, die eind juli
begon, moet drie dagen duren. Maar
de kans dat er een oplossing wordt
gevonden voor de kwestie Kampu-
chea is zo klein dat de ministers van
buitenlandse zaken van de VS en
China nog niet eens komen. Aan de
conferentie nemen buiten Kampu-
chea achttien landen deel.

Nieuwe vondst
tegen kanker

Van onze Haagse redactie

DEN HAAG - In de strijd tegen
kanker heeft de Nederlandse medi-
sche wetenschap een nieuw succes
geboekt. In het Amsterdamse VU-
ziekenhuis is een zogenoemde 'im-
muun-therapie' ontwikkeld, waar-
door bepaalde vormen van kanker
genezen kunnen worden. Toepas-
sing op een dertigtal patiënten le-
verde in tien gevallen een gunstig
resultaat op.

De immuun-therapie gaat uit van
het natuurlijk afweersysteem van

het menselijk lichaam. De witte
bloedlichaampjes, het leger dat ba-
cillen en andere ziektekiemen in het
lichaam te lijf gaat, worden geacti-
veerd om de kankercellen te vernie-
tigen. Dat gebeurt door het toevoe-
gen van een bepaalde stof aan het
bloed, waardoor de witte bloedli-
chaampjes groeien en actiever wor-
den.
Met nadruk stelde kankerspecialist
S. Osanta van het VU-ziekenhuis
dat de methode maarbij enkele vor-
men van kanker kans op genezing
biedt. Het gaat met name om nier-
en keelkanker, en mogelijk klier-
kanker. De immuun-therapie werkt
ook lang niet bij iedereen en wordt
gebruikt waar andere technieken
hebben gefaald.
De kuur gaat overigens,nog met bij
verschijnselen gepaard, die de men
sen behoorlijk ziek maken.

'Huwelijkwordt
minderpopulair'
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Draadloos
De vier podia worden met datalij-
nen aan elkaar verbonden, waarna
het vermogen van 8000 watt quadro-
fonisch door het hele centrum gaat.
Zanger Walter Nita rent 'draadloos'

rond op het Emmaplein. De PTT in-
vesteert 30.000 guldenin het project
en zal de komende tijd flink in de
grond rond Pancratius moeten
wroeten om de benodigde kabel-
aansluitingen tot stand te krijgen.

De regie heeft al indrukwekkende
draaiboeken opgesteld per song die
ten gehore wordt gebracht. Ter illu-
stratie: op het programma staan er-
kende rockhits als de Dire Straits-
hit 'Money for Nothing', 'Let it bc'
van The Beatles, het nummer
'Jump' van Van Halen, 'Angel of
Harlem' van U2, 'Cocaine' (J.J. Cale
en Eric Clapton) en 'Summer of '69'

van The Pink Floyd dat in speciale
drumsoloversie wordt gebracht.

Tijdens de Telematicaloop 's och-
tends vanaf elf uur en ook tijdens
Telemuze zelf, van 13.15 tot 14.30
uur, worden brochures uitgedeeld.
Daarin staat precies uitgelegd hoe
dezaak technisch in elkaar zit. Nu al
zijn 16 kabels per bühne nodig, en
dan bestudeert de PTT ook nog de
mogelijkheid om de verschillende
geluidsonderdeïen los te koppelen.
Dat zou dan 64 kabels per podium
vereisen.

Peter Weinstock geniet ervan dat

Heerlen de primeur heeft van dit
hoogstandje. „Technisch gezien
hadden we ook een podium in
Maastricht kunnen zetten. Maar ik
zie de kranteverhalen al weer voor
me: een grote foto van het Vrijthof
met in de laatste alinea de opmer-
king dat Heerlen ook netjes heeft
meegedaan."

Typische taal van een underdog die
zich eindelijk van zijn imago van
(cultureel) ingeslapen stad wil los
maken. De opstellersvan het afgelo-
pen week gepresenteerde marke-
tingonderzoek over Heerlen worden
op hun wenken bediend.

Limburgse galerieën
gaan samenwerken
door jos frusch

SITTARD - Zeventien Lim-
burgse galerieën hebben
besloten hun gezamenlijke
belangen voortaan ook in
gezamenlijkheid te beharti-
gen. Zij doen dit door mid-
del van de Vereniging Lim-
burgse Galerieën (VLG) en
hopen op die manier hun
positie te verstevigen in
overleg met overheidsin-
stellingen en beroepsvere-
nigingen beeldende kunste-
naars. Voorts wil men geza-
menlijke activiteiten ont-
plooien om zodoende de
(Limburgse) kunst te pro-
moten en het galeriewezen
in Limburg nader onder de
aandacht te brengen. Zo
wordt er op 9 en 10 septem-
ber het Limburgs Galerie
Weekend gehouden en zal
in het weekeinde van 9 en

10 december een kunstboek
worden gepresenteerd.

De galerieën, die bij de VLG
zijn aangesloten, blijven hun
eigen identiteit behouden.
„leder blijft natuurlijk zijn eer-
der uitgestippeld beleid voe-
ren", aldus Joost Gadiot van de
Keerder Kunstkamer, voorzit-
ter van de nieuwe vereniging.
„Dat is bij een groep zeer eigen-
zinnige en particuliere onder-
nemers als de onze ook niet zo
verwonderlijk. Het is echter
bijzonder zinvol om een geza-
menlijke vuist te maken en om
gezamenlijk activiteiten te or-
ganiseren."
De VLG zal in opzet selfsup-
porting zijn, d.w.z. de activitei-
ten worden betaald met entree-
en lidmaatschapsgelden van
de aangesloten galerieën. Hoe-
wel geen strikte ballotage zal
worden toegepast, moeten de
galerieën, die lid willen wor-
den, wel een professionele sta-

tus hebben, m.a.w. hun zake-
lijk en artistiek bestaansrecht
hebben aangetoond. De vereni-
ging heeft 21 galerieën aange-
schreven, waarvan vier op dit
moment nog geen beslissing
over toetreding hebben geno-
men.

Weekend
Het Limburgs Galerie Week-
end op 9 en 10 september is de
eerste bescheiden activiteit die
door de VLG wordt ontplooid.
Op die dagen zullen de aange-
sloten galerieën, die van 10.00
tot 22.00 uur zijn geopend, spe-
ciale aandacht schenken aan
Limburgse kunstenaars. In-
middels is men ook reeds druk
bezig met de uitgave van het
kunstboek, waarin de aange-
sloten galerieën, de Limburgse
musea en de Limburgse kun-
stenaars, die staan ingeschre-
ven bij de Culturele Raad Lim-
burg, zich - tegen betaling -
zullen profileren. „Wij streven

naar een zo groot mogelijke
volledigheid", aldus Gadiot.
„In ieder geval proberen wij in
het boek een zo compleet mo-
gelijk overzicht te geven van de
Limburgse beeldende kunst.
Het boek zal ook als relatiege-
schenk dienst kunnen doen."

De Vereniging Limburgse Ga-
lerieën, waarvan het bestuur
verder bestaat uit Theo Muyres
van galerie Zabawa (secreta-
ris), Wienand Kissels van gale-
rie De Sauveur (penningmees-
ter) en Marijke Raaymakers
van de gelijknamige galerie
(lid), zal verder overleg gaan
voeren met de provincie Lim-
burg, de Culturele Raad, het
ministerie en de Limburgse
kunstenaars. Nu reeds denkt
men aan de organisatievan een
kunstbeurs en eventueel een
gezamenlijke tentoonstelling.
Naast dereeds genoemde gale-
rieën maken momenteel de
volgende galerieën deel uitvan
de VLG: galerieRuelle te Her-
ten, Art Gallery Spreuwenberg
te Herkenbosch, galerie Michel
Knops te Sittard, Fotogalerie
68 Hoensbroek, de galerieën
Artisart, Dis, Fah, Signature en
Arme van de Besselaar te Maas-
tricht, de Hof van Oensel te
Schimmert, Ipomal Galery te
Übach over Worms, galerie
Signe te Heerlen en De Vierde
Dimensie te Plasmolen.

kunst

Muzikaal spektakel in centrum Heerlen op 3 september

Telemuze: nieuwe
visie op geluid

door joos philippens

HEERLEN - Hartje Heerlen.
Dan weer overvallen de drums
je van links, om opeens kei-
hard van rechts te komen. Ver-
volgens kijk je naar een gita-
rist, maar je hoort alleen het
geluid van keyboards. Met be-
hulp van hightech-communi-
catielijnen van de PTT wordt
gegoocheld met het geluid van
vier muzikanten, die elk op
een andere plek rond de Pan-
cratiuskerk opgesteld zijn.

Wie op het Emmaplein staat,
krijgt uit vier richtingen mu-
ziek van de popgroep The Run
te horen.

Als het aan regisseur en bedenker
Peter Weinstock ligt, wordt het pu-
bliek op 3 september tijdens het ex-
periment Telemuze met de ene ver-
rassing na de andere geconfron-
teerd. „Ik hoop op een even indrin-
gend effect als bij het zien van een
driedimensionale film. Ook als je
het niet wilt, moetje door de geluid-
seffecten meegesleept worden."

Heerlen profileert zich als Telemati-
castad. Geen wonder dat burge-
meester Piet van Zeil het idee voor
Telemuze hoogstpersoonlijk aan-
kaartte bij de PTT. Na ettelijke bij-
eenkomsten, veel ingewikkelde be-
rekeningen en proeven, kwam het
groene licht: de PTT stelt zijn mo-
dernste apparatuur en beste specia-
listen ter beschikking.

# Peter Weinstock op de
plaats waar hij op 3
september het
muziekexperiment
Telemuze dirigeert.

Foto: FRANS RADE.

DINSDAG
THE BOUNTY (1984-USA)
20.00-22.10 uur - 130 min - BRT 2

Onder bevel van kapitein Bligh stevent
de 'Bounty' af op Tahiti. Er ontstaan
echter hevige conflicten tussen de sa-
distische kapitein en de gevoelige offi-
cier Fletcher Christian.

WENN DIE ABENDGLOCKEN LAUTEN
(1951-D)
20.15-21.45 uur - 90 min - Duitsland 2

Als de jonge Michael het dochtertjevan
landheer Von Brenda van de verdrin-
kingsdood heeft gered, mag hij als belo-
ning daarvoor muziek gaan studeren.

WOENSDAG
RUNNING WILD (1973-USA)
15.00-16.30 uur - 90 min - Duitsland 2

Film met Pat Hingle, Lloyd Bridges en
anderen. Regie: Robert McCahon.

Z/w MY DEAR SECRETARY (1948-USA)
17.00-18.35 uur - 95 min - Nederland 2

Een succesvol auteur trouwt met zijn
secretaresse en komt in de problemen
als dievervolgens jaloerswordt op haar
opvolgster...

START THE REVOLUTION WITHOUT ME
(1970-USA)
21.00-22.25 uur - 85 min - BRT 1

In een klein dorpje in het Frankrijk van
de achttiende eeuw worden tegelijkertijd
twee tweelingen geboren. Van beide
tweelingen wordt één van de broers ver-
wisseld....

SWEET AS YOU ARE (1987-GB)
20.15-21.40 uur - 85 min - Duitsland 1

Het docentenechtpaarMartin en Julia is
gelukkig getrouwd en hebben een lief
dochtertje. Op een dag komt er een
brief, die Martin herinnert aan een
vluchtig ogenblik in het verleden met
een studente...
DONDERDAG

Z/w KRIEGSGERICHT (1958-D)
19.30-20.50 uur - 80 min - Duitsland 2

Een ramp met een Duitse kruiser in oor-
logstijd heeft maar drie overlevenden. In
eerste instantie worden ze als helden
onthaald, maar dan worden ze voor de
krijgsraad gedaagd op de verdenking,
dat ze voortijdig het schip verlaten heb-
ben.

THE CAT ANDTHE CANARY(1978-USA)
20.20-21.55 uur - 95 min - Nederland 1

In een oud landhuis wordt eindelijk,
twintig jaar na de dood van miljonair Cy-
rus West, zijn testament voorgelezen.
De erfgenamen blijken al snel met grote
problemen te zitten...

THE FLIGHT OF THE PHOENIX
(1966-USA)
21.00-23.20 uur - 80 min - BRT 2

Een vliegtuig moet tijdens een zand-
storm een noodlanding maken in de
woestijn en slechts tien passagiers
overleven de ramp. In de moordende
hitte lijkt het alsof de mannen langzaam
van hun verstand beroofd worden.

GENTLEMEN PREFER BLONDES
(1953-USA)
20.30-22.05 uur - 95 min - Nederland 2

Twee vriendinnen, de blonde Lorelei en

de brunette Dorothy, hebben als revue-
girlsveel succes in het theater. Lorelei
heeft huwelijksplannen-met de rijke Gus
Esmond, maar de vader van Gus ver-
trouwt haar niet en laat haar in de gaten
houden door een privé-detective.

BOLERO (1983-D)
23.00-00.40 uur - 100 min - Duitsland 1

Jazzmusicus Pete en galerie-eigenares
Lena zijn getrouwd en hebben samen
een kind. Hun relatie komt onder zware
druk te staan als Pete zich in een crisis
bevindt en jaloers wordt op Len's be-
roep.

UNDER THE VOLCANO (1984-USA)
23.25-01.15 uur - 110 min - Duitsland 2

Film met Jacqueline Bisset, Albert Fin-
ney, Anthony Andrews en anderen. Re-
gie: John Huston.

VRIJDAG
THE GODS MUST BE CRAZY
(1981-ZUID-AFRIKA)
20.25-22.15 uur - 110 min - BRT 1

Een zorgeloze Amerikaanse piloot zorgt
voor grote opwinding in de Afrikaanse
Kalahariwoestijn.

THE LAST INNOCENT MAN (1987-USA)
21.25-23.15 uur- 110 min - Nederland 2

Advocaat Harry Nash heeft er genoeg
van om alsmaar verdachten vrij te plei-
ten waarvan hij zelf weet dat ze schuldig
zijn. Hij laat zich echter door de verlei-
delijke Jenny Stafford overhalen nog
eenmaal een zaak op zich te nemen: hij
moet haar man verdedigen, die van
moord wordt verdacht.

THE FURY (1978-USA)
23.15-01.10 uur - 115 min - Duitsland 2

Film met Kirk Douglas, Andrew Ste-
vens, John Cassavetes en anderen. Re-
gie: Brian de Palma.

THE THRILL OF IT ALL (1963-USA)
23.00-00.45 uur - 105 min - Duitsland 1

De Newyorkse huisvrouw Beverly Boyer
wordt beroemd als reclame-ster voor
een zeepmerk. Dat heeft echter als ge-
volg dat haar gezin haar meer op de tv
ziet dan thuis.

TO CATCH A THIEF (1955-USA)
23.30-01.16 uur - 106 min - Nederland 1

Een meesterdief in ruste wordt verdacht
van zijn oude streken en moet zelf ach-
ter de dief aangaan, die zo perfect zijn
werkwijze lijkt te imiteren...

Z/w THE DAY THEY ROBBED THE BANK
OF ENGLAND (1959-GB)
00.45-02.10 uur - 85 min - Duitsland 1

In het Londen van 1901 heeft een groep
Ierse patriotten het voorzien op het
goud van de Bank van Engeland.

recept
Fruitsalade
mert broodjes
Benodigdheden voor 4 personen:
175 g kleingesneden verse ananas,
100 g blauwe druiven gehalveerd, 2
handappelen in partjes, 100 g pitloze
groene druiven, 2 sinaasappelen ge-
schild en in partjes verdeeld, V 2tl
nootmuskaat, 3 el appelsap, 100 g
volkorenmeel, 1 tl bakpoeder, 25 g
margarine, 25 g lichtbruine basterd-

suiker, V 2tl kaneel, 3 el halfvolle
melk, 1 el gemengde gehakte noten.
Beboter een ovenvaste schaal, schik
het fruit erin, strooi nootmuskaat en
appelsap erover. Meng meel en bak-
poeder, voeg margarine toe en snijd
dit mengsel met twee messen tot
kruimels. Voeg suiker, kaneel, 2 el
melk en 1-2 el water to« Kneed er
een soepel deeg van. Rol uit tot een
lap van 2V2 cm dik^ Snijd hieruit cir-
kels en schik deze op het fruit. Be-
strijk deeg met rest van de melk,

strooi er de noten over en bak het ge-
heel in een voorverwarmde oven
van 200°C. - stand 4 - 20-25 minuten
tot de broodjes gaar en goudbruin
zijn.
TIP: De broodjes kunnen ook apart
gebakken worden en wil men het
fruit ook warm eten, zet de schaal
met fruit dan nog 5 minuten in de
oven.

hub meijer

videospoor
(Z/w: alleen in zwart/wit)

MAANDAG
FLIPPER (1962-USA)
15.00-16.30 uur - 90 min - Duitsland 2

Film met Chuck Connors, Luke Halpin
en anderen. Regie: James B. Clark.

ODYSSEE ULISSE (1954-1)
19.30-21.15 uur - 105 min - Duitsland 2

Het verhaal van de Griekse held Odys-
seus, die door de dochter van de Tro-
jaansekoning wordt vervloekt, nadat hij
met de list van het Trojaanse paard het
volk van Troje tot overgave heeft ge-
dwongen.

NOVEMBERMOND (1984-D/FR)
23.00-00.45 uur - 105 min - Duitsland 1

De Duitse jodin November Messing
wordt tijdens de bezetting van Frankrijk
door de Gestapo opgepakt, maar ze
weet te ontsnappen en duikt onder bij
een vriendin.

Z/w MR. MOTO TAKES A VACATION
(1939-USA)
23.30-00.30 uur - 60 min - Duitsland 2

Mr. Moto is op vakantie in Egypte. Maar
zelfs daar laat zijn speurdersinstinct
hem niet met rust...

ZATERDAG
NORTH BY NORTHWEST (1959-USA) ,1
20.15-22.25 uur - 130 min - DuitslaW

Roger Thornhill wordt door onbekend
ontvoerd en naar het huis van n
Townsend gebracht, waar men JJaanspreekt als George Kaplan. B
baar is er sprake van een persoons**
wisseling.

KING KONG (1976-USA)
22.05-00.15 uur - 130 min - Duitse I

Film met Jessica Lange, Jeff Brid9*|
Charles Grodin en anderen. ReJJ
John Guillermin.

CARAVAN TO VACCAfl9!
(1973-FR/GB)
23.50-01.25 uur - 95 min - DuitslandU

De Amerikaan NeilBowman ontmoe'1
Engelse fotografe Lila als deze «| %
Camarque een zigeunerfeest wil '° W
graferen.

TORN CURTAIN (1966-USA)
00.15-02.20 uur - 125 min - Duitslai*!

De Amerikaanse natuurkundige!!
chael Armstrong is met zijn vertójjl
Sarah onderwerg naar Kopenhw"]
Daar vertelt hij haar.dat hij dring*!
naar Zweden moet. Als Sarah, die J*Iniet gelooft, hem volgt, blijkt hij J*jL
Oost-Berlijn te gaan, waar hij w°TL
een persconferentie als overlopefjl
presenteerd wordt. Armstrong zit &TL
achter een geheime formule aan
de Amerikanen... Jk
ZONDAG

PRIZZI'S HONOR (1985-USa)
22.30-00.35 uur - 125 min - Duitsla^

Film met Kathleen Turner, Jack Ni^son en anderen. Regie: John HusW

Oplossing van zaterdag

HOOFDKWARTIER'
E-P-0 Y-M-0'
KOPERSLAK-KRO 0
E-E-P-A-A-E-K'
LARIE-KLAAROV*
A L-E-R L'j
AANZIEN-DEKBE"
R-0-N--, L"Ëé-HOOGIE-RRASS'i
J-D P-A-V--'|
ANARCHIST-ElN P
N-D-R-S-J-R-o'j
TARWE-TWEETON 1
J-E-M-E J_N

iE-SPEELKAMER*'

puzzel van de dag

Horizontaal:
1. steekvlieg; 4. kunstgreep; 8. stijging van
de waterstand; 10 voor (Latijn); 11. bijw-
woord; 12. gedwee, mak; 14. nummer
(afk.); 15. vierendeel; 17. afkerig van werk;
19. geslacht van mensen; 21. kledingstuk;
22. mannetjesbij; 23. nogmaals; 25. keu-
rig; 27. muntteken; 30. voegwoord; 32.
boom; 33. onder andere (afk.); 34. tel-
woord; 36. vogel; 37. listig (met ongunsti-
ge bijgedachte); 38. stapel.

Verticaal:
1. grove werkdoek; 2. bloeiwijze; 3. sP"J
telegramafkorting; 6. aarden vaas; 'J
dentenvereniging; 9. doorschijnend *1
sel; 12. te weten (afk.); 13. titel (afk-JJ
verkoopgebouwtje van tijdschriften J
16. omgang v.e. toren; 18. Zwitsers J
ton; 20. vlaktemaat; 23. sproeitrecht^
gieter; 24. put in de grond; 26. MQ1 4
28. muzieknoot; 29. persoonlijk vnV"^verbeten; 33. ringvormig; 35. tege"^
dig; 36. dieregeluid. 1
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Aanvullende beurs
Voorlopig stopgezet

Van onze correspondent

INNINGEN - De aanvullende.cj'efinanciering voor beursstu-
jn/ten met bijzondere privé-om-
ijj^igheden is voor onbepaalde

'türtStopgezet- Daardoor lopen deze
genten maandelijks tussen de
H^rionder en vierhonderd gulden

l jw; °e stapel aanvragen bij de In-
in Groningen

groeitelke week aan met naar schat-
ting honderd brieven.
Studenten met gescheiden ouders,
een onvindbare ouder of studenten
die in een conflict met hun ouders
leven, konden tot 1 april een beroep
doen op de hardheidsclausule van
de Wet Studiefinanciering. Daarin
wordt geregeld hoe een student de
aanvullendefinanciering op hun Ba-
sisbeurskunnen krijgen. Dit bedrag
wordt normaal berekend aan de
hand van het inkomen van de
ouders. Hoe hogerdat inkomen, hoe
lager de aanvullende beurs.

De hardheidsclausulemaakt onder-
scheid naar leeftijd. Studenten on-
der de 21 jaar kwamen er niet voor
in aanmerking. Zij moesten via de
rechter hun ouders dwingen om
hun onderhoudsplichtna te komen.
Studenten boven de 21 jaar waren
altijd aangewezen op Groningen.
Volgens het College van Beroep van
Studiefinanciering is dit
leeftijdsonderscheid niet terecht.
In afwachting van een wijziging van
de regels door het ministerie van
Onderwijs heeft de Informatise-
ringsbank de behandeling van der-
gelijke gevallen stilgelegd. Dat zal
nog enigetijd in beslag nemen aldus
een woordvoerder van het ministe-
rie.

Schoonmaken
'Oostzee'

kost meer
V^ERDAM - Het schoonmaken
W het vrachtschip de Oostzee,
ikrin lekkende vaten epichloorhy-
Vf de rest van ac lading bè-ta il^ hebben, gaat veel langer du-

m. werd verwacht. Aanvanke-i,,berden de werkzaamheden op
IL geschat, maar de totaal
K^'gde tijd wordt nu geraamd

f weken.
V|f '0rwachting is dat de Oostzee
*fo ,SePtember schoon kan worden
Vt'everd. Nadat wat betreft dee h van de schoonmaakoperatie

'^f
aikelijk over enige tonnen

jut? gesproken, lijkt het er nu op
J*L *.eerder in de richting van en-
lt\ oenen guldens gaat.
i Milieubeheer heeft nu de
! hst Vaten epichloorhydrine uit het
C^ rLum gehaald en gereinigd.
% zichtbaar besmeurd door de

I<s v«ge waren 32 vaten. De lekken-
Jltl^J'^en zelf werden enige weken
IVö al biJ de Westduitse haven-
l^lci runsbuyttel van boord ge-
I*>ck a- In het tweede ruim bevinden
S h

n°g 2100 vaten, die allemaal
iVrf re* moeten worden gehaald.
k'len overi8e lading in dit ruim -%S staaldraad, pallets met soo'r-\ astic en modeartikelen- moet
t\ boord worden gehaald en
v 0ngemaakt.

Lijsttrekkers belijden schuld over bezuinigingen milieu

Nijpels: 'Extra heffing
op alle brandstoffen'
Van onze correspondente

BOXTEL - Zeshonderd pagina's
aan milieubewuste verkiezings-
lectuur hadden de milieuvereni-
gingen doorgeworsteld om de
lijsttrekkers op de knieën te
dwingen. Ze hadden zich de
moeite kunnen besparen. Want
tijdens de nationale milieuactie-
dag in Boxtel afgelopen zaterdag
deden vier lijsttrekkers en num-
mer vijfop de VVD-lijst (Nijpels)
ongevraagd een schuldbelijde-
nis. „Het is onverstandig ge-
.weest te bezuinigen op de ener-
giebesparingsprogramma's", er-
kende Nijpels. „Er is te laat ge-
reageerd op de milieuproble-
men. Dat geldtook voor mijzelf',
bevestigde CDA-leider Lubbers.
„De aanleg van de weg door
Amelisweerd was een zeer kwes-
tieuze beslissing van D66-be-
windsman Zeevalking", beken-
de D66-voorman Van Mierlo.

Na deze oefeningen van berouw
beloofden ze stuk voor stuk be-
terschap. Milieuminister Nijpels
stak iedereen naar de kroon met
zijn belofte te zullen ijveren voor
een extra milieuheffing op alle
brandstoffen. Immers bij alle
verbrandingsprocessen, gelijk

het een kachel of een auto be-
treft, komt kooldioxine vrij, de
belangrijkste veroorzaker van
het broeikaseffect.
PvdA-voorman Kok daarente-
gen werd onmiddellijk beloond
voor zijn belofte de kerncentra-
les in Borssele en Dodewaard su-
biet te sluiten, zodra hij zich op
het rode pluche genesteld zou
hebben. „Zodra de PvdA regeert,
gaan we de sluiting voorberei-
den. Uit een oogpunt van zorg-
vuldigheid kan dat enige tijd du-
ren. Maar de bestaande kerncen-
trales dienen op de kortst moge-
lijke termijn te worden geslo-
ten". Volzinnen waarvan de ap-
plausmachine haast van slag
raakte.

Centrales
D66-leider Van Mierlo zag toen
zijn kans waar. „Het zal jaren du-
ren en miljarden kosten om de
centrales voortijdig te sluiten",
meende Van Mierlo die bena-
drukte dat de twee centrales nog
maar zeven a acht jaar meegaan.
„Het is beter daarop te 'wachten
en het geld zinniger te beste-
den", aldus Van Mierlo.
Lubbers wilde de bodemveront-

reiniging met grotere voortva-
rendheid aanpakken. „Ik. zou
graag uitgerekend willen zien
welke gifbelten blijvend de
meeste schade aanrichten. Als
het opruimen van een belt tien
miljoen zou kosten, maar ik er
jaarlijks twee miljoen mee be-
spaar omdat die belt de bodem
blijvend aantast, dan ben ik daar-
voor!", aldus Lubbers. „Want dat
is meer dan derente die ik op een
staatslening krijg", rekende de
CDA-leider voor diewerd onder-
vraagd doorLucas Reijnders van
Natuur en Milieu.
In navolging van zijn partijraad
pleitte Lubbers voor een vermin-
dering van de uitstoot van het
broeikasgas kooldioxine met
twee procent per jaar.
Alle lijsttrekkers riepen om het
hardst dat de economische groei
en een goed milieubeleid elkaar
niet hoeven te bijten. „De wel-
vaartsgroei zal deels besteed
worden aan de milieuzorg", al-
dus Lubbers. „Ik garandeer dat
de WD vijf miljard uittrekt voor
een goed milieubeleid, ongeacht
de economische groei", zegde
Nijpels toe.
Kok: „Economische groei is
geen doel op zichzelf. Als de prijs
van de economische groei leidt
tot verwoesting van het milieu,
dan moet je bereid zijn conces-
sies te doen. En als dat betekent:
geen inkomensgroei, dan moet
dat dan maar". Van Mierlo viel
hem daarin bij.

binnen/buitenland

De nieuwe Miss Holland
" De 17-jarige Stefanie Halenbeek mag zich een jaar lang Miss
"olland noemen. In een bomvol Oranje-Hotel Oranje in Noord-

kreeg het blondefotomodel uit het Brabantse Uden afgelopen
Zaterdagnacht het kroontje op het blonde hoofd gedrukt van nie-
mand minder dan de huidigeMiss Universe, 'onze' Angela Visser,

als Jan des Bouvries,Lou van Rees, Frans Verlinden en
yans Molenaar bleken aan Stefanie de voorkeur te geven boven

anderekandidates, die er een avond lang haddenrond gepara-
deerd.

Drugoorlog in Colombia losgebarsten
BOGOTA/WASHINGTON - De
oorlog die de Colombiaanse rege-
ring tegen de drugsbaronnen is be-
gonnen heeft Colombia in zijn
greep. De drugshandelaren hebben
de regering inmiddels een 'totale'
tegenaanval toegezegd. Om dit drei-
gement kracht bij te zetten ontplof-
ten dit weekeinde in Medellin, waar
het cocaïnekartel Medellin haar
hoofdkwartier heeft, zeven bom-
men bij een bank die gedeeltelijk in
handen is van de regering. De Co-

lombiaanse minister van justitie,
Monica de Greiff de Lindo, die
meermalen met de dood bedreigd
is, zou ontslag hebben genomen.

De VS steunen de Colombiaanse re-
gering met 140 miljoen gulden in de
strijd tegen de drugskartels.
Israël heeft, na aantijgingen dat Is-
raëliërs moordcommando's van de
drugskartels zouden trainen, giste-
ren op verzoek van de minister van
defensie een onderzoek geopend

naar reservisten-kolonel Yair Klein
en zijn veiligheidsfirma Hod Haha-
nit (Speerpunt).
Klein heeft in interviews toegege-
ven dat hij Colombiaanse boeren
heeft getraind in het gebruik van
wapens voor zelfverdediging, maar
hij ontkende dat er een verband be-
stond met de cocaïnehandel.
Sinds deoorlogsverklaring van pre-
sidentVirgilioBarco op 18 augustus
zijn meer dan 11.000 mensen gear-
resteerd, maar onder hen zijn niet

de beruchte leiders van het Medel-
linkartel noch de twaalf meest ge-
zochte mannen om wiens uitleve-
ring de VS hebben verzocht. Wel
werd zaterdag Freddy Rodriguez
Celades, de zoon van Gonzalo Ro-
driguez Gacha, één van de bazen
van het Medellinkartel, opgepakt.

De oorlogsverklaring van de Colom-
biaanse regering werd vrijdag ge-
steund door meer dan 10.000 stu-
denten.

Activistenin Moldavië ook de straat op

Protest Letten tegen
waarschuwing Moskou

MOSKOU - Vertegenwoordi-
gers van de partij en het volks-
front in Letland hebben giste-
ren via een telegram protest
aangetekend bij Sovjet-leider
Michail Gorbatsjov tegen de
waarschuwing die het Cen-
traal Comité in Moskou zater-
dag richtte aan het adres van
nationalistische bewegingen,
in het bijzonder in Estland,
Letland en Litouwen. In Mol-
davië, liggend in het zuiden te-
gen Roemenië stroomden gis-
teren, ondanks de waarschu-
wing, honderdduizenden
mensen samen in de hoofd-
stad Kishinev om te eisen dat
hun moedertaal de officiële
taal van Moldavië wordt. Het
Sovjetpartijblad Pravda schil-
derde de Moldavische activis-
ten af als extremisten.
Het Centraal Comité in Moskou
waarschuwde zaterdag in het bij-
zonder Estland, Letland en Litou-
wen dat zrj de eenheid van de Sov-
jetunie ondermijnen en zrj te ver
zijn gegaan in het uiten van hun
drang naar soevereiniteit.
De waarschuwing was vervat in een
lange verklaring die werd voorgele-
zen in het avondjournaal. Geduren-
de 20 minuten werd voor het eerst
gereageerd op de manifestatie van
afgelopen week, waarbij tussen één
en twee miljoenmensen een mense-
lijke ketting vormden tussen de
hoofdsteden van de drie republie-
ken.
In tegenstelling tot de Litouwse na-
tionalistenleider toonde die van het
Letse Volksfront, Dainis Ivans, zich
bezorgd over de verklaring van de
partijleiding in Moskou. Volgens
hem is deze duidelijk bedoeld om
de bevolkingvan de Baltische repu-
blieken „bang te maken". Maar tvj
zei ook dat de waarschuwing van
Moskou de Balten niet van hun stre-
ven naar meer onafhankelijk zal af-
brengen.
Ivans zei datzijn bezorgdheid wordt
veroorzaakt door vrees dat de ver-
klaring van het Centraal Comité de
tegenstellingen met het conserva-
tieve Interfront in Letland alleen
nog maar zal verscherpen. Dit front
werptzich op als beschermervan de
Russische gemeenschap in Letland.

NVOB stelt doorbetalen
bij ziekte ter discussie

UTRECHT - Het Nederlands Ver-
bond van Ondernemers in deBouw-
nijverheid (NVOB), de grootste
werkgeversorganisatie in de bouw,
wil in de komende CAO-onderhan-
delingen de volledige doorbetaling
van werknemers bij ziekte en de
aanvulling van de arbeidsonge-
schiktheidsuitkering ter discussie
stellen. Dit heeft het NVOB zater-
dag bevestigd.
In de huidige CAO is vastgelegd dat
de uitkering bij ziekte tot 100 pro-
cent wordt aangevuld, terwijl ook
voor de WAO-uitkering de eerste ja-
ren een aanvulling geldt. De bouw-
bonden van FNV en CNV willen
deze afspraken in de nieuwe cao
voor de 250.000 werknemers ver-

lengd zien. Het NVOB heeft echter
voorstellen in petto om het ziekte-
verzuim (12 procent) en het nog im-
mer groeiende aantal arbeidsonge-
schikten ook langs financiële weg
terug te dringen.
Verbetering van de arbeidsomstan-
digheden - waarover deze maand
met overheid en bonden een over-
eenkomst is getekend - is belang-
rijk, maar niet voldoende. Het
NVOB denkt aan het opnieuw in-
voeren van de twee wachtdagen bij
ziekte. De aanvulling op de WAO-
uitkering zou afhankelijk moeten
worden van de vraag ofeen werkne-
mer buiten zijn schuld onder werk-
tijd arbeidsongeschikt is geworden
dan wel in vrije tijd.

punt uit
Aanslag

Twee Iraniërs zijn zaterdag in
de Cyprische havenstad Larna-
ca beschoten door onbekende
mannen. Van hen is er één
overleden.

Secte
Bij een gewapend treffen tus-
sen guerrillastrijders van het
Filippijnse ' communistische
Volksleger (NPA) en leden van
de Itomansecte zijn sinds don-
derdag 27 personen omgeko-
men, onder wie 23 NPA-strij-
ders. Volgens berichten in de
Filippijnse pers heeft de leider
van de secte, Emilio Canbanlig,
gezworen de dood van 39 aan-
hangers te wreken die op 25
juniin Digos op het eiland Min-
danao door leden van het NPA
vermoord zouden zijn.

Razzia
De politie in de Amerikaanse
staat Florida heeft tijdens een
tweedaagse razzia 854 mensen
aangehouden die worden ver- _.
dachtvan handel in 'crack', een
goedkope en zeer verslavende
cocaïnederivaat.

Verbod
De Panamese autoriteiten heb-
ben driekranten van de opposi-
tie verboden en opdracht gege-
ven alle medewerkers te arres-
teren. De driekranten, die wor-
den uitgegeven door de Demo--
cratische Alliantie van de Bur-
ger Oppositie (ADOC), worden
er door het regime van sterke
man generaal Manuel Noriega
van beschuldigd de zijde te
hebben gekozen „van het
Noordamerikaanse imperialis-
me".

Batterijen
De leveranciers van oplaadbare
nikkel-cadmium(NiCad) batte-
rijen gaan gezamenlijk de
schouderszetten onder de inza-,
meling van deze voor het mi-
lieu belastende batterijen. Zij
zullen hiertoe morgen een ge:
dragscode ondertekenen.

Bekentenis
De man die door de Ameri-
kaanse politie werd verdacht
van moord op Huey Newton,
een van de oprichters van
Black Panther partij, heeft be-
kend. De man, Tyrone Robin-
son (25), zei gehandeld te heb-
ben uit noodweer. Volgens de
politie was Robinson een
drugshandelaar die de „moord
beschouwde als een manier om
te stijgen in de hiërarchie van
de Black Guerrilla Familie",
een drugsbende.

Aangehouden
Een paar uit Zuid-Amerika is
zaterdag in Long Island, een lu-
xueuze buitenwijk van New
Vork, aangehouden op verden-
king dat het honderden miljoe-
nen drugdollars heeft 'gewit'
voor het kartel van Medellin.
Ten huize van het paar, waar-
van de man uit Medellin komt
en de vrouw een Venezolaans
paspoort heeft, ontdekte men
vier miljoen dollar in coupures
van 10 en 20 dollar.

Overleden
In een ziekenhuis in Peking is
gisteren China's bekendste en
invloedrijkste moslim Burhan
Shahidi op 95-jarige leeftijd
overleden aan een hartaanval.
Shahidi heeft tot aan zijn dood
vooraanstaande posities in de
Chinese regering bekleed ep
heeft zich altijd bijzonder geïn-
teresseerd voor politieke kwes-
ties en wetenschappelijk on--,
dferzoek op het gebied van de„
nationaliteiten in China.

Gedood
De voormalige directeur van de
Italiaanse spoorwegen, Ludovi-
co Ligato, is gisteren door drie-,
gewapende mannen voor zijn*.'
villa doodgeschoten. Ligato
moest ruim een jaar geleden -met derest van de spoorwegdi-
rectie ontslag nemen wegens
het 'gouden lakens'-schandaal.
Onderaannemers leverden te-
gen waanzinnig hoge prijzen
wegwerplakens en andere be-
nodigdheden voor de Italiaanse
treinen. Ligato ontkende bij het i
schandaal betrokken te zijn. De ;
verschillende georganiseerde i
misdaadbendes in Italië heb-
ben zich in tal van overheidsbe-
drijven en -instellingen als on- I
deraannemers binnengewerkt.

Open dag
De landelijke open dag van de .
Koninklijke Landmacht in
Soesterberg heeft zaterdag
33.000 bezoekers getrokken. ]
Dat is aanzienlijk minder dan"vorig jaar toen er 55.000 men- '.
sen kwamen kijken. Dit jaar,
was op 50.000 belangstellenden
gerekend. Een woordvoerder
van de landmacht heeft geen
idee waarom er dit jaar 'slechts'
33.000 mensen zijn gekomen
naar de open dag. „Misschien
vindt het publiek de rol van de-
fensie wat minder belangrijk
nu de verhouding tussen Oost"
en West is verbeterd".

Pension
in brand
gestoken

" De Parij se
brandweer in
actie bij het
pension dat in de
nacht van
vrijdag op
zaterdag in
brand werd
gestoken.
Zeven mensen
kwamen om het
leven. In het
pension in de
wijk Clichy
vlakbij
Montmartre
woonden veel
immigranten. Na
de brand is de
anti-racistische
groep
SOS-racisme in
actie gekomen.

De brand kan
worden
toegevoegd aan
een lange lijst
aanslagen en
moorden op
Fransen van
Algerijnse,
Tunesische en
Marokkaanse
afkomst.
In 1986 vielen bij
brandstichting in
Parijs meer dan
20 doden.

(ADVERTENTIE)
Een hypotheek van het Bouwfonds...

U wilt een hypotheek afsluiten en u denkt aan
het Bouwfonds... Dan stapt u gewoon naar

UW EIGEN MAKELAAR of VERZEKERINGSADVISEUR!
Want hij kan u alle informatie geven over de gunstige hypotheek-

mogelijkheden van het Bouwfonds. Dat is nog eens
gemakkelijk en vertrouwd!

ÖEf Bouwfonds Limburgse Gemeenten
Geleen, Jos Klijnenlaan 288. 04490-88588.Roermond, Si. Christoffelsiraai 10, 04750-16555

Venlo, Nijmeegseweg 28 (bij Trefcenter) 077-541945

/ / I I 6 SEPTEMBER

Mededeling aanonze klanten
£0rtaan is ons Wooncenter

D F> maandag gesloten.
<j °verige dagen is ons team
v n kompleet om onze liefde
|.?r net bijzondere, persoon-
l*e wonen met Ute delen.

ÏSIJBEIM ■I Roermond I
|p~|fXjJjrjïingM^^fc^

aasnielderweg 33 Roermond
G Tel. 04750-16141°Pend: di. t/m vr. 9.00-18.00 u.y-30-l 7.00 u., do koopavond
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Enige en algemene kennisgeving

t
Heden, zondagmorgen is zacht en kalm van ons
heengegaan

Michel Brandts
echtgenoot van

Greetje Beckers
Hij overleed op de leeftijd van 74 jaar,voorzien van
de h. sacramenten.

Elsloo: G. Brandts-Beckers
Hoensbroek: Wim en Patrizia

Cindy, Daniël, Amanda
Stem: Bert en Marlies

Elsloo: Marcel en Marlie
Debbie, Jeanine
Familie Brandts
Familie Beckers

6181 AG Elsloo, 27 augustus 1989
Stationsstraat 149
De plechtige uitvaartdienst, gevolgddoor debegra-
fenis, zal plaatsvinden donderdag 31 augustus om
10.30 uur in de Mariakerk te Elsloo.
Woensdagavondom 18.45 uur wordt derozenkrans
gebeden en aansluitend de h. mis gelezenin de St.-
Augustinuskerk (oude kerk) te Elsloo.
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven is er
geen condoleren.
De overledene is opgebaard in de rouwkamer van
uitvaartcentrum Daemen & Zn. Heirstraat 41 te
Elsloo. Bezoek dagelijks van 17.00tot 17.30 uur.

Met leedwezen geven wij kennis van het plotseling
overlijden van ons gewaardeerd, trouw ere-be-
stuurslid, de heer

Michel Brandts
Gedurende meer dan vijfenvijftig jaar was hij een
bekwaam zanger in ons koor en bovenal een intens
meelevend koorlid.

Beschermheer, bestuur, dirigent en leden
Mannenkoor Beeker Liedertafel

Beek (L), 27 augustus 1989

Enige en algemene kennisgeving

t
Na een moedig en waardig gedragen lijdenheeft in
wijsheid de dood aanvaard en is heden van ons
heengegaan,voorzienvan de h. sacramenten, op de
leeftijd van 77 jaar

Zef Schmeitz
levensgezel van

Clara Boonen
In dankbare herinnering:

Sittard: M.F.C. Boonen
Geleen: Lei en Elly Ohlenforst-Suyk
Sittard: Clara Geurts

Familie Boonen
Familie Ohlenforst

26 augustus 1989
De Baenje
Corr.adres: Kuipershof 53, 6162 JB Geleen
De crematieplechtigheid zal plaatshebben op dins-
dag 29 augustus a.s. om 11.00uur in de aulavan het
crematorium Nedermaas, Vouershof 1 te Geleen.
Bijeenkomst in het crematorium.
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven is er
Igeen condoleren.
Gelegenheid tot afscheidnemen in het mortuarium
van het ziekenhuis te Sittard, dagelijks van 17.30
tot 19.00 uur.

'. f
Tot ons groot verdriet moesten wij heden afscheid-
nemen van mijn lieve vrouw, onze lieve mama

Maria Louisa Joanna
Anna Devriendt

echtgenote van

Carl Casper Diks
Zij overleed, voorzien van de h. sacramenten, op de
leeftijd van 56 jaar.
Mam, we zullen je missen.

Heerlen: C.C. Diks
Maastricht: Daniël en Ilse
Nijmegen: Marianne en John

Heerlen: Carla
Oostende (B): mevr. I. Huys en familie

Familie Devriendt
Familie Diks

6415 GC Heerlen, 25 augustus 1989
van Rappardstraat 29
De plechtige uitvaartdienst zal gehouden worden
op woensdag 30 augustus a.s. om 13.30uur in de pa-
rochiekerk van de H. Drievuldigheid te Heerlen,
Schaesbergerveld, waarna debegrafenis zal plaats-
vinden op de begraafplaats te Imstenrade.
Samenkomst in voornoemde kerk.
Mama ligt opgebaard in de rouwkamer van Linde-
man Uitvaartcentra, Spoorsingel 4 te Heerlen. Be-
zoek dagelijks van 19.00 tot 19.30 uur.
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven is er
geen condoleren.
Zij die onverhoopt geen kennisgeving mochten
ontvangen, gelieven deze advertentie als zodanig te
willen beschouwen.

[f ï
Dankbaar voor het vele goede dat wij van hem
mochten ontvangen, delen wij u mede dat heden
van ons is heengegaan, voorzien van het h. oliesel,
mijn lieve man, onze goede en zorgzame vader en
zwager

Harry Romers
echtgenootvan

Rika Pollaerts
op de leeftijd van 61 jaar.

H.A. Römers-Pollaerts
Leo, Marianne, Paul
P. Pollaerts

25 augustus 1989
Wilhelminastraat 37, 6431 XS Hoensbroek
De plechtige uitvaartdienst zal gehouden worden
op woensdag 30 augustus om 11.00uur in de deke-
nale kerk van St. JanEvangelist te Hoensbroek, ge-
volgd door de begrafenis op de centrale begraaf-
plaats aan de Randweg.
Bijeenkomst in de kerk. Overtuigd van uw medele-
ven is er geen condoleren.
Dinsdag a.s. om 19.00 uur avondwake in de kleine
St. Jan aan de markt.
Harry is opgebaard in een derrouwkamers van De
Universele, Hoofdstraat 100 te Hoensbroek. Gele-
genheid tot afscheidnemen dagelijks van 14.00 tot
15.00 uur en van 19.00 tot 20.00 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-

lieven deze annonce als zodanig te beschouwen.

I t
Bedroefd, maar dankbaar voor alles wat zij voor
ons betekend heeft, geven wij u kennife, dat geheel
onverwacht van ons is heengegaan, voorzien van
het h. oliesel, op de leeftijd van 69 jaar, mijn lieve
vrouw, onze zorgzame moeder en schoonmoeder

Annie van Helmond
echtgenote van

ZefErkens
Brunssum: Zef Erkens

Middelburg: Willy en Marij
Erkens-Smeets

New Berlin (U.S.A.): Gertie en John
Nowak-Erkens

Eelde: Marij en Hans
van de Riet-Erkens

Purmerend: Henk Erkens en
Els van derKolk

Brunssum: Petra Erkens
en Peter Lebens

6441 AP Brunssum, 26 augustus 1989
Past. Savelbergstraat 54
De plechtige uitvaartdienst zal plaatsvinden op
woensdag 30 augustusom 12.00 uur in de dekenale
kerk St.-Gregorius de Grote te Brunssum, waarna
om 13.30 uur de crematieplechtigheid is in het cre-
matorium te Heerlen, Imstenraderweg 10.
Voor vervoer per bus is gezorgd.
Gelegenheid tot schriftelijk condoleren achter in
de kerk.
Avondwake dinsdag om 19.00 uur in voornoemde
kerk.
Annie is opgebaard in de rouwkapel van het zie-
kenhuis te Brunssum, alwaar dagelijks bezoekgele-
genheid is van 17.30 tot 18.30 uur.
Wilt u, indien wij vergeten zijn u een kennisgeving
te zenden, deze annonce als zodanig beschouwen.

I "
Plotseling moesten wij afscheid nemen van onze
lieve

Oma Brunssum
'n Fijnere oma konden wij ons niet wensen!
In ons hart blijf je bij ons.

Ellen, Annika, Marjolein, Wessel, Margot,
Oonagh, Peter, Yke, Alyssa

I *Bedroefd, maar met gevoelens van dankbaarheid,
hebben wij plotseling afscheid moeten nemen van
onze lieve vader, broer, schoonbroer, oom en neef

Willy Gijzen
Hij werd 47 jaar.

Erwin Gijzen
Ronald Gijzen
Familie Gijzen

Schimmelt, 26 augustus 1989
Hoofdstraat 76
Corr.adres: Geraniumstraat 25, 6134 TV Sittard
De plechtige eucharistieviering zal plaatshebben
woensdag 30 augustus om 10.30uur in de parochie-
kerk van de H. Remigius te Schimmert, waarna
crematie in hetcrematorium Nedermaas te Geleen.
Overtuigd van uw medeleven is er geen condole-
ren, f

Avondmis dinsdag om 19.00 uur in voornoemde
kerk.
Bezoek rouwkapel Timmermans, Volderstraat 22
Meerssen, van 18.00 tot 19.00uur.
Zij die geen kennisgeving ontvangen hebben, ge-
lieven deze als zodanig te beschouwen.

Tot onze grote verslagenheid en diepe droefheid is
volkomen onverwacht van ons heengegaan, ons
bestuurslid

Willy Gijzen
We verliezen in Willy een zeer geliefd, sympathiek
en toegewijd bestuurslid.
Zrjn clubliefde uitte hij in ontzettend hard werken.
Niets was hem te veel.
Willy, we zulle.n je zeer missen. Met de talloze fijne
herinneringen blijf je in ons hart voortleven.
Bedankt voor alles.

Bestuur, jeugdleiders, trainers,
verzorger en leden van de
R.K. Voetbalvereniging Schimmert

Met groteverslagenheid geven wij ukennis van het
plotseling overlijden van de bh ons altijd duidelijk
aanwezige

Willy
Nooit kenden wij zon allemansvriend.
Hij droeg ons bedrijf in het hele land, want reizen
was zijn lust, een warm hart toe.
Wat wij vragen, gedenk hem waardig.

, Autobedrijf Louis Petit ,
en alle medewerkers

I t
Diepbedroefd, maar dankbaar voor het vele fijne
en goede dat zij tijdens haar leven ons heeft gege-
ven, is na een liefdevolle verpleging in de Ham-
boskliniek, voorzien van de h. sacramenten der zie-
ken, op de leeftijd van 90 jaarvan ons heengegaan,
onze lieve moeder, schoonmoeder, grootmoeder,
overgrootmoeder, tante

Elisabetha Bellen
weduwe van

Willem Quaedflieg
In dankbare herinnering:

Kerkrade: J. Quaedflieg
M. Quaedflieg-Vreuls

Kerkrade: P. Quaedflieg
E. Quaedflieg-Smeets

Kerkrade: P. Scheren
C. Scheren-Huntjens
klein- en achterkleinkinderen
Familie Bellen
Familie Quaedflieg

6461 EH Kerkrade, 25 augustus 1989
Kapellaan 2
Corr.adres: Voorterstraat 513, 6462 SV Kerkrade
De plechtige eucharistievieringzal plaatsvinden op
woensdag 30 augustus om 11.00uur in de parochie-
kerk van de H. Antonius van Padua te Bleijerheide,
gevolgd door de crematie in het crematorium te
Heerlen, Imstenraderweg 10.
Voor vervoer is gezorgd.
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven is ér
geen condoleren.
Dinsdagavond om 19.00 uur wordt moeder bijzon-
der herdacht in de eucharistieviering in bovenge-
noemde kerk.
Gelegenheid tot afscheidnemen in het streekmor-
tuarium, gelegen op het terrein van deLückerhei-
dekliniek te Kerkrade-Chèvremont, St. Pieter-
straat 145, dagelijks van 18.00 tot 19.30 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te beschouwen.

I t
Chris is vanavond thuis gestorven na een geduldig gedragen lijden. Vol
stilte en rust heeft hij, omringd doorzijn naaste familie, afscheid genomen
van het leven, liefdevol bijgestaan door zijn echtgenote.

Chris Mertens
echtgenoot van

Anny Hundscheid
vader van

Mathieu
Hij overleed op de leeftijd van 49 jaar.

Heerlerbaan: A.M.A. Mertens-Hundscheid
Heerlerbaan: Mathieu en Resi
Heerlerbaan: Mevr. Elly Hundscheid-Schroeders

Familie Mertens
Familie Hundscheid

26 augustus 1989
Heerlerbaan 155, 6418 CC Heerlen
De plechtige uitvaartmis zal gehouden worden op woensdag 30 augustus
1989 om 14.00 uur in de parochiekerk St.-Jozef te Heerlerbaan, waarna
aansluitend crematie in het crematorium te Imstenrade, Heerlen.
Gelegenheid tot schriftelijk condolerenvanaf 13.40 uur achter in de kerk.
Voor vervoer naar en van het crematorium is gezorgd.
Avondmis op dinsdag 29 augustus a.s. om 19.00 uur in voornoemde kerk.
Zij die onverhoopt geen kennisgeving mochten ontvangen, gelieven deze
annonce als zodanig te beschouwen.

Dankbaar dat hem verder lijden bespaard is gebleven, maar intens ver- k,
drietig nu wij hem moeten missen, delen wy u mede dat toch nog onver-
wacht van ons is heengegaan, op de leeftijd van 85 jaar,mijn lieve man, va- ;j
der, schoonvader, zwager, oom en neef ,

Wiel van Roest j
echtgenoot van

P. Steenstra
In dankbare herinnering:

Brunssum: P. van Roest-Steenstra
en kinderen :
Familie van Roest
Familie Steenstra
;

Brunssum, 25 augustus 1989 r,
Marebosjesweg 28
Corr.adres: W. van Roest, Rondpunt 15, 6432 NE Hoensbroek
De crematie zal plaatsvinden op woensdag 30 augustus a.s. om 14.30 uur
in de aula van het crematorium te Heerlen, Imstenraderweg 10.
Bijeenkomst in voornoemd crematorium, waar gelegenheid tot schrifte-
lijk condoleren in de ontvangkamer.
Liever geen bezoek aan huis.
Wiel is opgebaardin het mortuariumvan het ziekenhuis te Brunssum. ge-
legenheid tot bezoek dagelijksvan 17.30 tot 18.30 uur.
Zrj die geen kennisgeving mochten ontvangen, gelieven deze annonce als
zodanig te willen beschouwen.

Met leedwezen geven wij kennis van het overlijden
van

Chris Mertens
Hij zal in onze herinnering blijven als een zeer ge-
waardeerd vriend en lid.
Wij wensen zijn echtgenote Anny, Mathieu en Resi
heel veel sterkte toe.

Bestuur en leden
F.C. Trefpunters Heerlerbaan

Enige en algemene kennisgeving

t
Ons ging voor naar het eeuwige leven bij God, na
een langdurig ziekbed, in de leeftijd van 79 jaren,
voorzienvan het h. sacrament der zieken, in het zie-
kenhuis te Sittard, mijn dierbare man, onze zorgza-
me vader en schoonvader, groot- en overgrootva-
der, broer, oom en neef

Mathias Hubert
Moling
echtgenoot van

Maria Cornelia Wilhelmina
Delissen

Wij vragen een gebed voor zijn zielerust.
De bedroefde familie:

Guttecoven: M.C.W. Moling-Delissen
Sittard: Jet en Theo

Hub en Jeanny
Michel

Guttecoven: Gerrit en Gerda
Marion en Helmuth

Guttecoven: Jan en Fia
Dilsen (B): Willi en Christiane

Edwin
Familie Moling
Familie Delissen

6143 BA Guttecoven, 25 augustus 1989
Wrjhrankenstraat 21
De plechtige eucharistieviering, gevolgd door de
begrafenis, zal plaatsvinden op dinsdag 29 augus-
tus a.s. om 10.30 uur in deparochiekerkvan de Hei-
ligeNicolaas te Guttecoven.
Overtuigd van uw medeleven is er geen condole-
ren.
Heden maandagavond, 28 augustus, om 19.00 uur
zal in voornoemde kerk de avondmis mede tot zijn
intentie worden opgedragen.
Bezoekuren rouwkapel ziekenhuis Sittard, dage-
lijks van 17.30 tot 19.00 uur.

Met grote verslagenheid vernamen wij het plotse-
ling overlijden van ons zeer gewaardeerd lid

Hub Debets
In onze herinnering zal hij blijven voortleven als
een plichtsgetrouwe koorzanger, onmisbare bege-
leider van onze jongste jeugden goede vriend.

Bestuur, directeur en leden
van het kerkelijk zangkoor
St.-Caecilia, Holz

I

t
In dankbare herinnering delen wij u mede, dat na
een langdurige ziekte en met geduld gedragen lij-
den van ons is heengegaan, mijn lieve man, onze
zorgzame vader, schoonvader, opa, broer, zwager,
oom en neef

Bernard (Ber) Rohan
echtgenoot van

Maria Horsch
Hij overleed op 69-jarige leeftijd, in het St. Jozefzie-
kenhuis teKerkrade, voorzienvan het h. sacrament
der zieken.
Wij bevelen hem in uw gebed aan.

Schaesberg: M.J. Rohan-Horsch
Schaesberg: J.J. Rohan

M.C. Rohan-Groven
Brigitte en Eddy
Anja
Sandra

Schaesberg: L. Rohan
C.J. Rohan-Horbag
Benny, Maurice

Schaesberg: A.M.M. Dadziak-Rohan
F. Dadziak
Mike, Daniëlle
Familie Rohan
Familie Horsch
Familie Deceunink

6372 CZ Landgraaf, 26 augustus 1989
Hoofdstraat 335
De plechtige uitvaartdienst zal gehouden worden
op woensdag 30 augustus a.s. om 11.00uur in de pa-
rochiekerk van de H. Michaël te Schaesberg-Eiks-
ke, waarna de crematie in stilte zal plaatsvinden.
Bijeenkomst in de kerk. Geen condoleren.
Avondwake dinsdag 29 augustus om 19.00 uur in
voornoemde parochiekerk.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te willen beschou-
wen.

I t
Romeinse Unie van de Orde
van Sint Ursula

„Ais God ons thuis brengt
uit onze ballingschap
dat zal een droom zijn".

Ps. 126
Op 25 augustus 1989 bracht God haar thuis, onze
dierbare

Zuster Lidwina
Catharina Petronella Lelieveld

Op 12 december 1918 werd zij te Monster geboren.
Zij trad in bij de Zusters Ursulinen te Halfweg,
waar zij op 27 juni 1937 haar religieuze professie af-
legde.
De uitvaartdienst zal plaatshebben in dekapel van
het Ursulinenklooster, Holzstraat 15, 6461 HK
Kerkrade, op woensdag 30 augustus om 11.00 uur,
waarna begrafenis op het kloosterkerkhof.

Zusters Ursulinen
Familie Lelieveld

Kerkrade, 25 augustus 1989

t
Bedroefd, maar dankbaar voor alles wat hij v°°',
ons betekend heeft, geven wij u kennis, dat na «*moedig gedragen ziekzijn van ons -is heengegaaj
mijn lieveman, onze zorgzame vader, schoonvad4"'
mijn opa, onze broer, schoonbroer, oom en neef

Jo Mesters
echtgenoot van

Truus Langendijk
voorzien van de h. sacramenten, op 67-jarige 1^tijd.

Brunssum: Truus Mesters-Langendijk
Kerkrade: Tilly en Jo Vroemen-Mesters

Ramön
Den Bosch: Mart en Wilma

Mesters-Quaedvlieg
Familie Mesters
Familie Langendijk

6444 GW Brunssum, 25 augustus 1989
Ridder Ulrichstraat 15
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door debegfl
fenis, zal gehoudenworden op woensdag 30 au^u«
tus om 11.00uur in dekerk H. Vincentius aPaul°l
Rumpen-Brunssum.
Gelegenheid tot schriftelijk condoleren achter
dekerk. ,(Avondmis dinsdag om 19.00 uur in voornoem"!kerk.
Jo is opgebaard in de rouwkapel van het zieKen
huis te Brunssum, alwaar dagelijks bezoekgeleg**"heid is van 17.30 tot 18.30 uur.

f
Na een' leven van zorg en aandacht voor allen
haar dierbaar waren, is tot onze grote droefh^Jtoch nog onverwacht van ons heengegaan, °^\zeer zorgzame moeder, schoonmoeder, grootm<n
der en overgrootmoeder

Josephine Colaris
weduwe van

Leo Jamar
Zij overleed, gesterkt doorhet h. sacrament der 2*]
ken, na een liefdevolle verpleging in huize Invi»-
de gezegende ouderdom van 89 jaar.

Haar dankbare:
kinderen, kleinkinderen
en achterkleinkinderen

Sittard, 26 augustus 1989
Corr.adres: Chr. Kisselsstraat 10, 6131 BW Sittafj
De plechtige uitvaartdienst zal plaatsvinden "ïï
donderdag 31 augustus om 11.00uur in de deken^j
kerk van de H. Petrus te Sittard, waarna begrafeH
op de algemene begraafplaats aan deWehrerv/w' <
Bijeenkomst in dekerk om 10.40 uur, alwaar êe"
genheid tot schrifteijk condoleren.
Avondmis woensdag om 19.00 uur in voomoen 1 |
kerk.
Onze dierbare overledene is opgebaard in deroi*
kapel van het Maaslandziekenhuiste Sittard. G^genheid tot afscheidnemen dagelijks van 17.30
19.00 uur.
Wilt u, indien wij vergeten zijn u een kennisgevl
te zenden, deze annonce als zodanig beschou^ej

vervolg familieberichten
zie pagina 6

Steenhouwerij WtfjA
MOONEN WANDERS B.V. j»D/1
Wijngaardsweg 10-Hoensbroek jVwTwi
Telefoon 045-227700 [ jjry W i

I KAPITALE VERKOOPI■ ORIENT-KARPETTEN ■O.a. KABUL, HAMADAN, TABRIZ
Deze uitzonderlijke collectie in grote verscheidenheid, zal door een I
vooraanstaande importeur wegens speciale omstandigheden wor- 1
den verkocht. Een dccl van deze collectie bestaat uit honderden I
stuks Kabul-karpetten In devolgende afmetingen en prijzen:

70x140 cm 35.00 140x200 cm 95.00 I
85x170cm 50.00 ISox23ocm 120.00

100x150 cm 55.00 170x240 cm 135.00
100x200cm 70.00 200x300cm 198.00
125x185cm 75.00 250x350cm 285.00

BERBERS 200x300 va.

H i7ox 24ova 150.00 225.001 H
Dinsdag 29 augustus van 10.00-18.00 uur

woensdag 30 augustus van 10.00-18.00 uur

H $ BRIKKE OAVE 4 H
2 28M7 Lindeplein SA, Brunssum

WIST U DAT
VAN DOOREN KANTOORMEUBELEN

ZELF IMPORTEERT!
Vandaar onze lage prijzen. Bijv.:
2-Q6UrS KdSiSn, afsluitbaar, 4 legborden voor maar 295»''
tOKOnkdStCn, 6 laden. AO-forrnaat, afsluitbaar voor maar 899»''.
tekentafel, 170x100, dubb.kolom, compleet voor maar 995»*'' y

4-ladenkaSten,AO-of folioformaat voor maar 395»'' (■ i —; , -^H \
In ons programma treft u merken als:

KANTOORMEUBELEN
Stampa Neoit

Basic Westaro
MB Westline

Metalin Backfield
Velto Sicame, etc.

Wij fabriceren zeif directiemeubelen in licht en donker eiken,
grijs, wit en zwart.
EIKEN BUREAUS QQR EIKEN TAFELS QüRva. OSfOj— (200x100) va. öSJOj
Daarnaast vindt u bij ons een ruimte van 500 m2met gebruikte
en lichtbeschadigde kantoormeubelen voor tedere beurs.

TUI
/yil Koop niet voordat u bij Van Dooren bent gew&s

WJ Van Dooren Kantoormeubel^
Handelsstraat 23 (handelscentrum Bergerweg), Sittard.
Tel. 04490-14867. Donderdag koopavond tot 20.00 uur.
"s Zaterdags geopend van 10.00-16.00 uur. Fax 04490-23600.
Prijzen exct. BTW. Franco levering door heel Nederland en België.

LET OP HET JUISTE ADRES! js)



Kosten onderzoek verdeelsleutel Provinciefonds
Provincies doen duit in
zakje 'uitkeringsstrijd'
i "an onze verslaggever

- Bijna allejj^cies die op instigatie
Limburg ten strijde trok-tegen de pleidooien vanjWovincies Noord-Holland,

en Noord-Bra-,voor een hogere uitkering
et Provinciefonds, heb-,nun bijdrage geleverd in

£°sten van de tegen-rap-JSe. Zoals bekend heeftv^rg door het Nederlands
Instituut (NEI)

°nderzoeken in hoeverre

de 'lOO'-rapporten 'De verde-
ling veranderen?' en 'Schijven
in het stelsel?' waarop de
groep yan drie provincies hun
claim baseren, steekhoudend
zijn.

Het NEI is op zijn beurt met het rap-
port, getiteld 'De verdeling vernade-
ren?' uitgekomen waarin het tot de
conclusie komt dat de 'schijven-stu-
die' niet leidt tot een verantwoorde
aanpassing vari het verdeelstelsel
van het Provinciefonds. Het NEI en
de negen provincies zijn het erover
eens dat in de financiële positie van
een provincie en in andere factoren
zoals het inwonertal geen onvol-
doende argumenten gevonden kun-
nen worden om de verdeelsleutel
aan te passen.

Ook de fondsbeheerders - de staats-
secretarissen van Binnenlandse Za-
ken en van Financiën- hebben geen
oren naar de conclusiesvan de lOO-
rapporten. De daarin aangewende
methoden zijn niet geschikt om een
ideale verdeling van de algemene
uitkeringen uit het Provinciefonds
vast te stellen, zeggen de fondsbe-
heerders. Zij zien dan ook geen aan-
leiding om de verdeelsleutel voorlo-
pig te veranderen.

Zes provincies hebben aan initia-
tiefnemer Limburg een bedrag van

’ 5.500 betaald als aandeel in het to-
tale bedrag van ’ 50.000,- dat het
NEI-onderzoek heeft gekost.

Aandgravenaar
neergestoken
l "an onze verslaggever

INGRAAF - Inde Landgraafse
L °ach over Worms is zaterdag-
ij* omstreeks tien uur een 32-ja-
Lari uit die plaats neergestoken
L^ Woning aan de Karel Door-
L^at. De dader, een 48-jarige
C <je van het slachtoffer, is aan-
Lyten. Beide mannen hadden[gekregen in dewoning van het
G^ifer. Wat precies de reden
f rUzie was, kon de politie gis-f Jj>g niet vertellen. Het slacht-fc^erd met een zakmes in de
L^stoken. De politie noemde
[j?tand van de 32-jarige 'rede-I e dader is ingesloten.

Vlucht
„Regelmatig krijgen wij vrou-
wen terug in ons huis, die nog
steeds op de vlucht zijn. De man
blijft de vrouw volgen, ook al is
ze bij hem weggegaan. Hij be-
schouwt haar als zijn bezit. Je
kan een straatverbod aanvragen,
een wijkverbod, zelfs een eiland-
verbod, maar veel helpt het niet."
De man houdt zich er niet aan,
betaalt zijn boete, zit een dagje
gevangenis uit en gaat door. De
vrouw zit gevangen in haar
straat.

Thi Hanh Nguyen, een Vietna-
mese bootvluchtelinge, kwam in
1986 voor het eerst bij het Heer-
lense vluchthuis. Ze was toen al
gescheiden. Om haar ex-man te
ontvluchten ging ze in een ander

deel van Nederland wonen. Hij
vond haar. Dwong haar met hem
terug te keren naar Hoensbroek
en zij vluchtte weer naar Blijf
van mijn Lijf.

De medewerksters leerden haar
goed kennen. In de afgelopen ja-
ren herhaalde dit vluchtpatroon
zich nog drie keer. Tot hij haar in
Zwolle vond. „Voor haar is alles
voor niets geweest," zegt een van
de vrouwen treurig. En nog tries-
ter is dat het weer kan gebeuren,
met een andere vrouw. Levens-
lange terreur, zelfmoord, moord.
Want als een man niet los wil la-
ten, helpt zelfs vluchten niet
meer.

Pijn en woede zijn de overheer-
sende gevoelens bij een andere
medewerkster. „Na haar dood
ben ik naar de politie geweest
voor het verstrekken van gege-
vens. Ik dacht aan al die keren
dat ik daar ben geweestmet haar.
Al die keren dat ze niet serieus
werd genomen. Ook de kinderen
werden door hem mishandeld.
Die aangifte konden ze niet eens
meer terugvinden. Of die keer
dat hij de kinderen vasthield. De
politie-agent wilde hen niet te-
rughalen. Straks zit ze toch weer
thuis, zei hij."

Af en toe wordt een vrouw die
aangifte van mishandeling doet

correct behandeld door de poli-
tie, maar meestal niet. Met name
de buitenlandse vrouwen wor-
den afgescheept door de politie,
zeggen de medewerksters. „Als
buitenlandse vrouwen mishan-
deld worden, lijkt de politie het
normaler te vinden. Ze wijten de
mishandeling aan het cultuur-
verschil. Zo gaat dat daar nu een-
maal, wordt er gedacht." „Een
vrouw kwam bij de politie. Ze
was door haar man mishandeld.
Vraagt de politie ofhaar man een
Nederlander is. Of jenou van een
Nederlandse man of een buiten-
lander een klap krijgt. Een klap
is een klap. Maar voor hen doet
het er blijkbaar toe."

Maar mishandeling en vervol-
ging tot de dood er op volgt, is
niet gebonden aan etnische af-
komst. De vrouw neemt in alle
culturen een minderwaardige
positie in. Overal ter wereld wor-
den vrouwen als een bezit be-
schouwd, wordt macht over hen
uitgeoefend. Mishandeling komt
in alle lagen van de bevolking
voor. Ondanks de emancipatie.
Ook bij vrouwen dieeconomisch
onafhankelijk zijn. Dat maakt al-
lemaal geen verschil, zeggen de
vrouwen. Een sombere gedach-
te.
„Een vluchthuis is noodzakelijk
omdat veel vrouwen dag in dag
uit letterlijk de mond gesnoerd
wordt. Vrouwenmishandeling
kan pas ophouden als vrouwen
hun leven in eigen hand kunnen
nemen," concluderen de mede-
werksters. Behandel anderen,
zoals je zelf behandeld wilt wor-

den, is hun advies aan mensen en
instanties. „Anders kunnen we
nog duizend jaar in een vlucht-
huis werken."

„Maar met de vlucht is het niet
afgelopen. Dan begint het pas.
De muren waar je tegenaan
loopt. De verwijten. De kinde-
ren." En als een man je niet wil
loslaten, is daar helaas weinig
aan te doen. Het blijft vluchten of
de terreur ondergaan tot hij er
mee ophoudt. Zelfs emigreren
hoeft geen afdoende oplossing te
zijn. Op een gegeven moment
kan de man voor de ultieme keu-
ze komen te staan, aldus een van
de medewerksters. „Het is óf met
rust laten óf de dood. Meer alter-
natieven zijn er niet." Waarmee
de man schrijnend genoeg weer
beslist.

ans bouwmans

Besluit moet voor 22 september vallen

GS: belang Limagas
aanbieden aan PLEM

Van onze verslaggever

JJSTRICHT - Gedeputeerde Staten stellen de leden van
Staten voor het provinciale aandelenpakket Lima-

■<*an te bieden aan de Provinciale Limburgse Electriciteits
PLEM in ruil voor aandelen PLEM, die nieuwt^n uitgegeven wanneer deze maatschappij en Limagas

I Gecombineerd bedrijf zullen zijn geworden, met bijbeta-
,* van een bedrag in contanten. Vóór 22 september moeten
Jlriciale Staten besluiten of wordt ingegaan op de uitnodi-« van de PLEM.
I*n het antwoord ja is, moet ook
"'orden bepaald naar welke vanjfie varianten, waaruit de aan-

H|TS van aandelen Limagas kun-„ *'ezen, de voorkeur uitgaat. De
Jficie heeft 45 procent van de
H e'en van Limagas in bezit.
tcollege van GS is van mening

e2ien de impasse waarin de fu-
jJ:sPrekingen tussen PLEM en
jjks zijn terecht gekomen, de
t^'ging van de PLEM positief
.^teeld moet worden en dat de
$> van hetPLEM-bod attractief
[j°r de aandeelhoudersLimagas;
j Voigens eg met verantwoord
ïffieer financiële middelen aan
k liburgse energiesector te ont-

vet luidt het voorstel van GS

de provinciale 20.934 Limagas-aan-
delen van ’ 1.000,- nominaal, aan te
bieden aan de PLEM op basis van
de ruilverhouding : twee aandelen
Limagas tegen 25 nieuw uit te geven
aandelen PLEM van nominaal
’250,- alsmede bijbetaling van een
bedrag van ’ 640,- in contanten. Dit
levert in totaal op een nieuw pakket
van 261.675 aandelen PLEM alsme-
de een contant bedrag van

’ 6.698.880,-.
De directie en werknemers van Li-
magas zijn overigens fel gekant te-
gen de overname door PLEM. Ook
de Vegal, de organisatie van ge-
meentelijke vertegenwoordigers
van aandeelhouders Limagas, heeft
zich uitgesproken tegen overdracht
van aandelen.

provincie

Betere samenwerking tussen politiekorpsen nodig

Regionale 'drugteams'
in september van start

j*j HAAG - Vanaf septemberen in Limburg twee regionale
J-ieteams ingezet om de drug-
JfK en de daarmee samenhan-
,Qezware criminaliteit, te bestrij-
.■ Daarnaast zijn er tussen alle
rekenen afspraken gemaakt
F een gerichte aanpak van de

in Heerlen.

ip-A. Gonsalves, procureur-gene-rn Den Bosch, heeft dit het afge-j«nweekeindevoor de NOS mee-|,e'd- Gonsalves gaf te kennenL?e nu gemaakte afspraken waar-tolijk n jet genoe g zullen zijn om
het hoofd te kunnen

bieden. Volgens hem zal een vol-
gend kabinet afspraken moeten ma-
ken over een betere samenwerking
tussen rijks- en gemeentepolitie.
Daarnaast zal de regionale reeher-

che genoeg materieel en mens-
kracht moeten krijgen om de drugs-
criminaliteit aan te pakken.
De regionale teams worden ingezet
omdat Limburg zich de laatste tijd

steeds meer ontpopt als drugscen-
trum van Nederland en de omlig-
gende buurlanden België en West-
duitsland. De centrale ligging in en
de vrij open grenzen zouden daar
debet aan zijn.

H. Berends, hoofdcommissaris van
politie in Heerlen, zei dat de proble-
men in zijn stad hand over hand toe-
nemen. Dat valt ondermeer afte lei-
den uit het stijgende aantal aansla-
gen op drugshandelaren. Volgens
de politieman beperkt het drugs-
probleem zich niet meer tot Heerlen
of Venlo, maar heeft het zich over de
gehele provincie verspreid.

Gewonden bij
frontale botsing

PANHEEL - Zondagnacht om-
streeks half vier heeft zich ter hoog-
te van boerderij Stakenborg aan de
Napeleonsweg een frontale botsing
voorgedaan: Daarbij liepen beide
bestuurders verwoningen op. Een
bestuurderwerd zwaargewond. Het
tweetal werd overgebracht naar het
ziekenhuis te Roermond.

Hoe het ongeluk gebeurde staat nog
niet vast. De klap was zo hevig dat
de bij het ongeval betrokken Volvo
740 nagenoeg onherkenbaar was.
De auto's werden bestuurd door een
43-jarige Venlonaar en een 26-jarige
man uit Haelen. Bij een van de be-
stuurders werd een bloefproef afge-
nomen.

" De politie op zoek naarsporen van het ongeval. De Citroenraakte zwaarbeschadigd.
Foto: JEROENKUIT

Ria Oomen
uitgezwaaid

MAASBRACHT - Ria Oomen
vertrekt bepaald niet met stille
trom naar het Europees parle-
ment in Straatsburg en Brussel.
Gisteren kreeg het voormalig
TweedeKamerlid namelijkruim
15Q0 mensen 'over de vloer' tij-
dens een afscheidsreceptie in
een reusachtige tent in Maas-
bracht.
De CDA-politica had er geen
woordenvoor. „Ik heb uren han-
den staan schudden", meldde zij.
„Van heinde en ver zijn ze geko-
men. Ik ben er warempel stil
van".
Die „ze" waren niet alleen dorps-
genoten, maar ooken vooral veel
politici uit het hele land. Ria
Oomen: „En niet alleen van het
CDA..."
En waarover spraken die hon-
derden gisteren in Maasbraeht?
Precies, over 6 september. „Ik
vind het fijn dat ik met dit af-
scheid in mijn achterhoofd aan
mijn nieuwe baan kan begin-
nen", meldde zrj emotioneel.

"Ria Oomen schudde niet
alleen veel handen, haar
viel ook menig kusje ten
deel. Foto: JEROENKUIT

KLM
Devtech is medio 1987 begonnen in
Heerlen. De onderneming had een
aantal ingenieurs in dienst die zich
bezig hielden met het ontwikkelen
van computerbesturingssystemen.
De ongeveer vijftig werknemers
staan door het faillissement op
straat.

Devtech hield zich onder meer be-
zig met het ontwikkelen van een
personeelsplanningsysteem voor
een van de aandeelhouders, KLM.
De luchtvaartmaatschappij be-
schikt over eenderdevan het aande-
lenpakket van Devtech en is er ette-
lijke miljoen bij ingeschoten. „Aan-
zienlijk meer dan acht miljoen,"
zegt Scholtes. Ook de Limburgse
Investeringsbank LIOF participeer-
de in de onderneming.

Mishandelde vrouwen moeten soms blijven vluchten

De ultieme keuze:
loslaten of doden

- 'Bedreigd, mishandeld, geïsoleerd zoekendij^ onbedreigd leven in vele uithoeken van dit land, ver-
g°i-d in Zwolle op 16-08-1989. Thi Hanh Nguyen. Wij treu-
rt om jou en om deze wereld, waarin een vrouw moet
L^.h-ten tot de dood er op volgt.' Deze overlijdensadver-
Kfir ondertekend door de Vrouwen van Blijf van mijn
VHeerlen stond ruim een week geleden in het Limburgs
Sblad.

dagen eerder berichtte deij l op de voorpagina: 'Een 34-
-l£e Hoensbroekenaar heeftren in Zwolle zijn 36-jarige

doodgestoken.' De
(! \vas naar Zwolle gereisd om
tj en kinderen te dwin-
H weer naar 'huis' terug te ke-
i(j *Oals hij al vele malen eerder
>! gedaan. Dit keer werkten

niet meer. Ze
i^, niet mee. Dinsdag is Thi
i^V Nguyen begraven. Ze laat

hinderen na.

Nederland zijn hen voorgegaan

ie 'ttcident of een symptoon?l^aag leg ik voor aan een
I^l medewerksters van Blijf

Lijf in Heerlen. Het ant-
C - is duidelijk. Dit is geen in-

Het is de eerste vrouw
ÜgfVoor het Heerlense vlucht-
ig. een overlijdensadvertentie
iJArnoeten plaatsen, maar an-f Blijf van mijn Lijfhuizen in

Ten behoeve van gehandicapten in de regio

GMD start proef met
centrum hulpmiddelen

MAASTRICHT -De Gemeenschap-pelijke Medische Dienst (GMD) in
Maastricht begint in de loopvan het
volgend jaar een proef met een re-
gionaal centrum voor het verstrek-
ken van hulpmiddelen, zoals rol-
stoelen. De GMD werkt daarbij sa-
men met het Gemeenschappelijk
Administratiekantoor(GAK). Maas-
tricht behoort tot de eerste vier re-
gionale centra in land, waar dit pro-
ject van start gaat.

Met het opzetten van zon centrum
wil de GMD het treffen van voorzie-
ningen voor gehandicapten thuis
versnellen en de dienstverlening
aan de cliënten verbeteren. Daar-
naast zullen veel voorkomende
hulpmiddelen op voorraad worden
gehouden. Behalve rolstoelen zijn
dit onder meer verstelbare bedden

en hulpmiddelen voor douche en
toilet.
Landelijk gezien, werden vorig jaar
36.000 van dergelijke hulpmiddelen
verstrekt, waaronder 6500 rolstoe-
len. Voorts werden in ons land in to-
taal 165.000 adviezen aan bedrijfs-
verenigingen uitgebracht over het
treffen van dergelijke voorzienin-
gen. De GMD's behoren tot de be-
langrijkste verstrekkers in ons land
van hulpmiddelen aan gehandicap-
ten thuis. Daar is iedereen tot 65 jaar
op grond van de AAW voor verze-
kerd.
Naast het verstrekken van hulpmid-
delen zal het regionaal centrum in
Maastricht tevens informatie over
deze produkten geven. De cliënt
kan er ookvoorlichting krijgen over
de wijze waarop een hulpmiddel
moet worden aangevraagd.

Interesse voor
Devtech Heerlen

Van onze verslaggeefster
HEERLEN - Er is interesse
voor de technologie en werk-
nemers van het vorige week
failliet verklaarde Heerlense
bedrijf Development Techno-
logies International (Devtech)
in Heerlen. Dat zegt curator
mr. P. Scholtes, bij wie zich
een van de aandeelhouders
heeft gemeld die wel wat ziet
in een partiële overname.
Voorwaarden en prijs liggen
echter nog in de onderhande-
lingssfeer, zegt Scholtes.

Het bedrijf is vorige week donder-
dag failliet verklaard, nadat mr.
Scholtes als bewindvoerder had
moeten constateren dat het bedrijf
niet uit haar financiële problemen
kon geraken en er ook geen comple-
te overname in zat. De voorlopige
surseance van betaling, dieScholtes
drie weken eerder had aangevraagd,
werd daarom opgeheven en het fail-
lissement uitgesproken.

Duizend jongleurs
naar Maastricht

MAASTRICHT-Als het 'Preuvene-
mint' nog maar net is afgelopen, be-
gint in Maastricht al weer het vol-
gende grote spektakel. Donderdag
wordt in de Limburgse hoofdstad
het Europese jongleurfestival ge-
opend. Meer dan duizend jongleurs,
zo is deverwachting, zullen met hun
ballen, ringen, knotsen en ander
werptuig vier dagen lang in het cen-
trum te vinden zijn.

Het festival is in de eerste plaats be-
doeld als ontmoetingplaats van
jongleurs. De deelnemers kunnen
elkaar de nieuwste trucs laten zien,
hoewel de gezelligheid voorop lijkt
te staan. Het is de twaalfde keer dat
een dergelijke bijeenkomst in Euro-
pa wordt gehouden, maar voor het
eerst dat dit gilde in Nederland
neerstrijkt. Zowel de provincie als
de gemeenteMaastricht hebbeneen
subsidie aan de organisatie ver-
strekt.

Het jongleurfestival zal niet onge-
merkt aan de Maastrichtse bevol-
king voorbij gaan. Behalve de hon-
derden jongleurs zullen op zaterdag
2 september ook vele clowns, een-
wielfietsers, steltlopers, gooche-
laars en dergelijke hun kunsten op
straat vertonen. En als het jongleren
aanstekelijk blijkt te werken kan
dat 'vak' de hele zaterdag 'geleerd"
worden op het Vrijthof.

Zaterdagavond vindt de klapper
van het festival plaats. De top van
de Europese jongleurs, onder wie
Pilipovitsch en Magustopov, zal dan
een show geven in sporthal Rand-
wijck.

Simple Minds
vroeger op
het podium

Van onze verslaggever
MAASTRICHT - Het concert van'
de Simple Minds, morgen in het
MECC in Maastricht, begint aan-
merkelijk vroeger dan gepland. Het
voorprogramma begint al om half
acht. De Schotse Simple Minds ver-
schijnen alom 20 minuten over acht
op de planken.

Overigens is het concert uitver-
kocht. Ook aan de avohdkassa zijn
geen kaarten meer verkrijgbaar. Dat
betekent dat vanavond 12.000 men-
sen getuige zullen zijn van het con-
cert.

De Simple Minds is na Level 42 en
Simply Red de derde mega-act die
in het MECC optreedt. De vervroeg-
de aanvangstijd heeft te maken met
de tijden waarop de laatste treinen
en bussen Maastricht verlaten. De
Simple Minds spelen tot 23.00 uur.

Poging tot
doodslag

WEERT - In de nacht van zaterdag
op zondag heeft de Weerter politie,
die te hulp schoot bij huiselijke pro-
blemen bij een familie aan de
Spoorstraat, de bewoonster aange-
houden omdat deze met een mes
naar een politieman stak. De agent
kon het mes maar ter nauwernood
ontwijken. Tegen de vrouw wordt
proces-verbaal opgemaakt wegens
poging tot doodslag c.g. bedreiging.

Het Blijf van mijnLijfhuis in Heerlen, een eengezins-
woning op een geheim gehouden plek, herbergt gemid-
deld tien vrouwen en vijftien kinderen. De vrouwen
moeten 13 gulden per dag betalen. Er zijn zeven mede-
werksters die dit werk principieel onbetaald doen.
Vanwege de onmogelijkheid een accountantsverkla-
ring aan WVC te overhandigen, staat de subsidie ook
dit jaarweer op het svel.

Maandag 28 augustus 19895
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Raadselachtige
dood Westduits
gezin op Ibiza

MADRID - Op Ibiza
zijn zaterdag onder pas
gestort beton van een
nieuw stuk weg de vier
lijken gevonden van
een Westduits gezin, dat
werd omgebracht door
wurging. De man,
vrouw en twee kleine
kinderen, dieal jarenop
het eiland woonden,
hadden de draad waar-mee zij waren gewurgd
nog om hun nek en wer-
den in lakens gewik-
keld uit het beton ge-
hakt.
De gruwelijke vondst
werd gedaan nadat een
politieagent scheuren
in het wegdek ontdekte
waaruit een lijkengeur
opsteeg.

Toen de weg werd
opengehakt, kwam
eerst een kindervoet te-
voorschijn. Namen van
de slachtoffers werden
niet genoemd. Buren
hadden de politie ge-
waarschuwd omdat zij
sinds dinsdag niemand
meer in het huis hadden
gezien.

De politie verdenkt Ma-
rokkaanse gastarbei-
ders van de moord.
Twee Marokkaanse
metselaars, die op een
belendende bouwplaats
werkten waren sinds
dagen verdwenen. Er is
een niet nader genoemd
aantal Marokkanen ge-
arresteerd.

Volvo leidt op
tot assembleur

BORN - Volvo Car BV
in Bom start volgende
maand met een eenjari-
ge praktijkopleiding tot
assemblagemedewer-
ker auto-industrie. De
eerste cursusgroep, met
zeventien cursisten,
heeft een experimen-

teel karakter. Op dit
■ moment vindt de wer-
ving en selectie van

'deze mensen plaats.
"-Volvo garandeert de. cursisten na het beha-gen van het diplomaeen
Vaste baan.
Het vak assemblageme-
"dewerker is de afgelo-
pen jaren ingewikkel-
der geworden. Grote, voertuigproducenten
waaronder DAF Trucks
"en Volvo Car BV heb-,ben daarom, in samen-

werking met de Stich-
ting Opleidingen Me-
taal, de Stichting Geor-
ganiseerd Schoolwezen
Beroepsonderwijs en
het ministerie van On-
derwijs en Wetenschap-
pen, besloten een vak-
opleiding voor assem-
blagemedewerkers op
te zetten.

Om voor de eenjarige
opleiding in aanmer-
king te komen is een
vooropleiding van mi-
nimaal twee klassen al-
gemeen voortgezet on-
derwijs op tenminste
LBO-B niveau geëist.
De Stichting Opleidin-
gen Metaal heeft ook
vervolgcursus van een
jaar ontwikkeld, maar
daar start Volvo Car BV
vooralsnog niet mee.

Nederlander
ontsnapt uit
gevangenis

'.BAYONNE - Een we-

' gens drugsmokkel ver-

' oordeelde Nederlander
is -samen met een
Spaanse drugssmokke-

' laar uit de gevangenis
in de Franse stad
Bayonne ontsnapt.

Het gaat om de Neder-
lander M.D. Hij zat van-
af 11 januari in de Fran-
se gevangenis. Zijn
metgezel is de Span-
jaard Florencio Groba,
die eveneens wegens
drugssmokkel was ver-
oordeeld.
De twee gevangenen
wisten met een van tele-
foonkabels gemaakte
touwladder via het dak
te ontsnappen, dat net
werd gerepareerd.
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Enige en algemenekennisgeving

t
In diepeverslagenheid geven wij kennis dat heden,
geheel onverwachtvan ons is heengegaan, onze va-
der, schoonvader, opa, broer, zwager, oom en neef

Nol Postma
op de leeftijd van 60 jaar.

In dankbare herinnering:
Familie Postma

Hoensbroek, 26 augustus 1989
De crematieplechtigheid zal gehouden worden op
dinsdag 29 augustus om 16.00 uur in het cremato-
rium te Heerlen-Imstenrade.
Bijeenkomst in voornoemd crematorium.

HUUR of KOOP
AL UW MACHINES BIJ...

Brouwers b.v,
Maastricht, Bealmhaven I T—-S I
W. Aleianderweg 2 I 1 -} I

043-63 5555 If~_l I
Wi|lre. Industrieweg 5a

04450- 2220
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Rolluiken
Jaloezieën

Zonneschermen
Vrijblijvende prijsopgave

Mica
Zonwering

Showroom
Sittar derweg 116,

Heerlen| Tel.: 045-721658
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KUN JE lEMAND DOORZAGEN !
EN HEM TOCH HEEL LATEN?

;|

S
"

il
Interviews zijn gevaarlijk. Met name die kunst voortreffelijk. Ze zijn in staat interview kan daarbij nodig zijn. vinden we belangrijk. Dat betekent: verschil' k

politici kunnen daarvan meepraten. zelfs de meest door de wol geverfde lende opvattingen voor de microfoon. Zodat \
Eén verkeerd woord, een iets te openhartige partijman een benauwd kwartiertje te *at "li de ecnter zwaar u over voidoende informatie beschikt om zélf
bui en de natie rolt over je heen. Met alle bezorgen. , tf weegt, is de plicht die we onszelf opleg- uw mening te kunnen vormen.

gevolgen vandien. En slagen er niet zelden in hem j \^^ gen om mensen, bekend of onbekend,

Vaak door schade en schande wijs belangwekkend nieuws te ontfutselen. f£^ '*t J "oe dan ook m nun Wflarde te

geworden, laten politieke leiders zich daarom Cl 'Heel' te kten- °°k al Zijn de "'"" **"*
uitgebreid 'trainen' in het ontlopen van De manier waar°P een krant ' opvattingen die verkondigd worden wat minder P°Pulair ziJn- De Derde Wereld

valkuilen en vooral in het precies zeggen wat W*chr* of om"P met f" "" " " 77 ~1 lang niet altiJd de onze- °P °nverdeelde aandachtrekenen" ,
" 66 ' Stuur mij meer informatie ' F . , . ...

ze willen zeggen. Niets meer, maar zeker ook menBen omgaat in inter- | over de KRO en een gratis | Het resultaat is een tn ookonderwerpen als milieu,eman

" . views zefftvéél over de i proefnummer van: . t"i n w„_i.-n j:_ ;p cipatie, geloof en onderwijs komen wekelijks
mets minder. views zegt veel over de | & KRO Studio Q MJkro G|ds | stijl van werken, die je , .

achterliggende cultuur en i \aam . | 'typisch KRO'zou kunnen aan de orde.

Een goede journalist neemt daar ech- doelstellingen van zon noemen. De bal spelen, niet Zo maken we bi : de KRO onze pro-
ter geen genoegen mee. Hij voelt niets voor de medium. Dat geldt natuur- ■ Adres: i de man. , ■ i " "*° ° ° J " gramma sen programmabladen vanuit een
rol vanspreekbuis. lijk ook voor deKRO. . , ~ ~., , ~ ~ , M. .r ' duidelijke, katholieke visie. IMjet op een

Gedegen voorbereid en gewapend met Postcode: Deze benaderings-
° o r

i i di "" dogmatische, starremanier,maar meteen open
heldere vragen en een forse dosis vasthou- Aan betrouwbare Plaats: wijze heeft alles te maken

° oog voor wat mensen bezielt,
dendheid gaat hij recht op zijn doel af: het en volledlge berichtgeving Stuur deze bon in een gesloten met datgene waar de
boven tafel brengen van nieuwe feiten. Méér hechten we net zoveel 120o! KRO als katholieke omroep Wanneer zon opstelling u aanspreekt, |
danzijn gesprekspartnervanplan islos te laten. betekenis als elke andere IS 1200 WB Hilversum. voor staat. Een zo breed dan isdeKRO ongetwijfeld de omroep waarbij

16 r r v . ~ . , „ i< Ukuntookbellen:o3s-714714. ikrant of omroep diezichzelf ( _J mogelijke oriëntatie op u zich thuis zult voelen.
Dat betekent: doorvragen. En zonodig serieus neemt. Het af- \iT\C\ f\ J J. *0 " alles wat er zich af- Wellicht is deze advertentie een mooie l|

doorzagen. Sommige verslaggevers verstaan nemen van een'hard' l\l\v/. V/l IUUI Cl llt/CI IJ. speelt in onze wereld aanleiding voor een nadere kennismaking-
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VAN ISHOVEN STICHTING
academie voor handelswetenschappen

In september starten wij weer met:
Accountant administratie consulent AA

Cj- i""*\ Inlichtingen en aanmeldingen:
(rtvwÖJt^lS-^ Korte Havenstraat 29W^WrH (/> 5611 VN Eindhoven
Jy^\^nf^ TeL: 04°-120446- B -0Ö- 534986

Voor GELEEN, SPAUBEEK, SCHINNEN en PUTH .
vragen wij

BEZORGERS M/V
voor bezorgwerkzaamheden tussen 6 en 7 uur in de
ochtend. Ook als vakantiewerk. Melden: L.D. Geleen,
Markt 3, tel. 04490-46868, tussen 8.30 en 17.00 uur.
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Landgraafen Schimmert

Gewondenbij
vechtpartijen

»an onze verslaggever

fjGRAAF/SCHIMMERT
H^e nacht van zaterdag op
i£ag heeft de Landgraafse
F?e het zo druk gehad met

toom houden van vech-ten dat de Heerlensen §a's assistentie moestenVn.
j. iverse vechtpartijen vondenj rond verschillende dancings

Steeds hadden de
:L bij aankomst van de politie

al gekozen.

leesberg kwam de Heerlense
fy* een handje helpen, maar

niet op te treden. De Land-
politie meldde gisteren dat

n/ vechtpartijen 'diverse' ge-n zijn gevallen. Een onder-
i6tlaar de gang van zaken zal nog

Lotid het gemeenschapshuis inijj «ïert was het dit weekeinde
De politie kon wei-

je etl omdat de groep rumoerigeen te groot was.

"I^gelrade moest de politie dit
'nde ook een extra oogje in

ij jj houden bij het gemeen-

Kunstwerk gestolen in Weert

Waubachse
winkeliers
gedupeerd

Van onze verslaggever

LANDGRAAF - De ondernemers in Übach over Worms zijn
afgelopen weekeinde gedupeerd geraakt omdat een kunst-werk dat op 24 september in het winkelcentrum onthuld zou
worden, gestolen is. Het beeld, nagenoeg af, stond in de brons-
gietenj Jos Boerekamp te Weert. Het kunstwerk is in opdracht
van de gemeente Landgraaf, het vererenigingsleven in Übachover Worms en de lokale ondernemers door de Roermondsekunstenaar Dick van Wijk vervaardigd. Het beeld heeft een
waarde van 20.000 gulden.

Het zou onthuld worden bij de ope-
ning van het nieuwe winkelcen-
trum.Het is een bronzen kunstwerk
dat drie bielemannen voorstelt. Het
symboliseert het vereningingsleven
en de saamhorigheid van een dorps-
gemeenschap. De kunstenaar zou
het beeld vandaag zijn gaan afhalen
in Weert. De bronsgieterij is welver-
zekerd.

Het draaiboek van het feestweek-
eindeis klaar. De onthullingvan het
beeld zal daar uit geschrapt moeten
worden. De feestelijkheden gaan

gewoon door. Uit de gieterij is ook
een kunstwerk ontvreemd dat don-
derdag in Groningen onthuld zou
worden.
De inbrekers kwamen vrijdagnacht
binnen in de gieterij. Al het brons
werd weggehaald. Zelfs het afval-
brons. Van een kunstenaar uit Soest
werden gedeeltes van een beeld
meegenomen die tussen de 250 en
300 kilo wogen. Ook alle gereed-
schappen zijn weggehaald. Het is
nog onbekend of de gemeente
Landgraaf een nieuwe opdracht zalgeven.

Driedubbel getrouwd
# In Heksenberg weten ze wat trouwen is. Zaterdag
besloten de broers Peter en Roger Zanders in het hu-
welijksbootje te treden. Als eega's kozen ze twee zus-
sen uit, namelijk Anita en Sonja Schiffelers. Maar
met die opvallende zet was de familie Zanders nog
niet klaar. De ouders van de beide broers, Koosje en
Joep, vieren meteen maar hun zilveren huwelijks-
feest. De kerk was toch al afgehuurd... En Koosje en
Joep komen in november op tv in een speciale uitzen-
ding van De Honeymoon-quiz. Dan viert namelijk
de betreffende omroep het zilveren bestaan.

Foto: WIM KÜSTERS

Trouwfeestje Tender zorgt voor chaos in Heerlen

'Wacht maar tot de
bisschop dit hoort5

SERLEN - Wat er afgelopen
*rdagmiddag allemaal in hettrum van Heerlen gebeurde
j. zich moeilijk beschrijven.

t^ een uur ofdrie was hetstraat-
Vater van Kultuur Avontuur
% te overzien. Totdat bij de
Ve»n op detweede Promenade

/ groep bruiloftsgasten bijeen-
s\**n. Dat die lieden behoorden. "et theatergezelschap Ten-
r\j dat was duidelijk.Anderhalf

later sprak bhkans elke be-
ter van de binnenstad nog

L* bruidjes en trouwpartijen.
| fc^er trok door Heerlen. En liet

t) sPoor van chaos achter. Tot
lg de verrukkelijke apotheo-

& het Emmaplein.

\L theatergezelschap Tender is

'V,end, berucht zo u wil, om het
Iychtbare theater. Of het nu in
fV zwembad, een wegrestau-
K! 1 of in een café is, er gebeurt
■» alles, en niemand die weetjk vork in de steel zit. Dat
Ml natuurlijk een stuk moei-
fh y' als Tender gaat trouwen.
Km et at er tneater gespeeld
Ih w, je weet dat het Tender is,
|Wy 6dereen kan aan de bruidjes
Jfc^n dat het niet echt is. En
%?" E>e reacties van het publiek
| sel er niet om.

l°Pzet leek simpel. Ook als je
IhJvist dat Tender twee dagen|B * uuibereidingen trefinLr'en om de act te kunneneh. Om drie uur verzamelden

zich een aantal bruidsgasten op
de promenade. Bruid en bruide-
gom verpoosden zich te midden
van hun gasten en de bruidsfoto-
grafen, zonder zich al te veel te
bekommeren om het nieuwsgie-
rige publiek. Op richting Emma-
plein. Achtervolgd door een gro-
te schare mensen die wel eens
wilden weten hoe het afliep.

Voor de stoet arriveerde bij het
restaurantje op de grensvan Pro-
menade 1 en 2 had zich aldaar
reeds een dramavoltrokken. Een
bruidje had het terraspubliek op
luide toon verwittigd van de af-
spraak die haar aanstaande echt-
genoot blijkbaar niet na was ge-
komen. De geachte aanwezigen
terrasbezoekers reageerden ver-
deeld. Sommigen wat lacherig,
met name de ouderen vol mede-
lijden. „Kiek, dat enne kink."

Deernis
Ondanks haar schier ontroostba-
re verdriet bleekhet bruidje haar
mannetje goed te kunnen staan.
Ze schroomde niet om ten over-
staan van het terraspubliek en de
stoetvolgers een geweldigescène
te schoppen. De bruidegom, zo
bleek uit de scheldpartij, had het
nodig gevonden een ander zijn
ja-woord voor de eeuwigheid te
geven. Daar hij zich nauwelijks
bekommerde om de deernis van
het bruidje liet zij zich wederom

door verdriet overmannen. Ver-
slagen wierp ze zich in de armen
van een toevallige voorbijganger.
En het zal altijd wel onopgehel-
derd blijven waarom dat uitgere-
kend de getrouwde, stomver-
baasde, wethouder Jan Bonten
uit Landgraaf moest zijn.

Maar veel tijd om zich af te vra-gen wat er gebeurde kreeg de ar-geloze toeschouwer niet. Noggeen 50 meter van de plek desonheils poseerde namelijk eenderde bruidje voor een wittebruidswagen. En by het stan-beeld van Poels, even verder opde Promenade, leurde een dameop een fietsje met een jacket. Be-stemd voor ene mister Gilbert.Die later kwam aanrijden in eendonkerblauwe sportwagen. Die-zelfde die zich later klem reed te-gen een witte bruidsauto waarineen vierde bruidjezat datom nog
onopgehelderde reden een taart
in haar gezicht kreeg gesmakt.Zeer tegen dezin van deeigenaar
van de auto, die zijn lust en leven
verhuurd had aan Tender.

Sigaretje
Een van de bruidsmeisjes zocht
de stilte op.En verkochthaarziel
en zaligheid aan een jongeman.
Die vervolgens wat stuntelig enbeschaamd om zich heen loerde

en voorbijgangers smeekte om
hulp. Het bruidje trok hem mee
in het portiek van een platen-
zaak. „Wil je een sigaretje", was
al dat de jongen aan steun kon
bedenken.
Een der bruidjes schopte, bij de
Pancratiuskerk aangekomen,
een gigantische rel. Zij verdom-
de het, zeer tegen dezin, van haar
aanstaande echtgenoot, voor de
kerk te trouwen. Een toeschou-
wer van middelbare leeftijd, die
de ruzie met open mond had ge-
volgd, sprak er schande van. „Dit
is verschrikkelijk. Als de bis-
schop dit hoort!" En wendde
zich vervolgens met versnelde
tred afvan de 'plek des onheus.

" Een bruidje zoekt troost bij wethouder Jan Bonten uitLandgraaf. Foto: FRANSRADE

oostelijke mijnstreek

Winkeldief
steelt taxi
in Heerlen

Van onze verslaggever

J.ERLEN - Een vermoe-
£jjk 28-jarige Duitser
p?ft zaterdagmiddag voor
«ning gezorgd onder het"ïkelende publiek in de

Saroleastraat.
/^n na twee uur greep de

een handvol bankbil-
uit een winkel in deze

*aat. Daarop zetten twee
rsoneelsbedienden de
"tervolging in. Die zagen
fnan bij het station in een

*l stappen.

achtervolgers konden de
nog voordat de taxi

kreeg, kenbaar maken dat
klant een overval had ge-
gd. Daarop stopte de chauf-

?' en sprong uit de auto. Daar
Jöe sleutel in het contact liet

schoof de dief achter het
(
Ur en reed weg. De taxi werd.Mater leeg terug gevonden"te Holleweg in Heerlen.

Politie vermoedt dat de dader
! '8-jarige Duitser is diezater-
Jliorgen door drie personeels-
\^ van Albert Heijn aan hetJ^erusplein was overmees-

* daar had hrj een greep in de
v Sa gedaan. De man werd toen

aan de Heerlense
M ,'e, die hem na verhoor weer
lopen.

Geen VS-reis, maar beker
van minister voor 'PhiF

Van onze correspondent

BOCHOLTZ - Geen reis naar de
VS, maar misschien wel uitzicht
op een trip naar Oostenrijk of
Hongarije. En een fraai opge-
poetste beker met inscriptie.
Vooral met deze trofee toonde
WVC-minister Brinkman zijn
waardering voor de topprestatie
van de Koninklijke Pnilharmo-
nie uit Bocholtz, die op het laat-
ste WMC met 354 punten haar
wereldtitel prolongeerde. Minis-
ter Brinkmanreikte tijdens een
politiek frühschoppen in zaal

Dackus te Simpelveld aan Phils
jongste lid, trompettist Ivo
Wings, de WVC-herinneringuit.

Met het dagelijks bestuur van
het korps werd daarna informeel
de procedure aangekaart, die er
toe zal leiden, dat de Bocholtzse
muzikanten als waardige ambas-
sadeur een concertreis kunnen

ondernemen. Welk land het zal
worden, mag de Phil de komen-
de weken in eerste instantie zelf
invullen, mits de prijs acceptabel
is. Dirigent Heinz Friesen heeft
een voorkeur voor Oostenrijk
uitgesproken, waar goede kwali-
teitsmuziek in gerenommeerde
concertzalen baanbrekend zal
kunnen werken. Voorzitter Zin-

zen en een aantal leden voelen er
veel voor de Hongarije-reis naar
Pees nog eens over te doen.

Bij monde van Wim Vroomen
bood het mannenkoor Cantus ex
Corde, dat onder leiding van Ton
Thissen een drietal Slavische
werken ten gehore bracht, minis-
ter Brinkman een petitie aan.
Daarin vraagt het koor voor zijn
Rusland-trip naar Georgië in mei
1990 een rijkssubsidie in de ver-
blijfskosten. Te meer daar de
zustervereniging een jaar later
aan de leden een uitwisselings-
bezoek brengt.

Regen spelbreker bij schutters
HEERLEN - Hij moest er zelf om la-
chen, de commandant van de schut-
terij St. Clement uit Merkelbeek.
Tijdens het défilé van het bonds-
feest aan de Dr Clemens-Meulen-
manstraat op de Heerlerbaan gafhij
het commando: hoofden rechts, ter-
wijl denotabelen en het bestuur van
de organiserende vereniging, de
Stadsschutterij St. Sebastianus uit
Heerlen, keurig aan de linkerkant
stonden. De (weinige) toeschouwers
stelden deze menselijke vergissing
wel op prijs.

Wat niet erg op prijs werd gesteld
door zowel deelnemers als de orga-
nisatoren van dit derde Heerler-
baanse bondsfeest, was het kille en
regenachtige weer. Daarom had pe-
ningmeester Theo Hendriks er in de
middaguren een hard hoofd in de fi-
nanciële uitkomst van dit festijn.
Vele duizenden guldens werden
geïnvesteerd en maanden van druk-
ke voorbereiding gingen aan het
bondsfeest vooraf, waaraan overi-
gens zeventien korpsen uit de regio
deelnamen. „We hopen in ieder ge-
val quitte te spelen", verzuchtte hij
na de rondtocht van de korpsen.
Voorzitter Sjef Lammeretz van St.
Sebastianus hield de bezoekende
schutters vanaf de kiosk tijdens de
intocht dan ook voor, dat het bonds-
feest niet verschoven kon worden.
Dit met het oog op de viering van
het 150-jarige bestaan van de naam-
genootuit Heerlerheide, dat het vol-
gende weekeinde plaatsvindt.

" Wie graag het schuttersfeest wilde bijwonen kon niet zonder paraplu. Foto: WIMKÜSTERS

Verbeten
Hoe het ook zij, de robuuste en held-

haftige schutters lieten zich niet
door deregen van slag brengen. Zij
waren gekomen om feest te vieren,
een pilsje te nuttigen en vooral te
schieten. Want hoe belangrijk een
défilé of exercitie ook mag zijn: de
bekroning van zon bijeenkomst is
toch altijd weer de verbeten compe-
titie achter de schietbomen. Zeven
had Sebastianus er in de glooiende
weide van eigenaar Franckort opge-
steld. En waarschijnlijk voor de
laatste keer. Op dit terrein dat pre-
cies tegenover de vroedvrouwen-
school ligt, is woningbouw gepland.
„Ik heb er de plattegrond van Heer-
len op nageslagen", vertelde Sjef
Lammeretz. „Maar nergens heb ik
een geschikt terrein kunnen ont-
dekken voor het houden van een
dergelijk feest. Achter de schietbo-
men moet nog zevenhonderd meter
vrij veld zijn volgens de voorschrif-
ten. Zon plek is in Heerlen nergens
meer te vinden!"
Dezelfde Sjef Lammeretz werd af-
gelopen zaterdag in de feesttent aan
de Zandweg gehuldigd voor het
veertigjarig lidmaatschap van de
Stadsschutterij St. Sebastianus. De
jubilarisontving de gouden OLS-fe-
deratiemedaille en een persoonlijk
cadeau van zijn korps. Hij was on-
dermeer negentien jaar penning-
meester, negen jaar secretaris en is
nu sinds twee jaar voorzitter. Daar-
naast vergaarde hij als generaal tij-
dens de diverse OLS-feesten onge-
veer 60 medailles.

Uitslagen
Mooiste binnenkomen: St Marcelmus en
Petrus Geleen.

Eerste prijs St. JozefSweykhuizen.
Mooiste Geheel: eerste prijs St. Lambertus
Oirsbeek. Tweede St. Sebastianus Schim-
mert.

Beste houding optocht klasse A: ereprijs St
Sebastianus Schimmert.
Eerste prijs St. Sebastianus Klimmen.
Klasse B St Jozef Sweykhuizen ereprijs. St
Jozef Stem eerste prijs.

Beste houding defile ereprijs St Salvius uit
Limbricht klasse A.
Klasse B St Clemens Merkelbeek.
Mooiste konining St Sebastianus Puth,
eerste prijs St Jozef Sweykhuizen.

Mooiste koning St Sebastianus Schimmert
ereprijs,
eerste prijs Salvius Limbricht.

Lingerie
Heel even leek iedereen het
spoor bijster te zijn. Totdat in vijf
verschillende ramen van panden
aan het Emmaplein op de ven-
sterbanken de bruidjes versche-
nen. Tot grote hilariteit van de
mensen dieTender gevolgd had-
den en zij die de terrassen be-
volkten, ontdeden de bruidjes
zich van hun witte kledij. U be-
grijpt: de terrassen liepen leeg.
Het verkeer was binnen een
mumvan tijd ontregeld. Bakkers
baanden zich een weg door de
massa met bruidstaarten. Obers
volgden met flessen champagne.
Uit luidsprekers knalde Wagner.
De klokken begonnen te luid-
den. De bruidswagen reed zich
vast in het publiek. De chaos was
compleet. De dames bruidjes,
die hun kledij hadden terugge-
bracht tot niet meer dan wat
zwarte lingerie, wasten hun ha-
ren. En verschenen even later als
wasvrouwen weer op het Emma-
plein.
Het zal toch niet iedereen zo zijn
vergaan die afgelopen zaterdag
getrouwd is?

emile hollman

Levendige
Parelmarkt

BRUNSSUM - Ruim 30.00C
mensen hebben afgelopen za-
terdag de weg weten te vinden
naar de jaarlijkse Parelmarkl
die voor de achtste keer in
Brunssum gehouden werd.

Deze toeloop is volgens de markt
kooplui vooral te danken aan hel
weer: niet te koud en niet te warrr
zodat toch ook de terrassen van dt
cafés goed bezet waren. De markl
zelf had een levendige handel waai
de humor van de standwerker goec
in paste.

Ook de jeugd heeft gelegenheid ge
had zakelijke talenten te tonen op
de Parelmarkt die zich uitstrekte
vanaf het Bodemplein tot aan de
Dorpsstraat via een lus op he
marktplein. Kortom, dik 2,5 kilome
ter vol kijkers en kopers.

De prijzen, die in het ontmoetings
centrum dr Brikke Oave uitgereik'
door wethouder Ger Bouwmans
voorzitter van het Parelcomité, gaar
naar de volgende winnaars: firm;
Luc de Ruiter (best verzorgd*
kraam); Paultje Bartholomé. (mees
originele jeugdverkoper); Wou
Smorenburg (beste standwerker)
Firman Martin Essers won met haa:
pareloesters de LD-persprijs.

Verslaafde valt
buschauffeur aan
HEERLEN - De Heerlense politk
heeft zaterdagavond tegen tien uui
bij de Hoppenhof een man aange-
houden die even te voren een bus-
chauffeur van het VSL had aange
vallen.
De man bleek door het gebruik var
drugs agressief te zijn geworden
Hij vernielde bovendien het inte
rieur van de bus. De verslaafde is
opgesloten in het politiebureau.

Organisatoren tevreden over festival
'Kuituur Avontuur

kan groter van opzet'
Van onze verslaggever

HEERLEN - Fiedel van der
Hijden, de organisator van het
straattheater festival Kuituur
Avontuur in Heerlen, wil dat
dit festival de groottekrijgt als
het befaamde Boulevard of
Broken Dreams. Het is vol-
gens hem nog maar een idee,
maar hij is ervan overtuigd dat

dit binnen twee jaar realiseer-
baar is. Dat betekent dat tij-
dens de zomer in de Heerlense
binnenstad een aantal tenten
moeten komen waarbinnen en
omheen theater wordt ge-
speeld. De organisatoren van
het gisteren in Zeswegen en
Landgraaf afgelopen festival
noemen Kuituur Avontuur '89
een groot succes.

Heerlen koos dit jaarvoor een ande-
re opzet van het festival. Naast de
optredens in scholen en buurthui-
zen wil Van der Hijden volgend jaar
nog meer kwaliteitsgroepen laten
optreden in de Heerlense binnen-
stad. Groot probleem daarbij zijn de
kosten. Dit jaarkostten de voorstel-
lingen van Kuituur Avontuur in
Landgraaf, Heerlen en Kerkrade on-
geveer 50.000 gulden in totaal.

In Den Bosch waar men het theater-
spektakel Boulevard of Broken
Dreams op eigen wijze heeft voort
laten leven, beloopt het budget al
zon slordige tweeëneenhalve ton.
Van der Hijden gelooft evenwel
toch in die mogelijkheid. „Is het dit
haar niet, dan toch zeker volgend
jaar." De Boulevard was een groots
opgezet theaterspektakel dat zichafspeelde in verschillendetenten in
Nederlandse binnensteden.

Bunkerpop
Gerard Mol, de man van Kuituur
Avontuur in Landgraaf, wil volgend
jaar de zelfde opzet in Landgraaf
aanhouden als dit jaar. Veel optre-
dens, op zo veel mogehjk plaatsen.
Ook hi> blikt tevreden terug op het
festival. Zoals men dat ook in Kerk-
rade doet. De regen noemt hij de
enige smet op het festival.

Diezelfde regen was er de oorzaak
van dat het traditionele Bunkerpop
niet door kon gaan. Even werd er
nabij de Oefenbunker in Landgraaf
gesproken of het openlucht popfes-
tival niet binnen gehouden moest
worden. Maar het podium in de
oefenbunker is nog niet klaar, en
bovendien vonden de organisatoren
de ruimte te klein voor deruim dui-
zend bezoekers die verwacht wer-
den.

Bunkerpop wordt uitgesteld tot 24
september. Dan is de oefenbunker
totaal gerenoveerd. De opening
daarvan is twee dagen eerder ge-
pland. Dan zullen dezelfde groepen
optreden als die afgelopen weekein-
de zouden hebben gespeeld.
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Wpiccolo S
045-719966

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

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

Piccolo's worden geplaatstover 1 kolom met altijd één
woord in hoofdletters. Prijs ’ 1,15 per millimeter hoogte.
Rubrieken 'Proficiat' en 'Vermist/gevonden' ’ 0,95 per
millimeter hoogte.
Rubrieken 'onroerend goed' ’ 1,40 per millimeter hoogte.
Rubriek 'bedrijven/transakties' ’ 1,50 per millimeter
hoogte.
Reuze-Piccolo's worden geplaatst over 1 of 2
kolommen met een keuze uit 4 lettercorpsen met
minimaal één woord in een grotere letter. Foto's, logo's
en illustraties zijn mogelijk.
Prijs ’ 1,55 per millimeter hoogte per kolom.
Voor advertenties op rekening worden géén
administratiekosten berekend.
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
plaatsing.
Bewijsnummers op verzoek en tegen betaling.
Alle prijzen zijn exclusief BTW.

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) 15*599

Personeel aangeboden
Voor VAKBEKWAME bin-
nen- en buitenschilderwerk-
zaamheden: 045-210020.

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

Personeel gevraagd
Met spoed gevraagd

1e automonteur
met alle benodigde diploma's, liefst met ervaring, moet

zelfstandig kunnen werken. Alleen na tel. afspr.
04490-20303 Autobedrijf Wolters Heerlenerweg 39 Sittard.

Voor
Nuth

vragen wij

Bezorgers M/V
Die genegen zijn dagelijks tussen 6.00 en 7.00 uur

's-ochtends onze krant te bezorgen. Melden:
Limburgs Dagblad, Rumpenerstraat 81, Brunssum.

Tel. 045-256363.
Kapper/ster

gevr. moet zelfst. kunnen
werken, creatief zijn en

event. leiding kunnen geven
Lft. t/m2sjr. Br.o.nr. B-1719

L.D., Postbus 3100, 6401
PP, Heerlen

Wordt RIJINSTRUCTEUR
(m/v) of rijschoolhouder
(m/v). Full-time of part-time.
Na drie maanden kunt u al
aan de slag. Vast en zeker
werk: 250 vacatures! Uitste-
kende toekomstmogelijkhe-
den. Rijdt u graag en goed
auto? Kunt u goed met men-
sen omgaan? Heeft u rijbe-
wijs B, havo/mavo/lts-c?
Volg dan een dag-, avond-
of zaterdagopleiding in sep-
tember in Best of Utrecht.
Haal het Kaderschooldiplo-
ma, erkend door Ministerie.
Bel de Kaderschool voor
gratis studiegids: 04998-
-99425.
Taxi CHAUFFEURS ge-
vraagd voor door de week
en weekend. Pers. aan-
melden Putstr. 103, Bom.
Wilt u vast en zeker aan de
slag? Na drie maanden al?
Wordt dan rij-instructeur
(M/V), rij-schoolhoudei
(M/V). Meer dan 250 vacatu-
res. Uitstekende toekomst-
mogelijkheden. In septem-
ber starten nieuwe opleidin-
gen bij het Nationaal Oplei-
dingsinstituut voor de Rij-
schoolwereld in Best en
Utrecht. Bel (ook 's avonds)
voor gratis STUDIEGIDS de
Kaderschool: 04998-99425.
MEISJE gevraagd voor
Privéhuis Michelle. Tel. 045-
-228481.
Bouw- en architectenbureau
GEHLEN-GANS BV.,
Trichterweg 125, Brunssum
vr. voor Duitsland Ervaren
timmerlieden, metselaars en
ijzervlechters (handlangers
onnodig te soll.), ook co-
lonnes omg. Keulen-
Mönchengladbach. Tel.
045-229529 of 229548.
DAMES gevr. voor Privé en
Escort. Br.o.nr. B-1721 LD,
Postbus 3100, 6401 DP,
Heerlen.
Piccolo's in het Limburgs
Dagblad zijn groot in RE-
SULTAAT! Bel: 045-719966.

Wat VERKOPEN? Adver
teer via: 045-719966.
Nette TAXICHAUFFEURS
gevr. voor dag- en nacht-
dienst met enige kennis
omg. Heerlen. Persoonlijk
melden: Kroontax, Anjelier-
str. 123A, Heerlen.
CHAUFFEUR gevr. voor
vrachtwagen. Claessen BV,
Horselstr.s, Nuth. Tel. 045-
-242900
Brood en BANKETBAKKER
gevraagd. Leeft. 18-20 jaar.
Bakkerij Cardinaals, Steen-
str. 11, Limbricht. Tel.
04490-16110.
Gevr. KAPPER/STER v. di.
t/m za. full-time. Diploma
vereist, Engelse taal vereist.
Schinnen Amerikaanse ba-
sis. Tel. 04493-7312.
PORTIER gevr. voor zon-
dagavond voor disco in Echl
Tel. 04754-81782.
Gevr. lieve oudere DAME
voor dagelijkse opvang van
2 kinderen na schooltijd en
ged. vakanties en lichte
huish. werkzaamheden.
Schrift. reacties o.nr.
B-1771 LD. Postbus 3100,
6401 PP Heerlen.
DAMES de kinderen weer
naar school, tijd over? Dan
leuke bezigheid en bijver-
diensten met cosmetica. Inl.
04490-33199.
Kapsalon de Geus vraagt 1e
KAPPER/STER. Niet ouder
dan 27 jr. Tel. 045-714283
(tussen 20.00-21.00 uur)
Belg. bouwbedrijf vraagt mei
spoed indiensttreding van
VOEGERS. Goede verdien-
sten. Voor Belië, omg. Luik.
09.32.11.521919, na 16 u.
Bouwbedrijf PARO vrgt.
metselaars. Mld. na 19.00
uur Baanstr. 125 Landgraaf.
Tel. 045-313105.
GARDEROBEHULP cq
muntenverkoop M/V ge-
vraagd tel. 045-222250.
Met SPOED gevr. metselco-
lonnes en betontimmerco-
lonnes. Goed loon en soc.
voorzieningen. 045-426454.
Gevraagd WERKSTER voor
7 dg p. Wk, plm. 2 uur p.dg.
Aanmeld.: Beekstr. 2, Ren-
nemia-Hrl. na 16 OO uur

Onroerend goed te huur gevraagd
GARAGE of kleine loods te
h. gevr. Inl. 045-228054.

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

Onroerend goed te huur aangeboden
Te h. aangeb. luxe 1-pers.
APPARTEM. in Hoensbroek
teg. station, huurpr. ’ 500,-,
alles-in. Tel. 0949-2405-
72747.
Te h. aangeb. zeer sfeervpl
ingericht, gezellig CAFÉ,
vele mogelijkheden, in
Hoensbroek, meer informa-
tie tel. 0949-2405-72747.

HEERLERHEIDE te huur
één-persoons app. a/d Uno-
laan/Jongmansweg, huur
’600,-, huursubs. mogelijk.
Tel. 045-214368.
Kamers te huur met volpen-
sion te HOENSBROEK. Tel.
045-214804.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

1 .... ■■.'....'■ *
Onroerend goed te koop aangeboden

Hypotheek
Centrale

Voor ambtenaren en hogere
beroepen. Rente va. 6,9%.
Spaarhyp. va. 7,7%. 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.

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.
HEERLEN-N. t.k. karakte-
ristiek landhuis op 1220 m2
grond, bwj.'Bs. 045-222933.
BRUNSSUM 't Ambacht.
Geschakeld woonhuis met
tuin, L-vormige woonkamer
met open keuken, 3 slpk,
badkamer met ligbad en
douche, zolder d.m.v. vaste
trap met 4e slok en aange-
bouwde garage. Vraagprijs
’169.000,- kk. Hoens-
broek, v. Höverl tot Wester-
flier. Vrijstaand landhuis met
garage, tuin, woon-eetka-
mer met open haard, keu-
ken, bijkeuken, 4 slpks, 2
badkamers. Vraagprijs
’335.000,- kk. Inlichtingen:
Van Gerwen & Van de Geer
BV. Tel. 043-252425.
Tek. of te h. Appartement in
C-HOENSBROEK, woon-
kmr. 34 m2, 1 slpkmr., keu-
ken, douche, hal, cv., kelder
12 m2. 045-215458

Kamers aangeboden/gevraagd
KAMERS en appartementen
te h. in Susteren. Tel. 06-
52107978 of 04499-1615.
o„m«,,K u-amcd » Q K,„,r"rhLKI nnk«1,0 t 1 h,"o^nRe

io«7ef ° dame'
04406-12875.
Te huur mooie gemeubi-
leerde kamers met CV gebr.
van tel. keuken en douche te
Kerkrade Tel. 045-452128.

HEERLEN-C. 2 stud. kamer
te h. voor stud. of werk.
meisjes. Tel. 045-443179.
Gemeub. kamer te CHE-
VREMONT bij station, voor
"et Persoon, ’375,- p.mnd.
all-in tev. ruimte om fiets af
te s,e||en 045-453818 na
1^ Uür-

Te huur gem. KAMER,
Holtskolenstraat 1, Eygels-
hoven....... ! ~ "

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

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

AKOUTHERM systeem-
bouw "* Dakbedekkingen "
Dakisolatieplaten ** Zink,
lood daktrimmen ** Div. sys-
teemplafonds "* Div. sys-
teemwanden. Industriestr.
7C, Nuth. Tel. 045-245028.
Levering gratis aan huis.

Reparaties
TV/VIDEO reparatie. Zonder
voorrijkosten. Görgens. Tel.
045-314122.

Voor al uw koelkast- en
DIEPVRIESREPARATIES.
Vroko, 045-441566/461658.

Hobby/Doe het zelf
SCHUURTJES, tuinhuisjes,
kippe- en hondehokken, ve-
Ie afm., reeds vanaf ’ 195,-;
Houtbouw Übachs, Eygels-
hovergracht 39, Kerkrade-
Vink, tel. 045-460252.

Met een PICCOLO in het
Limburgs Dagblad raakt u
uw oude spulletjes 't snelst
kwijt. Piccolo's doen vaak
wonderen... Probeer maar!
Tel. 045-719966.

"" -■!!-'..-'Winkel & Kantoor

Kantoormeubelen
Emly handelsonderneming heeft in haar pakket van

kantoormeubelen alleen bekende merken van een zeer
hoge kwaliteit zoals;

Jan Des Bouvrie
Direktiemeubelen, vergadertafels, lage kasten en zeer luxe

systeembureaus
Voortman

Stalen bureaus, complete kantoormeubels alsmede: stalen
kasten, kluizen en safes.

Ahrend
houten en stalen kantoormeubelen.

Artifort
luxe bureaus en stoelen.

Van Blerk
bureaus en kasten.

Tevens leveren wij ook balies, bureaus en kasten op
maatwerk. Dit alles van een zeer hoge kwaliteit.

Emly Handelsonderneming, Handelsstraat 34 B, Sittard.
Telefoon 04490-23738 / 04498-54510.

Schrijfmachines
IBM en Olivetti elektrische schrijfmachines. Olivetti kogel-

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

Te k. UNINIBIND Bind-
machines met gratis 100
mappen naar keuze ’ 395,-.
Rockmart, Kissel 46a Heer-
-len. Tel. 045-723142.

Als u ons voor 12 uur's mor-
gens belt, staat uw PlCCO-
LO devolgende dag al in het
Limburgs Dagblad. Tel. 045-
719966.

Geldzaken

hnP^RBSnF R̂Rr, S Khoven, 040-457080 (tus-
hSSoe) a H verz!lverin9.£3Lnf n^a=dn;contant, gratis goedadvies,
voor daarna. Boschdijk 363.

Betaal Uw autoverzekering
mnd va /35 zonde

a
r

korting. VROUWEN extra-
korting 45% bij meerderef, 04742-3362verz' He'a 04/4^ ÓJb*

Bedrijven/Transacties
Te k. veeg-zuigmachine, e-
lec, Fabr. Hako, type 1000
E, 91 cm., nieuwe accu's en
acculader. 045-414021.

Een PICCOLO in het Lim-
burgs Dagblad helpt u op
weg naar snel succes. Bel:
045-719966.

Landbouw en Veeteelt
Jonge HENNEN te k. even-
eens mestkuikens, regelm.
leverb. Vaesrade 43, Nuth.
Tel. 045-241284.
Kalkslib, DSM en champig-
nonmest. P. PUSTJENS,
Tel. 04759-3565/ auto-tel.
06-52107893.
Te k. 2 gekalfde KOEIEN,
Tel. 045-751599.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Gebr. BEREGENINGSMA-
CHINES: Halberg 80 m3
pomp, aftakaspomp 45 m3,
pomp met dieselmotor,
nieuwe regenhaspels 50
mtr/doorsn. 25 mm, 100 mtr/
doorsn. 38 mm, 120 mtr/
doorsn. 38 mm, 150 mtr/
"doorsn. 50 mm, 180 mtr/
doorsn. 40 mm. Uit voorraad
leverbaar. Collé Sittard, tel.
04490-19980. Collé Ko-

Auto's

terugname van financieringsbank
Daf 1100 met meubelbak, hydrolischelaadklep.

Pr. ’ 12.750,- mcl. BTW. Emly Handelsonderneming.
Tel. 04490-23738 / 04498-54510

Opel REKORD bwj. '84 met.gasmstall. Tel. 045-210844.
ALFA Romeo 33, 1985, met
LPG, pr. ’ 8.650,-. Tel. 045-
-444584.

Te k opel KADETT 1.2, '83.
Ford E^cort 1-3i'83i Peu.
geot 305 stat. t.'B7. Auto
Ton v. Leeuwen, Spoor-
singel 14, Heerlen

Zaterdag 2 september as.
verschijnt het

Limburgs Dagblad
huis-aan-huis

in de gehele Oostelijke- en Westelijke Mijnstreek (Cebuco-
gebieden 45 en 49) in een

oplage van 192.000 exemplaren
Dat betekent: zaterdagmorgen 2 september het Limburgs
Limburgs Dagblad bij zon 110.000 huishoudingen EXTRA

in de bus.

Wij hebben vraag naar onderstaande inruilauto's
Op 10 nieuw gekentekende Fiat Tipo's

Auto van het jaar 1989, bieden wij voor schadevrije in
goede staat verkerende auto's met max. 70.000 km.

Wij geven voor Golf 86 ’ 17.000,-
Wij geven voor Golf 87 ’ 20.000,-

Wij geven voor Escort 87
’lB.OOO,-

Financiering mogelijk. Aanbieding geldt t/m maandag a.s.

Fiat Sittycar Sittard
Pres. Kennedysingel 8-12, Sittard, 04490-17544.

FordEscort 1.6L, 1e eig., blauw 1985 ’ 10.750,-
Ford Sierra 2.0 GL, combi, blauw 1983 ’ 10.000,-
Ford Sierra 2.0 L 6 cyl., champagne 1983 ’ 8.900,-
Ford Sierra 1.6L, blauw 1983 ’ 8.750,-
AudMOOCC, leeig.,rood 1983 ’ 11.500,-
Volvo24oßL, LPG, blauw 1985 ’ 12.500,-
Volvo 240 GL,LPG, rood, model 1982 ’ 5.500,-
Volvo 240 GL, LPG, grijs 1983 ’ 10.000,-
Lada Samara 1.3,bruin 1986 ’ 6.750,-
Skoda 105 L, 20.000 km, rood 1985 ’ 4.000,-
Fiat Panda, 35.000 km, rood 1982 ’ 4.500,-
Opel Ascona D, grijs 1983 ’ 6.750,-
8MW315, wit 1983 ’ 8.500,-
Saab 900 GLS, wit 1982 ’ 5.750,-- 04492-3234.

Saab
9000 turbo CD 4-drs.,

dir.auto demo, '89
ABS, schuifdak, ACC, kleur

donkerblauw
9000 turbo 5-d odoardogrijs

'86
90 kleur blauw, op gas,

mooie auto '87
90 kleur kersenrood '86

900 C 4-drs., rozequartz '85
Al deze auto zijn SAAB

select, dat betekent
1 jaar garantie

Lancia
Thema I.E. demo, kl. bor-

deauxmet., ABS '89
Thema I.E. zwartmet.,

sportw. enz., als nw. '87
V 10 turbo kl. verde,

zeer mooi '87
V 10 fire kl. wit, dcc. '86
Topoccasions

Fiat Uno 4-drs type 70 S, kl.
wit, centr. vergr., elec.

ramen enz. '87
Volvo 740 GLE autom. '85

Kompier
Akerstraat 150, Heerlen

Tel. 045-717755.
Jurgen AUTOVERHUUR.
Langheckweg 32-40, Kerk-
rade. Tel. 045-463333.
Wij geven het meeste voor
Uw AUTO. U belt, wij komen
045-422610 ook 's avonds.
Te k. gevr. alle merken AU-
TO'S, ook sloop- en
schade-auto's. Tev. cara-
vans. 045-751446/753723.
Zaterdag 2 september as.
verschijnt het Limburgs
Dagblad huis-aan-huis in de
gehele Oostelijke- en Wes-
telijke Mijnstreek (Cebuco-
gebieden 45 en 49) in een
oplage van 192.000 exem-
plaren. Dat betekent: zater-
dagmorgen 2 september het
Limburgs Dagblad bij zon
110.000 huishoudingen
EXTRA in de bus, ZONDER
EXTRA KOSTEN voor u!
Haak dus op zaterdag 2
september in met uw adver-
tentie! Bel voor meer infor-
matie of uw advertentie-op-
dracht 045-739380. Extra
oplage, extra bereik, géén
extra kosten!!!
Te k. AUDI 100 1,8 I, bwj.
'85, i.z.g.st., LPG, metal.
’15.500,-. 04492-2190.
BMW 316, bwj. '82, bijz.
mooi. APK 6-'9O. ’ 5.950,-.
Tel. 045-458944.
Te k. BMW 518, bwj. '78,
APK 3-'9O, pr. ’1.750,-.
Tel. 045-423906 na 18.00u.
BMW 323 i, bwj. '84, kl. an-
trachietgr., vele extra's. Tel.
045-317516, na 18.00 uur.
Te k. CITROEN BK 14E,
bwj. '88, kl. bordeauxrood,
km.st. 29.000,-. pr.

’ 18.800,-. 04498-54829.
Daihatsu CUORE '81, brons
40.000 km., ’3.250,-. Tel.
045-210565
Dir. contant geld voor auto's
vanaf bwj.'Bo tot '87. U belt
045-414372. Wij komen ook
's avonds
Ford SIERRA bwj.'Bs, Laser
vr.pr. ’ 14.750,-. Daihatsu
Charade bwj.'B3, kl. rood, vr.
pr. ’ 5.750,-. Volvo 66 bwj.
'78, autom., ’1.250,-. Ford
Taunus '81, bravo uitv., zilv.
met., vr.pr. ’5.000,-. Jabo-
cars, Bovag bedrijf met
garantie. Tel. 045-753387
b.g.g. 045-715838
Te k. onder garantie en ser-
vice div. gebruikte automo-
bielen; Opel Senator 25 E
autom. '85. Opel Ascona 4
drs. 18 i '83. Kadett D '84,
Golf GTI 16 V div. extra's
'86, Golf GTI '86, Opel As-
cona 16 S '83. BMW 323 i
div. extra's, 4-drs, leren be-
kl., sportwielen, verlaagd
enz. '84. BMW 728 i autom.,
LPG. Opel Ascona 16 S '82.
Fiat Panda 45 S '83 wit, Re-
nault Fuego '81. Citroen 2
CV 6 Charleton '84 Mitsubi-
shi Sapporo '79. Fiat Ritmo
'82 4c VW bus LPG, '79. O-
pel Rekord 4 drs. LPG '85.
Mitsubishi Galant '81. Opel
Kadett diesel '84, Opel As-
cona 16 S '82. Inr. financ.
garantie. Autohandel P.
FRANKEN, Ganzeweide 59,
Heerlen Nrd. Heerlerheide.
Tel. 045-216475/727711.

CITROEN BK 1.6 TRS '84,
’8.750,-; Audi 100 GL, 5
cyl. '82, ’5.500,-; Audi 100
GL 5 cil., '79, ’ 2.250,-; Mini
1000 '82, ’ 3.250,-; Hyundai
Pony combi '82, ’2.250,-;
Opel kadett D '83, ’ 7.000,-;
Mitsubishi Galant combi,
'84, ’7.750,-; Opel Kadett
'80, ’ 3.500,-; Toyota Celica
'78, ’2.250,-; BMW 316
'77, ’ 1.500,-; Ford Grana-
da '80, ’1.000,-; Ford Tau-
nus Ghia '78, ’ 1.250,-.
Oirsbekerweg 27, Oirsbeek.
04492-3582.
FIAT Uno 45, bwj. '85, i.nw.
st., 1e eigen., iedere keuring
toegst., km.st. 52.000, kl.
rood, APK, vr.,pr. ’ .7.250,-,
045-273743.
Ford ESCORT 1.3 L, 5-drs.,
div. extra's, '82, pr. ’ 6.750,-
Tel. 045-458126.
Sport. FIESTA 1.1 L, sport-
wagen 70.000 km ’3.950,-
Hamerstr. 39, Heerlen.
Ford Siërra STATIONCAR
2.3 CL D, 5-drs., nw. model
'88, wit, donkerglas, centr.
vergr. spec. imperial, i.z.g.st
vr.pr. ’17.500,- mcl. BTW.
Tel. 045-423265.
Te k. Ford Siërra STATION-
CAR 2.0 L '85, groenmet.,
trekhaak enz., verk. in splin-
ter nw. st., 1e eigenaar

’ 12.500,-. Tel. 04455-2588
Ford Siërra 1.6 L STATION-
CAR, 5-d., LPG, '87, rood,
absoluut als nw., ’ 14.750,-
-incl. BTW 045-423265.
Honda PRELUDE 1.8 EX
'83, weg. bedrijfsauto, in nw.
St. ’ 14.750,-. 045-458944.
Te k. Honda PRELUDE 1.8
EX, kl. wit, bwj. '83, APK tot
7-'9O. Tel. tot 17.00 uur,
04750-20120. Na 18.00 uur,
045-210459.
Te k. Honda PRELUDE,
met.grijs, bwj. '79. Tel.
04490-12765.
LANDROVER Safari model
109 DTel. 04407-1337.
Te k. MERCEDES 200 ben-
zine, bwj. '86, kl. rook zilver,
i. nw.st., met vele extra's, vr.
pr. ’44.000,-, event. mr.
mog. 04498-55824.
Te k. MERCEDES 190 D
bwj. juli '88, div. extra's. Tel.
04406-40666.
Opel ASCONA 19 S 4-drs.,
sportwielen, trekh. LPG-
install. radiocass., nw. ge-
spoten bwj. '81 APK 16-8-
-'9O, ’ 2.950,-. 045-323178.
Te k. Opel MANTA 1.6 SR
bwj. '76, 2e eig. met APK i.z.
g.st. ’ 2.250,-. 04454-2092
KADETT type 12S, '83, zelz.
mooi. Kerkraderweg 166,
Heerlen.
Te k. PEUGEOT 205 XS,
bwj. '87, 1e eig., 49.000 km.
st., kl. grijsmet., get. glas,
schuifd., 5 gang, pr.
’13.750,-. Te bevr. Ren-
nemigerveldweg 76 (zijstr. v.
Huisbergerstr.) Heerlen.
Te k. RENAULT 5 TL Le Car
bwj. '85, kl. grijsmet., vr.pr.

’ 9.750,-. 04498-58225.
SKODA 105 LS, nov. '87, in
pr.st., pr. ’5.250,-. Tel.
045-215302.
Mini SUZUKI Coupé GX
eind '80, met APK, ’ 1.750,-
Tel. 045-225913.
Te k. VW POLO S, bwj. '80,
i.z.g.st., APK tot '90,
’2.250,-. Tel. 045-323178.
VW GOLF 1,3 de luxe,,bwj.
'81, APK, bijz. mooi,

’ 4.500,-. Tel. 045-454087.
VWJETTAI.6LS, m. '82,4
drs., APK, z. mooi, ’ 4.750,-
Tel. 045-454087.
VOLVO 343 automatic '78
’1.250,-, APK '90. Tel.
045-323178.
Volvo 340 GL AUTOMAAT,
4 drs. (met koffer), bwj.'B4,
pr. ’ 8.950,-. 045-444584.
VOLVO 340 '86, i.st.v.nw.
met of z. gasinstall. zeer
voord. 04409-2619. na 18 u.
Te k. VOLVO 343, bwj. '80,

’ 4.500,-, APK-gek. tot juni
'90,045-311116.
Te koop gevraagd AUTO'S
vanaf 1979. Garage
Schaepkens. 04405-2896.
Voor liefhebber: Ford
CAPRI II! 2,3 S i.z.g.st. bwj.
10-79; Nissan Sunny
(Trend) bwj. 6-'BB, kl. rood/
grijs. 045-253568, na 18 u.

INKOOP goede auto's, cont.
geld. Joosten, Scharnerweg
3, Maastricht, 043-634978.
Mazda 626 coupé 2.0 GLX
'88, nw. model (kleur rood);
Mazda 626 2.0 GLX, LPG
27-10-'B7; Mazda 626 2.0
GLX HB 2x '86; Mazda 626
HB 1.6 GLX '87; Mazda Se-
dan 1.6 LX '86 '87; Mazda
826 HB 2.0 LX diesel '86;
Mazda 626 Sedan 2.0 LX
diesel '84; Mazda 626 HB
2.0 GLX '84; Mazda 626 HB
1.6 LX compl. met uitbouw-
set 13-11-'B4; Mazda 323
HB 1.5 LX '86; Mazda 323
HB 1.3 LX 2x '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; Mazda
323 NB 1.3 LX '86; Mazda
323 NB 1.3 DX'B5; Opel As-
cona 1.6 S '84; Opel Manta
I.BS'B3;Opel Kadert 1.6 S
GT '86; Opel Kadert 1.2 S
84; Opel Corsa TR 1.2 S
85; BMW 318 automaat '81;
Nissan Cherry 1.3 GL '84;
Triumph Spitfire MX 3, 1971,
’4.500. Goedkope inruilau-
to's: Mitsubishi Saporro aut.
78 ’1.750,-; Fiat 128 CL
1100 '80 ’500,-; Opel Re-
kord '79 automaat ’ 2.750,-.
LOVEN Heerlen B.V. Pale-
migerboord 401 Tel. 045-
-722451. Erkend APK-keu-
ringsstation.
Ford Scorpio 2.0 i CL 5-bak
86 ’24.500,-; Ford Siërra
1.6 CL sedan'B7 ’ 19.750,-;
Ford Siërra 2.0 Laser 5-bak
86 ’17.500,-; Ford Siërra
1.8 Laser 5-bak '86
f 16.750,-; Ford Siërra 1.6
laser '87 ’17.500,-; Ford
Siërra 1.6 laser 5-drs '86
’15.500,-; Ford Siërra 2.0
luxe '84 ’13.500,-; Ford
Escort 1.3 lux '83,’ 7.400,-;
Opel Ascona 1.6 LS 4-drs
'87 ’17.500,-; Opel Kadett
1.2 LS3-drs. '87 ’ 16.750,-;
Opel Ascona 1.6 S '83
f 7.400,-; Renault 25 TS s-
bak '86 ’17.250,-; Renault
11 1.4 Broadway 5-bak s-
drs '86 ’ 12.500,-; Mitsubi-
shi Colt 1.3 GL 5-bak nw.
model '88 ’ 18.750,-; Mitsu-
bishi Galant 1.6 GL 5-bak
LPG ’ 12.000,-; VW Passat
1.6 CL 5-drs '86 ’14.750,-;
Nissan Stanza 1.8 GL 5-bak
83 ’8.500,-; Mazda 626
1.6 LX '87 ’16.750,-; Mer-
cedes 200 benzine '82
’12.000,-. Inruil, financie-
ren en BOVAG-garantiebe-
wijs. Autobedrijf en APK
keuringsstation P. van DIJK
& Zn. Hompertsweg 33,
Landgraaf(Schaesberg-
Kakert). Tel. 045-311729.
Alle keuringen toegestaan.
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; Kadert 13
S 5-drs. blauwmet. '81;
Manta 2.0 GTE bruinmet.
'83; Ford Sierra KR 4i rood-
metal. '83; Sierra 1.8 laser
5-drs champagnemet. '86;
Sierra 2.0 LPG 5-drs.
blauwmet. '85; Fiesta 1.1 L
groenmet. '81; Toyota Star-
let 5-drs. zilvermet. '79;
Honda Civic 3-drs. licht-
groenmet. '81. Inr. gar. fi-
nanc. mogelijk. Autobedrijf
Gebrs. Dominikowski, Kant-
straat 48, Übach o. Worms-
Landgraaf. Tel. 045-326016
TOYOTA Carina bj. '77
’1.200,-; VW Golf 1100 bj.
'77 ’ 1.500,-. 045-251485.
Gevr. alle merken AUTO'S,
ook sloop en schadeauto's,
tev. caravans. 045-416239.

Auto LANDGRAAF biedt
aan: kijk en vergelijk: Mer-
cedes 500 SE met ABS air-
co Pullm. enz. '84; Ford Es-
cort XR3I Cabriolet ABS v.
ace. wit '86; Ford Escort Ca-
briolet wit in nw.st '84; Tal-
bot Samba Cabrio rood als
nw. '83; Fiat X 1-9 Targa
spec. edition zilvermet. '82;
Mazda RX7 in nw.st. Two-
tone grijs '80; Nissan 300 ZX
Turbo z. aparte auto grijs-
met. '84; Alfa Giulietta 1.6
m. div. ace. rood '84; Alfa
Giulietta 2.0 zenderuitv.
rood '82; Audi 80 cc grijs-
met. '85; BMW 318 I m.z.v.
ace. goudm. 48.000 km '86;
BMW 316 1.8 wit div. ace.
'84; Lancia Thema IE zwart-
met. '87; Citroen Axel
24.000 km rood '87; Citroen
2CV6 Special blauw '84;
Daihatsu Charade Van die-
sel wit '86; Ford Scorpio 2.0
CL roodmet. nw.st. '87; Ford
Scorpio diesel 2.5 steenrood
'86; Ford Sierra 1.8 Laser
beige z. mooi '86; Ford Sier-
ra 1.6 L 5-drs. wit '83; Ford
Escort 1.6 diesel goudmet.
44.000 km '87; Ford Escort
1.6 GL 5-drs. zilver als nw.
'81; Ford Escort 1.3 GL wit
z. mooi '82; Ford Escort XR3
m.v. ace. wit '82; Ford Fiësta
1.4 S zwart 30.000 km '87;
Honda Prelude EX 1.8 12
Valve wit '85; Lada 2105 GL
rood '83; Mitsubishi Galant
2000 Turbo blauwmet. '84;
Opel Kadett 1.3 LS 5-drs.
rood '86; Opel Kadett 1.3 S
Berlina bruinmet '83; Peu-
geot 505 GTI aut. blauwmet.
'84; Talbot Matra Rancho
groen als nw. '83; Toyota
Celica Liftback wit z. mooi
'83; Toyota Celica 1.6 ST
Liftback grijsmet. '82; Toyo-
ta Celica 2.0 KT Liftback
bruinmet. '82; VW Golf GTI
1.8 airco, stuurbekr. leerint.
'86; VW Passat CL 1.8 s-
drs. goudmet. '86; Volvo 360
GLT2.O Inj. rood 18.000km
'87; Volvo 340 DL wit '84. In-
ruilers : Rover 3500 S V 8
classic car '82; Ford Taunus
1.6L aut. groenmet. '82; To-
yota Celica 2.0 KT Liftback
bruinmet. '78; Ford Mustang
Ghia 8-cyl. bruinmet. '80;
Ford Mustang Ghia 6-cyl.
'80; Datsun Sunny GL LPG
roodmet. '81; Citroen Visa
koppeling defect '82; Volvo
343 DL rood '79; Fiat Ritmo
65 '80. * Erkend Bovagbe-
drijf * Inruil mog. * Eigen
werkplaats * Keuze uit 12-3
mnd. gar. * Financ. zonder
aanbet. mog. * VVN keu-
ringsstation * Alle keuringen
toegest. * Garantie boven
’10.000,-. Kom vrijblijvend
kijken en vergelijken bij Auto
Landgraaf. Het adres voor
de betere gebruikte auto.
Auto Landgraaf, Heerler-
baan 74-76, Heerlen. Tel.
045-424268/424231.
Kadett Hatchback 1.3 2-
drs., '88; Kadett 1.3 N 4-drs.
'88; Kadett Hatchback 1.3 2-
drs. '88; kadett Caravan s-
drs. 1800 S; Golf 18 I '89;
Omega 2L I Caravan '87.
Inr., fin. mogelijk. 1 jr. gar.
Autohandel J. BUISMAN.
Stenenbrug 1, Schaesberg/
Landgraaf. 045-323800.
AUTO'S Hallo Opgelet!! Wij
bet. ’3OO,- tot ’20.000,-
-voor uw auto. 045-411572.
Volvo 340 '80 ’2.750,-;
Volvo 340 '79 met lichte
schade ’ 1.250,-; Volvo 340
'79 ’ 350,-; Ford Taunus 1.6
automaat '77 ’ 950,-; To-
yota Corolla '81 ’1.950,-;
Subaru 1.6 automaat '78
’950,-; Rover 2600 '79

’ 950,-; Daf 46 '75 ’ 250,-.
Volvo KLIJN, De Koumen 7,
Hoensbroek. 045-220055.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Sloopauto's
Te k. gevr. loop-, sloop- en
SCHADE-AUTO'S. Ik betaal
-de hoogste prijs in Limburg.
Tel 045-254049.
Te k. gevr. sloop- en
SCHADËAUTO'S. Autoslo-
perij Marxer, 045-720418.
ROADSTAR vrgt. loop-,
sloop- en schade-auto's.
Vrijw. RDW. 045-226346.

Sloop- en SCHADEAUTO'S.
Oud ijzer en metalen. 045-
252216 / 272516 's avonds
Te k. gevr. SCHADE- sloop-
en loopauto's, in- en ver-
koop gebr. auto-onderdelen
Tel. 045-411480.
Piccolo's in het Limburgs
Dagblad zijn groot in RE-
SULTAAT! Bel: 045-719966.
' '—' '———~

_
Auto onderdelen en accessoires

SKF Kogellagers
V-Snaren

Oliekeerringen
1. Voor automobielen

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

Auto-Aktief boek '89 gratis af te halen.

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

Gebruikte en nieuwe ON-
DERDELEN v. jonge scha-
de-auto's. Deumens Haef-
land 20 Bruns. 045-254482.
Goede gebruikte onder-
delen voor alle types van
alle merken. ROBBY'S -
auto-onderd. 045-224123.

SPOELTHINNER ’ 1,95 per
liter excl. BTW Carshop, Au-
tomaterialen. Pieterstr.6,
Schaesberg, 045-326148.
Van maandag t/m vrijdag,
van 8.30 tot 17.00 uur, kunt u
uw PICCOLO telefonisch
opgeven. Tel. 045-719966.. Bedrijfswagens

Mercedes 207 D; Mercedes
208; Mercedes 307 D;
Mercedes 407 D; Mercedes
508 D; Mercedes 809 D;
Mercedes 813 D; Mercedes
814 D; Mercedes 1417 D;
\aa/i t -je n- \/vwi t /is nSteedlTeu'ze^t^O4^:
schillende uitvoeringen.
WC^w+^ A,,+~'o. reyiS AUIO S

Vaesrade 61-63 Vaesrade.
045-243317.

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

\l^~' "
Watersport

~CT7I Cn ,„kk„riw,( mö»METZLER rubberboot met

f» "’ 1650, - 045-417122.
Een PICCOLO in het Lim-
burgs Dagblad helpt u op
weg naar snel succes. Bel:
045-719966.

(Bromfietsen
Vespa SNORBROMFIETS
v.a. ’ 1.279,-. Geen aanbet.
afloss. ’ 50,- p.mnd. Huub
Arets, Ridderhoenstr. 118,
Hoensbroek. Tel. 211893
BROMMER gevraagd.
-04406-12875.

Vespa BROMFIETS v.a.

’ 1.125,-. Geen aanbet., af-
loss. ’ 50,- p.mnd. Huub
Arets, Ridderhoenstr. 118,
Hoensbroek. Tel. 211893
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Vakantie en Rekreatie
De mooiste kampeerauto's (splinternieuw) huurt UW

EUROPCAR
reeds vanaf ’ 900,- per week.

Nu nog mogelijkheden voor het hoogseizoen. I
Europcar-Collaris

Schelsberg 45, Heerlen. Tel. 045-720202. J
Prachtig gelegen VAKAN-
TIEWONINGEN te huur te
Wilwerwiltz / Luxemburg. Inl.
ma t/m vrij tel. 045-410071.

Van maandag t/m vrijoj
van 8.30 tot 17.00 uur, m
uw PICCOLO teleforq
opgeven. Tel. 045-719**]

Caravans/Kamperen
Camping Cars Ridderbeks
heeft de toonaangevende
vouwwagens van TOP-
KWALITEIT in huis: Scout,
Trigano en Europa-Camper,
snel opzetbaar, 4 jaar ga-
rantie mogelijk en in diverse
kleuren leverbaar. Cara-

O
S-Gra

(
uau' Predom va-

’5995,- tevens repara .e
verhuur en onderhoud. Lid
Bovag. Kom eens kijken op
ons nieuwe adres Prinsen-
baan 180 Koningsbosch.
Tel. 04743-2213.
JAARSTALLING (afgeslo-
ten) voor caravans, boten
e.d. te Sittard, ’l5O,- plus
BTW. Tel. 04492-2601.

Te k. gevr. TOURCAJJVANS en vouwwagens, <j
schadewagens. Tel. "1
323178. J
BERGLAND Carav*
Maurjtsweg 107,Stem',2,cfiüL,'rtrps v«JSu^T%Olt
en nog enkele ove^mode|||n met extra— J
Te k. CARAVAN Corsa»l
'84, luxe uitgev., m. wl
Tel. 045-210844.
Te k. Caravan KIP, bwj.'

®"

’ 2.000,-. Tel.045-3537J
Wat VERKOPEN? W
teer via: 045-719966.^,

Kontakten/Klubs

Babbelbox
Bel de enige échte Babbelbox wanneer je hunkert naar 6

avontuurtje. 50 et./ p.m.

06-320.330.02
Bobby's Gay Box

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

06-320.323.01
Babbellijn

Branie schoppen met 9 mensen die hunkeren naaM
avontuurtje, 's Nachts alleen voor volwassenen 50 dl

06-320.330.03
Warme dagen, hete meisjes, korte rokjes 50 ctf"

Tieners 06-320.323.1j
Madame Butterfly

en haar meisjes. Hommert 24 Vaesrade open va. 18J>
Privéhuis Diana

045-213142 J
Nieuw Jeany met een speciale massage. Kom eens m

U bent van harte welkom. J
Niet alleen de zomer is heetü'

Privéhuis Michelle
met 10 leuke dames

045-228481/045-22968Ö;
Tevens meisje gevraagd. _^

Al onze zomersproetjes zijn er weer

River-side-club
E9afslag Echt-Ohé en Laak. Dijk 2 Ohé en Laak, 10°^voorbij camping Maasterp. Open van ma. t/m vrijo-

14.00 t/m 02.00 uur. Tel. 04755-1854. __^

Escort Marlie
Salmanita en vriendinnen. Wippen bij U binnei 1

Telefoon 045-451033
GEZELLIG Flirten en Versieren

Flirt-Café 06-320.330.7?
Donna-Maria 045-227734

045-229718 met haar vriendinnen. Tev. ass.Jjg)^

Club Pin Up
Met mooie Pin-Up girls en excl. service. J

Geopend ma. t/m vrijdag van 14.00 tot 02.00 %
Pr. Hendriklaan 312, Brunssum. Tel. 045-272gg^

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

320.320.24.
06-sex

Zevende Hemel
06-320.320.07

GRATIS PORNO POSTER

Relax-Line
06-320.320.06

ÜLiveü
Sex Relax Box

06

320.324.06
Addink Prod. 50 et/min.

Nimf Debbie
alle gaatjes gevuld

50 et/min. 06

320.320.14
Tieners

GRATIS PORNO PAKKET
50 et/min. 06-

-320.320.10
" JONG MAAR HEERLIJK!

LIVE-LIVE-LIVE 50ct/min.
S.M. Box

06-320.330.70
sex party box

06
320.323.06

Talk prod. 50 et/min.

Topsex
18 jaar, 2 handen vol

maar 2 kwartjes p.m. 06

320*325*25
Hardlesbi

Rijpe Sex
Maar 2 kwartjes p.m. 06

320*323*24

"De Jachtnut
Haanrade-K'rade, GreJJI23, Gerda, Regina, J*JHeike, Areane, Rita. <%dv. 20-04 uur. 045-4*"
Tev. meisjes gevr. A

"06-320.321.03"
Retina Sexfo0

’ 0,50 p/m y

Hardse*
lekker hard öOcpfj

320*325*3
320*325!^
Orale se^

06-320.323.40 - 500
Zeventie^

06-320.331.53 {SOjP

Making \o*
De beste gay-Wen (t

06-320.331.83(50j^
Verslingerd **Lady Biz^f

50 et p/m 06*320
3*2468^

rijpe vrouW^J
Tante Ria, 40 jr. 50 ep"

320*323*45 .
320*323*j:

Thai Privé
Suffolkweg 13, We

04950-42966^
POEZÉ'
m e i s J;J

06-320.324.36 /JOJA
H ÉBO V/

Pascal laat ooK i°
voor paal staan rf

06-320.329.92 /j£x'
Buro Elvir^
Adres Bemiddel"l^045-419384. Meisje^

Voor Piccolo'^
zie verder pagina
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Duitsland 1
ij. Toeristische
b' '" Cruises. 2. Kampeervakan-
hj- Toeristisch nieuws. Presenta-ren Eitel.
Ij a9esschau.
Fe milder aus der Wissenschaft.
)S gelden, (herh.).
Sj !»eltspiegel.
Ir, rersoverzicht.
l$ Heute.
k**lntemationale Funkaus-
|(iun9 Berlin 1989.

Funkaus-lsUri9 Berlin 1989.
!j Jagesschau.
fci*"f Achse. Serie. Afl.: Arriver-
fvL'esterdays. Afl.: Chris An-

|q 'agesschau.
ij ["'er und Heute. Actualiteiten.
I Zürich. Serie.
\ Tonen.
Ü. togramma-overzicht.
Ij y~T)Tagesschau.
(r^ugust '39. Documentaireserie
Y 1 dagen tussen oorlog en vre-
j^ndaag: Maandag, 28 augustus

%rnzug ms paradies. 6-delige
l(au|tse serie. Afl.l: Der erste Tag.
ij^benteuer Kaukasus. Docu-
t 're over de natuur en het leven
IjKaukasus.iL °nas. Cabaret, satire en paro-
L' met Bruno Jonas en Monika
darter.'iiL^ovembermond. Tv-spel van
icjdra von Grote. De Duitse Jodin|k%er Mesing vlucht in 1940 uit
Lnden van de Gestapo naar Pa-

Ik, *ar zy ondergebracht wordt door
IVriendin Férial.

00.45 Tageschau.
00.50-00.55 Nachtgedanken. Be-

schouwing door Hans Joachim Ku-
lenkampff.

Duitsland 2
09.45 Gezamenlijk ochtendpro-

gramma ARD/ZDF.
13.15 ""Heute mittag.Het ZDF-mid-

dagmagazine vanaf de Internationale
Funkausstellung Berlin 1989 met
heute-Nachrichten. Presentatie: Su-
sanne Conrad en Karlo Malmedie.

15.00 (TT)Flipper. Amerikaanse
speelfilm uit 1963 van James B.
Clark. De 12-jarige Sandy vindt op
een dag een gewonde jonge dolfijn.
Hij besluit het beest thuis te verzor-
gen, maar zijn vader is het daar niet
mee eens.

16.30 Pippi Langstrumpf. 21-delige
jeugdserie naar de verhalen van
Astrid Lindgren, met Inger Nilsson,
Par Sundberg, Maria Persson e.a.
Afl.: Pippi zicht in dieVillaKunterbunt.

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

17.10 ""Internationale Funkaus-
stellung Berlin 1989: Der Superflip,
spelprogramma. Presentatie: Michael
Carl.

17.50 Ein Colt für alle Falie. 17-deli-
ge Amerikaanse serie, met Lee Ma-
jors, Douglas Barr, Heather Thomas
e.a. Afl.l: Wespestiche. Aansl.: So
lauft's richtig, verkeersquiz: A-tag.
Presentatie: Dieter Thomas Heek.

18.25 Ein Colt für alle Falie. Vervolg.
18.58 Programma-overzicht.
19.00 Heute.
19.30 Die Fahrten des Odysseus.

Italiaanse speelfilm uit 1954 van Ma-
rio Camerini, met Kirk Douglas, Silva-
na Mangano, Jacques Dumesnil e.a.
Door de list met het Trojaanse Paard

weet Odysseus de strijd tegen de tro-
janen te winnen. Daarop wordt hij
door Kassandra, de dochter van de
Trojaanse koning, vervloekt.

21.15 WISO - Economisch-sociaal
magazine.

21.45 Heute-Joumal.
22.10 Vom Morgenland ms Reich

der Sonnengöttin. Wohnen exo-
tisch, 4-delige documentaire serie
over het dagelijks leven in Arabië, In-
dië, China en Japan. Afl.2: Leben in
Indien.

23.00 Die stillen Stars. Portretten van
Nobelprijswinnaars. Vandaag: de
medicus Ragnar Granit. (Twee kana-
len).

23.30 «Mr. Moto und sein Lockvo-
gel. Amerikaanse speelfilm uit 1939
van Norman Foster, met Peter Lorre,
Josef Schildkraut, Lionel Atwill e.a.
Wanneer in Egypte door een archeo-
loog de kroon van de koningin van
Sheba wordt gevonden, vreest mees-
ter-detective Mr. Moto, dat de meedo-
genloze juwelendief Metaxa hier snel
op af zal komen.

00.30-00.35 Heute.

TV-KANALEN,
GOLFLENGTEN

rka CAI-abonnees
zie schema exploitant

i^Wart wit programma
F stereo geluidsweergave
L 'weetalig bij stereo-app.v 'eletekst ondertiteling

TELEVISIE
k ar,d 1: 5 26. 29. 46. 51. 53 en 57

21.35 Brandpunt politiek café,

Nederland 2: 31, 33. 35. 49. 54. 56 en 60
Nederland 3: 23. 32. 34. 43 48, 52 en 59
Duitsland 1: 9. 12. 24 en 46
Duitsland 2: 21. 29, 35 en 37
Duitsland 3 WEST: 39 48. 50. 55 en 58
Duitsland 3 SWF: 40. 55 en 56
België TV 1: 10en 44
België/TV 2: 25 en 47
België RTBF 1: 3 en 8
België Tëlé 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
'u\ 6 woudlopers. Britse jeugd-
| Rix Hagon, Ralph Ender-
C^glas Master e.a. Afl. 20: DeRn mijn.
tl ï'euws.
5 JkTak. Animatieserie. Afl. 275.
\ 6 peulschil. Doe-programma.
5 2a9: Dierenasiel.
tyvv°nturenbaai. Canadese

6rie. Afl. 28: De babysitter.Ni-
\ eeft het moeilijk èls zij moet ba-

-1 k f 1bij een slim kind uit Chicago,
f^ 'emaal niet in Danger Bay wil
Si'
savende Aarde. 24-delige En-w^ocumentaire serie van David
vorough over het ontstaan van
k"Q en het aardoppervlak. Afl.
S^we werelden (1).
l Programma-
,l£ ' en paardenkoersen.|%ws.

w^ren. Australische tv-serie,
!W9: Op de vooravond van de
'i [v krijgt Des het op de heupen.
!It ga s Boot. 6-delige Duitse serie

s (
e roman van L.G. Buckheim.

iJsiot) 24 uur na de luchtaanval
üp Ü96 terug naar de oppervlak-, i(le^Ljn laatste krachten varen de

5^ n naar La Roehelle, waar zij
U 6vijand worden verrast...
il^merrock. Verslag van de
otsCla9 van net Marktrockfestival

11§ 15 augustus plaatsvond in
Il ■ Presentatie: Walter Groot-

awrs. Deel 2.
21.55 Leven zonder George. 1 1-deli-

ge Engelse komische serie. Afl. 11
(slot). Kan Larry 30.000 pond vinden
voordat David Knight hem op het
spoor komt?

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

Terug naar school (1).
22.50 Mensen rond het Grote Oce-

aanbekken. 11-delige Australische
documeritaire-serie over de explora-
tie van volkeren rond het Stille Oce-
aanbekken. Afl. 9: Wegen zonder
wielen.

23.50-23.55 Coda. Zo tedere schade
als de bloemen vrezen..., van Weru-
meus Buning.

" Peter Phelps en Gaynor
Martin in 'Sons en Daugh-
ters. (Belgié/TV 2 -19.00 uur.)

Nederland 2
NOS
13.00-13.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
AVRO
16.50 The real Ghostbusters. Teken-

filmserie. Afl.: Wie is bang voor de
boze geest? (herh.).

17.13 Foofur. Tekenfilmserie. Afl.: De
smoesjes van Rocki. (herh.).

17.35 Bluffers. Tekenfilmserie. Afl. 13
en slot. (herh.).

17.58 ""Ontdek jeplekje: Giethoorn.
18.08 (TT)Hollands glorie. 12-delige

serie van Walter van derKamp naar
de roman van Jan den Hartog. Afl. 9:
Er is geen werk voor deFurie. Bij aan-
bestedingen heeft Kwel altijd en over-
al een vinger in de pap. Jan Wande-
laar besluit tot een bliksemoffensief
om Kwel de nek om te draaien,
(herh.).

18.58 Survival of the fittest. Sport-
evenement gepresenteerd door Jack
van Voorn.

19.23 (TT)De brekers. 13-delige se-
rie. Afl. 9: Kiespijn. Fokke is aangere-
den dooreen automobilist die naar al-
cohol ruikt en Harrie wordt geteisterd
door kiespijn, (herh.).

20.00 (TT)Journaal.
20.27 PP. Verkiezingsuitzending van

De Partij van de Arbeid (P.v.d.A.).
20.30 Spa Holland triathlon. Sport-

evenement.
21.37 The making of „Wilde harten".

Documentaire over de totstandko-
ming van deze nieuwe Nederlandse
speelfilm van Paul Verhoeven.

22.02 AVRO Televizier. Actualiteiten-
rubriek.

22.32 A summer's weekend by the
sea. Film over het North Sea Jazz

Festival '89, met ca. joe wimams,
Stan Getz, Dorothy Donegan e.v.a.

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

00.00-00.05 Journaal.

" Frank Kramer presenteert het programma 'Boggle'. (Ne-
derland 1 -19.19 uur.)

Duitsland 3 WEST
08.55 Seniorengymnastik. Afl. 11.
10.10-12.25 Schooltelevisie.
15.35 Teletekstoverzicht.
16.00 Funkausstellung: Sport-Treff.
16.30 Universiade aktuell. Sportpro-

gramma met atletiek.
17.00 Schooltelevisie.
18.00 Telekolleg 11. Gursus Duits. Les

39. (herh.).
18.30 Sesamstrassse.
19.00 Aktuelle Stunde. Regionaal

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

20.00 Landesspiegel: Proben im

Langen Haus, documentaire over de
muziekacademie in Nordrhein-West-
falen.

20.30 48 Stunden: Polizei zum Anfas-
sen. Documentaire.

31.00 Fragen Sic Frau Dr. Cora. Hu-
morprogramma met Johanna von
Koczian.

21.30 West 3 aktuell.
21.45 Universiade-Magazin. Samen-

vatting van dit sportevenement met
atletiek, basketbal en schermen.

22.05 Hilferufe: Wege aus derKrise -
Inge Dahlmann - Gescheitert zwi-
schen Wunsch und Wirklichkeit?. Ma-
gazine voor mensen met geestelijke
problemen.

23.05 West 3 TV-Spiel - 25 Jahre
Adolf Grimme Preis: Mord in Frank-
furt van Rolf Hadrich.

00.23-00.28 Laatste nieuws.

" Inger Nilsson in 'Pippi Langstrumpf. (Duitsland 2
16.30 uur.i

RADIO
Radio 1:95.3en 1003 mHz 747 kHz 1402 mi en
1251 kHz (240 m|

Radio 2: 92 1 en 88 2 mHz (van 19 00-7 00 ook
frequenties AM- en FM-zenders Radio 1;
Radio 3: 1039 en 90 9 mHz
Radio 4: 98.7 en 94 5 mHz
Radio 5: 1008kHz (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 (93 7-
-97.5 en 97 9 kHz,
Belg. Rundfunk: FM 5 26 en 45
RTL: 208 m (1440 kHz van 5 30-19 001 - FM 6 er
33 (88.9 en 97 mHz; - KG 49.26 m 16090 kHz/WDR 4: 93 9 en 91.9 mHz

België/TV 2
19.00 Zonen en dochters. Australi-

sche serie. Afl. 815: Susans achter-
docht wordt gewekt...met wat hulp
van Alison.

19.25 Superkat en supermuis. Afl.
50.

19.28 Programma-overzicht.
19.30 Nieuws.
20.00 lets in de regen. Nederlands

drama van Jurriën Rood en Pieter
Kramer, met Lennie Brederveld, Ce-
cile Heuer, Beppie melissen e.a.

20.55-22.45 Uitzending door der-
den. Programma van de Vrijzinnige
Verenigingen.

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. 19.24 Top 5.19.30 Journaal en

Weerbericht. 20.00 Actualités a la une.
20.05 Cycle: Rires de l'été: La situation
est grave...mais pas desesperrée.
Franse speelfilm uit 1975 van Jacques
Besnard, met Jean Lefèbvre, Maria Pa-
cöme, Michel Serrault e.a. Om haar
verloofde, de ondernemerBertrand Du-
vernois, te helpen aan toestemming tot
de bouw van een torenflat, stemt de
aristocrate Sophie erin toe om de Mi-
nister van Cultuur een weekend in haar
kasteel te ontvangen... 21.45 Japon, Ie
rêve et l'histoire. Documentaire-serie
over Japan. Afl. 12: Barbaren, die uit
Europa komen (1540-1650). 22.40
23.15 Laatste nieuws en weerbericht.

Télé 21
18.30Schooltelevisie. 19.00Kapers op
de kust. Herhaling van cursus Neder-
lands. 19.30-20.00 Journaal (met si-
multaanvertaling in gebarentaal en
weerbericht.

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.
TELEAC
18.00 Voorlichtingsprogramma Por

favor, Spaans voor beginners.
18.15 Voorlichtingsprogramma De

planeten.
18.30 Sesamstraat.
18.45 Bruintje Beer. Britse tekenfilm-

serie. Afl. 7: Bruintje Beer en de viool.
18.50 De geluidenjager van de Stille

Oceaan. Reportages van de compo- i
nist van geluidenjager David Fansha-:
we. (slot). ■SOCUTERA

19.42 Goed nieuws over kanker, j
Voorlichtingsfilm.

19.47 Verhalenvertellers. Vandaag: ■V.S., Doe MacConnel met De oude j
Roho.

19.55 PP. Verkiezingsprogramma van :
de Socialistiese Partij (S.P.).

20.00 (TT)Journaal.
20.20 PP. Verkiezingsuitzending van i

de Partij van Communisten (V.C.N.), i20.26 Van beitel tot beeldscherm, j
Documentaire.

21.22 Sport Studio.
IKON-KRO/RKK
21.57 Kenmerk. Actualiteitenrubriek.
22.22 Een bericht van de Wilde Gan- !

zen.
22.25 PP. Verkiezingsuitzending van :de Democraten '66 (D '66).
22.30 Journaal.
22.40 Den Haag Vandaag.
22.55-23.00 Nieuws voor doven en i

slechthorenden.

Duitsland 3 SWF
16.00 ARD-Sport-Treff. .16.30 Kennzeichen des Lebendi-

gen.Afl. uit de informatieve serie Bio-
logie.

17.00 Der stumme Dialog. Afl. uit de
informatieve serie Dialoge.

17.30 Deutsch im Telekolleg 11. Cur-

sus Duits. Les 39. (herh.).
18.00 Sesamstrasse.
18.29 Da schau her! Kinderprogram-

ma gepresenteerd door Peter Kropf.
(herh.).

18.52 Philipp. Kinderserie. Afl.: Au
Backe! (herh.).

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

Documentaireserie. Afl: Tiefer Süden
USA, documentaire-serie over het
zuiden van de VS. Afl. 1: Louisiana
und Mississippi. (herh.).

20.15 Ein neues Zeitalter der Heil-
kunst? Reportage over onderzoek
naar gen-therapie in de VS.

21.00 Südwest aktuell.Neues urn
Neun.

21.15 Mark(t) und Pfennig. Consu-
mentenmagazine. Presentatie: Gaby
Dietzen en Bernd Schröder.

21.45 ■Gesprache der Weltge-
schichte. Danton - Robespierre, dia-
loog met Heinz Berment en Heiner
Schmidt.

22.15 Die Geschichte des Chevalier.
6-delige serie. Afl. 5 en 6., met Fanny
Cottencon, Franck David, André Rey-
baz e.a.

00.05 Laatste nieuws.
00.10-01.40 IFA-Talkshow. Presen-

tatie: Hannelore Gadatsch en Carola
Wied.

TV5
16.05 Reportages. 17.00 Sport. 18.05
Brèves et Météo Européenne. 18.10
Récréation. 18.30 l'lmagination au ga-
lop. 19.00 Des Chiffres et des Lettres.
19.30 Les Carnets De L'Aventure.
20.00 Beau Et Chaud 21.00 Nouveau
Monde. 22.00 Journal Télévisé. 22.35
La Route Des Vacances. 23.05 Actuel.
00.00-01.00 Fiqures.

Radio 1 radioleder heel uur nieuws. 7.04 Hier en
nu. 7.15 Het Levende Woord. 7.22
Lichte muziek. 7 30 Nws. 7.33 Hier
en nu. 8.32 Maandagmorgen 'ma-
gazine. (9.30, 10.30 en 11.30
Nieuwsoverzicht Hier en Nu). 12.06
Boer en tuinder. 12.30Nieuwsover-
zicht Hier en Nu. 12.32Overkopen
gesproken. 12.49 Moment. 12.55
Meded. t.b.v. land- en tuinbouw.
13.09 Hier en nu. 14.06 Veronica
Nieuwsradio. 19.04 Veronica
nieuwsradio extra 20.02 Club Ve-
ronica trend. 21.04 KRO's Jazz
Connection. 22.04 Op de eerste
rang. 22.50 In het teken van dere-
genboog. 23.05 Met het oog op
morgen. 0.02 Easy listening. 2.02-
-7.00 De nachten van augustus.

radio 2
leder heel uur nieuws. 7.04 Een
goede morgen met Ron Brandste-
der (8.04-8.15 TROS-Aktua). 9.04
TROS Gouden Uren. 11.04OpVol-
le Toeren. 12.04 TROS Dierenbin-
go. 13.04 Tros Aktua. 13.15 Tijd
voor Tetske. 14.04 Muziek uit dui-
zenden. 15.04 Earth & Fire in con-
cert. 16.04 Monterey popfestival
1967. 17.04 Ronduit Radio-

krant. 18.04 Tijdsein. 18.25Kom er
es uit. 18.50 De wolkenwagen.
19.03 Residentie Pauze Dienst.
19.30 Hemelsbreed. 19.45 Begrijpt
u wat u leest? 20.00-7.00 Zie radio
ï.

Radio 3

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

pop twintig. 18.03Driespoor. 19.03
Het steenen tijdperk. 20 03 Muziek
met Meta. 22.03 Candlelight.
23.03-24.00 Droomgeheimen.

televisie en radio maandag

Nederland 1
'"O-I 3.05 Nieuws voor doven en
iJWithorenden.
,*5 Neighbours. Australische serie.
2 Probeert met Bob over het ge-
olijke fietsgedrag van Bernie tefaten. Julie besluit ontslag bij deJ* te nemen.

De familie Perwanger. 9-delige
*re Afl. 9: Er zijn nieuwe tijden aan-
*broken. De nieuwe ontwikkelingen
ffniet meer tegen te houden.
Sr poppenkraam. Kinderserie. Afl.
I n°e br'ef-
'Sn

Al9emene Loterij Nederland.
& Journaal.
r* Professor Poopsnagle. Jeugd-
ig- Afl. 13: Dingle luistert het

van de kinderen af en
jJW de problemen die zij hebben

** het laatste cryptogram.

18.05 Jagers van het luchtruim. Na-
tuurdocumentaire. Afl.: Wouwen en
bastaardwouwen.

18.30 Ravioli. 13-delige Duitse serie.
Afl. 9: De tweede oma. Pepe is zo be-
ledigd dat hij besluit in bed te kruipen
en er voorlopig niet meer uit te ko-
men.

19.00 Journaal.
19.17 PP. Verkiezingsuitzending van

het Christen Democratisch Appèl
(C.D.A.).

19.19 Boggle. Woordspel gepresen-
teerd door Frank Kramer.

19.52 Inspecteur Dalgliesh. Engelse
misdaadserie. Inspecteur Dalgliesh
en het Berowne-Mysterie. Afl. 5:
Dalgliesh heeft de geliefde van de
vermoorde Sir Paul Berowne weten
te traceren en verdenkt haar van het
achterhouden van informatie.

20.42 Haal het doek maar op. Repor-
tage van de uitreiking van de jaarlijk-
se theaterprijzen. Presentatie: Pierre
Janssen.

22.30 Journaal.
22.40-23.30 Als men van de duivel

spreekt... Afl. uit de Britse documen-
taire serie Everyman, over de vele
culturele gestalten van de duivel door
de eeuwen heen.

uliver Ford Davies, Roy Marsden en Penny Downie in
*Pecteur Dalgliesh'. (Nederland 1 - 19.52 uur.)

Radio 4
7.00 Nws. 7.02 Aubade (8.00 Nws).
9.30 Daar word ik stil van. 10.00
KRO-klassiek op maandagmorgen:
I. Endellion kwartet; 11. om 11.25
Cécile Ousset, piano. 12.00 Ge-
stalten van de maan, Chin. volks-
muz. 12.30 John Corigliano-Pied:
Piper Fantasy. 13.00 Nws. 13.02
KRO klassiek op maandagmiddag.
I. Symfonie nr. 3, Glière. 11. Krol Ro-
ger, opera van Szymanovsky.
16.00 In antwoord opuw schrijven -klassiek. 17.00 Arthur Bliss. 18.00
Nws. 18.02 Blazers magazine.
18.30 De Klassieken. 20.00 Nws.
2002 De VARA-Matinee: Rotter-
dams Filharmonisch Orkest met
cello. 22.00 Jazz-op-vier. 23.00-
-24.00 Het zout in de pap.

Radio 5
6.30-6.49 Scheepvaart- en markt-
berichten en uitgebreid weerbe-
richt. 9.00 Nws. 9.02 NOS Sportief.
9.25 Waterstanden. 9.30 Het poli-
tieke circus. 10.00Factor 5, metom
11.00 Berichten van en over oude-

ren. PP.: 11.50 Uitzending van de
Vooruitstrevende Minderheden
Partij (VMP). 12.00Nws. 12.05 Het
voordeel van de twijfel: Louis Paul
Boon (1). 13.00Nws. 13.10 Faktor
5, met om 13.10Bericht van buiten
en 15.00 Bericht uit het koninkrijk.
16.30 NOS Kindermagazine. 17.00
Wat een taal 17."V1 npsprlpnrQ in

Duitsland. 17.55 Meded. en schip-
persberichten. 18.00 Nws. 18.10
Faktor 5, vervolg. PP.: 18.20 Uit-
zending van de Volkspartij voor
Vrijheid en Democratie (WD).
18.30 Progr. voor blinden en
slechtzienden. 18.40 7e Dags Ad-
ventisten. 18.55 Promoprogramma
voor buitenlanders. 19 00 Pro-
gramma voor buitenlandse werk-
nemers. 20.30 Het voordeel van de
twijfel: Louis Paul Boon (2). 21.35-
-22.00 Hobbyscoop.

RTL Plus
i 06.00 Hallo Europa - Guten Morgen

Deutschland. Ontbijttelevisie.
i 09.10 Die Springfield Story. Ameri-

kaanse serie.
i 10.00 Reich und schön. Serie.
i (herh.).
i 10.25 Mask. Tekenfilmseri . (herh.).
i 11.00 Die Rosei vom Schwarzwald.

Duitse speelfilm, (herh.).
j12.30 Klassik am Mittag. Met het gro-

te RTL-Orkest.
i 13.00 Heute bei uns. Aansl.: Heath-

cliff, tekenfilmserie. Afl.: König der
i Tiere/Die Katze Knus.
! 13.25 California Clan. Amerikaanse
i' serie.
j14.15 Die glorreichen Zwei. Ameri-
j kaanse serie. (herh.). „
; 15.00 Messe - Markt - Meinung. Live-

programma vanaf de IFA. Presenta-
tie: Willy Knupp.

■ 15.45 Netto. Ihre Wirtschaft heute.
! 15.55 RTL aktuell.
i 16.00 Die Springfield story. Ameri-

kaanse serie,
i 16.50 Reich und Schön. Amerikaan-
i se serie.
117.15 Inspektor Gadget. Tekenfilm-
j serie. Afl.: Gold stinkt nicht.| 17.45 RTL-Spiel. Aansl.: Tekenfilm.

■ 17.55 RTL aktuell.
■ 18.00 Baretta. Amerikaanse misdaad-

serie. Afl.: Der Ninja.
! 18.45 RTL aktuell.
j19.10 Karlchen. Der RTL-lümmel vom: Dienst.
: 19.12 Weerbericht.: 19.20 Captain Power. Amerikaanse
| tv-serie. Afl.: Der Eindringling.
j19.50 Der Hammer. Amerikaanse tv-

serie. Afl.: K.O. in der Hochzeits-
nacht.

■ 20.15 Der Chef. Amerikaanse politie-
■ serie. Afl.: Stur bis in denKnast.
| 21.10 Die romantische Englanderin.
j Engels/Franse speelfilm uit 1975 van
j Joseph Losey, met Michael Caine,: Glenda Jackson, Helmut Berger e.a.: 23.00 Kuit-Tour.
: 23.05 RTL aktuell.
■ 23.15 Kulturmagazin 10 vor 11. Met

Alexander Kluge.
! 00.10 Mannermagazin 'M.
i 00.45-00.50 Betthupferl.

SAT 1
: 06.00 Guten Morgen mit SAT 1 09.00
i SAT 1 bliek. 09.05 Programmvorschau.
i09.10 Familie Feuerstein. Tekenfilmse-
i rie. Afl.: Fliegende Jobwechsel. 09.35iThe Real Ghostbusters. Afl.: Buden-
zauber an der Uni. 10.00 SAT 1 Bliek.
10.05 General Hospital. Afl.: 30 Tage
Zeit. 10.50 Teletip Koehen. 11.00 SAT
1 Bliek. 11.05 Die Todesranch. Ameri-
kaanse western uit 1966. Aansl.: Te-
kenfilms. 12.50 IFA-News. 13.00 Tele-
Börse. 14.00 Ihr Horoskop. Aansl.: Pro-
gramma-overzicht. 14.05 Pixï im Wol-
kenkuckucksheim. Afl.: Der Sandmann
14.30 BLassie. Afl.: Die Vervolgung.
15.05 General Hospital. Afl.: Ein wahrer
Freund. 15.50 Teletip Haushalt. 16.00
SAT 1 Sport live. 16.55 1. Spiel. l9.oo
Glücksrad. Quiz-Show. 19.30 SAT 1.
Wetter. 19.35 SAT 1. Sport live. 21.30
Junge Leute brauchen Liebe. Oosten-
rijkse film uit 1961 van Geza von Czif-
fra, met Conny Froboess, Johannes
Heesters, Peter Weck, Waltraut Haas,
Senta Berger, Bill Ramsey, Katharina
Mayberg e.a. 22.10 SAT 1. Wetter.
22.30 Junge Leute brauchen Liebe (2).
23.05 SAT 1 Bliek. 23.15 News & Sto-
ries. 23.55 So gesehen. 00.10 SAT 1
Sport live. U.S.-Open Flushing Mea-
dow. Aansl. Programma-overzicht.

Sky Channel
06.30 European Business Channel
07.00 The DJ Kat Show.
09.30 Panel Pot Pourri.
11.00 The Suliivans.
11.30 Sky By Day.
12.30 A Problem Shared.
13.00 Another World.
13.55 Pages from Skytext.
14.50 As the World Turns.
15.45 Loving.
16.15 The Lucy Show.
16.45 Sylvanians.
17.00 Countdown.
18.00 Snooker.
19.00 International Motor Sport.
20.00 European Junior Athletics.
21.00 Eurosport.
22.00 Ringside Superbouts.
23.00 Motorcycling Grand Prix.
00.00-01.00 Asian Open Snooker.

SSVC
10.00 Bric-a-Brac.
10.20 Popeye and son. 'Juniors Ge-

nie' and 'Mighty Olive at Bat.

10.40 Connections. With Simon Po
ter.

11.05 The Waltons. The search. Eer
legendeover bergen wordt werkelijk
heid als Olivia en Elizabeth verdwa
len in de bergen.

11.55 Bank Holiday Grandstand.
Met de 6e test op de Oval.

14.00 News and Weather.
14.05 Neighbours. Australische serie.

14.30
Bank Holiday Grandstand. Met de 6e

test op de Oval en racing van Ripon.
The Chart Show. Non-stop videos
van de top-tien singles en de mu-
zieklijsten.

19.20 That's showbusiness. Een
kwis gepresenteerd door Mike Smith
met deteam leiders Gloria Hunniford
en Kenny Everett.

19.40 Coronation Street. Serie.In de
ochtend moet Gail de consequenties
aanvaarden van een romantische
nachtelijke ontmoeting.

20.05 Smokey and the bandit. De
pas gepensioneerde Sheriff Bulford
T. Justice mist de goede oude tijd dat
hij op The Bandit' jacht maakte. Wan-
neer hij een vrachtwagen bemerkt die
reclame maakt voor een zeevoedsel-
keten, is hij ervan overtuigd dat het de
oudebekende is.

21.25 Star Trap. Film met Nicky Hen-
son en Frances Tomelty. Een schrij-
ver van een best-seller bezoekt Ox-
ford om een lezing te geven. Maar
komt terecht in een echte moordzaak
met zwarte magie.

23.10 News and BFG weather re-
port.

23.25-00.10 Miami Vice. Like a hurri-
cane. Crockett is uit zijn doen door de
rock zangeres Caitlin Davies, een
hoofdgetuige in een payola schan-
daal, die hij moet beschermen.

MTV Europe
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 Solid Rock.
01.00 Club MTV.
01.30-07.00 NightVideos.

Omroep Limburg
7.15 Ochtendmagazine: Limburg
Actueel. Gast van de Dag en mu-
ziek. 8.05, 9.02, 10.02 en 11 02
Kort nws. 12.05 Middagmagazine:
Limburg Actueel, Limburg en de
Wereld, Agenda en Muziek. 13 05.
14.02, 15.02en 16.02Kort nieuws
17.02 Regionaal weerbericht.
17.05Limburg Actueel, Agenda en
Muziek. 17.25 Vakwerk: de Lim-
burgse arbeidsmarkt, scholing en
vacaturebank. 17.55 Kort nieuws.
18.05-18.07Aankondigingen.

BRT 2
0600 Nieuws. 6.05 De Gouden
Geeuw. (6.30, 7.00 Nieuws. 7.30
Nieuws, en R.V.A.-berichten). 8.00
Nieuws. 8.10 De Groote Magazij-
nen. 10.00 Nieuws. 10.03 Kwistig
met muziek. 11.55 Mediatips.
12.00 Limburg 1989. 13.00
Nieuws. 13.10 Joekebokssouvenir.
14.00 De eerste dag 17.00 Focus.
17.05 Hitrevue. 20.00 Slowtime
2100 Een plaat voor Margriet
Tl rt/"\ ki:~. r\n r\c tl i

tien. 23.30-6.00 Nachtradio (o
24.00, 5.00 en 5 30 uur Nieuws|

WDR4
4 05 Radiowecker 5 59 Stationsan-
sage. 6.05 Morgenmelodie 905
Musikpavillon. 12.05 Zur Sache
12.07 Gut Aulgelegt. 14.05 Wirt-
schalt. Auf der Promenade 1500
Café-Konzert. 16.05 Heimatmelo-
die. 17.00 Musik-Express 20 05
Zwischen Broadway undKudamm
21.00 Musik zum Traurnen. 22.30-
Nachtexoress.

Super Channel
07.00 World news and Bussmess

Hour.
08.00 The mix.
15.30 Chart Attack.
16.30 On The Air.
18.30 Off theWall.
19.30 Foley Square.
20.00 High Chaparral.
20.55 Cassie & Co.
21.50 World News.
22.00 South Seas Voyage.
23.00 Four in the Wild.
00.00 Worldnews. Aansl.: The Mix.
02.00-06.00 Italiaanse program-

ma's.
02.00 Winners Cup.
03.00 Quiz.
03.30 A tavola con... Culinair pro-

gramma.
04.00 II palio di Siena. Paardesport
05.00 Figli. Medische rubriek.

Belg. Rundfunk
6 35 Radio Frühstück. 7 15
Wunschkasten 7.45 Veranstal-
tungskalender 8.30 Besinnliche
Worte. 9.10 Musikexpress. 10.00-
-12.00 Gut aulgelegt. 12 00 Veran-
staltungskalender Musik bei Tisch.
12.15 Veranstaltungskalender
13.00 Frischauf. 14.05 Musikzeit
heute: Operette & Musical. 15.00
Nachmittagsstudio. 16 05 Spot-
light: US-Charts. 17.05 Oldiekiste.
18.10 BRF-Aktuell. 18.40 Jazz:
Swing und Balladen. 20.00 Nach-
richten. 20.05 Sendeschluss

Luxemburg/RTL
5.30 Guten Morgen! 900 Ein Tag
wie kein anderer. 11.00 Treft nach
elf. 12.00 RTL Themen 12.15Is ja'r
Ding! 14.00 Viva. 16 00 Enten|agd
17.00 RTL-Musikduell. 17 5C
Sportshop. 18.00 RTL-Musikduell
19 00 Neunzehn - Vierundzwanzig
00.00-01.00 Traumtanzer.
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Cursus UTP over
feministische
theologen VS

De UTP zal in een reeks van vier
openbare colleges aandacht ge-
ven aan vier Amerikaanse vrou-
wen, Mary Daly, Rosemary Rad-
ford Ruether, Nelle Morton en
Elisabeth Schüssler Fiorenza,
die een belangrijke plaats inne-
men in de feministische theolo-
gie. De colleges vinden plaats op
.vier achtereenvolgende donder-

'dagen, te beginnen op 14 septem-. ber, in het gebouwvan de UTP in
Heerlen. Ze duren telkens van
20.00 uur tot 22.00 uur.
De colleges zullen worden gege-
ven door vier feministische theo-
loges uit Nederland, te weten,
Irmgard Busch, Olga van Kollen-
burg, Marian Papavoine en Lidy
Leussink. De avonden worden
begeleid door Lieve Troch, do-

"cente vrouwenstudies theologie
aan de UTP. De kosten voor deze
speciale cursus bedragen 20 gul-
den en de colleges zijn bedoeld
voor personen die niet zijn inge-
schreven als student van de
UTP, maar die zich nader wen-
sen te oriënteren in het betref-
fende onderwerp. Voor meer in-
formatie: 5045-.718520.

Zwaarder
Het is normaal dat een zwangere
vrouw in gewicht toeneemt; dat
kan zelfs zon 12 kilo meer zijn.
Proberen te vermageren tijdens
de zwangerschap is niet goed.
Het lichaamsvet is namelijk een
opslagplaats voor schadelijke
stoffen. Bij het afvallen wordt dit
vet verbruikt en de schadelijke
stoffen die hierbij vrijkomen
kunnen van invloed zijn op de
gezondheid van het ongeboren
kind.
Het Voorlichtingsbureau voor de
Voeding heeft onlangs de bro-
chure 'Eten als je in verwachting
bent' uitgebracht. Daarin staat
'het hele verhaal over voeding.
Ook wordt aandacht geschonken
aan mogelijke klachten en
kwaaltjes zoals misselijkheid,
maagzuur en verstopping. Door
aanpassingen van de voeding
kunnen deze ongemakken enigs-
zins worden verholpen. De bro-
chure is te bestellen door over-
making van ’4,25 op giro 4323700
t.n.v. het Voorlichtingsbureau
voor de Voeding in Den Haag on-
dervermelding van 'Eten als jein
verwachting bent, nr 111.

Leny van Dijck: „Na
20 jaar weet ik dat

ik fibromyalgie heb”
Buitenstaanders hebben de nei-
ging het aanstellerij te noemen.
Gesprekken met de huisarts lo-
pen op niets uit. Bij het verlaten
van de spreekkamer wordt nog,maar al te vaak gezegd; 'me-
vrouw of meneer, u zult ermee
moeten leren leven. „En daar sta
je dan, niet wetende wat je hebt.
Veel pijn dat is zeker, waardoor
je in feite nauwelijks nog tot iets

t in staat bent. Je dagelijksebezig-
heden, vergeet het maar, je kunt
ze niet aan. En het ergste van al-
les is, dat je door het ontbreken
van zichtbare afwijkingen, vaak
als simulant wordt gezien. Zou je
daardoor niet in deput raken?" is
de vraag van Leny van Dijck in

-Heythuysen. Zij is contactper-
soon van de vereniging van Fi-
bromyalgie-patiënten in Noord-
en Midden-Limburg én alge-
meen bestuurslid van de lande-
lijke vereniging. Zelf heeft ze al
jaren met deze ziekte te kampen.
De vereniging voor Fibromyal-
giepatiënten kreeg begin 1986 in
Friesland gestalte. Een aantal
mensen die leden en nog lijden
aan deze ziekte pakte zich toen-
tertijd samen en vormde een ge-
spreksgroep. Langzamerhand
kreeg de vereniging ook lande-
lijkbekendheid en telt op dit mo-
ment ruim 2000 leden.
Leny van Dijck is één van hen.
Toen ze na lange tijd en veel pijn,
in het revalidatie-centrum te
Hoensbroek terecht kwam, raak-
te ze in gesprek met mensen die
dezelfde pijnproblemen hadden
als zij. „Tot dan toe wist niemand
wat ik precies had. Het had geen
naam. Laboratorium-onderzoek
leverde weinig of geen aankno-
pingspunten op ter verklaring
van de klachten.
Ik werd voordat ik in de 'Lucas'
kwam van het kastje naar de
muurgestuurd en had al heel wat
artsen bezocht. Je hebt er alles
voor over, als jedieellendige pijn
maar kwijt bent. Eind 1987, na
twintig lange jaren van onzeker-
heid, werd in Maastricht in het
Academisch Ziekenhuis beves-
tigd dat ik aan Fibromyalgie
leed. De bij velen nog onbekende
en niet erkendereumatische aan-
doening is een complexe ziekte,- waar uiteindelijk geen drankje of

pil tegen opgewassen is", aldus
Leny.
Fibromyalgie is de naam voor
een pijnprobleem in het bewe-
gingsapparaat. Met name de
spieren van de nek, de schouder-
streek alsmede de lage rug en de
bekkengordel zijn hierbij be-
trokken. Daarnaast bestaan ook
pijnlijke plekken in de ledema-
ten, op de spieren rond de ge-
wrichten en bij de uitstekende
botdelen waar dikwijls de aan-
hechtingenvan spieren en pezen
extra drukgevoelig zijn.
„En dan als eenmaal bekend is
watje hebt, kome,n er ontzettend
veel problemen om de hoek kij-
ken. Ik had een bedrijf, dat heb
ik moeten opgeven. Mijn werk
viel weg. Daarnaast ontstonden
er moeilijkheden in mijn omge-
ving. Ik was toch een jonge
vrouw! Door onbegrip van de
mensen om me heen stortte mijn
wereld helemaal in.
Gelukkig ben ik daar nu over-
heen en daar heeft met name de
vereniging haar steentje toe bij-
gedragen.Kijk, ik heb niet alleen
mijn slechte dagen. Het verve-
lende is, dat als ik een goede dag
heb ik als een bezetene allerlei
dingen ga ondernemen. En dat
terwijl ik weet dat ik dagen erna
finaal van de kaart ben en niets
meer kan. Dan lig ik met pijn in
bed."
Patiënten die aan Fibromyalgie
lijden hebben nagenoeg altijd
pijn. Leny: „Het is zo vervelend
dat er geen aantoonbare afwij-
kingen te zien zijn. Daarom vond
ik het een hele opluchting toen in
Maastricht, door een arts die zich
gespecialiseerd had in deze ziek-
te, bevestigd werd wat ik zelf al
lange tijd dacht. Ik leed aan Fi-
bromyalgie."
In haar eigen gezin vindt Leny
overigens alle begrip. Maar ook
naar de buitenwereld toe kan ze
nu zeggen: 'Zie jewel dat er iets
met me aan de hand is.'
Leny vindt het de hoogste tijd
dat er nog meer aandacht wordt
besteed aan deze ziekte. „Als je
ziet hoeveel mensen er positief
reageren op onze vereniging, ook
artsen en specialisten, dan ben ik
daar erg dankbaar om. Maar er

moet nog veel meer gedaan wor-
den voor deze mensen," aldus
Leny, decontactpersoon voor Fi-
bromyalgie-patiënten in het
noorden en midden van onze
provincie.
Op 28 september organiseert de
vereniging een thema-middag
voor Fibromyalgie-patiënten én
belangstellenden. De aanvang is
14.00- uur. De middag vindt
plaats in de parochie-zaal van de
Hubertuskerk te Maastricht,
aanvang 14.00 uur. Dr. H.M.S.
van Santen Hoeufft, reumatolo-
ge in het Academisch Zieken-
huis te Maastricht en Dr. Dinge-

mans, coördinator van de afde-
ling pijnbestrijding, eveneens
van het Academisch Ziekenhuis
zijn die middag gastsprekers.
Inlichtingen: Mevrouw E. Cre-
mer, Brikkebekker 105, Land-
graaf, ® 045-317270.
Mevrouw L. van Dijck, Aldenho-
ve 1, Heythuysen, ® 04749-1417
Mevrouw A. Palmen, Finefrau 5,
Kerkrade, ® 045-453901
Inlichtingen omtrent de thema-
middag: Lies Aries, ® 043-617194
Nic Corstens, @ 043-477472
Connie Hentzepeter, ® 04409-
-3864

" De dames Van Dijck, Cremer en Palmen: ,J£indelijk
meeraandacht voor Fibromyalgie-patiënten."

Foto: DRIES LINSSEN

vrouw

Lichaam zorgt zelf voor goede 'verdeling'
Wie zwanger is hoeft
niet voor twee te eten

Vroeger werd vaak gezegd dat een aanstaande moeder
'voor twee' moest eten. Wetenschappelijk onderzoek heeft
inmiddels aangetoond dat dit niet het geval is. De aan-
staande moeder hoeft niet méér te eten, maar wel goed.

Tijdens de zwangerschap vragen
een paar voedingsstoffen extra
aandacht. De baarmoeder wordt
groter evenals de moederkoek,
de borsten en het zich ontwikke-
lende kind. Daarvoor zijn eiwit-
ten nodig. Deze zitten niet alleen
volop in vlees, kip en vis maar
ook in brood, rrjst, macaroni,
peulvruchten en aardappelen.
Een andere belangrijke voe-
dingsstof is kalk, nodig voor de
opbouwvan het beenderengestel
van het ongeboren kind. Kalk zit
in melk, melkprodukten en kaas.
Voor de vorming van het bloed
van de baby tenslotte is ijzer no-
dig.
Nu is het niet zo dat een zwange-
re vrouw méér moet gaan eten

om voldoende van deze voe-
dingsstoffen (eiwitten, kalk en
ijzer) binnen te krijgen. Ze krijgt
er genoeg van binnen als zij zich
houdt aan de volgende hoeveel-
heden (die trouwens ook gelden
voor vrouwen die niet in ver-
wachting zijn):
Brood, 4 - 6 sneden; aardappelen
(of macaroni, rijst, granen, peul-
vruchten) 4 - 6 stuks; groente, 4
groentelepels; fruit, 1 portie;
melk -of melkprodukten, 3 gla-
zen; kaas, 1 plak; vlees, vis, kip,
ei, vleeswaren, 100 gram; halvari-
ne, margarine, boter, bak- en
braadprodukten, 35 - 45 gram.
Naast deze hoeveelheden is er
nog enige ruimte voor tussen-
doortjes of smaakmakers. Zwan-
gere vrouwen die trek hebben
kunnen altijd een glas melk, een
plak kaas, een aardappel of een
portie fruit extra nemen. Ze moe-
ten wel proberen te voorkomen
dat ze te veel aankomen.

Secretariaatsservice
is flink ingeburgerd

Wat voor Marjanne Baudoin in
1981 begonnen is met het thuis
tikken van een rapportje voor
een bevriende relatie, is inmid-
dels uitgegroeid tot een gezellig
ingericht kantoor voorzien van

alle moderne kantoorappara-
tuur, van personal computer tot
dikteer-uitwerkapparaat én met
een doordacht dienstenpakket.
„En dan te bedenken dat ik ge-
start ben op een kamertje van

drie bij drie! Ik durfte zeggen dat
ik hard heb moeten knokken,"
aldus Marjanne.

Marjanne trouwde 22 jaar gele-
den met een luchtverkeersleider.
„Mijn man werd van de ene
luchthaven naar de andere over-
geplaatst en dat betekende voor
mij iedere keer als directiesecre-
taresse bij een nieuwe baas wer-
ken." Dat zwerven vond Marjan-
ne best leuk, bovendien kreeg ze
steeds meer ervaring in die se-
cretaressewerkzaamheden. „En
dat kan natuurlijk nooit kwaad."
Toch voelde Marjanne na zestien
jaar meer voor het zelfstandige
werk. Ze volgde een manage-
ment-cursus en werkte daarna
als interim-manager bij middel-
grote bedrijven.
„Als gevolg daarvan ontstond bij
mij het idee om eigen baas te
worden en ik startte in 1981 met
een secretariaatsbureau in Klim-
men. Dat was in die tijd een nog
onbekend fenomeen," aldus
Marjanne.
Anno 1989 blijken deze bureaus
in het zakenleven verrassend aan
te slaan.
„Zo kan de gewone man die
moeite heeft met het opstellen
van een brief, voor een paar gul-
den hier terecht. Voor de kleine
eenmans-ondernemingen, waar
ook secretaresse-werkzaamhe-
den verricht moeten worden,
maar te weinig om een secreta-
resse in dienst te nemen, is deze
service ideaal. De kleine onder-
nemer kan zelfs gebruik maken
van het adres van het secreta-
riaatsbureau op zijn visite-
kaartjes en briefpapier. Als de
klant dit wenst, wordt zijn post
geopend, gekopieerd en gearchi-
veerd. Hierbij worden afspraken
gemaakt ten aanzien van het
doorsturen, ophalen en afleveren
van die post," aldus Marjanne.

De mogelijkheid om secretares-
se-bijstand te 'kopen' bestaat
ook. „Zoveel maar nodig is," laat
Marjanne weten. „Dat kan zijn
voor één uur per dag, maar ook
voor een paar uurtjes per week of
zelfs permanent."
Een van de belangrijkste punten
bij Baudoin Presse is het goede
contact tussen de opdrachtgever
en 'zijn secretaresse. Marjanne:
„Zonder een goede relatie valt er
immers niet te werken. Er is dus
ten alle tijden een bureau vrij
waar de opdrachtgever met 'zijn
secretaresse' kan plaatsnemen
om zaken te bespreken. Service
en kwaliteit staan bij mij hoog in
het vaandel."
Voor het midden- en grootbedrij £
is dit bureau, zeker in speciale
projecten en tijdens piektijden,
een uitkomst. Welk bedrijf heeft
zo af en toe niet de behoefte aan
mensen die grote rapporten uit-
tikken en vervolgens op floppy
afleveren? ,
„Ofde secretaresse van een groot
bedrijf wordt plotseling ziek en
de vergadering moet genotu-
leerd worden," gaat Marjanne
verder; „Ook dan kan men een
beroep doen op het secretariaats-
bureau."

Het organiseren van onder ande-
re vergaderingen, workshops, ju-
bilea en feestdagen is vaak een
tijdrovende bezigheid. Ook deze
organisatieservice is in de loop
der jaren toegevoegd aan de
diensten van het bureau van
Marjanne.
„Een drukte van jewelste dus.
Óp dit moment werk ik voorna-
melijk met uitzendkrachten op
afroepbasis en free-lancers. En
dat bevalt me uitstekend!"

" Marianne
Baudoin (r) met
een van haar
medewerkers

Foto: DRIES
LINSSEN

Tien jaar
emancipatie
in Brunssum

De Vrouwen Initiatief Gw
(VIG), die zich ten doel stelt W
emancipatorisch vrouwenwe'
in Brunssum en omgeving tel*
vorderen, bestaat 2 septertit*
aanstaande tien jaar.
Voor vrouwen is er de afgeloP*
jaren veel veranderd. De "1'
heeft meer dan 1000 vrouwen &
holpen met het bewustwording
proces. In groepen zijn er vo*
deze vrouwen van alle leeftijd'
wekelijks bijeenkomsten #
weest waarbij thema's als: leve
van de bijstand, rouwverW^king, verbroken relaties en d
overgang centraal stonden.
Henny de Boer zal als eiul
vrouwelijke raadslid een t0*spraak houden. Bovendien is
een oud-cursiste aanwezig ""over haar veranderingspro0'
vertelt. ...
Voorafgaande aan de feesteW
heden van het tienjarig besta*
zal op 28 augustus-de beleidsnO
Emancipatie worden aange"
den aan de burgemeester, "'houders en Raadsleden v*

Brunssum.
De feestelijke heropening v°j
het pand aan de Koningstra3

/hoek Bexdellestraat, welke doj
wethouder Boumans verrichtv\
worden, vindt ook op 2 septe'fber plaats.
De receptie is van 18.00 tot I
uur. De VIG nodigt alle bela"
stellenden,, cursisten en o\xA-c
sisten van harte uit.
Voor verdere informatie orntre
de cursussen kunt u contact <J
nemen met: VIG ® 045-253"'
op woensdagochtend, of fy
Tiny Silln, secretaresse "© " 1
252955.

Programma
Vrouwenwerk

't Heitje
veelomvattend

Het Vrouwenwerk van de St^j
ting Zymose, 't Heitje, heeft V
het komende seizoen weer e
groot aanbod van activiteit^]
Enkele van deze activitei1
staan open voor vrouwen .
mannen en bij sommige curs u"

sen is kinderopvang aanwezig
Een greep uit het programl/1

Gymnastiek, yoga, air'o"^praatgroepen, naailessen, vr°
wencontactgroep, bouwen aa^zelfvertrouwen, klussencurs
bloemschikken, dramatische e
pressie en handvaardigheid-
Opgeven en inlichtingen:
Langemeijer, sociaal eu!
werkster en Willy Schins, sta!jyeflre. Buurtcentrum 't Heitje, v
dragstraat 3 Heerlen Noord-
£& 045-213261

Diana Vreeland
(80) overleden

In een ziekenhuis in New Yoi ,f
dinsdag de Amerikaanse m°Jj
journaliste Diana Vreeland ' (

een hartaanval overleden.
precieze leeftijd was een g°e j
waard geheim, maar verrt»?!
wordt datzij 80 jaar is geworö
Dit hebben verscheidene Au 1

f
kaanse dagbladen woensdag s
meld.

i 't)"-
De sinds tientallen jaren ais *
gepriesteres van de mode' V
eerde Vreeland zag als dot'1 4
van een Schots-Amerika .
echtpaar in Parijs het levens"^en kwam in 1914 met haar fal*.
naar New Vork. Zij was van '~tot 1962 moderedacteur bij
blad 'Harpers Bazaar' en da^tot 1971 hoofdredacteur van
que', in welke functies zij een
minerende invloed verwien
de stromingen in de Amerik3^se mode. Haar voorliefdes ' a
klassieke elegantie en aristo^tische luxe verhinderden r>iet ,jjr
zij revolutionaire ontwikk^.gen in het modebeeld initif'1

Na haar vertrek bij Vogue w
te Vreeland als adviseur vai1 ,
kostuuminstituut van het M** \
politan Museum in New *Jj
waar zij een reeks geraffine *$
tentoonstellingen organise^
die jaarlijksbijna een miljoe? J
zoekers trokken. De open' <■
festiviteiten van de aan bij v

têibeeld Yves Saint Laurent, ru Ji
kostuums of de mode van^j
Habsburgse tijd gewijde e*P^|
ties golden als hoogtepunten
het societyleven in Manhatta

Ontmoetingsdag visueel
gehandicapte vrouwen

Zaterdag 16 september wordt in
het gebouw van het ziekenfonds
Amersfoort e.0., Van Asch van
Wijckstraat 55 in Amersfoort een
ontmoetingsdag gehouden voor
blinde en slechtziende vrouwen.
Wat betekent het om als vrouw
visueel gehandicapt te zijn, en
wat heeft het voor gevolgen voor
je plaats in de samenleving? Op
deze vragen wordt ingegaan op
de themadag die door de initia-
tiefgroep van blinde en slecht-
ziende vrouwen van de Neder-
landse Vereniging van Blinden
en Slechtzienden (NVBS) wordt
georganiseerd met financiële

steun van het Ministerie van
WVC.
Naast informatiestands, een le-
zing en een forumdiscussie zijn
er die dag workshops over on-
derwerpen als: Welke studies en
beroepen zijn er goed te doen? —Moeder en partner zijn— Hoe zie
je jezelfals visueel gehandicapte
vrouw? — Hoe kun jedeelnemen
aan allerlei maatschappelijke ac-
tiviteiten? — De economische
positie van slechtziende en blin-
de vrouwen. Daarnaast zal er
veel ruimte zijn voor informele
contacten.
De dag begint om 10.00 uur er

duurt tot 16.30 uur. Kosten
deelneming bedragen een tic j
per persoon, inclusief conSü'^
ties en verteer; reiskosten g
den vergoed. Het ziekenfon°,jj
bouw ligt niet ver van het (
station. Voor begeleiding ** $
naar de zaal en gedurende de f
is gezorgd. Indien gewenst J
kinderopvang worden gerei *
Voor aanmelding (voor 1 scp
ber) en nadere inlichtingen -et
men terecht bij de Slecht^den- en Blindenlijn, S "otf
945444 opwerkdagen van 9 "
16.00 uur. .

Praktijk voor

borstprothesen,
aanverwante ■ „.._,
corsetterie én .. 'If-tiMbadgoed. & JSÊKÊÊL
Via alle
ziekenfondsen, h
Op afspraak ma. J- CV
-di.-do.-vr. 9 tot

(045) 257848

Jocelyne After Care
Schumanstraat 12, BRUNSSUM
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Debuut
Bolesta
Van onze verslaggever

- Henryk Bolesta,
tr* un^anBs door Roda JC aange-,°kken Poolse doelman, maakte
sster-en eerder dan verwacht
Jn opwachting in het doel van

Kerkraadse club. Tien minu-
"* voor het laatste fluitsignaall^kte Jos Smits na een ongeluk-
je actie onzacht in aanraking
s.et de schoen van André Hoek--or- Geblesseerd aan zijn linker-
l 8, dat op twee plaatsen ge-

moest worden en flink op-
zwollen was, moest de goalie
et veld verlaten.

Bolesta, nog niet eens honderd
procent fit, moest van het ene op
het andere moment onder de lat.
Jan Reker was tevreden over het
korte optreden van de Pool. „Hij
kon amper afzetten bij hoge
voorzetten. Maar hij staat er dan
toch. Die man heeft een geweldi-
ge uitstraling". Wie over veertien
dagen bij Volendam onder de lat
staat, weet Reker nog niet. „Ik
heb nu twee goede keepers. Wil
je verder komen in de competi-
tie, dan heb je die nodig. Dat zie
je nu maar weer".

De blessure van René Trost, die
kort voor tijd het veld moest rui-
men, valt mee. „Ik heb mijn en-
kel verzwikt, maar ik denk dat ik
over twee weken weer van de
partij ben". Manuel Sanches Tor-
res, die een enkeloperatie achter
de rug heeft, kan vandaag voor
het eerst weer met de groep mee-
trainen.

Buikgriep
De 3-0 winst tegen RKC, tot gister-
middag trotse koploper, had meer
voeten in de aarde dan de score doet
vermoeden. „We hebben echt het
onderste uit de kan moeten halen",
constateerde Reker. „Er kampten
afgelopen week nogal wat mensen
met buikgriep. Gelukkig was weer
iedereen voldoende hersteld om te
kunnen spelen. Bovendien heeft de
wedstrijd tegen PSV veel energie
gekost. Al met al stond de groep
daardoor niet echt op scherp en kre-
gen we geen grip op de wedstrijd".

RKC kwam als beste uit de start-
blokken, maar topscorer André
Hoekstra verzuimde na acht minu-
ten zijn ploeg op voorsprong te zet-
ten. Vrij voor Jos Smits faalde hijen
zag de bal via een Roda-been tot
hoekschop caramboleren. Aan de
andere zijde had de thuisclub nau-
welijks vijf minuten later niet over
geluk te klagen. Ditmaal verander-
de eenRKC-been de vrije schopvan
Alfons Groenendijk van richting en
maakte de Brabantse doelman
Teeuwen volkomen kansloos

Van Loen
De vaak verguisde John van Loen
bewees gisteren andermaal zijn
klasse en bracht Roda definitief in
veilige haven. „De best koppende
spits van Nederland", roemde RKC-
trainer Leo van Veen de kwaliteiten
van de lange spits. Vijf minuten
voor rust scoorde Van Loen als uit
het boekje. De scherp aangesneden
voorzet van Diliberto werd door de
RKC-defensie over het hoofd gezien
en stelde Van Loen in staat kop-
pend 2-0 te scoren.

Dat de spits in de slotminuut nog
3-0 scoorde, was alleen van waarde

voor de statistiek. „Het maakt alle-
maal niet uit hoe ik scoor, als ik
maar scoor", vond Van Loen. „En
met allemaal goede voorzetten zal
dat best vaak lukken", genoot de
Utrechtenaar, die door Hofman en
Diliberto regelmatig op zijn wenken
werd bediend.

Balans
Jan Reker maakte tevreden de ba-
lans op. „We hebben één punt meer
behaald dan ik vooraf had ingecal-
culeerd. Tegen Sparta hebben we
een punt laten liggen, maar tegen
PSV hebben we dat verlies ruim-

schoots gecompenseerd. Die cijfers
an-sich zeggen me weinig. Belang-
rijker vind ik dat we vandaag verde-
digend erg sterk hebben gespeeld.
We hebben bijna geen kans wegge-
geven. Het loopt nu in alle linies
goed. Dat maakt ons minder kwets-
baar".

Komende driejaar kopman nieuweploeg Z-Fagor-Coors

Alleen Merckx ooit
beter dan Le Mond
L^MBÉRY - Greg Le Mond is gisteren definitieftoegetreden
lfy.!?^t selecte kringetje van de grootste wielerkampioenen al-
S^Jden. De verovering van deregenboogtrui in hetverregen-
LShambéry brengt de 28-jarige Amerikaan op gelijke hoogte
L Eddy Merckx, Bernard Hinault, Stephen Roche en George

Rje Jteschiedenis'van het cyclisme
fi> e alleen dit kwartet er in in
[^ en hetzelfde seizoen zowel de
[V^ e France als het wereldkam-
Kei CnaP te winnen. De man die
K,f maanden geleden slechts
pfcL een enkeling nog tot grootse
R ahes in staat geacht werd, deed
F&h^ verbazende Tourzege er gis-
\k ln de strijd om de regenboog-

een scnePJe bovenop. Op de
WUe de Colombier trad hij al
*M Verrassend als vijfweken gele-

°P de Champs Elysees als de
triomfator naar voren.

Ploeg
%f*}s zijn tweede eindzege in de
Iq- de France veroverde Greg Le
jsn t, z'Jn tweede wereldtitel. Al-
H ddy Merckx deed ooit beter.

«H dat nieuwe succes giste-
\5iet de enige belangrijke ge-
%^nis. Amper een uur voor de
'<*t .nad hij definitief beslist aan. e'nde van dit jaar zijn huidige

ploeg ADR de rug toe te keren, on-
danks het feit dat hij nog een jaar
contractueel verbonden is aan de
Belgische formatie.
Volgens de Amerikaan Len Petty-
john,een vriendvan Le Mond en di-
rectielid van ADR's co-sponsor
Coors, heeft Le Mond gistermorgen
zelfs een driejarig contract gete-
kend bij een andere ploeg. „Welk
team kan ik nu niet zeggen. Het zal
wel een grote verrassing zijn", ver-
telde Pettyjohn, wiens bedrijfCoors
vanaf 1990 co-sponsor zal zyn van

Le Monds nieuwe formatie. Naar
verluidt wordt Le Mond voor een
jaarsalaris van drie miljoen gulden
kopman van deFranse ploeg Z-Peu-
geot, die een combinatie gaat vor-
men met Fagor.

„Ik heb inderdaad een heel aantrek-
kelijke aanbieding van een Franse
sponsor op zak. Het aanbod interes-
seert me veel, maar ik heb nog niets
beslist", wilde de kersverse wereld-
kampioen gisteravond tijdens de
persconferentie in Lycée Monge
kwijt. Later op de avond lichtte de
toekomstige multimiljonair wel een
tipje van de sluier op. „Ik heb ook
een bod van Seven Eleven op zak,
maar ik denk dat ik beter naar de
Franse ploeg kan gaan."

Le Mond zal vrijwel zeker vanavond
voor de start van het criterium in
het Franse Chateaulin zijn keuze be-
kendmaken: de ploeg Z-Fagor-
Coors. Roland Pensee, Jeróme Si-
mon, Eric Boyer, Gilbert Duclos-
Lassalle, Bruno Cornillet, Eddy
Schepers en Johan Lammerts zul-
len zijn bekendste ploegmakkers
zijn.

bennie ceulen .
Lambert
Op het moment dat Le Mond in
Chambéry de gouden plak op zak
stak moet in het Belgische Brugge
zijn sponsor Francois Lambert op
zijn zachtst uitgedrukt met gemeng-
de gevoelens voor zijn TV-toestel
gezeten hebben. Hij zal niet gewe.
ten hebben of hij blij of verdrietig
moest zijn met het succes van zijn
Amerikaanse 'rebel.
Lambert weet immers als geen an-
der dat zijn goudhaantje het con-
tract met ADR zal verbreken. Le
Mond beweert, dat zijn werkgever
zijn financiële verplichtingen niet
nakomt. „Mijn achterstallige salaris
ontving ik pas enkele dagen na af-
loop van de Tour. Naar mijn pre-
mies (naar verluidt zou Le Mond
150.000 dollarte goed hebben) die ik
voor mijn eindzege te goed heb kan
ik fluiten".

Dat Le Mond liever niets meer met
zijn Belgische sponsor te maken wil
hebben bleek gisteren ook uit de
vaststelling dat hij geen reclame
van ADR op shirt en broek voerde,
terwijl dat reglementair wel is toe-

gestaan. „Ik reed in de kleding van
de nationale ploeg en ik ben niet
verplicht om daarop reclame te dra-
gen", luidde zijn reactie.

De in zijn gloednieuwe regenboog-
trui achter een tafeltje gezeten Le
Mond beantwoordde alle vragen
van de verzamelde pers met zijn ge-
bruikelijke vriendelijke blik op het
gelaat. „Ik had nooit gedacht dat ik
in staat was om na de Tour ook het
wereldkampioenschap te winnen",
merkte hij op. „Ik hoop dat ik op
deze wijze door zal gaan."

" Greg Le Mond voor de tweede keer in de regenboogtrui

Gullit zeker
zes weken

Uitgeschakeld
S^AAN - Het bles-Q^spook dat Ruud
kar u net afgelopen
Hjheeft geteisterd,
&ri Weer toegesla-
L Onderzoek inCssel heeft afgelo-
st Week uitgewe-
kf.- "at de rechter-
Wrt Van de Neder-
Iqp e voetballer
Of? steeds niet in
Ce is. Volgens de

usselse arts Mar-

tens dient de ster-
speler van AC Milan
minstens zes weken
rust te nemen. Na
die periode zal de
Belgische orthopeed
het gewricht nog-
maals aan een onder-
zoek onderwerpen.
Dan zal er pas een
beslissing worden
genomen of Gullit
voor de derde keer
dit jaareen knie-ope-

ratie dient te onder-
gaan.

De beslissing van
Martens betekent in
ieder geval datGullit
de wedstrijd van het
Nederlands elftal te-
gen Denemarken (6
september),en waar-
schijnlijk ook het
WK-kwalificatieduel
tegen Wales (11 okto-
ber) mist. Misschien
nog meer pijn doet
het missen van de
wedstrijd van het
Kleurrijk elftal tegen
een Nederlands elf-
tal, ter nagedachte-
nis van de slachtof-
fers van de vlieg-
ramp op Zanderij, 20
september in Rotter-
dam.

Voorbereiding
Volgens Le Mond heeft het er giste-
ren lange tijd naar uitgezien dat hij
het strijdtoneel voortijdig zou verla-
ten. „Tot drie ronden voor het einde
heb ik steeds met die gedachte rond
gereden. Ik moest telkens lossen op
de Cöte de Montagnol. Ik heb het
WK slecht voorbereid, dacht ik
steeds. De laatste vier, vijf weken
was ik met van alles heel druk bezig.
Ik vreesde dan ook te kort te zullen
schieten."
Twee ronden voor het einde ontliep
Le Mond op het nippertje een fatale

val toen hij in een bocht aan de voet
van de Cöte de Montagnol door het
gladde wegdek tegen de dranghek-
ken gleed. Gelukkig hield ik alleen
een kleine slag aan mijn wiel over
en kon ik verder fietsen. Vreemd,
maar vanaf dat moment reed ik
plots weer heel sterk."

Ooggetuigen op het circuit in
Chambéry en ontelbare miljoenen
tv-kijkers in de wereld hebben kun-
nen zien hoe oppermachtig de man
die enkele jaren geleden bij een
jachtongeluk de dood nog in de
ogen keek, in deresterende kilome-
ters het wereldkampioenschap naar
zijn hand zette.
Le Mond: „Laurent Fignon dacht
dat ik tegen hem reed, maar ook ik
wilde dolgraag wereldkampioen
worden. Daarom mocht ik niemand
laten wegrijden. Ik wist dat ik in de
eindsprint tegen Scan Kelly een
kansje had. Enkele weken geleden
had ik hem in de Grote Prijs van
Amerika in Montreal ook reeds ver-
slagen. Toen ging het om een ere-
plaats; nu om de wereldtitel. En als
ik niet gewonnen had, had ik Dimi-
tri Konychev de regenboogtrui het
meest gegund. De Rus is een gewel-
dige coureur."

Kerkraadse ploeg blijft realiteit onder ogen zien

Roda JC koploper
door ivo op den camp

KERKRADE - Roda JC-trai-
ner JanReker vond een grapje
best op zijn plaats. „We moe-
ten maar gauw een foto van
deze stand maken en die goed
inlijsten". De oefenmeester
doelde op de positie die de
Kerkraadse club na de 3-0
overwinning tegen RKC sinds
gistermiddag inneemt: Roda
JC is koploper. Weliswaar is
dat geen primeur, maar de
laatste keer dat van een derge-
lijke weelde sprake was, ligt
inmiddels zeven jaar terug.
Toen behaalde Roda met de
voorhoede Eriksen-Raeven-
Hofman veertien punten uit de
eerste zeven wedstrijden.

Van uitbundige feestvreugde was
na afloop alleen sprake bij felle aan-
hangers op de overdekte staantribu-
ne, die Roda al kampioen zien wor-
den. In het Roda-kamp zelf over-
heerst de realiteit. „We staan voorlo-
pig veertien dagen op die eerste
plaats", zei Jan Reker. „En we blij-
ven daar gewoon zo lang mogelijk
staan. We zien wel wanneer en wie
ons uiteindelijk van die plaats ver-
dringt".

Roda JC-RKC 3-0 (2-0) - 11. Groe
nendijk 1-0, 38. Van Loen 2-0, 90
Van Loen 3-0. Scheidsrechter: Luin
ge. Gele kaart: Hofman. Toeschou
wers: 6500.
Roda JC: Smits (82. Bolesta). Verha
gen, Trost(80. Van derLuer), Fraser
Hanssen, Broeders, Hofman, Groe
nendijk. Van Loen, Van der Waart
Diliberto.
RKC: Teeuwen, Hutten, Joore, Gou
da, Bogers, Van der Wiel (70. De
Wijs), Schapendonk, Moniz,- Hoek
stra, Brard,Van Hintum.

" Verdedigend komt koploper Roda nu ook aardig uit de ver
Michel Broeders zet Stanley Brard de voet dwars.

Foto: DRIESLINSSE

Fraser
debuteert

KERKRADE - Bondscoach Thijs
Libregts heeft Henk Fraser van
Roda JC opgenomen in de achttien-
koppige selectie voor de vriend-
schappelijke interlandwedstrijd op
6 september tegen Denemarken.
Fraser reageerde verrast op de keu-
ze van Libregts. „Ik hoorde afgelo-
pen woensdagvan John van Loen al
dat ik waarschijnlijk bij de selectie
zou zitten. Ik had er natuurlijk wel
een beetje op gehoopt, vooral omdat
het de laatste weken zo goed ging.
Ik was er dus een beetje op voorbe-
reid, maar het is toch altijd even af-
wachten. Pas toen ik de brief in de
bus kreeg, was ik er echt helemaal
van overtuigd".

Voor Fraser is het niet de eerste
keer dat hij een Orranje-shirt zal
aantrekken. De 23-jarige voorstop-
per van Roda JC werd al wel eerder
geselecteerd voor Jong Oranje.
Daarin kwam hij drie keer in actie.
Libregts had nog een tweede surpri-
se voor handen.Hij haalde John van
't Schip terug in de selectie van
Oranje. De Ajacied verdween vorig
seizoen na een reeks slechte presta-
ties uit de groep.

Selectie: Menzo, Roy, Van 't Schip
en Winter (Ajax), Ronald Koeman
(Barcelona), Hiele (Feyenoord),
Eykelkamp (Groningen), Bosman,
Erwin Koeman en Rutjes (KV Me-
chelen), Van Aerle, Vanenburg en
Kieft (PSV), Fraser en Van Loen
(Roda JC), Rutten (FC Twente).

Willem II
beroofd

TILBURG - De penningmeester
van Willem II is overvallen en be-
roofd van de recette van de eredivi-
siewedstrijd Willem II - Volendam.
Naar de politie van Tilburg mee-
deelde had de penningsmeester van
de Tilburgse voetbalclub de in acht
geldcassettes opgeborgen op-
brengst van de kaartverkoop - een
bedrag tussen 40.000 en 50.000 gul-
den - in zijn auto gelegd, waarna hij
het geld naar de bank wilde bren-
gen. Op dat moment werd hij op de;
parkeerplaats overvallen door twee
a drie personen die gewapend wa-
ren met onder meer honkbalknup^
pels.

Francois in het gips
AMSTERDAM - MVV heeft gisteren weer een tegenslag moeten incasse
ren. Tijdens de doorMVV met 5-0 van Ajax verloren wedstrijd moest aan
valler Francois al snel uitvallen. Door een brute overtreding van Ajaciec
Roy raakte Guy Francois zodanig aan zijn enkel geblesseerd dat hij tot er
met donderdag in het gips zal moeten. Tijdens een onderzoek bleek dat d«
Belg niets had gebroken en dat zijn enkelbanden ook niet gescheurd wa
ren. Niettemin achtte men het verstandiger het enkelgewricht uit voor
zorg in het gips vast te zetten. Donderdag zal een nieuw onderzoek plaats
vinden.

Senna krijgt Prost
weer in vizier

FRANCORCHAMPS - Ayrton Sen-
na krijgt weer uitzicht op prolonga-
tie van zijn wereldtitel in de Formu-
le 1-klasse. De Braziliaan was in de
elfde race, op het drijfnatte circuit
van Francorchamps, niet te stuiten
in de Belgische Grand Prix. Zijn
vijfde seizoenzege bracht hem opelf
punten van koploper en teamge-
noot Alain Prost, die als tweede de
race beëindigde.
In Spa was de Braziliaan, nadat de
wedstrijd door de enorme regenval
een halfuur werd uitgesteld, niet te
verslaan. De wereldkampioen, ge*
start van pole-position, leidde vaO
start tot finish. In de regensluier
achter de McLaren-coureur vochten
Prost, geen liefhebber van nat weer,
en Mansell om de tweede plaats.
Prost won dat duel.

0 Zie verder: Het Weekeinde van
de Grand Prix België op pagina
18.

11

(ADVERTENTIE)

H_ -/[ Erkend door de minister
IJ7ÏÏ ; OPLEIDINGSINSTITUUT "£r£ £Ten

nE f _. schappen op grond vantIJj I V lil I lil FIM" de Wet op de erkendeV\ V „IlEEnLillH onderwijsinstell.ngen

VOORLICHTINGSAVOND op maandag 28 aug. in het
Coriovalium College, Klompstraat 30 te Heerlen om 19.00 uur.
Voor onze mondelinge avondopleidingen die in sept./okt. in Heerlen beginnen
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l/AM «iirni n Schoutstraat 8, 6443 CS Klimmen, tel. 04459-1782:VAN MItKLU: Mergelsweg 1, 6419 EA Heerlen, tel. 045-715248.



eerste divisie

Wageningen-Cambuur ( 4.531) 2-3
Heerenveen-SW (10.500) 2-0
VW-AZ ( 3.951) 4-3
Emmen-NAC ( 3.310) 1-1
Eindhoven-Heracles ( 1.900) 2-3
Helmond Sport-Go Ahead Eagles

( 1.500) 1-2
Telstar-DS'79 ( 2.750) 1-2
De Graafschap-PEC Zwolle ( 2.000) 0-0
RBC-Veendam ( 1.500). 3-1

Heerenveen 5 4 1 0 9 10 3
SVV 5 4 0 1 8 11 4
NAC 5 3 1 1 7 12 6
Heracles 4 3 0 16 8 5
WVS3O 2 6 8 6
AZ 5 3 0 2 6 13 12
RBC 4 2 115 8 6
Excelsior 4 13 0 5 7 6
DS'79 5 2 12 5 9 9
Wageningen 5 13 15 9 9
Telstar 4 2 0 2 4 7 5
Go Ahead Eagles 4 2 0 2 4 3 5
PEC Zwolle 5 0 4 14 2 3
Emmen 5 12 2 4 7 9
De Graafschap 5 12 2 4 5 9
Eindhoven 5 1 1 3 3 10 13
Cambuur 5 113 3 6 11
Veendam 5 10 4 2 5 9
Helmond Sport 5 0 0 5 0 5 15

Heerenveen kampioen eerste periode.

KNVB-beker
Zaterdag
SC Genemuiden-VW
Babbench-MW (17.00 uur)
Limburgia-Helmond Sport (19.30 uur)

Zondag, 14.30 uur
Venray-AZ

scoreverloop

EREDIVISIE
NEC - PSV 1-4 (1-1). 19. Povlsen 0-1; 23. Lok
1-1; 61. Kieft 1-2; 67. Vanenburg 1-3; 72.
Kieft 1-4. Scheidsrechter: Bakker.
NEC: Brookhuis; Gemert, Woudsma, Pay-
mans en Lok; Aalbers, Van Wanrooy en
Arts; Koole (72. Willemsen), Radstaat en
Janssen.
PSV: Van Breukelen; Gerets, Koot, Nielsen
en Heintze; Valckx, Vanenburg en Lerby
(68. Linskens); Povlsen, Kieft en Gillhaus.
Sparta - Vitesse 1-1 (0-1). 23. Van de Brom

71. Libregts 1-1. Scheidsrechter: Hou-
ben.
Sparta: De Goey; Schuurhuizen, Spork (46.
Helder), Wijnberg en Snoei; Libregts, San-
del, Valke en Gerard de Nooyer; Vurens en
Houtman.
Vitesse: Van der Gouw; Sturing, Thijssen,
Bos en Vermeulen; Laamers, Van de Brom
on Eijer; Latuheru, Hilgers (73. Koolhof) en
Van Arum.
De.n Haag - Twente 3-1 (3-0). 16. Van der
Laan 1-0; 20. Otto 2-0; 22. Otto 3-0; 58. Niel-
sen 3-1. Scheidsrechter: Van Vliet.
Den Haag: Stam; Purvis, Van Alphen, Van
Buuren en Van Oosten; Van der Laan,
Lems en Danen; Post (80. Lindenaar), Otto
en Hoekman.
Twente: De Koning; Elzinga, Rutten, Paus

Mkken (30. Karnebeek); Lipponen (76.
Geasbeek), Peeper en Steffensen; Neijen-
hnis, Nielsen en Huistra.
Willem II - Volendam 5-1 (3-1). 3. Zwart-
hoed 0-1; 25. Brood 1-1; 38. De Roode 2-1

' strafschop), 39. Van de Ven 3-1; 71. Broe-
ken 4-1; 75. De Roode 5-1. Scheidsrechter:Van der Ende.
Willem II: Brügel; VanGobbel, Brood, Wer-
tlekker en Dijkstra; Feskens, Van der Borgt,
Van de Ven en Broeken; Loggie (80. Mut-
saers) en De Roode.
Volendam: Schilder; Van Loon, René Bin-
ken, Steltenpool (83. Kromheer) en Barte-
lings; Steur, Guyt, Zwarthoed en Pastoor;
Vfermes en Berghuis.
Haarlem - Feyenoord 3-1 (1-1). 33. Keur 0-1;
35. Numan 1-1; 49. Van Roon 2-1; 81. Dik-
taal 3-1. Scheidsrechter: Reygwart.

Haarlem: Metgod; Tevreden, Stafleu, Baas
en Purperhart; Numan, Matthaei en Does-
burg (36. Helenklaken), Looyer (72. Dik-
staal). Van Roon en Holverda.
Feyenoord: Hiele; Troost, Brands, Nortan
(5&. Blackson) en Mulder; Lokhoff, Kiprich,
Heus en Blinker; Smolarek en Keur.
BW Den Bosch - Utrecht 2-0 (0-0). 63. Van
d<fr Hoeven 1-0; 80. Van Duren 2-0. Scheids-
rechter: Blankenstein.
Den Bosch: Van Grinsven; Gösgens, Meu-lehdijk, Van Eek en Willems; Van der Hoe-
van, De Gier (73. Laponder) en De Meijer;
Van Duren, Grim (46. Van Schijndel) en
Van Cuyk.
Utrecht: Van Ede; Verrips. De Koek (65.
RoeSt), Ophof (71. Willaarts) en Van der
Meer; Van Hanegem, Alflen en Steinmann;
Boogers, Moore en De Kruijff.

EERSTE DIVISIE
Wageningen - Cambuur 2-3 (0-0). 47. Abma
0-1; 55. Crüden 0-2; 75. Van deBrink 1-2; 85
Oosterlee 1-3; 86. Vink 2-3. Scheidsrechter
Luyten.
Heerenveen - SVV 2-0 (0-0). 75. Van Dijk 1-0
89. Van Dijk 2-0. Scheidsrechter: Van Swie
ten.
Emmen - NAC 1-1 (0-1). 45. Van Gils 0-1; 53
De Jong 1-1 (strafschop). Scheidsrechter
Van Riel.
Eindhoven - Heracles 2-3 (1-2). 9. Versleeu
wen 1-0; 35. Brilhuis 1-1; 44. Manders 1-2; 80
Elberse 1-3; 82. Van Fulpen 2-3. Scheids
rechter: Dolstra.
Helmond Sport - Go Ahead Eagles 1-2 (0-2)
15. Pelleboer 0-1; 31. Van de Brink 0-2; 78
Kraus 1-2. Scheidsrechter: Van de Herik.
Telstar - DS '79 1-2 (1-0). 38. Oostrom 1-0; 68
Van der Woude 1-1; 72. Knippenberg 1-2Scheidsrechter: Klootwijk.
De Graafschap - PEC Zwolle 0-0. Scheids
rechter: Lammers.
RBC - Veendam 3-1 (0-1). 3. Huizingh 0-1; 49
J. Molenaar 1-1; 65. Rog 2-1; 79. J. Molenaa
3-1. Scheidsrechter: Brekelmans.

topscorers

EREDIVISIE
1.Hoekstra (RKC) 6; 2. Kieft (PSV), Ronald

de Boer (Ajax) 5; 4. Winter (Ajax) 4; 5. Hor-
man en Van Loen (Roda JC), De Roode(Willem II), Fischer (Ajax), Povlsen (PSV) 3;
10. Wouters (Ajax), Delahaye, Vincent en
Smeets (MVV), Van Aerle (PSV), Steur en
Bgrghuis (Volendam), Fraser en Groenen-
dijk (Roda JC), Moore (Utrecht), Loggie en

Van de Ven (Willem 11), Utto U-iermaag),
Keur (Feyenoord), Nielsen (Twente), Van
denBrom (Vitesse) 2.

EERSTE DIVISIE
1. Ven Velzen (SW) en Stewart (VVV) 5; 3.
Roos (AZ), Beuk (DS '79), J. Molenaar
(RBC) 4; 6. Van der Gijp en Verschoor
(NAC), Van de Pol (Wageningen), Van Dijk
(Heerenveen), Kraus (Helmond Sport), Den
Turk (AZ ) 3; 12. Metz en Schaap(Emmen),
Wolff (Excelsior), Luhukay (SVV) en Van
der Laan (SVV), Visser en Oostrom (Tel-
star). Corbijn, Maas en Versleeuwen (Eind-
hoven), Kreekels (Helmond Sport), Velten,
Elberse en Manders (Heracles), Groot en
Cocu (AZ), Bijl (Heerenveen), Leeuwerik en
Van de Brenk (De Graafschap), Van Gils
(NAC). Boere (VW), Van de Brink en Vink
(Wageningen) 2.

kaarten

Rood: Koopman (Cambuur), slaan tegen
stander.
Geel: Nielsen (PSV), Spork (Sparta), De Ko-
ming (Twente), Thai en Quaden (MVV),
Werdekker en Van de Ven (Willem II), Van
Loon, Steltenpool en René Binken (Volen-
dam), Purperhart (Haarlem), Mulder en
Blackson (Feyenoord), Duut en Farrington
(Fortuna Sittard), Van Dijk (Groningen),
Gösgens (BW Den Bosch). Van der Meer
(Utrecht), Hofman (Roda JC); Van de Pol
(Wageningen), Driessen (VVV), Cocu (AZ),
Haak en De Haan (Emmen), Dams en Van
Goozen (Heracles), Schelling (Go Ahead
Eagles), Van Haren, Charité en Bijsterveld
(DS '79), Duim en Roelofsen (PEC Zwolle),
Brouwer (Veendam).

buitenland

DUITSLAND
Hamburg - Kaiserslautern 3-0
Köln - Leverkusen 1 -1
Karlsruhe - St. Pauli 0-0
Homburg - Bremen 1-1
Mönchengladbach- Dortmund 0-0
Nürnberg - Düsseldorf 3-0
Bochum - Stuttgart 2-0
Frankfurt - Uerdingen 2-1
Mannheim - München 1-0

Stand: Frankfurt 6-10; München 6-8; Köln
6-8; Bremen 6-7; Dortmund 6-7; Mannheim
6-7; Uerdingen 6-6; Nürnberg 6-6; Mön-
chengladbach 6-6; Leverkusen 6-6; Stutt-
gart 6-6; Hamburg 6-6; Kaiserslautern 6-5;
Bochum 6-5; Homburg 6-5; Karlsruhe 6-4;
Düsseldorf 6-3; St. Pauli 6-3.

Zweite Bundesliga
Blau Weiss Berlin-Alemannia Aachen 1-0
FRANKRIJK
St.Etienne - Cannes 1-0
Caen - Bordeaux 1-0
Brest - Paris SG 0-1
Nice-Toulouse 1-1
Metz-Nantes 1-1
Montpellier - Lyon 2-0
Racing Paris - Marseille 1-1
Sochaux - Auxerre 0-0
Lille - Mulhouse 1-1
Toulon - Monaco 2-0
Stand: Bordeaux 7-11; Paris SG 7-11; Mar-seille 7-10; Toulon 7-10; Sochaux 7-9; Nan-
tes 7-9; Toulouse 7-8; Monaco 7-8; Mulhouse7-6; Montpellier 7-6;Auxerre 7-6; Nice 7-6-
Lyon 7-6; Racing Paris 7-6; Metz 7-5; St!
Etienne 7-5; Cannes 7-5; Caen 7-5; Lille 7-4'Brest 7-4.
ENGELAND
Arsenal - Wimbledon 0-0Aston Villa - Charlton Athletic 1-1Chelsea -Sheffield Wednesday 4-0
Crystal Palace - Coventry 0-1
Derby County - Manchester United 2-0
Everton - Southampton 3-0
Luton Town - Liverpool 0-0Manchester City -Tottenham Hotspur 1-1
Millwall-NottinghamForest 1-0
Norwich City - Queen's Park Rangers 0-0
Stand: Chelsea 3-7; Millwall 3-7; Everton
3-6; Coventry 3-6; Liverpool 3-5; Derby
County 3-5; Norwich 3-5; Queen'sPark Ran-
gers 3-5; Manchester United 3-4; Luton
Town 3-4; Tottenham Hotspur 3-4; Arsenal
3-4;
ITALIË
Ascoli - Napoli 0-1
Atalanta - Verona 1-0
Bari - Fiorentina l-l
Cesena - AC Milan 0-3Genoa-Lecce 1-0Inter Milan-Cremonese 2-1
Juventus - Bologna l-l
Lazio Roma - Sampdoria 0-2Udinese-Roma l-l

BELGIË
Beker, eerste ronde
Tongeren(2) -Hamme(4) 1-0
Beringen (3) - Geel (2) 2-0
Westerlo (3) - Charleroi (1) 1-0
Antwerp(l)-Hoeselt(3) 0-1
Kortrijk (1)-SC Lauwe (4) 8-1
Lierse (1) -Roeselare (3) 2-1
Zwarte Leeuw (2)-Sint Truiden(1) 0-4
Club Brugge (l)-Moeskroen (4) 6-0Gerhees (3) - Racing Mechelen (1)

1-3 naverlenging
Lokeren(l)-Oostende (3) 3-2
Club Luik (1)-Tienen (3) 6-1
Gent (l)-Olympic Charleroi (3) 3-0Looi Sport (3) - Racing Genk(2) 0-3
Sint-Niklaas (2) - Germinal Ekeren(1) 0-4
Eendracht Zele (3)- Racing JetWaver(2) 1-0
Waregem(l)-Bomem(3) 2-0Francs Borains (3)- Beveren (1) 0-2

toto/lotto
Lotto 34
Winnende getallen: 3-4-16-22-27-34. Reser
vegetal: 30. Deelnemers: 511.704; inleg: f2.147.366,00; prijzengeld: 1.081.68200
Toto 34
juiste kolom: 1-2-1-1-1-3-1-3-1-2-1-1. Deelnemers: 24.892; inleg: f.157.183,00; prijzen
geld: f. 109.869,00.
Toto-gelijk 34
Winnende wedstrijden: 6-11-17-25-27. Toe-
gevoegd: 19. Deelnemers: 2231; inleg- f10.728,00;prijzengeld: f. 12.380,00.
Cijferspel 34
68 97 19. Deelnemers: 253.875; inleg- f
380.813,00; prijzengeld: f. 152.325,00.
Duitse lotto
Winnende getallen: 1-13-20-22-40-46. Reser-
ve^etal: 14.
Spiel 77
2275606
Belgische lotto
Winnende getallen: 2-16-28-31-35-39. Reser-vegetal: 17.
Joker
7477095

motorsport sport in cijfers
Grote prijs van Brno. Uitslag 80 cc: 1.Tor-
rontegui (Spa) Krauser 70,12km in 31.30,370
(gem. 133,539 km p/u), 2. Herreros (Spa)
Derbi 18,78,3. Martinez (Spa) Derbi 19,18,4.
Seel (BRD) Seel 21,50, 5. Dorflinger (Zwi)
Krauser 21,50.
Eindstand WK: 1. Herreros 90 punten, 2.
Dorflinger 80, 3. Ottl (BRD) en Torrontegui
75, 5. Gnani 45.
125 cc: 1. Crivillé (Spa) 91,6 km in 39.28,521,
2. Spaan (Ned) Honda 39.33,060, 3. Prein
(BRD) Honda 39.34,732, 4. Martinez (Spa),
Derbi 39.41,860, 5. Unemoto (Jap) Honda
39.41,861. Eindstand WK: 1. Crivillé 166
punten, 2. Spaan 152, 3. Gianola 138, 4. Uni-
moto 104, 5. Gresini (Ita), 6. Takada 99.
250 cc: 1. Roth (BRD) Honda 107,8 km in
43.33,888, 2. Shimizu (Jap) Honda 43.33,889,
3. Cornu (Zwi) 43.34,145, 4. Pons (Spa) Hon-
da 43.34,732, 5. Bradl (BRD) Honda
43.39,582. Eindstand WK: 1. Pons 249 pun-
ten, 2. Roth en Cornu 180, 4. Cardus 151, 5.
Ruggia(Fra) 110.
500cc: 1. Schwantz (VSt) Suzuki 48.20,64
(gem. snelheid: 153.973 km/uur). 2. Lawson

(VSt) Honda 5,28, 3. Rainey (Vst) Yamaha
26,06,4. Sarron (Fra) Yamaha 26,07, 5. Chili
(Ita) Honda 51,16. Stand WK: 1. Lawson 211,
2. Rainey 195,5,3. Sarron 157.5, 4. Schwantz
142,5, 5. Magee 128,5, 6. Chili 122.
Zijspanklasse, 17 ronden (91,7 km): 1.
Streuer/De Haas (Ned) Yamaha 37.36,83
(gem. snelheid: 146,467 km/uur), 2. Eglof-
f/Egloff (Zwi) Yamaha 2,56, 3. Webster/He-
witt (GBr) Krauser 8,25, 4. Michel/Fresc
(Fra) Krauser 9,54, 5. Abbott/Smith (GBr)
Yamaha 28,37, 6. Zurbrügg/Zurbrügg (Zwi)
Yamaha 35,44. Eindstand WK: 1. Webster-
,'Hewitt 145 punten, 2. Streuer/De Haas 136.
3. Michel/Fresc 109.

GP motocross Ahun, Frankrijk. 125 cc;
Eerste manche: 1. Puzar (Ita) Suzuki, 2. Par-
ker (VSt) KTM, 3. Healey (VSt) KTM, 4.
Moore (VSt) KTM, 5. Bartolini (Ita) Honda,
6. Contini (Ita) Cagiva, 7. Evertsen (Ned) Su-
zuki. Tweede manche: 1.Puzar, 2. Moore, 3.
Healey, 4. Demaria (Fra) KTM, 5. Ott, 6. Gaz-

zarata, 'I. Evertsen. ïunastand WK: 1. Par-
ker 393 punten, 2. Puzar 377, 3. Healey 264,
4. Moore 240, 5. Bartolini 147, 6. Evertsen
139, 7. Strijbos (Ned) 138, 8. Demaria 129, 9.
Van Drunen (Ned) 129, 13. Tragter (Ned) 76,
14. Visser (Ned) 71.
GP Cross Angreau. 250cc. Eerste manche:
1. Bayle (Fra) Honda, 2. Vehkonen (Fin)
Yamaha, 3. Johansson (Zwe) Yamaha, 4.
Dugmore (GBr) Suzuki, 5. Smith (VSt) Su-
zuki. Tweede manche: 1.Glover (VSt) KTM,
2. Johansson, 3. Bayle, 4. Vehkonen, 5. Ben-
nett 9. Van Doorn (Ned) Suzuki.
Eindstand WK: 1. Bayle 327 punten, 2. Van-
konen 264, 3. Van dep Berk (Ned) 199, 4.
Van Doorn 167, 5. Fanton 165, 6. Johansson
157.
Wohlen; GP Cross. 500cc: Eerste manche: 1.
Thorpe (GBr) Honda, 2. Persson (Zwe) Hon-
da, 3. Jobé (Bel) Honda, 4. Nicoll (GBr) Ka-
wasaki, 5. Martens (Lux) KTM, 6. Ljungq-
vist (Fin) Yamaha. Tweede manche: 1.Thor-
pe, 2. Maitens, 3. Persson, 4. Leisk (Aus)

Honda, o. Nicoll, 6. Smith (litsn nonaa
Eindstand WK: 1. Thorpe 358 punten, 2
Leisk 293, 3. Geboers (Bel) Honda 279, 4. Ni
coll 277, 5. Martens 215, 6. Jobé 180.

sport
scorebord

eredivisie

NEC-PSV (14.000) 1-4
Sparta-Vitesse ( 3.000) 1-1
Den Haag-Twente ( 5.000) 3-1
Ajax-MW ( 8.000) 5-0
Willem 11-Volendam ( 7.500) 5-1
Haarlem-Feyenoord ( 2.700) 3-1
Groningen-Fortuna Sittard ( 6.300) 0-0
BW Den Bosch-Utrecht ( 3.200) 2-0
Roda JC RKC ( 6.5001 3-0

RodaJC 5 3 2 0 8 12 7
RKC 5 3 117 9 7
Ajax 4 3 0 1 6 15 4
Utrecht 4 3 0 16 6 3
MVV 5 3 0 2 6 9 9
Volendam 5 2 12 5 6 9
PSV 3 2 0 1 4 11 8
FortunaSittard 3 12 0 4 2 1
Sparta 4 12 14 5 5
Den Haag 3 2 0 14 5 6
Willem II 5 1 2 2 4 11 9
Groningen 4 112 3 4 4
Twente 4 0 3 13 4 6
NEC 4 112 3 5 9
Vitesse 4 0 2 2 2 5 9
BWDen Bosch 4 10 3 2 3 8
Haarlem 5 10 4 2 4 7
Feyenoord 3 0 12 1 2 7
Zondag, 14.30 uur
PSV-BW Den Bosch
Twente-Ajax
Vitesse-Feyenoord

Streuer/De Haas winnen in Brno

Hans Spaan moet
nog jaartje wachten

BRNO - Hans Spaan heeft zijn
titelaspiraties een jaartje moe-
ten opschuiven. De 30-jarige
Noordhollander had zondag in
de Grote Prijs van Tsjechoslo-
wakije nog een kleine kans op
de wereldtitel in de 125cc-klas-
se, maar moest zich op het cir-
cuit in Brno neerleggen bij de
suprematie van de elf jaar jon-
gere Alex Crivillé. De Span-
jaard stelde het kampioen-
schap zeker door de laatste
Grand Prix te winnen en werd
daarmee de jongste titelhou-
der in de soloklasse. Spaan
moest zich tevreden stellen
met de tweede plaats, die hem
ook in het eindklassement van
het wereldkampioenschap
restte.

Spaan wist dat alleen een wonder
hem nog op de troon kon brengen.
Crivillé bezat echter de koelbloedig-
heid om het seizoen succesvol af te
sluiten. De 19-jarige Spanjaard, rij-
dend voor het kleine merk JJ Co-
bas, moest in Brno op de zesde
plaats finishen. Risico's nemen was
uit den boze. Toch ging Crivillé vol-
uit.

Zevenronden liet hij Spaan het veld
aanvoeren. Het duo kon geen schei-
ding forceren. Gianola, Takada,
Prein, Unemoto, Martinez en Scott
bleven in het spoor van de twee bes-
te 125cc-coureurs. De gevaarlijke
drukte was voor Crivillé aanleiding
de gaskraan helemaal open te draai-
en. Spaan, die al veel van zijn ban-
den had gevergd, kon het jonge ta-
lent niet meer volgen.

Van teleurstelling was bij Spaan
geen sprake. Acht jaarklungelde de
racer maar wat aan. Hij ontwikkelde
in die periode een bijna perfecte rij-
stijl, maar door de gebrekkige finan-
ciële middelen bleef zijn talent lang
verborgen. Pas toen Jan Huberts de
zaken voor de Castricummer op
professionele basis ging behartigen
kwam er schot in zijn loopbaan.

Egbert Streuer en Geral de Haas
hebben de Britse combinatie Web-
ster/Hewitt niet van de tweede op-
eenvolgende wereldtitel in de zij-
spanklasse kunnen afhouden. Het
Nederlandse duo ging tot het uiter-
ste. De zege was echter niet vol-
doende. De Britten finishten als
derde en stelden daarmee hun titel
veilig. Streuer mag volgend seizoen
met nummer twee op zijn machine
rondrijden.

Roermondse korter oppermachtig in Hoensbroek

Regen bondgenoot
van Paul Leppers

Van onze medewerker
PIERRE FRAMBACH

HOENSBROEK - Op een uitzon-
derlijk sterke wijze heeft Roer-
mondenaar Paul Leppers de klas-
se 125 cc B tijdens de kartingklas-
sieker „Hoensbroek" op zijn naam
gebracht. Daar, waar Leppers on-
der normale omstandigheden, op
een permanent circuit, de even-
knie is van een aantal sterke Lim-
burgse rijders, overklaste hij dezen
in Hoensbroek volledig. „Ik ben
iemand die het in de regen altijd

goed doet", zei een tevreden Lep-
pers. „Dit circuit vergt heel wat
aan stuurmanskunst en dat samen
maakt dat ik vandaag juist mis-
schien iets meer had dan de ande-
ren".
Verrassend goed was ook het rij-
den van Simpelveldenaar Jos Con-
raads. Met zijn nieuwe Kali-kart en
Honda'B9 motor kwam hij uitste-
kend mee en moest slechts op het
nippertje de tweede plaats afstaan
aan zijn plaatsgenoot Luc Bis-
schoff. Tegenover het succes van
Paul Leppers stond het verdriet

van de Brunssummer Jos Souren.

Zijn seizoen stemde hij groten-
deels af op winst van de klasse
Zwaar in Hoensbroek. Alles was
perfect in orde en hij was ook de
snelste rijder van zijn groep. Direct
al in de eerste manche werd hij,
terwijl hij zich al meester had ge-
maakt van de leiderspositie, eruit
geramd door een achterligger. Zijn
tegenslag werd nog erger in de
laatste manche, toen hij, opnieuw
aan de leiding rijdend, een ketting-
breuk kreeg. Souren werd nu der-
de in de eindstand voor zijn plaats-
genoot Caggiula. Marco Tobben
(Linne) werd winnaar van de klas-
se 100 cc. Ook hij raakte in de eer-
ste manche uit de baan door een
ondoordachte handeling van een
tegenstander. Tobben raakte niet
in paniek omdat hij op eigen
kracht rekende. Hij won dan ook
met de twee laatste manches het
totaalklassement van de klasse 100

" Paul Leppers (no 20) in de achtervolging op Simpelveldenaar Jos Conraads.
Foto: WIM KÜSTERS

AC Milan
De afwezigheid van een deel zijn
buitenlandse sterren is zowel AC
Milan als Napoli op de openingsdag
van de Italiaanse voetbalcompetitie
niet fataal geworden. Zonder de ge-
blesseerde Gullit en Van Basten ze-
gevierde AC Milan met 3-0 bij Cese-
na. Napoli miste zowel de zich zon-
der verlof in Argentinië ophouden-
de Diego Maradona als de in Brazi-
lië wegens internationale verplich-
tingen opgehouden Careca en Ale-
mao. Het won desondanks met 1-0
in Ascoli.

Van het Nederlandse trio in Milaan
was alleen Frank Rijkaard fit. Su-
perfit mag men wel zeggen. De mid-
denvelder strooide met goede pas-
ses. De van Fiorentina overgeno-
men Stefano Borgonovo en Daniele
Massaro maakten daaruit de doel-
punten twee en drie, nadat Giovan-
ni Stroppa de score had geopend.
Bij het geheel uit Italianen bestaan-
de team van Napoli droeg Fernando
de Napoli rugnummer tien; het
nummer dat altijd was voorbehou-
den aan Maradona.
Internazionale begon de verdedi-
ging van de titel met een overwin-
ning van 2-1 thuis tegen het gepro-
moveerde Cremonese. De Westduit-
se international Lothar Matthaus
ontbrak als gevolg van een op de
laatste dag van het vorige seizoen
gekregen rode kaart. Luigi Gualco,
verdediger van Cremonese, schoot
in de 63ste minuut in eigen doel. De
tweede treffer kwam via een door

Andreas Brehme genomen straf
schop.

Gerrit Plomp: 'Feyenoord hoeft niet bang te zijn voor Stuttgart'

Eintracht Frankfurt
verstevigt koppositie

HEERLEN - In de Westduitse voet-
balcompetitie leed Bayern Mün-
chen de eerste nederlaag. De lands-
kampioen verloor bij Waldhof
Mannheim met 0-1. Het doelpunt
viel in de tweede helft en kwam op
naam van ex-Bayern-speler Güttler.
Diens vrije trap belandde via het li-
chaam van invaller Johnson op ge-
lukkige wijze in het Bayern-doel.
Het betekende de eerste overwin-
ning voor Waldhof Mannheim.

Eintracht Frankfurt verstevigde de
koppositie door een late zege (2-1)
op Uerdingen. Alle doelpunten
kwamen in de enerverende slotfase
tot stand. In de 72e minuut opende
Bartram de score namens Uerdin-
gen. In de laatste drieminuten sloeg
de thuisploeg alsnog toe. Met Wer-
der Bremen, dat bij FC Homburg
niet verder kwam dan 1-1, is Ein-
tracht Frankfurt nog steeds onge-
slagen.

Vfß Stuttgart leed tegen Vfl Bo-
chum de tweede nederlaag, 0-2. Lei-
feld nam in de eerste helft de beide
doelpunten voor zijn rekening.
Stuttgart had het aan doelman Im-
mel te danken, dat de nederlaag niet
groter uitviel. Volgens Gerrit
Plomp, met Rob Reekers de Neder-
landse inbreng bij Bochum, hoeft
Feyenoord zich in de eerste ronde
van het toernooi om de UEFA-Cup
dan niet kansloos te achten.

„Stuttgart is me flink tegen geval-
len", verklaarde de voormalige libe-
ro van FC Utrecht, die zich inmid-
dels een vaste basisplaats bij Bo-
chum heeft verworven. „We waren

vooraf bang voor hun snelle aan-
valsopbouw, maar in de wedstrijd
was daarvan niets terug te zien. Ze
kwamen vrijwel niet aan aanvallen
toe. Als Feyenoord Stuttgart op
eigen helft ook fel aanpakt, zijn er
zeker mogelijkheden."

Kenneth Monkou
De mindere clubs uit Londen staan
bovenaan in de hoogste Engelse
voetbalklasse. Millwall en Chelsea
vergaarden na drie wedstrijden
meer punten dan hun beroemde
stadgenoten Arsenal en Tottenham,
die punten lieten liggen. Gezien de
'traditie' dat oud-spelers van Feyen-
oord elders succes hebben, staat
Kenneth Monkou met nieuwkomer
Chelsea op de eerste plaats. Voor
ruim 16.000 toeschouwers aan
Stamford Bridge werd Sheffield
Wednesday met 4-0 verslagen.

Fred van der Hoorn had succes bij
het Schotse Dundee United. De van
Den Bosch gekochte verdediger
zorgde voor 1-0 in het treffen met
Dunfermline. United won met 2-1.
Aberdeen versloeg Dundee met 1-0
en staat met Celtic gedeeld eerste
met vijf uit drie. Aberdeen, waar

Theo bnelders in het doel staat, i^enigeclub zonder tegendoelpi"1

FC Luzern is gekelderd op de
lijst van dè Zwitserse competv(
De tegenstander van PSV in de
steronde van het Europese toer" j
voor landskampioenen verloofGeneve met 0-1 van Servette- \
zern heeft na negen wedstrijdenE
een maal gewonnen, vijfkeer ée
gespeeld en driekeer verloren-

autosport
Jysvaskyla, 1000-meren rally: 1. Ericsson
(Zwe) Mitsubishi 4.42.23. 2. Salonen (Fin)
Mazda op 1.41, 3. Sainz (Spa) Toyota 2.35, 4.
Eriksson (Zwe) Toyota 5.46, 5. Edling (Zwe)
Mazda 7.58, 6. Biasion (Ita) Lancia 10.58, 7.
Schwarz (BRD) Audi 11.50, 8. Walfridsson
(Zwe) Audi 18.09. Stand WK: 1. Biasion 86,
2. Ericsson en Auriol (Fra) 50, 4. Fiorio (Ita)
en Carlsson 40, 6. Eriksson 22. WK merken:
1. Lancia 128, 2. Toyota 50.

karting
Hoensbroek; 125cc nationaal B: 1. P. Lep
pers (Roermond); 2. L. Bisschoff (Simpel

c y
veld); 3. J. Conraads (Simpelveld); 4- % I
Heuvel; 6. U. Zaunbrecher (Beck); j, \Verstappen. 125 cc internationaal A'J-Maassen (Wld); 2. M. v. Rijswick '^mond), nationaal 100 cc B: 1. M '"Jl
(Linne). Zwaar: 1. R. Slikker (Eindh<> jii(
3. J. Souren (Brunssum); 4. L. C?*fl)!(Brunssum). combiklasse: 1. R. v.d- -j( t(Uden), mini-junioren: 1. H. v.d. Han1
hout). .

Wereldtitel Jos Knijpt

Van der Velde
grijpt mis
Van onze medewerker
THEO KEYDENER

BAARLO - Opnieuw greep J*
denlimburgerLaurens van der"
de naast de wereldtitel in de W
rodsklasse autospeedway. Op £circuit van Baarlo, voor ruim tw
duizend toeschouwers, moest jj
genoegen nemen met een dejj
plaats. De Ittervoorter, afgeloPj
jaar kwam hij als tweede uit'
race, moest nu met een derdepW
achter Jos Kuijpers (Best), die »
titel prolongeerde en Graham Bj
mes (Londen), genoegen nemen!
de voorlaatste ronde verspe^
Van der Velde zijn tweede p' 3"

aan de Brit.

Teleurgesteld was hij niet: „Als
kijk naar het materiaal, dat &*
pers en de Engelsman onder de i*
torkap hebben, mag ik heus J*klagen. Ik ben dik tevreden "*mijn derde stek. Ik heb er alles j*
gedaan om de tweede plaats te "
houden. Een achterblijver d^°'
mij echter buitenom te rijden. ">'
door stond de 'deur' voor Hol*
aan de binnenkant wagenwijd opf
en hij dook er behendig in. E^dacht ik, dat hij mij zou volgen.
man is echter zo geroutineerd- "
trapt daar niet in".

Terwijl Van der Velde met HoMjJ
een bikkelhard duel om het zij]
uitvocht, reed titelverdediger n
Kuijpers in een zetel naar de &\
en de titel. Vooraf zei hij al: A
maak me niet druk. Sta in pole-P
sition en zie dan wel waar ik'
kom. Ik ben optimistisch over *verloop van de race".

Tussen Van der Velde en de K
bleef de strijd om de tweede Pla-j
lang open. Van der Velde, ron^j
lang opgejaagd door Holmes, K
in de tweede plek te grijpen, tot'
een achterblijver hem de weg *Jsperde. Holmes, blij met zijn t«*l
de plaats, was des duivels op Vi
der Velde. Holmes: „Van der V«Jreed als een dweil. Van links i*
rechts. Dat is idioot". Kuijpers *Jzeer gelukkig met zijn tweede *reldtitel: „Mijn race-seizoen kanJJniet meer stuk. Europees en *
reldkampioen in een jaar. Da'
toch een fantastisch resultaat"-

" Jos Kuijpers ging uitere^op de schouders, na zijn zeQe ,
Baarlo. a

Bordeaux verliest.
Piet den Boer heeft met Giro^i
Bordeaux de eerste nederlaag 'nj
Franse competitie geleden. *ploeg van Raymond Goethals H
bij het laag geplaatste Caen rfi&j
ten onder. Kampioen Marfj
speelde 1-1 gelijk bij Racing Pjjp
Montpellier - Lyon en Toulon - j
naco (beide 2-0) waren de ho°*\
uitslagen. De Nederlanders |
Frankrijk scoorden niet.

Blamage Antwerp
FC Ant'werp is het voornaafy
slachtoffer van de eerste ronde .
de strijd om de Belgische v°e^beker geworden. De eerste-kla c(
verloor in eigen stadion verras^van het in de derde klasse j

mende Hoeselt: 0-1. Ook Cha^}
haalde volgende ronde niet-.^
ploeg werd eveneens door een j
de divisionist uitgeschakeld- Jy
werp maakte voor eigen pubüe^
ti-reclame. De ploeg van Frans ;
Rooy kon tegen Hoeselt geen
ment gevaarlijk worden. j.

voetbal
WK-voorronde Afrikaanse zone: &X?\J \Algerije - Ivoorkust 1-0.Eindstand. AJp
4-7, Ivoorkust 4-4, Zimbabwe 4-1. Gr^ ': <Egypte - Kenya 2-0, Malawi - LibfW
Eindstand: Egypte 6-8, Malawi 6-°- fj£
6-5, Malawi 6-5. Groep C: Cameroun'j:j
ria 1-0, Gabon - Angola 1-0. Eindst» f

Cameroun 6-9, 2. Nigeria 6-7, 3. Ang"/
4. Gabon 6-4. Groep D: Tunesië - f<p)K
1-0,Marokko - Zaïre 1-1. Eindstand: '~A
sië 6-7, 2. Zambia 6-6, 3. Zaire 6-6. 4 Vj
ko 6-5. Halve finales: Algerije - EgyPJJ 1$
meroun - Tunesië. De winnaars van .f
ve finales (over twee wedstrijden) P^zich beide voor de eindronde in Ra
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FortunaSittard nog steeds ongeslagen

Glansrol
voor Hesp

p) k Van onze sportredactie
jA°NINGEN - Fortuna Sit-
\~ is naast Roda JC Lim-
fernS tweede vertegenwoordi-

if sr uie nog ongeslagen is in de
Xh Sic' Deze status behiel-
-4 % Sittardenaren ten koste
't>C\fC Groningen (0-0), on-
*jr*s slecht voetbal. Slechts
t il r een enorme inzet kon de
r'y§ van Han Berger eenSC?Unt van de thuisclub
J Hoornen. Dat lukte omdat

nogal wat kan-

' Wft*" liggen en vooral d°el-
*. \sRuud Hesp wederom eeny^srol vertolkte.
Rebben het nodige geluk ge-

' ëaf Han Berger ruiterlijk toe.
(^we hebben in Ruud Hesp de
lb doelman van Nederland". De
»t *arlem-doelman staat al vanaf

Qmpetitiebegin uitstekend ten en verstevigt met de week
C6st bij Fortuna Sittard dat de
fe? "cm na afloop van dit seizoen

is. Zelf heeft Hesp uitgere-hi Mi de tegenstander van giste-
«j^C Groningen, al een balletje

!Pvf)t °'^' e vr'endiri van Hesp
L t in Groningen. Martin Koe-
lie "de zakelijk leider, zag indertijd
k 7er> transfer af. FC Groningen
A^°et tussentijds verlengde con-

et afkopen.
Ks^a had FC Groningen in defc ». helft aardig onder controle.lSirl!Tburgers moesten de regieP JH^^Hijk uit handen geven. On-
fk (j net groot overwicht lukte het
i|Sin°ningers lanëe tijd niet een
't),! S in de stugge verdediging
ke

e Limburgers te vinden. Met
\ v arcel Liesdek en Loek

.^^iieten hun directe tegenstan-

FC Groningen-Fortuna Sittard 0-0.
Scheidsrechter: Van der Niet. Toe-
schouwers: 6300. Gele kaart: Duut en
Farrington (beiden Fortuna S), Van Dijk
(FC Groningen).
FC Groningen: Tukker, Boekweg, Koe-
vermans, Wilson, Koorman (37. Belt-
man), Olde Riekerink, Van Dijk, Ten
Caat, Roossien, Meijer, Eykelkamp.
Fortuna Sittard: Hesp, Liesdek, Duut,
Frijns, Boessen, Mordang, Sneekes,
Brusselers, Van Helmond, Farrington
(78. Custers), De Vries.

der René Eijkelkamp en Hennie
Meijer regelmatig in het gras bijten.
Pas na halfuurkwam Theo ten Caat
in vrije positie voor Hesp, die voor
de eerste keer zijn capaciteiten de-
monstreerde. Later zou hij de Sit-
tardse sluitpost nog voldoende gele-
genheid krijgen zich te onderschei-
den bij verdere acties van Ten Caat
en Wilson.
Was in de eerste helft sprake van
weinig opwinding, na rust moesten
de Limburgers veel werk verzetten
de getergde Groningers van succes
af te houden. Solide zag de defensie
van de gasten er geen moment uit.
Er vielen herhaaldelijk gatenen ver-
schillende malen kwamen spelers
van FC Groningen oog in oog met
Hesp. Maar de doelman bleek een
vakman van de bovenste plank, dat
in tegenstelling tot de Groningse
aanvallers.
Het een en ander ging soms met de
nodige hardheid gepaard. Zo raak-
ten Henk Duut en Jan van Dijk ver-
wikketijk in een heuse schoppartij
en sloeg Mark Farrington tegen-
stander Marco Koorman knock-out.
In hét Groningse ziekenhuis werd
een gebroken jukbeen geconsta-
teerd. Farrington: „Ik heb die speler
niet geslagen. Tijdens een duel kwa-
men wij ongelukkig in aanraking
met elkaar".

" Marcel van Helmond(links) baant zich een weg langs Janvan Dijk Foto: BERT WIERINGA

Golfers slaan
3500gulden

bijelkaar
*"toi!SsuM - Het jaarlijkse chari-
Sr; no°i van Golfclub Bruns-
JCerheide heeft 3500 gulden op-

rd. Het bedrag, dat door de 96
fy diners plus sponsoren bijel-
V rd gebracht, zal ten goede
}C! aan 'l Knoevelhöfke. Het
y-Jmité van het Landgraafse

voor geestelijk en
ï (Je 'J^ gehandicapte kinderenW opbrengst van het charity-
%a\~,oi gebruikeneen doel dat niet''tafiabel is.

1. Team Gerhards, Bemel-
V^ijnders, Stassen 62 pnt. 2.
} Prummer, Beeretz,
V1* 62; 3. team Van Gasselt,
k e- Pussen, McGready 61 pnt.

- Ryder Cup cap-*t, h
uny Jacklin wees in Frank-%* afloop van het Open West-

\ kampioenschap, de Westdui-
Langer, de Engelsman

r<W Clark en de ler Christie

'ïvS* aan naast de eerste negenH^jJ Order of Merit'. Dit zijn: de
ICarden Olazabal, Canizares en
ï:nLerps, de Noordier Rafferty,r, Jseisen Faldo, James, BrandSh?rrance en de WelshmanVlVarn.

door fred sochacki Ondanks duidelijk zege op NEC
PSV: twijfels blijven bestaan

N^GEN -Al te veel vreugde zal de 1-4 overwinning van PSV bij NEC'flcjj^twoordelijken niet bezorgd hebben. Te lang moesten de coaches
r\Cn or Jee daarvoor toezien hoe de beneden-modale promoven-

'[r^t £>e Goffert de landskampioen het leven zuur maakte. Een uur lang
'le a° op nun stoe*te draaienen wist niet uit de ellende, dienu al ver-'^ennde wedstrijden duurt, te komen. NEC zelf moest voor verlichting

°ew Op het moment dat de spelers van trainer Leen Looyen van ver-
s'aan

eid over de eigen benen struikelden, kwarp PSV overeind om toe
jfblrjp e toch nog grote overwinningkon de problematiek echter niet
*'n r?^ n' De consessies die aan PSV-kant met het oog op de ontmoe-

waren gedaan, zijn een kampioen onwaardig.

!l(je Ven puur verdedigend inge-
fy j»spelers in de opstelling is
Vïl'u nk momenteel het hemd
\)\ve] , ook nader dan de rok.
W alle creativiteit was uit de
<J e pbannen, want na het falen

'C Q?ernooien van Mechelen en
a en de misstaP tegen

*tje *~ kon er absoluut geen slip-
-1 6!1" bij- "Die wedstrijd te-

V' aa Jezat er nog in bij de spe-
-1rkj rkl aarde Hiddink dan ooklserabele PSV-uurtje. Dat die

twijfel er niet alleen bij de spelers
ingezeten moet hebben was van de
opstelling af te lezen. Veiligheid
gold voor alles en de risicofactor
was zo klein mogelijk gehouden....
tegen NEC.

Lef
De thuisploeg deed zn best maar
miste kwalitatief veel te veel om het
PSV echt moeilijk te maken. Waar

het de equipe van Leen Looyen
vooral aan ontbrak waren de lef en
het vermogen om de twijfelende te-
genstander het vuur aan de'schenen
te leggen. Slechts één korte opflak-
kering (de gelijkmaker van Cees
Lok) was onvoldoende om voor het
feest te zorgen, waarvoor het meren-
deel van de veertienduizend toe-
schouwers was gekomen.

„Een uur lang hebben we gezorgd
dat het een echte wedstrijd was",
vond Leen Looyen. „We hebben
binnen onze mogelijkheden ge-
speeld. Na dat uur waren we sufen

kapot. De spelers bezaten toen niet
meer de fysieke en mentale veer-
kracht om PSV te weerstaan". De
Eindhovenaren buitten de kortade-
migheid van NEC perfect uit. Bin-
nen acht minuten hadden Wim
Kieft (2x) en Gerald Vanenburg de
1-1 gelijke stand - Flemming Povl-
sen tekende voor de openingstreffer- omgebogen in een fikse overwin-
ning. Een zege die groter had kun-
nen uitvallen. Omdat doelman
Brookhuis echter geen slachtoffer
werd van de totale NEC-aftakeling,
kon deze een ware afstraffing voor-
komen.

„De ploeg heeft niet devastheid van
verleden jaar", verontschuldigde
Hiddink het weifelende optreden
van zijn manschappen. „Je wilt hon-
derd procent scherpte in jeverdedi-
ging, maar die is er nog niet. Boven-
dien heb jeeen paar opties met be-
trekking tot de bezetting van het
centrum. We zijn daar nog niet uit.
Ivan Nielsen bijvoorbeeld is nog
niet helemaal fit". En spelers als
Chovanec en Boerebach lijken
voorlopig hun kansen te hebben
verprutst na de zeven treffers die
Willem II en Roda JC kostten.

sport

Emie Stewart doel AZ de das om

VVV: jeugdig elan
Van onze medewerker

HENK HAFMANS
- Een voetbalwedstrijd

'n deeerste divisiekan best amu-
zijn. Die typering was zeker

Van toepassing op het duel tus-sen VVV en AZ (4-3). Beide ploe-
&« streden in hoog tempo voor
j*volle winst en koppelden su-
''ieme momenten aan techni-
Sche en taktische tekortkomme-n- Aan Venlose zijde viel de

op waarmee de thuis-
c'ub in het offensief ging. Hoe-
*,e' op papier slechts twee spit-

n in de frontlijn (Boere en Ste-
*art) deden in dat opzicht ook de
Middenvelders hun duit in het

'oor Remy Reynierse was op de
speelhelft een coachende

«ak weggelegd. Hij speelde te-

ruggetrokken in de buurt van
zijn eigen defensie, die door het
ontbreken van Nijssen, Rutten
en Polman uit onervaren maar
wel enthousiaste jonge knapen
bestond. Het jeugdigeVVV-team
(gemiddelde leeftijd 21 jaar) leg-
de een hoog tempo op de gras-
mat en vond tegenover zich een
AZ-team waarin de jongeregene-
ratie ook de overhand had. Om-
dat ook AZ allerminst verstop-
pertje speelde en frank en vrij
aanvallend voetbal prefereerde
kreeg het publiek een boeiende
voetbalpot voorgeschoteld.

Doeke Hulshuizen zal in eerste
instantie blij zijn geweest met de
volle winst. Toch was hem niet
ontgaan datWV zich meer dan
eens verslikte op snelle diepte-
passes van Alkmaarse kant. „De-

ze counters Werden onvoldoende
gepareerd", vond de VVV-trai-
ner. Maar gelukkigvoor hem trol
zijn ploeg eenmaal vaker dan AZ
deroos.

Martin van Ophuizen zette zijn
ploeg op voorsprong toen zijn af-
standsschot via de rug van Rey-
nierse in het Venlose doel caram-
boleerde. Het Limburgse ant-
woord liet even op zich wachten,maar was wel kort en krachtig,
Stewart rondde van dichtbij de
mislukte uithaal van Peters suc-

cesvol af en binnen dezelfde mi-
nuut mocht Driessen van 25 me-
ter uithalen: 2-1.

De Venlose defensie, die drie in-
vallers telde en allesbehalve wa-
terdicht bleek, werd meer malen
op pure snelheid geklopt. De
noodrem moest er aan te pas ko-
men toen de doorgebroken Reu-
ser door Harold Derix van achte-
ren werd neergeld. De penalty
was voor Dennis den Turk geen
probleem: 2-2.

Ook na de hervatting bleven bei-
de ploegen fris van de lever de
aanval kiezen. VVV nam de
draad weer op via Jeroen Boere
die koppend hoger reikte dan de
vingertoppen van de AZ-doel-
man. Philip Cocu slalomde even
later vanaf de linkerflank op vol-
le snelheid langs enkele Venlo-
naren en zette ook doelman
Roox op hetverkeerde been; 3-3.
Bijna was het niet VVV maar AZ
geweest dat de vierde treffer had
genoteerd. Roelof-Jan Tiktak
strandde echter op doelman
JohnRoox en in de rebound trof
Henk Groot de paal.

Het geluk was met de thuisclub
dat in de persoon van Ernie Ste-
wart haar matchwinnaar had. De
Nederlandse Amerikaan nam de
bal in pirouettestand aan en

scoorde met zijn linkerbeen in
dezelfde beweging. Een beauty
van een' treffer besloot dit doel-
puntenfestival dat als een recla-
mespotje voor eerstedivisievoet-
bal mag doorgaan.

WV-AZ 4-3 (2-2) 9. Van Ophui-
zen 0-1; 20. Stewart 1-1; 21.
Driessen 2-1; 33. Den Turk 2-2
(strafschop); 50. Boere 3-2; 56.
Cocu 3-3; 73. Stewart 4-3. Toe-
schouwers: 3.951. Scheidsrech-
ter: Egbertzen. Gele kaarten:
Tiktak, Kool (AZ); Driessen
(VVV).
VVV: Roox, Lenkens,. Weerts,
Verberne, Derix, Driessen (75.
Graef), Reynierse, Peters (89.
Pas), Van Mierlo, Boere, Ste-
wart.
AZ: Kooistra, Te Kort, Vonk,
Kool, De Visser, Den Turk, Tik-
tak, Van Ophuizen, Reuser (46.
Veerman), Groot, Cocu.

Maastrichtse ploeg kan geen moment op legen zwak Ajax

MVV afgedroogd
door bert groothand

AMSTERDAM - Zware te-
leurstelling of ingecalculeerde
nederlaag? Het antwoord op
dezevraag lag na afloop van de
zware nederlaag van- MVV te-
gen Ajax (5-0) in het midden.
Natuurlijk, met een nederlaag

was in ieder geval door trainer
Sef Vergoossen rekening ge-
houden, maar de omvang
daarvan zal hem tegengeval-
len zijn. Toch was de nuchtere
oefenmeester na afloop realis-
tisch: „Ik dacht dat we het eer-
ste kwartier de zaken onder
controle hadden, zonder overi-

gens dwingend te spelen, maar
de nederlaag was uiteindelijk
terecht."

MVV hoeft in wedstrijden tegen een
club als Ajax, zeker in Amsterdam,
geen punten te halen, daarvoor zijn
de krachtverschillen normaal ge-
sproken gewoon te groot. Toch le-
ken de kansen tegen de Amster-
dammers op voorhand in dit geval
zeker wel aanwezig. De ploeg van
Don Leo Beenhakker had immers
drie nederlagen op rij moeten incas-
seren; thuis werd verloren van
Sparta en in Spanje volgden in een
toernooi ook nog eens twee verlies-
partijen. Men had het in De Meer
duidelijk moeilijk en de onverwacht
sterk gestarte Maastrichtenaren
zouden daar wellicht gebruik van
kunnen gaan maken.
Het tegendeel bleek. Vergoossen
kon achteraf dan welzeggen dat zijn
ploeg de zaken in eerste instantie
onder controle had, maar als je geen
moment tot enig balbezit kunt ko-
men, is het simpelweg wachten op
problemen. Dat wachten duurde
twintig minuten. De Haan, de ver-
der sterk keepende MVV-goalie,
werkte onvoldoende weg, waarop
Aron Winter de mogelijkheidkreeg
te scoren. Dat lukte hem in derde in-
stantie: 1-0.

Op dat moment lag Guy Francois al
te krimpen van de pijn in de kleed-
kamer. De 'onzichtbare' Bryan Roy
had een paar minuten voordien in
een kamikaze-actie de enkel van de
MVV-er proberen te splijten.
„Eigenlijk is zon overtreding een
rode kaart waard," was het com-
mentaar van Vergoossen. Arbiter
Schuurmans was een andere me-
ning toegedaan en wekte daarmee
de suggestie dat een topclub zich in
eigen huis toch wel wat meer kan

Ajax - MVV 5-0 (2-0). 19. Winter 1-0, 38.
Ronald de Boer 2-0, 63. Fischer 3-0. 64.
Ronald de Boer 4-0, 73. Ronald de Boer
5-0 (strafschop). Scheidsrechter:
Schuurmans. Toeschouwers: 8000. Gele
kaarten: Thai en Quaden (beiden MVV).
Ajax: Menzo; Blind, Larsson. Wouters
en Frank de Boer; Winter, Ronald de
Boer en Witschge; Van 't Schip, Fischer
(65. Scholten) en Roy. MVV: De Haan;
Linders, Thai, Van Berge Henegouwen
en Quaden; Benneker. Delahaye en
Smeets; Vincent, Francois (15. Meijers)
en Lanckohr.

veroorloven dan een cluppie als
MVV. Hij hield de gekleurde kar-
tonnen na die aanslag op zak, maar
de langharige scheidrechter vond
het wel nodig Thai een gele kaart
voor te toveren na een onschuldige
overtreding.

Met Meijers voor Francois werd het
voor MVV steeds moeilijker tegen-
wicht te bieden aan een pover spe-
lend Ajax. En aangezien de ploeg
van Vergoossen toch al gestart was
met Benneker voor de op het laatste
moment niet fit verklaarde Ver-
beek, kwam men duidelijkkwaliteit
tekort.
Zodra de Amsterdammers het tem-
po ook maar even verhoogden,
kwam MVV in de problemen. Het
wachten was enkel op het moment
dat er weer een foutje in de MVV-
defensie gemaakt zou worden. Thai
was de ongelukkige. Hij kopte een
verre, ongevaarlijke bal, voor de
voeten van Ronald de Boer die zich
geen moment bedacht: 2-0.

Na rust kreeg MVV vijf minuten
lang de gelegenheid het spel te do-
mineren, maar de kortstondige op-
leving werd niet beloond. Sterker
nog, tijdens dè hele tweede helft
had men verder geen schijn van
kans' meer. Goals van Fischer en
Ronald de Boer, twee keer, waarvan
de laatste uit een discutabele straf-
schop zetten de verhoudingen echt
duidelijk op het scorebord. „Het
blijkt in dit soort wedstrijden dat we
gewoon macht te kort komen," sloot
Vergoosen zijn nabeschouwing af.
„Te veel jongens moeten dingen
doen die niet bij ze passen. Je hoopt
stiekum op een puntje en als Fran-
cois erin had kunnen blijven, dan
waren ze nog niet met ons klaar ge-
weest."

—— ' — TT■--" ; : Jte ; |

" Rob Delahaye komt te laat omRichard Witschge van Ajax af te stoppen.
Foto: DIRK-JAN PRINS

Maradona
maakt

aanstalten
BUENOS AIRES - Diego Marado-
na stapt volgende week maandag of
dinsdag in het vliegtuig dat de Ar-
gentijn naar Italië moet terugbren-
gen. Althans, dat heeft zijn agent
Guillermo Coppola van Maradona
zaterdag in Buenos Aires gezegd.
Daarmee zou dan eindelijk een ein-
de komen aan de klucht die de Ar-
gentijn de afgelopen maanden heeft
opgevoerd. Sinds zijn vertrek uit
Napels, heeft hij nauwelijks contact
gehad met de leiding van Napoli,
zijn werkgever. Maradona had het
te druk met zijn familie ofzat te vis-
sen.
Napoli liet eerder doorschemeren
de nukkenvan de aanvoerder beu te
zijn. De Argentijn werd te kennen
gegeven dat hij zijn contract, dat
loopt 1993, hoort na te komen. Zo
niet, dan zou de Italiaanse club actie
onder nemen om Maradona ge-
schorst tekrijgen voor de eindronde
van de wereldtitelstrijd, volgend
jaar in Italië.
De Argentijn voorkwam die reactie,
maar zal zich bij (een eventuele)
aankomst in Napels zowel dienen te
verantwoorden bij het bestuur, dat
hem een boete wil opleggen, als bjj
de spelers en supporters. Een en-
quête wees uit dat van de laatste
groep nog slechts 48 procent ver-
trouwen heeft in de Argentijn.

" ROME - Ter gelegenheid van de
eindronde om het wereldkampioen-
schap voetbal zullen 's werelds
meest vermaarde tenoren voor het
eerst een gezamenlijk concert ge-
ven. Luciano Pavarotti, Placido Do-
mingo en José Carreras zingen
daags voor de finale uit volle borst
in deRomeinse Caracalla Thermen.
„Daar galmt het zo lekker", ver-
klaarde een van de organisatoren.
De drie tenoren zijn overtuigde
voetballiefhebbers.

" ATHENE - Bij ernstige ongere-
geldheden tijdens de voetbalwed-
strijd tussen Olympiakos Piraeus en
AEK Athene in de Griekse hoofd-
stad zijn vrijdagavond 31 mensen
gewond geraakt. De politie gebruik-
te traangas tegen de voetbalvanda-
len, die de ordebewakers en andere
toeschouwers met stenen bekogel-
den. Na afloop werden in de buurt
van het stadion tal van auto's ver-
nield en brand gesticht. Eerder wa-
ren erop de tribunes honderden
stoeltjes van hun plaats gerukt en
op het veld gesmeten. De materiële
schade wordt geschat op een paar
miljoen gulden. Het duel, dat werd
bijgewoond door 40.000 supporters,
werd gestaakt.

PSV roept
Romario

terug
NIJMEGEN/RIO - PSV
heeft Romario gesommeerd
meteen naar Nederland te
komen. Volgens de lands-
kampioen dient de spits
zich begin deze week in
Eindhoven te melden. De
Braziliaanse aanvaller
kreeg vanwege een tegen
Chili ontvangen rode kaart
twee wedstrijden extra
schorsing. Hij kan daardoor
niet meedoen in de beslis-
sende kwalificatiewedstrijd
voor het wereldkampioen-
schap van Brazilië tegen
Chili op 3 september.
De eisvan PSV zorgt waarschijn-
lijk niet voor veel problemen. De
Braziliaanse bond onthief de
spelerzaterdag van zijn verplich-
tingen voor de nationale ploeg.
De bestuurders willen hem laten
gaan, onder voorwaarde dat hij
45 dagen voor de eindronde van
de wereldtitelstrijd beschikbaar
is. De bond is overigens in be-
roep gegaan tegen de schorsing.
Romario beloofde zaterdag bij
PSV dubbel hard te werken, om'
in aanmerking te blijven komen
voor de selectie. Vrijdag, toen hij
tijdens de training hoorde van
het voor hem slechte nieuws,
zakte hij door de knieën en be-
gon languit op de grasmat te hui-
len. „Dit is de grootste teleurstel-
ling uit mijn leven. Ik ben gefru-
streerd, moedeloos en trooste-
loos", snotterde hij.

Feyenoord

" Feyenoord bereikte een histo-
risch dieptepunt. Na een nieuwe ne-
derlaag bij het tot dan toe nog punt-
loze Haarlem (1-3) bezetten de Rot-
terdammers de laatste plaats met
een schamel puntje uit drie duels.
Zo laag is Feyenoord in de historie
van het betaalde voetbal nog nim-
mer gezonken. Aanvankelijk leek
Feyenoord op weg naar de eerste
zege toen Keur na ruim een half uur
de overigens voortreffelijke doel-
man Metgod passeerde. Numan
maakte echter binnen twee minuten

gelijk. Na rust kreeg Feyenoord tien
kansen en Haarlem twee, die beide
werden benut. De Rotterdammers
misten alles.

# FC Utrecht verzuimde de eerste
plaats in handen te nemen door bij
BW Den Bosch teleurstellend met0-2 te verliezen. Het betekende het
eerste puntenverlies voor de
Utrechters en de eerste winstpun-
ten voor de Brabanders. FC Utrecht
keerde met beide voeten op de
grond terug na de hoogstandjes in
de eerste drie competitiewedstrij-
den, diealle werden gewonnen. Uit-
gerekend het nog puntloze SVV
Den Bosch wees de Utrechtse club
op de tpch wel degelijk bestaande
tekortkomingen. Zonder de gebles-
seerde Van der Linden en Barend-
se, maar met Van Duren (die een
overstap naar FC Dundee zag mis-
lukken), was Den Bosch de beste
ploeg in een overigens zwak duel.
Van der Hoeven en Van Duren
scoorden in het laatste half uur.
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Thuisclub buigt 0-3 achterstand om in 4-3 zege

Sensatie in Venray
Van onze medewerker LEO JASPERS

VENRAY - Venray en Halsteren schreven gisteravond een
schitterend scenario voor een voetbalreclamespot. Het duel
kende alle ingrediënten die een voetbalpartij aantrekkelijk
maken en de toeschouwers gefascineerd tot het laatste fluitsig-
naal aan de zijnlijnen gekluisterd houden. Vooral de tweede
helft stond bol van dramatiek, sensatie, spanning en emotie.
Jammer eigenlijk, dat het duel een verliezer kende en dat was
dan Halsteren.

Na een ongelooflijk turbulent Ven-
ray-middagje zat de ploegvan Frans
Vermeulen met lege handen, na
zich bij rust met 0-3 op fluweel te
hebben gewaand. Een waanzinnig
Venray-offensief na rust zorgde
voor de niet meer verwachte kente-
ring en sloeg Halsteren alsnog k.o.
4-3.

Venray-trainer Ruud Wouters van
den Oudèwijer: „Spectaculairder
kan het niet meer. Jekunt in derust
wel gaan vloeken en tieren, maar
daar schiet je niets mee op. Ik heb
die jongens gerefereerd aan het
jongsteduel PSV-Roda JC. Ook 0-3
bij rust en PSV komt toch nog in de
wedstrijd. Waarom wij dan ook
niet? Ik heb daarop Leon Viever-
mans voor René van Dijck in de
ploeg gebracht, TheoPhilipsen naar
de punt laten doorschuiven en met
vier lange voorwaartsen gaan spe-
len onder het motto „alles of niets".

Ruud's toverformule werkte per-
fect. Al in de eerste minuutvan de
tweede helft bereikte een verre in-
gooi van gouden wissel Leon Vie-
vermans het hoofd van Peter Philip-
sen, die zijn broer Theo op maat be-
diende: 1-3. Twee minuten later
zorgde Leon Vievermans zelf voor
2-3. De plots ontketende thuisclub
leek niet meer te temmen. Leon Vie-
vermans op rechts en Wim Cuppen
op links en de constant inschuiven-
de Rob Meulendijks brachten de
Halsteren-defensie tot wanhoop.

Peter Philipsen en John Viever-
mans zorgden tot slot voor de Hal-
steren k.o. Conny Heeren bracht
Halsteren in een tumultueuze slot-
fase alsnog op gelijke hoogte: 4-4,
maar die treffer vond geen genade
in de ogen van de niet altijd geluk-
kig fluitende Peters.

# Halsteren-
doelman Defrel
is in deze
situatie winnaar.

Foto: JEROENKUIT

Scheidsrechter
knock out

VENRAY - In de tumultueze
slotfase van de wedstrijd Ven-
ray-Halsteren gingreferee Peters
uit Uden knock out. Hij kreeg,
volgens de Venray-clubarts, een
regelrechte 'gewilde dan wel on-
gewilde', leverstoot toegediend.
De scheidsrechter en zijn assis-
tenten konden de 'dader' niet op-
sporen. Na vijf minuten oplap-
werk kon de scheidsrechter de
partij alsnog tot een goed einde
brengen.

Hoofdklasse
in cijfers

VENRAY-HALSTEREN 4-3 (0-3). 1. John
Defrel 0-1; 31. Cees Moerkens 0-2; 40. Nico
Voorbraak 0-3; 46. Theo Philipsen 1-3; 48.
Leon Vievermans 2-3; 65. Peter Philipsen
3-3; 73. John Vievermans 4-3. Toeschou-
wers: 800. Scheidsrechter: Peters. Boekin-
gen: Wim Vievermans (Venray; Van Nijnat-
ten en Heeren (Halsteren). Rode kaart: Nico
Voorbraak (Halsteren).

VENRAY: Van Soest 5, Poels 8, Viever-
mans W. 7; Philipsen P. 8, Van Haeren 7,
Meulendijks 8, Vievermans J. 7, Spee 7, Van
Dijck 5 (46. Vievermans L. 8) Philipsen T. 7,
Cuppen 7. Totaal: 84 (12).

VLISSINGEN-LIMBURGIA 5-0 :l-0;. 13.
Van Huizen 1-0; 50. Belfroid 2-0; 72. Loh-
man 3-0; 78. Schenk 4-0; 80. Belfroid 5-0.
Scheidsrechter: Haak (Gorinchem). Boe-
kingen: Klein, Tuin, VanLieshout,Koetsier
(allen Limburgia) en Schenk (Vlissingen).
LIMBURGIA: Slob 5, Van Hezik 5. Tuin 6,
Koetsier 6, Klein 5, Meens 6, Van Lieshout
6, Starmans 7, Joosten 6, Muermans 7, Fij-
neman 5. Totaal 64 (11).

En voorts...

GELDROP - TOP 1-1. 10. P. van Leenders
1-0, 35. De Groot 1-1 Rust- en eindstand.
ScheidsrechterKardol. Toeschouwers 600.

Limburgia bekert
zaterdagavond

BRUNSSUM - Hoofdklasser Lim-
burgia, diezich vorig seizoen via het
behalen van een periodetitel ge-
plaatst heeft voor het KNVB-beker-
toernooi, ontmoet in de eerste ronde
Helmond Sport, de ploeg van trai-
ner Frans Körver. Dit bekerduel
wordt zaterdag 2 september op het
terrein aan de Venweg gespeeld.
Aanvang: 19.30 uur.

Hoofdklasse C
Geldrop-TOP 1-1
Vlissingen-Limburgia 5-0
Venray-Halsteren 4-3
Vlissingen 1 10 0 2 5-0
Venray 1 10 0 2 4-3
Geldrop 10 10 11-1
TOP 10 10 11-1
Sittard 0 0 0 0 0 0-0
Baronie 0 0 0 0 0 0-0
EHC 0 0 0 0 0 0-0
DESK 0 0 0 0 0 0-0
SV Meerssen 0 0 0 0 0 0-0
Wilhelmina '08 0 0 0 0 0 0-0
TSC 0 0 0 0 0 0-0
Longa 0 0 0 0 0 0-0
Halsteren 10 0 10 3-4
Limburgia 10 0 10 0-5
Programma:
Sittard-Longa
Baronie-TSC
EHC-Wilhelmina '08
DESK-SV Meerssen

Oefenvoetbal

SVM-Susteren 2-2
Fortuna 2 winnaar nederlaagtoernooi SVM

Almania-Waubach 2-1
Almania winnaar Sjeng Schmeitz-toernooi

Ik verkies bondswerk boven spelen in de VS

Vic Hermans onder
contract bij KNVB

Van onze medewerker
PIERRE FRAMBACH

ZEIST - De Maastrichtse oefen-
meester Vic Hermans heeft afgelo-
pen weekeinde overeenstemming
bereikt met de KNVB om als
oefenmeester in dienst te treden.
Zoals het Limburgs Dagblad reeds
afgelopen vrijdag meldde, zal Her-
mans hoofdzakelijk gaan functio-
neren als assistent-zaalvoetbal-
coach bij Ron Groenewoud, terwijl
bondscoach Thijs Libregts hem
eveneens zal inschakelen voor
scoutingwerkzaamheden in het be-
taald voetbal.
Tevens zal Hermans de amateurs in
de zuidelijke regio's gaan scouten
in verband met het Nederlands
amateurvoetbalteam. Vic Hermans
toonde zich zeer ingenomen met

het KNVB-contract. „Mede door
mijn aanvoerderschap van het Ne-
derlands zaalvoetbalteam deed ik
toch al een aantal dingenin de sfeer
van het coachen. De contracten
met de KNVB over een eventuele
aanstelling liepen al ruim een half
jaar. Zelfs voordat ik als oefen-
meester 1 slaagde.

Toch was er bijna nog een kink in
de kabel gekomen, omdat ik ook
een meer dan uitstekende aanbie-
ding had om nog een jaar in de zaal
bij het Amerikaanse Sank Lorren
te komen spelen. Een en ander
vloeit voort uit het feit dat ik op
verzoek van de Amerikaanse zaal-
voetbalcoach, Koralski, deze zo-
mer drieëneenhalve week demon-
straties in Amerika heb gegeven tij-
dens een voetbalkamp.

Omdat hij nu benoemd is tot
bondscoach van het Amerikaanse
veldvoetbalteam heeft men mij
voor Sank Lorren als speler/trainer
gevraagd. Acht jaar geleden was ik
er zonder meer aan begonnen,
maar nu heb ik voor het contract
met de KNVB gekozen".

Door deKNVB is Vic Hermans ook
nog verzocht om als trainer een
amateurclub onder zijn hoede te
nemen. Hermans: „Het is geen
grootheidswaanzin, maar met mijn
oefenmeester 1 ga ik niet aan een
vierdeklasser beginnen. Ik denk
meer in de richting van een hoofd-
klasser of anders eersteklasser.

Voorlopig zijn die stekken overal
bezet en zal ik nog even moeten
wachten". " Vic Hermans werd tijdens het begin dit jaar gehouden WK

zaalvoetbal nog onderscheiden als beste speler.

bekerprogramma
HEERLEN - Het
programma voor de
tweede bekerronde,
die morgen (18.30
uur) gespeeld wordt,
luidt als volgt:

Heer-RKVCL
Berg-RKHSV
MKC-Meerssen
St.Pieter-Eijsden
Leonidas-Walram
RKASV-Standaard
Polaris-RKVVL
Bunde-Nijswiller
Minor-RKMVC
Haslou-SCG
Vijlen-Waubach
Keer-Klimmania
Simpelveld-Kolonia

LHBMC-Armada
FC Gracht-Weltania
Schuttersv.-Hopel
RKHBS-Miranda
Bekkerveld-Caesar
Waub. 8.-SVN
Heksenb.-Langeberg
Vaesrade-De Ster
Sittard-Fortuna 2
Geleen-Almania
Mariarade-Obbicht
FC Ria-SVE
Veritas-Brevendia
W'mina '08-VVV 2
PSV-Walburgia
L'heuvel-Susteren
DESM-Roermond
Belfeldia-Irene
Leveroy-Leunen
RKSVO-Heel
Reuver-Parmingen

MVC '19-Crescentia
Merefeldia-Bevo
Tiglieja-Excelsior
Nunhem-SVVH
Volharding-Stormv.
GFC '33-Blerick
Meterik-VW '03
Montagnards-IVO
RKDEV-SSS '18
Venl. 8.-RKMSV
Hrln. Sp.-SVK
FCV-MVV 2
Bom-EHC
Aanvang van de
wedstrijden 18.30
uur.
Vrijgeloot: Roggel
Vrijgesteld: Limbur-
gia en Venray

Sittard Connors winnaar play-offs

Harreman/All Stars
nog in de race

HEERLEN - Ondanks de winstde-
ling die het softbalteam van Harre-
man/All Stars in de laatste, dubbele
thuisontmoeting tegen Odiz/Frogs
moest toestaan: 0-6 en 3-0, blijft de
tweede plaats op deranglijst in han-
den van het Heerlense negental.
Wordt de resterende doublé header
aanstaande zaterdag bij Kennemer-
land omgezet in winst, dan kwalifi-
ceert All Stars zich voor de promo-
tiestrijd naar de, op een na, hoogste
speelklasse.
Harreman/All Stars overtuigde ove-
rigens niet in de duels tegen Odiz
Frogs. Met name in de eerste wed-
strijd werd aan slag nauwelijks iets
geraakt, op een driehonkslag van
Jackie Hersbach na. In defensief

opzicht had pitcher Anouke Wij-
nands haar dag niet, terwijl het
Heerlense veld zwak acteerde. Har-
reman/All Stars vermande zich en-
giszins in de tweede confrontatie.
De slagploeg van Odiz Frogs werd
kort gehouden met slechts twee
honkslagen. Kort opeenvolgende
tikken in de eerste en tweede slag-
beurt en gegrabbel na een infieldhit
van opnieuw Jackie Hersbach, wa-
ren goed voor de volle winst: 3-0.
Sittard Condors werd winnaar van
de play-offs door zaterdagavond op
neutraal terrein in Veldhoven kam-
pioen Roef na een uitermate span-
nend beslissingsduel met 3-1 te
kloppen. De score kwam in de eer-
ste twee innings tot stand. Daarna

stonden beide defensies pal. Een en
ander betekende dat beide teams in
een best-of-three serie moeten gaan
bepalen wie zich kwalificeert voor
promotiewedstrijden naar de natio-
nale competitie. De eerste partij
volgde reeds zondagmiddag in
Moergestel. Sittard Condors was
niet bij machte zich opnieuw op te
laden (aanvoerster Nicole Cuypers:
„een gevolg van vermoeidheidsver-
schijnselen in onze smalle selectie")
en verloor kansloos met 11-1.

Een klasse lager wist Samacols on-
danks riante scoringskansen geen
afstand te nemen van PSV en ver-
loor uiteindelijk met 9-13.
Sphinx/HSCM wacht nog op de eer-
ste overwinning in de nacompetitie.
Zondag werd verder spelen tegen
Starlights na een hoosbui in de der-
de innings stand: 0-1 onmogelijk.

De daarna geprogrammeerde ont-
moeting tegen All In kon na oordeel
van de betrokken umpire wèl ge-
speeld worden. Ondanks bij vlagen
redelijk tegenspel, werd
Sphinx/HSCM gevloerd met 4-23.

sport

Vlissingen start overdonderend: 5-0

Limburgia, 'n zeef
VLISSINGEN - Vier fatale mo-
menten na de rust, vier boekin-
gen in totaal en tenslotte een on-
gekende afstraffing: 5-0. Lim-
burgia had zich gisteren een be-
tere start kunnen wensen in de
openingswedstrijd van de com-
petitie. De uitwedstrijd tegen
Vlissingen eindigde dramatisch
slecht en was vooral veelzeggend
over de verdedigende zwakte
van de Limburgers.

Jo Janssen van Vlissingen
schijnt er eindelijk in geslaagd
om van zijn elftal een homogene
ploeg te maken. De Zeeuwen, die
plannen koesteren om zo snel

mogelijk het betaald voetbal in
te stappen, hebben versterking
gekregen van enkele gelouterde
ex-profspelers. Harry van den
Ham en Carlo van Tour moesten
gisteren nog aan de kant blijven.
Voor Hub Stokmans en JanLoh-

man was er in deze eerste wed-
strijd al een hoofdrol weggelegd.

Voor de rust was er niettemin
nog geen sprake van dat Limbur-
gia de mindere was van Vlissin-
gen. René Slob liep weliswaar in

de dertiende minuut al onder een
voorzet door, waarna Arthur van
Huizen gemakkelijk kon scoren.

Maar daarna waren er ook voor
de Limburgers een tweetal opge-
legde kansen. Frans Starmans en

Hub Joosten troffen de Vlis-
singsekeeper echter op hun weg.
Maar nadat Limburgia door de
warrig leidende scheidsrechter
Haak uit Gorinchem al tot drie
keer toe met boekingen was ge-
straft, stortte de ploeg volledig in
elkaar.

Vijf minuten na rust maakte An-
ton Belfroid 2-0 en in een snel
tempo ging het vervolgens naar
een eindstand van 5-0. Jan Loh-
man, Marcel Schenk en Anton
Belfroid tekenden voor de goals.
De afgang voor de ploeg van de
nieuwe trainer Mick Vliegen was
compleet.

Amateurs zondag van start
Eerste Klasse E
Rood Wit W-Gemert
ESV-ODC
WSC-De Valk
Wilhelmina-BVV
Schijndel-Hapert
Roermond-Alliance

Eerste Klasse F
Volharding-Caesar
Almania-RKONS
Heer-Bom
FC Vinkenslag-Waubach
Panningen-SCG
SVN-Leonidas
Tweede Klasse A
Geleen-Heerlen
Heerlen Sport-RKVCL
RKVVL-MKC
Chevremont-Miranda
Voerendaal-Obbicht
Eijsden-Hopel

Tweede Klasse B
Moesel-Tiglieja
IVO-Venlosche B.
Belfeldia-Helden
De Ster-Haslou
Vitesse '08-Veritas
MVC '19-Blerick
Derde Klasse A
Polaris-SV Berg '68
RKVVM-SC WW '28
Bunde-SVE
RVU-LHBMC
RKHSV-Scharn
Willem I-Kluis

Derde Klasse B
SVM-Schuttersveld

RKBSV-Wit Groen VC
Heksenb.-Treebeek
Vaesrade-Minor
Bekkerveld-Groene Ster
Kolonia-Heilust

Derde Klasse C
Cresecntia-Merefeldia
Eindse 8.-Swift '36
Brevendia-PSV '35
Lindenheuvel-Susteren
Megacles-EW
Armada-FC Oda

Derde Klasse D
Reuver-FCV
RKDEV-GFC '33
Ysselsteyn-Stormvogels
Wittenhorst-Sparta '18
SC Irene-VVV'O3
RKMSV-Excelsior '18

Vierde Klasse A
St. Pieter-Mheerder B.
Banholtia-SVME
Keer-Hulsberg
GSV '28-Schimmert
RKBFC-SC Caberg
MVV '02-Standaard

Vierde Klasse B
Walram-Vijlen
Gulpen-SV Itteren
Klimmania-RKASV
RKMVC-SV Nijswiller
Vilt-Sportclub '25
Rapid-lason

Vierde Klasse C
Laura-FC Gracht
RKHBS-Weltania
RKSVB-Centrum B.

Waubachse 8.-Rimburg
Abdissenb.-SimpelveW
KVC Oranje-SVK

Vierde Klasse D
Langeberg-RKDFC
Helios '23-Mariarade
IVS-Sanderbout
Coriovallum-KEV
DVO-RKSNE
VKC '89-FC Hoensbroe*
Vierde Klasse E
Maasbracht-Vlodrop
St. Joost-Stevensweert
FC Ria-Holtum
Roosteren-GVCG
Buchten-Urmondia
Walburgia-Linne

Vierde Klasse F
DESM-Leveroy
SVH '39-Victoria
Thorn-Heel
Nunhem-SVVH
RKVB-RKESV
SC Leeuwen-RKSVO

Vierde Klasse G
Bevo-KVC
FC Steyl '67-VCH
RKSVN-Baarlo
Roggel-Swalmen
HBSV-Egchel
VOS-Venlo
Vierde Klasse H
SSS '18-Wanssum
Geijsteren-Leunen
Resia-Achates
RKDSO-Meterik
Montagnards-EWC
Meerlo-Melderslo

Slotdag Chrit Baetsen
zaalvoetbaltoernooi

GELEEN - Op de slotdagvan het Chrit Baetsen zaalvoetbaltoernooi JJJ^het duel tussen Haantjes/Bubo en Sphinx Maastricht de beslissing &%
gen omtrent de winnaar van dit toernooi. Na vier wedstrijddagen é \
Sphinx en de Haantjes samen aan de leiding met elk zes punten. J
Het programma voor vanavond luidt: 19.30 Bouwkompas-Bekkers TeCfy
20.30 uur Geleen/Mezada-Merpati en 21.30 uur Haantjes/Bubo-Sphin*-
wedstrijden worden gespeeld in sporthal Vouersveld in Geleen.

Sphinx/HSCM vindt
nieuwe inspiratie

SCHIJNDEL - Het honkbalteam
van Sphinx/HSCM is er in geslaagd
de reeks nederlagen die de ploeg in
de nacompetitie tot nu toe ten deel
viel, af te breken. Tot in de vinger-
toppen gemotiveerd gaf de Maas-
trichtse equipe in Schijndel oppo-
nent Starlights geen schijn van
kans: 6-13.
Coach Stanly Elvira, die de afgelo-
pen week veel tijd investeerde in
het oppeppen van de wedstrijdmen-
taliteit, stuurde Peter Bouvrie de
heuvel op voor deze cruciale ont-
moeting. Bouvrie voldeed uitste-
kend en kreeg prima steun van zijn
fielders, die slechts een enkele fout
lieten aantekenen. Na twee volledi-
ge innings had Sphinx/HSCM een
2-6 voorsprong te pakken, die gaan-
deweg met agressief slagwerk werd
uitgebouwd naar 4-13. In de achtste
slagbeurt kon Starlights iets dich-
terbij kruipen: 6-13. Stanley Elvira,
die voor de resterende wedstrijden
hoogstwaarschijnlijk kan beschik-
ken over twee nieuwe sterke pit-
chers: „Ik reken onszelf nog een
dikke kans uit om in extremis toch
nog het hoofdklasserschap veilig te
kunnen stellen."

Sittard Condors boekte de tweede
winstpartij in de degradatiestrijd.
Black Wings werd na een aantrek-
kelijke krachtmeting met 5-3 ge-
klopt. In het slagperk onderscheid-
de Ingemar van derGiesen zich met

een driehonkslag. Cheetahs gin^
een waar foutenfestival kopje °n(
in en tegen Geldrop: 22-4. OP
druk die de gerenormeerde N^Jbrabantse slagploeg uitoefê'j
bleef de Beekse defensie een
doend antwoord schuldig.

softbal
Tweede klasse Nat.

Cardinals-Kennemerland „{.)
Harreman/AU Stars-Odiz Frogs
Nuenen-Spartaan " Vil'
Cromtigers-Liebert Birds " 'Prom./Degr. poule

■Samacols-PSV
All In-Tilburg
Sphinx/HSCM-All In ï

honkba
Promotiepoule

Mulo-Cardinals
Cardinals-Mulo

Prom./Degr. poule

Bullfighters-Feniks
Starlights-Sphinx/HSCM

Degr. poule

Sittard Condors-Black Wings

Tweede klasse

Geldrop-Cheetahs

afdeling limburg
Competitie

EERSTE KLASSEN

le Klasse G
Grashoek-FCV 2 2-1
le Klasse I
Caesar 3-Bunde 2 1-3

TWEEDE KLASSEN

Weltania3-RKONS3 1-1
Gr. Ster3-Bekkerv. 4 1-2
Spaubeek 2-EHC 3 0-1
Geleen 3-Almania 3 2-4
Buchten3-GVCG2 0-0
GVCG3-Almania4 0-1
Haelen 2-Nunhem 2 4-0
RKSVW2-Thorn2 3-3
KVC 2-Grashoek 2 2-2

DERDE KLASSEN

St. Pieter 2-Amelie 2 0-3
Daalhof3-RKVCL4 1-2
Wijnandia 3-H'broek3 0-1
Havantia 2-De Leeuw 4 3-1
Jabeek 2-Doenrade 3 0-0
Geleen4-Almania 5 1-3
Walburgia 2-Swift6 2-2
Juliana 2-Maasbracht 3 0-2
DESM3-Eindseß.3 0-1

VIERDEKLASSEN
VNB 3-GeulscheB. 3 3-3
Daalhof 5-Vinkenslag4 1-4
Wijlre3-RKIW2 11-1
Keer 5-Epen 3 4-0
Weltania 8-Miranda5 5-1
Jabeek 3-Schuttersv. 5 4-2
Limbricht 2-GVCG 5 1-5
GVCG 4-Heidebloem 4 4-0
RKSVW 4-RKWB 2 2-2
Eindse B. 4-Merefeldia 8 0-4
Moesel5-Eindse B. 5 * 0-1
Minor6-RKSNE 5 7-2

Eerste ronde beker

Brughusia-Quick B. 1-5
Lottum-Kronenburg n.v 2-3
Holthees-Castenray 2-0
TOP'27-Swolgense B. 2-2

Swolgense B. w.n.s.
Bieslo-Eiker B. 1-2
HRC '27-Koningslust 0-2
EEV-Merselo 0-1
DIS-Griendtsveen 2-0
Oostrum-America 1-0
RKAVC-Heythuysen 1-2
KOC-EMS 3-1
RKSVV-O'berg n.v. 2-0
RKSNA-RKSVW 1-2
Juliana-A'heide 0-1

Vesta-Haelen d
Beegden-SHH
Brachterb.-RKHVC
Havantia-Doenrade j.l
Adveo-Egge $i
Limbricht-Amstenrade nV'frl
COV-BVC jjj
Jabeek-DeLeeuw n,J
Sittardia-OVCS
Sweikh. 8.-Neerbeek U

Neerbeek *-nj'j
Susterse 8.-Spaubeek jj
Stadbroek-Schinnen ji
Dieteren-Heidebloem rd
Troja-Wahlwiller nü
Partij-Zwart W. „ s

Zwart W. *n'
Haanrade-Kakertse 8.-uw3-2 a'
WDZ-Eik'veld „,3
SCKR-Lemirsia qJ
Sylvia-Passart i.J
Huls-RKTSV ...t
Valk. 8.-RKUVC
Sibbe-DBSV <ó
RHC-Amelie
Noorb. 8.-Strucht. B.
De Heeg-Wijlre
Celios-Geertr. B. 3.0
RKSVG-Bemelen }.i
Slenaken-Amicitas nv jj
Epen-Geulsche B. 0.l
White Star-Maastr.B. n.v- U
RKIVV-Biesland
VNB, Schinveld en BW '27 vrij

Damesvoetbal

Eerste bekerronde
o- 1!Holthees-Montagnards «. >

HRC '27-Swolg. B. 1 1
KVC-Melderslo \. t
Sparta'lB-America n 5America «j, J
Blerick-Resia ~. 0
Bevo-RKSVN 'i. 0
Grathem-FC Oda
RKSNA-Horn „.«
SHH-KOC 1 1
Juliana-SVH '39 i.|J
LHBMC-Schinveld o
IVS-Stadbroek „.:

Stadbroek JEgge-Born 'GSV '28-Haslou „.l J
DVO-Sittard o.l'Armada-De Leeuw g. 'Almania-Treebeek j. 'Hulsberg-H'broek ,1».

Hoensbroek *j. JCoriovall.-Klimmania o- "
A'bosch-Mariarade 4- JHelios-N. Einde j. ?
Leonidas-DBSV j.l'
RKVCL-Geulsche B. o.'Slenaken-Keer S
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Secretaris
VOS laaiend

LKRa.DE ~ De secretaris van de
l^pjjadse damvereniging VOS,
ik Cüppers, heeft met onmiddel-
Ik lrigang zijn functie neergelegd.
ity êrs kon zich niet verenigen
iq 'k deelnamevan zijn club aan
dj. Klankstad-damtoernooi van£ hereniging De Kroonschijf.
Ij e c'ub verbrak twee jaar geleden
'S|w hoogoplopende ruzie eenzij-
ffj^ et samenwerkingsverband met
\^' >.De Kroonschijf heeft onze
1(^1 ërote schade toegebracht. De

gesaboteerd. Dan neem je toch
Hdij^ niet deel aan hun toernooi",een woedende Roel Cüppers.

Dubbele zege voetbalsters
W u E~~ Het Limburgs dames-
\ «Ueam won in Yerseke met 5-2L "et Zeeuws elftal. Henny

S
rs (drie doelpunten), Liane

s en Monique van Os scoor-
de eerste oefenwedstrijd van
uwe seizoen. Het Limburgs
team versloeg de Zeeuwse

k- s met 8-1. De wedstrijd van deL^s (tot 17 jaar) stondvooral qua
v °P hoger peil dan de ontmoe-

ri ar> de Limburgse damesploeg,L J 1een groot aantal vaste speel-
fcj ontbrak wegens clubverplich-n en blessures.

CS'?! Limburgs damesteam: NicoleJ^n|peggie van Hommerig), Miriam
K 1R,S' I-,eon'e Nijskens, Renate Kruize,
Psw'neerkens, Jolanda Kollee (Sandra
CW\, iane Hompes, Monique JanssenP& Nekkers), Henny Pleyers, Angeli-ee, Monique van Os.

Karpov en
Kasparov
zij-aan-zij

SKELLEFTEA - Wereldkampioen
Gari Kasparov en diens voorganger
Anatoli Karpov hebben samen de
leiding bij het laatste wereldbeker-
toernooi schaken in het Zweedse
Skelleftea.

Karpov maakte zaterdag zijn achter-
standvan een halfpunt goed door in
de tiende ronde met wit te winnen
van de Joegoslavische grootmeester
Nikolic. Kasparov speelde gelijk te-
gen Nunn. In de elfde ronde van
zondag steldenKarpov en Kasparov
(beiden met zwart) zich na 23 zetten
tegen respectievelijk Viktor Kortjs-
noi en Jaan Ehlvest tevreden met
remise.

Stand: 1.Kasparov en Karpov 7 punten; 3.
Seirawan en Short 6 1/2; 5. Salov 6 + 1; 6.
Andersson en Ehlvest 6; 8. Portisch 5 1/2 +
1; 9. Sax 5 1/2; 10. Hübner, Ribli en Tal 5; 13.
Nikolic 4 1/2; 14. Kortsjnoi en Nunn 4; 16.
Vaganjan 3 1/2.

Persoonlijk record
Mare Jaspers

KEULEN - Unitas-atleet Mare Jas-
pers is terug van weggeweest. Bij
internationale wedstrijden in Keu-
len verbeterde hij zijn beste tijd op
de 5.000 meter met bijna een halve
minuut tot 14.32.78. Kees-Jan
Schuurman, een nieuwe aanwinst
van Unitas, werd in die serie vierde
met 14.57.69. Ook op de 1.500 meter
had trainer Jan van Uden succes
met zijn pupillen. Paul Hagedoren
liep een prima tijd: 3.51.48 en dat is
maar een fractie boven zijn besteverrichting. De 37-jarige TheoLins-
sen dook voor het eerst onder de
vier minuten: 3.58.65.

Triomftocht
Het is moeilijk om menselijke pres-
taties in waarden uit te drukken.
Tijden kunnen worden vergeleken,
maar om enig inzicht in Ten Kates
zaterdagse triomftocht te krijgen,
moet men allereerst de omstandig-
heden waaronder die gestalte kreeg,

opsommen. Punt een: al na twaalf
kilometer moest Ten Kates enige
concurrent van importantie, John
Vermeule, lossen. Punt twee: de
laatste zeventien kilometer liep Ten
Kate moederziel alleen door het
Twentse land. Punt drie: zeker in
het begin was de temperatuur niet
ideaal.

Het moeilijkst voor Ten Kate was
wellicht het stuk tussen de 25ste en
30ste kilometer, toen zijn haas Ge-
rard Nijboer net was uitgestapt, en
opeens het succes van de 22e mara-
thon van Enschede op zijn fragiele
schouders rustte. „Die lange rechte
stukken gaan irriteren als je slecht
loopt. Dan is het parcours ineens
erg moeilijk. Rotterdam lijkt lastig
omdat bijvoorbeeld de brug erin zit.
In werkelijkheid is dat een prettige
onderbreking. Het gevaar van En-
schede is dat je vast komt te zitten
in je eigen tempo. Na dertig kilome-
ter kwam ik weer lekker in mijn rit-
me".

Het was voor Ten Kate een tegen-
valler dat al zo snel in de wedstrijd
John Vermeule moest afhaken. Ten
Kate had verwacht dat de Zeeuw
veel langer zou volgen. „Ik moest
me daardoor al sne^alleen fixeren
op de tijd. Dan heb je sfeer en steun
van het publiek nodig. Die kreeg ik
in Enschede volop. Had ik deze si-
tuatie in Maassluis bij de Westland-
marathon gehad, danzou ik nooit in
mijn opzet zijn geslaagd".

AvmaZwartkruis verpulvert Europees record

Koenders legt het af
~~ **et neSende open Ne-

W els kampioenschap triathlon
"tij* v°or het eerst in de geschie-
*k een buitenlandse winnaar.
\/\ Pauli Kiuru sloeg toe in het
Cpdeel, de marathon. De'anders waren trouwens
k °P dreef in Almere. Nadat het
|l s °nderdeel in het Gooimeer

st was afÊelegd door Benny
if^"k uit Almelo nestelde de als(^ uit het water gekomen Ame-
Vr Martin zich na vi-"f kil°"
tiv ''etsen al aan de kop van het

j Srijke deelnemersveld oma
Kng te vertoeven. Uiteindelijk

\~}li tweede. De niet fameus
I<k nde Axel Koenders kwam
V rde, en eerste Nederlander.

banning kwam terug bij de
Lj bij de wisselzone fietsen-[itw ln het indoor-complex van
!^-Haven de voorsprong vanHj^rikaan was geslonken tot
\ Jluut twaalf seconden op de
W'uru en 3.10 op Koenders.
"iJ^tin kon op de marathon,

ste onderdeel, niet stand-

ces kampioen Axel Koen-
\arn de leiding over op 23 kilo-
\\^ Van het einde. Ondanks zijn

bleek hij zich te hebben ge-
d- Pauli Kiuru, die gepas-

'^ was door de Nederlander,
Vr,^en magistraal slot van het
Verdeel. Met nog 17 kilome-
\ ?aan- was nam hij de kop en
1 niet meer af' °ok MeMar-arn Koenders weer voorbij.

\> haakte van het slot een ware
I stratie. Hij finishte met bij-k j^alf minuten voorsprong,

was 2 uur 49.
\tands kampioen werd Axel
% ' die 25 seconden na Mac
Jv als derde binnen kwam.\jrn Zeist en Jos Everts bege-

hem op het podium.

'Ü e °°tste sportieve prestatie
Lj^nwel bij de dames neerge-
Ij/^a Zwartkruis verpulverde
'<kr°Pees record, dat op naam
\f

ör'tse Sarah Coope stond,tst elf minuten

F'^'.Tf :J- faijli Kluru 8-22.54; 2. MacMar-tin 8.34,48; 3. Axel Koenders 8.35,13- 4 Benvan Zeist 8.40,16; 5. Jos Everts 8.42 47- 6John Engele 8.46,13; 7. Pim van den Bos8.48.25; 8. Peter ZijerveldB.49.s9: 9. Kevin

Moates 8.51,23; 10. Mark Thuring 8.51,34.
Dames: 1. Irma Zwartkruis 9.22,44; 2. Thea
Sybesma 9.37,6; 3. Henny Verdonk 10.41,25;
4. Manon van Boven 10.51,19; 5. Mia Wijten
10 53 52

" Axel Koenders moest zich tevreden stellen met een derdeplaats.

Zwitsers uurwerk
Ten Kate beseft na zijn tweede ach-
tereenvolgende triomf in Enschede
dat hij eigenlijk een heel andere at-
leet moet worden. Hij spot met con-
venties in de atletieksport die toch
eigenlijk zo nauw luistert als een

Zwitsers uurwerk. Waar anderen
wetenschappelijk hun marathon
voorbereiden, daar doet Ten Kate
nog steeds wat hij wil. „Eigenlijk
kan het helemaal niet, wat ik doe",
zei Ten Kate afwisselend draaiend
met zijn duimen en trommelend op
een houten tafel. „Ik heb de afgelo-
pen maanden op de baan gelopen:
de Adriaan Paulen memorial, het
NK heb ik nog even meegepakt.
Deze voorbereiding is natuurlijk

niet ideaal, en toch komt er een goe-
de tijd uit. Wat is dat dan, dat ik
heb? Tja, ik zal toch weleen bepaal-
de basis hebben".

Uitslag mannen: 1.Ten Kate 2.10.57; 2 Ver-meule 2.14.08; 3. Van der Herten 2.14.40 4Paumen 2.19.08; 5. Maat 2.19.29; 6. Tesacek2.21.19; 7. Barus 2.21.50; 8. Okolis 2.22.03; 9.Bukovjan 2.22.24; 10. Jerwood 2.24.18.Vrouwen: 1.Peterkova 2.40.28; 2. Mochiko-va 2.46.07; 3. Ball 2.47.00; 4. Frenksen2.57.34.

" Marti ten Kate, de nummer een van Enschede

sport

Vijftig gevallen
van doping bij

Olympische Spelen
Ef" JUAN - Niet tien, maar zeker
Fr'S sporters gebruikten vorig
LT doping in de aanloopperiode
t°r de Olympische Spelen van
r°u»- Dat heeft de voorzitter van
r/^dische commissie van het In-
JoJ?tionaal Olympisch Comité
ET"l' Alexandre Prins de Merode

aan de vooravond
|P de 95e lOC-zitting in San Juanerto Rico) verklaard.

L er desondanks naast Ben John-
t slechts negen deelnemers aan

aak werden gesteld, heeft vol-,s de Belgische edelman niets te
l^ 11 met doofpotmanoeuvres.
F andere gevallen kwamen aan
E» ,*> toen de meer dan 1100 uri-
t voor de contra-expertise,

ln Seoul waren genomen, aan
C nader onderzoek werden on-
Ep'orpen.pr °ij werd gebruik gemaakt van

een door de Westduitse doping-
deskundige Manfred Donike ont-
wikkelde methode; het endogene
steroiden-profiel.

Volgens De Merode gebeurde dat
om louter wetenschappelijke rede-
nen; niet om achteraf strafmaatre-
gelen te kunnen nemen. Bij de
tweede analyse ging hem om onge-
merkte stalen. „We kennen dus na-
men noch landen", aldus De Mero-
de.
„Wel weten we nu dat vijf procent
van de mannelijke atleten in de
laatste zes maanden voorafgaand
aan de Olympische Spelen zijn toe-
vlucht nam tot anabole steroiden.
Dat is heel wat minder dan de tach-
tig procent, die hier en daar is ge-
suggereerd".

Kanovaarster vertrekt naar Australië

Cox neemt afscheid
met zesde plaats

PLOVDIV - Gedreven door lief-
de, verliest Nederland de beste
kanovaarster. Armemarie Cox
was met de zesde plaats in de fi-
nale van de 500 meter de beste
Nederlandse deelneemsterbij de
wereldtitelstrijd in Plovdiv. In
oktober hoopt ze zich te vereni-
gen met haarAustralische vriend
Steve Wood, een voormalig
Olympisch vaarder. Ze emi-
greert, waarna het zeer de vraag
is of Cox voor Nederland blijft
uitkomen.

„Jammer", zucht bondscoach
Jaro Boubin als het vertrek van
de bronzen medaille-winnares
van Seoul ter sprake komt.
„Maar ja, ze houden van elkaar",
berust hij. Cox zelf: „Het is een
nieuwe uitdaging. Ik ga een
nieuw leven opbouwen, probe-
ren werk te vinden". Cox blijft
kanoën, de vraag is alleen voor
welk land. Boubin hoopt stil-

letjes dat ze voor de Nederlandse
ploeg zal kiezen.
De 23-jarige Roermondse is daar
nog niet zo zeker van. „Ik mag
ook voor Australië gaan varen.
Misschien is dat wel veel makke-
lijker, zoals het ook veel makke-
lijker is om daar een sponsor te
vinden". In oktober stapt de
vroegere partner van Annemiek
Derckx op het vliegtuig. Zij
hoopt dat het diploma fysiothe-
rapie in haar koffer zit.

Cox kwam spelenderwijs tot
haar prestatie. Vanwege haar
studie en stages heeft ze dit jaar
weinig getraind. „Ik zag dit toer-
nooi eigenlijk niet zo zitten",
stelt ze achteraf. „Bovendien zit-
ten we in een na-Olympisch jaar.

Achteraf is het honderd percent
meegevallen. Ik heb in de week
voor het WK heel specifiek op de
500 meter getraind". Met succes.
In de finale van zaterdag, gewon-

nen door de Oostduitse Bor-
chert, hield ze zelfs deRoemeen-
se Niculae en Koban uit Honga-
rije achter zich.

De Limburgers waren toch de
besten van de zes hoofden tellen-
de Nederlandse ploeg. Mark
Weijzen was de voortrekker bij
de mannen. Vanwege pech zag
de Maastrichtenaar gisteren een
goede klassering in de 10.000 me-
ter verloren gaan.

Tijdens de wedstrijd, waarin niet
over gescheiden banen maar om
boeien werd gevaren, botste
Weijzen tegen een Engelsman
op. Hij raakte de punt van de
boot kwijt, terwijl hij in de kop-groep lag. Weijzen viel door het
incident terug naar de tweede
groep en was in de sprint voor de
achtste plaats kansloos door het
defect aan zijn boot. Zo eindigde
hij als twaalfde.

Marti ten Kate imponeert in marathon van Enschede

Alsof hij een trimloop
achter de rug had....

Van onze sportredactie

ENSCHEDE - Eerbare vaders lagen uitgeteld op een voetbal-veld, met angstige zoontjes van zes in de onmiddellijke nabij-
heid. Maar in de boezem van het Diekmanstadion zat Marti tenKate er bij alsof hij een trimloop achter derug had. Wat is dat
toch met ,dat Hengelose fenomeen? Dat loopt maar alsof er
geen grenzen meer zijn. Onder de traditionele snor klinkt hetechter: „Volgend jaar inRotterdam wil ik proberen ofik me nukan meten met die zwarte jongens". Na zijn klinkende zege inde marathon van Enschede kan Marti ten Kate er niet meer on-
deruit. Aan de einder gloort de wereldtop.

Ten Kate kwam onder ovationeel
applaus door het finishlint. De klok-
ken stonden stil op 2 uur 10 minuten
en 57 seconden, maar wat betekent
een tijd als die gelopen wordt op een
parcours dat niet als de snelste van
Nederland geldt? Menigeen durfde
te veronderstellen dat 2.10 in En-
schede goed is voor 2.08 in Rotter-
dam en dan liggen de verhoudingen
ineens heel anders. Ten Kate lever-
de tussen de weilanden, in de bom-
volle Enschedese straten, en op het
ovaal van het Diekmanstadion een
prestatie om in te lijsten.

Financiële
steun voor

Holbox/Swift

Van onze sportredactie

ROERMOND - Het damesteam
Holbox/Swift heeft weer enige fi-
nanciële armslag gekregen en
kan op zoek naar een geschikte
opvolgervoor de opgestapte trai-
ner Ryszard Malag. Tevens zal
het bestuur van de handbalclub
op korte termijn trachten de
flink uitgedunde selectie aan te
vullen met bruikbare krachten.
Gisteren heeft een aantal bedrij-
ven financiële steun toegezegd.
Inmiddels heeft een aantal van
de vertrokken speelsters eldersi

onderdak gevonden. Mieke van
de Beuken en Heleen Baris gaan
naar PSV, Tanja Coenen en Mi-
riam Mans hebben voor Poster-
holt gekozen, Anita Peters heeft
bij Bevo onderdak gevonden,
Miranda Lamerikx bij Rapiditas

en Erna Hemen is naar het Belgi-
sche Neerpelt vertrokken.
Ex-trainer Ryszard Malag stelt,
volgens bestuurslid Piet Caris,
met onoirbare praktijken alles in
het werk om ook de overige
speelsters elders onder te bren-gen. „Hij heeft bij lason en Sit-tardia speelsters aangeboden.
Blijkbaar is hem er alles aan ge-
legen Swift kapot te maken. De
kwalijke praktijken van Malag
zijn inmiddels nu ook tot bij het
bondsbureau doorgedrongen.
Wellicht roepen die hem nog op
het matje".

Zola Budd beëindigt
internationale loopbaan

BLOEMFONTEIN - Zola Budd
heeft bewust een einde gemaakt aan
alle speculaties over haar terugkeer
in de internationale atletiek. De 23-
-jarige Zuidafrikaanse loopster be-
hoordezaterdag tot het deelnemers-
veld aan een 10 kilometer loop in
haar geboortestad Bloemfontein,
Oranje Vrijstaat. Met die daad zette
zij definitief een streep onder haar
internationale carrière. Zuidafrika
wordt door de wereld atletiekfede-
ratie (lAAF) geboycot voor haar
apartheidspolitiek. Op deelneming
aan wedstrijden in Zuifafrika staat
levenslange schorsing voor compe-
tities onder de lAAF-vlag.

Het was deeerste keer in bijna twee'

jaar,dat Budd weer aan de start van
een wedstrijd verscheen. Vorig jaar
meikeerde de frêle atlete terug naar
Zuidafrika. Ze was niet bestand te-
gen de intense druk van Britse anti-
apartheidsbewegingen. Die bekriti-
seerden haar constant omdat ze wei-
gerde de banden met Zuidafrika de-
finitief te verbreken en de apartheid
publiekelijk te veroordelen. Boven-
dien werd ze ervan beschuldigd tij-
dens haar vakantie in Zuidafrika
aan een lokale wedstrijd te hebben
deelgenomen.

Op 14-jarige leeftijd werd Budd we-
reldbefaamd. Blootvoets lopend
werd ze kampioene van Zuidafrika.

Daarna vestigde ze officieuze we-
reldrecords op de 3 en 5 kilometer.

In '84 ontsnapte ze aan de sportieve
boycot door de ontvangst van een
Brits paspoort. De Britse Atletiekfe-
deratiezag in haar een serieuzekan-
didate voor het goudop de Olympi-
sche 3000 meter in Los Angeles. In
de Californische metropool liep
Budd tegen de grootste teleurstel-
ling in haar loopbaan op. In de fina-
levan de 3 kilometer trapte ze in het
gedrang op de hiel van de Ameri-
kaanse publiekslieveling Mary Dec-
ker, die geblesseerd uitviel. Onder
angstaanjagend snerpende fluitcon-
certen eindigde ze gedesillusio-
neerd als negende.

Atletiekseleetie
DEN HAAG - De Koninklijke Ne-derlandse Atletiek Unie heeft tien
atleten geselecteerd voor de op 9
september in de Zwitserse stad
Grenchen te houden interlandwed-
strijd, 15 en 25 kilometer, tegen het
gastland, Frankrijk en de Bondsre-
publiek. Bij de mannen komen in
actie Dirks, Edelman, Kappert,
Kraayeveld, Van Rijthoven en Van
Vlaanderen. De vrouwenploeg
wordt aangevoerd door Carla
Beurskens uit Tegelen en bestaat
verder uit JolandaHomminga, Bar-
bara Kamp en JokeKleyweg.

Tennistoernooi
uitgesteld

Van onze tennismedewerker

MAASTRICHT- Het JanssenTech-
niek Circuit wordt een week later
afgesloten dan aanvankelijk voor-
zien was. De finales van het De
Burght-toernooi in Maastricht zijn
op twee na naar volgende week zon-
dag verplaatst, omdat regen de ba-
nen onspeelbaar had gemaakt. Za-
terdag waren in het herenenkel BI
nog wel de halve finales gespeeld.
Hierin toonden Tony Bokhorst cri
Maurice van den Donk aan dat zij te-
recht de twee eerste plaatsen op de
circuitranglijst innemen.
Bokhorst nam revanche voor zijn
voortijdige uitschakeling bij de
Limburgse door kampioen Jeroen
de Jong met 6-1; 6-2 te verslaan.
Van de Donk kreeg in de halve fina-
le te maken met Mark Bisschops die
hij met 6-0; 6-3 buiten de finales
hield.
Ook bij de dames staan de ranglijst-
aanvoersters Ilse Leytens en Ani-
que Snijders in definale die volgen-
de week verspeeld wordt. Leytens
won van de nummer drie van de
ranglijst, Janou Savelkoul met
6-3. Snijders kreeg na de eerste sél
de wedstrijd cadeau omdat Birgil
Pardoel moest vertrekken.

In de 82-klasse moeten de halve fi-
nales in het herenenkel nog ge-
speeld worden. Hierin komen Gui-
do Bodeutsch uit tegen Martij n
John Voorbraak en Andy Pas tegeri
de Duitser Jens Decker. Bij de da-
mes staat Chantal Leenen al in de fi-
nale na winst op Inge Slangen mei
7-6; 6-2. De halve finale, die nog ge-
speeld moet worden, gaat tussen
Frauke Joosten en Lili Mostard.
Twee finales zijn gespeeld in de hai
van Eijsden, omdat de spelers bui
ten Limburg wonen: het herenenkél
Cl en het gemengddubbel C. In hel
herenenkelspel ging de eindover-
winning naar de Fransman Cyrille
Briol. In de finale versloeg hij Bas
Horsmans met 7-6; 6-^O. In het ge-
mengd dubbel C kwam het finale
duo Maike Doeksen en Lambert. Zr
verloren echter van Karin Collard
en Eric Doornen met 6-4; 6-3.
I 'i

sport kort

" NEW VORK - Paul Haarhuis
heeft zich via de kwalificaties ge-
plaatst voor het hoofdtoernooi
om de open Amerikaanse tennis-
titels. De Brabander versloeg in
de derde ronde de Amerikaan
Ned Caswell met 7-5, 6-2..

" HEERLEN - Eindstand hand-
baltoernooi Break Out: dames
senioren: 1. Hellas 6 pnt; 2. Her-
schik en L 6; 3. Break Out 4; 4.
Sibbe 2; 5. lason 2. Heren senio-
ren: 1. HBS 7; 2. Maasmechelen
7; 3. DES 'UB 4; 4. Wittenhorst 2;
5. Break Out 2.

" DEN HAAG - Esther Hage-
man, ex-handbalinternationalen
speelster van landskampioen
SEW, heeft op medisch advies 'besloten te stoppen. De 23-jarige
opbouwspeelster, die in haar
loopbaan vaak geblesseerd was,
ondervindt hinder van een her-»I
nia.

" KEULEN -Rob van Oppen uit .Heerlen heeft in de Duitse Regio-,
nalcompetitie met zijn vereni-
ging Schwarz Weiss Köln in de
eeste promotiewedstrijd met 5-4
gewonnen van Hangelar uit
Bonn. In het herenenkelspel
won hij als eerste heer met 6-4;
6-2 van Schuelgen. In het heren-
dubbelspel won hij van de
bondscombinatie samen met .
Ralph Berlovic met 7-6; 6-1.

" SCHWAS - Armand Custers
uit Hoensbroek is in de eerste
ronde van het Oostenrijkse satel-
litetoernooi in Schwas uitge-
schakeld door de Bulgaar Lava-
rov. De score was 6-4; 3-6; 6-4.

" KERKRADE - Schaesberg is
de verrassende winnaar gewor-
den van het Klankstad-damh*
nooi. Met de maximale score ga-"
ven de DVS-kanonnen Schelle-
kens, Maertzdorf en Rijken op
overtuigende wijze hun visite-
kaartje af voor het nieuwe sei-
zoen.

" OOSTERHOUT - De uitslag
van de 3km-wedstrijd zwemmen
in Oosterhout bij de vrije slag
vrouwen: 1. Ingrid Moers (Maas-
tricht) 39.23,0; 2. Kater 39.23,1; 3.
Veldhuizen 39.23,6.

" GELEEN - Een stunt van de
bovenste plank van de Borne-
naar Hub Dullens in de oefen-"
match tussen het Geleense Kluis
enBayer Uerdingen(7-3). Met de
overtuigende cijfers van 21-13 en
21-11 liet de gastspeler de Chine-
se ex-wereldkampioene tafelten-
nis Ni Cian Lian alle hoeken van
de tafel zien. Leon Houben was
de tweede opvallende speler bij
Kluis. Hij incasseerde slechts
een nederlaag. Het tweede he-
renteam verloor met 2-8 kans-
loos. De vrouwen legden even-
eens het loodje (3-7).
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Onderwerping!!
Oosterse sexlessen, extra

lang lekker!! les 40.
06-320.323.51, 50 ct.p.m.

Club Doma-SM
Live uit Club Domaü

06-320.323.50, 50 ct.p.m.

Peggy Privé
Geen aanbiedingen maar

(h)eerlijke service. Tev. ass
gevr. 04490-74393
van 11 tot 19 uur.

Sex Hotline
De heetste lijn tussen

Moskou en Washington

06
320.320.22

50ct p.m.
Escort service all-in
045-326191
Kriebels?
bel maar naar Karin

50 ct.p.m

06-320-327-27
De Sexbom

Vandaag geef ik 'n vibrator-
show!! en je hoeft er niks
extra's voor te betalen!!

06-320.327.11 - 50 et p/m

't Nymfomaantje
Ik zoek mannen! Luister wat

ik van plan ben!
06-320.325.12-50 et p/m

't Stoeipoesje
Wil je 'ns ondeugend doen?
Bel me! En ik vertel jou wat

ik lekker vind! Ik wil jou!!
06-320.325.11 - 50 et p/m

Huize Elle
4 lieve meiskes (safe-sex),
sauna, massage. Kapoenstr
29, Maastricht. 043-218884.

Nieuw Noenda
en assistente, ook SM en

slavin. Ook zaterdag
04492-5605.

Haar waanzin grijpt je naar
de keelJ

SM Maniac
06-320.324.12. Soms is ze
streng, soms vernederend.
Maar schokkend is ze altijd!

Luister zelf! 50 c/m

Diana Escort
045-215113.

Met Ina en vriendinnen.

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

privé enz. Heerlen,
045-225237.

Stoute poes
zoekt strenge kater. Wij zijn

dag en nacht geopend.
Ri|ksweg Zd. 131 B, Geleen.
04490-48448.Meisjes gevr.

Club Exclusief
Goedkoop is Duurkoop!

Wij 9 meisjes van
■ Exclusief zijn sexy en

lief. 100% safe sex
van 11.00 tot 23.00 uur.
's Zondags van 12.00 tot

21.00 uur.
Industriestr. 13
Kerkrade-W.

Tel. 045-422685.

Joyce is heet
06-

-320.321.65
50 cent p.m.

HotGirls
06

320.322.87
50 cent p.m.

’ 50,- All-in
Tel. 045-423608.

Contactburo
Lucie, voor bemiddeling v.

adressen. Bel Geleen:
04490-50921.

Kontakten/Klubs

Club
Merci

Rijksweg Zuid 241, Geleen
Tel. 04490-45814

Tev. meisje gevraagd.

Ben je klaar??? hang dan
maar op!! naar

box 't Kontakkie
bel je als je nog niet klaar

bent 06-320.325.20/50c.pm.

Safe sex box
voor mensen die op 'n

gezonde manier meer willen
dan alleen praten;

Woorden en Daden
06-320.328.38 - 50 et p/m
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Zat. en zond. 14.00-24.00 u.
ma. t/m vr. 11.00-24.00 u.

Club
2000

Rijksweg Nrd. 22, Geleen
Tel. 04490-42315.

Tev. meisje gevraagd.

Het leven
begint bij 40, ook het

sexleven. Op de 40 plus Box
fijn en ongedwongen met

leeftijdgenoten.
06-320.327.28 - 50 et p/m
Toppunt van gezelligheid.

De eerste
dikke mensen

box. Hier vinden ze elkaar
om dik gelukkig te worden.
06-320.327.37 - 50 et p/m

Pervers
Boxie

06-320.325.36
50 c. p/m.

Heet droomt Cora om 't
eens als

amateur
voor geld te doen. Sexy

lingerie, de club, de klant en
dan...die trap op.

06-320.323.84 - 50 et p/m
Klets de dames uit de

kleren!! en misschien doen
ze nog wel meer? probeer 't!

't Sexboxie
06-320.325.14-50c.p/m.

Verward ontwaakt ze.
Strakke kettingen. Wie zijn
die mannen? Waar zijn m'n

kleren?

Rosie-zweeplijn
06-320.330.51 - 50 et p/m

Je vindt snel een fijn paar op
de Box voor
Ruilsex

06-320.326.88 en wil je echt
genieten, bel de XL Box

voor extra grote sexmaten
voor damen en heren XL
06-320.326.99 - 50 et p/m
Zet 'ns 'n vrouwevalletje!!
probeer 't 'ns met 'n over-

rompelingstaktiek de
vrouwen die onze

Box
bellen zijn heet!! anders

bellen ze niet!!
06-320.325.34 - 50 c.p.m.

ISEX HOTLINE I
De heetste lijn tussen

Moskou en Washington106-320.320.221
Denkt u wel dat ik talent heb

vroeg ze zacht.
De Bordeelbaas

lacht. Dit is jouwkamertje en
toen...

06-320.323.85 - 50 et p/m
Haar gehuwde vriendin is in

geldnood. Eva grijpt de
kans. Ja, ik help je, als jijme

deze nacht...
Rosie Lesbilijn

06-320.330.52 - 50 et p/m
Voor 't allereerst als die
douaniëre haar fouilleert

heeftLisa die hete sensatie.
Oooh ga door

Rosie Lesbilijn
06-320.330.52 - 50 et p/m

Naturistenbox
Voor blote zonaanbidders.

Voor mensen die zich
durven te laten zien en...te

laten gaan.
06-320.327.88 - 50 et p/m

LIMdUHGIn het 06 Gay cife leer ie nieuwe vrienden kennen die niet ver weg kunnen wonen!

06-320.327.55
Video Club

v.a. ’ 20,-. Dame aanwez.
Tel. 045-718067. Ass. gevr.

Nieuw
Jolanda en Wendy va. 10.

Ur, zat, en zon. 045-721759
Je bent jongen je gilt graag!!

De Kreunbox
06-320.325.16-50 c.p.m.

Voor kreunen en zuchten!!
alles mag!

Alleen gras is groener!! voor .
'n paar knikkers en 'n

springtouw...
06-320.320.13 - 50 c.p.m.

Calcutta
Zoek jij 'n lekker ding?

sex-contact-lijn
Bel: 06-320.320.33 (50cpm)

Direct snel sex-conctact
(50cmp) LIVE-afspreek-lijn!
06-320.320.55

Nee, nog heter kan niet
denk je als je ze op de

Orgiebox zo bezig hoort...
en toch...Op de Sexbox?

Vooral die meisjes. Je
twijfelt wie 't heetst zijn.
De Orgiebox

06-320.324.40? of
De Sexbox

06-320.322.22 - 50 et p/m
Kroeshaartjes en alleen een

lendedoekje 0m...!! waar
draait dat op uit??

Zoenbabwe
06-320.325.22 - 50 c.p.m.

Keihard 't lekkerst!!
de Beurtlijn

06-320.325.33 - 50 c.p.m.
wil jij mij ook proberen?

ik doe 't lekker!!
Dame zoekt gave jonge

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

op de
Generatiebox

06-320.326.27 - 50 et p/m
Harde sex!! onverdraag-
zaam!! niet te filmen!! sex

voor eigen risico!!
standje 77

06-320.322.77 - 50 c.p.m.
Alweer die Wip-ln Box in

gesprek...en da's de box om
wat te versieren...wat een

mazzel, dat er op deLijfsex
box ook een paar vrije

schatjes zijn.
De Wip-ln

op 06-320.324.60
De Lijfsexbox

06-320.324.90 - 50 et p/m

Dewi
Privé van 12. tot 17. uur

Te1.04754-87046

Bij box olympus
zoeken ze elkaar. Mannen,
heren, jongens, knullen. En
ja hoor, ze vinden elkaar ook

06-320.326.37 - 50 et p/m
Op de Sexsuperbox zijn die
hete praters die best willen,

maar op de Heetste box
daar doen ze 't na het

praatje.
Sexsuperbox

06-320.324.30

Heetste Box
06-320.328.29 - 50 et p/m

Vera
Privé, tel. 04754-85818.

Attentie Attentie
Privé Yvonne

Deze week nog eens "extra"
onze duurkope aanb. Heer-
lijk eerlijk en dat onze 9 lieve
meisjes 100% safe sex
doen. Nieuwe meisjes aanv.
Kerkrade, Kapel weg 4.
045-425100, zond. 15-24 u.
ma.-zat. 11-24 u.

Contactburo
Yvonne bemid. v. dames,
trio pr. Vrangendael 154,

Sittard. Tegenover Fortuna
Stadion. 04490-23203.
Op zoek naar lekkere

meiden? Bel de
hetevrouwen-

lijn: 06-320.326.33 (50cpm)

GAY-ONLY
Marcel en André

06-320.320.01
Gay-Phone

06-320.322.06
Escort

06-320.323.04
SM Mr. Martin

06-320.323.05
50 et p/m

Tele-Sex-üjn. Als het nergens lukt
bel je ons toch.

Overtuig jezelf maar.
06-320.322.07

Vreemdgaan lijn
Overspel is heerlijk en
wij zitten er klaar voor.

06-320.322.08
dagen nacht, ca. 50 et p/m

Gans vreemd met zon
lekker stuk.

De Tippelbox
06-320.326.66 (50 cpm)
SEX-AFSPREEKBANDÜ

Lekkere sexafspraakjes....
(50 c.p.m.)

06-320.330.21
Volslanke

Vr. ontv. thuis. Tel. 04406-
-41916 van 12 tot 17 uur.

Linda en Bianca vermaken
zich wel op de
Flirt-Box

06-320.330.01 (50 cpm)

GEZELLIG flirten met zn
tienen doe je in 't

Flirt-Café:
06-320.330.77 (50 cmp).

Club

Nirwana
Nieuwstr. 147, Kerkrade

045-463323
Tev. meisje gevr.

Echtpaar
35-38 jr. zoekt vriend voor
moderne vriendschap. Tel.

043-613753.

(Huis)dieren
TRIMSALON Charèl knipt
en trimt alle rassen bij u
thuis. 045-423400.
BRIARD-PUPS te k. 6 wkn.,
-5 teefjes, 1 bruin en 4 zwart
metstamb. 045-229103.
Voor het gedipl. TRIMMEN
en toillet. van Uw hond.
Betty de Jong, afspraken
bellen 045-315987.

Te k. PERZISCHE Poes met
stamboom. Prijs ’ 250,-.
Tel. 045-415753.
Te k. Yorkshire TERRIER-
TJES, kennel Oos Heim.
Tel. 04404-1527.
Te k. zeer mooi VORK-Ter-
hertje; Koningspoedel en
Duitse Herder, iets aparts.
04490-38119.

In en om de tuin
1 ste soort GRASZODEN
’3,50 p.m 2afgehaald, bo-
ven de 50 mtr. gratis thuis-
bez., ook gehele tuinaanl.
goedkoop, ook voor straat-
werk. Tel. 045-323178
Houth. IMPREG, In de Cra-
mer 104, Hrl., 045-751687
voor uw druk geïmpregneer-
de en op maat gezaagde
planken, palen, schermen,
nwe. en gebr. biels, rolbor-
ders enz. Bez. mog.

SPOORBIELZEN va. / 15,-
-p.st. Ook wisselbielzen evt.
thuisbez. Houtzagerij Win-
dels, Bouwberg Brunssum.
Tel. 045-270585.

Geïmpr. TUINHOUT; plan-
ken, palen, schuttingen enz.
Alle maten in grenen en ei-
ken. Scherp geprijsd, evt.
thuisbez. Houtzagerij Win-
dels, Bouwberg Brunssum
Tel. 045-270585.

Opleidingen
Binnenkort starten in Venlo, Sittard en Maastricht

weer de opleiding voor:
* Basiskennis Boekhouden

* Praktijkdiploma Boekhouden
* Moderne Bedrijfsadministratie

*SPD
* PD Maketing, NIMA-A

U kunt nu inschrijven.
Bel: voor gratis prospectus 077-510111 studieleider,

013-368645 secretariaat
Bedrijfshogeschool Katholieke

Leergangen. Tilburg.

Huwelijk/Kennismaking
Nieuw: ALLEENSTAAN-
DENCLUB Eldorado, iedere
woensdagavond dansavond
va. 20.00 uur met DJ. Ge-
lieve bewijs van alleen-
staand- mee te nemen, zon-
der legitimatie geen toe-
gang. Uw clubpas ligt klaar.
Bongerd 5, Spaubeek. Tel.
04493-4193.
Zoekt U een ser. relatie bel
dan 045-211948 Huw.rel.
bem.buro "LEVENSGELUK"

"PARTNERS-TRUST",
huw.-relatieburo. Info: 045-
-210627.
ledere vrij-, zat-, zond- en
maandag Dansen voor het
iets oudere publiek v.a. 25 ir.
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.

Bel de Vakman

Afvoer verstopt
Babit bv rioleringswerken

Tel. 045-463892.

Afvoerproblemen?
Babit bv rioleringswerken

Tel. 045-463892

Daklekkage
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 of
045-312709.
OPRITTEN en terrassen in
klinkers of sierbestrating. Vr.
pr.opg. Tuinaanleg 045-
-423699.
Piccolo's in het Limburgs
Dagblad zijn groot in RE-
SULTAAT! Bel: 045-719966.

Voor al uw dak- en ZINK-
WERK. Dakdekkersbedrijf
R.M. Schripsema, Teutele-
broekstr. 32, Kerkrade. Bel
voor vrijblijvende prijsopga-
ve tel. 045-459647.
Voor al uw NIEUWBOUW
en verbouwingen: Bouwbe-
drijf Baburek. Tel. 045-
-216969.
DAKDEKKERSBEDRIJF De
Nok, voor al uw dakdek-
werkzaamheden, met de
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.
Voor al Uw DAKWERKEN,
bel gerust: 04490-53670 of
48523.

Wonen Totaal
KEUKENS laag in prijs met Te k. wit gasfornuis en zeer
garantie. R/J Handelsonder- zwaar eiken BANKSTEL
neming, Stationstr. 294, z.g.a.n. 04490-38119.
Nuth. Tel. 045-242602.

■ Als u ons voor 12 uur 's mor-
Bankst. eik. ’ 275,-, slaapk. gens. belt, staat uw PlCCO-
compl. ’ 425,-, wandmeub. LO de volgende dag al in het
eik. ’ 375,-. Kouvenderstr. Limburgs Dagblad. Tel. 045-
-208, Hoensbroek. 719966.

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.

Radio e.d.

Top Hi-fi

Denon
JVC
Dual

Yamaha
Revox

Als het echt héél goed moet
zijn. Kom dan naar speciaal-

zaak.

Jo Kreutz
Kerkplein 39 Schaesberg

Tel. 045-313815.
Wat VERKOPEN? Adver-
teervia: 045-719966.

TV/Video
Goede KLEUREN tv's. Zeer
grote sort. va. ’ 125,- met
gar. Reeds 25 jr. het juiste
adres. TV-Occ. centrum
Geel, Grasbroekerweg 25,
Heerlen. Tel. 045-724760.
Wij vragen VIDEO'S VHS,
kleurent.v.'s, stereo-torens,
brommers. Tel. 04406-
-12875.

Huish. artikelen
Te k. WASMACHINE i.z.g.
st. Tel. 045-416575.
IJSKAST ’ 95,-, gasforn.
’95,-, diepvr. ’190,-, was-
aut. ’ 250,-. 045-725595.
Kachels/Verwarming

KACHELS. Zomeroprui-
ming. Alle bekende merken.
Reker Kachel Speciaalzaak,
Kluis 28 Geleen. Tel.
04490-40785.
KACHELS, keuze uit 200 st.
Jac. Köhlen, Rijksweg N.
104, Sittard. 04490-13228.

Kachels, grote keus, koop
bij de vakman DE KACHEL-
SMID, de beste en de goed-
koopste Walem 21, Klim-
men, tel. 04459-1638.

Muziek

(Bij de Markt)
Een vertrouwd adres voor: Keyboards, orgels, synthesizers

blaas- en slaginstrumenten, gitaren, versterkers,
orkestapparatuur, accordeons, midispecialisatie enz. enz.

Altijd leuke aanbiedingen en occasions.
Koop bij de man die

het ook bedienen kan!!!
Grote Orgel- en Keyboardshow

Op zaterdag 2 september van 10.00 uur tot 16.30 uur zal
Werner Jonkman

De nieuwe orgel en keyboardlijn van

Faarfisa
Demonstreren bij

Muziekhuis Lyana
Mauritsweg 48, Stem. Tel. 04490-33227.

PIANO'S huur met koop- ..„, „„ D,^r>" ,-. ■recht van ’65,- tot ’2OO- ,M* *£ n££?H° '"J161
p.m. Gratis transport. Alle Lmb

nH
9
B
s

c
Da9bad ,r, aakt,u.merken gebruikte piano's tou^rr

sP" etje,s * snels'
’450,- per jaar. Van Urk, SHorP^ rf h°en Vaak
Westersingel 42, R'darri tT^iook* *'010-4363500. iel. u45-naMbo.

Diversen

Gebit gebroken
Klaar terwijl u wacht.

Hoonhout
Akerstr. N 328, Hoensbroek

Tel. 045-228211.
Te koop draadloze telefoons
va. ’160,-, eigen techn.
dienst. MEGRO Ned. BV.
Tel. 045-220902 b.g.g. 06-
-52127702, of inform. via
Faxnr. 045-229707.

BARBEQUES gas-lava-
steen en houtskool in alle
prijsklassen, grote sortering
Reker, Kachel-barbeque
speciaalzaak, Kluis 28, Ge-
leen. Tel. 04490-40785.
GEBIT gebroken? Klaar ter-
wijl u wacht. Borsboom &
Moers, Streeperstr. 29,
Schaesberg. 045-315921.

BLOEMKOOL te k. vers van
het land va. ’ 0,50, na 13.00
uur. Hamers, Houtstr. 26,
Merkelbeek. 04492-1742.
De massage van VERO-
NIQUE is meer dan Uniek.
Tel. 045-228481.
Door jonge masseuse totale
ONTSPANNINGSMASSA-
GE met leuk gesprek en
(fris) drankje. Eens geweest,
u blijft komen. 045-353489.
Te k. houten SCHUIF-
LADDER, ijzeren U-balk
plm. 3 m; 3 electrische ra-
diatoren, 1.500 en 3.000
Watt; inmaakglazen met
toebeh., 20 van 1 Itr. en 28
van 3/4 Itr. Tel. 04459-1705.
Te koop aangeboden verse
SUIKERMAIS, orig. Amer.
sweet-corn. Eyserheide 1,
Eys. Tel. 04451-1370.

[hoonhout T"dt:±rhlabj/kunstgebitreparaties \/
M^^^^f» " klaar terwijl u wacht " q\,

\^tTUW Akerstraat Noord 328, Hoensbroeku *-^ Telefoon 045-228211

I GOEDKOOPI GELD NODIG?
Meestal binnen een dag geregeld.

I GELD LENEN IS MAATWERK
Wij verstrekken alle soorten leningen,I DISCREET EN SNEL.I P.L., Financieringen, Continukredieten enz.I I met gunstige aflossingen.
1e Hypotheken va. 7% !
zeer gunstige
le, 2e en 3e hypotheken
mits overwaarde.

I I Wij berekenen GEEN BIJKOMENDE KOSTENI Eenmaal overeengekomen rente van leningen mei
I I vastgestelde looptijd kan tussentijdsI NIET VERHOOGD WORDENI Vervroegde aflossing is mogelijk| Meestal kwijtschelding bij overlijdenI I Rente fiscaal aftrekbaarI Strikte geheimhouding, geen informatie bijI werkgever enz.I Lopende leningen elders geen probleem

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

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

Uw Intermediair:
ASSURANTIËN

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

Telefoon 045-211668 of 045-221090J Eigen parkeerplaats achter ons kantoor.

11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111ll111"

BEVEILIGINGSSYSTEMEN
Projekteren en uitvoeren van een
doordacht elektronisch beveiligings- \
systeem voor utiliteits-, industrie- en
woningbouw. _^

Ö
Erkend
UnetoBeverttf?instap

MÉI technisch bureau gulikersj^
Weth. Sangersstraat 25, Beek (L.). tel. 04490-75555

V^ postbus 112, 6190 AC Beek (L.) Ji

llllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllU'n

I WERK AAN EEN GOEDE TOEKOMST
EN WORDT VAKBEKWAAM

I Behaal bij de specialist, al meer dan 10 jaar, in °I Bedrijfstak Horeca de officiële SVH vestigingsdiplom*'
I voor uw hobby en/of werk. Ook kunt u zelfstaflO'?I caféhouder-, petit-restauranthouder, disco-eigenaar of
I nebeheerder worden. Half september starten de mondelj^I ge ochtend-, middag- en avondcursussen weer in **I plaatsen in het land. Een vooropleiding is niet vereist.

I DIPLOMA'S
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. Ho'e^I Instituut verzorgt deze cursussen zowel mondeling *,
I schriftelijk tegen de laagste prijzen. Tevens kan 't V.o*£I Horeca u na het behalen van de Rijkserkende diplon1^
I begeleiden bij het starten en/of overnemen van een eig
I horecabedrijf via haar afdelingen Horeca Administraties e
I Horeca Bemiddelingen. yA vesf*^
IDe professionele horecabegeleider p ■■■ ,

't V.O.M. Horeca l Serken
I van Diploma tot eigen Bedrijf 'oom»*
I Stuur voor een GRATIS brochure onderstaande coupon 'I een envelop zonder postzegel naar:
I 't VOM, Antwoordnummer 1060, 3800 WB Amersf°°nHl Hoogland. Of bel:
I 033-80 60 60 of 's avonds 04104-75p^
I Stuur mij geheel vrijblijvend de gratis brochure.
I Naam: Dhr/M81"
I Adres:
| Postcode Plaats

;tAllerbestevoor 'nvriendelijkeprij s

VWvl.:\*««>'" iSSH nu 200 gram voor 1. g|| groene I VA'
■Rl ieBand JPW^^MI Wm. w^m *^m^m <^m Grote, appel- p; go I fsar59 Janhnders m4? ««.JTijdelijk voor X Stuntprijs: S voordeliger: I " >
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eolens
tevoren had bondscoach Piet
"let gemengde gevoelens de

'van de Nederlandse delega-
ggemaakt. Met uitzondering
Jeijs had geen enkele Oranje-
wnwoordigereenrol van bete-
iMmnen spelen.
HJf erbij dat Raymond Meijs

«>ed WK heeft gereden. Maar
?" zich meer moeten intomen.Pnem tijdens de koers wel tien
[tewaarschuwd dat hij zich rus-

minuten

tig moest houden , vertelde Kuijs.
„Maar ja, die jonge gasten willen
zich waarmaken omdat ze allemaal
op het punt zitten om naar de profs
over te stappen. Hierin het WK had-
den ze de kans om zich in de kijker
te rijden. Wat datbetreft is Meijs ge-
slaagd in zijn opzet. Maar het resul-
taat heeft er wel onder geleden. Er
had wellicht meervoor hem ingeze-
ten."

Behalve Meijs haalden ook Maarten
den Bakker en Eddy Boumans de
eindstreep, waarvan de laatste met
een achterstand van liefst twintig

Kuys: „Als de Nederlanders goed
waren geweest, hadden ze zeker
met twee man bij de goede vlucht
moeten zitten. Dat had ik ook ge-
hoopt. We moeten dus geen excuses
zoeken. Alleen Meijs heeft gepres-
teerd. Hij heeft constant in de aan-
val gereden. Jammer, dat hem dat in
de beslissende fase is opgebroken.
Als bondscoach mag je daarentegen
niet alles laten afhangen van een
eendagskoers als het wereldkam-
pioenschap. Ik blijf achter mijn jon-
gens staan en ook achter de Neder-
landse amateurs. In ons land rijden
beslist talenten rond. Wat de aanpak
betreft zal dan ook niets verande-
ren."

j^ymond Meijs, volgend
■ Prqf bij Raas of Priem.

Toekonistronde
De kans dat Raymond Meijs vol-
gend jaar nog deeluitmaakt van de
amateurselectie moet erg klein
geacht worden. Meijs wil immers
dólgraag met ingangvan het nieuwe
seizoen naar de profs overstappen.
SuperConfex, de ploeg van Jan
Raas, staat het hoogst genoteerd,
maar ook andere chefs d'equipe
staan in derij.
Meijs: „Om me te bekijken wil Cees
Priem mij als gastrenner in zijn
TVM-ploeg voor de EG-ronde, de
vroege Ronde van de Toekomst, op-
nemen. Maar ik weet niet of ik dat
doe, want ik heb al een zwaar sei-
zoen achter de rug."

In ieder geval kan de manier waarop
Raymond Meijs zaterdagmiddag op
het zware circuit in Chambery zich
in de kijker reed als een aardige sol-
licitatie naar een profcontract be-
schouwd worden.

„Ik reed in het begin gewoon goed.
Daarom ben ik ook meteen meege-
sprongen, toen zich een kopgroep
formeerde", verklaarde Meijs zijn
eerste aanvallende actie in de twee-
de ronde en zijn presentie in de
achttien coureurs tellende hoofd-
macht, die in de zesde ronde gefor-
meerd werd. Toen zich in de achtste
omloop een nieuwe leidersgroep
vormde, was Meijs weer van de par-
tij. De aanval van het zestal Meijs,
Magalhaes, Brandini, Castro, Gual-
di en Pichon strandde echter vier
ronden voor het einde, toen latere
wereldkampioen Halupczok de
koers op zijnkop zette.

„Ik was op dat moment helemaal
leeggereden", gafMeijs toe. „Ik had
erop gerekend dat een landgenoot
mijn rol zou overnemen. Ik was erg
teleurgesteld toen ik zag dat er geen
Nederlander mee was. Dat viel me
tegen. Had ik maar niet zo met mijn
krachten gesmeten. Nu hebben we
eigenlijk niks en zal ik er vrede mee
moeten nemen dat ik in beeld ben
geweest. Maar met het oog op een
profcontract had ik ook zo dicht
mogelijk willen eindigen. Ik hoop
wel dat ik nu eindelijk mijn les heb
geleerd", aldus Meijs.

Vander Poel
wilstoppen

otnieuwjaar
*an onze sportredactie

- Adrie van der Poel
Lfest van dit seizoen niet meer[}■ De Brabantse wielerprof
i* dit voornemen gisteren ken-
t,' adat hij als eerste van de 190
l^ers het WK-parcours had
t^- Dat gebeurde reeds na de
Iuc beste ronde. Oorzaak: een
I- krampaanval in beide bo-

en aan de acherkant.

■o* is natuurlijk heel slecht
aldus de teleurge-

j^Brabander. „Ik zie het even
l^r zitten. Ik dacht op de weg
Ly *ijn en dankrijg je dit weer.
Iy- me daarom het beste dat ernee stop en volgend seizoen
hret een schone lei ga begin-

wil straks geen klassiekers
f .jus ik er niets in kan doen.
L* zal natuurlijk eerst even

met mijn ploeg-walter Godefroot."

'« Poel kreeg al in de eerste det^°eklimming van de Cóte de
:, jSlolelast van kramp. „Ik kon
!^aP meer geven". Dat hij tochronde uitreed, was mogelijk
»jj de resterende kilometers

he streep in dalende lijn gin-
)tf
,6rimaal aangekomen bij de

h box, kon hij niet eens'^'stappen. Men moest hem
M<j %ts hllen, waarna het ver-

'^ * gilde der soigneurs de hulp
He*j*n Nichel Barras, behorend
ta Medische staf der Zwitsers.
IV? bÜna een uur lang met Van
\?>- bezig geweest om via anti-
'Ss^erapie Van der Poel weer
|\ /^s op de been te krijgen. Ver-[ts

b
ant er moest een ambulance

%0
as komen om Van der Poel

k eren naar het hotel.

Egypte op weg
Haar Italiëgo

1 e nah°nale voetbalploeg ;
**!"*♦ 's nare* °P weê zichvoor Isinds 1934 te plaatsen voor
ji. jfonde van de wereldtitel-
ÖrjQ^gypte won zaterdag voor
,%j £°eschouwers in Cairo met/^enya en is daardoor zeker
Kbd*6 Plaats in de Afrikaan-
|He " Egypte speelt nu twee
,'lhJen Algerije voor een ticket
*^t ri Het duurde 58 minuten
i^at §astheren de score open-
\h ge°eurde door middenvel-
*H j'am Abdel Rassoul. Vier mi-

Cr zorgde verdediger Ra-
Sln voor de eindstand.

Vergeefse
poging

Kortram
CAPO D'ORLANDO - De 27-ja-
rige Rexford Kortram is er niet in
geslaagd de Europese bokstitel
in het middengewicht bij de
profs te veroveren. De Rotter-
dammer verloor in Capo d'Orlan-
do, op Sicilië, van de Italiaan
Francesco Dell'Aquila, die zijn
titel vrijwillig op het spel had ge-
zet. Het gevecht was in de acht-
ste ronde afgelopen.
Kortram verloor op technische
knock-out. De geboren Surina-
mer won de vierde en vijfde ron-
de, maar vervolgens werd Del-
-I'Aquila sterker. In de zesde ron-
de ging Kortram een maal naar
de grond op een harde rechtse
van de Italiaan, in de zevende
kreeg hij twee maal acht tellen.
Vlak na het begin van de achtste
ronde maakte de Belgische arbi-
ter Van der Wield een einde aan
de partij, toenKortram wederom
tegen het canvas werd geslagen.
Commentaar van de verliezer:
„Ik moet meer zelfvertrouwen
krijgen". In het bijprogramma
verloor Gerrie Sloof (Rotteram)
door knock out in de eerste ron-
de van de Italiaanse zwaarwelter-
gewichtRoberta Chiarucci.

Weer LongoCHAMBÉRY - Voor de laatste
keer werd voor haar het Franse
volkslied op een wereldkam-
pioenschap gespeeld. Daaromdraaide de drievoudige kampioe-,
ne van 1989 zich op het podium
om. Het hijsen van de vlag, haarvlag, wilde zij nog één keer zien.
Twee maanden voor haar 31e ver-
jaardag verlaat de Francaise het
vrouwenpeloton. Voorgoed, zo
heeft zij aangekondigd. Het moet

voor de anderen, voor de 'nor-
maal' begaafden, een ongekende
opluchting zijn. Zaterdag immers
in de individuele wegwedstrijd
verliet zij ook het peloton, nadat
één-derde van de wedstrijd was
afgelegd.
Maria Canins, veertig al en ook toe
aan haar pensioen, kon niet vol-

gen, net zo min als de pas achttien
jarige Catherine Marsal, die met
haar zilveren medaille getekend
wordt als de opvolgster van Lon-
go. Vier minuten fietste Longo
weg van het duo dat zich als 'con-
currentie' mocht beschouwen.
Het verschil met Agnes Loohuis-
Damveld, als veertiende de best-
geklasseerdevan de zeven Neder-
landse deelneemsters, bedroeg
zelf tien minuten.

" Jeannie Longo op de plaats waar zij al zo vaak stond. De winnares van het WK-goud bij dedames wordt geflankeerd door haar landgenote Catherine Marsal (links) en de Italiaanse Ma-ria Canins.

" TALCAHUANO - De Mexicaan
Raul Perez heeft zijn wereldtitel
boksen in het bantamgewicht
(WBC-versie) met succes verdedigd.
Perez versloeg in het Chileense Tal-
cahuano de Chileen Cardenio Ulloa,
die voor aanvang van de achtste
ronde opgaf.

Francois Knarren op dreefachter derny

Robert Rademakers
sterkste in Weiten

Van onze medewerker
BAIR VERHEESEN

HEERLEN - Voor de twaalfde keer
in dit seizoen reed Robert Radema-
kers zaterdagavond met de over-
winningsbloemen naar zijn woon-
plaats terug. In de 'Nacht van Wei-
ten' gaf de beloftevolle wielerama-
teur uit Schinveld zijn twee Mid-
denlimburgse medevluchters Eric
Hilkens (Wessem) en Peter Dahmen
(Reuver) tijdens de laatste ronde het
nakijken. Na het eigenlijke crite-
rium over 90 kilometer vonden ook
nog dernywedstr-jden plaats, waar-
in Francois Knarren uit Stem zich
de sterkste toonde.

„Enkele uren geleden", aldus Ro-
bert Rademakers, „was ik helemaal
nog niet bezig met de Ronde van
Weiten. Op dat moment zat ik ge-
kluisterd aan de TV om te kijken
naar de WK-verrichtingen van mijn
collega en beste vriend Raymond
Meijs in het Franse Chambery. Met
een beetje geluk had ik daar ook ge-
fietst. Het deed 'me toch wel wat
toen ik hem daar in die kopgroep
zag rijden. Jammer dat hij later te-
rugviel."

Zaterdag in de Heerlense wijk Wei-
ten fietste Rademakers de laatste 30
kilometer in een kopgroep, die ver-
der bestond uit Eric Hilkens, Ben
Speetjens, Noël van der Ley, Wim
Jennen, Bob Meeuwissen, Leon
Beelhouwers en Peter Dahmen. De
rest (er waren vierenzeventig ama-
teurs gestart) was toen allang ge-
klopt.
Rademakers noemde de koers een
slagveld. Bob Meeuwissen uit Hae-
len sprak van een supersnelle rit.
Hoe dan ook, halfkoers was het veld
al voor meer dan de helft uitgedund.
Vier ronden voor het einde demar-
reerde Hilkens. Alleen Dahmen en
Rademakers kregen nog aanslui-
ting. In de laatste duizend meter
probeerde Hilkens het opnieuw,
maar met een geweldige jump ging
Rademakers „er op en er over" zoals
dit in wielerjargon wordt genoemd.
De renner, die de kleuren van de
ploeg Koga Miyata verdedigt, won
verdiend.
Aansluitend waren er de wedstrij-
den achter dernymotoren. Er waren
drie manches waarin de eerste twee
renners zich plaatsten voor de uit-
eindelijk door Francois Knarren
buitgemaakte finale. Daags nadat
de KNWU-amateurs in het Weltens
wielerfeest aan de slag waren ge-
weest, kwamen niet-licentiehou-
ders in actie. Voor uitslagen, zie ru-
briek wielerstrijd in cijfers, elders
op deze pagina.

" Robert Rademakers houdt zich op dit moment in deRonde van Weiten nog schuil in het pelo-ton. Naderhand zou derenner uit Schinveldkeihard toeslaan. Foto: WIM küsters.

sport

'Ik heb nu eindelijk mijn les geleerd'

Raymond Meijs in beeld
door bennie ceulen

pIBERY - Terwijl de nieuwe Poolse wereldkampioen Joa-
F 1Halupczok zich opmaakte om de huldiging te ondergaan
fde uitgeputte Raymond Meijs zaterdagmiddag voorbij de
Rtreep in Chambéry op de stoep zitten. De amateurwiel-
N uit Valkenburg, die als eerste Nederlander op de 27e
F 8 was geëindigd, had enkele minuten nodig om van de
Fe inspanningen in de regenboogstrijd te bekomen.

£\ de oud-wereldkampioen
in zijn eerste WK als

Pfr een van de uitblinkers was,
*Ü zich in de finale niet in dey gelederen kunnen handha-
A heb gewoon te gek gedaan.
Ialtijd met mij het geval. Als ik"ets kan ik me niet inhouden.

heb ik in de laatste drie,
de tol moeten betalen",

'de 21-jarige belofte.

Yellowa ook
kampioen van

Nederland

WASSENAAR - Het kampioen-
schap van Nederland voor dravers
van vier jaar en ouder is zondag
veroverd door Yellowa. Op de baan
van Duindigt in Wassenaar bleef
Yellowa, met op de sulky trainer en
eigenaar Blok, Vriend (J. Pool) na
de draverij van 2600 meter twee-
tiende seconde voor. Zeeboy Z (R.
van Stam), de grote favoriet, kwam
als derde over de eindstreep.
De Schaesbergse trainer-pikeur
Hennie Grift verkeerde afgelopen
weekeinde eveneens in grote vorm.

Vrijdagavond won hij vier van de
acht draverijen op zijn thuisbaan
en zondagmiddag was hij op Duin-
digt wederom succesvol met de

Amerikaan J.J.'s Miracle. Daarmee
deed hij goede zaken voor het be-
halen van het nationaal kampioen-
schap bij de beroepsrijders. Zijn
naaste concurrent, de Fries Tjitsje
Smeding, zal de rest van de week
niet meer aan de start verschijnen
als gevolg van een schorsing. Hen-
nie Grift ligt op dit moment ruim 30
overwinningen op hem voor en kan
deze week nog verder uitlopen. Hij
start vandaag in Alkmaar en dins-
dag in Hilversum.met diverse kans-
rijke paarden.

Connelien Gordijn
In de rubriek Zwaar 1 lukte het
Jeannette Haazen niet omdat haar
paard Barichta te veel fouten maak-
te. Het kampioenslint ging naar de
Nederlandse kampioene bij de
Young Riders, Gonnelien Gordijn

uit Weert die 's morgens haar visite-
kaartje reeds had afgegeven met
haar paard Conquistador. Met veel
overmacht werd zijn kampioen in
de Zwaar 1-klasse.
Jeanntte Haazen greep met Bann-
zayir wel de titel in de hoogste dres-
suurklasse en alsofdit de eerste titel
van haar leven was sprong zij een
gat in de lucht. De leden van de lan-
delijke rij vereniging Heihof uit
Übach over Worms lieten bij de hul-
diging van de kleine dressuurkonin-
gin niet het achterste van hun tong
zien.. Zij hadden immers nog een
troef iri de strijd bij het springen.
Met zijn paard Tiger had oud-Ne-
derlands kampioen bij de springrui-
ters, Toon Holtus zich namelijk ge-
plaatst voor de barrage van de klas-
se Zwaar 1 en met Usnach voor de
barrage voor de klasse Zwaar 2. Hij
verkeede eigenlijk in dezelfde situa-
tie als zijn clubgenote bij de dres-
suur en alsof zo moest zijn werd het
een copy van de dressuur.

wielerstrijd in cijfers"WK PROFS IN CHAMBERY - 259.35
km: 1. Greg Le Mond 6.45.59 (38,329'
km/u); 2. Konitsjev; 3. Kelly; 4. Rooks,
allen z.t; 5. Claveyrolat op 3 sec; 6. Fig-
non z.t; 7. Early 0.10; 8. Bugno; 9. Rolf
Sörensen; 10. Criquielion; 11. Lejarreta
0.14; 12. Alcala 0.42; 13. Bauer; 14. Ro-
minger; 15. Breukink; 16. Hilse; 17. Pas-
sera; 18. Echave; 19. Mottet; 20. Delgado
0.46; 21.Kvalsvoll 1.14; 22. Fondriest z.t;
23. Bombini 1.20; 24. Kappes; 25. Dé-
lion; 26. Bölts 1.24; 27. Caritoux; 28. Ro-
driquez; 29. Zadrobilek; 30. Millar 1.42;
31. Aja; 32. Roosen; 33. Gianetti 2.24; 34.
Hampsten 4.26; 35. Pino 7.15; 36. Weg-
muller 7.53; 37. Joegroemov 8.31; 38.
Weltz 10.51; 39. Moreels 12.11; 40. Gas-
ton 12.27; 41. Dürst 12.27; 42. en laatste
de Westduitser Kajzer op 21.57. Gestart:
190 man.

" WK AMATEURS -182 km: 1.Halupc-
zok (Polen) 4.52.54 (gem.37,948 km/u); 2.
Pichon (Fr) op 2.45; 3. Manin (Fr) 2.58; 4.
Krieger (W.Dld) 3.00; 5. Bortolami (It)
4.13; 6. Matwew (W.Dld) 4.28; 7. Anders-
son (Zweden) 4.28; 8. Castro (Argenti-
nië) 4.28; 9. Klimov (Sov.Unie) 4 47- in

Rincon (Colombia) 4.47; 11. Brandini (It)
5.04; 12. Lebsanft (W.Dld) 5.16; 13. Tete-
roek (SovUnie) 5.16; 14. Freitas (Brazi-
lië) 5.16; 15. Gualdi (It) 5.16; 16. Schütz
'(Zwits) 5.23; 17. Tarocco (It) 5.23; 18.
Styks (Tsjech) 5.23; 19. Tomkov (Sov)
5.23; 20. Stenersen (Noor) 6.49; 27. Ray-
mond Meijs op 7.14; 41. Maarten den
Bakker 7.48; 67. Eddy Bouwmans 19.43;
70. en laatste de Oostduitser Jentzsch op
20.52. Gestart: 206 man.

"WK DAMES - 74 km: 1. Jeannie Lon-
go (Frankrijk) 1.56.41; 2. Marsal op 4.05;
3. Canins z.t; 4. Thompson 7.29; 5. Har-
ris; 6. Orvosova; 7. Shannon; 8. Bonno-
ront; 9. Nonanomi, allen z.t; 10. Gould
8.18; 11. Zack 9.57; 12. Bandini; 13. Seg-
gezzi; 14. Loohuis; 15. Odin, allenz.t; 42.
Van Moorsel 12.44; 64. Van Dijk 16.45;
66. Knol 17.17; 78. Schuitema 17.17; 80.
Groen 22.11; 89. en laatste Abc 24.51.
Donkersloot werd uit de strijd genomen

met een ronde achterstand.

" RONDE VAN WELTEN-HEERLEN
(KNWU-licentiehouders) - Amateurs,
90 km: 1. Robert Rademakers (Schin-
veld) 2.18.10; 2. E. Hilkens op 3 sec; 3. P.
Dahmen; 4. L. Boelhouwers op 15 sec; 5.
N. v.d. Ley; 6. W. Jennen; 7. B. Meeuwis-
sen; 8. B. Speetjens; 9. D. Nelissen op 55"
sec; 10. W. v. Riet; 11. J. Krist; 12. T v.
Gestel; 13. T Cuypers; 14. D. v. Dinther;
15. J. de Hey; 16. W. Zelissen; 17. J. Ra-
makers; 18. M. Nuy; 19. G Willems; 20.
W. Joosten. Leidersprijs: B. Meeuwis-
sen. Finale amateurs achter derny's: 1.
Francois Knarren (gangmaker Top); 2.
N. v.d. Ley (Verdoorn); 3. P. Dahmen
(Bergmans); 4. E. Hilkens (De Bakker);
5. J. de Hey (Roekx); 6. J. Slaats (Ras).

" RONDE VAN WELTEN-HEERLEN
(Trimmers) - 21 jaar en ouder: 1. Frank
Mareelis (Landgraaf); 2. R. Motké: 3. P

Blattler; 4. A. Schielen; 16-20 jarigen: 1.
Erwin Vogelzang (Heerlen); 2.G. van
Zanten; 3. H. Moederscheyn; 4. Th. Rut-
ten; 13-15 jarigen: 1. A. Hollands(Eys);
2. G van Dijk; 3. St. Lotz; 35 jaar en
ouder: 1.P. Blattler (Eygelshoven); 2. H.
Dam; 3. B. Danen; 4. J. Hauser. Bij de
6-8 jarigen won J. Spits (Valkenburg) en
bij de 9-12 jarigen Tim Blank (Land-
graaf).

" VARIK (Gelderland) - Omnium
profs: 1. Matthieu Hermans; 2. Lammer-
tink; 3. Nijdam; 4. Knetemann; 5. Man-
ders; 6. Smit; 7.Lammerts; 8. Vos; 9. Ta-
len; 10. Tommmy Post.

" AMATEURS -Ranst (B): 1. Theo Ak-
kermans 145 km in 3.21.00.

" NIEUWELINGEN - Zowel Sittarde-
naar Rudi Meiers als Flavio Pasquino
uit Geleen kwam in België zegevierend
over de finish. UitslagAutrange: 1.Rudi
Meiers 54 km in 1.23.00; 3. Lónis; 15.
Cruts. Uitslag Schulen: 1.Flavio pasqui-
no 59 km in 1.21.29; 2. E. pasquino; 3.
Westerlo op 41 sec; 13. Cuvpers.

Tiger
In de klasse Zwaar 1 had Tiger zo-
veel belangstelling voor de reclame
van een bekend biermerk dat hij
vergat te springen. Weg titel. Deze
weigering speelde routinier Wiel
Heber in dekaart, want hij bleef met
Wembley foutloos en behaalde
daarmee zijn tweede titel. Met het
kampioenschap in de klasse Mid-
den en Zwaar 1 behaalde de 33-jari-
ge Heber zijn zesde Limburgse titel
in zijn carrière. Samen met Nico Ne-
lissen moest Holtus bij het Zwaar 2
springen via een barrage na twee
foutloze omlopen gaan uitmaken
wie dehoogste Limburgse titel mee
naar huis mocht nemen. Door voor
de derde keer foutloos te blijven
was de eer weggelegd voor Holtus.

De kampioenen: dressuur Beginners: P.
Sanders, klasse Licht 1: M. Coolen. dres-
suur Licht 2: G. Spatgens (Graetheide).
Midden 1: W. Coenen. Midden 2: L. van Sti-
phout. Zwaar 1: G. Gordijn. Zwaar 2: J.
Haazen. springen Beginners: Sturme, met
Kadet. klasse Licht: Janssen, met Zoran.
Midden: Heber, met Champagne. Zwaar 1:
Heber, met Wembley. Zwaar 2: Holtus, met
Usnach. Tuigpaarden, limietklassen:
Kleuskens, met Diana K. ereklasse: Wage-
mans, met Kadans. Tuigpaardeng gereden
door dames: Raeven, met Karel Hugo. afde-
lingsdressuur achttallen: Midden: De
Niersruiters (Ottersurn). Licht: Bucephalus,
Sevenum. Viertallen Licht: Heibloem.
Roggel. Midden: Heel.

Halupezok
nog hoger
genoteerd

CHAMBERY - Joa-
chim Halupczok, de
vierde Poolse we-
reldkampioen bij de
amateurs, heeft zijn
titel van 1989 niet no-
dig voor het veilig
stellen van zijn toe-
komst als beroeps-
renner.
Al voor het begin
van dit seizoen had
de amateurkam-
pioen aanbiedingen
op zak, dievetter wa-
ren dan wat Lech
Piasecki kreeg na
diens wereldsucces
van drie jaar gele-
den. Hij heeft deze
week alleen onder-
streept dat hij het
vele geld dat in Italië
voor hem klaar ligt,
meer dan waard is.

Al was het maar om-
dat hij als een van de
weinigen -en dat is
niet zon beetje op-
merkelijk voor een
21-jarige- met een
herstelperiode van

48 uur twee grote
prestaties kan leve-
ren. Woensdag zilver
in de ploegentijdrit,
zaterdag kampioen
met een voorsprong
van bijna drie minu-
ten na een solo-
vlucht van ruim der-
tig kilometer.

De kampioen van
Polen, vierde in de
Vredeskoers, win-
naar van Rijnland-
Palts, had zaterdag
geen ploeg nodig
voor zijn machts-
greep. Zijn maten
Sypytkowski en Jas-
kula bijvoorbeeld,

die woensdag ook de
100 kilometer had-
den gereden, konden
hem geen steun bie-
den.
Halupczok, een
boom van een kerel
met zijn 1 meter 92,
gebruikte zijn massa
in deafdaling van de
Montagnole. Durf en
stuurkunst voor een
winst van seconden,
macht om er later
minuten van te ma-
ken en alle anderen,
ook de Franse me-
daillewinaars Manin
en Pichon tot meerij-
ders in zijn wedstrijd
te maken.

Jeannette Haazen maakt favorietenrol waar

Toon Holtus zet
kroon op werk

Van onze medewerker
TOINE RAMAEKERS

HELDEN - Met een schitterend ge-
reden barrage waarmee hij het Lim-
burgs kampioenschap veroverde in
het springen klasse Zwaar 2 zette
Toon Holtus de kroon op een erg
succesvol paardesportseizoen. Ook
clubgenote Jeanette Haazen maakte
haar favorietenrol in de hoogste
dressuurklasse volledig waar. Zij
sluit met het behalen van de titel
eveneens een succesvol buitensei-
zoen af.

Bij de individuele dressuur moest
Jeanette Haazen als favoriet van
start in de klasse Zwaar 2. Veel tijd
om zich over deze mentale druk
druk te maken kreeg ze niet, want
ook in de klasse Zwaar 1 moest ze
zich nog eenmaal aan de juryleden
presenteren om uit te maken wie er
Limburgs kampioen zou worden.

Zege Hendrix
CHAUDFONTAINE - Emiel Hen-
drix heeft met Royal Class het jacht-
springconcours CSI van Chaudfon-
taine gewonnen.

Jachtspringconcours: 1. Hendrix, met
Royal Class 0 fouten - 77,75 seconden; 2.
Stany van Paesschen, met La Perle 0 -80,15; 3. Melliger, met Feuerball 0 - 81,12;
4. Rozier, met Queboudzan 0 - 83,67; 5.
Demeersman, met Edelbert 0 - 83,74; 6.
Sarasola, met Iltchie 0 - 85,67; 18. Lan-
sink. Diamond Lady 0 - 98,84.

" EK Young Riders in Stoneleigh, lan-
denwedstrijd: 1. Nederland (Carolien
Lankester met Emigrant, Jenny Zoer
met Wendela, Bernadet Nijhof met Tref-
fer, Uriel Takken met Voila T) 4 strafpun-
ten; 2. West-Duitsland 8 p; 3. Frankrijk 12
p; 4. Zwitserland 16V2 p; 5. België 20 p.
Individueel: 1. Legrand (Fr) met Pelu-
che; 2. Rozpleszcz (Polen) Himerik; 3.
Murphy (GB), Jays Way.
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Schudden
In de laatste beklimming van de Cte
de Montagnole schudde Rooks, als
lid van een inmiddels tot twaalf man
uitgegroeide kopgroep, nogmaals
stevig aan de boom. Andermaal
bleef perspectiefrijk rendement
voor hem uit.
Rooks: „Het bleek toen dat ik het
beste eigenlijk al had gegeven. Die
eerste poging had nogal wat energie
gekost". Desondanks probeerde de
oranje-troef het nog een keer, tij-
dens het laatste gedeelte van de af-
daling. „Echt demarreren was het
eigenlijk niet zozeer. Na een bocht
reed ik op zn Zoetemelks weg, een
beetje stiekem. Ik dacht: misschien
aarzelen ze en dan ben ik weg. In
zon situatie moet je een beetje ge-
luk hebben."

Vrouwe Fortuna bediende Rooks
evenwel niet op diens uitdrukkelij-
ke wenken. Er werd hem geen me-
ter ruimte gegund. Aan een sprint
viel niet te ontkomen. Daarin man-
keerde het hem aan het goede ver-
zet, stelde hij vast.
„Ik moest op de dertien spurten.
Met een twaalf zou ik verder zijn ge-
komen. Maar ja, ik heb bewustvoor
de dertien gekozen omdat ik niet
verwachtte dat er op dit parcours
om deregenboogtrui gesprint hoef-
de te worden". Waarna Rooks tus-
sen neus en lippen enkele verwijten
richtte aan het adres van zijn ploeg-
makker bij PDM, de lerMartin Ear-
ly. „Ik vond het vervelend dat hij
voor Kelly is gaan rijden, waardoor
ik minder winst kon pakken dan ik
had gedacht. Maar ja,datkun jekrij-
gen als jevan ploeg verandert (naar
Panasonic - red.) zoals ik."

Tevreden was Rooks over het func-
tioneren van de Nederlandse ploeg,
die gewoon in de oude vertrouwde
outfit (fel oranje) reed omdat het
design waarmee de nieuwe kle-
dingssponsor op de proppen kwam,
ook in hoger beroep door de func-
tionarissen van de internationale
wielrenunie UCI werd afgekeurd.
Maar hoewel iedereen reed voor
wat-ie waard was, vielen er voor de
kopman weinig vruchten van dit
werk te plukken. „Op zon parcours
is dat gewoon niet mogelijk. Dan
komt het vooral op jezelfaan. Daar-
om heb ik ook constant van voren
gereden", aldus Rooks.

Afstappers
Een constatering die (min of meer
geplande) afstappers als Eddy
Schurer, Jos van Aert, Patrick Tol-
hoek en Frans Maassen al eerder op
de lange WK-dag hadden uitgespro-
ken. Van de helpers oogstte Maar-
ten Ducrot, op pad gestuurd door
'HetDuo' (Rooks & Theunisse), ver-
reweg de meeste lof. Hij was van de
partij in de door de Fransman Cla-
veyrolat opgezette vlucht, die het
koersverloop tot het einde toe be-
paalde.
Zelfkocht Ducrot niets voor dieeer-
volle vermelding. Ten eerste omdat
Rooks niet won en ten tweede om-
dat-ie zelf graag ook een goede uit-
slag had gereden. „Goed gereden,
wat koop je daar nu voor. Het moet
ook wat opbrengen, anders heb jeer
niets aan. Ik ben nu wel terug als
een coureur diehard kan rijden. Het
gaat erom dat je dat ook eens ver-
taalt in resultaten. Niet dat ik hier
dacht te kunnen winnen, maar een
plaats bij de eerste tien had ik ook al
heel mooi gevonden."

Drie ronden voor het einde raakte
de accu bij Ducrot echter volledig
leeg. Hij had dat kunnen voorko-
men als hij bijtijds een flesje extran
(vloeibaar voedsel) had ingenomen.
Dit bijzondere produkt vereist een
nauwkeurige behandeling. Om het
uur dient het te worden gedronken.
Ducrot, die deze voeding had gekre-
gen van de verzorger van TVM (zijn
nieuwe ploeg volgend seizoen) ver-
zuimde dat een keertje. Hij had het
op dat moment te druk met het
counteren van een demarrage van
Claveyrolat. Ducrot: „Ik dacht, die
extran kan straks nog wel. Maar
even later was het gebeurd met me.
Zoiets heb ik nog nooit meege-
maakt, van het ene op het andere
moment geen trap meer kunnen ge-

ven. Normaal voel jewel aankomen
datje verzwakt, nu helemaal niet."

"Zó was, na 247 kilometer, de situatie bij het ingaanvan de laatsteronde. Steven Rooks leidt de
dans vóór de Rus Konychev en de Fransman Claveyrolat (rechts).

Feilloos
De race op Francorchamps ver-
liep feilloos voor teammanager
Ron Dennis. Al in de training
werd vol gescoord. De eerste
startrij was voor het Mclaren-duo
met de 10-cylinder Honda motor
in de rug. Senna vertelde tijdens
een interview, dat hij in de trai-
ning zichzelf voor elke bocht
weer moet overwinnen. Voor de
Eau Rouge wordt een snelheid
van boven dè 300 km per uur be-
reikt. Senna noemt het een „chal-
lenge", een uitdaging, om dan
toe te geven aan zichzelf.
Het werd dan een wedstrijd van
mens en machine. Zeer zeker bij
Mclaren, waar alles tot in de
puntjes is geregeld, moeten vol-
gens Senna goede resultaten
kunnen worden behaald als

mens en demachine in topcondi-
tie verkeren. Hij gaf toe, na de
'droge' training op zaterdag, dat
hij een droge race prefereerde,
zeer zeker omdat Spa/Francor-
champs een van de snelste cir-
cuits ter wereld is waar veel in-
haalmogeüjkheden zijn. ,'

Senna trok zich niks aan van zijn
eigen woorden en reed gisteren
in 1 uur, 40 minuten en 54 secon-
den naar de zege. Als of er geen
waterplassen waren draaide hij
met een gemiddelde snelheid
van bijna 182km per uur zijn 42
rondjes over het 7 kilometer lan-
ge circuit.
Senna was subliem; de strijd om
de tweede plaats tussen Prost en
Mansell hevig. Prost en Mansell
hadden bij de start de hele baan
nodig, Mansell ging zelfs door
het gras. Gedurende de gehele
wedstrijd wist Prost zijn belager
met de Ferrari achter zich te hou-
den. Voor de start was zelfs de
„chip" die de ontsteking regelt
vervangen.

De techniek viert hoogtij in de
formule I. Honda, de motorenle-
verancier van Mclaren, heeft een
complete computerwand om het
verloop van de techniek te kun-
nen regelen en controleren. De
prijzen om te rijden vliegen naar
astronomische hoogte. De FIA
(de wereloverkoepelende auto-
sportorganisatie) tracht de snel-
heid in toom te houden. Echter
constructeurs als Gordon Mur-
ray (Mclaren), Harvey Postleth-
waite (Tyrell), Patrick Head (Wil-
liams) en John Barnard (Ferrari)
bedenken iedere keer iets
nieuws. Eerst waren er de
'ground-effect auto's' met rond-
om spoilers, die werden verbo-
den. Toen kwamen de turbo's,
die werden ook verboden. Toch
wordt er nog even hard gereden
nu de electronica en computer

hun intrede hebben gedaan, ze-
ker met de steun aan teams door
autofabrieken als Honda (Mcla-
ren), Fiat (Ferrari), Renault (Wil-
liams) en Ford (Benetton-Ligier-
Onyx-enz.).

Bij Porsche en Mercedes is er
ook interesse voor de formule I.
Bij Porsche lijkt Jean-Pierrevan
Rossem met Onyx de beste kan-
sen te hebben. Hij moet dan wel
een sponsorbudget van 35 mil-
joen gulden beschikbaar hebben
voor de motorontwikkeling. Het
totale budget zou neerkomen op
100 miljoen gulden.
In 1983 werd voor een BMW-mo-
tor circa 200.000 gulden betaald.
De ontwikkeling van de TAG-
turbo bij Porsche koste 22 mil-
joen gulden. De techniek maakt
vorderingen. Nu draait een mo-

tor 12000 toeren/min. Voor 1991
wordt verwacht dat het gemid-
delde wedstrijdtoerental van een
motor bij 15000 toeren/min. zal
liggen. Nu de autofabrieken
meedoen, alleen met Yamaha
lukt het nog niet zo bij Zakspeed,
wordt het voor de 'garagisten' als
Dallara, Rial, Ligier, Minardi
AGS en Coloni het steeds moei-
lijker aansluiting te vinden.

De topklasse van de autosport
wordt helemaal beheerst door
twee man, Jean-Marie Baléstre
en Bernie Ecclestone. Vroeger
konden de heren elkaar niet
luchten, tegenwoordig is het ge-
wapende vrede om de dollars.
Ecclestone regeert vanuit zijn
muisgrijze VIP-coach het hele
gebeuren. Het circuit van Fran-
corchamps, waar de Waalse over-

heid onlangs nog voor ruim 4,5
miljoen gulden vernieuwingen
liet uitvoeren, heeft zich met
huid en haar verkocht aan Ec-
clestone. Hij heeft nu de
touwtjes in handen, verkoopt de
tv-rechten en slaat munt uit elke
vierkante meter. „Hy wilde zelfs
de Rode Kruis-helpers laten be-
talen omdat ze anders gratis de
wedstrijd zouden meemaken",
aldus Jean-Pierre van Rossem'.

Uitslag Francorehamps: 1. £' \<
(Brazilië) McLaren 305 km 7<1.40.54,196 (gem. snelheid l»»^km/uur); 2. Prost, McLaren op. \
sec; 3. Mansell, Ferrari op \' 'pi
Boutsen, Williams op 54,4; 5. Nan,r
ni, Benetton 1.08,8; 6. Warwi<* j
rows 1.18,3. Op 1 ronde: 7. GwS 9
min, March; 8. Johansson, Ony*jetMartini, Minardi; 10. Pirro, Be q#
ton; 11. De Cesaris, Dallara; iz.\,jerpelli, March; 13. Grouillard, k»ofOp 2 ronden: 14. Palmer, Tyrrel'- „
3 ronden: 15. Sala, Minardi. Op 5'
den: 16. Alliot, Lola.

ai«(
WK stand na elf van de ï«s* 2
wedstrijden: 1. Prost 62 punt£,ii*
Senna 51 p; 3. Mansell 38 p; 4. r

«' jn
se 25 p; 5. Boutsen 20 p; 6. NanI

14 p; 7. Piquet 9 p.

De toegangsprijzen waren overi-
gens niet mis. Een kaartje kost
100 gulden, een tribunekaart 350
gulden. De 65000 toeschouwer?
die gisteren de race bezochten
hebben de kas aardig gespekt.

" Senna laat zich doorPluvius niet afstoppen in de GPv&
België, die voor hem zijn vijftiende zege in deformule l "tekende. Foto: FRANS RAP*'

Theunisse
Bij Gert-Jan Theunisse doofde hét
vuur wel gaandeweg. Twee ronden
voor het einde, na ongeveer 230 ki-
lometer, zette hij een streep door
deze WK-missie, waarvan hij op
voorhand niet veel verwachtte van-

wege een hardnekkige buikloop
amper twee weken geleden. Die
buikloop had zijn fysiek vermogen
grondig aangetast.

Ook Erik Breukink reisde zonder il-
lusies naar Chambery af. Na eerder
bedankt te hebben liet hij had zich
tijdens een trainingstochtje door
good old Gerrie Knetemann overha-
len toch te gaan. Hij is er de 'Kneet'
nu zeer dankbaar voor. Tot zijn ver-

wondering leefde de (naar alle waar-
schijnlijkheid naar PDM of Super-
Confex) vertrekkende kopman van
Post helemaal in deze WK-race, die
hij als 15de beëindigde, helemaal
op. Breukink: „Ik ben blij dat ik
toch heb gereden. Ik heb hier mijn
zelfvertrouwen weer opgevijzeld.
Dat was hard nodig. Ik voel dat ik er
weer helemaal tussen zit, dat is voor
mij de winstvan Chambery."

het weekeinde van

Francorchamps
Van onze medewerker FLOR SCHILTE

FRANCORCHAMPS - De race op het circuit van Francor-
champs was een wedstrijd van de waanzin. De formule I
wordt beheerst door drie teams. De stal van Mclaren-Hon-
da heeft de touwtjes vast in handen met Senna en Prost. De
enigen die bij tijd en wijle de hegemonic kunnen doorbre-
ken zijn de teams van Ferrari en Williams-Renault.

De strijd in deformule I is steeds
meer een dans om de dollars ge-
worden. Vroeger toen de teams
van Mclaren, Brabham en Lotus
nog in handen waren van respec-
tievelijk Bruce Mclaren, Jack
Brabham en Colin Chapman
kwam het meer op de prestatie
dan op de dollars aan.
In 1971 verdiende dewereldkam-
pioen Jackie Stewart bij Tyrell
een salaris van 100.000 pond.
Voor rijders als Senna, Prost en
Mansell moeten bedragen van et-
telijke miljoenen worden neerge-
teld. Senna zou zeven miljoen
dollar als salaris ontvangen. Het
is een scherp contrast. De toprij-
ders worden door sponsors voor
miljoenen dollars binnengehaald
terwijl een beginnende rijder
miljoenen aan sponsoring moet
meebrengen om bij een team van
de tweede garnituur een zetel te
veroveren. Als de rijder met het
inferieure materiaal niet meteen
scoort is het na enkele races over.
Centen op en geen toekomst in
de formule I.
Dat het tij snel kan keren is be-
kend. Het team van Lotus kan dit
beamen. Vroeger meedraaiend
in de top konden nu zowel voor-
malig wereldkampioen Nelson
Piquet als Satoru Nakajima zich
niet kwalificeren met de Lotus-
Judd vanwegen de falende tech-
niek. Toch vervelend voor de si-
garettenfabrikant die miljoenen
binnenbrengt.
Lotus had de laatste weken toch
al te kampen met negatieve pu-

bliciteit toen een van de stafle:
den werd gearresteerd in ver-
band met het roemruchte failis-
sement van het automerk Delo-
rean waar Lotus ook bij betrok-
ken was.
Bij Brabham waren een paar da-
gen vóór de race ook betrokken
gezichten toen in Zwitserland
teambaas Jachim Luthi, de
grootste aandeelhouder, wegens
een fraude van 100 miljoen dollar
werd gearresteerd. Voor het niet
zo best draaiende Brabham een
grote tegenslag. Voor de concur-
rentie verliep het feilloos. Mcla-
ren is een van de succesvolste
teams van de laatste jaren.

sport

Steven Rooks valt net buiten de prijzen

Geen loon naar werken
Van onze sportredactie

CHAMBERY - „Rooks, jongen, stel me niet teleur. Ikkan het
geld goed gebruiken". Een hartstochtelijke smeekbede van
Maarten Ducrot, koud afgestapt, in de Nederlandse box toen
het wereldkampioenschap der wielerprofs zijn climax nader-
de. De blonde krullebol zag dekassa in Chambery, een der vele
poorten naar de Alpen, al uitbundig rinkelen. Immers, zo luid-
de de afspraak, in geval van een Nederlandse triomf, zou vol-
gens het loon naar werken-principe de met anderhalve ton ge-
vulde premiepot worden verdeeld.

En dan bleefer voor deDucrot flink
wat aan de strijkstok hangen. Want
daar kon niemand omheen, Ducrot
fietste een puike partij. Helaas voor
hem ging het feest met Rooks niet
door. De vaderlandse lijsttrekker
reikte niet verder dan de vierde
plaats en kon derhalve de knip op
zijn portemonnee houden.
Rooks' papieren leken in de voor-
laatste ronde nog uitermate gunstig.
De Noordhollander ging toen met
succes op jachtnaar het duo Clavey-
rolat-Konichev, dat al vanaf de acht-
ste ronde aan het front bivakkeerde.
Het Rooks-offensief bracht echter
niet het gewenste effect. „Ik had ge-
hoopt dat ik een paar mannetjes
mee zou krijgen. Dat gebeurde niet
en eenmaal bij die twee stond ik er
alleen voor, want die jongens gin-
gen gelijk bij mij in het wiel zitten."

Titelstrijd
van start

naar finish
CHAMBERY - Aan het WK wiel-
rennen op de weg voor profs werd
door honderdnegentig man deelge-
nomen, maximaal twaalf per land.
Alleen de Italianen, die uittredend
wereldkampioen Fondriest in de ge-
lederen hadden, mochten dertien
man aan de start brengen. Het Ne-
derlands team bestaat uit Steven
Rooks, Gert-Jan Theunisse, Mare
van Orsouw (allen PDM), Erik Breu-
kink, Peter Winnen (beiden Panaso-
nic), Frans Maassen, Patrick Tol-
hoek (beiden SuperConfex), Eddy
Schurer (TVM), Adrie van der Poel,
Maarten Ducrot (beiden Domex),
Luc Suykerbuyk (Zahor) en Jos van
Aert (Hitachi).
Er moesten eenentwintig ronden
van ruim 12 kilometer worden afge-
legd.
Eerste ronde: Eerste uitvaller is
Adrie van der Poel, die opgeeft door
krampaanval bij beklimming Mon-
tagnole. Derde ronde: Le Mond
maakt sanitaire stop. Halve Ameri-
kaanse ploeg brengt hem razend-
snel terug. Vierde ronde: Trage re-
pareren na pech van Rolf Gölz be-
wijst dat motoren met reservewie-
len niet de ideale oplossing zijn.
Vijfde ronde: Aanvalletje van de
Portugees Santiago. Vlucht gaat
niet door. Zevende ronde: Een an-
dere Portugees, Acacia da Silva,
springt weg met de Fransman Cor-
nillet. Vluchters worden in achtste
ronde teruggepakt waarna de Deen
Kim Andersen de actie overneemt.
De Colombiaan Roncancio, de Belg

De Clercq en onze landgenoot *f
crot gaan mee. De Spanjaard WJ
ka, de Italiaan Vitali, de Frans"!
Claveyrolat, de Zwitser Wegm^j
en de Sovjetrus Konitsjev slj> (
aan. Luc Suykerbuyk stapt i
Winst negental drie minuten, e,
later vier minuten. Elfde ro^Eddy Schurer stapt af. De v°j
sprong van Ducrot c.s. groei.
5.03. Veertiende ronde: Wegn^
springt uit kopgroep, Ducrot.
veyrolat en Konitsjev kunne",
enigen mee. Peloton op 4.30-|
weer begint. Vijftiende ronde',
van Aert en Nederland kamp'
Frans Maassen stappen af, een Jj
de later gevolgd door Patrick
hoek. Zeventiende ronde: DeKj|
op jacht naar vluchters. Winst l'
Achttiende ronde: Van Ors
stapt af. Wegmüller gelost in "j
groep. In gladde bocht kome^dens de afdaling de Dirk de Wc*
Italiaan Chioccioli en de Z**.
Muller zwaar ten val. Negenti*
ronde: Winnen en Theunisse »
pen af. Ducrot moet Konitsje.
Claveyrolat laten gaan. Uitge^
peloton met de favorieten °Pjj
der dan anderhalve minuut. T*3
tigsteronde: Ducrot stapt af-Rf!
springt alleen naar Konitsjev.J
Claveyrolat. De achtervolgers 3
ten' op 12 seconden. Eenentw'H
ste (laatste) ronde: Fignon eilj,
Mond voegen zich bij eerste ,
Ook Kelly pikt aan. De Ca^°J
Bauer, die de eerste zes bijna teFj
ken heeft, wordt achteruitges'fjjj
door lekke tube. Laatste poging
Steven Rooks in slotkilometef-
dere vijf, vooral Claveyrolat, B
hem terug. De Amerikaan Le ï*,
behaalt in sprint wereldtitelvo|
Sovjetrus Konitsjev, de ler >*i
onze landgenoot Rooks en de j*J
Fransen Claveyrolat en *\AWelgeteld 42 renners rijden de
strijd uit.

Oefenhandbal
BEEK - Kwantum Blauw Wit ver-
loor in Neerpelt met 21-25 van Duin-
kerken en met 19-24 van Neerpelt.
VGZ/Sittardia heren won in Sittard
met 27-23 van het Belgische Herstal
en in Antwerpen met 20-18 van Du-
ren, maar verloor met 27-20 van Ol-
sem Merksum.

VGZ/Sittardia dames, Herschi/V en
L en Auto Caubo lason speelden op
het sterke internationale toernooi in
Óldenburg. De" Geleense ploeg
speelde met 11-11 gehjk tegen Jair-

p
plund Weding en verloor van J
tracht Minden (16-17) en Tem
hoff Berlin (12-13). De vierde V
strijd werd met 13-12 gewonne>y
Grünweiss Frankfurt en het \

duel tegen Germania Hannov
verde een 12-12 gelijkspel op-

riAlason speelde gelijk tegen y ijl
burg 2 (13-13) en Braunschwei| (I
11). Verloren werd van Epit° <jl
12), Wroclaw (11-19) en Mainzl^i
12). De resultaten van Sitt^winst van 13-12 op Luilynge
derlagen tegen Sofia (10-24), ü' t
burg (8-16), Herrentroep (^
PSV (10-12). ,

Breukink gaat
niet in op

aanbod Carrera

van onze
verslaggever

CHAMBERY - Erik
Breukink wil vol-
gend jaar liefst voor
een Nederlandse
ploeg fietsen. Breu-
kink, die liever niet
samen met het tan-
dem Rooks-Theu-
nisse onder de vlag
van Panasonic wil
rijden, heeft een
aanbod van de Ita-
liaanse ploeg Carre-
ra afgewimpeld.
"Omdat hij zich nog
niet rijp genoeg
acht om naar een
Italiaanse ploeg
over te stappen,"
vertelde Carrera-

ploegleider Davide
Boifava gisteren in
Chamb'ery. "Jam-
mer, want ik had
Breukink graag
willen contracte-
ren. Hij wil echter
bij een Nederlands
team blijven."
Volgens Boifava
vraagt Peter -Post
een hoog transfer-
bedragaan de ploeg

die Breukink V*B
Panasonic wil QV^B
nemen. "Een h«
hoog bedrag," *M
dus Boifava. Jmheb vernomen dj
PDM dat geld rim
voor Breukink 'cm
betalen. Ik had Vm
er wel voor over g^l
had. Maar Bj^H
kink wil jammi^H
noeg niet."
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