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Slangen van
Shell-pomp
doorgesneden
i Van onze verslaggever
PENSBROEK Van het
fe"-pompstation op de hoek
t 1 de Kasteellaan en deFuwstraat in Hoensbroekf n zaterdagnacht zeven slan-Fn doorgesneden.
por de actie heeft zich nog
L'J^d verantwoordelijk ge-
r'a- De politievan Heerlen zet
PK vandaag het onderzoekpar de dader(s) voort.

van tankstations
U"-. voor Shell niet nieuw. Ook
__""§ jaar is deze multinational-gelmatig mikpunt geweest
£nvemielzucht. Telkens werd

'f'e'is aanwezigheid in Zuid-
vüii a en z*Jn vermeende be-
OKkenheid bij de apartheids-
uuek als reden opgegevenoor dit vandalisme.

Johnny
Jordaan

overleden

f!TERDAM - De zanger Johnny
Wiet n 'S ëistermiddag overleden
L d SintLucasziekenhuis in Am-
K??' Jordaan. die 64 jaar oud is
ren r' werd 'de koning van het

Ésiierj' genoemd. De zanger
pfe al jaren met zijn gezond-en 19721 nadat hij een hartaan-
j?dgehad en eigenlijk niet meer

l_y optreden, nam hij afscheid
Itr h ederlandse publiek. Daar-
in k no& we' incidenteel op.L liedjes zijn 'Bij ons
\m °,rdaan', 'Geef mij maar Am-
Lr

atn er» 'De zon schijnt voor
hPiHen'- In 19?2 werd hij onder-en met de Gouden HarP-kjw)_ Jordaan heette in werke-

'd Johan van Musscher.

Hetweer
f5VmLKT EN ZACHT
'oert ati&e zuidwestenwind
'o«h*°ok vandaag zachte en

[ ,ccl
n"ge lucht aan. Er blijft

I l atl Devvolking, waaruit nu en
'i*tuulotregen valt- De temPe_
jfl^en;"r varieert tussen 7 gra-
jtöL d

n de ochtend en 10 graden
gKrvif middag. Van echt win-

*er 's de komende dagen
i.'Vq n sPrake. Hogedrukge-

tri _Vn D,iJven aanwezig bo-
PtvJe* Golfvan Biskaje en de-

War, -s tfekken van de Oce-, *>aviVla IJs,and naar Skandi-
'/|OCe een transporteren zachte

Pa. anll»cht naar West-Euro-

|jtrefr actuele informatie be-
ifcunt net weer in Limburg
I-iVav U bellen 06-91122346.K,NDAAG:■W^ 08-4« <>nder: 16-50

0p: 10-<>9 «"der: 18.57CSGEN:
«j,aa°P: 08.45 onder: 16.51
4 "anop: i0.27 onder: 20.28

Gorbatsjov speculeert op bezuinigingen defensie

Sovjetunie gaat
gifgas vernietigen

PARIJS - De Sovjetunie begint nog
dit jaarmet de vernietiging van haar
voorraden chemische wapens, zelfs
als er geen internationaal akkoord
wordt ondertekend over het uitban-
nen van die wapens. Dat heeft de
minister van Buitenlandse Zaken
van de Sovjetunie, Edoeard Sje-
vardnadze, gisteren gezegd op de in-
ternationale conferentie voor che-
mische wapens in Parijs.

Sovjetleider Gorbatsjov kondigde
in Moskou verder aan dat zijn land
uit economische noodzaak mogelijk
gedwongen zal zijn haar defensie-
uitgaven drastisch te verlagen.
Sjevardnadze zei dat momenteel in
zijn land nog wordt gewerkt aan de
bouw van een speciale installatie
voor de vernietiging van C-wapens
in Sjapajevsk. Maar zodra de werk-
zaamheden daaraan zijn voltooid zal
met het opruimen worden begon-
nen, aldus de minister.
Hij verklaarde dat zijn land akkoord
gaat met het beginsel van een 'per-
manente uitnodiging voor inspec-
ties' en sprak zich uit voor 'zo streng
mogelijk internationaaltoezicht.

De Amerikaanse minister van Bui-
tenlandse Zaken, George Shultz,
was 'zeer verheugd' over de aankon-
diging van de Sovjetunie. Maar hij
voegde toe dat terwijl de
vernietigingsinstallatie in Sjapa-
jevsk nog in aanbouw is, de Ver-
enigde Staten al een dergelijke fa-
briek bezitten.

Bezuinigen
De Sovjetunie moet misschien dras-
tisch gaan bezuinigen op haar de-
fensie-uitgaven wegens het enorme
begrotingstekort als gevolg van da-
lende olieprijzen, de oorlog in Af-
ghanistan en rampen zoals het on-
geluk met de kernreactor in Tsjer-
nobyl en de aardbeving in Armenië.
Dat heeft Sovjetleider Michail Gor-
batsjov gezegd in een toespraak te-
genover wetenschappers en intel-
lectuelen. De ramp in de kernreac-
tor Tsjernobyl zorgde voor een
schadepost van ongeveer 40 miljard
gulden en de verliezen als gevolg
van de aardbeving in Armenië wor-
den geschat op een zelfde bedrag.

Premier Hawke van Australië blijft thuis

Weer discussie over
afvaardiging naar

begrafenis Hirohito
DEN HAAG - De regering zal waar-
schijnlijkbegin deze week beslissen
wie Nederland zal vertegenwoordi-
gen bij de begrafenis van de Japan-
se keizer Hirohito op 24 februari.
Toen enkele maanden geleden
bleek dat de keizer ernstig ziek was,
kondigde minister Van den Broek
(Buitenlandse Zaken) aan dat hij
naar Japan zou gaan wanneer Hiro-
hito zou overlijden. De uitspraak
van de minister deed toen flink wat
stof opwaaien. Met de dood van de
keizer is de discussie over wie Ne-
derland dient te vertegenwoordi-
gen, weer opgelaaid.

CDA en VVD wilden zich gisteren
nog niet uitspreken over de vraag
wie Nederland moet vertegenwoor-
digen bij de begrafenis. De fracties
van beide partijen wachten de be-
slissing van deregering af.
PvdA-fractievoorzitter Wim Kok
vindt de vertegenwoordiging „in de
eerste plaats een aangelegenheid
van het ministerievan Buitenlandse
Zaken".
Volgens kolonel b.d. Boekholt,
voorzitter van de Stichting Herden-
king 15 Augustus 1945, is de dood
van Hirohito voor veel Nederlan-
ders een 'ware opluchting.
Hij vindt de aanwezigheid van de
ambassadeur bij de begrafenis vol-
doende.
Oud-premier A. van Agt, nu EG-ver-
tegenwoordiger in Tokio be-
schouwt de komst van de minister
van Buitenlandse Zaken als het ab-
solute minimum. Als Nederland

geen afvaardiging van hoog niveau
stuurt, zal het 'een slechte beurt ma-
ken', meent Van Agt.

De Australische premier, Bob Haw-
ke, gaat in ieder geval niet naar de
begrafenis van de Japanse keizer
Hirohito. In kringen van Australi-
sche oorlogsveteranen was veel .op-
schudding ontstaan door het be-
richt dat Hawke mogelijk naar Ja-
pan zou gaan voor de begrafenis.
Duizenden Australiërs hebben in de
oorlog het leven verloren in de Jap-
nase kampen.

Wethouder
ontsnapte
aan dood

DEN HAAG - De Haagse wet-houder Adri Duivesteijn is on-
langs aan de dood ontsnapt, toen
een bom- verstopt in een lamp -
door een technisch mankement
niet explodeerde. De bom had
volgens de Haagse politie „ten-
minste zwaar lichamelijk letsel
en vermoedelijk de dood tot ge-
volg kunnen hebben". Wie ach-
ter de aanslagzit, is nog volstrekt

onduidelijk. Het technisch entactisch onderzoek is nog maarnet begonnen, aldus een politie-
woordvoerder.
Duivesteijn, belast met ruimtelij-
ke ordening en stadsvernieu-
wing, had de lamp een maand ge-
leden als relatiegeschenk gekre-
gen. De gever was onbekend.Toen de secretaresse van de wet-houder de lamp wilde testen,
ontstond kortsluiting.
Afgelopen vrijdag kreeg de poli-
tie een anonieme tip, dat de wet-
houder in gevaar verkeerde door
een lamp met explosieven. Adri
Duivesteijn (PvdA) is uiterst om-
streden door zijn plannen voor
de bouw van een nieuw stadhuis,
dat tenminste 330 miljoen gul-,
den moet kosten.

Boeing stort neer langs snelweg Minstens 30 doden

Weer vliegramp Engeland
Van onze correspondent

LONDEN - Bij een nieuwe vliegramp in Groot-Britannië zijn
volgens de politie zeker dertig mensen om het leven gekomen.
Minstens 76 personen raakten gewond. Ditmaal betrof het een
vrijwel nieuwe Boeing-737 van Midland Airways, die gister-
avond met 118 passagiers en acht bemanningsleden op weg
was van Heathrow Airport in Londen naar de Noordierse
hoofdstad Belfast en bij het Engelse plaatsje Kegworth langs
de grote M-1 snelweg in Leicestershire neerstortte.

Kort na het vertrek uit Londen
meldde de piloot zware trillingen in
een van de motoren en kreeg de ge-
zagvoerder toestemming een nood-
landing te maken op East Midlands
Airport, dat vlak bij Kegworth ligt.

Ooggetuigen zagen het toestel met
een brandende motor laag overvlie-
gen; de neus omhoog en de staart
omlaag. En hoorden vervolgens een
zware klap. Het toestel stortte neer
langs de snelweg, voornamelijk op
een hoge begroeide berm. De ra va-
ge was enorm en tal van wrakstuk-
ken kwamen terecht op de grote
weg, die ook gisteravond een van 's
lands drukste was. De eerste indruk
was echter dat er onder de automo-
bilisten op de snelweg geen slacht-
offers zijn gevallen omdat het toe-
stel niet op, maar naast de weg neer-
stortte.

Onmiddellijk werd groot alarm ge-
geven en waren er in korte tijd meer
dan honderd brandweerlieden ter
plaatse, die direct een grootscheep-
se reddingsactie ondernamen. Al
gauw bleek dat uit het staartstuk de
meeste overlevenden kwamen. De
gewonden onder hen, voornamelijk
met gebroken ledematen, werden
met spoed naar de ziekenhuizen in
de omtrek gebracht, vooral het
Royal Infirmary Hospital in Derby.

Het ongeluk bij Kegworth vond
plaats nog geen drie weken na het
neerstorten van een Boeing-747 van
de Amerikaanse luchtvaartmaat-
schappij PanAm in het Schotse
Lockerbie. Bij die ramp, die werd
veroorzaakt door een bomexplosie
in de Boeing, kwamen 270 mensen
om het leven.

"De ravage in beeld. Het vliegtuig brak bij de noodlanding in drie stukken, waarvan er
op defoto twee te zien zijn. Bij de nieuwe vliegramp in Groot-Brittannïé vielen minstens
dertig doden. Het vliegtuig was pas drie maanden in gebruik. Richard Bosley, een oogge-
tuige van deramp, die in de buurt van het vliegveld East Midlands woont, zei dat hij even
na negenen een vliegtuig hoorde afkomen op de autosnelweg. „Het maakte een geweldig la-
waai.Blijkbaar stond een van demotoren in brand. Hetverkeerde duidelijk in moeilijkhe-
den". 'British Midland Airways', een binnenlandse vliegmaatschappij, onderhoudt een
twee-uursdienst van Heathrow naar Belfast op een van de drukste binnenlandse luchtlij-
nen.

Maastricht loopt
uit voor

prins carnaval
MAASTRICHT
Maastricht heeft gis-
teren massaal een
voorproefje geno-
men op carnaval.
Ondanks het druile-
rige weer waren dui-
zenden kijklustigen
op de been die de in-
tocht van de nieuwe
stadsprins voor geen
goud wilden missen.

Hun geduld werd
lang op de proef ge-
steld, want voordat
de nieuwe heerser
over het rijk van De
Tempeleers aan het
volk werd voorge-
steld, trok eerst nog
een lange, ' bonte
stoet door het cen-
trumvan Maastricht.
Fraai uitgedoste

groepen van de Sa-
menwerkende Maas-
trichtse Carnavals-
verenigingen, prach-
tige koetsen en niet
te vergeten talloze
'zaate hermeniekes'
vergezelden de nieu-
we prins -verkleed
als kok- op zijn weg
van het station naar
het stadhuis. Daar
pas werd aan alle
spanning een einde
gemaakt. Onder de
reusachtige koks-
muts ging de 43-jari-
ge Robert Jessen
schuil. Hij gaat rege-
ren als prins Robert
I.

" De paraplu was gisteren in druilerig Maastricht een veel
gebruikt attribuut. Foto: wiDDERSHOVEN

vandaag

> Meer vluchtelingen
naar Limburg
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> Als je niet kunt
ruiken, mis je veel
Pag 10

sport
Adrie van der Poel
onttroont Hennie
Stamsnijder

Thijs Libregts hekelt
KNVB

i Daniëlla Roymans
bronzen
kunstrijdster

> Yvonne van Gennip
terug in kernploeg

» Pijnlijke nederlaag
heren Vlug en Lenig

Spoorwegongeluk bij Boxtel

Omleidingen
voor treinen
uit Limburg

BOXTEL - Door het spoorwegon-
geluk bij het Brabantse Boxtel,
waar in de nacht van vrijdag op za-
terdag een goederentrein ontspoor-
de, is ook vandaag nog geen trein-
verkeer mogelijk. De Spoorwegen
hebben nog hele dag nodig om de
schade aan spooren bovenleiding te
herstellen, aldus een woordvoerder
van NS gistermiddag. Reizigers die
vanuit Limburg richting Randstad
willen wordt aangeraden om te rei-
zen via Venlo, Nijmegen en Arn-
hem. Om de reizigersstroom aan te
kunnen heeft NS besloten om de
frequentie op de lijn Venlo-Nijme-
gen vandaag te verdubbelen. Daar
rijden elk kwartier treinen in plaats
van elk half uur.

Van de goederentrein ontspoorde in
totaal vijftien wagons. Enkele daar-
van waren geladen met het explo-
sieve methanol. Persoonlijke onge-
lukken konden echter worden voor-
komen. De ravage was enorm: spo-
ren en bovenleiding werden over
een afstand van honderden meters
beschadigd.

Libië weert
journalisten
uit fabriek

TRIPOLI - Meer dan honderd bui-
tenlandse journalisten zijn gister-
middag per vliegtuig vanuit de Libi-
sche hoofdstad Tripoli naar Rome
vertrokken, nadat ze zaterdagavond
te horen hadden gekregen dat ze het
land moesten verlaten.

De journalisten waren zaterdag-
avond per bus door de Libische
autoriteiten naar Rabta, 95 kilome-
ter ten zuidwesten van Tripoli ge-
bracht, waar volgens deAmerikaan-
se regering een fabriek voor chemi-
sche wapens is gebouwd. Vanwege
de duisterniskon men vanuit de bus
nauwelijks iets onderscheiden, en
de journalisten kregen geen toe-
stemming het gebouw binnen te
gaan. Wel was duidelijk zichtbaar
dat er een batterij luchtafweerraket-
tenrond de fabriek is gestationeerd.♦ Zie verder pagina 3

Geen onderdak voor Heerlensecarnacalisten
I Adres.- I O \A/fifCSll "S^'Ï^SazSß^
1 Poste. + plaats: WEj^ÈT

I grat?s en wenst daarna
Kot2iinQ per maand Tt^TijÊ T\ LI YV\ Q een abonnement met a—schebetal^pe \ LimburÜSDaqUaè^

Heerlen voelt zich
opgelaten...

(ADVERTENTIE)

Kapé Brunssum, Rumpenerstr. 6
Kapé Geleen, Rijksweg c. 50
Dr Kloon, Kerkrade, Hoofdstr. 44



Gouden NCA-speld
voor Frans Keulen

BRUNSSUM - Na zijn optreden in de eenakter 'Het Knal-
feestje', zaterdag in 'Dr Brikke-oave' in Brunssum, werd ac-
teur-regisseur Frans Keulen gehuldigd vanwege zijn 40-jarig
toneeljubileum. Burgemeester Jan van 't Hooft speldde dero-
bijnen jubilaris de gouden speld van hetNederlands Centrum
voor Amateurtoneel op, die vergezeld gingvan een oorkonde.
„Veertig jaar lang heeft Frans Keulen brikken gebakken en
wat 'n gebouw is 't geworden. Hij is een fabrieksdirecteur', zo
drukte de LFA-voorzitter zijn waardering uit. Jan van Hete-
ren, die samen metKeulen bij het Zuid Limburgs Toneel zijn
carrière begon, sprak namens toneelvereniging Ardalion.
„Keulen heeft een Bourgondisch talent", aldus van Heteren.
Namens de gemeente gaf loco- burgemeester G. Boumans
acte de présence. Daarna volgde een zeer druk bezochte re-
ceptie." Jan van 't Hooft speldt Frans Keulen de NCA-onderschei-

ding op. Mevrouw Keulen kijkt goedkeurend toe.
Foto: WIM KÜSTERS

recept
Gesmoorde
venkel

Benodigdheden voor 4 personen: 2
grote venkelknollen, 1 dl kippe-
bouillon, 25 g gesmolten boter, 1 el
bloem.

Halver de venkelknollen.

Hak het loof fijn voor de garnering.
Kook devenkel in de bouillon.
Draai de hittebron lager en laat de
venkel afgedekt in 15 minuten gaar
sudderen.
Schep de groente eruit, doe ze over
op een bord en houd ze warm.
Roer de boter door de bloem en
meng dit door de bouillon.
Kook al roerend tot de saus is inge-
dikt.
Schep de saus over de venkel en

gameer met het fijngesneden loof
en serveer direct.
TIP: Voor gesmoorde venkelringen
bovenstaand recept maken, maar
snijd de knollen in ringen of halveer
ze.
Kook deringen in zeven tot tien mi-
nuten zachtjes gaar.
Schep ze uit het kookvocht en volg
daarna bovenstaand recept verder.

hub meijer

kunst

LSO-concert vol
met contrasten

MAASTRICHT - Twee
Zuidlimburgse solistes
stonden centraal in het vier-
de abonnementsconcert
van de serie B ('voor elk wat
wils') van het Limburgs
Symphonie Orkest onder
leiding van gastdirigent
Wolfgang Trommer. Dit
concert vond zaterdag-
avond plaats in de Maas-
trichtse Staarzaal. Tonie
Ehlen vertolkte gedegen
het pianoconcert, genaamd
'Jeunehomme', van Wolf-
gang Amadeus Mozart en
Cecile Huynen toonde poë-
tisch elan in het 'Poème'
voor viool en orkest van Er-
nest Chausson.

van SamuelBarbers Adagio voor
strijkers. Daarna zette Tonie Eh-
len een soepele, maar tevens de-
gelijk klinkende uitvoering neer
van Mozarts concert voor piano
en orkest in Es, KV 271. Toch
heeft haar versie mij alleen in de
cadenzen en in het rustige an-
dantino daadwerkelijk kunnen
overtuigen. Slechts daar leek de
muziek meer uit het hart dan uit
de geest te komen. Omdat het
muzikale genie van Salzburg dit
werk immers geschreven had
voor de Franse concertpianiste
Mademoiselle Jeunehomme, zou
je naast 'Tüchtigkeit' de onmis-
kenbare Italiaanse charme en
cantabiliteitvan zijn muziek ook
in de snelle hoekdelen mogen
verwachten. Het eerste deel deed

Het concert werd geopend met
een heldere, in congruente
pasteltinten gevatte interpretatie

mij echter wat te gladjes aan. De
presto-gedeeltes van het rondo
werden prestissimo gespeeld,
waardoor het niet alleen bijna
onmogelijk was meer te doen
dan slechts nootjes raffelen,
maar het contrast met het wel
weer gevoelig-klassiek klinken-
de tussen-menuet hierdoor te
groot werd.

Hoogtepunt van deze avond, en
dat niet alleen naar het applaus
van het redelijk opgekomen pu-
bliek te oordelen, was de poëti-
sche voordracht van Chaussons
eendelig vioolconcert door Ceci-
le Huynen. Het door sommige
vaklieden op Chaussons muziek
geplakte etiket 'zwoel-roman-
tisch' haalde zij weg met een wei-

\ \ redactie: jos frusch \

iswaar eveneens romantische,
maar veel minder gecompliceerd
overkomende Franse esprit.
Daardoor bleef deze muzikaal
toch niet zo sterke compositie
melodieus voortdurend boeien.

In dezelfde onbezwaarde sfeer,
waarmee het orkest zowel de
Heerlense violiste als de van Sit-
tard afkomstige pianiste bege-
leidde, ging de uitvoering van de
achtste symfonie van Antonin
Dvorak. De 'struise, boerse veer-
kracht', waar in het programma-
boekje zo fraai sprake van was,
had Wolfgang Trommer echter
vervangen door een meer deftige
speelwijze, waardoor het koper
eerder vanuit de hoogteklonk en
het geheel, zeker in het tweede
deel, soms wat fantasieloos over-
kwam. Het warmbloedige, ty-
pisch Oosteuropese danskarak-
ter van de muziek van Dvorak,
door het LSO zo vaak getoond in
diens heerlijke Slavische Dan-
sen, en in de achtste symfonie
vooral in het scherzo en de finale
te vinden, kwam in deze uitvoe-
ring beslist veel te weinig tot zijn
recht.

Peter P. Graven

" De violiste Cecile
Huynen in actie,
muzikaal ondersteund
door het Limburgs
Symphonie Orkest.

Foto: WIDDERSHOVEN

MAANDAG

FLODDER (1986-NL)
20.29-22.25 uur - 115 min - Nederland 2

De asociale familie Flodder is gedwon-
gen te verhuizen omdat hun huis op een
gifbelt blijkt te staan. Bij wijze van expe-
riment wordt hun een villa aangeboden
als vervangende woonruimte. De familie
Flodder wordt al snel de schrik van de
nieuwe buurt.

THE BIG NIGHT (1951-USA)
23.00-00.10 uur - 70 min - Duitsland 1

De 17-jarige George La Main moet toe-
zien hoe zijn vader in elkaar wordt ge-
slagen. Als hij zich op de daders wil wre-
ken leert hij de achtergronden van de
gebeurtenis kennen.

VERMISCHTE NACHRICHTEN
(1986-BRD)
23.10-00.50 uur - 100 min - Duitsland 2

'Gemengde berichten' is een kranteru-
briek waarin alles wordt verzameld wat
nergens anders thuishoort. Alexander
Kluge heeft zijn film op deze methode
gebaseerd en maakte een verhaal met
komische, tragische en documentari-
sche fragmenten.

DINSDAG

MURDER AHOY (1964-GB)
20.15-21.45 uur - 90 min - Duitsland 2

Miss Marple wordt benoemd in het cura-
torium van het opleidingsschip 'Battle-
dore' in de plaats van haar overleden
oom. Ar tijdens de eerste vergadering
valt er een dode. Miss Marple is er van
overtuigd dat er moord in het spel is...

WOENSDAG

THE SERVANT (1963-USA)
20.29-22.30 uur - 120 min - Nederland 3

In deze film van Harold Pinter neemt
een rijke jongeEngelsman een butler in
dienst die hem zó weet te manipuleren
datde verloving van de jongemanop de
klippen loopt. De man raakt volledig in
de ban van de butler.

PÉRIL EN LA DEMEURE (1984-F)
22.40-00.20 uur - 100 min - Duitsland 2

In deze humoristische misdaadfilm
raakt de jonge musicus David verstrikt
in erotische en bedreigende gebeurte-
nissen als hij een baan aanneemt als gi-
taarleraar bij de familie Thombsthay.

DONDERDAG
THATS ENTERTAINMENT (II)
(1976-USA)
10.03-12.10 uur - 130 min - Duitsland 1
en 2

Showfilm, herhaling van zaterdagmid-
dag 31 december Duitsland 1.

MR.BLANDINGS BUILDS HIS DREAM
HOUSE (1948-USA)
16.30-18.00 uur - 90 min - Nederland 2

Jim Blandings, zijn vrouw Muriel en hun
twee kinderen wonen in een flat in New
York. Jim's grote wens is een groter huis
buiten de stad.

FÜRCHTE DICH NICHT, JAKOB!
(1981-D)
23.25-01.05 uur - 100 min - Duitsland 2

Deze film speelt zich af in een Europees
dorpje in het begin van deze eeuw. Het
joodse echtpaar Lejba en Sura bezitten
een herberg. Alles gaat echter niet naar
wens, want Lejba's vroegere knecht
Georg heeft gezworen zijn ex-baas om
te brengen.

VRIJDAG
FLIPPERS NEW ADVENTURE
(1964-USA)
15.40-17.15 uur - 95 min - Duitsland 1

De slimme dolfijn Flipper weet samen
met zijn vriendje Luke een ontvoering te
voorkomen.

CHOOSE ME (1984-USA)
20.30-22.10 uur - 100 min - BRT 2

Mickey Bolton, zojuist ontsnapt uit een

inrichting, zoekt troost in 'Eve's Lounge.
Daar ontmoet hij een aantal vreemde fi-
guren, zoals bijvoorbeeld de fotograaf
Pearl Antoine. Alle personen delen één
obsessie: de liefde

PA PALMBLAD OCH ROSOR (ZWE)
22.50-00.10 uur - 100 min - BRT 1

In deze Zweedse film levert een man
een bestelling af op een afgelegen boer-
derij. Daar treft hij alleen een verlamde
vrouw aan die duidelijk in de steek is ge-
laten.

ROCKY tl (1978-USA)
22.55-0.45 uur - 110 min - Duitsland 2

Rocky Balboa mag eigenlijk niet meer
de ring in na zijn gevecht met Apollo
Creed omdat hij een oogblessure heeft
opgelopen die tot blindheid kan leiden.
Dan ontstaan er echter allerlei geruch-
ten omtrentApollo's zege: er zou sprake
zijn geweestvan omkoping.

MOONLIGHTING (1982-GB)
23.20-01.00 uur - 100 min - Nederland 1

In deze film gaan vier Poolse bouwvak-
kers in december 1981 naar Londen om
het huis van een rijke Pool op te knap-
pen. Wanneer de staatsgreep in Polen
plaatsvindt raken zij afgesloten van hun
vaderland. Nowak, de enige Engels
sprekende van de vier, raakt in geld-
nood. Hij houdt zijn vrienden echter in
onwetendheid. Uiteindelijk wordt hem
hiervoor de rekening gepresenteerd.

THE GO-BETWEEN (1971-GB)
23.30-01.20 uur- 110 min - Duitsland 1

Een jongen, opgegroeid in Victoriaans
milieu, raakt helemaal verward als hij
een schokkende liefdesrelatie ontdekt.

videospoor
Maandag 9 januari tot en met zon-
dag 15 januari
(Z/w: alleen in zwart/wit)

ZATERDAG
Z/w SUSPICION (1941-USA)
16.00-17.40 uur - 100 min - BRT 1

Een ernstig meisje trouwt met een play-
boy, maar al snel begintze hem ervan te
verdenken haar te willen vermoorden.

THE MAGNIFICENT SEVEN (1960-USA)
20.15-22.20 uur - 105 min - Duitsland 2

Zeven mannen willen proberen een Me-
xicaans dorp te verdedigen tegen een
jaarlijks terugkerende bende.

LOVE LEADS THE WAY (1984-USA)
20.19-22.00 uur - 100 min - Nederland 1

Morris Frank raakt door een sportonge-
val zijn gezichtsvermogen kwijt. Door
een blindegeleidehond krijgt hij zijn on-
afhankelijkheid weer terug.

SHOWDOWN (1972-USA)
22.05-23.30 uur - 85 min - Duitsland 1

Twee vrienden die elkaar jaren niet ge-
zien hebben staan onverwachts weer

tegenover elkaar: ditmaal als sheriff
misdadiger.

COMMAND FIVE (1985-USA)
22.35-00.10 uur - 100 min - Neder-W-

Een stadje in de Amerikaanse staatP
zona wordt door huurlingen beze^
eisen de vrijlating van twee mo**1"

naars.

ROMA COME CHICAGO (1968-1) (
23.30-01.10 uur - 100 min - Duitsla»^De crimineel Corda heeft jarenlang

zijn vrouw verborgen gehouden d-» j
van roofovervallen leeft, maar op w
dag stort zijn dubbelleven in elkaar

WU DANG (1983-CHIN)
23.45-01.15 uur - 90 min - Duitsland'

Een groep Japanse samurai-ved*
reist door China om 'vriendschapP6*^
gevechten te leveren.

WILDSCHUT(1985-NED)
00.15-01.50 uur - 95 min - Nederland

De boswachtersfamilie Wildschut v^in hun eigen huis gegijzeld door Qfö.
sters. Het huis blijkt echter een pl015^
plaats te zijn voor militairen.

ZONDAG
Z/w LA GUERRE DES BOL-T0*
(1961-FR)
15.30-16.55 uur - 85 min - Duitsland

Film met Pierre Trabaud, JeanR^Za
Petit Gibus en anderen. Regie: "
Robert.

THE LIQUIDATOR (1966-GB)
20.15-21.55 uur - 100 min - Duits!**

Boysie Oakes krijgt te horen dat de^Jse Gehieme Dienst hem als rnoo'&Z,
cialist wil inzetten. Er doet zich éénv
bleem voor: Oakes kan geen **kwaad doen!

Oplossing van zaterdag
parel ij s o n d e

e e eenzaam e e

kudde e inval
e e roerend e "
lont t k n i *

p a grijns n n
bmrd t a t

klieven bagatel
olnk r p v
e ij skaat j a

zink 1 e e 1 'o a arbiter o *
naald b alle*
d s ergeren u
enter r k a s s *

Limburgs Dagbladb.v.
Directie:
J. Drost „_«
mr. F.A.M, van HellenU»""'
K.J. Verwer
Hoofdkantoor:
In de Cramer 37
6411 RS Heerlen
Bank: ABN Bank Heerlen

rek.no. 57 75 35 93'
Giro: 10 35 100
Tel.: abonnementen:

045-739881
advertenties:
045-739886

Rayonkantoren: J
Brunssum O^S-Z 6igé*
Geleen 04490^
Hoensbroek 045-* V
Heerlen-Centrum 045-IJ
Kerkrade 045-452932 4'i
Maastricht 043',i1^
Schaesberg 045-3 -rf
Roermond 04750- };
Sittard 04490-^
Valkenburg 04406'
Fax: Jl
redactie
Advertenties 045'
Telex: J
redactie <$
overige afdelingen 2
Abonnementsprü* .
bij vooruitbetaling te v°|df73.'
per kwartaal ', jtf
per maand '

Maandag 9 januari 1989 "2Limburgs dagblad

panda en de roddeltantede komieke coco

puzzel van de dag



DEN HAAG - De Japanseregering
heeft uitnodigingen naar ruim 160
landen gestuurd voor de begrafenis
van de Japansekeizer Hirohito, die
op 24 februari zal plaatsvinden. On-
der de hoogwaardigheidsbekleders
dievoor de begrafenis van de japna-
se keizer worden verwacht zijn de
aanstaande Amerikaanse president
George Bush, de Westduitse bonds-
kanselier Helmut Kohl en de Zuid-
koreaanse president Roh Tae-woo.
De grote vraag is of Sovjetleider Mi-
chail Gorbatsjov naar Japan zal ko-
men voor de begrafenis.

De Britse vorstin Elisabeth II werd
gisteren bekritiseerd voor haar ver-
meende voornemen een lid van het
koninklijk huis af te vaardigen naar-
de begrafenis van Hirohito. Zowel
leden van de Conservatieve rege-
ringspartij als van de oppositiepar-
tijen schaarden zich achter Britse
oorlogsveteranen die zich hebben
uitgesproken tegen een koninklijke
aanwezigheid. Volgens hen wordt
Hirohito in Groot-Britannië nog al-
tijd gezien als een oorlogsmisdadi-
ger.

VS dreigen EG met
import-stop vlees

StAtSHLNGTON - De Verenigde
de v eDDen negen landen binnen

Europese ' Gemeenschap ge-
, f'Sd de import van vlees stop te
ze h 1als niet vóór * april is bewe-
, n dat dit vlees vrij is van stoffen

«ie zovvei in de EG als de VS verbo-n zijn. Dat blijkt uit een op 5 ja-
uari gedateerde brief, waarop het

deK Persbureau Reuter zaterdagnand heeft weten te leggen.

r__? "rief is verstuurd door Lester
'awford, het hoofd van de Ameri-kaanse FSIS> de voedselinspectie-

boinSt Van net mmisterie van Land-
aa x' **e* schrijven is verstuurd
£fn Nederland, België, Groot-Brit-
lan?lë

T Denemarken, Frankrijk, ler-"a, Italië, de Bondsrepubliek en
jaar-6' Deze landen exporterenarujks voor een bedrag van circa

900 miljoen gulden vlees naar de
VS.

Volgens Crawford hebben de be-
troffen EG-landen de afgelopen an-
derhalfjaar niet voldoende controle
uitgeoefend op het voorkomen in
vlees van verboden stoffen. De
Amerikaanse inspecteur meent dat
hierdoor de volksgezondheid ge-
vaar loopt.

Functionarissen van het Ameri-
kaanse ministerie van Landbouw
zeggen dat de brief van Crawford
niet in verband moet worden ge-
bracht met de dreigende handels-
oorlog tussen Washington en de
twaalf EG-landen, nu sinds 1 janua-
ri in West-Europa geen vlees meer
mag worden ingevoerd dat is be-
handeld met groeihormonen.

Japans nieuwe heerser democratie toegedaan

Keizer Akihito draagt
stempel moderne tijd

TOKIO - Twaalf jaar oud was
Kroonprins Akihito toen zyn va-der, na de atoombommen op Hi-roshima en Nagasaki en na de
onvoorwaardelijke overgave van
"Japan, tegenover zijn onderda-nen verklaarde dat hij geen godwas maar een sterveling zoals elkmens. Het is een feit waarmee
Akihito is opgegroeid. Nu hij de
\-nrysantentroon bestijgt, draagt
deze telg van een vorstelijk ge-
slacht het stempelvan de nieuwetijd.

Akihito (55) is naar verluidt eenman die de democratische begin-
selen bijzonder is toegedaan. In
Gegrond van zijn hart zou hij pa-
cifistische gevoelens koesteren,en zijn internationale kennis en

zou er borg voor staan«at hij het 'unieke karakter' vanJapan - voor veel inwoners van
°et land van de rijzende zon een
onmiskenbaar iets - niet als een
«anaticus beleeft.

"an de 125 keizers die Japan opnJ gekend heeft, is Akihito deeerste die naar school ging enj^et in particuliere kring als toe-komstige god-keizerwerd onder-vezen in shintoïstischeen confu-
cianistische opvattingen en my-thologieën.

Na een romance op de tennis-
baan trouwde Akihito met Mi-
chiko Shoda, dochter van een
schatrijke middenstander. Hetpaar nam zijn intrek in een mo-
dern paleis en werd tot model
voor de nieuwe Japanse midden-
klasse. Zijn twee zoons Hiro en
Aya stuurde hij zelfs naar de uni-
versiteit van het Britse Oxford.

Nuchtere Japanse commentato-ren beschouwen het debat over
de overtuigingen en de persoon-
lijkheid van Akihito als overbo-
dig. De 'keizerlijke hofhouding',
een reusachtige organisatie met1.160 functionarissen, zal denieuwe keizer even zeer sturenals zij de oude gedaan heeft zon-
der op diens eigen opvattingen
en voorkeuren te letten.

Op één punt zijn het hofen de re-gering het overigens van harte
eens: met Akihito's aantreden als
nieuwekeizer begint een stralen-
de periode in de Japanse monar-
chie. Hirohito had wegens zijn
slechte gezondheid in jaren geen
buitenlandse reizen meer ge-
maakt en ook zijn representatie-
ve plichten in eigen land tot het
uiterste beperkt. In de komende
jaren gaat Japan wat dat betreft
de schade flink inhalen.

Weerstand
Hirohito moet erg verguld zijn ge-weest met dit buitenkansje. Opge-
sloten als hij tenslotte was in de kei-
zerlijke vertrekken in Tokio, kreeg
hij als bejaarde nog eens de moge-lijkheid de reis van zijn jeugd overte doen. Als jongeman was hij in de
jaren twintig de gast geweest van
koning George V in Engeland.
In een van de spaarzame interviewsdie Hirohito heeft gegeven, noemde

hij dat „de gelukkigste tijd uit zijn
leven".

Bekende Nederlanders voerden in
1971 actie tegen het bezoek van de
keizer aan ons land.Kamerlid 'boer'
Koekoek, altijd goed voor een prik-
kelend citaatje, stuurde een tele-
gram naar de Amsterdamse Officier
van Justitie: hij drong erop aan Hi-
rohito 'in verzekerde bewaring te
nemen' als hy in de hoofdstad arri-
veerde. Maar de man die de meeste
weerstand organiseerde tegen het
omstreden bezoek was cabaretier
Wim Kan, die de Japanse terreur
aan den lijve ondervond als dwang-
arbeider aan de Birma-spoorlijn.
„Gooi hem niet met eieren, dat is
gooien met symbolen van leven
naar het symbool van de dood", zei
Kan tegen de opposanten die de Ja-
panse keizer warm wilden onthalen.

Vermoord
In het kielzog van Wim Kan voerde

een, overigens niet groot, aantal Ne-
derlanders actie tegen het bezoek
van de Japanse monarch: op een
punt in deroute die Hirohito afleg-
de in Amsterdam toonde een vrouw
een bord met de tekst 'Hirohito,
waar is mijn vader?' De man was
vermoord in een Jappenkamp,
maar de familie had zijn graf nooit
kunnen vinden.
Bij de residentie van de ambassa-
deur van de keizer vlogen een paar
stenen door de ruiten. Ook de ra-
men van de woning van premier
Biesheuvel moesten het ontgelden.

binnen/buitenland

Ambtelijke delegatie Nederland brengt bezoek aan PLO

Minister poogt onrust
Israël weg te nemen

ARIJS - Minister Van den Broek van Buitenlandse Zakeneeft in Parijs tegen zijn nieuwe Israëlische collega Moshe
hv^T18 geze§d dat de veiligheid van Israël het uitgangspunt
°uJft van het Nederlandse beleid in het Midden-Oosten. De Ne-derlandse minister trachtte tijdens zijn onderhoud met Arense gevoelens van verontrusting weg te nemen die in Israël zijn
rustaan naar aanleiding van het bezoek dat een Nederlandsernbtelijke delegatie van Buitenlandse Zaken momenteel°rengt aan het PLO-hoofdkwartier in Tunesië.

Juist de zorg om de veiligheid van
Israël brengt Nederland ertoe stap-
pen te ondernemen om de vrede in
het Midden-Oosten te bevorderen,
zo zei de minister. Van den Broek
rechtvaardigde het bezoek van de
ambtelijke delegatie aan de PLO
met de opmerking dat de Pales-
tijnse Bevrijdingsorganisatie tege-
moet is gekomen aan de voorwaar-
denvan Den Haag voor een dergelij-
ke ontmoeting door het bestaans-
recht van Israël te erkennen.

Hij zei dat in het verleden contacten
met de PLO waren vermeden om-
dat niet aan deze voorwaarden was
voldaan. Nu dit wel het geval is

dientNederland in contact te treden
met de PLO en na te gaanof diever-
anderde houding ten aanzienvan Is-
raël duurzaam is, aldus een woord-
voerder.

Ook moet de delegatie onderzoeken
hoe het nieuwe standpunt van de
PLO ten aanzien van Israël (erken-
ning) zich precies verhoudt tot het
PLO-handvest. Het uit 1968 date-
rende handvestvan dePLO stelt dat
gewapende strijd de enige manier is
om Palestina te bevrijden. PLO-
functionarissen zeiden vorige
maand datArafat dit handvest heeft
opgegeven toen hij de staat Israël
erkende.

Bij bezwaren afrekening servicekosten

'Huurcommissies
lappen de wet
aan hun laars'

DEN HAAG - Op
alarmerende wijze
wordt van huurders
het recht ontnomen
om veelal honderden
guldens aan te veel
betaalde rekeningen
terug te vorderen.
Dat komt doordat
huurcommissies en
kantonrechters
steeds vaker de ter-
mijn beperken waar-
in huurders bezwaar
kunnen maken te-
gen de servicekoste-
nafrekening. Dat
zegt het Nederlands
Verbond van Huur-
ders (NVH) in de
Huurderskrant die
vandaag verschijnt.
Volgens het NVH
handelen de huur-
commissies en kan-
tonrechters in strijd
met de wet.

De NVH stelt dat
veel verhuurders
verzuimen hun
huurders een speci-
ficatie te geven van
de servicekosten.
Wanneer te hoge of

onterechte kosten
worden berekend,
kan de huurder daar-
tegen protesteren bij
de huurcommissie.
Vaak, aldus de NVH,
ontdekt een huurder
pas laat dat hij te
veel heeft betaald.
„Dan vindt hij een
gesloten deur bij de
huurcommissie. En
dat terwijl in de
huurprijzenwet geen
termijnen genoemd
staan waarbinnen de
huurder bezwaar
moet aantekenen te-
gen de afrekening".

Volgens NVH-mede-
werkerL. Bobbe kan
het bij de te veel be-
taalde servicekosten
om enkele tientjes
per jaar gaan, „maar

soms loopt het in de
duizenden guldens".
In totaal betalen
huurders ongeveer
1,2 miljard gulden
aan servicekosten.

De NVH vreest dat,
als gevolg van de
grote werkdruk bij
huurcommissies,' in
de toekomst steeds
meer huurcommis-^
sies de termijn zul-
len verkorten waar-
binnen de huurder
bezwaar kan maken
tegen de kosten die
hem worden bere-
kend. De NVH zal
staatssecretaris
Heerma (Volkshuis-
vesting) vragen „om
deze ontwikkeling
een halt toe te roe-
pen".

Advies: alleen
gemeentepolitie

DELDEN - Er moet één soort poli-
tie komen: gemeentepolitie. De
Rijkspolitie moet voor het grootste
deel worden opgeheven. De ge-
meenten moeten zelf de aanpak van
de politiezorg gaanregelen en bepa-
len hoeveel geld zij ervoor willen
uitgeven, zoals ze dat nu ook al doen
op tal van andere beleidsterreinen.
Dit staat in een voorstel dat is opge-
nomen in een studie die prof. P.
Boorsma van de Universiteit Twen-
te (UT) op verzoek van 52 gemeen-
ten heeft verricht naar aanleiding
van het rapport over de verdeling
van de politiesterkte in Nederland.
De functie van de rijksoverheid
wordt volgens het plan van Boors-
ma beperkt tot het bepalen van
voorwaarden waaraan de politie-
zorg moet voldoen.

Zelfmoord
Honderdduizenden Japanners
stroomden overigens gisteren naar
het keizerlijk paleis om te bidden
voor Hirohito. De politie meldde
gisteren dat een 76-jarige voormali-
ge marine-officier zelfmoord had
gepleegd uit eerbied voor dekeizer.

Overleden keizer symbool voor Japanse gruweldaden
'Hirohito, waar
is mijn vader?'

Van onze correspondent
DEN HAAG - Hirohito, keizer van
Japan, de 124steTenno van Nippon,
was na 1945 een van de meest geha-
te mensen ter wereld, en voor veelNederlanders bleef hij dat tot zijn
dood. Hirohito, weliswaar eenspeelbal in handen van zijn advi-
seurs en een verlegen stotterende
man, was het symbool voor de gru-
weldaden van de Japanners tijdens
de Tweede Wereldoorlog.

Nooit veroordeeld, niet langer god-
delijk na de oorlog, maar toch in pa-
radijselijke omgeving voortlevend:
de Nederlanders die als krijgsge-
vangenen een Jappenkamp over-
leefden zagen in de keizer de ver-persoonlijking van hetkwaad.
Het sterkstkwamen de sentimenten
naar boven bij het bezoek van Hiro-
hito aan Nederland in 1971. De Ja-
panse keizer maakte in dat jaar een
achttiendaagse reis door Europa.

"De Japanse kranten wijdden vele pagina's aan de dood van keizer Hirohito. Ook de Nikkei waarvan de
Europese editieop depersen van hetLimburgs Dagblad wordt gedrukt. Op de voorpaginaeen groot portret
van de overledene en 'medaillons'van zijn zoon en opvolger Akihito en diens echtgenote.

Schuldvraag
Of Hirohito die in 1975 op het gazon
voor het Witte Huis in Washington
zei de Tweede Wereldoorlog te be-
schouwen als 'een tragisch inter-
mezzo' dat 'te betreuren valt' zelf
schuld droeg aan de Japanse agres-
sie, is moeilijk te beantwoorden.
Voor veel historici was hij geen oor-
logsmisdadiger.

Feit is dat Hirohito geen echte be-
slissingsmacht had voor en tijdens
de oorlog. Het waren de Japanse ge-
neraals en deregering die de agres-
sie van de Oosterse mogendheid be-
paalden en Hirohito speelde daarin
geenrol.
Des te opmerkelijker was het dat de
keizer op 10 augustus 1945 eigen-
handig een einde maakte aan de
strijd. Enkele dagen na de atoom-
bom op Hiroshima en nog geen 24
uur na de atoombom op Nagasaki,
sprak hij eenmaal de goddelijke
autoriteit aan diehem was verleend.
Hoewel de militairen wilden door-
vechten, liet Hirohito weten „dat hij
het niet meer kon verdragen zijn
volk nog langer te zien lijden". Het
was tijd geworden om „het onver-
draaglijke te doorstaan".

Twee jaar geledenzorgde de keizer-
lijke figuur voor het laatst voor be-
roering in Nederland. Aan de orde
was een tegenbezoek van koningin
Beatrix aan de keizer. Opnieuw rea-
geerde de groep landgenoten die de
Japanse gruweldaden nog vers in
het geheugen zat.
De vorstin kreeg bezoek van zes
vertegenwoordigers uit de (Neder-
lands-) Indische gemeenschap, die
haar ervan probeerden te overtui-
gen dat een reis naar Hirohito veel
oude wonden zou openhalen. Met
de dood van de oude keizer is nu de
grootste belemmering om naar To-
kio af te reizen weggenomen.

punt uit
Strijd

Zeker 27 mensen zijn gisteren
gedood bij felle gevechten tus-
sen de pro-Iraanse 'Hezbollah'-
strijders en de Amal-militie in
het zuiden van Libanon. De
Hezbollah-militie raakte giste-
ren slaags met de Amal bij vier
dorpen op de hoogvlakte van
Iqlim al-Tufah, die het laatste
bolwerk van de Hezbollah in
Zuid-Libanon vormen.

Vermoord
Een van de leiders van de door
de VS gesteunde Nicaraguaan-
se contra-opstandelingen is za-
terdag door onbekenden dood-
geschoten. De contra-leider
Manual Rugama, beter bekend
als 'commandant Aureliano',
reed in een buitenwijk van de
Hondurese hoofdstad Teguci-
galpa toen de weg werd geblok-
keerd door een auto en hij ver-
volgens werd neergeschoten.

Geschokt
In Israël is zaterdag geschokt
gereageerd op een bericht als
zouden Westduitse universitei-
ten de stoffelijkeresten van Na-
zi-slachtoffers hebben gebruikt
voor medisch onderzoek. De
Westduitse deelstaat Baden-
Württemberg heeft een onder-
zoek gelast naar beschuldigin-
gen in een tv-programma, dat
de medische faculteiten van de
universiteiten van Heidelberg
en Tübingen de stoffelijke res-
ten van mensen diezijn gedood
door de Nazi's, gebruiken in de
colleges.

Benoemd
Lawrence Eagleburger, een
naaste medewerker van ex-mi-
nister van Buitenlandse Zaken
Henry Kissinger, wordt onder-
minister van buitenlandse za-
ken in de nieuwe Amerikaanse
regering van president George
Bush die op 20 januari wordt
beëdigd. Henry Catto wordt de
nieuwe ambassadeur in Lon-
den. De ambassadeur van de
VS bij de Verenigde Naties, ge-
neraal Vernon Walters, wordt
Amerikaans ambassadeur in
Bonn.

Vertrekken
Ongeveer driehonderd uit Afri-
ka afkomstige studenten in
China hebben de wens te ken-
nen gegeven te vertrekken. Tij-
dens een bijeenkomst vrijdag-
avond besloten zij daartoe de
hulp in te roepen van de Orga-
nisatie van Afrikaanse Eenheid
(OAE) en van de UNESCO.

Onderzoek
De Westduitse justitie onder-
zoekt of de onlangs afgetreden'
staatssecretaris van Defensie
en huidige parlementariër Pe-
ter Kurt Wurzbach strafrechte-
lijk vervolgd kan worden we-'
gens het illegaal opnemen van
telefoongesprekken. Wurzbach
trad af als staatssecretaris na
een ruzie met minister van De-
fensie Scholz over zijn besluit
militaire vluchten stop te zetten
nadat op 8 december een Ame-
rikaans jachtvliegtuig was^
neergestort op Remscheid.
Zijn, op dat moment in de VS
verblijvende, minister som-
meerde hem middels zijn secre-
taresse in een telefoongesprek
deze beslissing te herroepen.'
Wurzbach had het gesprek op-'
genomen en liet de band een
dag later aan diverse parlemen-
tariërs horen om aan te tonen
hoe ongevoelig zijn baas op de,
ramp had gereageerd.

Dreun
De oppositiepartij MEP van
Nelson Oduber op Aruba heeft
de AVP van premier Eman cc»
forse dreun verkocht bij de ver-
kiezingen op het eiland en ver-
wees Eman en zijn partij naar
de oppositiebanken. De MEP
won maar liefst 10 van de 21 ze-
tels, een winst van twee.

'Slachting'
Sinds augustus zijn ettelijke
honderdduizenden mensen ge-
dood in het noorden van Soma-
lië. Dat gebeurde bij militaire
operaties van het regeringsle-
ger tegen opstandelingen van
de Somalische nationale bewe-
ging (SNM). Dit meldt de Britse
krant The Guardian.

Muur
„De Berlijnse Muur is niet onze
muur. Het is een zaak van de
DDR". Dat zei het Sovjetrussi-
sche Politbureaulid en vertrou-
weling van partijleider Michael
Gorbatsjow, Alexander Jakow-
lew, gisteren op de Westduitse
televisie. Praten over een even-
tuele afbraak van de Muur is
volgens hem een aangelegen-
heid van de beide soevereine
Duitse staten. Voordat het
zover komt, dient het volgens
hem eerst tot normale betrek-
kingen in Europa te komen,
waarbij veel wederzijds wan-
trouwen uit de weg moet wor-
den geruimd.

Vervolg van pagina 1

Bush naar
begrafenis

(ADVERTENTIE)

Met 'n SpaarVast Hypotheek
van hetBouwfonds krijgt u

meer ruimte voor leuke dingen...

Kr."

&j____a______SPÉ^^____at.r

______________^"^iSÉ___j_______j_i^^_^fï^,
|Br'u '- "Wsi-"~_~' /.y_____l______

De SpaarVast Hypotheek van het Bouwfonds heeft een rentevast-
periode tot 30 jaar. Op de lange termijn kan u dat

tienduizenden guldens besparen!...
Informeer vrijblijvend bij het Bouwfonds, uw makelaar of

verzekeringsadviseur.
n Hypotheekvan het Bouwfonds geeft meer armslag.

Bouwfonds Limburgse Gemeenten
Geleen, Jos Klijnenlaan 288, 04490-45678. Roermond, St. Christoffelstraat 12, 04750-16555.

Venlo, Nijmeegseweg 28 (bij het Trefcenter), 077 - 541945.
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Nicole
heeft een broertje

Patrick
zoon van

Sjef en Creta
Kleintjens

Slagerij
Keekstraat 55

-6413 HN Heerlen
Heerlen,

8 januari 1989

Proficiat,
Mop!

Veel liefs,
je draak.

t
Bedroefd, maar in grote dankbaarheid voor datge-
ne wat zij met haar liefdevolle zorg, haar innemen-
de goedheid en voorbeeldige levenswandel voor
ons heeft betekend, geven wii u kennis dat God,
toch nogonverwacht, tot Zich heeft geroepen,mijn
lieve echtgenote, onze moeder en oma

Karsje Eisenga
echtgenote van

Jac Kickken
Zij overleed op 71-jarige leeftijd, in het De Weverl
ziekenhuis te Heerlen, voorzien van het h. sacra-
ment der zieken.
Wij bevelen haar in uw gebed aan.

Kakert: Jac Kickken
Schinveld: Mia Morshinkhof-Kickken

John Morshinkhof
Stem: Anny Janssen-Kickken

Pierre Janssen
Nicole en René

Schaesberg: Harry Kickken
JacquelineKickken-Meijboom
Dave, Paul

Schaesberg: Jack Kickken
Marianne Kickken-van den Berg
Familie Eisenga
Familie Kickken

6371 ET Landgraaf, 7 januari 1989
Willem van Oranjestraat 47
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de begra-
fenis, zal plaatsvinden op woensdag 11 januari as.
om 11.00 uur in deparochiekerk van de H. Barbara
te Kakert-Schaesberg.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is tot
schriftelijk condoleren.
Avondmis dinsdag 10 januari as. om 19:00 uur in
voornoemde parochiekerk.

t
Dankbaar datwij hem in ons midden hadden, maar
ook bedroefd om het scheiden, delen wij u mede
dat, voorzien van de h.h. sacramenten, na een rijk
leven, in Gods vrede is overleden, in de ouderdom
van 59 jaar, mijn goede en zorgzame zoon, onze
dierbare broer, schoonbroer, oom en neef

Pierre van der Beek
Wy bevelen hem in uw gebeden aan.

Zijn moeder: C. van der Beek-Hellenbrand
Broers, zusters,
schoonbroers en schoonzusters
Neven en nichten

Merkelbeek, 7 januari 1989
Kerkstraat 31
Corr.adres: Julianastraat 3, 6447 BB Merkelbeek
Gelegenheid om van onze overledene afscheid te
nemen, dagelijks in het mortuarium van het zie-
kenhuis te Brunssum, van 17.30 tot 18.30 uur.
Avondwake dinsdag as. om 19.00 uur in de hierna
te noemen kerk.
In de parochiekerk van de H. Clemens te Merkel-
beek zal deplechtige uitvaartdienst worden gehou-
den op woensdag 11 januariom 11.00 uur.
Samenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid tot
schriftelijk condoleren.
De begrafenis vindt aansluitend plaats op het r.-k.
kerkhof aldaar.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te beschouwen.

't Rokershoes
Wegens sterfgeval is onze zaak gesloten

woensdag 11 januari as.
Van der Beek-van der Goot

Julianastraat 2, Brunssum

I r
In de vrede van Christus ging zacht en kalm van
ons heen, voorzienvan het sacrament der zieken, in
de leeftijd van 89 jaar, onze lieve broer, oom en
huisgenoot

Joseph Schneiders
Heerlen: Maria Schneiders

Bocholtz: Maria Hamers
Familie Houbiers

Bocholtz, 6 januari 1989
Min. Ruysstraat 35, 6351 CH Bocholtz
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de begra-
fenis, zal plaatshebben op dinsdag 10 januari om
11.00 uur in de parochiekerk van de H. Jacobus de
Meerdere te Bocholtz.
Gelegenheid tot schriftelijk condolerenvanaf 10.30
uur achter in de kerk.
De rozenkrans zal worden gebeden op maandag 9
januariom 18.45 uur, gevolgd door de avondmis, in
deparochiekerk van de H. Jacobus deMeerdere te
Bocholtz.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te beschouwen.

Bedroefd en met deelneming met zijn familie en
bekenden, geven wij kennis van het heengaan van
de heer

P.J.H. Schneiders
De overledene was sinds 1918 lid van onze vereni-
ging.

Bestuur, dirigent, leden en ereleden
van het kerkelijk zangkoor
St.-Joseph Bocholtz

Met grote verslagenheid hebben wij kennis geno-
men van het overlijden van ons erebestuurslid dhr.

Bèr Claessen
In bestuur, erebestuur alsook daarbuiten heeft hij
steeds een eigen, zeer gewaardeerde rol gespeeld,
waarvoor wij hem zeer dankbaar zijn en hem nog
lang in onze gedachten zullen behouden.

Bestuur, erebestuur, dirigent en leden van
muziekkorps, damessupportersclub en
commissie van bijstand
muziekkorps St.-Callistus Neerbeek

I 1
Na een kortstondig ziekbed, heeft in alle rust van
ons afscheid genomen, mijn dierbare man, onze
liefdevolle vader, opa, broer, zwager, oom en neef

Jan Geurts
* Venray 24-12-1918 t Sittard 6-1-1989

echtgenootvan

Kiek Nieuwhof
Geleen: Kiek Geurts-Nieuwhof

Waalwijk: Ton Meijers-Geurts
Piet Meijers
Matty
Marja

Neerbeek: Nelly Vossen-Geurts
Jos Vossen
Carien
Helen
Christine

Heerlen: Ben Geurts
Marie-Jose Geurts-Roelen
Marieke
Dennis
Familie Geurts
Familie Nieuwhof

Kwikstaartstraat 30
6165 SM Geleen
De plechtige eucharistieviering zal worden gehou-
den op woensdag 11 januari om 11.00 uur in de pa-
rochiekerk van Christus Koning te Geleen-Kluis,
waarna de begrafenis zal plaatsvinden op de alge-
mene begraafplaats Vouersveld te Geleen.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is tot
schriftelijk condoleren vanaf 10.30 uur.
De avondmis zal worden gehouden op dinsdag 10
januari om 19.00 uur in voornoemde kerk.
Liever geen bezoek aan huis.
Er is gelegenheid tot afscheid nemen in derouwka-
pel van het Maaslandziekenhuis te Sittard, dage-
lijks van 17.30 tot 19.00 uur.
Wilt u, indien wij zijn vergeten u een kennisgeving
te zenden, deze annonce als zodanig beschouwen.

t
Tot onze grote droefheid, maar dankbaar voor het
vele dat hij voor ons heeft betekend, delen wij u
mede dat heden, ten gevolgevan een noodlottig on-
geval, van ons is heengegaan, in de leeftijd van 28
jaar,mijn geliefde zoon, onze broer, zwager, oom en
neef '

Leo de Jong
In dankbare herinnering:

Geleen: mevr. J.M. de Jong-Kraaijenbrink
Bom: Ria en Hub Wagemans-de Jong

Steenwijk: Nel en Erdwin Vaasen-de Jong
en kinderen

Stolzenau: Jan de Jong
en zoon

Spijkenisse: Ankie en JakoLooij-de Jong
en kinderen

Geleen: Rinse de Jong
7 januari 1989
Riddervosstraat 11, Brunssum
Corr.adres: Bergstraat la
6121 XTBom
De crematieplechtigheid zal plaatshebben op
woensdag 11 januari as. om 14.00 uur in het crema-
torium Nedermaas, Vouershof 1 te Geleen.
Bijeenkomst in het crematorium.
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven, is er
geen condoleren.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te beschouwen.

t
Veel te vroeg voor ons, is, na een leven dat werd ge-
tekend met liefde, eenvoud, hulpvaardigheid en
zorgzaamheid, thuis van ons heengegaan, voorzien
van de h.h. sacramenten, in de leeftijd van 72 jaar,
mijn lieve man, onze vader, schoonvader, opa,
broer, schoonbroer, oom en neef

Hubertus Claessen
echtgenoot van

Catharina Delissen
Neerbeek: C. Ciaessen-Delissen

Boekei: Miep Leenen-Claessen
Theo Leenen
Rob en Yvonne

Nijmegen: Leon Claessen
Leusden: Jo Claessen

Anja Claessen-Postma
Bert en Hanneke

Stem: Jac Claessen
Wilma Claessen-Schaap
Familie Claessen
Familie Delissen

6191 ET Neerbeek, 7 januari 1989
Laurentiusstraat 3
De plechtige uitvaartdienst zal worden gehouden
op woensdag 11 januariom 11.00 uur in de St.-Cal-
listuskerk te Neerbeek, waarna aansluitend de cre-
matie in het crematorium Nedermaas te Geleen.
Dinsdagavond om 19.00 uur wordt de avondwake
gehouden in voornoemde kerk.
Bijeenkomst in dekerk. Geen condoleren.
De overledene is opgebaard in het uitvaartcentrum
Daemen & Zn., Prins Mauritslaan 5 te Beek; be-
zoek dagelijks van 18.00 tot 18.45 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te beschouwen.

I *Met grote droefheid, doch ookmet grote dankbaar-
heid jegensO.L. Heer hem als lieveen zorgzame va-
der, schoonvader, opa, zoon, broer, zwager, oom en
neef te hebben gehad, gevenwij ukennis dat heden
van ons is heengegaan

Henk Peters
op de leeftijd van 45 jaar.

In dankbare herinnering:
Linda en Johan
Cörvers-Peters
Michael, Kay
Familie Peters
Familie De Bruijn

7 januari 1989
Terweijerweg 30, Heerlen
Corr.adres: Heerenweg 201 A
6414 AG Heerlen
De teraardebestelling zal plaatshebben op woens-
dag 11 januari op de begraafplaats Heerlerheide.
Bijeenkomst op voornoemde begraafplaats om
14.00 uur.

Enige en algemenekennisgeving
t

Heden overleed, na een langdurigeziekte, voorzien
van het h. sacrament der zieken, op de leeftijd van
78 jaar, onze goede zus, behuwdzus, tante en nicht

Jeanny Creusen
echtgenote van wijlen

Willy Weijden
Wij bevelen haar ziel in uw gebeden aan.

De bedroefde familie:
Familie Creusen
Familie Weijden
Jan Hoogervorst

Kerkrade, 8 januari 1989
Theaterpassage 47
Corr.adres: 6371 BL Landgraaf, Pasweg 99
De plechtige eucharistieviering, gevolgd door de
begrafenis, zal plaatsvinden op woensdag 11 janua-
ri as. in de dekenale kerk St.-Lambertus Kerkrade-
C. Bijeenkomst in voornoemdekerk, alwaarvooraf
gelegenheid tot schriftelijke condoleance.
Dinsdag, tijdens de avondmis van 19.00 uur, wordt
de'overledene bijzonder herdacht in voornoemde
kerk.
De overledene is opgebaard in het mortuarium van
de verpleegkliniek Heerlen; bezoekuren van 14.00
tot 16.00 uur.

Ik hef mijne ogen op tot de bergen
van waar mijne hulpe komt.
Mijne hulpe komt van de Heer.

Psalm 121
Bedroefd om zijn heengaan, doch dankbaar dat va-
der verder lijden bespaard is gebleven en voor alle
liefde en zorg die hij ons tijdens zijn leven gaf, ge-
ven wij u kennis van het overlijden,na een langdu-
rige ziekte, in zijn 80e levensjaar,van onze lieveva-
der, schoonvader, opa, overgrootvader, broer, zwa-
ger, oom en neef

Hein Klaassen
weduwnaar van

Riekie Schuur
In dankbare herinnering:

Hoorn: G. Meertens-Klaassen
A. Meertens

Heerlen: A. van den Broek-Klaassen
G. van den Broek
Kleinkinderen en
achterkleinkind

Heerlen, 7 januari 1989
Correspondentieadres: Breitnerstraat 8
6415 TV Heerlen
De rouwdienst zal plaatsvinden op donderdag 12
januari as. om 14.00 uur in de nieuw apostolische
kerk aan deOudeKerkstraat 25 te Heerlen, gevolgd
door de crematie in het crematorium te Heerlen,
Imstenraderweg 10.
Bijeenkomst in voornoemde kerk.
Vader is opgebaard in de rouwkapel van het De
Weverziekenhuis te Heerlen bezoekuren dagelijks
van 16.00 tot 17.00 uur.
Voor vervoer vanaf de kerk naar het crematorium
en terug is gezorgd.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te willen beschou-
wen.

t
,J(c weet dat mijn Verlosser leeft."

In dit geloof in de levende God, is heden van ons
heengegaan, na te zijn voorzien van het sacrament
der zieken

zuster Anna
(Aldegonda Kwaspen)

Zij werd geboren te Tungelroy op 2 maart 1906 en
overleed in het ziekenhuis te Sittard in de vroege
uren van 7 januari 1989.
Voor haar zielerust vragen wij uw gebed.

Zusters van Christus Verlosser
Familie Kwaspen

6243 AG Geulle, Hussenbergstraat 19a
De eucharistieviering zal worden gehouden op
dinsdag 10 januariom 10.30uur in de parochiekerk
van Het Onbevlekt Hart van Maria te Waalsen/
Geulle, waarna wij haar vergezellen naar haar laat-
ste rustplaats op het kerkhof aldaar.
Avondmis op maandag 9 januari in de kapel van
huize Ave Maria om 19.00 uur.

Enige en algemene kennisgeving
Bovendien, broeders, willen wij niet dat otj
ontketend zijt betreffende hen die „in <"
dood" slapen,
opdat gij niet treurt gelijk de overigen d*
geen hoop hebben.

1 Thess. 4 : 13
Omringd door iedereen die haar lief had, is heden
van ons heengegaan, onze lieve moeder, schoon-
moeder, groot- en overgrootmoeder

Sybilla Stevelmans
weduwe van

Otto Kerrinn
in de leeftijd van 82 jaar.

In dankbare herinnering:
Familie Kerrinn
Familie v.d. Sangen
Familie Stevelmans

Brunssum, 8 januari 1989
Correspondentieadres: Berkenstraat 50
6444 BW Brunssum
De begrafenislezing zal worden gehouden op |
woensdag 11 januarias. om 11.00uur in deKoninK'
rijkszaal van Jehova's Getuigen aan de Wieënvvfji?
76 te Brunssum; gevolgd door de begrafenis op <»*
algemene begraafplaats aan de Merkelbeekerstraa'
aldaar.
Moeder is opgebaard in het mortuarium van hej Iziekenhuis te Brunssum; bezoekuren van 17.30 to*
18.30 uur.

I ~
Bedroefd geven wij u kennis van het overlijden va"
onze lieve moeder, schoonmoeder en oma

Cornelia Catharina
Dols-Schmitz

geborente Maasniel, 21 januari 1914
overleden te Sittard, 6 januari 1989

sinds 1967 weduwe van

Andreas Joseph Dols
Geleen: Willy Dols

Lily Dols-Slenter
Nina en Merijn

Susteren: Riny Rours-Dols
Thei Rours
Lean

Bejaardenhuis Vastrada, Brunssum
Corr.adres: Cortenstraat 8, 6162 AZ Geleen
De plechtige eucharistieviering vindt plaat*
woensdag 11 januari as. om 10.30 uur in de paro"
chiekerk van het H. Hart van Jezus (paters Karn^
lieten), Rijksweg-Noord te Geleen.
Mam wordt begraven op het parochiekerkhof "
Oud-Geleen.
Vanaf 10.00 uur gelegenheid tot schriftelijk cond"-
leren in de kerk.
De avondmis is dinsdag as. om 19.00 uur in voof'
noemde kerk.
Bezoek rouwkapel dagelijksvan 17.30 tot 19.00 ui"
in het Maaslandziekenhuis te Sittard. ,
Enige en algemenekennisgeving

t
Plotseling werd uit ons midden weggerukt,

in de leeftijd van 45 jaar

Jos Counen
echtgenootvan

Margo Heijnen
vader van Edo en Tessa

schoonzoon van Mathilde Heijnen-Merken
zwager van Hans en Margot

en van Ilse en Fanny
6151 CT Munstergeleen, 7 januari 1989
Beekstraat 9
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de begl-*'
fenis, zal plaatsvinden op woensdag 11 januari 9
10.30 uur in de parochiekerk van de H. Pancraüu'

te Munstergeleen.
Dinsdagavond om 19.00 uur wordt de avondmis&
houden in voornoemde kerk.
Er is geen condoleren.
Jos is opgebaard in het mortuarium van het zieke_2j
huis te Sittard; bezoek dagelijks van 17.30 tot 19"
uur.1

Steenhouwerij jïÉlrii
MOONEN WANDERS B.V. f AflWijngaardsweg 10 - Hoensbroek RmtwlTelefoon 045-227700 J lly VV I

De voorzitter van het algemeen bestuur van de
stichting Cultureel Centrum Kerkrade maakt
bekend dat heden, 9 januari, om 18.30 uur in de
directiekamer van de Rodahal (artiesteningang)
een openbare algemene bestuursvergadering
wordt gehouden.
De op de agenda vermelde stukken liggen ter in-
zage in de Rodahal.
Agenda:
1. opening;.
2. verslag A.8.-vergadering d.d. 4 oktober

1988;
3. ingekomen stukken en mededelingen;
4. uitgangspunten programmabeleid '89/'9O;
5. notitie inzake evaluatie 1984-1988;
6. wat verder ter tafel komt;
7. rondvraag;
8 sluiting. nntl

NEW LOOK B.V, Schaes-
berg. Gevelreiniging, uit-
kappen, voegen, steigerver-
huur. Tel. 045-3121547-
-312709.
STUCADOOR kan nog
werk aannemen. Tel. 045-
-462428. Na 18.00 uur.
OPRITTEN, erfverh. etc.
vlgs. nwe. stabilisatiemeth.
Kallen Stabilisaties, Kerk-
rade. Tel. 045-457415.
DakdekkersbedrijfM. Haas
is en blijft het vertrouwde
adres voor al uw DAK-
WERKZAAMHEDEN. Tel.
045-451862.
Voor ieder KARWEI in- en
om huis, tuinsnoei enz. Tel.
P45-272093. '

I TV/VIDEO-REPARATIE
Görgens. Tel. 045-314122

TRAP BEKLEDEN, raus
hangen, gordijnen maken.
Voordeelprijzen en vak-
manschap. Gratis prijsop-
gave. Scnillings Interieur,
Sunplein 39, Nieuwenha-
gen. Tel. 045-312613.
HANS LIPS voor timmer-,
dak- en zinkwerk met ga-
rantie. Vr. vrijbl. advies/óf-
ferte. Bel 045-453818.
Voor al uw nieuwbouw en
VERBOUWINGEN: bouw-
bedrijf Baburek, tel. 045-
-216969.
DAKDEKKERSBEDRIJF
De Nok, voor al uw dak-
werkzaamheden, met de
langste schriftelijke garan-
tie. Bel voor vrijblijvende
offerte. Tel. 045-224459.

Jongeman zoekt BIJVER-
DIENSTE als chauffeur of
iedere andere bijverdienste.
Br.o.nr. XE 051 L.D. Markt
42, 6461 ED Kerkrade.
Voor VAKBEKWAME be-
hang- en schilderwerk-
zaamheden: tel. 045-210020.
B.z.a. zelfstandige WERK-
STER midd. lft, voor ma.,
wo., vrij. Tel. 045-215228.
Wilt u ook vakwerk voor al
uw VERBOUWINGEN, te-
gelwerk, metselwerk, tim-merwerk, geveluitkappin-gen, invoegen, gevelreini-
ging, deuren, kozijnen enz.Kwaliteit hoeft niet duur tezyn. Op het door ons gele-
verde vakwerk is garantie
met blijvende service, tel.045-464158.

KEUKENS, keukenappa-
ratuur. Laag in prijs, met
garantie. R/J Handelson-derneming, Stationstraat294, Nuth. Tel. 045-242602.
Wegerts omstandigh. echtrundieder BANKSTEL,,3-1-1, iets moois, vr.pr.

’ 2750-(6 mnd. oud, nw.pr.

’4600,-); pracht zwaareiken salontafel, vr.pr.
’475.-. Tel. 045-323830.
KLEURENTELEVISIES

Philips, Blaupunkt, ITT,vanaf’ 95,-. Radio/tv Frank
8.V., Bokstr. 33, Heerler-
heide. Tel. 045-213432.
Gebruikte KLEURENTE-
LEVISIES te koop vanaf

’ 100,-; nieuwekleurentele-
visies vanaf ’ 398,-. R.T.V.
Van Voorst, Ganzeweide
48, Heerlerheide. Tel. 045--|213879.

VIDEO VHS, stereo + afst.
te koop. 045-727669.
Te k. 2 CARNAVALKOS-
TUUMS „Wuppiepoppen"
optocht Kerkrade. 60-er ja-
ren radio's. Tel. 045-459434.
Te k. VW KEVER 1975 aut.
APKkompressor 220 V, da-
mesfiets m. trommelremm-
men, tel. 04490-27465.

UITKNIPPEN!!! Te k. su-
per antracietkolen, no. 3 en
4. Tel. 045-319784.
KLEUREN-TV, 12 tiptoet-
sen, zeer goed. 045-270083.
Grote partij WASMACHI-
NE-ONDERDELEN o.a.
motoren, klokken enz.
AAA-winkel, Rumpenerstr.
Brunssum.

„Piccolo's..."
zijn kleine advertenties in het Limburgs Dagblad om iets

te kopen, te verkopen, te huren, te verhuren enz. enz.

Waar...
kunt u deze advertenties opgeven?Bij allekantoren van

het Limburgs Dagblad en bij onderstaande adressen:

Heerlen
Sigarenhandel N.J. van Verseveld, Saroleastr. 80*

Heerlen
Kantoorvakhandel G. Alberts, Dr. Poelsstraat 22

Sittard
Dekker v.d. Vegt Boekverkopers, Brandstraat 23

Vaals
VVV Informatie Centrum, Kon. Julianaplein 47

Schrijfmachines
IBM en Olivetti elektrische schrijfmachines, Olivetti-ko-
gelkopmachines met correctie, vanaf ’ 295- excl. btw.
Emly Handelsonderneming. Tel. 04498-54510.

Kantoormeubelen
Zeer grote partij kantoormeubelen, showroom, nieuw en
gebruikt. Alleen topmerken o.a. Ahrend, Arttfort en van
Blerk etc. met meer dan 50% korting. Emly Handelson-
derneming, Handelsstraat 348, Sittard. Tel. 04490-
-23738, b.g.g. 04498-54510.

Design Kantoormeubelen
Uit het faillissement van Millman Products kochten wij
de gehele meubelvoorraad met top-design meubelen i

waaronder de befaamde
Laguna Collection

ontworpen door
Jan des Bouvrie

zoals o.a. dressoirs, tafels, kasten, zeer luxe bureaus,
banken, salonkasten, bijzettafels, conferentietafels,

stoelen etc. Emly Handelsond., Handelstr. 348, Sittard.
Tel. 04490-23738 of 04498-54510.

' Ook verkoop aan particulieren.

KANTELDEUREN, rol-
deuren, sectiedeuren met
of zonder afstandbediening
in 23 maten direkt lever-
baar. Afstandbediening,
computergestuurd, ge-
schiktvoor alle soorten ga-
ragedeuren compl. met
zender voor in uw auto. Fa.
Straten, Eijkskensweg 18,
Geulle. Tel. 043-641044
Goede KLEUREN-TV'S
met garantie, Philips groot-
beeld va. ’ 145,-. Zeer grote
sort. tv's. Occasioncenirum
Geel, Grasbroekerweg 25,
Heerlen. Tel. 045-724760.
INTERART: antiek Sim-
pelveld. Een van de mooi-
ste collecties v.h. zuiden in
strakke eiken en grenen
meubelen o.a. 1- + 2-ars. vi-
trines, eethoeken, salonta-
fels, secretaires, cylinder-
bureaus enz. alle meubelen
puntgaaf weg. eig. restaura-
tie en logerij. Irmstr. 64
Simpelveld. Tel. 045-
-443161.
Pracht eiken KEUKEN-
BUFFETKAST, als nieuw,
vr.pr. ’ 775,-; zwaar grenen
keukenbuffetkast, iets
moois, vr.pr. ’ 875- (nw.pr.

’ 2400,-), zwaar eiken 2-zits
bank met leren kussens,
vr.pr. ’525,-. Tel. 045-
-323830.
T.k. VIDEORECORDER
Aristona 20VR23, VCC-sys-
teem (koppen defect), metafstandsbediening + 6 ban-
den. T.e.a.b. 04490-40802.
KACHELS, grandioze ver-
bouwingsopruiming, 10-
-70% korting, nieuw en ge-
bruikt. DeKachelsmid, Wa-
lem 21, Klimmen, 04459-
-1638.
Topkwaliteit VLOERTE-
GELS, Stonerbell. Ie keus,

’ 32,50 p.m2,mcl. BTW, lijm
en voegsel; diversekleuren.
De Hut 7, Gulpen, tel.
04450-1970.
Te k. prima WASMACHI-
NECOMBINATIE Zanker
of AEG met garantie, tel.
045-314914.
Eiken BANKSTEL 375,-;
slaapkamer ’ 550,-; leef-
hoek raanou ’375,-; eiken
wandmeubel ’375,-; barok
bankstel; barok eethoek 6
stoel. Kouvenderstr. 208
Hoensbroek.
Wiener HARMONIKA
4-rijer B.es. As., Des.,Karn-
terland. Tel. 045-454087.

Te k. KOELKAST 75,-; gas-
forn. 75,-; wasaut. 225,-;
diepvr.kast 350 Itr. 325,-__in-
bouw-koelkast 150,-. Tel.
045-725595.
Te k. mooi volglas AQUA-
RIUM. Afm.: 1,25 m lang,
hoogte 40 cm, diep 35 cm.
Met lichtkap, onderstel,
Eheim-filterpomp, thermo-
staat. Prijs ’ 275,-. Tel. 045-
-310012 (wo. Vm vrij. na 18
u., za. gehele dag).
Te k. weg. overcompleet
moderne SLAAPKAMER,
bankst., eeth. Demstr. 104,
H'broek.
Te k. witte EETHOEK, 4
stoelen met kubustafel,
marmeren salontafel wit
grijs, TV-kast wit. Te bevr.
Rijnstr. 29, Heerlen, 045-
-725120.
Te k. eiken KAST 2,28 m 1.,
1,93 m h., 3-delig ’225,-;
bromf. Peugeot 102 ’25,-;
meisjesfiets ’ 25,-. Tel. 045-
-223484.
Te k. EETHOEK uiterste
pr. ’ 1250,-; salontafel van

’ 800,-voor ’ 500,- 1 jr. oud,
kamerlamp ’ 65- eiken, ka-
chel Kingworld m. pijp
’250,-. 04750-19801.
Te k. TELEFAX tussen 20
en 21 uur, tel. 045-324049.
Fender GITAAR met ver-sterker voor ’3O- p.mnd.
Drumstel compl. met bek-
kens voor ’3O- p.mnd.
Keyboard voor ’ 30,-
-p.mnd. Orgels voor ’3O-
-p.mnd. Verder alles op mu-
ziekgebied. Muziekhuis
Lyana, Mauritsweg 48,
Stem, tel. 04490-33227 (don-
derdag koopavond tot 21.00
uur).
Te k. Vaillant KEUKEN-
GEISER 5 Itr. als nieuw

’ 185,-. Tel. 045-416268.
COMMODE uit oma's tijd
met en zonder spiegel, mar-
meren blad. 045-221268.
Te k. BAR-HOEKKAST
tev. massagetafel. Pr.
n.o.t.k. Tel. 045-459082.
Te k. 2 KANTELPOOR-
TEN 3 x 3 m compl met
electromotor, div. zaagta-
fels va. ’ 300,-.AAA-winkel,
Brunssum.
WEDSTRIJDSKELTER
100 cc compl. met werkbok
en onderdelen. Vr.pr.
’1750,-. AAA-winkel
Brunssum.

Te k. gevr. oud IJZER en
metalen, sloop- en schade-
auto's. Tel. 045-272216,
(272516 ook 's avonds).
Goud, ZILVER, munt.
postz. etc. cont. bet. vrijbl.
tax. Groenstr. 109, Geleen.
Te k. gevr. prof. BEWA-
KIGNSCAMERA met mo-
nitor of uitgebreide bewa-
kingsset. Aanbiedingen
045371195.
Te k. gevr. BABYKAMER,
045-315378.

Te h. of te k. aangeb.
WOONHUIS 160 m2+win-
kelpand mcl. mag., kan-
toorruimtes, 200 m2, goede
ligging in Hrln. IncL cv.Huurindicatie ’ 1550,- p.m.
Van 1 febr. vrij te aanvaar-
den. Inl. 045-413074.
KAMERS te huur Hartje
Hoensbroek voor oudere en
rustige mensen. Te melden
na 12.00 u. Tel. 045-224509.
Te h. per l-2-'B9 nabij centr.
Geleen WN.UN. 1 a 2 pers.
(1 slpk.) + garage. Goed ge-meub. + gestoff, all-in va.
’775,- p.mnd. (geen huur-
subs.) v. 10-18 u. 04490-
-47218.
ZIT/SLAAPK. met gebr. v.keuken, douche, wc, cv
w.k. water op kamep, te-
vens studio/app. all-in.
Heisterberg te Hoensbroek
na 14 uur: 1)45-229654.
Te huur te LANDGRAAF
halfvrijstaand HEREN-
HUIS met grote woonka-mer, tuin, aanbouwkeuken,
2 slpk. en garage. Huurprijs
’1250,-. p.m. excl. Inlich-
tingen Van gerwen & Vande Geer B.V. Tel. 043-
-252425.
Te ,h. CARNAVALSWA-
GENS, tel. 045-211330 of
045-244964 O.C. Hoens-
broek.
KAMER te huur nabij cen-
trum Kerkrade. Tel. 045-
-461870/452269.
Te h. aangeb. in Heerlerhei-
de, ZIT/SLPK, onderge-
bracht in bungalow, met
gebr. v. keuken, douche,
eig. opgang, ’ 95- p.w. all-
in. Inl. na 19.00 uur 045-
-223482.

WINKELRUIMTE, 110 of 2
Susteren, te huur. Inl. 0449!
Te huur in centrum Heer-
len eenpersoons APPAR-TEMENT Best. uit woon-
slaapkamer, keuken en
badkamer. Huurpr. ’ 423,29
excl. p.m. Huursubsidiemogelijk. Inlichtingen Van
Gerwen & Van de Geer
B.V. Tel. 043-252425.

GEZOCHT (betegelde)
ruimte. Min. 100 m 2. Tel. na
17 uur. 045-210061.

Studente 22 jr." zoekt KA-
MER in Sittard of omge-
ving, tel. 04498-55821.

WONINGRUIL in heel Ne-
derland. Bel de woning-
beursinfolijn 072-336508 of
030-941099.

Kies exact voor een goede
opleiding!!! Bezoek de
OPEN DAG van MDGO
Maastricht? Zaterdag 14 ja-
nuari van 10.00 tof 13.00
uur. Grote Gracht 76. Tel.
043-212446.
Goed gerichte bijles (18
vakken) ook in uw omge-
ving. STUDIEBEGELEI-
DING in Heerlen, Hoens-
broek, Sittard en Maas-
tricht. Inl.: E.C. De Horizon.
Tel. 045-210541.
(BIJ-)LESSEN ELECTRO-
NICA. Voor het leggen en.
uitbreiden van een prakti-
sche basis. Tel. 045-459434.

220 m 2, op goede stan"
19-1312.

GEBIT gebroken? _*Jsl
terwijl u wacht. BorstX^jjJl
en Moers, Streeperstr-
Schaesberg. 045-315ggi^l
TV-REPARATIE i°*ffj
voorrijkosten. Z.-Lirnßj,
tv-service. Tel. 045-3__jj^f:
Diepvries- en KOELK^V
REPARATIE^ zonder Sffp--
rijkosten. Bel Gel^ji v
04490-45230, service bH"1

24 uur. —-''fis
KAARTLEGGEN vojjf 'tel, afspraak. 045-714j4^/
Voor alle koelkast- en $$
vriesreparaties VRJrifi
Tel. 045-441566 of 46j6g£/
MIDWINTERMARA- ,é
THON Apeldoorn 28-1-;$
ruimte in bus A.V. Me"
land. Info 04408-2893__^_
Uw DIEPVRIES, koeljfsr
wasautomaat, ook beo'jjir
stall., video- stereo- a" $
app., ktv of computer r*
fektü! Garantie op de fffiratie. Geen voorrijkostej $
korting op onderd. Be .rekt. 045-726206. _^ff
STOELMATTERIJ fff.
nieuwt rieten, biezen e'^j
tan stoelen met gar
418820. A'
Diepvries- en KOELKAy
REPARATIE, zonder
rijkosten. Éel Gel^f04490-45230, service biP'
24 uur. -$l
Voor uw ADMINIS^y
TIE, jaarstukken en vffj
tingzaken. Adminisi' _j<
kantoor Jansen, Doen»
Tel. 04492-4539.
KAARTLEGGEN yoJs
tel, afspraak. 045-7 lWff/

Reisbureaucursus 9
Einde januari starten weer in Heerlen de volgo
avondcursussen:

vakbekwaamheid - SEPR
handelskennis .e

officeel erkende diploma's. Gespecialiseerd op he
bied van toeristische opleidingen.
Stivabo, Molenberglaan 71, 6416 EL Heerlen, tel-
714258 en 717171 (ook 's avonds). -^
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NAM en DSM
billen samen

olieaanboren
Êeor^Ü^G ~ Het ministerie van
20Ve omische Zaken heeft nog nooit

r^reun aanvragen van opsporings-
">et mÜÏIII^^1! voor olie en gas op.
nema f d

se deel van het Conti"
de Zp, lat binnengekregen als in
decernknde ronde- Deze sloot op 30
totaal ik

Vorig ->aar en leverde in
SchjjMp j 5 aanvragen van 23 ver-
Pijen , e groepen van maatschap-kerlanH 00r 49 blokken van het Ne-
jDit _? s deel van de Noordzee op.
ÊconntÜ- een woordvoerster van
lv^ügd Zaken zaterdag be-

ilandse°otBte aanvrager is de Neder-
|(iMAM\ Aardoliemaatschappij
tóe Qff. dle samen met DSM Ener-
Tween blokken heeft ingetekend.
Mohii grote belangstellende is

ÜUmetll aanvragen.

Studeren
De financiële vergoedingen voor ge-
meenten - 645 gulden per bezette en
220 gulden per onbezette plaats -zullen nader worden bestudeerd.
Volgens Van Beeck heeft een en-
quête uitgewezen dat sommige ge-
meenten daaraan te weinig hebben.
Andere houden er echter aan over.

Het is overigens de uitdrukkelijke
bedoeling van WVC dat asielzoe-
kers slechts tijdelijk in Nederland
verblijven: „We willen asielzoekers
niet integreren. Ik krijg zelfs aan-
vragen van mensen die willen gaan
studeren aan een universiteit. Dat is
niet de bedoeling. Hulp moet zich
beperken tot het wie, wat, waar, zo-
als ook een vakantieganger in Por-
tugal dat nodig heeft. De begelei-
ding door vrijwilligersmoet zich be-
perken tot burenhulp".

Wilma werft
bedrijvenvoor Venlo

Pc Jï -Ben W van Venlo zullen
kei- eenteraad vo°rstellen eenka v nkomst aan te &aan met Wil"pmj.astgoed BV in Weert voor de
Kek i- ng van het llieuwe logis-
Pc plstnbuüe-centrum Venlo Tra-
Prrw0,? „°P het industrieterrein
N wm in Blerick- De opzet iskorür* bedrijven gaat wervenkrd» c.entrum dat 31 ha. grootzalbed^fi 1-Wdma ontvangt per nieuw

yt hiervoor van de gemeente
toervVergoeding voor promotie en
%»ri die echter niet hoger kan
Cein ?n Vler ton voor het gehele ter-
irijj *^s Wilma voor een nieuw be-
Uitvn bouwwerkzaamheden kan|6n oeren hoeft Venlo niets te beta-
Wm gemeenteraad van Venlo

2 °P het einde van de
j over deze overeenkomst die

van vijfjaar krijgt.

Geen onwil
Minister Brinkman haalde zich en-kele maanden geleden nog de woe-de van een aantal Limburgse ge-
meenten op de hals. De bewinds-man beweerde toen, zonder namen
te noemen, dat ruim twintig ge-
meenten in Limburg hardnekkig
weigeren asielzoekers onderdak teverschaffen. De gemeenten die zichdoor de beschuldiging van Brink-man aangesproken voelden zeidendat er van onwil geen sprake is. Zij
wezen erop datze gewoon te weinig
woningen hebben en dat eigen in-woners voorrang krijgen.

FNV boekt succes
in strijd tegen

malafide bedrijven

ar» onze verslaggever
SJTTARD - De bouw-en houtbond FNV heeft
ei [afgelopen jaar lan-

e«Jk succes geboekt
.et haar actie ombouwbedrijven dies^en premies afdragen
"*n het sociaal fonds
"ouwnijverheid (SFB)
*oor de rechter te da-
*en- Volgens een

van de"ouw_ en houtbond
ffff m Sittard heeft de

WK*ook in Limburg
Hiu afgeworpen.

" kon echter niet ver-

tellen hoeveel bouwbe-
drijven precies door in-
terventie van de bond
alsnog aan hun beta-
lingsverplichtingen
hebben voldaan. De
woordvoerder wees
erop dat daadwerkelijk
inschakelen van de

rechter slechts zeldennodig was. „Wijzen op
de CAO of dreigen metde rechter was meestalvoldoende", aldus de
woordvoerder.

Volgens de FNV gaat
het meestal om onder-

aannemers die niet op-
geven hoeveel werkne-
mers zij in dienst heb-
ben en waarvoor de ver-
schuldigde premies
voor vakantiegeld en
vorstverlet moeten wor-
den overgemaakt. Die
verplichtingen vloeien
voort uit de CAO, die
voor de hele bedrijfstak
van toepassing is. De
FNV zegt dat het bij-
zonder moeilijk is om
de juiste gegevens over
aantallen werknemers
en gewerkte dagen bo-
ven water te krijgen.

Vakantiebeurs in MECC Maastricht trok 30.000 bezoekers

Maastricht Airport tweede
thuisbasis voor Transavia

door pierre rousseau
MAASTRICHT - Luchtvaart-
maatschappij Transavia, in 1966
in Limburg geboren maar al ras
weggevlogen naar Schiphol, zal
weer vaste voet op 'Beek' gaan
krijgen. 'Maastricht Airport
wordt onze tweede thuisbasis,'
zei gisteren topmanager Mark
Wentzel van deze maatschappij
op de vakantiebeurs VIB '89 in
Maastricht.
Transavia neemt van de vakan-
tie-chartervluchten dievanaf het
Maastrichtse vliegveld worden
gemaakt, al 60 procent voor haar

rekening. Directeur Wim Jense
van Airport Maastricht voegde
eraan toe dat Transavia binnen-
kort vliegtuigen in Limburg gaat
stationeren om daardoor vanaf
deze luchthaven permanent ope-
rationeel te kunnen zijn.

Van de 17 luchtverbindingen die
in het nieuwe seizoen vanaf
'Beek' naar vakantiebestemmin-
gen, in het buitenlandworden on-
derhouden, (vorig jaar 10) voert
Transavia er 9 uit. Na Transavia
vliegen Air Holland en Martin
Air de meeste gasten vanafMaas-
tricht naar hun vakantieland. De

Limburgse luchthaven gaat het
de passagiers nóg een stukje aan-
trekkelijker maken. Bij de uit-
bouw van de passagiersterminal
(kosten 2/2 miljoen gulden) zul-
len ook twee nieuwe taxe-free-
shops verrijzen voor accessoires,
horloges, souvenirs en andere
luxe artikelen.

Wentzel en Jense hadden een
druk weekeinde achter de rug,
niet op hun vaste managerspost
op de luchthaven, maar in de
stand van Maastricht Airport tij-
dens de VIB (Vakantie Info
Beurs), die de afgelopen drie da-

gen werd gehouden in het Maas-
trichtse MECC. Airport Limburg
was in de ogen van hoofdorgani-
sator/touroperator Math Schoen-
maeckers wel de belangrijkste
van de 90 standhouders, al ver-
kochten Jense en zijn mensen
geen reizen.

" Spaans temperament op VIB '89: de Andalusische dansgroep Dynamite. Foto- widdershoven

Joling
'Nog grotere belangstelling dan
het vorig jaar', datwas bij vrijwel
elke stand te beluisteren. En:
'steeds betere zaken. Het pu-
bliek bleef binnen stromen, drie
dagen lang. Vooral zondagmid-
dag tussen 15.00 en 17.00 uur was
er bijna geen doorkomen meer
aan. Als attractie van het uur
zong toen Gerard Joling. Toen al
bleek dat het streefgetal van
30.000 bezoekers zou worden be-
reikt. Ruim tweeduizend meer
vakantieliefhebbers passeerden
de kassa's van het MECC dan het
vorig jaar. 'Beterkan het niet,' al-
dus Frans van Hulst en Math
Schoenmaeckers aan het einde
van derit.

Fles
Ofschoon de ander bij hoog en bijlaag volhield geen hasjiesj te heb-
ben gestolen, hield B. niet op hem

toch daarvan te beschuldigen. Na
eerst beslag te hebben gelegd op en-
kele aanwezige sieraden trok hij op
zeker moment een mes en begon
daarmee te steken. „Hij bedreigde
mij met een kapotgeslagen fles en
toen moest ik me wel verdedigen",
zo verweerde verdachte zich giste-
ren voor de Maastrichtse rechtbank.
„Jij een fles, ik een mes", had hij de
ander toegebeten. Bij een kort na-
dien ingesteld politie-onderzoek
was echter geen fles boven water
gekomen. „Een raadsel", mompelde
verdachte gisteren, „ik zie hem nog
met die fles vóór mij staan".

Na de eerste steek probeerde het
slachtoffer er vandoor te gaan. B.
echter achtervolgde hem door het
hele huis en bleef maar steken. On-
der meer in elleboog, borstkas, buik
en bovenbeen. Hij hield er mee op

toen de ander uitgeput op de grond
zakte. In het ziekenhuis moest dié
nacht met spoed chirurgisch wor-
den ingegrepen. Na enkele weken
herstelde het slachtoffer geheel van
de opgelopen verwondingen, maar,
zo bleek gisteren tijdens de rechts-
zitting, angstgevoelens en andere
psychische naweeën zijn gebleven.
Officier van justitie mr M. van Bu-
chem achtte de primair telastege-
legde poging tot doodslag niet be-
wezen, wél het toebrengen van
zwaar lichamelijk letsel. De officier
was van mening dat het „anti-so-
ciaal gedrag" dat districtspsychiater
drA. Van Leeuwen de man had toe-'
gedicht, in de toekomst grote geva-
ren kan opleveren, vooral nadat in
een echtscheidingsprocedure de
positie van verdachtes zoon aan de
orde zal komen. Om al deze redenen"achtte mr VanBuchem het gewenst
verdachte nader te laten onderzoe-
ken in het Pieter Baan Centrum in■Utrecht. „Behandeling biedt wel,-
licht de mogelijkheid op geestelijk'
herstel", meende de officier. Bij wij-
ze van alternatief eiste hij twee jaar
onvoorwaardelijke gevangenisstraf.
De rechtbank conformeerde zich
echter aan het voorgestelde nader
onderzoek en schorste in verband ■daarmee de behandeling tot 31
maart.

provincie

In toekomst twee vluchtelingen per duizend inwoners

WVC wil in Limburg
meer asielzoekers

Van onze verslaggever

ROERMOND- Minister Brinkman van WVC wil dat
p£ Limburgse gemeenten tenminste één en in de
°ekomst twee asielzoekers per duizend inwoners

verlenen. Die boodschap krijgen gemeen-
ebestuurders en -ambtenaren aanstaande woens-rag te horen tijdens een bijeenkomst in de Oranjerie
** Roermond. Ambtenaren van WVC trekken mo-
menteel het land door om de gemeenten te wijzen op
net tekort aan opvangplaatsen voor asielzoekers.

Volgens Frans van Beeck van de af-
deling opvang asielzoekers van
WVC moeten in de komende jaren
gemiddeld 1000 asielzoekers per
maand worden gehuisvest. Naast de
6300 reeds bestaandeen 4000 toege-
zegde opvangplaatsen, moet op kor-
te termijn nog voor 2000 asielzoe-
kers onderdak worden gevonden.

„In de toekomst zal de behoefte nog
groter worden door de termijnen
waarin asielaanvragen worden afge-
handeld", aldus Van Beeck.

Vogels in
autobus
verstopt

Van onze verslaggever

EIJDSDEN - De veldpolitie
Limburg heeft zondagmiddag
tijdens een controle in Eijsden
een groot aantal beschermde vo-
gels aangetroffen in een Neder-
landse autobus met Spaanse va-
kantiegangers.

In totaal werden er 225 Europese
kanaries en 340 putters gevon-
den. De vogels bleken door een
30-jarige Duitser die in Alicante
woont, in de bus te zijn verstopt.
Tegen de man is proces-verbaal
opgemaakt. De vogels werden
door de veldpolitie in beslag ge-

nomen. Vandaag wordt na over-
leg met de officier van justitieen
de vogelbescherming beslist of
de vogels worden losgelaten in
de hoop dat zij naar het land van
herkomst zullen terugvliegen of

Ap het vliegtuig worden gezet

Ter vervanging van Céramique-vestigingen

Sphinx bouwt drie nieuwe
fabrieken in Maastricht
Van onze verslaggever

MAASTRICHT- De keramische in-
dustrie Sphinx gaat in Maastricht
drie nieuwe fabrieken bouwen.
Daarmee is een investering ge-
moeid van enkele tientallen miljoe-
nen guldens. Volgens president-di-
recteur B. Kaptein zijn de ruim 50
miljoen gulden, verkregen middels
de verkoop van het Céramique-ter-
rein, hard nodig om de bouw van de
nieuwe fabrieken te betalen. Daar-
van komen er twee aan de Beatrix-
haven te liggen.

Deze twee fabrieken, een voor defa-
bricage van vuurvast oven-gereed-

schap en een voor de vervaardiging
van technisch keramiek, vervangen
de gebouwendie nu nog op het Cé-
ramique-terrein zijn gelegen. Dat
omvangrijke terrein langs de Maas,
in het centrum van Maastricht, is
vorig jaarverkocht voor de realise-
ring van een ingrijpend nieuw-
bouwproject.
De opbrengst van de verkoop van
het terrein geeft Sphinx nu de mo-
gelijkheid om de huisvestingvan de
divisie vuurvast aanzienlek te ver-
beteren. Het is de bedoeling dat
twee fabrieken al in het najaar van
1990 in gebruik genomen kunnen
worden. Daarmee zijn de nieuw-

bouwplannen sneller dan verwacht
in een vergevorderd stadium van
voorbereiding gekomen.

Voor de derde fabriek op het Céra-
mique-terrein (Filtropa), waar huis-
houdelijke artikelen worden ge-
maakt, zijn ook al nieuwbouwplan-
nen gemaakt. Maar hiervoor heeft
Sphinx nog geen lokatie gevonden.
De verdere uitvoering van deze
plannen is volgensKaptein dan ook
afhankelijk van het vinden van een
geschikte bouwlokatie. Het is wel
de bedoeling, aldus Kaptein, dat
ook deze fabriek in Maastricht komt
te liggen.

Man eist plak hasjiesj
terug met elf messteken

Van onze verslaggever
MAASTRICHT - „Ik hoop dat ik de
volgende keer nadenk", verzuchtte
vorige week in de Maastrichtse
rechtszaal 33-jarige Heerlenaar B. (

die ervan werd beschuldigd een an-
der in diens woning elf messteken
te hebben toegebracht. Het was een
uitbarsting van tomeloze woede ge-
weest, ingegeven door de verden-
king dat de ander bij hem thuis een
partijtje hasjiesj zou hebben wegge-
nomen. Met twee messen gewapend
toog de Heerlenaar midden in de
nacht naar hét woonadres van .'zijn'
verdachte. Het liep uit op een repre-
saille waarbij het leven van de ander
danig in gevaar kwam.

Op de avond van 4 oktober was B.
met een vriend op stap geweest.Een
derde sloot zich onderweg bij hen

aan en samen kwamen zij in het ver-
der verloop van de avond bij ieder
van hen thuis terecht. Nadat het
tweetal op uiteenlopende tijdstip-
pen bij hem was vertrokken, kwamB. tot de ontdekking dat een siga-rendoosje met daarin een plak has-jiesj was verdwenen. Hij recon-
strueerde de laatste uren van deavond en kwam tot de stellige over-tuiging dat de 'toegevoegde' gastzich van dat spul meester moesthebben gemaakt. Hij besloot er ver-
der geen gras over te laten groeien
en stevende rechtstreeks op diensadres af.

Vuurwapens
Eerder had de veldpolitie al een
personenauto aangehouden
waarin 500 flobertpatronen la-
gen. De inzittenden, twee inwo-
ners van Horst-Melderslo, wer-
den enige tijd vastgehouden. On-
dertussen werden hun woningen
doorzocht. In de woning van C.
xof de politie een kogelgeweer
Tiet kijker en twee vuistvuurwa-
pens aan. In de woning van O.
/ond de politie een enkelloops
achtgeweer en twee flobertge-
jveren.

Duitse overvallers
in Venlo gepakt

VENLO - De politie in Venlo heeft
vrijdagavond bij het NS-station in
die plaats twee 18-jarige Duitsers
aangehouden die door deDuitse po-
litie gezocht werden in verband, met
een overval op een slijter in Mett-
man bij Düsseldorf. Bij die overval
hadden zij samen met een eveneens
18-jarige Duitser ruim 26.000 DM
buit gemaakt. Twee mensen werden
gegijzeld, maar later weer vrijgela-
ten. Het trio, dat enkele dagen eer-
der uit een gevangenis in Düssel-
dorf was ontsnapt, nam na de over-
val de wijk naar Noord-Limburg
waar in Lomm een vakantiehuisje
werd gehuurd. Hier kon de rijkspo-
litie later op de avond de derde over-
valler aanhouden en werden ook
het restant van de buit, ruim 14.000
DM en een vuurwapen gevonden
De jongelui zijn in afwachting van
hun uitlevering ingesloten.

Minder IPR
'hinderpaal'
voor Ornatex

Van onze verslaggever
KERKRADE - Ornatex bv in Kerk-
rade kan op een bevredigend jaarte-
rugzien. Dat zei directeur J. Cottaar
donderdag in zijn nieuwjaarstoe-
spraak. Hij benadrukte dat het weg-
vallen van de WIR en de verdere re-
strictie van de IPR „een wezenlijke
hinderpaal betekenen bij een ver-
dere uitbouw."
In 1988 hebben zich bij Onatex aan-
zienlijke veranderingen voltrokken.
Een aantal nieuwe activiteiten
kwam op gangen er werd begonnen
met een flinke uitbreiding. Een van
de hoofdactiviteiten, de scheerderij^
werd uitgebouwd.
Daarmee was een investering vanzon twintig miljoen gulden ge-
moeid. Verder werd aandacht ge-
schonken aan een verdere automati-
sering van de gegevensverwerking
en machine-besturing en aan de
ontwikkeling van het kwaliteitsbe-
leid. Het bedrijf moest ook investe-
ren in maatregelen voor het behoud
van het milieu.

In Maastricht geboren
Prof. Rietjens
in Energieclub
van Moskou

Van onze verslaggever
EINDHOVEN - De in Maastricht
geboren prof. dr Leo Rietjens (59) is
uitgenodigd zitting te nemen in de
Energieclub van Moskou, een in
maart aanstaande op te richten in-
ternationaal orgaan van zon dertig
vooraanstaande energiedeskundi-
gen en andere wetenschappers. Pro-
fessor Rietjens is sinds 1965 als
hoogleraar electrotechniek verbon-
den aan de Technische Universiteit
van Eindhoven en ook in die plaats
woonachtig.

Het doel van de Energieclub van
Moskou is ideeën te ontwikkelen
voor een voor de maatschappij veili;
ge en milieuvriendelijke energie^
produktie en daar de -regeringen
over te adviseren. Tevens willen de
initiatiefnemers de publieke opinie
vormen inzake de verschillende as-
pecten van de energiepolitiek.
Rietjens bekleedt zowel nationaal
als internationaal tal van functies op
het gebied van energieonderzoek en
milieutechnologie.
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ZOLANG DE
VOORRAAD

STREKT.

Wie slim is koopt meteen een lot. Want ook deze maand zijn er meer dan 1 miljoen prijzen te winnen tegenoverzon 2 miljoen loten. Verdeeld over3 trekkingen. Alles bij elkaarruim 33 miljoen guldenaan prijzen. Van een tientjetot het halfmiljoen. Eerste trek- _____■____>___»_____, nw - __.._- ________ -^—
,

king aanstaande woensdag. PICCK KANS IN DE STAATSLOTERIJ ~^^<
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Deelstaat wil grensoverschrijdend onderzoek intensiveren

Recordaantal drugdoden
in Noordrijn-Westfalen

Van onze verslaggever
HEERLEN - Het aantal doden door druggebruik in de
Westduitse deelstaat Noordrijn-Westfalen heeft in 1988
een triest hoogtepunt bereikt: 172 gevallen. Dat zijn er 62
meer dan in 1987 (een stijging van 56 procent) en 36 meer
dan in het nu oude 'recordjaar' 1983.

In deze cijfers, die deze week wer-
den bekendgemaakt door de minis-
ters van Volksgezondheid Hermann
Heinemann en Binnenlandse Zaken
Herbert Schnoor, zijn ook de men-
sen opgenomen die in het buiten-
land aan druggebruik zijn overle-
den. Naar schatting enige honder-
den Duitse verslaafden bezoeken of
verblijven in de Oostelijke Mijn-
streek om hier hun drugs te kopen
en/of te gebruiken. Daarvan sterven
er hier jaarlijksenkelen aan drugge-
bruik. In Heerlen overleden in 1988
jn totaal acht mensen aan het ge-
bruik van drugs.

Wanhoop
Heinemann beschouwt het trieste
record als 'teken van toenemende
wanhoop onder de langdurig ver-
slaafden. Het hoge aantal zelfdo-
dingen onder drugverslaafden en
het eveneens hoge aantal 'dertig-

plussers' dat aan druggebruik over-
lijdt, zijn daar sterke aanwijzingen
voor, aldus de minister. Het veran-
derde druggebruik leidt volgens de
Westduitse bewindslieden ook tot
een snellere aftakeling van verslaaf-
den. Verslaafden gebruiken steeds
vaker verschillende soorten drugs.
Er wordt vooral veel heroïne, in
hoge concentraties, aangeboden.
De ministers vrezen dat de drugcri-
minaliteit in de nabije toekomst al-
leen maar zal toenemen en staven
dat met het groeiende aanbod en ge-
bruik van drugs. De Westduitse po-
litie en justitie vrezen dat met het
wegvallen van de grenscontroles in
1990 de aanvoer van drugs uit Ne-
derland sterk zal groeien. Om de
onrustbarende onwikkelingen af te
remmen wil de regering van de
deelstaat onder andere meer 'under-
cover-rechercheurs inschakelen en
het grensoverschrijdende politie-
onderzoek intensiveren.

Beschuldiging Westduits weekblad Der Spiegel:

'Siemens leverde delen
reactoren aan Pakistan'
BONN - Het Westduitse Siemens-
concern heeft volgens het weekblad
Oer Spiegel, uitrusting voor kern-
reactoren geleverd aan India en Pa-
kistan. Met behulp daarvan hebben
die twee landen kernreactoren
draaiende gehouden, nadat Ameri-
ka en Canada de export van zulke
technologie hadden verboden.
Het bericht van Der Spiegel volgt
op onthullingen dat Westduitse fir-
ma's betrokken zouden zijn geweest
bij clandestiene nucleaire exporten
naar Pakistan en betrokken zouden
zijn geweest bij de bouw van een
vermeende fabriek voor chemische
wapens in Libië.
Volgens Der Spiegel heeft Siemens-
dochter Kraftwerk Union (KWU)
Pakistaanse ingenieurs getraind.
KWU zou zijn verworden tot een 're-
paratiedienst' voor kernreactoren in
India en Pakistan. Beide landen
hebben tot dusverre geweigerd toe
te treden tot het Non-proliferatie
verdrag, dat de verspreiding van
kernwapens moet tegengaan.

De Westduitse bondskanselier Hel-
mut Kohl heeft overigens gisteren
gezegd dat de Bondsrepubliek de
controle op export van goederen en
technologie, die voor wapenproduc-
tie kunnen worden aangewend, zal
aanscherpen. Kohl verklaarde dat
in een interview met de Westduitse
radio.

De bondskanselier zei dat hij de
Verenigde Staten heeft gerustge-
steld dat de Bondsrepubliek zo no-
dig de controle op export van bo-
venvermelde goederen en technolo-
gie zal aanscherpen.

De bondskanselierreageerde op be-
schuldigingenvan de VS dat West-
duitse firma's betrokken zouden
zijn bij de bouw van een fabriek
voor de productie van chemische
wapens in Rabta in Libië. De
Bondsrepubliek is van mening dat
de VS nog geen concrete bewijzen
voor de beschuldiging op tafel heeft
gelegd.

extra

Aspiraal-vliegeniers wijken uil naarDuitsland

Pilotenschool
Beek te duur

Van onze verslaggever
AMSTERDAM/BEEK - Als de
vliegeniersopleidingen in Beek
en Eelde niet stukken goedkoper
worden, ontstaat er in Nederland
een enorm tekort aan piloten.
Dat is de stellige overtuiging van
voorzitter Duursma van de Ver-
eniging van Nederlandse Ver-
keersvliegers. Een tweejarige op-
leiding aan de Nationale Lucht-
vaartschool in Beek kost maar
liefst anderhalve ton. „Dat is
slechts op te brengen door rijke-
luiszoontjes", aldus Duursma.
„Mensen uit minder draagkrach-
tige milieuskomen niet aan bod.

Volgens Duursma is het dan ook
logisch dat steeds meer Neder-
landse aspirant-vliegers voor een

opleiding naar West-Duitsland
uitwijken. De Lufthansa stelt
hen in staat om voor 22.000
D-Mark het vliegbrevet te halen
en neemt hen vervolgens in
dienst. „Die piloten gpan dus

voor de Nederlandse luchtvaart-
maatschappijen verloren", zegt
Duursma. Volgens hem is dat
een heel slechte zaak. De KLM
bijvoorbeeld heeft nu al jaarlijks
behoefte aan minimaal zeventig

nieuwe vliegers. Die zijn echter
niet te krijgen, waardoor zelfs de
expahsieplannen van de KLM in
gevaar zyn gekomen. „Als de va-
derlandse opleidingen zo duur
blijven, zal dat tekort alleen nog
maar toenemen", waarschuwt
Duursma.
De Lufthansa pakt volgens hem
de zaken heel wat beter aan. De
Duitse luchtvaartmaatschappij
is al geruime tijd bezig met een
intensieve wervingscampagne in
het buitenland. De Lufthansa
richt daarbij vooral het oog op
Nederlandse aspirant-vliegers
omdat zij de Duitse taal door-
gaans redelijk tot goed beheer-
sen. Momenteel heeft de Luf-
thansa al een tiental zelf opgelei-
de Nederlandse piloten in dienst.

St. -Jozef-ziekenhuis Kerkrade herkent problematie

Agressief reinigingsmiddel
niet in Limburg gebruikt
Van onze verslaggeefster

KERKRADE/AMSTERDAM - De
hoornvliesbeschadiging die twintig
patiënten van het Academisch Me-
disch Centrum (AMC) in Amster-dam vorig jaar opliepen is veroor-
zaakt doordat een te weinig ver-dund en daardoor te agressief reini-
gingsmiddel achter bleef in de buis-jes die bij de operatie werden ge-
bruikt. Dat. heeft onderzoek uitge-
wezen. In de Limburgse ziekenhui-
zen is deze vloeistof, waarvan denaam niet door het AMC bekend is
gemaakt, nooit gebruikt. Bij het St.-
Jozef-ziekenhuis in Kerkrade is de'schoonmaakproblematiek' echter
wel bekend.

Het achterblijven van reinigings-
middel in cannules heeft ook daar
een keer gespeeld, alhoewel op veelkleinere schaal dan in het Amster-
damse geval. In het St.-Jozef-zie-
kenhuis in Kerkrade hebben in fe-
bruari 1986 een drietal personen na
een oogoperatie last gekregen van
een irritatie.

De oogarts had echter binnen enke-
le uren de oorzaak van de irritatie
opgespoord: er was een nieuw mid-
del gebruikt om de cannules schoon
te maken en microscopisch kleine
restjes daarvan waren in de buisjes
achtergebleven. Dit probleem kon
eenvoudig worden opgelost door de
buisjes na het schoonmaken extra
door te spoelen, aldus woordvoer-
der De Rouw van het ziekenhuis.
„De patiënten hebben er niets aan
overgehouden en het reinigings-
middel kon daarna weerrustig wor-
den gebruikt."

Geen van de ziekenhuizen in Lim-
burg zegt het gewraakte 'AZM'-
schoonmaakmiddelooit gebruikt te
hebben, voorzover nagegaan kan
worden zonder merknaam. Het Aca-
demisch Ziekenhuis in Maastricht
gebruiktzelfs geen 'soppende' remi

gingsmiddelen voor het schoon1*ken maar maakt gebruik van ui"1
soon geluid.

Incidenten of complicaties zünehet verleden ook niet voorgekoin
noch in het AZM noch in het M*
landziekenhuis in Sittard of he
Laurentius in Roermond. De laa?
twee ziekenhuizen wijzen op
grote belang van goed spoelen,
gebruik van een reinigingsmi*J
Het gewraakte middel is evenniw 1
gebruik bij het De Wever-zie**
huis en is dat ook niet ge^ff,
meldt een voorlichter van het *
kenhuis. Er wordt alleen ge"0.
met schoonmaakvloeistoffen
door TNO zijn goedgekeurd en
de publiciteit rond het AMC is
nog eens nagetrokken, maar ,
heeft geen problemen aan het U
gebracht.

'Universiteiten krijgen rekening gepresenteerd

HBO-raad bezorgd
over compromis

Deetman-studenten
DEN HAAG - De HBO-raad maakt
zich zorgen over de financiële con-
sequenties van het compromis dat
eerder deze week werd bereikt tus-
sen minister Deetman (onderwijs en
wetenschappen) en de studentenor-
ganisaties. In een eerste reactie zegt
de HBO-raad bang te zijn dat uni-
versiteiten en hogescholen de reke-
ning gepresenteerd zullen krijgen
van de kosten die het compromis
metzich mee brengt. „Exacte cijfers
zijn nog niet beschikbaar, maar naar
verwachting beslaat het totale pak-
ket een extra bezuiniging van vijftig
a honderd miljoen gulden in 1990."

Deetman moet in ieder gevalhetko-
mend studiejaar uitvoering geven
aan het vonnis van de Haagse recht-
bankpresident inzake de Harmoni-
satiewet omdat een uitspraak van
de Hoge Raad niet voor april ver-
wacht wordt. Volgens de HBO-raad
moeten universiteiten en hogescho-
len daarvoor de rekening betalen
van zon veertig miljoen gulden.

Ook de extra kosten als gevolg
de afspraak tussen minister en »

denten om eerstejaars zonder .
lies van studietijd van studie^
ting te laten veranderen zullen
gens de HBO-raad door de instel
gen moeten worden betaald-
zou daarbij gaan om 55 miljoenf>
den. „De HBO-raad vindt het o^lrjk dat de schuld van een f°u j_
studiekeuzen met deze maatregj-.
geheel bij het hoger onder*
dreigt te worden gelegd." De
vindt dat het kabinet alles in 0werk moet stellen om voor de*
ten van het compromis elders in
begroting dekking te vinden.
Ondanks de kritische kantteken
gen bij het compromis vindt
HBO-raad het een goede zaak_
het overleg tussen minister en "
denten weer op gang is gek°^
De raad blijft echter bij zijn kr
op het kabinetsbeleid om el a
gingen door te voeren in het W*
onderwijs wegens de stijgingv^studentenaantallen. „Gelet op
belang dat het kabinet zegt te rie-ten een voldoende hoog gek^
ceerd personeel, nu en in de .
komst, zou het een verstandige
zijn als de budgetten niet nog "
verder worden gekortwiekt."

Onduidelijkheid belasting voornaamste oorzaak

Verwachting autoverkoop
Limburg uitermate slecht

Van onze verslaggever

HEERLEN — Limburgse autodea-
lers verwachten dat dit jaar de ver-
koop van nieuwe auto's nog moeiza-
merzal verlopen dan in 1988. Ze wij-
ten dat vooral aan onduidelijkheid
bij de klant over deverlagingvan de
Bijzondere Verbruiks Belasting
(BVB) voor schone auto's. Daar-
naast spelen ook marktverzadiging,
een overschot aan auto's bij de im-
porteurs en een moordende concur-
rentie tussen de garagebedrijven
een belangrijke rol.
Het afgelopen jaar isvoor de meeste
Limburgse dealers niet al te floris-
sant geweest. Met name de maand
december was voor velen een zware
tegenvaller. Een woordvoerder van
Nissan-dealer Daugson BV in Heer-
len verklaarde gistermiddag desge-
vraagd dat in de maand december
van het afgelopen jaar de verkoop
met 33 procent was afgenomen in
vergelijking met december 1987.
Als voornaamste oorzaak noemde
hij de onduidelijkheidrond de kata-
lysator en de daarmee samenhan-
gendeverlaging van de BVB. „Daar-
naast speelt ook de verzadiging van
de markt een belangrijkerol", aldus
de zegsman.

Een woordvoerder van Ford-dealer
VADAH in Sittard over de progno-
ses voor dit jaar: „Wij verwachten
van 1989 heel weinig. Niemand weet
waar hij aan toe is. Wij ook niet".
Ook volgens hem komt dit voorna-
melijk door de onduidelijkheid
rond de BVB. Voor VADAH is het
afgelopen jaar'moeizaam' verlopen.

Cijfers wilde de zegsman niet ge-
ven. Een woordvoerder van VAG-
daeler Veneken (Volkswagen, Audi)
in Heerlen tenslotte sprak de hoop
uit dat het dit jaar in ieder geval be-
ter zal gaan dan in 1988.
In derest van het land is de stem-
ming over de verkoop van nieuwe
auto's al niet veel beter. Dit bleek
onder meer uit een landelijke en-

quête onder honderd dealers. De
enquête, gehouden door het blad
Auto Professional, bracht aan het
licht dat 20 procent van de dealers
verwacht dit jaar minder auto's te
verkopen. Bij 63 procent heerste de
overtuiging dat het aantal garagebe-
drijven in de toekomst zal afnemen.
Ook hier werd als voornaamste oor-
zaak de onduidelijkheid rond de
BVB aangewezen. Bovendien
wachtten sommige klanten de btw-
verlaging van 1 januari af. Volgens
Auto Professional heeft die verla-
ging overigens nauwelijks tot lagere
prijzen geleid.
Uit de enquête bleek verder dat de
landelijk verkoopcijfers voor de
maand december schrikbarend laag
waren geweest. Sommige dealers

zagen hun verkoop in vergelijking
met december '87 met 74 tot 100pro-
cent afnemen. De afname in ver-
koop betrof vooral de particuliere
markt.

" Aanhangers van de milieubeweging Greenpeace worden in Dumont D'Urville
op Antarctica weggesleept voor een aantal bulldozers. Zij protesteerden tegen de
aanleg van een Franse landingsbaan, die zij een onnodige bedreiging achten voor
de dieren in de omgeving van het plaatsje.

Inruilers
Een van de weinige positieve ont-
wikkelingen is dat de tweedehands-
markt weer wat is aangetrokken.
Halverwege het jaar stonden de ga-
rages nog vol met tweedehands
auto's. Maar driekwart van de dea-
lers noemt de verkoop van gebruik-
te auto's in december redelijk tot
goed. De slechte situatie op de twee-
dehandsmarkt heeft er bij de mees-
ten wel toe geleid dat kopers van
nieuwe wagens minder hoge prijzen
voor hun inruilauto betalen.

Overval of
tankstation
in Heerlen

HEERLEN - Aan de Schand^boord in Heerlen is vannacht ,
overval gepleegd op het daarFj]
gen Texaco-tankstation. Een aJJmet Duits kenteken stopte bij .
benzine-pomp waaruit de bel>
der afleidde dat de bestuur ,
die vergezeld was van drie &
passagiers, wilde tanken. D*-
heerder hing zijn tas met gel%(
zijn nek en wilde de Duitsers
pen. Een van de mannen &^zonder slag of stoot de tas j(
diens nek waarna de bestuUL
vluchtte in de richting Heer

vJCentrum. Een woordvoerder
de politie meldde vannacht^nog niets bekend is over de h ,
te van het buitgemaakte bedr 3. (ADVERTENTIE)

't Allerbeste voor 'n vriendelijke prijs
■ ■' |

G
| —' __^^^\ We hebben een pak a 450 gram IGLO mmm& %wmm ~— -- *^ __i -^ -^hals-koteletten «^^ wsm\W7mmmnm^ f f^ mm* . „ mrdk

Nuöoogram \Ju RyLSSESSK -"«-. ****** **w | vanille-yoghurt lOIUlBllBIltl"

v \!»* G^_>^ Wl**^^ * Literpak || Lp* \^^^^Êo^^^^ s_^J___

H*Ei!ïftk . >* boerenkool GRATIS- Q-Ll— J. £~^t! t7^~ "^^ÉP**dÉ^ilmSi^i sK^rookv^reT'"0" OTI—T" appelmoes mo"tbrood
Ttl ' --* .o oc - - a79 cent, doen wij er nog eentje gesne erv u _^M><C| '* É«_d_l*%^B^m\. WN*^.*..~*<m>m~»*m jMF a Z.ab van 250 gram, ontvangt u GRATIS PD ATIC X^rsqX I^^W i^JP ■lü<* _»*^ een pak Iglo boerenkool ter waarde van 1.39 OttMl lO* bij! (U betaalt alleen 20 cent statiegeld.) /^^^°A>o.e magere, verse -f^/l-^ |$<_E£l] -■ ■■■M__B___M____H_____-^1
SDeklaDDen J'nZj DEZE AKTES ZIJN ALLÉÉN GELDIG OP MAANDAG 9- DINSDAG 10- EN WOENSDAG 11 JANUARI 1989 %^^^fl _#*_i AI~ _____ ~~ "~k

__________________ ____________________________________ V&mtëzjTV - Vers geplukte _f ~_k _r|
nu per 500 gram «■ ■ 111 I ~| Gr°te _, cnn liton VJI-T LOok aan het stuk verkrijgbaar —■■w ■ | ~^~^ ■ wlj.HI öLII UI ICI I
voor dezelfdekilo-aktieprijs. ~| I -aH~i^ V Mfl__k !■ ■■ _M___- _____■ __________ ~B___o> ____■■■— Vlaaimet », ucici/iin ~- —T^^Ti

n II II il ■■ ■ l zwarte pruimen. Nu HELE KILO voor "fe-T

;'%É^^ Bil BB -B 888BB B-" B /195 c_eme.mt.ne _#^r.£

'f-^grPm
a

vorei I ■ 'T ALLERBESTE VOOR 'N VRIENDELIJKE PRIJS .^^l*.. _fa»J

lünburgs dagblad
6Maandag 9 januari 1989



Etalage
De gebruikelijke portretten van
de prins werden gemaakt bij de
plaatselijke fotograaf na slui-
tingstijd. Een traditie, die al ja-
ren in stand wordt gehouden.

Het plaatsen van de prinsefoto in
de etalage van de fotograaf een
half uur na de proclamatie ge-
beurt al sinds mensenheugenis.
Eenmaal ging dat fout. Toen
stond de foto van de nieuwe
prins keurig uitgestald een uur
vóór het uitroepen...
Een andere traditie werd zater-
dagnacht ook in ere gehouden:
het etentje bij de prins thuis na
afloop van de proclomatie.

Richard Timmermans: „Zeker
zeventig mensen waren present.
De raad van Elf, familie, kennis-
sen en leden van buurtvereni-
ging Terziepe aten een flinke hap
en dronken nog een glaasje. Bin-

nen was het zó vol, dat de feest-
gangers zelfs op de stoep ston-
den. De laatste dieweg ging, was
traditiegetrouw mijn neef Pa-
trick. Als hij een feest heeft, ben
ik de laatste die opstapt".

Richard I was bij thuiskomst on-
der de indruk van de versierse-
len aan het huis. „Prachtig werk
van de buurt. Die verdienen een
compliment".
Een steuntje in derug heeft Ter-
ziepe' best nodig, want volgens
gebruik bouwt de buurt waar de
'vorst' woont, de prinsewagen.
„Als carnavalszondag de optocht
op gang komt en ik eenmaal op
die praalwagen sta, kunnen de
kinderen de 10l op. Ik gooi hon-
derden kilo's snoep uit van het
eerste soort. Repen, kleine wa-
fels, lekkere caramels en zelfs
chocoladetableaus".

Doodsteek
Het driedaags feest de Nachuule
wordt na een onderbreking van
twee jaar weer gehouden in de
sporthal. „Het heeft veel zweet-
druppels gekost, maar het feest

in het weekeindevan 21 en 22 ja-
nuari gaat door.Afwijzing van de
sporthalfeesten was wellicht de
doodsteek van de Nuther carna-
val geweest", zegt Math Suppers,
voorzitter van de Nachuule.
Heuglijk nieuws is dat de oud-
prinsen voor het eerst na tiental-
len jaren de koppen by elkaar

gaan steken om de carnaval in
Nuth volgend jaarextra leven in
te blazen. Initiatiefnemers zijn
Math Linssen^ Funs Peulen, Ar-
thur Rossen, Ton Willems 'en
Sjaak Wehrens.

Hans Rooijakkers

" Oud-prins Ton Willems (r) overhandigt de scepter aan
Richard I, met 18 jaarde jongste heerservan deNachuule.

Foto: CHRISTAHALBESMA.

Burgemeester Mans beschermheer
Advocaat Sijben (23)
stadsprins Kerkrade

van onze correspondent_SEHKRADE - Binnen een week
U^aurice Sijben in Kerkrade
Oh*1-? en Pleitbezorger geworden.
_*:. * januari 1989 opende de 23-
-n_uge advocaat zijn eigen prak-
tvaan de Engelweg in het cen-
'ot v en zaterdagavond werd hij
L J^erkraads stadsprins gebom-
b faeerd in het goed gevuldeübertushuis.
die ifns President Nic Duijsens,

burgemeester Jan Mans op

dezelfde avond installeerde tot
beschermheer van de carnavals-
vereniging, is Maurice I momen-
teel een van de jongste advoca-
ten in Nederland met een eigen
praktijk.
Maurice Sijben die op 8 juni 1965
werd geboren in zijn ouderlijke
woning aan de Holzstraat 33
stamt uit een familie met beken-
de Kerkraadse carnavalisten.

De advocaat begon na de basis-
schoolLambertus en het gymna-

siumRolduc aan zijnrechtenstu-
die in Maastricht. Met het docto-
raal diploma Nederlands recht
kan Maurice nog meer aandacht
besteden aan zijn vele hobby's.
Het voormalige lid van de 'Ka-
nisterkloeb' wordt tijdens de
drie dolle dagen terzijde gestaan
door zijn vriendin Pathcia De-
bets.
Volgende week zondag kan deKerkraadse bevolking tussen 16
en 18 uur kennismaken met de
nieuwe prins in café Goebbels
aan deMarkt in Kerkrade.
Burgemeester Jan Mans moest
als nieuwe beschermheer - hij
volgde ex-burgmeester Jo
Smeets op - van de Kirchroats-jer Vasteloavends Verain de dik-
ke trom slaan, hetgeen de nodige
hilariteit opleverde. Mans beeld-
de daarmee het carnavalsmotto
'Kirchroa sjleet de Tsiem* uit.

öeKerkraadse prins Maurice Sijben toont zich aan het publiek. Foto: DRIESLINSSEN

SjefClaus nieuweprins in Brunssum
Van onze correspondent

BRUNSSUM - Zaterdagavond
is een einde gekomen aan het
grote carnavalsgeheim toen in
een volle zaal Keulen te Bruns-
sum Sjef Claus werd uitgeroe-
pen tot stadsprins in die ge-
meente.

Prins Sjef I van carnavalsvereni-
ging De Brikkebekkesch ver-
toonde zich aan zijn onderdanen
door uit een levensgrote bloeien-
de lelie te stappen om hiermee
aan te tonen dat Brunssum kleur
en fleur moet hebben. Kleur en
fleur is dit jaar ook het thema
van de carnavalsoptocht.

Sjef I is 40 jaar oud, gehuwd en
vader van twee kinderen. Hfj
woont op de Vosseleen en is
automonteur van beroep. Aan
het begin van de avond nam
stadsprins René I afscheid. René
was lid van carnavalsvereniging
Edelweis. De carnavalsavond
bood voor elk wat wils en werd
gepresenteerd door president
Roeselers.

U een orote lelie Sjefl (Claus) zaterdagavond te-
°rschijn als denieuwe stadsprins van Brunssum.

Foto: WIM KÜSTERS.

Maar weinig sollicitanten zijn geschikt

Neel animo voor banen
gevangenis in Sittard

Van onze verslaggever
SITTARD - De belangstelling
voor een baan als gevangenis-
bewaarder of -bewaarster voor
de nieuwe gevangenis in Sit-
tard is overweldigend. De in-
formatiedag over deze banen
in het Nationaal sportcentrum
in Sittard afgelopen zaterdag
werd doorruim honderd man-
nen en vrouwen bezocht. Het
was de vijfde van in totaal ze-
ven informatieve bijeenkom-
sten.
„Veel mensen willen graag in de ge-
vangenis van Sittard komen wer-
ken, maar weinigen zijn er echt ge-
schikt voor. Van de 1.400 mensen
die een informatiepakket hebben
aangevraagd over het beroep van
gevangenisbewaarder, hebben er
950 devragenlijst ingevuld. Wie tus-
sen 24 en 48 jaaroud is, wordt opge-
roepen voor een informatiedag," al-
dus Jack Gorissen, directeurvan de
in aanbouw zijnde gevangenis van
Sittard.
Zo ook afgelopen zaterdag. De solli-
citanten kregen 's ochtends de nodi-
ge informatie over het werk als ge-
vangenisbewaarder. Dit werd aan
de hand van dia's gedaan. Na de
middaglunch konden zij hun sollici-
tatie voortzetten, door deel te ne-
men aan psychologische en per-
soonlijkheidstest.
Gorissen: „Ik schat dat in totaal zon
700 personen hieraan mee zullen,
doen.Vijftigprocent van henvalt af.
De anderen krijgen vervolgens een
gesprek met de selectiecommissie,
een onderhoud meteen psycholoog,
een medische keuring en een ante-
cedentenonderzoek. Hierbij vallen
ook steeds mensen af. Ik schat dat
er uiteindelijk zeventig kandidaten
overblijven voor de vijftig banen die
te vergeven zijn."
Op 1 mei aanstaande zullen de eer-
ste vijftien gevangenisbewaarders
beginnen met hun opleiding en in
september de laatsten.
Volgens Gorissen bestaat ook voor
de andere banen binnen de gevan-
genis veel interesse. „Dagelijks ko-
men hier sollicitaties binnen voor
allerlei functies. Deze houden we in
een dossier. Als een vacature vrij is
die niet intern opgevuld kan wor-
den, roepen wij de kandidaten op.
Ook werven we mensen bij de ar-
beidsbureaus en via personeelsad-
vertenties. In maart start de wer-
ving van 31 bewaarders. Zij zullen
binnen de inrichting een toezicht-
houdende en regelende functie heb-
ben, en staan niet direct in contact
met de gedetineerden."
In de gevangenis van Sittard wor-
den 225 mensen tewerkgesteld. Op
1 maart 1990 zullen de eerste gedeti-
neerden aankomen. De bouw van
de gevangenis verloopt volgens
schema.

oostelijke mijnstreek

Richard I deelt snoep uit tijdens optocht
Oud-prinsen Nuth blazen
carnaval nieuw leven in
Van onze verslaggever

NUTH - Met het uitroepen
"*n de 18-jarigeRichard Tim-
j^mans zaterdagavond te-
f* half twaalf in het Tref-
entrum als prins van Nuthv°egde De Nachuule de eer-
** daad bij het woord. Deïrnavalsvereniging wil dras-
TSch gaan verjongen. Een be-

[*re keuze hadden 'de Uule'
letkunnen maken met jong-,?^ telg uit een echte carna-Valsfamilie.

/'m Ben zaliger trok jarenlang
*kar van de Nachuule, oom Jo-

JJem verricht veel werk bij de
'au Funke in Alsdorf, pa Sjaakas verdienstelijk lid van de

2*ad van Elf en tante Nellie ver-
arde in '71 het Europees Kam-
°enschap tanzmariechen.

b

TfSin december kwam het 'spel'
"s goed op gang. Op dat mo-
c^nt viel de beslissing dat Ri-
v ard Ide opvolger zou 'wordenTon I.
" °m Jochem werd mijn advi-. Ur", vertelt de tweedejaars

MEAO-student. „Om iedereen
tot de laatste dagvoor de procla-
matie in het ongewisse te laten,
werden de steek en de veren in
Duitsland gekocht".

Simpelveldenaren
slaags in Kerkrade

KERKRADE - Liefst twaalf Simpel-
veldenaren waren zaterdagnacht
betrokken bij een massale vechtpar-
tij in een grillroom-shoarmazaak
aan de Akerstraat in Kerkrade. De
politie haalde de vechtersbazen uit
elkaar, maar verrichtte geen arresta-
tie. Er vielen rake klappen, maar
niemand liep letsel op. Óver de oor-
zaak van de fikse ruzie tast deKerk-
raadse politie nog in het duister.

Autokraken
In Heerlen vonden het afgelopen
weekeinde liefst tien diefstallen
plaats uit personenauto's. Ont-
vreemd werden autopapieren en ge-

luidsapparatuur. Ook in Kerkrade
werden twee auto's opengebroken
en audio-apparatuur meegenomeq.
In een Heerlens bedrijf voor bouw-
stoffen aan de Schelsberg werd een
brandkast opengebroken. Een
tweede brandkast werd openge-
brand. De hoogte van het gestolen
bedrag is niet bekend.

Charles Luckers
prins van Heerlen

van onze verslaggever
HEERLEN - De 32-jarige Char-
les Luckers is zaterdagavond uit-
geroepen tot stadsprins van
Heerlen. De nieuwe prins nam
alvast een voorproefje op zijn
aankomst als heerser van Sjpas-
semig op de vrijdag voor carna-
val. Traditiegetrouw gebeurt dat
per trein. Carles Luckers kwam
ook per trein - maar dan in mi-
niatuur-formaat - de foyer van
de schouwburg binnen. Opper-
winkbuul Frits Pelt voorzag de
jonge advocaat van de ere-teke-
nen en daarna was Charles II
klaar voor de 'zware' taak om
Heerlen door de dolle dagen te
leiden.

De nieuwe prins werd als eerste
toegesproken door burgemees-
ter Piet van Zeil dieelk jaar weer
aardig blij is dathij voor het !gek-
kenwerk' de sleutel van de stad
kan overdragen aan de prins van
de Winkbülle.
Overigens kreeg de burgemees-
ter een compliment van Frits
Pelt voor zyn inzet om de grote
carnavalsbals in garage Canton
Reiss te laten plaatsvinden. De
horeca van Heerlen is daar ech-
ter fel op tegen en zodoendekun-
nen de bals geen doorgang vin-
den, aangezien ook de schuw-
burg - waar die bals van ouds-
her gehouden werden - hiervoor
niet meer te gebruiken is.

Charles Luckers ging op de Mo-
lenberg naar de Broederschool.
Naderhand zat hij ook nog op
Rolduc en op het Bemardinus-
college. Hij studeerde te Amster-
dam rechten en heeft thans sa-
men met zijn moeder een advo-
catenpraktijk in Heerlen en in
Hoensbroek. Hij specialiseert
zich op dit moment op de juridi-
sche begeleiding van automati-
seringsprojecten, de rechtsgang
rond computerzaken dus. Daar-
toe volgt hijeen studie informati-
ca en bedrijfskunde aan deOpen
Universiteit. De prins is be-
stuurslid van het Gezondheids-
centrum Hoensbroek en hij is ac-
tief binnen het CDA. Luckers
doet aan golf, fitness en voetbal
en bij drinkt graag een pilsje op
zijn tijd.

De receptie van prins Charles II
is zondag 15 januari om 19.11 uur
in het Baron hotel(Golden Tulip)
aan het Wilhelminaplein.

# De nieuwe stadsprins van Heerlen: Charles I. Foto: drieslinssen

Mare Wiekken heerser Taarbreuk
Zoon van wethouder
prins in Schimmert

Van onze correspondent
SCHIMMERT -De nieuwe heerservan Schimmert
heet Mare Wiekken. De 22-jarige HEAO-student

werd zaterdagavond in het Gemeenschapshuis tot
prins van de Taarbreuk uitgeroepen. Mare I is de
zoon van de wethouder Wiekken en zegt een echte
carnavalist te zijn. Ondanks dat hij in zijn laatste
studiejaar zit, heeft hij toch nog voldoende tijd om
zijn hoge ambt met verve te vervullen.

" Mare I wordt even onder handen geno-
men door de jubilarissen van de Taar-
breuk. Foto: WIMKÜSTERS

Broer, zus en 4-jarige betrapt in Kerkrad

Duo neemt peuter
mee op rooftocht

Van onze verslaggever
KERKRADE - Een winkelier aan de
Schaesbergerstraat in Kerkrade
kon zijn ogen niet geloven toen hij
vrijdagavond laat in het magazijn
van zijn zaak twee inbrekers betrap-
te, die een 4-jarig meisje bij zich
hadden. De 20-jarige moeder van
hetkind wist te ontsnappen met een
gedeelte van de buit. Haar 24-jarige
broer werd ter plekke aangehou-
den.

Na verhoor van de man op het poli-
tiebureau kon weinig later de vrouw
in haar woning, waar ook de buit
verstopt lag, worden gearresteerd.
Broer en zus S. waren goede beken-
den van de Kerkraadse politie. Het
inbrekersduo bevindt zich nog in
hechtenis. Het 4-jarig kind leverde
de politie afbij de moeder van de 20-
-jarige vrouw.

Op dezelfde avond werd ook inge-
broken in een woning aan de Fabri-
tiusstraat in Kerkrade. Uit het huis
verdwenen een groot aantal goede-
ren.

Arabische
discotheek

in Brunssum
Van onze verslaggever

BRUNSSUM - Liefhebbers van
'RAI-muziek', een combinatie van
Marokkaanse-, Algerijnse- en Euro-
pese muziek, kunnen vanaf zater-
dag terecht in een Arabische disco-
theek te Brunssum.
De Libra-kelder aan de Gregorius-
laan wordt voor die gelegenheid
elke zaterdagavond sfeervol inge-
richt. Op initiatief van Ben Muer-
mans en Marokkaan Mohammed
Zannoudi kwam de niet-alledaagse
discotheek tot stand.
„Ook Nederlanders zijn uiteraard
van harte welkom," aldus een van
de organisatoren.
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I Opheffingsuitverkoop. IJl\ Allesmoet weg! W
o^A o.a. karnavalstoffen, nieuwe zomerstoffen

OFFICIËLE MEDEDELING
BRANDWEER VAN HEERLEN
Met ingang van 4 januari 1989 is de BRANDWEER
VAN HEERLEN als volgt telefonisch bereikbaar:

ALARMNUMMER 06-1 1
bgg 045-733333

OVERIGE GESPREKKEN 045-765555
Heerlen, 9 januari 1989
De commandant brandweer 117764

HBV__RI{-_iWtvSVWiW_IPI

__. M __T__

Diverse soorten ladders.
Deze maand
nog tegen oude prijs.

_
I—i—

HEEFT UDE VAKANTIEBEURZEN GEMIST? I
GEEN ZORG!

BIJ REISBUREAU SOLAIR
vindt u ALLES terug ... en zelfs MEER!!!

AZIË-SPECIALIST Uw vertrouwd adres voor
met kantoor in Bangkok NECKERMANN-REIZEN
Vervoerservice naar alle omliggende luchthavens.

Bij boeking van een vliegreis ontvangt u
een leuke attentie.

Voor deskundig en attent advies:

REIS- EN PASSAGEBUREAUS O U±Jl±l±U
/7*l^\ /^T\ram \üjy/ \jsjQ
GARANTIEFONDS

reisgelden Approved Agents

Bongerd 9 Stationsstraat 52 Nieuwstraat 19 Steenweg 36
HEERLEN MAASTRICHT MAASTRICHT SITTARD
045-715453 043-211515 043-211451 04490-11155

Wij zijn ook gevestigd in: VENLO, EINDHOVEN, WEESP

VAN DOOREN KANTOORMEUBELEN
JANUARI AANBIEDING
Door J3ook dit jaar,
blijven ónze prijzen weer betaalbaar!

dl/v

TEKENTAFELS TEKENKASTEN KASTEN

'10-lolmaat"1 . Prijzen excl. BTW, franco 180x80cm

995'" J levering door heel Nederland. I 250
'-

WM Van Dooren Kantoormeubelen B.V.
%/jFB 6135 XX Sittard, Handeisstraat 23 (handetscentrum Bergerweg), tel. 04490-14^7 Let op hetw^^ Donderdag koopavond tot 20.00 uur, zaterdag open van 10.00-16.00uur juisteadres_______________________________________________________„_______________________,

GUNSTIGE LENINGEN
m huisbezitters: PERSOONLIJKE ygm DOORLOPEND %_f W LENINGEN W KREDIET "

16) —8 CN J 6 f-"~■"T-IFT"TT1-'*—'—*_Ti Krediet- P mnd Rente Theor
UVDATUC.CU ___^____________I_____ _____________ Ped'eq. mei terne oer mnd loopt

Persoonlijke Leningen, zonder - ___ . net n «TIk co
krediet- looptud onderpand verstrekbaar en meestal -.-uu,- IQO,- W,_#"i© t>-
bedrag in maanden kwijtschelding bij overlijden. 11.000,- 220,- 0,87% 66

'«? 2;<r 3'z *%%- 72x 54x 42x 20.000,- 400,- 0,53% es
10.000,- 69,- 97,- 107,- I 8 000 ■ 121,- 147.- 30.000,- 600,- 0,83% 65
15.000,- 103,- 145,- 161,- I io!oOO 199,- 238,'- 290,- 40.000,- 800,- 0,81 % 68
25.000,- 172, 242,- 269,- | 15.100 284,- 352,- 431 ,-■_-■_-_■_-_■■■__■_■_■_■■
_nnon _7s W _ai I 20.000 378,- 487,- 571,-i FINANCIERINGSKANTOOR40.000,- 275,- 388,- 431,- I 25.000 470,- 583,- 714,- II ■-, /-_ ______________________________ rvnr__r\n■ 75.000, 514, 727, 809, M 584!. 700.- 857, I fWil_»^_kß\fl U N

% d.«-, _^L '0000 934.-1,81, ,423, I IH IV 11fK1 PKJ—_____ woning kunnen de uneven veneren _______| ________ E„ ,_,„„ v.n>l 0 9H_
Dtf m„nd H |J U U —^^^^^^P^ —\J I IU \J

Scharnerweg 108 Maastrcht
Bijkantoor:

YjS^Ë\^ffL r JL'i^l. v x_L J Hoofdstraat 9, Hoensbroek

K^E_-_-----i--iiii-ii-i---7

Hj«»gK!: —[ Voor uw toekomst en/of hobby! Wilt u een café, disco, coffee-shop, cafetaria,

[ÏJJPvJI bistro, petit restaurant of gemeenschapshuis beheren of in de horeca gaan werken?

Blw3^"_n Geleen, op dinsdag 14 februari, in restaurant Van de Wall, om 10.00 uur
__Mi___# Heerlen, op dinsdag 14 februari, in het H.K.8.-gebouw, om 19.30 uur
HMPL Sittard, op donderdag 16 februari, in hotel de Limbourg, om 19.30 uur
■HUli» ' Roermond, op vrijdag 17 februari, in hotel Alexander, om 19.30 uur

Maastricht, op vrijdag 17 februari, in het Maaspaviljoen, om 19.30 uur.de cursus voor het

Diploma Cafébedrijf
12 wekelijkse lessen, examen 7 jfim 1989, opleidingsgarantie. .
Vraag vrijblijvend een gratis prospectus aan bij het: / I^^^^^'."''*
Instituut Vakonderwijs, Sagittalaan 24, 5632 AL Eindhoven \j*lw«rt«»«*-—<«.

Telefoon 040-425526 (ook 's avonds) of Roermond 04750-15440.
De cursus kan ook schnlteliik worden qevolq<iJ]_29S_2!_^^^_^^_^^^^^_^_^^_^^^^^m

VAN ISHOVEN STICHTING
ACADEMIE VOOR HANDELSWETENSCHAPPEN

IN JANUARI/FEBRUARI STARTEN WIJ WEER MET:

" STAATS PRAKTIJK DIPLOMA SPD

r* INLICHTINGEN EN AANMELDINGEN:
P*"7 KORTE HAVENSTRAAT 29

V_J> jVTK>^ 9611 VN EINDHOVEN
_Jr>V TEL.: 040-120446. BGG 534986

Stichting Opleidingen

Stichting Koehes, in de regio een begrip voor het
Vakbekwaamheids- en Handelskennisonderwijs, start in de
week van 23 januari as. met de volgende opleidingen:

lIIPI fIMA lessen op maandag-, dinsdag-
Uir LUIVIM of donderdagavond en op

PACCDCnDI IE dinsdag- of woensdagochtend
uAICDtUKIJr en op zaterdagochtend.

BASISKENNIS
DUtIVrIUUUbN Lessen op dinsdagavond.

Alle curussen worden gegeven aan kleine groepjes, waarbij het
persoonlijke en individuele een heel belangrijke plaats innemen,
hetgeen er toe leidt dat het slagingspercentage van onze
cursisten ver uitsteekt boven het landelijk gemiddelde. Voor
beide cursussen is betaling per les mogelijk. Voor
aanmeldingen en inlichtingen kunt u zich dagelijks wenden
tot het

secretariaat: Toupsbergstraat 50, 6463 EC Kerkrade, tel. 045-455674.
116471

Limßurgs Dagblad
WEXCLUSIEVE 5-DAAGSE

BUS-HOTEL-BOOTREIS
naar Duitsland, Zweden, Noorwegen
en Denemarken i.s.m. Stenaline.
Zaterdag 4 t/m 8 februari.
Prijs:

’575- p.p. in 2-persoons standaardhut (= benedendek)

’ 636- p.p. in 2-persoons comfort-hut (= bovendek)

’ 160- toeslag voor 1 persoonskamer/hut
Alle hutten zijn voorzien van douche/toilet.

Inclusief:
- vervoer vanuit Limburg-Kiel v.v.- retourpassage Kiel-Goteborg
- maaltijden aan boord, 2x Scandinavisch buffet en 2x ontbijt- passage Oslo-Frederikshavn- hutakkomodatie aan boord- maaltijden aan boord, lx Scandinavisch buffet en lx ontbijt- passage Frederikshavn-Goteborg 1 hotelovernachting in

Oslo in 2-persoonskamers met faciliteiten op basis van
halfpension- 1 dag Nederlandstalige gids(e) in Oslo- Vi dag Nederlandstalige gids(e) in Goteborg

- afscheidsdiner in Nederland- alle transfers per luxe touringcar

- reisbagage- en ongevallenverzekering (eigen risiko van

’ 250,-)

Opstapplaatsen en -tijden:

- Maastricht: NS-station 06.30 uur- Heerlen: voorzijde NS-station 07.00 uur- Geleen:Rijksweg-C (A.H.) 07.30 uur

Boeken:
Middels een telefoontje naar de afdeling PR van het
Limburgs Dagblad. U krijgt dan een aanmeldingsbon en
informatiefolder.

U HEEFT EEN GELDIG PASPOORT NODIG!

- ______ =^Jjj
Bent u nog geen lid van de vereniging „Vrienden van het Limburgs Dagblad", dan
ook bij een van de kantoren terecht, waar men uw aanvraag zal noteren. Als leze'
het Limburgs Dagblad is dat geheel gratis.

■^f—FT""_~l"~f^_^i^

I Cr^Unr»M _k 1 DekompakteKHAMSIN is een professieo_-nUUIN w9^^ff^mgos&^sn»r% nee\ uitgevoerde elektroheater, direK
\/Cll ir» mWÈ m^ M overal inzetbaar. De heater is thermis0'VtlLlo wmÊiS^Léxa^tSÊÊÊÊL J beveiligd, heeft een ingebouwderuimj*,
nKirvCD I ■ thermostaat en een veilige uitblaastenf
UNUtn- 1 peratuur. Daarom bijzonder geschi"
HOUDS- ■"■ R f voor hetonbeheerd verwarmen, droge

" «Di ■ 1 BI . j_f en beveiligen tegen vorstschade, ook'j
VKIJ ml B\J ____**Pfl afgesloten ruirrvtei___.

Vraag informatie W»**"^ |ï^^*i**^^H.o. Mirandolle 045-42279'
of demonstratie bij: "^^ Landgraaf van 08.00-20.00"^

Club Exclusiefte Kerkrade
vraagt GASTVROUW. Tel.
045-423634.
Nette TAXICHAUF-
FEURS gevr. voor dag en
nacht, fulltime. Heerenweg!
267, Heerlen. \
KAPPER(STER( gevr. met
ervaring herenvak. Werkt,
maand, t/m vrijd. Kapsalon
Math Heunen. Broeksittar-
derweg 116 Sittard. Tel.
04490-19901.
Gevr. VERKOOPSTER
met ervaring. Echte bakker
Jos Driessen, Ridderhoen-
straat 59 Hoensbroek. Tel.
045-212706.

icLUB MIRABELLE
vraagt nog enkele leuke
meisjes. Tel. 045-419823.
Gevr. BEZORGERS voor
huis-aan-huisverspreiding,
voor Aarveld en oma. Wei-
ten, Heerlerbaan, Hoens-
broek, gem. Heerlen en

!Kerkrade. Inl. 04405-3702.
jGoed lopend restaurant te
Sittard vraagt met spoed
twee enthousiaste KEL-
NERS leeftijd 18-23 jaar,
voor full-time baan. Brie-iven binnen 10 dagen on. nr.
SI 630 LD Sittard, Baandert
16. 6136 ER Sittard.

BARDAME gevraagd. Tel.
aanmelden: 045-223076,
vanaf 20.00 uur: 045-750924,
maandag t/m vrijdag.

Kivit Staalbouw
vraagt met spoed zelfstandig werkende
constructiebankwerkers

Tel. tijdens kantooruren 04490-38383. Zonder ervaring
onnodig te solliciteren.

Gevraagd met spoed
fysiotherapeut(e)

i.v.m. full-time vacature in een praktijk in Zuid-Limburg.
8r.0.n0. MA 535 LD, Stationsstr. 27, 6221 BN Maas-
tricht.

Rolluiken
Jaloezieën

Zonneschermen
Vrijblijvende prijsopgave

Mica
Zonwering

Showroom
Slttarderweg 116,

Heerlen
Tel.: 045-721658

jWordt RIJINSTRUCTEUR| (m/v) of rijschoolhouder
j (m/v). Haal het enige door
Ministerie erkende kader-I schooldiploma. In januari

i starten in Utrecht en Best,
nieuwe dag-, avond- en za-
terdagopleidingen. Na drie
maanden kunt u al aan deslag. Meer dan 250 vacatu-
res. Dus vast en zekerwerk.
Wilt u echt een fijne baan
en een prima toekomst?
Bel dan' nu (ook 's-avonds)
voor een gratis studiegids
de kaderschool: 04998-
-99425.

'1. M_______ __fl
!______ '-

___
SMITH CORONA
A/s hef goedén goedkoop moet zijn.
Elektron, schrijfmachine XL 1000 met correctie,
woordcorrectie en autom. centreren.

’ 459,- mcl. BTW

DAMESMASSEUR komt
bij u thuis. 8r.0.n0. XE 054
LD, Markt 42, 6461 ED
Kerkrade.
Restaurant TWINY vraagt
een hulp in de afwaskeu-
ken voor 1 a 2 dagen per
week. Leeftijd + 18-20 jaar.
Persoonlijk aanmelden.
Promenade 149, Heerlen.
Club vraagt SERVEER-
STER, garantieloon, week-
end vrij. Tel. 09-3211567093.

Gevr. voor Aken allround
KOK, voor nachtdienst,
tev. restaurantkelner, tel.
09-4924133643.
Bouwbedrijf Baburek
vraagt 2 ervaren METSE-
LAARS. Tel. 045-216969.
Restaurant Trocadero
Heerlen vraagt BUFFET-
HULP/SERVEERSTER
(vr., leeftijd vanaf 17 jaar).
Werktijden in overleg. Tel.
710686, Stationstraat 17,
Heerlen.j .
i

NAAIMACHINES
Wegens het niet doorgaan van een bestelling, moet

met spoed worden verkocht een partij
volautomatische zigzagnaaimachines, geheel

compleet, fabrieksnieuw, met 5 jaar garantie op alle
onderdelen.

ADVIESKOOPPRIJS ’ 548-
-nu ’ 199,— per stuk

Geschiktvoor rechtstikken, zigzaggen, knopen
aanzetten, knoopsgaten maken, ritssluitingen

inzetten, blindzoomsteek, overlocksteek en
stretchsteek voor rekbare stoffen

INRUIL OUDE MACHINE MOGELIJK.
Tevens enkele overlockmachines met grote

kortingen.

\BARONIE]
NAAIMACHINES

Importeur voor Nederland van Naumann
naaimachines

Eigen servicedienst
Ook voor particulieren H7769

Inlichtingen: 076-220240 (tussen 9.00 en 17.00 uur)

wmmmimmmÊÈamÊÊÊ—Ëm

Meisje of vrouw gevr. voor
rijdend KAASBEDRIJF op
de markt, voor enkele halve
dagen p.wk., ook de zater-
dag. De Kaassoecialist van
Limburg, 045-312318.

Gevr. WINKELMKI.^leeftijd ± 18 jr. fuIl;V
baan. Ervaring niet noo^>keiijk. Slagerij HeT&ty
Kasteellaan 85, Heerier»'
045-720102. y

_P__T_T__T_?WTF_-T_TF___-il 'r<
_k___L_^___L_____v^^^^4Jw_l_l '__IPVIW?WïTS-*lécW-I_ IB2J4__M_U_!_________U_4____U^-B_^ k

Netto in Terugbetaling (rente + afl.)
handen 96x 72x 60x 54x 36x

6000 - 118- 132,- 143- 198,'
12000 186- 229- 257- 279,- 389,'
18000 278- 337,- 386,- 418- 584,'
24000 370- 448- 515- 559- 779,'
28000 432- 526- 601- 653,- 909'
42000 644- 784- 898- 973- 1364r>

Effect, rente vanaf 0,81% per maand
Meer dan 72 mnd. geld voor duurzame aanschaf
Zeer goedkope tarieven

" Lopende leningen geen bezwaar. Elk bedrag tussen

’ 1000-en ’ 10Ó.000- mogelijk.

" Volledige geheimhouding, geen informatie bij werkgever. ~ k
" Overlijdensrisico meestal gedekt. Bovendien kunt u vr''^__ji

_
ling van terugbetaling krijgen bij ziekte en ongeval en
vaak kwijtschelding bij invaliditeit of WAO (vraag bici1' .
vrijblijvend prijsopgave).

" Doorlopend krediet 2% aflossing

" Voordelige le, 2e en 3e hypotheken. Hierin looptijd tot 30 1
jaar. I

Reeds meer dan 15 jaar vertrouwd I
(gediplomeerd) kredie tintermediair^^^_C?s!rsWï^fJ?ü^_r'r_fflT?rtl
-LJ4lé ii^LzLl-tt LVTLUI

ï__r -Pril f I _n_______V^^__i-^_H-__r I \vC&

[ Tötafefeegverkoop.%
%, tO-50%korting! \jo^\ o.a. karnavalstoffen, nieuwe zomerstoffen



Nederland 2
13.00-13.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
AVRO
16.00 "" AVRO Service Salon. Ge-

varieerd programma gepresenteerd
door Catherine* Keyl en Amanda
Spoel.

17.30 (TT) Chinese Chef. Thema:
Hangzhou' beroemde restaurants.

18.00 "" Ontdek jeplekje. Vandaag:
Oudewater.

18.10 Van huisschaker tot club-
schaker. 12-delige cursus schaken
0.1.v. Hans Böhm. Afl.6.

18.30 The Real Ghostbusters. Ame-
rikaanse tekenfilmserie. Afl. 41: Het
toverformuleboek.

18.55 De Fabeltjeskrant. Afl.: Klapro-
zen.

19.00 Wordt vervolgd. Stripmagazi-
ne. Presentatie: Han Peekei.

19.25 Sportpanorama. Live vanuit Al-
mere. Presentatie: Robin Albers.

20.00 (TT) Journaal.
20.29 (TT) Flodder. Nederlandse

speelfilm uit 1986 van Dick Maas.;
Met: Nelly Frijda, Huub Stapel, René
van 't Hof e.a. De familie Flodder
woont op gifgrond en krijgt vervan-
gende huisvesting. Hun nieuwe on-
derkomen blijkt een sjieke villa te zijn.
Binnen korte tijd zijn de Flodders de
schrikvan de buurt.

22.25 Televizier. Wekelijks actuele in-
formatieve rubriek. Presentatie: Ria
Bremer, Karel van de Graaf, Pieter
Varekamp en Cees van der Wel.

23.05 Ute Lemper. Show van de Duit-
se zangeres Ute Lemper.

23.45 European Business Weekly.
Programma met de belangrijkste za-
kelijke ontwikkelingen. Presentatie:
Leontien Ceulemans en Peter Hob-
day.

00.15-00.20 Journaal.

Duitsland 1
094 c

dp
5 ARD-Ratgeber. Toeristische

Sps Vandaag: 1. Verzorgde winter-
ng leizen: logies en extra voorzinin-
het 'n eén pakket. 2. Overwinteren in

10nn2IJ'den 3. Toeristisch nieuws.
'ÖS rHAUte"

S
"J (TT)Die Schwarzwaldklinik.

fiCT'e- Afl.: Mit Gewald geht alles.ioSh->-
-ik ""Champagner-Melodien.«SP-;

I_> s_r Bilder aus der Wissenschaft.
'3'ön Persoverzichf-
l4__r tagesschau.
'5 On ""Te|etekst-overzicht.
ISqT Tagesschau.

«,, Sinha Moca. Braziliaanse serie.
'Sar. 7

° Heimat ist wos mir gut geht.
Portage over het Emigranten-mu-

160nm te Bremerhaven.
16 ie Die Trickfilmschau.

J 5 Ein Hamster im Nachthemd.
ir "_ derserie. Afl.: Die gestohlene Erf--I^-9-■°° Abenteuer Wildnis. Onderweg

Götz Dieter Plage, kinderpro-
Afl.7: Treffpunkt Wasser-

-1? le Tagesschau.
'; 5 Flug in die Holle. Warten aufl&Wunder.Ij'f° Tagesschau.

's'sS er und Heute- Actualiteiten.
v'« Grosstadtrevier. Serie. Afl.:

19'e'schussrot.
Pro 9r-mma-overzicht.(TT)Tagesschau.

J5 (TT)Peter Strohm. Die sieben
p,onde des Jupiter, tv-film van Sigi
t °'hemund, met Klaus Löwitsch, Ka-

*lr?nScnaake' Horst Frank ea-
bU° Unter dem Pflaster von Paris.
/»5 Weltenbummler. Met Hardyu9er in Australië. Afl.2: Die Leute

}j°n Broome.}j'!? 0 Tagesthemen. Actualiteiten.
;u° ■ Die Nacht der Wahrheit.
jf^erikaanse speelfilm uit 1951 van

l^eph Losey, met John Barrymore

jr., Preston Foster, Howland Cham-
berlain e.a.

00.10 Tagesschau.
00.15-00.20 Nachtgedanken. Be-

schouwing door Hans Joachim Ku-
lenkampff.

" Peter Carsten en Werner Kreindl in 'SOKO 5113. (Duitsland 2 - 17.45 uur)

Duitsland 2
09.45 Zie Duitsland 1

13.15 Warum Christen glauben. 13-
-delige serie over religie. Afl.2: Zu wel-
chem Ende?.

15.25 (TT)Programma-overzicht.
15.45 Programma-overzicht.
15.55 Heute.
15580 Boomer, der Streuner. Serie

met Tammy Lauren, Whitney Blake
e.a. Afl.: Der Schónheitswettbewerb.

16.20 Logo. Kinderprogramma.
16.30 UnserFreund... das Pferd. Do-

cumentaire over de geschiedenis van
paard en mens. Afl.2.

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

17.10 ""Tele-lllustrierte. Actualitei-
ten, sport en amusement.

17.45 SOKO 5113. Afl.: Nichts geht
mehr.

18.55 Programma-overzicht.
19.00 Heute.
19.30 Der Landartzt. Afl.: Auf neven

Wegen.
21.00 Ratschlagg für Kinoganger.

Filmtips. 1. Wolffmilch van Hector Ba-
benco. 2. Beim nachsten Mann wird
alles anders van Xaver Schwarzen-
berger.

21.15 WISO. Sociaal-economisch ma-
gazine.

21.45 Heute-journal.
22.10 Das grüne Haus und die Hun-

de. Portret van de Peruaanse schrij-
ver Mario Vargas Llosa.

22.40 Die stillen Stars. Serie portret-
ten van Nobelprijs-winnaars. Van-
daag: de scheikundige Meivin Calvin.
(Twee kanalen.).

23.10 Vermischte Nachrichten. Tv-
film van Alexander Kluge, met Marita
Breuer, Rosel Zech, Sabine Wegner
e.a.

00.50-00.55 Heute.

TV-KANALEN, GOLFLENGTEN
v_*e|- en CAI-abonnees:

kanalen zie schema exploitant

" = zwart wit programma
* = stereo geluidsweergave

I® = tweetalig bij stereo-app.

' = teletekst ondertiteling

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

Nederland 2: 31, 33, 35. 49, 54, 56 en 60
Nederland 3: 23, 32, 34. 43, 48, 52 en 59
Duitsland 1:9. 12. 24 en 46
Duitsland 2: 21. 29. 35 en 37
Duitsland 3 WEST: 39, 48, 50, 55 en 58
Duitsland 3 (SWF): 40, 55 en 56
België/TV 1: 10 en 44
België TV 2: 25 en 47
België RTBF 1: 3 en 8
België Tele 21: 28 en 42
RTL Plus: 7. 26, 36.46 en satelliet
Sat 1: satelliet
3 Sat: satelliet
SSVC: 33, 40. 49 en 59
Sky Channel: satelliet
Super Channel: satelliet
TV 5: satelliet

België/TV 1
Mnlj'^0 Schooltelevisie.

_■_*_} Zonen en dochters. Australi-lj^e serie, (herh.)
ls'_£ Terloops. (Herh.)

_i 5 Van Pool tot Evenaar. Van-
l>*a9: De Nijl.

'10 Made in Belgium extra. Mode-
l_.na9azine.(herh.).-3u Snorkels. Afl.: Wie de meesteBs_

armen heeft...
17.55 Nieuws.
18.00 Tik Tak. Animatieserie, (herh.)
18.05 Plons. Afl.: Plons en de rikketik-

ketikketak. (herh.)
18.10 Kameleon. Doe-programma

voor kinderen. Vandaag: Maquettes.
(herh.)

18.35 Europese volksverhalen. Van-
daag: De groene berg.

18.45 Willem Teil. Amerikaanse-Brit-
se jeugdserie. Afl.: Boodschap voor
Genève.

19.10 Uitzending door derden.
Lichtpunt, programma van de Vrijzin-
nige Verenigingen.

19.25 Mededelingen, programma-
overzicht en paardenkoersen.

19.30 Nieuws.
20.00 Buren. Australische serie..
20.20 Fanklub. Vandaag: Sweet and

Gentle met Keep Movin.
20.30 Captain James Cook. 8-delige

Autralische serie. Afl.l.
21.20 Kijk uit! Verkeerstips. Van-

daag: Nee, ik rij. (herh.)
21.25 Labyrinth. Damiaan: pater van'

de Leprozen..
22.15 Intermezzo.
22.25 Kunst-zaken.
22.30 Nieuws.
22.45 Huizen kijken. Serie over bou-

wen, verbouwen en wonen. Afl.l.
Presentatie: Paul Bolle.

23.10-23.15 Coda. Sonnet, van P.C.
Hooft.

3 öen Crabbé presenteert 'Fanklub'. (Belgiè/TV 1 -"20 uur)

Nederland 3
NOS
09.00-09.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.

10.00-10.30 Schooltelevisie. Maar
niet heus. Afl.l: Fantaseren is leuk.

13.00-13.05 Nieuws voor doven en
slechthorenden.

17.15 Nieuws voor doven en slecht-
horenden.

17.30 Journaal.
17.45 Sesamstraat.
18.00 Medelanders Nederlanders:

Molukkers in Californië.
18.30 (TT) Help. Informatieve serie

over hulpverlening. Af1.15.
18.45 Taal van Alledag. Les 15.
19.00 (TT) Het Klokhuis. Afl.: Ener-

gie.
19.15 (TT) Jeugdjournaal.
19.25 Het waanland. Kinderprogram-

ma waarin theater en boeken centraal
staan.

19.36 Film van de Maatschappij tot
Redding van Drenkelingen.

19.41 Zendtijd ten behoeve van de
Politieke Partij Radikalen (PPR).

20.00 Journaal.
20.29 "" Rok en rol. Afl.4: Rok & Rol

doet een oogje dicht.
21.15 Studio Sport.
21.55 Kenmerk. Actualiteitenrubriek.
22.20 Bericht van de Wilde Ganzen.
22.30 Journaal.
22.40 Open Universiteit: Beleidskun-

de. Afl.l.
23.10-23.15 Nieuws voor doven en

slechthorenden.

" Neüy Frijda en Tatjana Simic in 'Flodder. (Nederland 2- 20.29 uur)

RADIO
Radio 1: 95.3 en 100.3 mHz. 747 kHz (402 m) en
1251 kHz (240 mj

Radio 2: 92.1 en 88,2 mHz (van 19 00-7 00 ook
frequenties AM- en FM-zenders Radio 1)
Radio 3: 103.9en 90.9 mHz
Radio 4: 98 7 en 94.5 mHz
Radio 5: 1008 kHz (298 m) en 891 kHz (337 m)
Omroep Limburg: 95.3 en 102.1 mHz
BRT 2: 555 m (540 kHz), 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 00) - FM 6 en
33 (88,9 en 97 mHz) - KG 49.26 m (6090 kHz)
WDR 4: 93.9 en 91.9 mHz

België/TV 2
19.00 Zonen en dochters. Australi-

sche serie.
19.23 Tweemaal Zeven. Tv-spelletje

met Mark Demesmaeker.
19.28 Programma-overzicht.
19.30 Nieuws.
20.00 Extra time.
20.30 Uitzending door derden. Pro-

gramma van de Katholieke Televisie-
en Radio-Omroep.

21.20-22.25 Parlando... ma non trop-
po. Fred Brouwers praat met Marion
Hansel over muziek.

TV5
16.10 Agence interim. 16.30 Bonjour,
Bon Appétit. 17.00 Récréation. 17.30.
Des chiffres et des lettres. 18.00 Vin-
cendon. 19.30 Papier glacé. 20.00
Nieuws. 20.30L'autobus du show-busi-
ness. 20.50 Nouveau monde. 22.00
Journal télévisé. 22.35 Entrepreneur
Ine. 23.00 Arme Hébert. 23.30 Nord-
Sud. 00.00 Rock etc. 00.30-01.00 Pa-
pier glacé.

programma's maandag televisie en radio

Nederland 1
I*l"00-13.05 Nieuws voor doven enKJ^hthorenden.
IS in

Jim Australische serie.'
(ff groeit steeds verder van zijn fami-a'. Des en Daphne hebben allebei
lW 9ast uitgenodigd.

"*> Nogges. Herhaling van KRO-
'a9menten. Presentatie: Mieke La-tte';, 5 De poppenkraam. Kinderserie.Fe dure pop.

ko ( Was eens-- het leven. Te-
.^fiimserie. Afl.2: De geboorte.
17.4 Journaal-
Bon Tekenfi|m*estival.
ff® Kinderkookkafé. Vandaag: Ta-
rr s Gast: Sergio Silvo. Presentatie:wanolein Macrander.

18.20 Op je ogen. Jongerenmagazi-
ne, (herh.)

18.45 Pimmetje Panda. Afl.: Nieuwe
bewoners op de schroothoop. Doerak
en Nijdas mogen bij de Snoezels blij-
ven en Haantje de Voorste gaat Juffie
Nuffic verrassen.

19.00 Journaal.
19.18 Volmaakte vreemden. Ameri-

kaanse comedy-serie. Afl.: Het ski-
avontuur (1).

19.45 Mijn dochter en ik. Engelse co-
medy-serie. Afl.: Nachtrust. De nacht-
rust van Derek, Simon en Samantha
wordt verstoord.

20.15 Surprise Show. Programma
waarin mensen onverwacht verrast
worden. Presentatie: Henny Huis-
man.

21.25 Hotel op stelten. Engelse co-
medy-serie. Afl.: Hotel inspecteurs.

21.55 Hoofdpersoon. Aad van den
Heuvel volgt een hoofdpersoon uit de
actualiteiten.

22.30 Journaal.
22.40-23.40 Een uur Simenon.

Twaalfdelige reeks verfilmingen van
de romans van George Simenon.
Vandaag: Het huis aan de overkant.
De eenzame Dominique ziet in het
huis aan de overkant hoe haar buur-
vrouw Antoinette leeft en gaat daar
helemaal in op.

'itfr, e Lamers presenteert
Uu°9°es'. (Nederland 1 - 15.55

België/Télé 21
18.30 Schooltelevisie. 19.30 Journaal'
met simultaanvertaling in gebarentaal.
20.00 Start, sportprogramma. Met
skiën te Garmisch-Partenkirchen, sa-
menvatting. 22.00-22.45 Top 21, hitpa-
rade.

België/RTBF 1
14.00-14.30 Schooltelevisie. 16.50-
-17.20 Schooltelevisie. 17.45 Vacature-
bank. 18.00 Nouba nouba. 18.30 Ja-
mais deux sans toi, gevarieerd informa-
tief programma. 19.00 Journaal. 19.03
Ce soir, Waalse actualiteiten. 19.24
Paardenkoersen. 19.30 Journaal.
20.00 Contacts, verkeerstips. 20.05 Le
grand chemin. Franse speelfilm uit
1986 van Jean-Loup Hubert. Aansl.:
Debat over Zo vader, zo zoon. 23.10
Journaal. 23.40-23.50 Tribune econo-
mique et sociale, (herh.)

Radio 2
leder heel uur nieuws. 7.04 Een
goede morgen met Ron Brandste-
der (8.04-8.15 TROS-Aklua) 9.04
TROS Gouden Uren. 11.04Op Vol-
le Toeren. 12.04 André van Duin.
13.04TR0S Aktua. 13.15 Tijd voor
Tetske. 14.04 Muziek uit duizen-
den. 15.04 Met muziek uit het hele
land door. 16.04 Open huis. 16.57
EO-Metterdaad hulpverlening.
17.04 Ronduit Radiokrant. 18.04
Tijdsein. 18 25Kom er es uit. 18.50
de wolkenwagen. 19.03Van u wil ik
zingen. 19.30 Hemelsbreed. 19.45
Begrijpt u wat u leest? 20.02-7.00
Zie radio 1.

Radio 3
lederheel uur nieuws. 6.02 de baas
van de week. 9.04 Arbeidsvitami-
nen 12.04 Hollands Glorie. 14.04
ToppopRadio. 16.04 Toppop twin-
tig. 18.04 Driespoor. 19.03 Het
steenen tijdperk. 20 03 Muziek met
Mela. 22.03 Candlelight. 23.03-
-24.00 Droomgeheimen.
.■.il ■ iniiii

Duitsland 3 West
09.10 Sesamstraat
09.40 Telekolleg 11. Cursus geschie-

denis. Les 14. (herh.).
17.35 Teletekstoverzicht.
18.00 Telekolleg 11. Cursus Duits. Les

15.
18.30 Sesamstraat.
19.00 Aktuelle Stunde. Regionaal

magazine met nieuws en sport.
20.00 Landesspiegel.
20.30 Sportplatz: 166,6 meter. Ar-

beitsplatz 6 Tage-Rennen, documen-
taire.

21.00 Fragen Sic Frau Dr. Cora.
Afl.l.

21.30 West 3 aktuell.
21.45 Medizin-Magazin. Gezond-

heidstips. Vandaag: Huidkanker en
voorstadia en Allergische huidziek-
ten.

22.30 Die Millowitschs. Kroniek van
een Keulse toneelspelersdynastie,
documentaire, (herh.).

23.15 Kultur extra. Discussie over de
quota-regeling voor kunst.

00.00-00.05 Laatste Nieuws.

Duitsland 3 SWF
08.00 Tele-Gymnastik. (53).
08.30 Kolleg 11. Cursus Duits. Les 15.
09.00-10.40 Schooltelevisie.
16.30 Musik in ihrer Zeit. Afl.: Barock.
17.00 Beitrage zur informations-
technischen Grundbildung. Afl.:
Mass für mass.

17.30 Telekolleg 11. Cursus Duits. Les
15. (herh.).

18.00 Sesamstraat.
18.29 Da schau her. Programma voor

nieuwsgierigen. Presentatie: Maria
Knilli. (herh.).

18.56 Het zandmannetje.
19.00 Abenschau Bliek ms Land.
19.30 Lander - Menschen - Aben-

teuer. China - am Rande, documen-
taire over enkele minderheden in Chi-
na.

20.15 Sonde. Techniek, milieu en we-
tenschap.

.21.00 Südwest aktuell - Neues urn
Neun.

21.15 Traum-Tanzer. Das gute Ge-
schaft mit Miss Disco-Queen und Co.

21.45 Weihnachten mit Willy. Oos-
tenrijkse tv-film van Helmut Eisendle
en Kurt Faudon, met Karin Kienzer,
Klaus Rohrmoser, Konstanze Brei-
tebner e.a.

22.45 Der unruhige Kontinent. Peter
Krebs bericht over India, Afghanistan
enz.

23.30-23.35 Laatste nieuws.

RTL Plus
06.00 Hallo Europa. Magazine.
09.10 Die Springfield Story. Ameri-

kaanse serie, (herh.)
09.55 Mask. Tekenfilmserie. Afl.: Das

Buch der Macht.
10.15 California Clan. Amerikaanse

tekenfilm. Afl.3. (herh.)
11.00 Die Springfield Story. Ameri-

kaanse serie, (herh.)
11.40 Sketchhotel.
11.50 Tekenfilm.
12.00 Du schon wieder. Amerikaan-

se serie. Afl.: lm Kaufrausch.
12.30 Klassik zu Mittag. Met hetRTL-

Orkest.
13.00 Heute bei uns.
13.10 Mask. Tekenfilmserie. Afl.: Das
Buch der Macht, (herh.)

13.30 Ein Schicksalsjahr. Ameri-
kaanse serie. Afl.: Liebeskummer.

14.10 Der Sechs-Millione-Dollar-
Man. Amerikaanse serie. Afl.: Der
Einzel kampfer.

15.00 Ihr Auftritt, Al Mundy. Ameri-
kaanse serie. Afl.: Champagner für
die Damen.

15.45 Netto: Ihr Wirtschaft heute.
15.55 RTL Aktuell.
16.05 Die Springfield Story. Ameri-

kaanse serie.
16.55 RTL Aktuell.
17.00 Du schon wieder. Amerikaan-

se serie. Afl.: Die Tournee, (herh.)
17.25 ■ Flash Gordon. Amerikaanse

serie. Afl.l: Die unsichtbare Gefahr.
17.55 RTL Aktuell.
18.00 Ihr Auftritt, Al Mundy. Ameri-

kaanse serie. Afl.2: Es tritt auf, Noah
Bain. (herh.)

18.45 RTL aktuell.
19.02 Karlchen.
19.10 Der Sechs-Millionen-Dollar-

Mann. Amerikaanse serie. Afl.: Ge-
heimnis Verrat.

20.00 Weerbericht.
20.10 Da steht der Freeway Kopf.

Amerikaanse speelfilm uit 1981.
21.50 RTL-Spiel.
22.00 RTL Aktuel.
22.25 Mannermagazin 'M. Erotisch

magazine.
23.00 Kulturmagazin 10 vor 11.
23.25-00.15 Street Hawk. Amerikaan-

se serie. Afl.: das falsche Opfer.
(herh.)

SSVC
12.40 Children's SSVC. Kinderpro-

gramma. Vandaag: Button Moon.
12.55 Let's Pretend. Vandaag: The

tent.
13.10 Physical Persuits. Crawling

v.Epping v.Willesdon.
14.00 News and weather.
14.30 Neighbours. Henry s liefdesle-

ven neemt een andere loop.
14.50 Knots landing. Vandaag: Dis-

tant locations.
15.40 Children's SSVC. Vandaag:

Allsorts.
16.00 The real ghost busters. Een

goed gezinde geest genaamd Buster
treedt in het leven Ghos-buster.

16.20 Tumbleweed. Nieuwe serie.
Vandaag: De heks en de leeuw.

16.35 Knightmare.
17.05 Dramarama. Vandaag: Snap

Decision.
17.30 Blockbusters.
17.55 The chart show. Non stop vi-

deos in de Top tien.
18.45 News and weather.
19.00 Strike it Lucky. Nieuwe serie.
19.25 Coronation Street.
19.50 Me and my girl. Vandaag:

When you'r smiling.
20.15 The natural world. Vandaag:

Wild waterfalls.
21.05 Boon. Vandaag: Never say Tre-

vor again.
22.00 News and Weather.
22.30 World in action.
22.55-23.55 Sportscene.

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 Hier
en nu nws. overz). 12.06 Boer en
tuinder 12.30 Nws. overz Hier en
Nu. 12.32 Over kopen gesproken.
12 50 Moment. 12.56 Meded. voor
land- en tuinbouw. 13.09 Hier en
nu. 14.06 Veronica nieuwsradio.
20.02 Club Veronica trend. 21.02
KRO's Jazz Connection. 22.02 Op
de eerste rang. 22.50 In het teken
van de regenboog. 23.05 Met het
oog op morgen. 0.02 Easy liste-
ning. 2.02 AVRO's nachtdienst.
6.02-7.00 Auto in! Avro aan!

Radio 4
7 00Nws. 7.02 Aubade (8.00 Nws).
9.30 Daar word ik stil van. 10.00
KRO-Klassiek op maandagmor-
gen: 1. Philhaimonia-kwartet Ber-
lijn. 2. Radio Filharmonisch Orkest
0.1.v. Hugh Keelan. 3. Sonja van
Lier, sopraan, en Thom Bollen, pia-
no. 11.50 Over muziek. 12.00Ra-
dio Vierklank. (13.00 Nws.) 14.00
KRO-Klassiek op maandagmid-
dag: Das Paradies und die Peri,
oratorium van Schumann. 15.50
KRO-Literair: Over poëzie. 16.00 In
antwoord op uw schrijven - klas-
siek. 16.45 Zin in muziek. 17.00
Werken van Beethoven. 18.00
Nws. 18.02 Blazers magazine.
18.30 De Klassieken: Kritiek en sa-
tiren. 20 00 Nws 20.02 De VARA-
Matinee: Radio Filharmonisch Or-
kest 0.1.v. Christian Badea m.mv.
Dezsö Ranki, piano. 21.30 Jan No-
votny. piano Uit: Tsjechische dan-
sen, Smetana 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 Levens-
beslissingen 10.00 Factor 5, met
om 11.00 Berichten van en over
ouderen. 12.00 Nws. 12 05 Het
voordeel van detwijfel. 13.00Nws.
13.10 Faktor 5, met om 13.10 Be-

richt van buiten. 14.00 Moet je ho-
ren. (AVRO). 14.05 Weet wat je
eet. 14.25 Radio driehoog-achter.
14.45 Chips die je niet kunt eten.
15.00 Bericht uit het koninkrijk.

16 30 NOS Kindermagazine. 17.00
Wat een taal. 17.30 Het einde van
de oorlog. 17.55 Meded. en schip-
persberichten. 18.00 Nws 18 10
Chips die je niet kunt eten-magazi-
ne. 18.20 Uitzending van D'66.
18.30 Progr. voor blinden en
slechtzienden. 18.40 De Vrije Ge-
dachte. 18.55 Promoprogr. voor
buitenlanders. 19.00 Programma
voor buitenlandse werknemers.
20.30 Het voordeel van de twijfel.
21.35-22.00 Hobbyscoop.

SAT1
06.00 Guten Morgen mit SAT 1. 09.00
SAT 1 Bliek. 09.05 Programma-over-
zicht. 09.10 Der Nachste bitte. Afl.: Das
Auge des Gesetzes wacht. 09.35 Su-
perkater. Afl.: Verstarkung für Tippel
10.00 SAT 1 Bliek. 10.05General Hos-
pital. Afl.: Enterbt! 10.50 Koehen mit
SAT 1. 11.00 SAT 1 Bliek. 11.05 Der
schwarze Sergeant. Amerikaanse wes-
tern uit 1959 van John Ford. 13.08
Tele-Börse. 14.00 Ihr Horoskop. ME
Programma-overzicht. 14.05 Mr. Mi
goo. Afl.: Mr. Magoo und Robin Hoöd-.
14.30 ■ Lassie. Afl.: Tinti - Die Krahe:
14.55 Der Goldene Schuss. 15.05 Ge?
neral Hospital. Afl.: Erpressung. 15.50
Koehen mit SAT 1. 16.00 Mem Freund
Taffdi. Afl.: Ein Sohn für Frank Murphy.
16.25 Der Goldene Schuss. 16.35 Die
Leute von der Shiloh Ranch. Afl.: She-
riff für zwei Stunden. 17.35 SAT 1 Bliek.
17.45 Bezaubernde Jeannie. Afl.:
Jeannie auf Sparkurs. 18.15 Glücks-
rad. 18.45 SAT 1 Bliek. 19.00 SAT.I
Wetter. Aansl.: Programma-overzicht.
19.10 V - Die ausserirdischen Besu-
cher kommen. Afl.: Vader und Sohn.
20.00 SAT 1 Bliek. 20.10 Make-up und
Pistolen. Afl.: lm Netz der Mafia. 21.05
SAT 1 Bliek. 21.10 Unsere tollen Nich-
ten. Oostenrijkse komedie uit 1962 van
Rolf Olsen. 22.50 SAT 1 Bliek. 23.00
News & Stories. 23.40-23.50 Program-
ma-overzicht.

3 SAT
14.15 ZDF Musikkanal. 17.15 Heute
Abehd in 3sat. 17.20 Mini-ziss. Jeugd-
journaal. 17.30 Pinocchio. Afl.: Wie Pi-
nocchio ein Hofhund wird. 18.00 Bilder
aus Österreich. 19.00 Heute. 19.22
3sat-Studio. 19.30 X.-Large. Jeugdma-
gazine. 21.00 Ein Heim für Tiere. Afl.:
Martha und Co. 21.45 Kulturjournal.
21.53 Sport-zeit Nachrichten. 22.00
Zeit im Bild 2. 22.20 Royal Flash. En-
gelse speelfilm uit 1975 van Richard
Lester. 23.55 3sat-Schlagzeilen.

Sky Channel
05.30 European Business Channel.
06.00 Good Morning Scandinavia.
07.00 The DJ Kat Wake-Up Club.

Kinderprogramma.
07.05 The DJ Kat Show.
08.00 Cisco Kidd.
08.30 The Littles. Tekenfilm.
09.00 ««Made in Germany. Muziek-

programma.
10.00 ""Countdown. Muziekpro-

gramma.
11.00 ««The Coca-Cola Eurochart
Top 50. Muziekprogramma.

12.00 Another world.
13.00 Beyond 2000.
14.00 Ritters Cove.
14.30 Starcom.
15.00 ""The Nescafé UK Top 40.

Muziekprogramma.
16.00 The DJ Kat Show.
16.57 The Uniroyal Weather Report.
17.00 Gidget.
17.30 I Dream of Jeannie.
17.57 The Uniroyal Weather Report.
18.00 The ghost & Mrs. Muir.
18.30 The Insiders.
19.30 Monday Movie. Film.
21.37 The Uniroyal Weather Report
21.40 Mobil Motorsports News.
22.10 Paris to Dakar rally.
22.25 ««Soul in the city. Muziekpro-

gramma.
23.25 " «Canada Calling. Muziekpro-

gramma.
23.57 The Uniroyal Weather Report.

00.00
Road to the stamping ground. 01.00
Grosse Fuge. 01.30
Tribulations of St. Antoine. 02.10
African culture. 02.55-05.30
Landscape Channel Programmes

From SKY.

Omroep Limburg
7 15-7.59 Ochtendmagazine: Lim-
burg actueel, gast v.d. dag en muz
8.05, 9.02, 10.02 en 11.02 Kort
nws. 12 05-12.56 Middagmagazi-
ne: Limburg Actueel, Limburg en
de wereld, agenda en muz. 13.05,
14.02, 15.02 en 16.02 Kort nws.
17.02Region. weerber. 17 05 Lim-

burg actueel, agenda en muz.
17.25 Vakwerk: de Limburgse ar-

beidsmarkt, scholing en vacature-
bank. 17.55Kort nws. 18.05-18.07
Aankondigingen.

BRT 2
530 De Gouden Geeuw (6 00,
6.30, 7.00 Nws 7.30 Nws en
R V.A.-berichten). 8.00 Nieuws.
8 12 De Groote Magazijnen. 10.00
Nieuws 10.03 Kwistig met muziek.
11.55 Mediatips. 12.00 Limburg
1988. 13.00 Nieuws. 13.10 Joeke-
bokssouvenir. 14 00 De eerste
dag. 16.00 Vooruit Achteruit. 17.00
Focus. 17.10 Hitrevue. 19.00
Nieuws 19.10 Zig-Zag 22.00

Nieuws. 22 05 Manejvers in het
donker. 23.30-2.00 Twee tot twee
(om 00 00 uur Nieuws.)

Super Channel
07.00 World News and Business. In-

ternationaal nieuws, weerbericht en
sport.

08.00 The Mix. Het allerlaatste inter-
nationale nieuws op het gebied van
muziek, videoclips, entertainment,
spelletjes en koken.

16.30 Hot Line. Liveshow waarin o.a.
aan de orde komen: de huiswerklijn,
telefoonspelletjes, muziek, tekenfilms
en humor.

18.30 Captain Power and the Sol-
diers of the Future. Serie.

19.00 Wanted Dead of Alive. Serie.
19.30 Kate and Allie. Serie.
20.00 Mutiny. Sf-film.
21.45 World News. Internationaal

nieuws in de talen Engels, Duits en
Nederlands.

22.00 As Entertainment Tonight...
The Discovery Zone.

00.00-03.00 The Mix. Het allerlaatste
internationale nieuws op het gebied
van muziek, videoclips, entertain-
ment, spelletjesen koken.

Belg. Rundfunk
6.30 Radiofrühstück. 7.15 Wunsch-
kasten. 7.30 Regionalmagazin
7.45 Veranstaltungskalender. aio
Presseschau 8.30 Besinnliche
Worte. 9.05 Regionalmagazm. 9 05
Musikexpress 10.00 Gut Aufge-
legt 11 05 Gut Aufgelegt. 12 00
Musik bei Tisch (Veranstaltungska-
lender). 12.30 Presseschau. 14.05
Musikzeit heute: Operette und Mu-
sical 15.00 Nachmittagsstudio
16 05 Spotlight: US-Charts. 17.05
'Oldiekiste. 18.00 Regionalnach-
richten: BRF-Aktuell. 18.40-2000
Jazz.

Luxemburg/RTL
5 30 Guten Morgen! 9.00 Ein Tag
wie kein anderer. 11.00Treff nach
elf. 12.00 Is jan Ding. 14.00 Viva
16.00 Entenjagd 17.00 RTL-MU-
sikduell 17.50 Sportshop. 18.00
RTL-Musikduell. 19.00-1.00 Ein
junges Musikprogramm.

WDR 4
4.05 Radiowecker 605 Morgeh-
melodie. 9.05 Musikpavillon 12.07
Gut aufgelegt. 14 05 Auf der Pro-
menade. 15.00 Café-Konzert.
16 05 Heimatmelodie. 17.00 My-
sik-Express. 20.05 Zwischen
Broadway undKudamm. 21 00 Mu-
sik zum Traurnen. 22.30-4.05
Nachtexpress.
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Regina: 'Ik ben een
beetje museumgek'

„Tintamarre betekent kleur van de zee en is de
naam van een klein eilandje dat in deazuurblau-
we Caribische Zee ligt. Bijna twintig jaar gele-
den restaureerden mijn man en ik een plantage-
woning op een ander Antilliaans eiland, Aruba.
We noemden onze plantage 'Tintamarre' en
uiteraard draagt mijn kunstatelier in Ingber nu
ook die naam."

Regina, getrouwd met de AntilliaanWouter van
Romondt, woont sinds tien jaar in Nederland.
Nu voelt Regina zich thuis tussen de groene
heuvels van het Limburgse landschap. Naast te-
ken- en schildercursussen geeft Regina les in
kunstgeschiedenis en Engels en verzorgt ze cal-
ligrafiecursussen.

Voor iedereen die geïnteresseerd is in kunst, or-
ganiseert ze daarnaast ook dagtochten naar mu-
sea in Maastricht, Amsterdam en Den Haag.
„Toen mijn leerlingen hoorden dat ik ook wel
eens naar Parijs, Londen en Rome ging om daar
musea te bezoeken, ontstond het idee om kunst-
reizen te organiseren. Dit jaar staan onder ande-
re driedaagse excursies naar de grote kunstste-
den Parijs en Londen met museumbezoeken en
bezienswaardigheden op het programma. Lan-
gere reizen worden gemaakt naar Italië, met
name naar Rome."

„Ik ben niet alleen een beetje 'museumgek'. Dat
geldt ook voor calligrafie, de kunst van het-
schoonschrijven. Bij calligraferen gaat het voor-
al om het technisch schrijven en de mooie inde-
ling van de sierletters. Belangrijk is dat cursis-
ten eerst bekend raken met de bandschriftpen,
een pen dievoor de klassieke manier van calli-
graferen wordt gebruikt. Daarna leren ze drie
schrijfstijlen: 'Minuskel' is het zakelijke sier-
schrift; het 'Gotische' of 'Oud Hollandse' schrift
is rustiek en geschikt voor bijvoorbeeld menu-
kaarten en het laatste 'Italicschrift' wordt ge-
bruikt bij het schrijven van gedichten."

Volgens Regina vindt iedereen die 'lettergek' is,
de techniek en de indeling van de sierletters het
belangrijkst.
Begin 1989 start zij weer met een nieuwe calli-
grafiecursus voor beginners en gevorderden.

Dat Regina een 'duizendpoot' is, blijkt uit het
feit dat ze naast al die activiteiten ook nog tijd
heeftvoor een leukehobby. Ze heeft eenreizend
poppentheater met licht- en geluidsinstallatie
waarmee ze met name peuterspeelzalen be-
zoekt. „Ik maak de poppenzelf en de belevenis-
sen van mijn creaties zijn vooral geschikt voor
de allerkleinsten. En het is geweldig om ook dit
werk te mogen doen."

[" Regina bij een van haar composities. 'Ik doe mijn inspiratie vooral op tijdens de kunst-
reizen'. Foto: WIDDERSHOVEN

'Als je niet kunt ruiken, mis je veel'

Geuren roepen emoties
en herinneringen op

Geur is emotie. Geur kan
geborgenheid en herken-
ning geven, herinneringen
en verlangens oproepen.
Dat verklaart waarom psy-
chologe Anita Spruit zich
beroepsmatig bezighoudt
met het ontwikkelen van
parfums. „Door niet te kun-
nen ruiken, mis je heel
veel."

Alles en iedereen heeft een spe-
ciale geur. Geuren kunnen herin-
neringen van lang geleden op-
roepen, geuren kunnen kalme-
ren, activeren, agressie oproe-
pen, verleiden, afkeer inboeze-
men, angstig maken.
Uit onderzoek is gebleken dat
een baby al na zes dagen de eigen
moeder feilloos kan onderschei-
denuit de geurtjes van vele moe-
ders. Die 'nestgeur' geeft het
kind een gevoel van veiligheid,
geborgenheid, erbij horen. Men-
sen die vanaf de geboorte niet
kunnen ruiken (en proeven),
missen veel. „Door geuren neem
ie dingen dieper waar", zegt Ani-_ Spruit. „Stel dat je in het bos
oopt zonder iets te kunnen rui-
ten, de bomen, het voorjaar, de
risse lucht, dan loop je in een
iteriel decor. Het is moeilijk uit
te leggen watje dan precies mist.
Er bestaat geen geurtaai. Praat je

over geuren, dan kom jealtijd uit
op: iets lijkt óp, iets doet denken
aan".
Anita Spruit, gespecialiseerd in
de psychologie van de geur -
'Nee, m'n naam heb ik voor mijn
vak niet mee' - vindt dat de voor-
keur voor bepaalde geuren min
of meer oploopt met wat zich in
de samenleving afspeelt. „De
zware parfums, Opium is een
goed voorbeeld, en de manier
waarop die werden gepresen-
teerd, dat was bijna sex, harde
porno. Aids heeft ervoor gezorgd
dat men voorzichtiger is gewor-
den. Geen zes partners meer
maar gezellig met zn tweetjes.
Bij dieharmonie passen geen be-
dwelmende luchten maar ingeto-
gen, zachte geuren. Er is een
overgang merkbaar van, zeg
maar, harde naar zachte porno."

Het mag vreemd klinken, maar
ook de parfumerie is onderhevig
aan bijna wetmatige golfbewe-
gingen. Er wordt steeds meer ge-
bruik gemaakt van kunstmatige
stoffen die er vroeger niet waren.
Bovendien is er na een periode
van hele zware parfums nu een
terugkeer naar hele lichte, vluch-
tige.

Volgens Anita Spruit is er over-
eenkomst tussen de kleur die
iemand het meest aanspreekt en
de geur die daarbij hoort. Groen-
blauw, turquoise, bijvoorbeeld

hoort bij natuurlijk en daar past
een 'Chypre' bij, een zakelijke,
niet te opdringerige geur. Een
voorkeur voor de kleur rood - vu-
rig, gevaarlijk, spannend - zou
passen bij 'Oriëntaals', een zwaar
parfum. Dit is onderzocht door
de Westduitser dr. J. Mensing,
wiens Farbrosette-theorie in
geurkringen gesneden koek is.
In Nederland heeft Anita Spruit
diemethode gelanceerd als hulp-
middel bij het ontwikkelen van
geuren.

Grauw
Ze heeft net een jaarin Hamburg
achter de rug bij Quest Interna-
tional, een van de grootsten bin-
nen de industrie van reuk- en
smaakstoffen. Vanaf begin dit
jaar opereert ze zelfstandig in
Nederland, als bedrijfsadviseur
voor het ontwikkelen en testen
van nieuwe geurlijnen. „Neder-
land is verdomd klein. Er ge-
beurt weinig op geurengebied in
vergelijking met andere landen.
Maar na Duitsland wilde ik weer
even in Holland zijn. Weetje wat
ik in Duitsland miste? Het woord
'lol. Het was Frau Spraut voor en
Frau Spraut na." Italië is haar
volgende stap. „Dat is mijn
droom. Daar ruikt het zo lekker.
Ik vóél die mensen daar meer.
Nederlanders vind ik toch voor-
namelijk grauw klootjesvolk."

Andere testen waar ze aan heeft
meegewerkt zijn het laten zien
van foto's van verschillende ty-
pen mensen, netjes, slordig, al-
ternatief, sportief, deftig en test-
personen daarbij een geur te la-
ten kiezen. Welke geur past bij
welk beeld van iemand? De ge-
gevens en het advies gaan dan
naar de parfumeur, die aan het
mixen slaat. „Meestal is het een
hij, terwijl het reukvermogen
van vrouwen beter ontwikkeld
is. Met de proeven gaan wij dan
met behulp van panels kijken

welke geur aanslaat en waarom
Het is een tijdrovende bezig
heid".

" Anita Spruit, psychologe en geurspecialiste.

vrouw

Procedure naamsverandering versneld

Kind kan nu nog vlugger
naam van moeder krijgen

Kinderen van gescheiden ouders kunnen vanaf 1 februari snel-
ler hun achternaam laten veranderen. Dat betekent echter niet
dat al die kinderen nu zomaar de naam van hun vader kunnen
inruilen voor die van hun moeder of haar nieuwe partner. De
regels zijn soepeler geworden, maar het ministerie van justitie
blijft ze.strak toepassen.

Het ministerie verwacht dat het de
komende tijd storm zal lopen, om-
dat een aantal termijnen verkort
zijn. In de nieuwe regeling kan een
vrouw voor haar minderjarige kind
een naamsverandering aanvragen
als ze na de scheiding drie jaar al-
leen voor het kind heeft gezorgd.
Vroeger kon een kind pas na vijf
jaar de naam van de moeder aanne-
men.
De periode van drie jaar begint bij
het beëindigen van de relatie. Voor
ongehuwd samenwonenden wordt
uitgegaan van de datum waarop aan
het samenwonen een eind kwam.
Bij echtscheiding geldt echter de
datum waarop het vonnis is inge-
schreven en niet de datum waarop
de vader het gezin verliet.

De moeder kan na het verstrijken
van die periode van drie jaar de mi-
nistervan justitie toestemming vra-
gen het kind haar naam te geven.
Als de vrouw inmiddelsmet een an-
dere man gehuwd is, kan dat niet
meer. Het kind kan dan alleen de
naam van de stiefvader krijgen. De
wetgever heeft voor deze oplossing
gekozen om te voorkomen dat kin-
deren in één gezin verschillende
achternamen dragen. Daarbij gaat
hij ervan uit dat uit hét tweede hu-
welijk ook kinderen geboren kun-
nen worden, diedan de naam van de
vader krijgen.

Als de moeder echter niet her-
trouwt, maar wel al driejaarmet een
andere man samenwoont, kan ze
kiezen: haar eigen achternaam of
die van haar nieuwe levenspartner.
De meeste vrouwen geven de voor-
keur aan de eigen achternaam. Aan
de nieuwe relatie kan immers ook
weer een eind komen. De achter-
naam van het minderjarige kind
kan niet vaker dan één keer veran-

deren. Maar als er sprake is van
adoptie of erkenning, geldt dat niet.

roestemming
Of de naamswijzing doorgaat, hangt
mede af van detoestemming van de
vader. Ook het kind moet gehoord
worden als het twaalf jaar is of
ouder. De vader heeft geen veto bij
de beslissing die de minister neemt
op advies van de Kinderbescher-
ming. De Kinderbescherming en
ook de minister gaan uit van het be-
lang van het kind. „Het is voor een
kind niet prettig om als enige in een
gezin een andere naam te hebben",
licht een woordvoerder van justitie
toe. „Bovendien noemen kinderen
zich vaak al anders". Maatschappe-
lijk gezien verliest dit argument
echter aan kracht, omdat het gezin
steeds minder gezien wordt als de
belangrijkste samenlevingsvorm.
Daarbij komt nog dat mensen
steeds meer wennen aan situaties
waarbij niet alle kinderen uit één
gezin hetzelfde heten.
Als het kind nauwelijks meer con-
tact heeft met de natuurlijke vader,
is het in het belang van hetkind de
naam van de moeder of dievan haar
nieuwe partner aan te nemen. Heeft
het kind echter een goed contact
met de vader, dan ligt dat een stuk
moeilijker. „De gevallen zijn meest-
al zo verschillend dat er nauwelijks
algemene regels te geven zijn", al-
dus de woordvoerder.
Het is duidelijk dat er flink aan een
kind getrokken kan worden als va-
der geen naamsverandering wil en
moeder wel. Om te voorkomen dat
eenkind zwicht voor die druk en de
rest van zijn leven opgescheept zit
met een naam die hem niet bevalt,
kan het als het achttien is, nog op
zijn besluit terugkomen. „Dat ge-
beurt nog geregeld als het kind er
achter komt dat zijnvader geen boe-
man is, of als het kind ernstige pro-
blemen heeft met zijn stiefvader",
aldus justitie. Ook het omgekeerde
komt voor. Volwassen geworden
kan een kind alsnog de naam van
zijn moeder of stiefvader aanne-
men.

Thema-avond
De V.S.V., Vorming en Scholing
voor Vrouwen afdeling Klimmen
houdt 16 januariom 20.00 uur in zaal
Waltmans een thema-avond over
'vrouwen en medicijngebruik.
Twee deskundigen van de stichting
'Vrouwen en medicijngebruik' ge-
ven, aan de hand van dia's en andere
informatie, voorlichting over dit on-
derwerp. Aansluitend volgt een dis-
cussie. Entree ’ 2,50.

Vertraging
Het aannemen van een andere ach-
ternaam komt steeds vaker voor.
Aan het eind van 'de jarenzeventig
werden zon 1.700 aanvragen behan-
deld. De belangstelling groeide toen
het in 1980 mogelijk werd een kind
de naam van de moeder te geven.
Vorig jaar werden een kleine 2500
aanvragen ingediend voor naams-
verandering. De hele procedure
duurt negen maanden tot een jaar,
maar justitieverwacht dat de toene-
mende belangstelling vertragend
zal werken waardoor gerekend
moet worden op een periode van
twaalf tot vijftien maanden.

Informatie avond
De Jonge Agrarische Vrouwen or-
ganiseren dinsdag 17 januari in Ont-
moetingscentrum Timpaan in Gul-
pen een informatie-avond over no-
tariële aktes. Zo komen bijvoor-
beeld de onderwerpen: testament,
voogdijschap en huwelijksgoede-
renrecht aan bod. Aanvang: 20.00
uur.

Mengeling
Volgens de geurenspecialiste is
er de laatste jareneen nieuw ter-
rein bijgekomen: androgyne
geuren, een mengeling van wat
altijd als typisch vrouwelijk en
typische mannelijk is be-
schouwd. Vrouwelijke, bloemige
geuren worden mannelijker,

mannelijke worden vrouwelij-
ker. „Hoewel die beide uitersten
ook goed blijven verkopen. Pas-
sion van Liz Taylor, bijvoor-
beeld. Alleen dienaam al. Je ziet
een wat ranzig boudoir voor je.
met tierelantijnen, zoetige kleu-
ren én een poedel. Dan denk je
'mijn God. Het spul ziet er ook
nog roze-paars uit.

Maar het gebied er tussenin
groeit nog steeds, de scheidslijn
tussen heel vrouwelijk en uitge-
sproken mannelijk vervaagt
steeds meer".

Jeanny
„Als ik een melding binnenkrijg
dat er ergens een kind zo hulpe-
loos staat, een koffertje in de
hand met alle spulletjes erin die
het heeft, dan krijgt mijn gevoel
weleens de overhand. Ik moet
dan sterk de neiging onderdruk-
ken om te zeggen: 'Breng maar
bij mij. Maar helaas kan dat niet.
Mijn taak als bureauhoofd van
de Centrale voor Pleeggezinnen
in Sittard moet ik onderscheiden
van mijn privéleven. Met een
drukke baan kan ik niet alle aan-
dacht aan een kind besteden dat
toch al de dupe is geworden van
huiselijke omstandigheden.
Daarbij is het zo, dat iedereen
binnen een gezin aan privacy
moet inleveren en daar moeten
duidelijke afspraken over ge-
maakt worden. Dus moet je heel
bewust kiezen voor een pleeg-
kind.

En dat is juistwat ik zo waardeer
aan de gezinnen diebij ons staan
ingeschreven. Zij leveren alle-
maal iets van hun privéleven in
om een kind de kans te geven tot
rust te komen. Zij zijn stuk voor
stuk bereid om in hun huis een
bed vrij te maken en een extra
stoel aan tafel bij te schuiven. En
er zijn gezinnen die, als je in een
crisissituatie een beroep op hen
doet, onmiddellijk klaar staan.
Feestdagen of niet, het kan ge-
woon. En daar verwonder ik mij
steeds weer over.

Het is alleen jammer dat we re-
gelmatig op dezelfde mensen een
beroep moeten doen. Niet alleen

omdat er een tekort aan pleegl
zinnen is, maar omdat de v<
scheidenheid te klein is. We p'
beren altijd eenkind in een gei
te plaatsen dat zoveel mogeli
aan zijn of haar eigen huiselij'
omstandigheden tegem"1
komt. En dat blijft voor ons p*
sen en meten. Als we meer ke'
zouden hebben, dan konden <
nog beter combineren.

Soms denken mensen wel cc'
dat zij niet in aanmerking kom'
voor een pleegkind, omdat ze
hun ogen geen goede opleidt'
hebben gehad. Onzin, want d
speelt geen rol. Juist die gezi
nen zijn hard nodig.
Al twaalf jaarhoud ik mij nu V
zig met pleeggezinnen en -kind'
ren. Door al die zorgen heb ik ê
leerd mijn eigen problemen te Ij
lativeren. Vaak denk ik dan o®
'Waarom zou ik mij druk mak*
om al die kleine dingen, er zil
mensen die in heel beroerde oi>
standigheden verkeren en b'
nog veel moeilijker hebben'.

Het is een fijn gevoel om te w"
ten dat de vier acties die wij #
houden hebben, zoals 'Ik ben bj
meisje uit de krant', 'Ik zoek
gezin voor mijn vriendin', 'V[
bellen niet zomaar aan...' en 'M
brommer zegt nooit iets terUi
zoveel herkenning hebben opil!
leverd. ledereen weet nu dat'
Sittard een Centrale voor Pleel
gezinnen is.
We blijven dag in dag uit entho'
siast aan de weg timmeren. N
mens de vijf landelijke Central'
voor Pleegzorg komt er nu el
nieuwe actie. En we zijn allema
heel benieuwd wat dat gaat opl
veren."

""--■»--*
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" Jeanny deHeus, Hulsberg. Foto: peterROOZfI

Tomatensoep
in plaats van
zonnebank

Zonder het te weten had een Engel-
se vrouw een middel ontdekt om
bruin te worden: tomatensoep eten.
Zij begon zich zorgen te maken toen
de huid een geel-oranjekleurkreeg.
Dat gebeurde vooral met de hand-
palmen en de voetzolen.
De huidspecialist in het ziekenhuis
ten noorden van Londen, die zij in
de arm nam, ontdekte snel wat er
loos was: een overschot aan caro-
teen. De 24-jarige patiënte, die al-
leen als mevrouw X bekend wil zijn,
had haar arts niet verteld dat zij re-
gelmatig een kop tomatensoep at.
„Pas na intensief onderzoek kwa-

men wij er achter dat zij lettel1
verslaafd was aan tomatensoep"'
dokter Edward Wyatt.
Volgens de dermatoloog leidt c'
teen, een stof die met name v'
komt in tomaten en wortelen (ze
als die geschrapt zijn), tot een st*
pigmentvorming in de huid.,1
gaat vooral op bij vrouwen di1
willen slanken. Mevrouw X. 'daar overigens geen proble11
mee.

Vrouwenhuis
Het Vrouwenhuis in Heerlen bj
voor de komende tijd diverse z^
op haar programma staan. Zo
gint zondag 15 januari een 'tf"
shop' dat zeven weken zal durC'
deze workshop wordt wekelijks'
13.30 tot 16.00 uur aandacht beSj
aan onderlinge contacten door i*

delvan communicatie in ruimte
me en klank. De kosten bedr«

’ ’70,-. Meer informatie: Jj
_? 043-634180 of Lia, ® 045-42*"
(tijdens kantooruren).
Maandag 16 januari start M^Schoenmakers met de cursus
Chi Chuan, een oude chinese bej
gingskunst bestaande, uit lang 2*]
en ontspannen bewegingen. De.
sus duurt steeds van 18.30-19.3^de kosten bedragen ’ 100,- *
tien lessen. Aanmelden voor I
nuari: Corry Maar, _?04459-186S^
De cursus massage door Diny .
bes begint donderdag 19 januaj.
vindt gedurende tien weken P.
van 19.30-21.30 uur. Voor 16 jaJJ*j
eveneens aanmelden bij
Maar.

(ADVERTENTIE)

KLEURKOPIE^'
Perfekte kleuren en vele J
mogelijkheden. A-4 en A'
en zelfs groter.
Bij de kleurenprofs:
Apollolaah 13 Heerlen
Telefoon 045-711460 a

KOPtESNELIJ'
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Bronzen plak voor
kunstrijdster

Daniëlla Rovmans
Van onze verslaggever

GELEEN - 'Onbeschrijfelijk blij'
voelde Daniëlla Roymans uit Sit-
tard zich, nadat ze voor ruim acht-
honderd toeschouwers op het derde
treetje van het erepodium had mo-
gen plaatsnemen tijdens het natio-
naal kampioenschap kunstrijden in
Geleen. Haar tramster Sandra Velt-
man barstte spontaan in tranen uit.
„Dat had ik nooit verwacht". Met
een derde plaats op de lange Kür
verwees ze titelverdedigster Astrid
Winkelman (vierde) definitief naar
de troostprijzen. „En vooral dat
deed me deugd", aldus Roymans,
die op de klanken van het Spaanse
Malaguena feilloos op de been bleef.

„Met die derde plaats heb ik aan-
sluiting gekregen bij de Nederland-
se top".
De titel ging uiteindelijk naar de 18-
-jarige Rotterdamse Jeltje Schuiten,
die ondanks drie valpartijen op de
lange Kür toch de hoogste waarde-
ring kreeg. „Onbegrijpelijk", meen-
de Roymans, „maar de titel heeft ze
verdiend". Bij de heren maakte Al-
cuin Schuiten het familiefeest com-
pleet. In een rechtstreeks duel met
Alex Vrancken uit Bunde was hij
duidelijk de betere. Het NK was
voor de organisatie, de Schaatsclub
Geleen, overigens zeer geslaagd.

" Zie verder pagina 16

Barcelona
favoriet

bij Koeman
MADRID- Real Madrid en Barcelo-
na zijn in de slag om de gunst van
Ronald Koeman. Beide clubs bie-
den tegen elkaar op om de libero
van PSV en het Nederlands elftal in
te lijven. Daarbij lijkt Barcelona de
beste papieren te hebben. Volgens
Leo Beenhakker, trainer van Real
Madrid, geeft Koeman in elk geval
de voorkeur aan Spanje boven Ita-
lië, waardoor Juventus geen serieu-
ze gegadigde meer is.
VaderKoeman zei voor het Spaanse
radiostation SER, dat Ronald drie
factoren laat meespelen in zijn af-

weging. 'Hij kiest voor de stad die
biet dichtst bij Nederland ligt, die
het beste klimaat heeft en voor de
dub die de beste coach heeft. In alle
gevallen slaat dat opBarcelona. Het
is een publiek geheim, dat Koeman
gecharmeerd is van de aanpak van
Cruijff, aan wie bij Barcelona een
nieuw tweejarig contract met een
salaris van zeven miljoen gulden is
voorgelegd.

Leo Beenhakker zei voorts, dat
Koeman zal tekenen voor de club
die de aantrekkelijkste aanbieding
zal doen. In dat geval staat Barcelo-
na op punten voor. De Catalaanse
club heeft PSV een transfersom van
13,8 miljoen gulden geboden. Koe-
man ontvangt per voetbaljaargang
het basissalaris van 2,6 miljoen gul-
den exclusiefpremies. Real Madrid
zit daar iets onder. Het biedt PSV
10,4 miljoen gulden en Koeman 8,6
miljoen voor vier jaar.

PDM had het gemeenschapshuis al afgehuurd voor Stamsnijder...

Van der Poel: geduld beloond
door wiel verheesen

"lT- MICHIELSGESTEL - Het sprintgeweld was de ontkno-
j ln§ van het NK cyclocross, maar de doorAdrie van der Poel
'V Sint Michielsgestel buitgemaakte hoofdprijs kon net zo
*>°cd in een wegwedstrijd bevochten zijn. Immers, tien ronden
\ an telkens 2800 meter hielden de kopgroep vrijwel intact. Het
\e arcours op landgoed Zegenwerp bleek té goed berijdbaar om

, essen te slaan in hetveld van zesentwintig profs. Alleen gele-
j>er>heidscrossers zwalkten op vele minuten van de spits.

* |e ijad", aldus Van der Poel, „al bij~e van het zaterdag
Teden kampioenschap voor ama-

i j: rs gezien, dat het eenkwestie zou
i j 1 om krachten te bewaren tot het
e 'ff; Kort na de start van onze titel-
■ ->tnu nam ik de Proef °P desom-Ik1 "beerde een afscheiding in de
e Pgroep tot stand te brengen,
lar het was onbegonnen werk.

a mee waren mijn bevindingenn zaterdagavond bevestigd."

'■> ,r.eantwoord bleefdesondanks de
,^ag of Van der Poel bij de huldi-
jï^ wellicht door anderen dan
!ou en Groenendaal geflankeerd

(sat zÜn geweest indien tijdens de
(6V ste ronde niet twee valpartijen

ijad Ê°veel kanshebbers achteruit
jik. en geslagen: Hennie Stamsnij-
'V6'1 rank van Bakel. „Ik had net

(g 6, r aansluiting met de kopgroep
;a^ regen toen ik uit balans raakte",
r* üs laatstgenoemde. „Tot dat mo-

ment was er van alles mogelijk".
Hennie Stamsnijder, wiens sponsor
PDM zó zeker op titelprolongatie
van de Tukker had gerekend, dat al
vóór de start een receptieruimte in
het plaatselijk gemeenschapshuis
was afgehuurd, toonde zich nog re-
soluter. „Ik was gegarandeerd wéér
kampioen geworden", zei hij, „maar
wanneer je amper één kilometer
voor de streep door tegenslag wordt
getroffen kun je het vergeten."

Overigens hield de veelvoudige ti-
telwinnaar (twee keer bij de ama-
teurs, zeven keer bij de profs) bedui-
dend méér schade aan de tuimelpar-
tij over dan zijn Oostbrabantse me-
destrijder. „M'n knie, m'n been, al-
les doet pijn", zei de onttroonde
kampioen. De verwondingen liep
hij op toen hij de concurrentie als-
nog van zich af wilde schudden.
'Stammie' raakte echter verstrikt in
een afrasteringsdraad en vervolgens
knalde hij tegen een paaltje. „Dat
gebeurde mij in vorige jaren zelfs
een paar keer", merkte Reinier
Groenendaal op. 'Groenendaal de
schlemiel', zei men toen. „Nu kan
men dat ook eens van Stamsnijder
zeggen."

Adrie van der Poel had aan het com-
mentaar van de verslagen tegen-
standers geen boodschap. Hij was
net als in vorige jaren pas enkele
weken vóór de titelstrijd aan het
crosswerk begonnen en men kom
hém moeilijkkwalijk nemen, dat hij
zijn veelzijdigheid ten volle had ge-
demonstreerd.

Na de Sun Tour in Australië, halver-
wege oktober, nam ik eerst een
week of vijfvacantie", aldus de toe-
komstige echtgenoot van Poupou's
dochter Corine Poulidor. „Pas in
het begin van december ben ik het
veld ingetrokken. Veel wedstrijden
heb ik desondanks nog niet achter
de rug. Ik schat een cross of acht."

Omdat hij wist, dat Sint Michielsge-
stel met een parcours voor de dag
kwam waarop veel gefietst kon wor-
den, hield Van der Poel zijn trai-
ningsarbeid betreffende het loop-
werk beperkt. „Met het oog op het
WK (29 januariin Frankrijk, red.) zal
ik uiteraard meer aandacht aan de
techniek moeten besteden. Het tra-
ject van het wereldkampioenschap
biedt weliswaar óók veel gelegen-
heid tot fietsen, maar je hebt daar
toch met sterkere tegenstanders te
maken. Ik zal, zoals altijd, voor hon-
derd procent naar de mondiale titel-
strijd toeleven. Twee vorige keren
heeft mij dat telkens het zilver opge-
leverd. Ik vind de combinatie weg
en cross, zoals ik het al jaren doe,
best mogelijk. Bovendien, ik ben
beroepsrenneren ik word door mijn
werkgever betaald van 1 januari tot
31 december."
De nationale titel, die Van der Poel
gisteren behaalde, was wél de eer-
ste, diehij als crosser opeiste. „Leuk
voor mezelf, maar ook voor mijn
nieuwe sponsor Domex."

" Zie verder pagina 14.

" Adrie van der Poel op weg naar zijn eerste nationale titel als veldrijder. Frank van Bakel (rechts) zal in de laatsteronde door
een val terrein verspelen, evenals de in vierde stelling volgende Hennie Stamsnijder. Foto: DRIESLINSSEN

Familiefeest
Van onze veslaggever

SJNT MICHIELSGESTEL -*wee keer klonk tijdens het
I ri ffcyclocross voor een lid van

j*e familie Groenendaal het Wil-
elmus. Zaterdag gebeurde dit

gen Frank Groenendaal uiterde de nationale titel bij de
J^ateurs voor zich opeiste.

isteren legde zijn achterneef
gehard Groenendaal op het
°°d-wit-blauw beslag bij de ju-
l»oren. Bijna zorgde Richards

£aPa Reinier Groenendaal voor!*n familie-hattrick, maar de
wrofrenner uit Sint Michielsge-
.^ moest uiteindelijk met de
«er* plaats tevreden zijn.
gclrie van der Poel en Henk
r^ars waren hem in de sprint

"v^baas.

Vreni Schneider
even goed als

Armemarie Moser
plaats beide reuzeslaloms op
haar naam gebracht. Schneider,
vorig jaar in Calgary goed voor
dubbel goud (slalom en reuze-

slalom), won dit seizoen tot dus-
ver alle technische disciplines:
vier slaloms en vier reuzesla-
loms plus een combinatie. De
wereldbekers in de slaloms kun-
nen haar, met nog drie races in
beide disciplines voor de boeg,
niet meer ontgaan. Haar voor-
sprong in het algemeen klasse-
ment bedraagt na dit weekeinde
114 punten.

" De 24-jarige Zwitserse Vreni
Schneider (foto) ontpopt zich dit
seizoen als de absolute ster van
het ski-circus. Met drie overwin-
ningen in drie opeenvolgende
dagen evenaarde zij het record
van Armemarie Moser uit 1975.
Vreni Schneider was gisteren in
Mellau in de slalom wederom de
snelste. Vrijdag en zaterdag had
ze in dezelfde Oostenrijkse

Aberdeenbiedt
miljoen voor
Van der Ark

Vh NGEN- Aberdeen, de num-
ar-ie van de Schotse competitie,

i&b ' Willem II een miljoen gulden
rk°n n voor sPits Willem van der

fct.n ", °e voormalige Groninger, die
ger<. alf Jaar geleden door deTilbur-
VdV°or 2-5 ton van SC CamDUUI
W overgenomen, is in grote lij-
Vf>rond met Aberdeen. Willem II
%J- ven dagen bedenktijd ge-

A
°m een alternatief voor Van

b°DfO te zoeken- maar staat niet te
e'en om de spits te verkopen.

(Tr .
e j!GKONG- De 36-jarige rugby-

<W Bruce Vogel is tijdens een
Vh titiewedstrijd in Hongkong
*4tiv en" De in Engeland geboren
% oe*r van het nationale team

ei Hongkong kreeg tijdens hel
39 ,' eer» hartaanval. Vogel was mei
W„ 1

ands de meest ervaren rug-
Peler van Hongkong.

'Oefentrip in Israël natte vingerwerk 9

Thijs Libregts
smeekt om hulp

Van onze verslaggever
TEL AVIV - De wedstrijd zelf had
niets om het lijf, de rel die daarover
ontstond echter des te meer. Het
vervolg speelt zich af in Zeist, ach-
ter gesloten deuren, waar de zes-
daagse voetbaltrip van Oranje nog
heel wat stof zal doen opwaaien. Als
bondscoach ThijsLibregts binnens-
kamers net zo fel van leer trekt als
zaterdagmiddag in het Hilton-hotel
van Tel Aviv, kan het de komende
dagen nog aardig gaan spoken.

Amper een halfjaar in dienst van de
KNVB ergert de bondscoach zich
nu al groen en geelaan de onprofes-
sionele begeleiding van Oranje, en
omtmoet hij dezelfde problemen
die voor Rinus Michels aanleiding
waren deKNVB de rug toete keren.
De manierwaarop in Israël werd ge-

sold met de belangen van het Ne-
derlands elftal deed voor Libregts
de deur dicht.

Twee uur na het niemendalletje te-
gen een combinatieteam van Ha-
poel Petah Tiqwa (3-0 overwinning)
is de ergste boosheid verdwenen, de
ergernis is echter gebleven. In het
verlengde daarvan ligt de roep om
een teammanager, een soort klus-
jesman van Oranje. „Op technisch
en medisch gebied", legt Libregts
aan de rand van het zwembad in het
Hilton-hotel uit, „zijn we professio-
neel bezig, dat moet ook in de bege-
leiding gebeuren. Nu is er een ge-
brekkige communicatie en zijn de
organisatorische taken opgesplitst
over {e veel mensen. Ik wil daarom
een vaste man, die precies weet wat
ik wil".

Voor het sectiebestuur komt dat
verzoek niet als een verrassing ('lk
heb dateen tijdje geleden al voorge-
steld'), deervaringen dieLibregts in
Israël opdeed, brengen het echter
wel in een stroomversnelling. De
bondscoach wil dat er snel spijkers
met koppen geslagen worden, zodat
een herhalingvan Tel Aviv is uitge-
sloten. „Dit was natte vingerwerk",
gaat de bondscoach een aanvaring
met het sectiebestuur niet uit de
weg. „Nu ben je geneigd alles metde mantel der liefde te bedekken,
maar naarmate de wedstrijden be-
langrijker worden, word ik als
coach stekeliger. Dan moet alles
piekfijn in orde zijn en wil ik geen
andere dingen aan mijn kop hebben
dan voetbal. Dan wil ik niet afgeleid
worden, laat staan dat ik me moet
ergeren aan zak^n die met voetbal
niks te maken hebben".

Wat dat betreft kon Libregts in Is-
raël zn 10l op, met als bizar hoogte-
punt de dagenlange onzekerheid
over de oefenwedstrijd zaterdag-
morgen even buiten Tel Aviv. Dat
Oranje toch nog in actie kwam,
dankte Libregts aan Adidas' direc-
tielid Piet Lagarde en niet aan Jan
Huijbregts, wiens verantwoorde-
lijkheid dat was. Op het moment dat
Lagarde die wedstrijd arrangeerde,
vrijdag in de namiddag, lag Huij-
bregts naast zijnvrouw uit te puffen
op het strand van Eilat, en dreven
de twee meegereisde sectiebestuur-
ders (Nuninga en De Waard) in de
Dode Zee.
Hapoel Petach-Nederlands elftal 0-3 (0-2) -
34. Bosman 0-1, 44. Eykelkamp 0-2, 55.
Witschge 0-3. Toeschouwers: 248.
Nederland: Menzo, Silooy, Rutten, Koot,
Reekers, Ellerman, Wouters, Erwin Koe-
man, Eykelkamp (64. Van Loen), Bosman,
Witschge.

Trainers gezocht
TEL AVIV - Bondscoach Thijs Li-
bregts is op zoek naar twee trainers, die
per 1 juli in dienst moeten treden van
deKNVB. Dat is er een meer dantot nu
toe in Zeist werken. De tweede geldt
als opvolger van Piet Buter, die brj een
club aan de slag wil. „Ik heb een paar
kandidaten in mijn hoofd zitten", aldus
Libregts. „In de komende weken den-
ken we de zaak te kunnen afronden".

Zola Budd:
'Apartheid

onverenigbaar
met bijbel'

JOHANNESBURG- De door de]
internationale aüetiekfederatie,
voor één jaar geschorste Zuid-
afrikaanse Zola Budd heeft voor
het eerst de in haar land gelden-[
de Apartheid veroordeeld. In een
interview met het Zuidafrikaan-"
se weekblad Sunday Star zegtze,'
dat rassenscheiding 'onverenig-,
baar is met de bijbel. De Sunday'
Star zette boven het interview de
kop: 'Eindeüjk neemt Zola stel-'
ling tegen de Apartheid.' Tot
dusverre heeft Budd zich altijd
aan de discussie onttrokken. In
het interview laat de 22-jarige at-
lete weten: „Ik heb me altijd ver-
zet tegen de druk tegen deApart-
heid stelling te nemen, omdat ik
mij als atlete buiten de politiek
wilde houden. Maar nu men mijn
zwijgen als onuitgesproken aan-
moediging van de Apartheid uit-
legt, is de tijd gekomen de din-
gen bij hun naam te noemen."

Vluggertjes
Vanderlijde

en Tuur
DORTMUND/LEVERKUSEN
Arnold Vanderlijde en Regilio Tuur
deeldenweer forse meppen uit in de
Westduitse bokscompetitie. Veder-
gewicht Tuur, uitkomend voor BC
Dortmund in de Tweede Bundesli-
ga, had zijn Turkse tegenstander
Erol Arslan na anderhalve ronde op
de knieën. Arslan ging in de eerste
ronde twee keer neer. In de tweede
ronde gooide de trainer van Arslan
de handdoek op het moment dat de
arbiter opnieuw met tellen wilde be-
ginnen na een rake stoot van Tuur.

Arnold Vanderlijde hielp Bayer Le-
verkusen aan de overwinning (14-
-13) in de competitiewedstrijd tegen
Boxring Berlin, een van de sterkste
clubs in de Eerste Bundesliga. De
Sittardse zwaargewicht versloeg
Frank Zegel. De scheidsrechter
stopte het gevecht in de eerste ron-
de ten faveure van Vanderhjde, die
door het tweeduizendkoppige pu-
bliek getracteerd werd op een staan-
de ovatie. Hetzelfde gebeurde in de
partij van lichtgewicht Silvio Mez-
zenga tegen de Berlijnse Turk Adnu
Ozcodaü, maar wel in het nadeel
van de Nederlander. Mezzenga bok-
ste goed, maar verwaarloosde zijn
verdediging.

De wedstrijd in Leverkusen baarde
ook opzien door een incident rond
bantamgewicht Fazli Vural van de
thuisclub in de partij tegen zijn Ber-
lijnse naamgenoot Ibrahim Vural.
De 21-jarige Leverkusener bokser
protesteerde in derde ronde heftig
tegen een slag onder de gordel. De
arbiter gaf echter geen krimp. Fazli
Vural klom daarop woedend uit de
ring en liet zich door vrienden weg-
dragen. Hij werd gediskwalificeerd.

Sef Vergoossen
verlaat VVV

VENLO - Sef Vergoossen en VW
gaan aan het einde van dit seizoen
uit elkaar. De Noordlimburger was
bij de Venlose club de laatste drie
jaaractiefals hoofd van de jeugdop-
leiding. Vergoossen heeft te kennen
gegeven weer als trainer bij een be-
taalde club actief te willen zijn. In
dat kader wordt hij bij MW ge-
noemd als opvolger van Frans Kör-
ver.
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Voor bemiddeling
zoeken wij met

spoed
woonhuizen in een straal
van 10 km rond Geleen
-Sittard, tussen
’lOO.OOO- en

’ 500.000,-. Bel vrijblij-
vend Peters & Partners
Makelaars en Taxateurs
er.g., Agnes Printhagenstr.
36, 6161 EK Geleen. Tel.
04490-48191.
WOONHUIZEN te koop
gevraagd, tot ’150.000,-.
Achterstallig onderhoud
geen bezwaar. Afwikkeling
vla notaris binnen 24 uur.
Aarrb. aan Wijman & Part-
ners Vastgoed, taxaties, hy-
potheken, tel. 045-728671 of
ÖV7SO-15135.
_i

SITTARD. Merovingen-straat 54: in nieuw projekt
Eje Lahrhof, premie-wo-
ryng met carport, voor- en
achtertuin, 3 slaapkamers,
grenzend aan speelweide.
Normale prijs ’ 145.000,-,
eenmalige premie ’ 30.000,-

Thans aanbieding:
’.115.000,- v.o.n. Zonder
aanbetaling komt de netto
maandlast op ca. ’ 505,-.
Wijman & Partners Vast-
goed, tel. 045-728671 of
04750-15135.
Tje k. te HEKSENBERG
hoekhuis met garage, cv.
Ind. b.g.: woonk., luxe keu-
ken, badkamer en toilet, le
verd.: 3 slpks.. zolder via
\4iezotrap, pr. ’ 95.000-k.k.
Tel. 045-223245.

DAMOISEAUX Heerlen
verkoopt en verhuurt meer
dan u denkt! Werhuur zon-
der borg). Tel. 045-411930.
KANTELDEUREN en rol-
luiken bestellen? Straten
Voerendaal bellen (ook
voor industrie). Tenelen-
weg 8-10. tel. 045-750187.
CENTRALE VERWAR-
MING d.h.z.-pakket, b.v. 8
rad., ketel en alle aansluit-
mat, ’2850,- mcl. BTW.
Tel. 045-313239.

YORKSHIRE TERRIËRS
en boemerhondjes. Tel.
04459-1237.
Te k. RIJPAARD 4 jr. oud.
Tel. 045-452129.
Zeer mooie lerse SETTER
reu tek.. 5 mnd. met stamb.
Tel. 045-221268.
BOUVIERPUPS te k. reu
met stamboom, tel. 045-
-315878.
Honde- en KIPPENHOK-
KEN vanaf ’ 195,-. Hout-
bouw Übachs, Eygels-
hovergracht 39, Kerkrade-
Vink.Tel. 045-460252.
DOBERMANNPUP teefje
goede stamb., zeer mooi,
ouders aanwezig, tel. 045-
-272158.

_BSSXrI
PARTNERS-TRUST',

huwelijks-relatiebureau.
Info: 045-461235.
Poolse MEISJES leren
kennen? Adverteert u zelf
ki Poolse krant. Inl. tel. 045-
-461282.
2oekt u een serieuzerelatie,
bel dan huw.-rel.bem.-buro
LEVENSGELUK. Tel. 045-
-211948.
Eenzaam? Bel HUWE-
LIJKS/RELATIEBU-
REAU „Geluk", tel. 04498-
-$4604.
Nette zakenman 40 jr.,
eharm., eerl. open karakter
zkt. 'n leuke sport. MEID
tJot 35 jr. om samen door het
teven te gaan. Ben jeactief,
vrolijk en trouw. Schrijf me
dan. Liefst met een foto als
1kan. Br.o.nr. HK 639 Lim-burgs Dagblad. Postbus
$100. 6401 DP Heerlen.
Nieuw voor deregio elke 2e
donderdag v.d. mnd. ÓUD-
MARINIERS-TREF. Om
éen gezellige babbel te hou-
den en een pils vanaf 20.00
uur in café t Koffere-Hüs-

St.-Pieterstr. 22, Chevre-
friont, tel. 045-464614.
Weduwnaar zoekt leuke
VRIENDIN tuss. de 30 en
de 40 jr., kinderen geen be-
zwaar. 8r.0.n0. HK 640
Limburgs Dagblad, post-
bus 3100. 6401 DP Heerlen.

PIANOS te huur, spec.
huursysteem voor begin-
ners, van 1 tot 36 mnd., voor

’ 600.-. Inl. 04490-45033.
KTV 56 cm en 16 pr. i.pr.st.
’225,-; el. kookpl. 220 V

’ 75,-; cass.deck ’ 100,-;
pick-up f50,-; KTV 12 pr.
’200,-. Tel. 045-424981 na
18.00 uur

SILO-verharding, erfverh.
etc. vlgs. nw. stabilsatie-
meth. Kallen Stabilisaties
Kerkrade. Tel. 045-457415.
Te k. gevr. AARDAPPELS,
veldgewas. P. Meertens.
Tel. 045-251414.

JAARSTALLING (afgeslo-
ten), voor caravans, botene.d., te Sittard. ’ 150- +btw. Tel. 04492-2601.
Te "k. gevr. TOERCARA-VANS van recent bouw-jaar, contant geld. Tel. 045--323J78.

Antieke KEUKENKAS-TEN vanaf ’475-, 3-drs.
eiken kasten vanaf ’ 475-,
toogkasten vanaf ’975-,
cvlinder bureaus ’ 1375-,
Slaapkamers vanaf ’ 1275,-.
Souren (witte boerderij bij
Makro) te Nuth. Tel. 045-
-243860.

-b-M-bfl ■ |
Gebr. ONDERDELEN van |
jonge schadeauto's, alle .merken. Tevens te k. auto's 'schade. Deumens, i

land 20, Brunssum, tel.
045-254482.

Te k. RENAULTveewagen
voor 1 paard i.z.g.st. APK
2-'9O. Tel. 045-452129.
Ford Orion 1.6 L met lpg,
'85; Opel Kadett Caravan
Diesel, 5-drs., '85: Opel Ka-
dett Diesel, '83; Ford Sierra
1600, 4-drs.; OpelKadett 1.3

LS, '86; BMW 316, 4-drs.,
'86; Opel Kadett 1.2 S, '80;
Opel Rekord Berlina 2 L,
'83; Ford Taunus 1600 Bra-
vo, '81; VW Golf 1300, '80;
Suzuki Carry Minibus, grijs
kent., '83; Ford Taunus, '79,
apk, ’ 1000,-. Auto's met
Bovag-garantie. Inruil en fi-
nanciering. APK-keurings-
station. Autobedrijf STAN
WEBER, Baanstr. 38,
Schaesberg. 045-314175.
Te k. gevr. loop-, sloop- en
SCHADEAUTO'S. Ik be-
taal de hoogste prijs in Lim-
burg! 045-254049.
Wij geven het meeste voor
uw AUTO. U belt. wij ko-
men direct. Tel. 045-422610,
ook 's avonds.
Te k. gevr. sloop- en SCHA-
DEAUTO'S van ’ 100,- tot

’ 5000,-. 04490-43481.
Te k. gevraagd loop-, sloop-
en SCHADEAUTO'S van
50 tot 4000 gld. Tel. 04490-
-19679 of 25611.
Opel REKORD 2.0 S '84, Rl
champagne, LPG, 85.000
km ’ 10.750,-; 04492-3234.
DATSUN Sunny Traveler
bj. 23-12-'BO, apk gek. 27-12-
-'B9. ’3250,-. Fr. Halsstr. 28
Heerlen-Meezenbroek. Tel.
045-722404.
OPEL type Kadett 12 S
hatchback '81 als nw. Kerk-
raderweg 166 Heerlen.
FORD Fiesta 1.1 L bravao
'82 als nieuw. Rotterdamstr.
24 Heerlen.
Bovaggarage Schaepkens
biedt te k. aan: FORD Sier-
ra 2 Itr. Laser 5-drs. type '84

’ 11.900,-; Nissan King cab
Amerik. uitv. 15.000 km '86

’ 18.900,-;Opel Kadett 1.3 S
GL-uitv. sedan '87 ’ 18.900,--: BMW 320 veel extra's type'81, lpg’ 7500.-; Fiat Regat-
ta 1300 ES nw.st. '85

’ 9500,-: Audi 80 GLS 4-drs.
nw.st. ’5750,-; Fiat Ritmo
65 CL type '82 ’3700,-;
Ford Taunus stationcar 2
Itr. Ghia '83 ’6750,-; Re-
nault 5 GTL type '81
’2750,-: Skoda 105 L type
'84 ’3000.-; Ford Fiesta
1100 Laser '86 ’12.500,-;
Fiat Panda 45S type '84
’4950,-; Fiat 127 900L type
'81 ’3000.-; Talbot Solara
GLS '81 ’2950,-; VW Polo
zeer mooi ’3500,-; Honda
Prelude nw.st. '84

’ 16.900,-; Audi 80 GLS, lpg

’ 5750,-; Renault 4 F% com-
bi '82 ’2950.-; Mazda 323
5-drs. '81 ’3200.-; Lancia
Bèta '79 ’ 2950,-; Lada 1300
4-drs.' ’2500,-; Citroen
GSA '82 ’ 2950,-; Opel Ka-
dett stationcar 1200 S
’2250,-; Opel Cavalier GL
'80 ’3000,-; Talbot 1100
60.000 km rolst.verv.

’ 3900,-. Klimmenderstr.
110, Klimmen, tel. 04405-

-2896.
Auto LANDGRAAF biedt
aan: kijk en vergelijk: Audi
Coupé GT m.z.v. ace,
15.000 km, d.blauw, nw.st.
'87 ’ 34.900,-; BMW 732 I m.
abs., 5-bak, enz. Auto is alsInw. groenmet. '84
’23.900,-: BMW 525 E m.
div. ace. kl. wit als nw. '85
’21.900.-; BMW 316 m.
5-bak, 62.000 km kl. lapis-
blauw '87 ’23.800,-; Ford
Scorpio 2.0 CL 5-bak
blauwmet. '86 ’ 22.800,-;
Ford Sierra 2.0 Laser m.
div. ace kl. roodmet., 58.000km '86 ’ 17.950,-; Ford Es-
cort XR3 I m. div. ace kl.
wit 72.000 km '84 ’ 15.750,-;
Ford Escort 1.3Bravo 5-drs.
kl. goudmet. 72.000 km '84
’12.900,-; Citroen BK 16TRS zilvermet. v. ace49.000 km '86 /18.500-;
Mazda 323 GLX Hatchback
nw. st. mod. 39.000 km '87
’17.500,-; Renault 21 TS
5-bak kl. wit 57.000 km '86

’ 19.750,-; Lancia V 10 Tur-
bo z. aparte auto, 40.000 km
'86 ’ 15.800,-; Honda Prelu-
deEX autom. 1.8 m. stuurb.goudmet. '85 ’21.900,-;
Volvo 240 GLE autom. m.
alle ace kl. blauwmet. '83
’18.900,-; Volvo 340 GL
diesel Sedan luxe uitv.
grijsmet. '85 ’ 14.900,-;
Opel Senator 2.5 e m. 5-bak
LPG, CD-uitv., blauwmet.
'84 ’ 19.750,-; Opel Ascona
16 S 4-drs. kl. zilver als nw.
'84 ’ 10.750,-; Opel Rekord
2.0 S GL uitv. m. LPG kl.
wit '83 ’ 11.500,-; VW Golf
C 1.3kl. roodmet. km 32.000
km '87 ’ 19.500,-; VW Golf
GTI 5-bak sportv. enz. kl.
zwart '81 ’9800,-; Datsun
Stanza 1.8 GL autom. 4-drs.
blauwmet. '83 ’ 8750,-; Alfa
Giulietta 1.6 m. sportv. z.
mooi kl. rood '81 ’5750,-;Jeep 4*4: Aro jeep 243 die-
sel hardtop kl. rood 79.000km '85 f §.750^; Inruilers:
Saab 900 GLS Sedan m.
schuifd. kl. bruinmet. '81

’ 6.950,-; Mitsubishi Galant
GL Station 1.6 zilvermet.
'81 ’3250.-; Ford Taunus
2.0 L 6-cyl. m. LPG blauw'80 ’ 1950,-; Volvo 244 DL
m. LPG kl. groen '80
’5750,-; Pontiac Sunbird
6-cyl. aut. kl. groenmet. '79

’ 2750,-; VW Golf 1.3 m. nw.motor 5-drs. kl. groen '80

’ 2950,-; Toyota Starlet3-drs. kl. blauwmet. mooie
auto '79 ’ 2750,-; . Erkend
Bovagbedrijf. * Inruil mo-
gelijk. * Eigen werkplaats.
* Keuze uit 12-3 mnd. ga-
rantie. » Financiering zon-
der aanbet. mog. * WN-keuringsstation. * Alle keu-
ringen toegestaan. » Garan-
tie boven ’10.000,-; Komvrijblijvend kijken en ver-gelijken bij Auto Land-
graaf. Het adres voor de be-
tere gebruikte auto. AutoLandgraaf Heerlerbaan 74-
-76 Heerlen. Tel. 045-
-424268/424231.
CITROEN BK 14RE '85 zil-
vergrijs, 5-bak, bijz. mooi

’ 10:750,-; 04492-3234.

Opel COMMODORE aut.
dcc. '80 kl. blauw, LPG,
’4750,-; 045-421207.
Opel KADETT 1.3 S '81 kl.
met.blauw i.z.g.st. ’ 5500,-;
045-420650.
Alfa Romeo GIULIETTA
1.6 Grand Turismo '85 kl.
met.bruin LPG ’9250,-;
04492-3234.
MITSUBISHI L 300 D '85
lang, verhoogd. Aanne-
mersuitvoering ’11.500,-;
ex. BTW. Crombag Auto's
04490-46260, Rijksweg Zuid236 Geleen.
Alfa Romeo GIULIETTA
2.0 Lusso '84 kl. bruin,
i.z.g.st. ’ 8750,-; 04492-3234.
3x VW Transportersü! (57
k.w.) 2x gas, lx automaath.,
lx transporter diesel pick-
up met huif, allen met ga-
rantie, keuring, enz. Crom-
bag Auto's, Rijksweg Zuid
236-240 Geleen, tel. 04490-
-46260.
SUZUKI Jeep SJ 410 '83kl.
grijs, softtop, i.g.st. ’ 7750,-;04492-3234.
Opel SENATOR 2.5 i '84 kl.
met.groen, autom, LPG,
i.st.v.nw. ’14.750,-; 04492-
-3234.
MERCEDES 280 S '83 don-
kerblauw, LPG, i.st.v.nw.
’21.750,-; 04492-3234.
Ford SCORPIO 2.0 GL aut.
'85 kl. met.groen,ABS-tem-
pomaat, centr. vergr.,
electr. bed., ramen etc,
76.000 km, LPG, i.nw.st.

’ 19.250,-; 04492-3234.
RENAULT 5 TC Super
bwj. '86, le eigen. Tel. 045-
-228469.
Te k. i.st.v.splinternw. CI-
TROEN Axel 11 Visa uitv.
bwj. '86, 3-drs. kl. wit
’6750.-; Pas gekeurd dd.
05-01-89. Inl. 043-254462.
FIESTA 1.1 L 69.000 km,
sportw.,zeldz.mooi ’ 3250,-.
Hamerstr. 37/39 Heerlen.
FORD Taunus 1600 L '78,
apk l-l-'B9. AAA-winkel,
Rumpenerstr. Brunssum.
VWQ Golf 1100 cc bwj. '79,
apk 7-'B9. Vr.pr. ’2500,-.
AAA-winkel, Brunssum.
Renault ESTAFETTE '77.
Vr.pr. ’500,-. AAA-winkel,
Rumpenerstr. Brunssum.
Te k. CITROEN 2 CV 6
Club, bj. '85. Vr.pr. ’6500,-.
Tel. 045-222046.
Te k. gevr. SLOOPAUTO'S
v.a. ’25,- tot ’5000,-. Te-
vens schade-auto's. Tel.
045-454936.
Opel KADETT Berlina 4
drs. i.z.g.st. bj. '78 te bevr.
Kleingraverstr. 36, Kerkra-
de-West.
Ford FIESTA de luxeAPK,
z. mooi, type '80 ’ 2450,- tel.
045-454087.
Te k. Ford TAUNUS Sta-
tion 2 L. i.z.g.st. APK '90, 2e
eig. bruinmet., vr.pr.

’ 1750,- 045-352673.
Te k. PEUGEOT 104 GR
1980 Gijzenstr. 11, Land-
graaf. Tel. 045-318475.
Te k. NISSAN King-Capbjr. '86, le eigenaar, en VW
Kever, bjr. 15-6-'7l. Tel. 045--224614 of 252198.
Te k. 2 CV 6 Eend Charles-
ton, bjr. '84. Valkenburger-
weg 44, Voerendaal.
Autobedrijf M. HOGEN-
HOUT biedt te koop aan:Pontiac Sunbird Hatch-
back bj. '83, 2-drs. schakel, 6cyl., kl. model, le eigen.
48.000 km; OpelKadett 12S
Hatchback '84, 53.000 km,
le eigen.; Citroen 2CV6
30.000 km, bj. '84; BMW 525
met LPG '80; Opel Ascona
16S '83, le eig.; Ford Tau-
nus 1600 4-drs. Inruil, ga-
rantie, financ, inruil mog.Wilhelminastr. 146, Hoens-
broek
Opel KADETT Combi bjr.
'82, i.z.g.st. ’4950,-. Inr.
mog. 045-457145.
BMW 525iautom. bj. '85,
km.st. 52.000 schadevrij
met veel optiel. Inr. diesel
mog. Tel. 045-353347.
Hallo, opgelet, wij betalen
de hoogste prijs voor alle
merken AUTO'S, ook
sloop. Tel. 045-416239.
Prachtige Ford ESCORT
XR3. Moet weg!! T.e.a.b.
Houwer 28, Landgraaf. Tel.
045-322123.
Het STRALEN van auto-
plaatwerk, velgen, chassis
e.a. (meubels). Bel voor in-
formatie: tel. 045-226000.
Honda Prelude '80 ’ 5500,-;
Honda Civic '81 5 drs.
’3900,-; Renault 5 GL '81

’ 2950,-; Mitsubishi Galant'80 ’2950,-; Sapporo 1600
'79 ’ 2500,-; Datsun Sunny
Coupé '79 ’ 2900,-; Opel ka-
dett 1200 N '80 ’ 4500.-; Ka-
dett Caravan '78 ’ 1950,-;
Rekord 1900 N '79 ’ 2400,-;
VW Golf D'79 ’3900.-;
Toyota Celica '78 ’2100,-;
Mazda 323 '78 ’ 1300,-;Ford
Taunus Ghia '80 6 cyl.
’2900,-; Oude Landgraaf
101 Schaesberg-Landgraaf,
tel. 045-311078.
Sloop-, loop- en SCHADE-WAGENS tegen redelijke
prijs, gratis afhalen, ook 'savonds, tel. 04405-1602.
Tek.BMW 728 i op gas,t '81,
nette auto, moet weg. tegen
elk aannem. bod. Tel. 045-
-219687.
GOLF diesel te koop '83, 5
versnellingen, ’ 8750,-. Als
nieuw. 04406-12875.
MITSUBISHI Colt GLX
'87. Ford Escort CL 1300
'87. Audi 80 18S '87. Opel
Kadett 13S '85. Passat sta-
tioncar CLD '84. VW Golf
1600 '83. Toyota Corolla '83.
Ford Taunus 21 GL '79.
Peugot 305 '82. Fiat Panda
'84. BMW 524 TD '85. BMW
316 '87. BMW 316 4-drs.
autm. '85. BMW 318 i '85.
Autobedrijf Reubsaet, Op
de Vey 47-49, Geleen. Inruil
garantie. Financiering. Tel.
04490-44944. Uw adres voor
APK-keuring en alle auto-
reparatie^

Fiat Klankstad
biedt aan tegen aantrekkelijke prijzen:

Panda 34 -45 ... '81 t/m '87 Nissan Cherry 1.3GL ...'B6
Uno 45-55 83 t/m '88 Renault 4-9 TL .'Bl t/m '85
Uno Diesel '84,86,87 Renault 11TXE '85
Ritmo '84tm'86 Opel Ascona 1600 S,
Ritmo 70 S, 5-drs '86 5-drs, Hatchback '81
Ritmo 70 CL 5-drs. aut.'Bs OpelCorsaTß '84
127Super900 '82 SuzukiAtroGL '87
127 1050 '86 Skoda 120LS '86
Regata 85 S, 100 S '84 Jetta '83
Fiat 238, zeer mooi '79 Toyota Corolla Aut '80
Mini 1000 E '85 Volvo 345 DLS '82
Diverse goedkope inruilers in voorraad. Bovag-garantie.
Kaalheidersteenweg 185, Kerkrade. Tel. 045-413916.

Mazda Loven, Palemiger-
boord 401, Heerlen. Tel.
045-722451. MAZDA 323
HB 1.3, bj. '81, '83; Mazda
323 HB 1.5 GT, bj. '83; Maz-
da 323 HB 1.3, '83; Mazda
323 HB 1.3GLX, '86; Mazda
323 Sedan 1.3, '81, '82, '83,
'84, '86; Mazda 323 Sedan
1.5, '83, '86; Mazda 626 HB
2.0 GLX bj. '84; Mazda 626
HB 2.0 GLX, bj. '86; Mazda
626 HB 1.6 GLX, bj. '84;
Mazda 626 HB 2.0 GLX, bj.
'87; Opel Kadett 1.2 S, bj.
'82; Opel Kadett 1.2 S, bj.
'83; Opel Kadett 1.2 S, bj.
'84; Opel Ascona 1.6 S. bj.
'84; Opel Manta 1.8 S HB,
bj. '83; Ford Sierra 1.6,
LPG, bj. '85; Ford Sierra 1.8
Laser, bj. '85; Ford Escort
1.3 3+6, bj. '82; Ford Fiesta
1.1L, bj. '85; Honda Quintet
Autom. I+7, bj. '82; Mitsu-
bishi Colt 1-GL, bj. '82; Nis-
san Cherry 1.3 GL, bj. '84;
Toyota Corolla 1.3 DX, '85;
VW Jetta C, 4-drs., '82. Te
koop ± ’ 50.000- onder
nieuwprijs: Mercedes 260
SE, 25-8-'B7, 37.500 km,
donkerblauwmetallic, le
eigenaar, alarminstallatie,
antenne- + luidsprekersset,
centrale deurvergrende-
ling, buitentemperatuur-
meter, velours bekleding,
klapschuifdak (electrisch),
A.B.S. Autobedrijf Loven
Heerlen 8.V., Palemiger-
boord 401, Heerlen. Tel.
045-722451.
SEAT-DEALER A.C.H.,
Jeugrubbenweg 20 (bij
Randweg) te Hoensbroek;
Tel. 045-222455 biedt met
gar. te KOOP aan: Seat-Ma-
laga 1.5 GLX '88; Malaga
1.21 '87; Seat-Ibiza 1.2 GL
'87; Ibiza Del Sol '87;Seat-
Ronda 1.2 GL '85; Subaru
1800 4WD '88; Subaru 1800
'85- Subaru 1300 '81; Suba-ru-Mini '87; Seat-Ibiza Van
Diesel '86; Seat-Ibiza Van
'85; Peugot 305 GR '79;
Mazda 323 '81; Fiat Panda
'81; Renault R5'85 en '81;
Lada 2105 GL '83; en '82;
Honda Accord '79; VW Der-
by '77; Opel Kadett '77;
Opel Kadett 1.2. LS '84;
Opel Ascona 21tr '80: Mazda
1300 '77-, Talbot-Solara 1.6
GLS '81; Citroen Visa GT
'83; Alfa-Sud 1.5 '81; Fiat
127 '78; Seat 133 '80; Honda
Civic '80; Sunbeam 1000
'79. Inr. en fin. mog. dond.
koopavond.
Te k. Simca Talbot SOLA-
RA 4-drs.. bwj. '80, APK
’750,-. Tel. 045-218925.
GOLF GLD m. '81, APK
2-'9O met rev. motor, div,
extra's ’4250,-. Tel. 045-
-455778.
V.W. JETTA LS m. 83,
APK 2-'9O, gas, elke keur.
toegest. 100% in orde

’ 5750,-. Tel. 045-455778.
Te k. gevr. AUTO'S en be-
drijfsauto's. Sloop of scha-
de geen bezw. 045-723076,
b.g.g. 045-727742.
Te k. DATSUN 120 A F 11,
bj. '79, met lichte schade,
prijs n.o.tk. Tel. 045-417020.
Te k. HONDA Civic. le
eigenaar, bj. 1983, ± 45.750
km, kleur wit, div. extra's.
Tel. 04498-53498.
Van part. wegens omst. te
koop ALFA Romeo 33 1.7
Q.V; bj. '87, km.st. 11.000,
zeer mooi. Tel. 045-716434.
Te k. VW GOLF '85, 1.6 C
ATS velg. zilver met. als
nieuw, pr. ’ 12750,- mr. be-
spreekb. tel. 045-423265 na
17 uur.

Ford SCORPIO 2.0, 5-bak,
'86, ’ 25.500.-; Honda Prelu-
de 1.8, 5-bak, '86, div. ace,
’23.500,-; Ford Sierra 2.3
diesel, 5-bak, '86, ’ 18.000,-;
Ford Sierra 1.8 Laser, '86,
’18.000,-; Ford Sierra 2.0
GL, 5-bak, LPG, '83,
’12.500,-- Ford Sierra 1.6
Laser, LPG, '85, ’ 15.500,-;
Opel Kadett 1.2 LS, '86,
f 15.750,-; Opel Corsa 1.3LS
Hatchback, '87, ’14.750,-;
Opel Corsa 1.2 LS, 2-drs.,
'87, ’ 14.750,-; Opel Ascona
1.6 LS Hatchback auto-
maat, '85, ’ 16.500,-; Mazda
626 1.6, '83, sedan; Renault
9 GTS, '83, div. ace; Mazda626 1.6 LX coupé, '85,
’15.000,-; Mitsubishi Ga-
lant 1.6 GL^ '86, ’ 17.000,-;
Renault 25 GTS, 5-bak, '86,
’23.500,-; Renault 11 1.4
Broadway, 5-drs., '86,

’ 13.500.-; Peugeot 505 Se-
lect, 5-bak, '85, ’ 15.500,-;
Nissan Bluebird 2.0 GL
autom., LPG, '85, ’ 13.500,-;
Nissan Stanza 1.8 GL,
5-bak, '83. ’ 9500,-; Toyotra
Camri 2.0 GLI autom.,
5-drs., '85. Inruil, financie-
ren en Bovag-gairantiebe-
wijs. Autobedrijf P. van
Dijk en Zn., Hompertsweg
33, Landgraaf (Scnaesberg-
Kakert), tel. 045-311729.
Alle keuringen toegestaan.

Gebr. AUTO-ONDERDE-
LEN van o.a. BMW, Ford,
Opel, VW, enz. Robby's
Auto-onderdelen, Akerstr.
Nrd. 350. Tel. 045-224123.

Balansopruiming inruilauto's
Gebruikte Fiats duizenden guldens

in prijs verlaagd
Fiat Panda 45 Cl 1986 van 10900,- voor 9500,-
Fiat Panda 45 Cl 1986 van 10900,-voor 9500,-
Fiat Panda 750 CL 1987van 11500,- voor 10500,-
Fiat Panda 34 1986van 9900,- voor 8900,-
Fiat Uno 45 1985 van 11900,- voor 10500,-
Fiat Uno 45 S 1986van 145000,-voor 12900,-
FiatUno4s 1984 van 10500,-voor 8900,-
Fiat Uno 45 1985 van 12000,- voor 10500,-
Fiat Uno 60 S 1986van 15900,- voor 13900,-
Fiat Ritmo 60 Cl 1983van 9900,- voor 7900,-
Fiat Ritmo diesel 1983van 9000,- voor 7900,-

Fiat Sittycar Sittard
Pr KftnnPdysinqel 8/19 tftl 04490-17544
Mazda 626 HB T.6 GLX '86; Mazda 626 HB 2.0 GLX '83,
'85; Mazda 626 Sedan 1.6 + 2.0 '81, '83; Mazda 626
Coupé 2.0 SDX '82; Mazda 929 Sedan 2.0 '85; Mazda
323 HB Sport 1.3 '87; Mazda 323 HB 1.5 GLX '83; Maz-
da 323 HB 1.3 LX '82, '86; Mazda 323 Sedan 1.6 Inj. '87;
Mazda 323 Sedan 1.3 GLX '82, '83, '86; BMW 316 1.8
'81; Citroen Visa RE 11 1.0 '87; Ford Escort 1.3 L '82; Nis-
san Sunny 1.5 GL '85; Nissan Sunny 1.7 diesel '85; VW
Golf 1.6 diesel '84; VW Passat 1.6 HB '83; VW Jetta 1.6
NB '87; Volvo 360 GLS '86; Opel Kadett S 1.6 HB '85;
Toyota Celica Coupé 1.6 '83; Mazda-Kroon-garantie.
AUTOBEDR. LEYMBORGH 8.V., Bornerweg 2-8 Lim-
bricht, tel. 04490-15838.

Auto Landgraaf
biedt aan:

Audi Coupé GT
Quattro-model 15.000 km, stuurbekr., gekl. glas, sport-

velgen enz. 1987, nieuwpr. ’53.000,-
-nu voor ’ 34.900,-;

Heerlerbaan 74-76 Heerlen, tel. 045-424268/424231.
Te k. VW JETTA bj. '86
schuifd., 1800 CL
i.abs.nw.st. Beekstr. 13,
Brunssum.
VW KLEINBUS v. pers-
.verv. met LPG '80’ 4500,-.
Leijenaars Autocentraie,
Ridder Hoenstr. 151,
Hoensbroek.
MERCEDES 190 E blauw-
zwartmet. met div. opties
'85. Leijenaars Autocentr.,
Ridder Hoenstr. 151,
Hoensbroek.
Te k. MITSUBISHI Celeste
bj. '78, vr.pr. ’l3OO-, apk
9-'B9. 045-420993.
Te koop FORD Escort bj.
'75 apk gekeurd aug. '89,
pr.n.o.t.k. Inl. Wolfrathstr.
13, Sittard, na 16 uur.

BMW
30 jonge BMW-occasions
div. types en bouwjaren

KERA
BV

Kerkradersteenweg 5
Kerkrade, tel. 045-452121

Uw BMW-dealer
Koopje Datsun CHERRY
bj. '82, LPG ’3450,-. Tel.
045-316940.
Van part. MERCEDES 190
als nw. m. '84 m. stuurbekr.,
stereo rad.cass., el. recht,
buit.sp. enz. ’ 25.000,-. Hey-
denpad 9, Munstergeleen.
Van part. PEUGEOT 309
als nw. type '88, 9500 km,
nw.pr. 23.500- nu 17.500,-.
Heydenpad 9, Munsterge-
leen.

Voor schade-, sloop-, loop-
auto's en onderdelen moet
je bij STIBA Autosloperij
Joep Wolters zijn. Sportstr.
14,Kerkrade-West. Tel. 045-
-411480.
Te koop div. gebruikteON-
DERDELEN van recente
personenauto's. Ook moto-
ren. 045-216475 of 727711.
Gebr. DOMINIKOWSKI
biedt aan: Opel Kadett 1.3
GS, div. extra's, wit, '86;
Kadett 1.2, lpg, groenmet.,
'85; Kadett 1.2, div. extra's,
rood, lpg, '82; Kadett 1.2,
i.st.v.nw., '80; Manta 2.0
GTE, zilvermet., '81; Polo
GT coupé, bj. '83, div. ex-
tra's, rood; BMW 316, als
nw., div. extra's, rood, '85;
Ford Escort XR3, zeer
mooi, zilver + blauwmet.,
'81; Escort 1.3 Ghia, 5-drs.,
groenmet., '82; VW Golf
CL, 3-drs., div. extra's,
groenmet., '82; Honda
Quintet Autom., met ofzon-
der lpg, '82; Toyota Corolla
DX, rood, '80; Datsun Cher-
ry, goudmet., t. '80; Mazda
929 Coupé, zilvermet.,
i.z.g.st^ ’1250,-. Autobe-
drijf Gebr. Dominikowski,
Kantstr. 48, Übach o.
Worms-Landgraaf. 045-
-326016.
PEUGEOT 504 Break, '80,

’ 3750,-; Opel AsconaL '78,
’1750,-; Renault 4 GTL,*80, ’1500,-; Fiat 131, '81,
’2500,-; Lada 2105, '85,
’5750,-; Mazda 626, '80,
’2000,-; Renault 4 GTL,
'82, ’ 2750,-; VW Golf LX,
'83, ’ 7750,-; Toyota Corol-
la, '80, ’ 3750,-; Volvo 240
GL, '81, ’7250,-; Volvo 264
GLE, '80, ’5500,-; Citroen
GSA Pallas, '81, ’1750,-;
Honda Prelude, '80,
’3500,-; Mini Special, '80,

’ 2250,-; Ford Granada, '82,
/ 6750,-; Ford Transit, '80,
/ 1750,-. Oirsbekerweg 27,
Oirsbeek. 04492-3582.

Wij bet. dir. contant geld 500 tot 50.000 gld. voor alle
type auto's. 045-414372, ook 's avonds. Gespee. in
Mercedes.
RENAULT 5 bjr. '80, APK

’ 1250,-; Opel Ascona bj.
'79, APK ’950,-'VW Derby
GLS bjr. '80, APK ’ 2750,-.
Inruil mogelijk. Heerenweg
248, Heerlerheide.
Opel ASCONA 1.6 S 4-drs.
'84, d.blauw, 70.000 km

’ 9750,-; 04492-3234.
Alfa Romeo GIULIETTA
2.0 '81 kl. ivoor, i.nw.st.
’4250,-; 045-454217.
AUTO'S hallo opgelet! Wij
betalen’ 300- tot ’ 20.000-
-voor uw auto, ook bedrijfs-
wagens. 045-411572.
Te koop onder garantie en
service: Ford Escort Ca-
briolet n.t. uitgevoerd '84;
Opel Ascona, 4-drs.. '84;
Opel Ascona 16 diesel bwj.
'82, div. ace; Ford Escort
XR3I, div. extra's, bj. '84;
Mazda 323 Aut., bj. '78; Por-
sche 944, '85; Citroen Visa,
'86; Fiat Ritmo, '82; Mitsu-
bishi Galant, '81; Mitsubis-
hi Sapporo, '79 en '78; Opel
Kadett Diesel, '83- Ford
Mustang, '80, 4 cyl.; Datsun
Sunny, '84. Div. inruilers.
AUTO P. FRANKEN Gan-
zeweide 59, Heerlerheide.
Inruil, financ. en garantie.
Tel. 045-727711 of 216475.

Bedrijfswagens
H. Ford Transit diesel bestel '84
H. Fiat Fiorino diesel, 1e eigen, blauw '85
H. Opel Kadett combo 1.6 diesel, wit, 1e eig '87
H. Fiat Ducato Grand Volume, ideale camper omb '85
M. Citroen C 2,5 D, v.v. rolluiken L + R,
inger. v. bloementr '84
G. Merc. 207 D, bestel
282x168x155cm '85 + '86 + '79
M. Merc. 207 D, bestel 330x168x155 cm '83 +'85
M. Merc. 407, v.v. 4 mtr nieuwopen laadb '85
M. Merc. 307 D, v.v. 330 cm open laadbak,
nieuwe motor '80
M. Merc. 307 D, dubbel cabine v.v.
open 230cm laadbak '81
M. Merc. 409 D auto-ambulance '85
H. Merc. 307 D, dubb. cabine, v.v.
282 cm open laadbak '84
H. Merc. 309 D, nieuwe open 330cm ladbak '84
H. merc. lp 808 D, chassis-cab., prima lopend '78
H. Iveco 130 MB open met huis, goedlopend '79
G. DAF FA 2105 GHR, v.v. open laadbak met kraan ..'79
H. Merc. L 407 D/35 chassiscabine, goed lopend '80
H. DAF FAS 3300 supervolume 6x2, luchtvering '87

Personentaxibus
H. Merc. 207 D, verl. + verh. taxi demo nieuw
M. Ford Transit taxibis diesel '84
H. merc. 206 D/taxibus, motor matig '77
M. Volvo 340 DL 4-drs., 9000 km 88
M. Volvo 740GL automaat 'nieuw

Camper
G. Mercedes 608 D complete fabriekscamper '77

Truckcentrum Smeets
M.B. Zuid-Limburg BV
Heerlen: Wijngaardsweg 55, 045-224800.

Geleen: Rijksweg-Noord 125, 04490-46333.
Maastricht: Akersteenweg 10, 043-613200.

De NATIONALE Life Lijn,
tel. 013-321395 7 dagen
per week geopend.
Club RUSTICA v.d.
Weyerstr. 9, Kerkrade-
West, tel. 045-412762.

Bel nulzes .
pour toi

320.320.05
lesbi 28

320.320.28
heat line

320.322.30
standje 68

320.320.68
real live sex

320.324.05
iüheetjjj

320.325.02
macaber

320.325.03
50 et. p/m

Live - Live - Live - Live
Sex-Box

50 et. p. min. 06-

-320.325.06
Live - Live - Live - Live

Standje 555
06-

-320.325.55
50 et. p. min.

Jong, jonger
jongst!

Callcutta
06-32032013
lolitasex 18 jr.

50 et. p.m.

Voor 'n goede
beurt-lijn!

06-320.325.33
sex! sex!! sex!!!

50 et. p.m.
Wil jevreemd gaan? Wil je
met iemand afspreken?
Gaat 't jou alleen om sex?
Bel dan „DE JEUKBOX!"
06-32032516, 50 c p/m.
„Ik heb 'r al gevonden"
EROTISCHE-Afspraken-
lijn. Bel 06-320.325.80
(50cpm).

Heb je al kennis gemaakt
met „DE KLODDER-
BOX!" 'n echte perverse
sexbox, erg smerig, heel
grof, alles mag! 06-
-32032514, 50 c p/m.

nieuw in
nederland

rode oren
babbel
toren

babbel en klets
mee over vrijen
je hobby's, sex

en relaties
alles mag in de
toren, dus draai
als 'n speer 06-
-320.320.86

De Rode Oren
lijn

nog steeds nr. 1
in Nederland

06-320.320.79

sex-geweld heet:
Perverso Lino
06-320.323.99

Ordi-Sex
06-320.320.90

Pottofoons pot-
pan relatièplan
06-320.320.80

Schoolplein-Sex
06-320.320.82

Echte Hollandse
forse Live-Sex
06-320.320.81

50 cent p.m.
GAY-BIZAR-LIVE 06-
-320.330.88 (50 ct.p.m.)
Treintje rijden in het park.
Zoek je n SEX-VRIEND
(IN)?!!! Live-Afspreek-
Lijnü! Bel: 06-320.320.55
(50 cpm).
COUNTRY CLUB open
vanaf 14.00 uur, Provincia-
leweg 144 Zuid, Oirsbeek,
's Zaterdags vanaf 20.00
uur. Tel. 04492-1260.
KATJA en Micky privé en
escort v.a. ’ 50,- tev. ass.
gevr. 045-423608.
VERA privé. Tel. 04754-
-5818.
Sexbekentenissen van Ne-

derlanders, luister zelf
maar eens... ware

Sex
Bekentenissen

06-
-320.323.55/50

lets te bekennen?
Bel onze tape!
010-4297085.

De Pretbox
Gezellig met 9 anderen
kletsen over uitgaan,

hobby's, vrijen,
avontuurtjes en

verliefd zijn.
★★★ 06 ***320.325.44

Wie weet maak je wel
een afspraakje.

Alleen luisteren kan ook
50 cent p.m.

PRIVÉ meisjes Selfkant,
09-49-2456-1053.

Nieuw Nieuw

Club
Merci

Rijksweg-Zuid 241,
Geleen, 04490-45814.

Geopend ma. t/m vr. van
11.00 tot 23.00 uur.

Tevens meisjes gevraagd.
KANDRA en Joyce, tot
03.00 uur, privé en escort;
tev. meisje gevr. 045-
-228975.
Heren van harte welkom bij
MANUELA va. 10.00 uur.
045-721759.
06-320.330.07. Non-stop
EROTISCHE verhalen.

’ 0,50 per minuut.
Non-stop SEXVERHALEN
Retinafoon 06-32032103,
50 et. per min.
Club PARIS. Ma. t/m vr.
va. 14.00 uur. Provinciale-
weg 31A Noord, Oirsbeek.
Tel. 04492-1873.
Bij privéhuis YVONNE zijn
8 lieve sexy meisjes die u
ontv. in lingerie. 7 dg.
geop. v. 11-24 u. Pr. va.
’75,-. 045-425100. Nu
weer 2 nwe. klasse meisjes
aanw.
Nieuw NOENDA + assis-
tentes, ook SM + slavin.
Tel. 04492-5605.
Escortservice tel. 04490-
-23730. Ma. t/m zat. v.
20.00-5.00 uur.
Privé ISA v. ’75,-. Ook
zondaf (zaterdag geslo-
ten). Tel. 043-214000.

CLUB TROPICAL te Kerk-
rade. Industriestr. 74, va. 2
jan. zijn wij geopend va.
14.00 u. Tel. 045-421641.
DAVID & Jürgen. Boys
voor boys. Dagel. geop. va.
Uuur. 045-326370.

Diana Escort 045-
-320905-321038

7 dagen in de week
geopend.

Nieuw escortservice
045-215113

ESCORTSERVICE. Angie,
Bianca, Peggy en Chantal-
le komen bij u thuis of in
hotel, 100% discr. verz.
Dag en nacht 045-718086.

Provinciebox
Waarom verre afstanden
als het ook zo kan! ledere

provincie zn eigen
nummer. Alle nummers

beginnen met

06-
-320.330

Groningen 23
Friesland 24
Drenthe 25
Overrijsel 26
Gelderland 27
Utrecht 28
Noord-Holland 29
Zuid-Holland 83
Brabant 84
Limburg 86
Het is wel debedoeling dat
je je eigen provincienum-

mer belt. We kunnen uiter-
aard niet verbieden dat je
op 'visite' gaat bij een an-

dere provincie.
0,50 p.m. Viditel pag. 611

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

320.320.24

Madson Men's Clir
De zaak voor de meest verwende gast!!! «.

Nieuwstr. 110, Kerkrade. Tel. 045-454372^-
Topsex is 2 handen vol! J
06-320-325-25,

50 et p.m. 24 uur p. dag k
Hardsex, keihard de lekkerste!
06-320-325-3^'
En als zon lekker ding te intiem n^wordt, neem je toch een lijntje ;

met zn tweeën...
Babbellijn

Branie schoppen met 9 mensen die hunkeren n**
een avontuurtje, 's Nachts alleen voor volwassen

(Alleen luisteren mag natuurlijk óók)
50 et/min. ''

06-320.330.03 _^i: rzMm
Gelukkig nieuwjaar wen-
sen u de meisjes van privé-
huis CLUB EXCLUSIEF.
Meisjes aanwezig v.a. 18
jr. Kerkrade-West, Indus-
triestr. 13, tel. 045-423634.
Tevens meisjes gevr., in-
tern gratis mogelijk.
CLUB MIRABELLE, Burg.
Franssenstr. Kerkrade.
045-419823.
PRIVÉ 10.00 t/m 17.00
uur. 09-3211766083.
"RYANCO" voor discrete
bemidd. van privé-adres-
sen. Tel. 04749-4258.

Onderdanig
meisje

06-
-320.330.85

0,50 p.m.

" ... hee..
m'n \^»f3_/L

favorieteJUUUIlClt |lo6 - 32ÓT325.5o||
operator!.. ~^~HOMOBOX

W 10 MANNEN OP I LIJN

BIGGY'S escortservice
van ma.-zat. 11 uur...? Tel.
045-410034.
CLUB 28. Ma.-vr. 11-24 u.,
zat. 11-18 u. Tel. 045-
-420042.
KIJKOTHEEK Videoclub.
Leuke meisjes aanwezig.
Tel. 045-718067.
CONTACTBUREAU Lucie
voor bemiddeling v. adres-
sen. Tel. 04490-50921,
Geleen.
Exclusieve club DUITS-
LAND bij Aken. Meisjes
gevr. Tel. 09-4924013157.
Vanaf 20.00 uur.

TÓSÉTS ANDERS UPARTNißßunauil
kosbJndiKe se* mei }.- '■ p .ver . nel ■/ speelse P"'" hel W^l'Z _,) Q6- ____L_——»_J

, i SJ* lr> I "n.te pornoster M

rBUURMAN-BUURVHUU\N I
/ Clüren b.l/e hele *>"'<"" f

R I * fL'pTel.n^r de Mefoon^ Mees,eres|
) Q6-32t_3_5_2>_--J

I fc''""fQ6-3____^£_--J
fIOIUN riODUCÏIOHS M 41300 100» IC l'Dl*

PRIVÉ Nathalie, Anita «Jj*
af 12 tot 20 uur. Tel.^ ij
723029. —-"^Neem 'ns iemand $}
beurtbox. Alleen v°°r !^ ijers en spetters, alles n 1
06-32032534 50 cj^ \
PRIVÉ bij Anita, oo* 1 JTel. 045-352543.^^ *

Heren opgelet

Club i
2000 i

7 dagen in de week oft *■
Ma. t/mvr. 11-24u., &1.-. H
zon. 14-24 u. Tev. rne~h
gevr. Rijksweg-Nrdl. J
Geleen, tel. 04490j42j>
Alleen het beste is 9°) J
genoeg voor u. Oo*
1989.

De meisjes van j,

Club j
Bubblesi

Rijksweg-Zuid 131. .(
leen, 04490-42313. G^ma. t/m vrij. 10-24 uur.'
10-18 uur. Tev. me ■<
gevr. —--^ {
Bureau ELVIRA Prl p iadresbemidd. ’ 25,- > <

"adres. Inschr. en ass. 9
045-419384.
Privé CORINA, Ivon. 0
gela, Petra, Chami^Mariska. Tel. 045-jgZ/j> „
Nieuw. Nieuw! TANJf.j
Natasja. Tel. 045-229' .
228738. _--<ll
PRIVÉ bij Jolanda me
sexy meisjes va. 7
04492-3198. Ass. ggyj^jü
Lieve gezellige dameK ,
bij u op visite

045-311895
(assistentie gevr.)

Sex Hotline
06-320-320-22
Hot News

06-320.323-66
50 et. per min-

Men
Connectie^06-320.324. 14 i
Men Meetjvlg^

Privé Briggit, Suan, Tr%
Cindy, Maria, Vanesss^p
Margo. RIJKSWEG*■$
1318, Geleen, °4 vr.,48448. Tevens ajgjjg^

Tieners
Nieuw - 06 - Nieuw

320.321.10
Bel voor gratis

tienerposterkalender 1989,
aansteker en stickers
Nieuw - 06 - Nieuw

320.323.10
10 meisjes, 100 verh. p.d.
Viditel p. 34010,50 c. p.m.

06-sex
50 et. p. min.

Relax-Line
Betty *** Gratis foto's
06-320.320.06

*★★★★★★★★★★★★

Zevende hemel
Gratis surprisepakket
06-320.320.07

★★★★★★★★★★★★★

Sex Non Stop
Amanda vertelt

200 verhalen per dag
06-320.320.08

★★★★★★★★★★★★★

!!! Live !!!
Sex Relaxbox

Superheet
Strikt volwassenen

06
320.324.06

Escort-service all-in 045-
-326191 ma. t/mvrijd. 14.00
tot 04.00 u. Alle mog.
aanw.
„DE JACHTHUT", Haan-
rade-K'rade, Grensstr. 23.
Gabi, Regina, Karin, Heike,
Maria en Matina. Ma.-zo. v.
20-4 uur. 045-463943.

Madame BUTTERFLY en
haar supergirls. Hommert
24, Vaesrade, kruispunt
Schinnen. Open va. 14.00
uur.

Ze kent geen
grenzen...

SM-Maniac
06-320.330.60

Soms is ze streng, soms
vernederend. Maar

schokkend is ze altijd!
Luister zelf! 50 ct./m.
..CONTACTENBUREAU..
L'Amour, privé-adresbe-
middeling Heerlen. 045-
-225237.
ZAKENMENSEN kiezen
bij Buro Venus voor privé-
adressen. Zowel regio als
landelijk. Inschr. v. gast-
vrouwen welkom. Inl.:
Brunssum. 045-257191.

Grijp je kans en laat je eens .
opwarmen door 9 frisse jonge 5̂'

Bobby's Gay Box
v^p'dODollen met 9 jongens die maar één gedachte ne

50 et/min.
06-320.323.01 __^

Queensclub éGeopend va. 15.00 uur ma. t/m vrijd. Zat. va. 20-0
Holzstr. 103, Kerkrade. Tel. 045-45139jj-^<

Wie weet, misschien maak je
een afspraakje...

Bel snel de
Babbelbox!

Op de Babbelbox ontmoet je mensen die vrijuit P
over 't weer, vrijen, avontuurtjes en verliefd zijn- „r jo
met de Babbelbox doe je met zn tienen of, warm

daar behoefte aan hebt, intiem met zn tweel
(druk op de 0-toets).

('s Nachts alleen voor volwassenen) a

50 ct./min. 06-320.330^
Club Nirwana
Exclusief voor de heren met niveau

Nieuwstraat 147, Kerkrade. Tel. 045-4579^^
Sex Society's

Jonge meisjes 06-32032121
liggen overdwars: va. 7-15 en 15-23 uur

's Nachts live sex 06-32032121
va. 23 tot 7 uur (boven 18 jr.)

Harde taal 06-32032521
alleen voor tuig

Let it be-zar 06-32032421
zij bakt het wel bruin

Sexschandaal 06-32032431
een zachte in het spel

Live spektakel 06-32032441 ,
zelfs het bed bloost. 50 cent per minujjl^^j.

NOBEL escort-service, maand, t/m vrijd. va- " ,
voor de man van niveau. 045-459597. —^
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oefenvoetbal
| cJ, BColombia-PEC Zwolle 0-2

,$r°P-Excelsior 2-3k'^c Veendam 0-7C* Wit'34 - Heerenveen 0-6
Wil £genineen °"5tZle-Heracles 1-3Sy^r-Volendam 0-1

VVV „ 0-8
JSvJ.e.s (Pr.)-Heracles (ama) 4-2

"SVV 3-2
I, k!* Boys-FC Den Haag 1-1

Uftgen-SC Cambuur 0-0
rS»;

Sittard 19.30 uur

buitenland
, 5>E
|j Cft-Sportmg ■ 1-0, CSevilla i-o' CSoza-Espanol 2-1
■C^ociedad-Osasuna 2-1
IJhfjalencia 0-0

4-2
* 1-0, Carcelona-Cadiz 3-0

Id "a-Atletico Madrid 1-1W°nes-Athletic deBilbao 1-1

!f!j>: Real Madrid 17-29; FC Barcelona 17-
-iL^Jencia 17-21; Sevilla 17-20; AtleticoH-p? 17-19; Valladolid 17-19; Oviedo 17-

-"'A«.ta 1618- Sporting 17-18; Osasuna 17-
-1) de Bilbao 17-17; Logrones 17--i4'aragoza 17-17; Real Sociedad 16-15;

' «017fa 17-14; Cadiz 17-12;Betis 17-11;Espa-
ll "-'O; Murcia 17-10;Elche 17-8.

> C'Verona 3-0.C^-ACMilan 1-0
I\J°-Pisa 1-1, tina-LazioRoma 3-0
t 1^ -"ilan-Bologna 1-0ftj^-Pescara 1-0k^ma-Juventus 1-3Vfaoria-Atalanta 1-1nn°-Napoli 0-1
C0: Inter Milan 12-22; Napoli 12-19; Ju-
li iu„s 12-17; Sampdoria 12-16;Atalanta 12-
-fe^Roma 12-15;AC Milan 12-12; Fioren-
V 2"12; Lazio Roma 12-10; Como 12-10;
C^a 12-10; Verona 12-9; Lecce 12-9; Ce-C'2-9;Torino 12-8; Pisa 12-8; Ascoli 12-8;

r '°gna 12-7.

; (^Kenland
'.vmpiakos 1-2

l£B°ras-PAOK 1-1
3-1

< C'°n-OFI 0-0

' &thnikos 2-°)Lf'hinaikos-Levadia 2-0E'onios-Volos 3-2

' 1-1

'f^Cit' O'ympiakos 14-19; AEK 14-19;
J*l | 1419; Heraklis 14-17; Larissa 14-16;
Hij "16; Panathinaikos 14-14; Aris 14-14;
JC9 14-14; Volos 14-13;Levadia 14-13; Pa-41}°* 14-12; Diagoras 14-12; Apollon 14--ttrmikos 14-10; Kalamaria 14-6.

WK-zaalvoetbal
Sa
jÜernarken-Algerije 8-4
Je"and-Algerije 4-1

Paraguay-Denemarken 2-2
Nederland-Paraguay' 2-2
Poule B
Hongarije-Saoudiarabië 11-2
Brazilië-Saudiarabië 8-0
Hongarije-Spanje 3-5
Brazilië-Spanje 4-1

Poule C
Japan-Canada 2-6
België-Argentinië 3-1
België-Canada 2-0
Argentinië-Japan 2-1

Poule D
Zimbabwe-Australië 1-4
Italië-Verenigde Staten 1-4
Zimbabwe-Verenigde Staten 1-5
Ralië-Australië 6-1

EINDSTAND POULES
Poule A
Nederland 3 2 1 0 5 10- 5
Paraguay 3 12 0 4 9-4
Denemarken 3 1 1 1 3 12-10
Algerije 3 0 0 3 0 5-17

Poule B
Brazilië . . 3 2 0 1 4 14- 4
Hongarije 3 2 0 1 4 17- 9
Spanje 3 2 0 1 4 14- 9
Saudiarabië 3 0 0 3 0 4-27

Poule C
België 3 3 0 0 6 8-1
Argentinië 3 2 0 14 6-5
Canada 3 10 2 2 7-7
Japan 3 0 0 3 0 3-11

Poule D
Verenigde Staten 3 2 1 0 5 10- 3
Italië 3 2 0 1 4 12- 6
Australië 3 1113 6-8
Zimbabwe 3 0 0 3 0 3-14

SPEELSCHEMA
Groep 1: Nederland, Hongarije, België, Ita-
lië
Groep 2: Brazilië, Paraguay, Argentinië,
Verenigde Staten
Groep 1: dinsdag 10 januari: Nederland -Hongarije (Roterdam), België - Italië (Arn-
hem); woensdag 11 januari: Hongarije - Bel-
gië (Rotterdam), Italië - Nederland (Arn-
hem); donderdag 12januari: Hongarije- Ita-
lië (Rotterdam), Nederland - België (Arn-
hem)

Groep 2: dinsdag: Brazilië - Paraguay (Arn-
hem), Verenigde Staten - Argentinië (Rot-
terdam); woensdag: Paraguay - Verenigde
Staten (Arnhem), Brazilië - Argentinië (Rot-
terdam); donderdag: Brazilië - Verenigde
Staten (Rotterdam), Argentinië - Paraguay
(Arnhem).

toto/lotto
Lotto 1
Winnende getallen: 1-8-24-26-30-36.Re-
servegetal: 11. Deelnemers: 545.653, inleg: £.
2.324.551, prijzenbedrag: f. 1.170.929.
Toto 1
Juistekolom: 2-1-1-3-1-1-1-2-3-2-1-
2. Deelnemers: 20.247, inleg: f. 105.092, prij-
zenbedrag: f. 62.903.
Toto-gelijk 1
Winnende wedstrijden: H - 16- 18- 21 - 26.
Toegevoegde wedstrijd: 13. Deelnemers:
2642, inleg: f. 12.792, prijzenbedrag (mcl.
jackpot) f. 17.455.
Cijferspel 1
9 7 2 4 3 1. Deelnemers: 264.689, inleg: f.
397.034.
Belgische lotto
Winnende getallen: 6 - 17 - 19 - 32 - 33 - 39.
Reservegetal: 24. Jokernummer: 8491270.
Westduitse lotto
Winnende getallen: 2-6-13-26-32-45. Re-
servegetal: 49. Spiel 77: 2 7 3 2 4 8 7.

Twee treffers Manuel Sanchez Torres

Roda JC moeiteloos
langs De Graafschap

Van onze medewerker
h WERNER NIJSSEN

w^TINCHEM — Een zwaar geha-
(jvJ Roda JC heeft zaterdag geen
le* gehad aan De Graafschap (1-3).
K l name in de eerste helft liet de
IpS van JanReker de 1000 kijkers
Vu'tè en wijle aardige staaltjes
V zien, waarbij de aanhang

' tjjj! öe Graafschap haar bewonde-

' |Jj niet onder stoelen of banken

'Ij/! attractieve eerste helft dus.
C*a JC, dat toch een aanzienlijke
tó^nboeg kende (Blattler, Fraser,
s^'oerto, Raymond Smeets, Haan
fy, wilgen) en verder de in Israël
loevende Van Loen moest mis-
tö' legde een aantal vloeiende
(^binaties op de mat, waarop De
C^fschap geen kijk had. Met
io^e Manuel Sanchez Torres bleek
i^.f de thuisclubdefensie niet tevJ^n. In de 9e minuut soleerde hij
\§ffï rechts langs Kruys naar bin-

en vanaf 16 meterkogelde hij de
Ij. lr> de rechter bovenhoek: 0-1.
Leer> half uur verlengde dezelfde
5f^ chez Torres een hoekschop van
) 0 doeltreffend met het
Im 'd: 0-2. Eén minuut voor de rust
VM Wilbert Suvrijn het leer, na
L plunder in deDoetinchemse de-
'^,Sle, beheerst onder de tevergeefs
I3?nde doelman Olyslager door:
W "et hadbij derust zelfs 0-4 kun-
!jl 2ijn, maar Eric van de Luer zag
i 'nzet op de paal stuiten.
\ de hervatting na Roda JC gas te-
K.De thuisclub kon slechts zel-

'^ 'ets dreigends ondernemen. Ge-
jk ontstond er dan ook nauwe-
\^" hetgeen onder meer kwam

Roger Polman zijn oppo-,
EJJ Jeroen Boere perfect onder
Wr°le had. Enig minpunt in deSjn^raadse gelederen vormdet|^ahjk Michel van derLinden, die
L name na de thee moeite had

met zijn directe tegenstander Freek
Wittenbrood. De derde mogelijk-
heid voor De Graafschap leverde de
■eretreffer op. Jos van Eek schoot
van dichtbij in: 1-3.
Roda JC: Nederburgh, Broeders, Van der
Linden (81. Senden), Polman, Boerebach,
Suvrijn, Sanchez Torres, Groenendijk (46.
Janssen), H. Smeets (75. Romero), Hanssen,
Van der Luer.

" Spelmoment uit Nederland-Algerije. André Bakker wordt door Ali Benhalima afgehouden.

Galatasaray
'huis' in Köln

%i ~~ Galatasaray speelt zijn
v'swedstrijd' in de kwartfinales
\. het Europese toernooi voor
\pkampioenen in het Müngers-
Stfj. r̂ stadion van Keulen. De wed-
Md tegen AS Monaco wordt op 15

gespeeld. De heenwedstrijd
1$ *? 1 maart. Galatasaray werd door
yUEFA gestraft met het spelen
V> een wedstrijd op neutraal ter-
N \,°mdat het thuisduel tegen Ra-
L Wien in de vorige ronde uit de

d Was galopen.

Real Madrid mazzelt tegen hekkesluiter

AC Milan raakt
verder achterop
ROME - Het nieuwe jaar is AC
Milan voorlopig niet gunstig
gezind. Na het gelijke spel van
vorige week tegen Sampdoria,
verloor de landskampioen met
0-1 bij het laag geplaatste Ce-
sena. De achterstand van de
ploeg van Gullit, Van Basten
en Rijkaard op stadgenoot In-
ter bedraagt na twaalf wed-
strijden al tien punten. Inter
won thuis met 1-0 van Bolog-
na.
Het feit dat het Nederlandse trio
vlak voor de jaarwisseling werd uit-
verkoren tot beste voetballers van
Europa, heeft geen positieve uitwer-
king op de resultaten. In het koude,
wat mistige stadion van Cesena
scoorde de Zweedse aanvallerHans
Holmqvist na 66 minuten, na een
pass van Massimo Agostini. Ruud
Gullit, die vanwege blessures nau-
welijks gevoetbaldheeft dit seizoen,
groeide uit tot de beste speler van
Milan, maar hij miste in de tweede
helft verscheidene goede kansen.
Marco van Basten, tot nu toe goed
voor vijf doelpunten, werd soms
keihard aangepakt door de verdedi-
gers van Cesena.
Rivaal Inter had veel moeite met het
verdedigend ingestelde Bologna,
dat laatste staat. Na 72 minuten
maakte Serena zijn achtste treffer
van het seizoen. Het was genoeg
voor de zege. De club van Matthaus
en Brehme behield drie punten
voorsprong op Napoli, dat bij Tori-
no met 1-0 won. De tweede club uit
Turijn speelde meer dan een helft
met tien man, omdat verdediger Be-
nedetti uit het veld was gestuurd.
Het enige doelpunt kwam van de
Braziliaan Careca, die na twaalf
wedstrijden topscorer is met het
voor Italiaanse begrippen hoge to-
taal van tien doelpunten.

MADRID - Hugo Sanchez behoed-
de Real Madrid, de koploper in de
Spaanse eerste divisie, voor een af-
gang. De Mexicaanse spits scoorde
in de slotfase tweemaal, waardoor
Real pijnlijk puntverlies voor
75.000 toeschouwers tegen het on-
deraanstaande Elche bespaard
bleef. Door de stuiptrekkingen van
Sanchez won de club van Leo
Beenhakker alsnog met 4-2, een
uitslag, die de inspanningen van
de bezoekers geen recht deed.
Daar FC Barcelona in eigen huis

geen enkele moeite had met een an-
dere laag geplaatste club, Cadiz (3-
-0), bleef de situatie aan kop onver-
anderd. Na zeventien duels heeft
Real een voorsprong van twee pun-
ten. Valencia verspeelde een punt in
Sevilla bij Betis (0-0) en zag zijn ach-
terstand op de Madrilenen acht
punten.
Real speelde te nonchalant. Toen
Schuster onnodig balverlies leed
zorgde Claudio voor sensatie. Via
Butragueno en een tegenstreffer
van Elche-speler Sanchez stond
Real halverwege de tweede helft op
een 1-2 achterstand. Via Vasquez
kwam de ploeg van Beenhakker op
2-2, waarna Sanchez in de slotminu-
ten het karwei afmaakte.
FC Barcelona had het heel wat ge-
makkelijker tegen Cadiz. Het is dat
Lineker en Salinas heel slordig om-
sprongen met de vele kansen, an-
ders zou de uitslag aanzienlijk ho-
ger zyn uitgevallen dan 3-0. De doel-
punten kwamen op naam van Euse-
bio, Salinas en Paquero.

" Aldo Serena kopt Inter naar de overwinning tegen Bologna

Zeventien treffers in twee duels

MVV op schot
MAASTRICHT - MW heeft af-
gelopen weekeinde een tweetal
oefenwedstrijden gespeeld tegen
de amateurclubs MXC en Mheer-
der Boys. Beide duels, waarin
trainer Frans Körver geen be-
roep kon doen op de geblesseer-
den Hans Vincent, Erwin Van-
derbroeck en Resa Uitman, wer-
den door de Maastrichtse ere-di-
visionisten met respectievelijk
1-7 en 0-10 winnend afgesloten.

Vooral de blessures van Hans
Vincent (achillespees) en Erwin
Vanderbroeck, die afgelopen
week werd geopereerd aan zijn
rechter wreef, zijn van dien aard

dat bij de inzetbaarheid voor de
topper op 21 januari tegen PSV
grote vraagtekens geplaatst kun-
nen worden. „Ik loop al geruime
tijd met pijn te spelen", merkte
Hans Vincent op. „De laatste
wedstrijd voor de winterstop te-
genRKC heb ik me laten overha-
len toch te spelen, maar achteraf

gezien was het beter geweest om
rust te houden", aldus Vincent.

Het duel tegen MXC hadden de
MVV-ers de eerste helft hun han-
den meer dan vol. Pas na rust
wisten de eredivisionisten het
klasseverschil in doelpunten uit
te drukken. De doelpuntenma-

kers bij MW waren Thai, Dela-
haye en Francois, die allen een
maal scoorden. Driessen en
Schuman elk twee maal maakten
de zeven vol. Voor MXC wist
Rob Sebille de tegentreffer te
scoren.

Tegen de vierde klasser Mheer-
der Boys wisten de Maastrichte-
naren de dubbele cijfers op het
scorebord te brengen. Hier wa-
ren de doelpuntenmakers Dries-
sen, Van de Boom (elk een keer),
Schuman en Delahaye wisten
beide twee keer te scoren en Ver-
beek was met zijn drie treffers de
topscoorder van de dag.

sport

scorebord
bekervoetbal

1-6
_.

Feyenoord bekert doorWAALWIJK -Een showvan tien
minuten was voor Feyenoord
voldoende om over de rug van
RKC de derde ronde van de
strijd om de KNVB-beker te be-
reiken. In die periode, de laatste
tien minuten van de eerste helft,
tilden de Rotterdammers met
wervelende acties de stand van
0-1 naar 0-4. De uitslag (1-6) was
vervolgens alleen nog maar van
belang voor de statistieken.

De wijze waarop Feyenoord zich
RKC van het lijf hield, was veel-

belovend voor de toekomst. Met
ex-RKC'er Marcel Brands als uit-
blinkende vrije verdediger en de
ook al goed spelende John Met-
god als meest verdedigende mid-
denvelder maakten de Rotter-
dammers indruk tegen de ploeg
die het eerder dit seizoen
Feynoord nog zo moeilijk maak-
te. De puntendeling (1-1) van

toen werd door RKC gezien als
verlies en door Feyenoord als
een winstpunt.

Dat duel was echter niet te verge-
lijkenmet de wedstrijdvan giste-
ren. Tegen zijn oude club regis-
seerde Brands als een vedette en
bovendien brak hij in de 36e mi-
nuut dewedstrijd helemaal open

met een juweel van een treffer,
nadat eerder al Smolarek met
een kopbal voor 0-1 had gezorgd.
RKC werd vervolgens minuten-
lang overspeeld en binnen twee-
honderd tellen was het 0-4. Eerst
scoorde Hofman na een razend-
snelle counter via Metgod, Van
Geel en Houtman. En kort erop
maakte Smolarek zijn tweede

doelpunt na een knappe solo.
Voor RKC viel er weinig eer
meer te behalen. De start na de
pauze was nog veelbelovend,
maar nadat Houtman met een
gave kopbal voor 0-5 had- ge-
zorgd, zakte het spelpeil aan
Waalwijkse zijde weer naar een
bedenkelijk niveau. Alleen An-
dré Hoekstra maakte nog zijn
haast traditionele doelpunt.Mar-- _
tin van Geel zorgde met een lob
voor de eindstand. Feyenoord
speelt in de derde ronde een
thuiswedstrijd tegen Willem 11.

VVV sterk
VENLO - VW heeft tegen de
SV Waregem een verdienstelijk '
resultaat geboekt: 2-2. In de
twaalfde minuut had Van den
Ham VW aan de leiding ge-
bracht op aangeven van Danny
Hoekman. Via een penalty (Hans
Christiaens) kwam Waregem
langszij en dezelfde speler be-
paalde nog voor rust de stand op
2-1. Na de hervatting domineer-
de de Venlonaren. Danny Hoek-
man rondde een pass van Sjaak
Weerts af en passeerde Ware-

gem-doelman Hans Galjé koel-
bloedig: 2-2. Leo van Veen blikte
tevreden terug op de eerste
oefenweek na de winterstop.

„We hebben een zware trainings-
week achter derug. Conditioneel
bleken we op de goedeweg te zitT

ten en ook de combinaties be-
haalden een behoorlijk niveau".
Zaterdagmiddag was VW te
gast bij de vierde klasser SWH
in Heibloem/Roggel en won met
0-8 (rust 0-5). De Venlose tref-
fers kwamen op naam van Ste-
wart (2x), Vanden Ham (2x), Ver-
hagen (2x) Hoekman en Slag-
boom.

Ajax strikt
bestuursleden

zonder
voetbalkennis

AMSTERDAM - Mr. Nico Gianot-
ten denkt de samenstelling van het
nieuwe bestuur van Ajax voor het.
grootste gedeelte rond te hebben.
De Amsterdamse 'formateur', die
met een delegatie van de ledenraad.'
vanaf begin oktober van het vorig,
jaar heeft gespeurd naar nieuwe be-
stuursleden, bevestigde dat twee
kandidaten hun jawoordhebben ge-
geven. Het gaat om Uri Coronel en
Arie van Os, volgens Gianotten
'twee fervente Ajax-supporters die
sterk gelieerd zijn aan de club. Bei-
den hebben geen enkele ervaring in
de voetbalwereld.
Een van de twee heeft te kennen ge-
geven niet voor het voorzitterschap
in aanmerking te willen komen. Om
wie het gaat, wilde Gianotten niet
zeggen. Uri Colonel, een midden
veertiger, is in het dagelijks leven
lid van de raad van bestuur van Be-
kouw Mendes, een assurantiekan-
toor. Vijftiger Arie van Os is werk-
zaam in de Amsterdamse effecten-
wereld.

Probeerseltje van Hans van Doorneveldpakt verkeerd uit

Fortuna Sittard:
defensief fiasco
Van onze sportredactie

HELMOND - Fortuna Sittard
denkt er voorlopig niet meer aan
om af te wijken van de tactische
invallen op verdedigend vlak.

Trainer Hans van Doorneveld
paste in het oefenduel tegen Hel-
mond Sport een variant toe,
waarna doelman Chris Körver de
ballen links en rechts om de oren
vlogen. Nog voor de pauze was
Fortuna al verslagen door de een
divisie lager opererende Hel-
monders. Na de hervatting kon
John Clayton de stand een wat
draaglijker aanzien geven: 4-2.

„Het was een probeersel", rea-
geerde Hans van Doorneveld op
het oefenduel. „Daarvoor zijn die
wedstrijden bij uitstek geschikt.

Nu kun je op je bek gaan zonder
dat er nadelige gevolgen aan
vastkleven. Bovendien ben je
duidelijk te weten te komen wat
er in een competitiewedstrijd ab-
soluut niet mag gebeuren".

Aan duidelijkheid liet de Fortu-
na-defensie niets te wensen over.
Met de opdracht een-tegen-een
te verdedigen, ging de Sittardse
achterhoede het schip in. Marcel
Liesdek en Loek Frijns speelden
in de mandekking terwijl Henk
Duut voor de laatste linie ope-
reerde, op de wijze zoals Ronald
Koeman dat bij PSV pleegt te
doen. Binnen een kwartier had
de thuisploeg munt geslagen uit
de defensieve wanorde en stond
via treffers van Van Kilsdonk,
Westphal en Kreekels (straf-
schop) ruim op voorsprong. Sigi

Lens en Schlüter profiteerden
voor de rust beiden nog van het
foutenfestival over en weer zodat
de 4-1 ruststand perspectiefbood
op een ruime score. Tenminste
nog iets waaraan de handvol toe-
schouwers plezier aan konden
beleven.

,Jk wilde dit systeem uitprobe-
ren omdat jein decompetitie, als
je achter komt te staan, risico's
moet nemen. Dan kan de wijze,
zoals we nu speelden een oplos-
sing zijn. Daardoor krijgt devrije
verdediger meer vrijheid om zijn
aanval te ondersteunen". Hel-
mond Sport maakte Fortuna dui-
delijk dat het in bij achterstand
in elk gevalniet voor het systeem
van zaterdagavond hoeft te kie-
zen. Na de hervatting zette Hans
van Doorneveld zijn elftal weer
in de ouderwetse slagorde waar-
door Helmond Sport met de rug
tegen muur moest. Van de legio
kansen benutte slechts John
Clayton een mogelijkheid.

Fortuna Sittard: Körver, Maessen,
Liesdek, Frijns, Boessen,Kleinen, Duut
(70. Griffith)Reijners, Lens, Clayton, De
Vries.

Zaalvoetballers degelijk maar zonder franje

Oranje poulewinnaar
ARNHEM - Oranje heeft in de
eerste ronde van het toernooi
om het wereldkampioenschap
zaalvoetbal geen publieksprijs
gewonnen. Begeleid door
fluitconcerten en „slow-hand-
klap" plaatste de formatie van
bondscoach Groenewoud zich
voor de tweede ronde. De de-
gelijkheid straalde van Neder-
land af. De franje niet.
Na overwinningen op Denemarken
(4-2) en Algerije (4-1) kon de ploeg
zondagmiddag in Arnhem tegen Pa-
raguay vrij uit spelen. Het leidde tot

een wedstrijd, die aanmerkelijk aar-
diger was dan de eerste twee. De
Zuidamerikanen, een van de betere
teams van het evenement, hadden
een punt nodig. Het werd 2-2, een
resultaat waar Oranje niet ontevre-
den mee mocht zijn. De beide Ne-
derlandse doelpunten waren een ge-
volg van defensieve blunders van
de Paraguayanen.

Tegen Algerije startte Nederland za-
terdagavond in Amsterdam vlekke-
loos. Na 20 minuten was het 3-0,
dankzij doelpunten van Hermans,
Seitner en Loosveld. Daarmee was
plaatsing voor de volgende ronde
vrijwel zeker. Het publiek maakte
zich op voor een show, maar Alge-
rije maakte luttele seconden voor
het rustsignaal een tegendoelpunt
en de wedstrijd werd bevroren.

Vic Hermans zat het grootste deel
van de laatste wedstrijd qp de bank.
„De bondscoach heeft bewust een
aantal basispelers rust gegeven. We
waren zeker van de volgende ronde
en hij heeft toen het zekere voor het
onzekere genomen. Dat onze wed-
strijden als kijkspel niet zo aantrek-
kelijk waren is jammervoor het pu-
bliek. Ik denk dat op de eerste
plaats toch het resultaat telt. Het
een ronde verder komen was be-
langrijker dan sprankelend te voet-
ballen. Bij veel spelers is nu de druk
van de ketel".

Marcel Loosveld: „Gezien de tegen-
standers die we nu krijgen moet een
plaats bij de laatste vier er in zitten.
Gelukkig hebben we vandaag in de
laatste wedstrijd wat beter spel lar
ten zien dan in deeerste twee duels.
Kan me goed indenken dat de men-
sen op de tribunes morren. Het was
vaak ook niet om aan te zien". - J

Groningen in
finale gestuit

EMDEN/STUTTGART - FC GrOr
ningen is als tweede geëindigd jn
het internationale zaalvoetbaltoeJ^
nooi van de Westduitse plaats Ein-
den. De ploegvan trainer Hans Wes-
terhofverloor in de finale na verlen-
ging met 5-6 van Werder Bremen, de
kampioen van de Bondsrepubliek.
In de halve eindstrijd hadden de
noorderlingen met 4-2 gewonnen
van Standard Luik.

Dinamo Kiev verdiende in -zij«
rondgang langs de Europese zalen
weer harde westerse deviezen -m
Stuttgart. De Sovjetrussen versloe-
gen in de finale van het internatio-
nale toernooi Arie Haans Vfß Stutt-
gart met 3-0 en hielden daaraan
17.500 gulden over. De internatio-
nals Rats en Protassov (2) scoorden.
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Hangl beste
op Super-G

LAAK - De Zwitserse skiër Martin
Hangl heeft zijn door de mist nau-
welijks zichtbare derde overwin-
ning in een wereldbeker-wedstrijd
behaald. Hij was in Laax de snelste
in de Super G. De wedstrijd werd
vier keer onderbroken wegens mist
en sneeuwval, die het twee kilome-
ter lange parkoers levensgevaarlijk
maakte.

Hangl, voor de race nog 62e in het
algemeen klassement om de we-
reldbeker, moest twee uur wachten
alvorens hij het groene licht kreeg
voor zijn afdaling langs 37 poortjes.
Hij legde het traject af in 1 minuut
en 16,14 seconden. De Oostenrijker
Enn werd tweede, zijn landgenoot
Mayer derde. Pirmin Zurbriggen
kwam met verder dan de vierde
plaats.
Uitslag Super-reuzeslalom: 1. Hangl (Zwi)
1.16.14, 2. Enn (Oos) 1.16.48. 2. Mayer (Oos)
1.16,80, 4. Zurbriggen (Zwi) 1.16,92, 5. Tom-
ba(Ita) 1.17,01, 6. Mader(Oos) 1.17,24, 7. Pic-
card (Fra) 1.17,26, 8. Strolz (Oos) 1.17,31, 9.
Eder (BRD) 1.17,45, 10. Eriksson (Zwe)
1.17,58.
Stand wereldbeker, na 12 van de 28 wed-
strijden: 1.Zurbriggen 140 punten, 2. Girar-delïi(Lux) 100, 3. Höflehner(Oos) 77, 4. Bitt-
ner (BRD) 69, 5. Stock (Oos) en Tomba bei-
den 63, 7. Wasmeier (BRD) 60. 8. Strolz 59.
Stand klassement Super-G na 2 wedstrij-
den: 1. Zurbriggen 37, 2. Piccard 29, 3.
Hangl 28,4. Enn 26,5.Tomba 23, 6. Strolzen
Stock 16.

Math Schaepkens vertrekt bij Limburgia

Leo Steegs nieuwe
oefenmeester EHC

Van onze medewerker
ARNO ROMGENS

HEERLEN - Leo Steegs is de ko-
mende trainer van EHC. Dit verras-
sende nieuws werd gisteren be-
kend. Verrassend omdat de huidige
trainer, John Vrijens, in Hoens-

broek redelyk succesvol bezig is.
Veranderde werkomstandigheden
nopen hem echter een stapje terug
te doen. Het trainersgilde in de
hoofdklasse gaat, voor komend sei-
zoen, toch al wat wijzigingen tege-
moet. Nadat JanVleugels en SVN te
kennen gaven niet langer met el-
kaar verder te gaan, maakte Lim-
burgia zondag bekend, dat trainer
Math Schaepkens er na dit seizoen
eveneens mee stopt.

Leo Steegs dus naar EHC. De 38-ja-
rige voormalige amateurinternatio-
nal traint momenteel eersteklasser
RKONS. Een onbekende is hij met
in Hoensbroek. Jarenlang was de le-
raar lichamelijke opvoeding speler
bij EHC. „En dat is ook een van de
redenen waarom'wij voor Leo heb-
ben gekozen," zegt voorzitter Kees
van Tilburg. „Wij kennen Leo als
een sympathieke en ambitieuze
man, die steeds goed heeft gelegen
binnen onze gemeenschap. Afgelo-
pen week liet John Vrijens ons we-
ten, dat het voor hem niet mogelijk
was om volgend jaaraan te blijven.
Binnen twee dagen zijn wy' vervol-
gens rond gekomen met Steegs."

Na Bom, Treebeek en RKONS
(twee seizoenen) wordt EHC Steegs'
vierde club in zijn funktie als trai-
ner. „Als voetballer heb ik steeds
het hoogste nagestreefd. Dat doe ik
als trainer ook. Vandaar dat ik snel
ja heb gezegd, toen EHC mij een
aanbod deed. Ik had nog eenjaar bij
RKONS kunnen blijven. Bij die
club was het prima werken. Toch
heb ik directtoegehapt bij deze mo-
gelijkheidom een stap hoger te ko-
men," motiveert Steegs zijn beslis-
sing. Of John Vrijens volgend jaar
nog als oefenmeester aan de slag
gaat is ongewis. Vrijens, die pas aan
zijn eerste EHC-jaar bezig is: „Mijn
takenpakket by' mijn werkgever
wordt uitgebreid. Dat verhindert
dat ik vaker dan twee keer per week
kan trainen. Bij een hoofdklasse-
club dien jevier keer per week pa-
raat te zijn. Dat lukt my' ten enenma-
le niet. Jammer, want ik heb het
goed naar mijn zin bij EHC."

Math Schaepkens trainde Limbur-
gia drie seizoenen. „Normaal blijf ik
slechts twee jaarby' een vereniging.
Bij Limburgia had ik een moelyke
start. Later is het beter gaan draai-
en. Vandaar dat ik dit derde, afron-
dende, seizoen eraan heb vastge-
plakt. Maar nu ben ik aan een nieu-
we uitdaging toe," aldus Schaep-
kens.

" Leo Steegs (midden) tekende gisteren een eenjarige verbinte-
nis bij EHC. Voorzitter Kees van Tilburg (links) en secretaris
Piet Meessenkijken toe. Foto: CHRISTAhalbesma

Frans van Gerwen
bondsridder KNVB

Van onze medewerker
Pierre Frambach

: SITTARD - Tijdens de nieuw-
jaarsreceptievan deKNVB afde-ling Limburg werd Frans van
Gerwen uit Schaesberg be-
noemd tot bondsridder. Frans
van Gerwen begon in '49 als
jeugdleider bij RKONS, by' deze
vereniging viert hij dit jaar nog
zijn 40-jarig jubileum. In de loop
van deze veertig jaarheeft hij 'di-
verse functies in het Limburgse
voetbal bekleed. Zo was hij on-
der andere scheidsrechter, lid
van de strafcommissie, afgevaar-
digde naar bondsvergadering, lid
landelyke bond van amateur-
voetbal, een aantal malen mentor
na moeilijkheden bij andere ver-
enigingen enz.

Frans van Gerwen staat echter

binnen de KNVB bekend als
spelregelementenkenner.
KNVB-bestuurslid Schotting,
die Van Gerwen de ridderver-
sierselen overhandigde, laakte
tijdens zijn huldigingsspeech de
sinds het Europese kampioen-
schap ingevoerde kreet 'bo-
boos', door erop te wijzen dat-
juist 'bo-boos' als Van Gerwen
de KNVB tot een begrip maken.

Naast Frans van Gerwen vielen
er nog een aantal bondsspelden
aan Limburgers toe. De gouden
bondsspeld was voor Wim Pust-
jens(Susteren). Jo Lenaers (Ven-
lo), Jack Janssen (Horst), Michel
Geelen (Maastricht) en Jo Crom-
bach (Heerlen). Zilveren bonds-
medailles waren er voor Jack
Willems (Bunde) en Theo Jans-
sen (Bergen).

# De gehuldigde KNV'B-functionarissen.
Foto: PETER ROOZEN

sport

Jacky Ickx uitgeloot door stalbaas Todt

Parijs-Dakar:
kruis of munt

TOMBOUCTOU - Jean Todt, directeur sportief van de rally-
stal Peugeot, heeft voortijdig de spanning uit Parijs-Dakar ge-
haald. Met het opgooien van een muntstuk heeft hij bepaald
wie vrijdag in Dakar als winnaar zal worden gehuldigd. Het ge-
ljuk.koos de kant van Ari Vatanen. „Ik had het liever anders ge-
zien", vond organisator Gilbert Sabine, „en ik denk dat Jacky
Ickx dat met me eens is".
Todt wierp in aanwezigheid van de
twee supercoureurs het muntstuk
vian tien Franc omhoog. Hy felici-
teerde de een en troostte vervolgens
de ander. „Ik ben blij dat het geluk
aan mijn zijde was", zei Vatanen. „Ik
had liever op een andere manier ge-
wonnen, maar verleden jaar heb ik
al even stom derally verloren". Todt
zag zich genoodzaakt op te treden
nadat de laatste dagen steeds meer
was gebleken dat Ickx en Vatanen
op een zichzelf en het materiaal
nietsontziende manier bestreden.

Jean-Marie Balestre, de voorzitter
van de internationale autosportfe-
deratie. „Dit maakt het Peugeot-
team belachelijk", meende hij. Bale-
stre zag er ook aanleiding in ander-
maal te verkondigen, dat Parijs-Da-
kar geen wedstrijd voor fabriek-
steams is. Hij vindt de gevechten in
het zand alleen ietsvoor avonturiers
met standaard-racemateriaal. Ver-
liezer Ickx verbeet de teleurstelling.
„Todt moest wel een beslissing ne-
men. Het werd inderdaad te gek."

,^lk moest ingrijpen", aldus Todt.
„De manier waarop beiden reden,
hield te veel risico in. Peugeot moet
winnen. Of Vatanen of Ickx in die
wagen zit, maakt mij niets uit. Maar
als beiden uit zouden vallen omdat
ze te veel risico's nemen, dan was
Tambay lachende derde. Zaterdag
ging Vatanen op de kop. Gelukkig
konden helpers de wagen rechtdu-
wen. Maar voor hetzelfde geld was
hy total loss geweest of had Vatanen
zijn nek gebroken. Daarom heb ik
meteen maar de knoop doorge-
hakt".

Het is met uitgesloten dat Vatanen
ook zonder dehulp van het geldstuk
voorbij Ickx geraasd zou zijn. De af-
gelopen week knabbeLde de Fin
steeds weer iets af van zijn achter-
stand. Voor het aanzien van Parijs-
Dakar is het vooraf programmeren
van de eindzege een kwalijke zaak.

De loterij wekte de woede op van

In derally-sport is het echterniet de
eerste keer dat de stalorders van
doorslaggevende aard zyn. In de
Rally Monte Carlo besliste Lancia-
baas Fioria dat degene die de spe-
cial op deCol deTurchino het snelst
aflegde ook winnaar zou worden.
Tegen alle verwachtingen in was de
Italiaan Biasion op de Turchino
sneller dan stalgenoot Kankkunen.
De fin stopte toen op de slotdag, by
wijze van protest, vlak voor de ca-
mera's om een plasje te maken en
Biasion voorbij te laten.

Het Nederlandse echtpaar Kees en
Mieke Tijsterman behield in het
weekeinde de vierde plaats in het al-
gemeen klassement. De achterstand
op de twee winnende Peugeots liep
op tot ruim zes uur. De Fransman
Frequelin liep steeds meer in op het
Nederlandse paar. Commentaar van
Kees Tijsterman: „Die fabrieksauto
is voor ons niet te houden."

Klassement: auto's: 1. Ickx (Bel) Peugeot
405 Turbo 16 17.32.36,2. Vatanen (Fin) Peu-
geot 405 Turbo 16 op 2.21, 3. Tambay (Fra)
Mitsubishi op 3.42.36, 4. Tijsterman (Ned)
Mitsubishi 6.23.04, 5. Frequelin (Fra) Peu-
geot 205 6.52.46.

Renner uit Mechelen beleeft afgang in titelstrijd

Noël van der Leij:
'Macht ontbrak'
door wiel verheesen

SINT MICHIELSGESTEL - Vorig
jaar werd Noël van der Leij kam-
pioen cyclocross; zaterdag was het
NK voor hem een complete afgang.
Op het parcours in Sint Michielsge-
stel, waar Frank Groenendaal zich
de sterkste van circa vijfenzeventig
amateurs toonde, haalde de renner
uit Mechelen met eens de eind-
streep. Na vijfvan denegen ronden
verdween hij richting douche.

„Ik was gekomen om een podium-
plaats af te dwingen en daardoor
wellichteen selectie voor het WK te
verdienen", zei hij. „Al gauw kwam
ik tot de ontdekking, dat het ijdele
hoop was. De macht ontbrak. Rudy
Nagengast (die als tweede zou eindi-
gen, red.) flitste mij al in de eerste
ronde voorbij alsof ik stil stond.
Toen had ik ook geen zin meer om
nog lang op de fiets te blijven. Mis-
schien dat ik over een paar weken
nog start in een cross in het Zwitser-
se Wetzikon. Anders is het nationaal
kampioenschap mijn laatste veldrit
in dit seizoen geweest. Voor mij telt
nu weer de weg."

Noël van derLeij wist, dat juistvoor
hém de strijd om de rood-wit-blau-
we trui in dubbel opzicht belangrijk
was. Hy had de bonzen van deKo-
ninklijke Nederlandse Wielren Urne
in het algemeen en de technische
leiding van het veldrijden in het bij-
zonder tegen zich in het harnas ge-
jaagd nog voordat zijn eventuele ti-
telprolongatie op het spel stond.
Als regerend nationaal kampioen
koos hij immers voor een eigen aan-
pak en programmering en niet voor
de lijn, dievoor de selectieploeg was
uitgestippeld. Daarbij speelde uiter-
aard het financiële aspect een rol.
Als kampioen van Nederland 1988
wilde hij ook wel derente zien van
de geleverde inspanningen.

„Ik vind, dat ik het recht heb om te
bepalen waar ik rij", zegt hij. „Bo-
vendien heb ik in de maanden, die
aan dit kampioenschap in Sint Mi-
chielsgestel voorafgingen nauwe-
lijks anders gedaan dan vorig jaar
toen ik wél op het hoogste ereplat-
form kwam. Ook toen lag het accent
in de trainingen op de avonduren,
want mijn studie heeft nog altijd
voorrang. Ik denk, dat ik ongeveer
twintig wedstrijden achter de rug
heb. Eén keer, in het Luxemburgse
Kopstal, legdeik op de overwinning
beslag. Veldritten in het Groother-
togdom of in Zwitserland, om nu
maar eens deze twee landen te noe-
men, spreken mij ook in sporttech-
niscn opzicht aan, als jebegrijpt wat
ik bedoel. Selectiever."

In uniekringen huldigt men het
standpunt, dat een renner inder-
daad zelfkan bepalen waar hij rijdt,
maar dat zulks niet opgaat wanneer
hij deeluitmaakt van een selectie.
„In dat geval is het: gelijke monni-
ken, gelijke kappen".
Van der Leij, niet meer deeluitma-
kend van de keurgroep, wist waar-
aan hij begon toen hij brak met de
selectie. Sint Michielsgestel had
hem, hoe dan ook, in het gelijkkun-
nen stellen, maar daarvoor was één
factor van doorslaggevende beteke-
nis: titelprolongatie of anders min-
stens een rol van betekenis. Het
werd geen van beiden. Aan vier af-
vaardigingen naar het WK ('een
keer als junior, drie keer als ama-
teur') wordt geen vijfde toegevoegd,
althans met in 1989. „Erkomen nog
andere jaren", zegt hij.

Overigens school de verrassing van

het Nederlands kampioenschap
veldrijden voor amateurs niet alleen
in het falen van Noël van der Leij.
Evenmin in de geslaagde machts-
greep van Frank Groenendaal. De
grote surprise was de derde plaats,
die Pieter Burgers uit het vuur
sleepte, Deze 31-jarige crosser uit
Moergestel deed voor het eerst mee
bij de amateurs. Hij waagde zijn
kans nadat hij vorig jaarbij de lief-
hebbers nationaal kampioen was
geworden.

" Noël van der Leij: 'Nu weer op déweg.'

NWB cyclecross-kampioenschappen

Peter van der Laar
soleert naar zege
Van onze medewerker

OOSTRUM - Peter van derLaar
heeft op overtuigende wijze het
NWB cyclo-kampioenschap bin-
nen gehaald. De frêle Eindho-
vense wegsprinter was onder de
16 deelnemers een klasse apart.
Al vanaf destart nam hij de kop
om daarna onbedreigd en zonder
tot het uiterste te gaan met dere-
gelmaat van de klok zijn voor-
sprong te vergroten. Veel inte-
ressanter was de strijdom het zil-
ver waarbij Petram Lichtenveld
toch wel verrassend de teleur-

stellende plaatselijke favoriet
Piet van Asten ruimschoots ach-
ter zich liet.

UITSLAGEN:
Groep II: 1.A. Pieters (Eindhoven) 40.31
min.; 2. L. Weyers (Baarlo) op 1.31 min.;
3. G. Keysers (Kessel) op 1.48;4. H.Faas-
sen; 5. F. v.Rens; 6. A. Schoenmakers; 7.
F. v.d. Heyden; 8. P. Steyvers; 9. F. Lam-
ber; 10. J. Reinders.
Groep I: 1. P. v.d. Laar (Eindhoven)
59.47 min.; 2. P. Lichtenveld (Blerick)
op 48 sec; 3. P. v. Asten (IJsselsteyn) op
1.33; 4. H. Geraats; 5. R. v. Dijk; 6. H. v.
Bavel op een ronde; 7. T. v. Asten; 8. C.
Kuypers; 9. R. v.d. Laar; 10. J. Peeten.

Tiende Belgische
titel voor Liboton

BIOUL - Roland Liboton werd
in Bioul (provincie Namen) voor
de tiende keer Belgische kam-
pioen veldrijden bij de profs. Met
een achterstand van vijftien se-
conden werd Ivan Messelis twee-
de. Danny de Bic finishte als der-
de voor Paul de Brauwer.

Dominique Arnould werd de
nieuwe kampioen van Frankrijk
voor titelverdediger Martial
Gayant en Christophe Lavainne.
De Westduitse titels gingen naar
Mike Kluge (profs) en Georg Bic-
kelpaus (amateurs). De Luxem-
burgse titel was voor professio-
nal Claude Michely.

"De Russische wielrenner
Vjatseslav Jekimov heeft op de
baan Krilatskoje te Moskou zi)n
eigen wereldrecord 10 kilometer
verbeterd en gebracht oV
11.31,968.Het stond op 11.51,493-:

" Stand zesdaagse Bremen: 1
Andy kappes-Roman Hermann
254 p; 2. Ilegemns-Günther 238
p; 3. Clark-Freuler 141 p; 4. Tour-
né-De Wilde 126p; 5. op 2ronden
Bincoletto-Diehl 101 p.

" De Toer- en Wielerclub Mid-
den-Limburg heeft in café-res-
taurant Klein Paries Heythuysen
een nieuwe hoofdsponsor voor
onbepaalde tijd.

uitslag nk cyclocross
" Profs: 1.Adrievan derPoel, 28km (10 ronden) in 1.07.44; 2. Henk Baars; 3. ReinifJGroenendaal, beiden z.t; 4. Kools op 7 sec; 5. Hendriks op 8 sec; 6. Van Bakel op *°sec; 7. Stamsnijder op 49 sec; 8. Verhoeven op 2.03; 9. Veenstra; 10. Bol; 11. Kleins;
man; 12. Suykerbuyk; 13. Van Aert; 14. Lammertink op 1 ronde; 15. Peter HaringS'
16.Roosendaal; 17. Hopmans; 18. Jacq van der Poel; 19. Talen; 20. Rakers; 21. Mac-
kay; 22. Alain Strouken; 23. en laatste Henri Dorgelo. Van de 26 deelnemers werde»
Poels, Van Rijen en Siemons niet geklasseerd.

" Amateurs: 1. Frank Groenendaal, 25,2 km (9 ronden) in 59 minuten en 18 secon-
den; 2. Nagengast op 26 sec; 3. Burgers op 44 sec; 4. Bijnen op 1.12; 5. De Vos z.t; »"
Guyt op 1.24; 7. Jansen op 1.25;8. Stofmeel z.t; 9. Verhagen op 1.57; 10. VanKorve»
op 2.06; 24.Pascal Alleleijn op 4.52; 37. Bart Brentjens op 6.21; 48ste en laatste op
ruim een ronde Ad Guldemeester. Gestart circa 75 man.

" Junioren: 1.Richard Groenendaal in 48 minuten en 24 sec; 2.Luppes op 1.18; *■
Van der Steen op 2.36; 4. Sakkers op 2.45; 5. Knipmeyer z.t.

" Nieuwelingen: 1.Gerben Broek in35.52; 2. Engels z.t; 3. Leijten op 8 sec; 4. SpeÜ'
er op 1.00; 5. Van Zandbeek op 1.07; 25. Van Heeswijk op 4.19.

" Liefhebbers: 1. John Kuyvenhoven in 34.28; 2. Ploeg op 29 sec; 3. Bogaerts op
1.00; 4. Olden Meule z.t; 5. Van grinsven z.t.

" Veteranen: 1. Klaas Stobbe in 42.42; 2. Coehorst op 44 sec; 3. Tiemens op 1.03; *Jansen op 1.15; 5. Scheffer op 1.23;27. Chrit Allelijn op 6.15.

" Dames en dames-nieuwelingen: 1.Natascha den Ouden in 41.00; 2. Anita Hakken
op 2.38; 3. Anita Mulder; 4. Trudy v.d. Elzen; 5. Ingrid van Korven.

NK 1990 in Maarn
SINT MICHIELSGESTEL - De
volgende Nederlandse ka"1'
pioenschappen veldrijden vro?
den volgend jaar in Maarn in d'
provincie Utrecht gehouden op'
en 7 januari.
In de tijdens het voorbije weefc'
einde gehouden nationale titel'
strijd speelden renners uit Lim'
burg geenrol van betekenis. M^f
de vijftiende plaats in het pro>'
kampioenschap was Peter H3'
rings de bestgeklasseerde rennef
uit deze provincie. Overigens be-
tekende het NK voor Alai"
Strouken het debuut als be-
roepsrenner.

Geen Limburgers in WK cyclocross
Van onze verslaggever

SINT MICHIELSGESTEL - In te-
genstelling tot vorig jaar toen Noël
van der Leij als nationaal amateur-
kampioen werd afgevaardigd naar
het WK cyclocross, is dit keer geen
renner uit Limburg geselecteerd
voor de mondiale titelstrijd. De we-
reldkampioenschappen vinden
plaats in het Franse Pqntchateau op

28 en 29 januari. DeKoninklijke Ne-
derlandse Wielren Unie heeft zowel
bij de profs als bij de amateurs en
junioren vijf renners aangewezen.
Daarvan mogen per categorie vier
renners starten.
Profs: Adrie van der Poel, Frank
van Bakel, Henk Baars en Hennie
Stamsnijder. Reimer Groenendaal
gaat als eerste reserve mee. Reeds

vóór het NK waren Stamsnijder*
Van Bakel al zeker van afvaar0
ging.

j

Amateurs: Frank Groenend^*Rudy Nagengast, Gert-Jan Bijne
Wim de Vos en Edward Kuiper. ,
Junioren: Richard Groenenda3:
Marcel Luppes, Geert Ophey, M*
co Sakkers en Niels van der Stee11'

" Zeven keer in de voortijl
acht jaar was Hennie Sta'n
snijder 's lands crosskampio^i
bij deprofs. In Sint Michiels<r\
stelmoest hij, mede door teg^ff
slag, tevreden zijn met de $\
vende plaats.

foto: DRIES LINSS^

Ondanks nederlaag tegen BP-Oilers

Stijgende vorm Smoke Eaters
HEERENVEEN - Met slechts een
verdedigingslinie heeft Smoke
Eaters het uiteindelijk niet kunnen
rooien in de uitwedstrijd tegen de
BP Oilers. Weliswaar hielden de
spelers van Mike Daski de strijd tot
ver in het derde bedrijf gelijke tred,
maar moesten tegen het eind toe-
zien hoe de thuisploeg dezege veilig
stelde: 7-5.

Een overigens onverdiende neder-
laag want bij de 5-5 stand hadden de
Limburgers verreweg de beste kan-
sen het duel naar eigen hand te zet-
ten. Drie opgelegde kansen werden
op rij om zeep geholpen. Toen ver-
volgens achterin ook nog slecht
werd uitverdedigd forceerden de
Friezen de beslissing.

Eaters-manager Jan Marutiak sprak
van „een zure nederlaag", die „des-
ondanks voldoende zelfvertrouwen
geeft voor de play-offs. We waren,
ondanks dat we verzwakt aan de
strijd begonnen, geen moment de

-mindere. Als jebedenkt dat het eer-
ste doelpunt van BP-Oilers ongel-
dig was, want de doelrechter be-
duidde dat de puck niet de doellijn
was gepasseerd. En dat de laatste
treffer viel, omdat Mike Daski in
een alles of niets-poging de doel-
man naar de kant haalde voor een
extra veldspeler, dan valt de schade
nog mee". Voor de Eaters scoorden:
Bosch, Versteeg, Mollen, Nelson, en
Driscoll.
Nijmegen veroverde de nationale
ijshockeybeker door in de laatste
wedstrijd van de eerste dubbele

ronde met 6-2 op eigen baan v^concurrent Rotterdam te winne"JNijmegen mag nu de play-offs v0J
de nationale titel beginnen met *jj
bonuspunten. Den Bosch en AsST
moeten degradatiewedstrijden &Pfl
len.

UITSLAGEN:
Den Bosch - Assen 9-5
Nijmegen - Rotterdam 6-2
Eindstand (tussen haakjes TjonuspuflI*,.
voor de play-offs): Nijmegen 28-45 (6); %terdam 28-41 (5); Heerenveen 28-38 (4); "J,
leen 28-38 (3); Tilburg 28-24 (2); Amsterd8'
28-21 (1); Den Bosch 28-16; Assen 28-1-

Wim Vocken stelt
kandidatuur LK

BEEK - De verwachte strijd tussen
JosNijstenen Jack Schumans ener-
zijds en Wim Voncken anderzijds in
de hoogste dressuurklasse heeft tij-
dens de wedstrijd in manege Het
Edele Ros in Beek geen verrassing
opgeleverd. Opnieuw bleek Wim
Voncken met zijn paard Avignon
een klasse apart en won de zwaar-
Cl-klasse.

Indien deze laatste wedstrijd voor
de Limburgse kampioenschappen,
het komende weekeinde in Roggel,
als graadmeter dient dan stevent de
ruiter uit Beek rechtstreeks op de
titel af. Ook in Beek konden de bei-
de juryleden, de heren Peeters en
Van Herten, niets anders doen dan
hem weer het hoogste aantal punten
toekennen. Omdat Jack Schumans
niet aanwezig was, deed alleen Jos
Nijsten met zijn paard Assoway een
vergeefse, maar serieuze poging
Voncken van de eerste plaats af te
houden.

Omdat ze niet voldoende selectie-
wedstrijden heeft gereden zal Gon-
nelien Gordijn, titelkandidaat en

winnares in Beek van de middeD'^j j
klasse in Roggel niet van de p^L.
zijn. Haar verloofde Diederik " *emans, die in Beek derde werd in e,
midden-II- en midden-I-klas
heeft wel een startbewijs voor de
telstrijd veroverd.
UITSLAGEN: nrBeginners Ring I: 1.Alice Lemans me' 3,
niel; 2. Marie José Troquet met Hief'
Henriëtte Frederiks met Winston.
Midden-I Ring II: 1. Silvia Dohmen " 3
Wimpel; 2. Daniëlle Gortz met Nimbie^Diederik Wigmans met Bravour en Saf
Eussen met Bardo. jjiil
Midden-U Ring III: 1. Gonnelien G°to^met Conquistador; 2. Pascal-WerdenSj^
Zanyo; 3. Diederik Wigmans met Wel' Kj~
Zwaar-I Ring IV: 1.Wim Lucassen me'
nier; 2. Gonnie Gorissen met OpalesqUe'et
Zwaar-U Ring IV: 1. Wim Voncken
Avignon; 2. Jos Nijsten met Assoway-
Beginners-II Ring IA: 1. Antoinet Ne"* 3.
met Cartier; 2. Barry Weyers met Awi"a'Desiree Westerkamp met Shantih.
Licht-I Ring IIA: 1.Anita Salden met tffffp
ri; 2. Angelique Smeets met Condor; 3-
nuela de Jong met Zariban. ae<r
Licht-I Ring UIA: 1. MarietErens met
no; 2. Wilma Tullemans met Zamira; 3-
né Roelofsen met Belinde. caC*Licht-II Ring IVA: 1. JacRooding met» „j.
Souci; 2. Jan Rensen met Amarant; 3- "»
que Thissen met Artistique.
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Tweede plaats
Blauw Wit

{tEIPZIG - Het herenteam van
£wantum Blauw Wit liet ty-
etis een internationaal hand-
auoernooi in Leipzig een pri-a mdruk achter. Na winst (23-
-«) tegen het Roemeense Timi-gara verloorBlauw Wit met 27-

S van Leipzig. Gisteren hield
°lauw Wit de jeugd van Oost-

op 19-19. Door dit re-
*uJtaat werd Blauw Wit tweedeacnter Leipzig.

Nederlaag
Sittardia

|j?jARD - De heren van
«2/Sittardia verloren het
ompetitieduel in de zaalhand-,«eredivisie tegen Swift Arn-

ffK met 22-24 na een 12-11
°°rsprong voor Sittardia bij

pSt. De thuisploeg, zonder de
Paul Louwers,

Peelde een matige wedstryd
i* had de pech dat de beide
j>oelverdedigers geen bal stop-
*n- Tot tien minuten voor het?.^de kon Sittardia de stand ge-
"j1* houden (18-18), maar in de
'otfase moest een moegestre-e n Sittardia toch nog het on-

'erspit delven tegen een beter
delend Swift Arnhem.

Landgraafbokst
onbeslist tegen
Belsrisch team

1 bt ö

hcV^NGE - Het boksteam van
V .landgraaf hield aan de team-„C.striJd tegen BC Trudo (St.-Trui-■oVg in Kuuringe een 8-8 gelijkspel
t».^- In het ■ middengewicht won
IWers van de BelS Honnee op,Cten. M. Surmelli behaalde in het
fy 'gewicht een 'remise' tegen Ge-k de g?- Surmelli, pas teruggekeerd in
Üe !( lnB> bleek nog een grote condi-

|ff°enterstand te hebben. Marcel
fo|de Ward struikelde in de eerste
hj_je> waarop zijn begeleider de

gooide. Later bleek ech-
tj ' dat Van de Ward geen treffer

Seïncasseerd.

?lVfk tboksers in het team van BC Land"
T°e,cten de volgenderesultaten; licht-\\% Carel (De Counter Vught) wint op

Col]?" 1Van Celeby (Hasselt); zwaarwelter:
S n Urg (BAT Tilburg) wint op punten
of (Gent); welter: Van de
% p '^e Counter Vught) verliest door k.o.

'ens <Gent^ middengewicht: Boul-v9n -p.,9°unter Vught) verliest door opgave
'"kin (Hasselt).

sport kort
- Bayern München

stcli ver tot VU^ weken moeten
üan'en- zonder Roland Wolfarth. De

heeft volgens trainer Jupp
tèj n̂ckes een fractuur in de rech-
teJ?et opgelopen tijdens een zaai-
de ooi in Stuttgart. Hij is inmid-s geopereerd.

C^HLSTAD - De Zweed Ingvar
&w on neeft deRally van Zwedennnen- Met zÜn bijrijder Per
fyj Ss?n maakte de in een Mazda
i.50 rÜdende equipe een tijd van
"W*?- De Zweed Per Eklund, die
1^ ac Brit Dave Whittock in een

Cla Integrale zat, werd tweede.'

Arno Postma
breekt met

KSV Simson
SCHAESBERG- De breuk tus-
senKSV Simson, een van de bes-
te worstelclubs van Nederland,
en Arno Postma is definitief. De
talentvolle, 22-jarige krachtspor-
ter, die vanaf zijn zevende jaar
actief was bij de Schaesbergse
club, heeft zijn lidmaatschap op-
gezegd, omdat hij vindt, dat hij

niet meer door zijn teamgenoten
wordt geaccepteerd. In het verle-
den waren er al meerdere malen
strubbelingen tussen Arno Post-
ma en zijn teamgenoten, maar
die meningsverschillen werden
steeds uitgepraat. Het opstappen
van Arno Postma betekent ook
voor de Nederlandse worstel-
sport een gevoelig verlies. Hij
zoekt zijn heil bij een Duitse ver-
eniging. Bundesligaclub Alden-
hoven geniet zijn voorkeur. Sim-
son verloor afgelopen weekeinde
de thuiswedstrijd voor de com-
petitie tegenKDO Den Haag met
15-19.

volleybal

%£«sa 59-Pancratiusb./VCHj|l**»tj uitgest.

T/M 8-144°vr?S t\ir'tali^8?0 8-12
AMVJ 7_l°

?oviÜUs 8-10tó^VO »- 8
Sar âan 8- 6y^sr 14

6

«"ler o ,'~4NoL ank/VCH 7- 2Sivd
B 7-°

Hop ?n°n 2 3-1h</povBB-Yoorbu0
v88-Yoorbure 0-3

uVlT.'Ylerhout/V 2-3ke^-EAVV 3-2
iölt'R e,Vamy/VVC 2 2-3
Vl!>N Letro/° 3-1

$V>« 11-31
iPK/R 11-23
ÏCf^ok 11-20HvS H-18d 12-17

Vierhout/Valboval 11-16
VCE 12-16
DeVoCo'BB 11-15
Gevamy/VVC 2 11-15
Letro/Oikos 11-13
Orion 2 11-12
Sarto/Pellikaan 11- 5
2e div. C
Artemis/R 2-Artemis/R 1 0-3
Peelpush-Valuas/VCT 3-2
Facopa VC Weert-
Pancr.B/VCH 2 3-0
Nashua/VCG-Hovoc 3-2
Artemis/R 1-Udenhout 3-1
Artemis/R 2-Symmachia 0-3
Rooyse VK-Dr.Pepper/Were
Di 3-1
Stand
Hovoc 12-32
Symmachia 11-29
Artemis/R 1 12-29
Facopa VC Weert 11-23
Rooyse VK 11-21
Peelpush 11-17
Dr.Pepper/WereDi 11-15
Nashua/VCG 11-13
Udenhout 11-12
Valuas/VCT 11- 6
Pancratiusbank/VCH 2 12- 5
Artemis/R2 12- 2
3e div. E
VC Voerend.-Polaris 3-0
Jokers VC-Pancr.B./VCH 3 2-3
Datak/VCL-Bach SV 3-1

Datak/VCL 2-Nuvo '68 3-1
VCE-Nuvoc 3-1
Rooyse VK 2-Letro/O2 1-3
Datak/VCL 2-Datak/VCL 1 3-0Stand
Pancratiusbank/VCH 3 12-29
VCE 12-28
Letro/Oikos 2 11-26Jokers 11-24
Datak/VCL 12-17
Rooyse VK 2 11-16
BachSV 12-16Datak/VCL 2 12-15
VC Voerendaal 12-14
Nuvoc 11-12
Nuvo'6B 11-8
Polaris 11-2
HEREN
Eredivisie
Brother/M-Orion uitgest
Safeco/B-TDK/B 0-3
Nashua/VCG-Deltall./AMVJ

2-3
Bosta theSm.-ACCO/DOS 0-3
Rentokil/ZVH-Brezan/SSS 3-0
Reflex-Detach Animo 2-3
Safeco/B-Brother/M 0-3
Stand
Deltalloyd/AMVJ 7-14
Rentokil/ZVH 7-14
Orion 7-12
Detach/Animo 8-10
ACCO/DOS 8- 8
Nashua/VCG 8- 8

Bostathe Smash 8- 6
Brezan/SSS 8- 6
Brother/M 7- 4
TDK/Brevok 8- 4
Reflex 8- 4
Safeco/Bovo 8- 2
le div. B
Odulphus-Polaris 3-0
PVC/Blokkeer-Pancr.B./VCH

3—o
Nashua/VCG 2-Havoc 0-3
Gevamy/VVC-Youngstar/V

2-3
Radius-Datak/VCL 3-0
Stand
Gevamy/VVC 11-28
Miniware/HBC 11-28
Youngstar/Vrevok 11-27
Radius 11-22
Odulphus 11-20
Havoc 12-17
Varel/CW . 11-16
Nashua/VCG 2 11-13
PVC/Blokkeer 11-13
Pancratiusbank/VCH 12- 9
Datak/VCL 11- 8
Polaris 11- 0
2e div. C
SEC/V-VoCaSa 1-3
Ledub-Gevamy/WC 2 2-3
BCS Comp.Serv/DS-Activia

1-3
Super/Roosend.-Velden 3-1
Karanoi-Datak/VCL 2 3-2

Olympus-Linne 1-3
Stand
VoCaSa , 11-29
Linne 11-28
Activia 11-23
Super/Roosendaal 11-19
Velden 11-19
Karanoi 11-18
Olympus 11-17
BCS/Comp.Serv./DS 11-16
Datak/VCL 2 11-11
Gevamy/WC2 11-11
Ledub 11- 7
SEC/V 11- 0
3e div. E
Furos-Facopa VC Weert 3-0
Hajraa-VC Hom 1-3
Interkontakt/P-Peelpush 2-3
Artemis/R-Wevoc/Wh 3-1
VCE-SetUp/M 3-0
Rooyse VK-Sittardia 3-1
Stand
Peelpush 11-30
Rooyse VK 11-26
Facopa VC Weert 11-25
VCHorn 11-22
Furos 12-22
Wevoc/Wh 11-18
Artemis/R 11-14
VCE 12-14
Hajraa 11-12
Interkontakt/P 11- 8
Sittardia 11- 7
SetUp/M 11- 3

Concurrentie gedeklasseerd Overstap van Kimbria naar Olympia Den Haag

Rita Delnoye aan de haal
Van onze medewerker
MICHEL FRANSSEN

TEGELEN - Rita Delnoye en
Luc Krotwaar hebben 'met af-
stand' de Zuidnederlandse
veldlooptitels veroverd. In Te-
gelen toonde zichvooral de 22-
-jarige Rita Delnoye een klasse
apart. Zij had slechts 4.200 me-
ter (tweeronden) nodig om het
damesveld volledig kansloos
te maken. Annie van Stiphout
die al vijftien jaarmeedraait in
de Nederlandse top, moest
liefst 55 seconden toegeven
aan de 'hinde' uit Vaals.
Woensdag vliegt Rita Delnoye
weer terug naar El Paso om
haar studie biologie voort te
zetten.

Rita Delnoye liep gisteren haar laat-
sterace in het rood-witte tenue van
Kimbria. Haar studie-genote Wilma
van Onna heeft haar overgehaald
overschrijving aan te vragen naar
het Haagse Olympia '48. Die vereni-
ging heeft meer financiële armslag
en kan een aankomende topatlete
wat verder helpen op de moeilijke
weg omhoog. Begin februari zal
Rita de blauwe kleuren van Olym-
pia al verdedigen bij de Europacup
cross in Portugal.

De Zuidnederlandse titel van Luc
Krotwaar bij de heren was ingecal-
culeerd. Hij was bij voorbaat niet te
kloppen. In elke van de vyfronden
(in totaal werd 10.5 km. gelopen)
rond de SnelleSprong pakte hij dan

ook vijftien seconden op zijn naaste
concurrenten, die zelfs nog de ver-
rassend sterke PSV-er Ronald
Schut voor moesten laten gaan.

Evenals Rita Delnoye koestert ook
Krotwaar ambities om deel te ne-
men aan het EK-indoor en de beide
WK's. Eind januari zal hij in Dort-
mund proberen op de 1.500 meter
onder de limiet van 3.43 te duiken.
Mogelijk wordt hij daarbij geholpen
door Mark Borghans die in Tegelen
verstek liet gaan wegens de nasleep
van een blessure.

Uitslagen; heren 10,5 km: 1. Krotwaar
(PSV) 34.18; 2. Schut (PSV) 35.36; 3. Frans-
sen (V&L/TC) 35.38; 4. Van Bladel (Attila)
35.43; 5. Jaspers (Unitas) 35.48; 6. Van Nu-
nen (De Keien) 36.01; 7. Vlenterie (Unitas)
36.05; 8. Van Avendonk (AVR'69) 36.10; 9.
Bierens (AVR'69) 36.21; 10. M. Jaspers (Uni-
tas) 36.25; 11. De Veen (Achilles Top) 36.29;
14. Lemmens (Kimbria) 36.39; 15. Linssen
(Unitas) 36.43; 16. Tummers (Unitas) 36.48;
20. Pollen (Festina) 37.14; 22. Diederen (Uni-
tas) 37.23; 23. Dierx (Weert) 37.27; 25. Kur-
vers (Asterix) 37.35; 26. Maas (Kimbria)
37.36; 27. Janssen (Tegelen) 37.38; 28. Hage-
doren (Unitas) 37.41. Veertig-plussers: 1.
Van de Heijning (AVR'69) 37.30; 2. Storer
(Tegelen) 37.53; 3. Tiebosch (Helmond)
38.15. Jongens A 6,3km: 1.Gielen (Tegelen)
20.50; 2. Smits (Kimbria) 21.37; 3. Nelemans
(Unitas) 21.45; 10. Verboort (Caesar) 22.42.

Dames 4,2 km: 1. Delnoye (Kimbria) 14.34;
2. Van Stiphout (Deurne) 15.29; 3. Bezemer
(Helmond) 15.51; 4. Winkelman (Achilles
Top) 16.03; 6. Thurlings (Tegelen) 16.07; 7.
Vullings (Venray) 16.25; 9. Van der Laan
;Achilles Top) 16.35; 10. Heijnen (Kimbria)
16.36. Dames 35-plus: 1. Huijbers (Gemert)
17.07; 2. Han Vos (Achilles Top) 17.27; 3.
Keijsers (Weert) 17.50. Meisjes A 2,45km: 1.
Ruijters (Unitas) 9.18; 2. Van Zorge(Unitas)
9.20; 3. Hofmans (Venray) 9.28. Meisjes B
1,725 km: 1. Berben (Weert) 7.14; 2. Kaper
(Attila) 7.21; 3. Walraven (PSV) 7.21. Jon-
gens B 3,5 km: 1. Ypelaar (Attila) 12.06; 2.
Rijken (Prins Hendrik) 12.13; 3. Kortehoe-
ven (Tegelen) 12.23.

" Luc Krotwaar, de 'zekere' Zuidnederlandse kampioen.
Foto: JAN-PAUL KUIT

zaalhandbal

DAMES
Eredivisie
OSC-Herschi/VenL 15-11
Quintus-SEW 12-17
VenK-SwiftA 13-11
PSV-Vonk/Mosam 21-21
UVG-Niloc 19-16
Aalsmeer-Hellas . 25-23

Stand
SEW 12-22
Herschi/Ven L 12-20
Aalsmeer 12-15
Quintus 12-14
Hellas 12-14
PSV 12-13
UVG 12-13
VenK 12-12
OSC 12- 9
Niloc 12- 6
Swift A 12- 5
Vonk/Mosam 12- 1
Eerste divisie
EMM-VGZ/Sittardia 10-21
Animo-DWS 12-11
Velo-Auto Caubo lason 12-14
DVC-BHC 12- 9
Hermes-Holbox/Swift 12-14
Caesar-Hercules ' 21-14

Stand
Holbox/Swift 12-20
VGZ/Sittardia 12-19
Animo 12-17
AutoCaubo lason 12-16
DWS 12-13
Velo 12-13
Caesar 12-11
Hermes 12-11
BHC 12- 9
DVC 12- 7
EMM 12- 6
Hercules' 12- 2

Tweede divisie
Heel-Herschi/V enL 2 6-15
Swift A-Esca 11-13
Noav-Vonk/Mosam 2 24- 9
SVM-Athomic 9-10
Loreal-Merefeldia 14- 5

Stand
Noav 10-18
Herschi/V enL 2 10-18
Loreal 10-14Esca 10-13
SVM 10-12
Athomic 10-12
Merefeldia 10- 4
SwiftA 210- 4
Heel 10- 4
Vonk/Mosam2 10- 1

Derde divisie
Tongelre-Kwantum Blauw
Wit 10-15
Zephyr-Haelen 11-11
PSV 2-Posterholt 7-15
Zonnebloem-EHV 11- 9
Bergeijk-Swift H 8-20

Stand
Kwantum Blauw Wit 10-18
Posterholt 10-16
SwiftH 10-15
Zephyr 10-11
Zonnebloem 10-10
Tongelre 10-7
PSV 2 10- 7
EHV , 10-6
Bergeijk 10- 6
Haelen 10- 4

HEREN
Eredivisie
Hengelo-UDSV 24-21
VGZ/Sittardia-SwiftA 22-24
Tachos-Hermes 19-22
Jahn 11-Aalsmeer 19-17
Herschi/V en L-E en O 17-18

Stand
E en O 10-18
Herschi/V enL 11-18
VGZ/Sittardia 11-15
Kwantum Blauw Wit 11-14
Aalsmeer 11-13

Hellas 10-11
Hermes 11-11
SwiftA 11-10
Tachos 11- 8
Hengelo 11-7
Jahnll 11- 5
UDSV 11- 0

Eerste divisie
Tongelre-Loreal 17-14
Hellas 2-Laren 14-20
Holbox/Swift-de Gazellen

22-23
EDH-BHC 24-17
Pius X-Quintus 20-15
VGZ/Sittardia 2-Seijst 25-15
Stand
Tongelre 12-18
BHC 12-16
EDH 12-16
Laren 12-15
PiusX 12-14
Holbox/Swift 12-13
Loreal 12-13
VGZ/Sittardia 2 11-12
Quintus 12- 8
Seijst 11- 6
Hellas 2 12- 6
de Gazellen 12- 5

Tweede divisie
UDI-Erica 16-14
Batouwe-Kwantum Blauw
Wit 2 5-0

Noav-Meteoor 23-1$
PSV-Rapiditas 12- 9
Herschi/V enL 2-Arnhemia ,

10-18
Stand
Noav 10-18
Kwantum Blauw Wit 2 10-13
PSV 10-13
Rapiditas 10-13
Arnhemia 10-12
UDI 10-11
Batouwe 10- $
Herschi/Ven L 2 10-6
Erica 10- 5
Meteoor 10-3

Derde divisie
Holbox/Swift 2-Loreal 2 22-1?
Tremeg-Herten 16-H
DVC-Aristos 19-1*
SVM-Apollo -4-21
Blerick-Jupiter 16-13

Stand
Holbox/Swift 2 10-18
SVM 10-|7
Blerick 10-1.6
Apollo 10-10
DVC 10-10
Tremeg 10-8
Jupiter 10- 7
Loreal 2 10- 6
Aristos 10- 5
Herten 10- 3

sport

TrainerRietbroek: 'Op papier zat het goed in elkaar...

V en L vergeet opdracht
Van onze medewerker

JOHN BANNIER

l ,ELEEN - Een slecht weekend in de zaalhandbaleredivisie bije heren voor de Limburgse ploegen. Herschi/V en L verloor
1\rp^°PPer in Geleen tegen E en O uit Emmen met 17-18.. trok met 22-24 aan het kortste eind tegen Swift

, rrihem. E en O heeft nu twee verliespunten minder dan V en

' "ttaar moet nog een inhaalduel spelen tegen Hellas.
Herschi/V en L speelde zeker een
klasse minder dan tijdens de Lim-
burgse Handbaldagen. Toch was
dat prima presteren een week gele-
den niet de oorzaak van de neder-
laag. Trainer Gabri Rietbroek: „Dat
heeft er niets mee te maken. De spe-
lers hebben toen laten zien waartoe
ze in staat zijn. Na de finale hebben
we ons alleen maar geconcentreerd
op dewedstrijd tegen E enO. Op pa-
pier zat het allemaal goed in elkaar,
maar in de praktijk klopte er helaas
niet veel van. Opdrachten werden
gewoon vergeten".
Twee steunpilaren, Jan Willem Ha-
mers enBart Wanders, waren niet in
beste doen. Lange tijd hield Riet-
broek Hamers zelfs op de bank.Een
en ander had echter wel tot gevolg,
dat Wil Jacobs en René Nysten op
een 'eiland' kwamen te staan. Bo-
vendien ontbrak Cor Vincent. Riet-
broek: „ledereen was voor zichzelf
bezig. Zo kun je een wedstryd met
winnen".
In de eerste heltt liep V en L tegen
een achterstand van drie doelpun-
ten (5-8) aan. Na de pauze bouwde E
en O een 7-8 stand uit naar 9-13 en,
13-17. Beide keren kwam V en L te-
rug tot op één doelpunt. Bij de stand
13-14 had de thuisploeg zelfs twee
ideale mogelijkheden om op voor-
sprong te komen, maar in feite liep
V en L de hele wedstrijd achter de
feiten aan.
TrainerRietbroek: „Ik heb de ploeg
er steeds op gewezen om vooral
maar niet in het midden af te slui-
ten. Daar staan de gebroeders Fiege.
Speel breed, benut de hoeken. Maar
wat gebeurt er? Precies op dié
plaats proberen we de hele wed-
strijd af te sluiten." Na veertien mi-
nuten nam E en O voor het eerst een
twee doelpunten-voorsprong, maar

ook de inbreng van de supporters-
schare van het Belgische Neerpelt,
present om naar Wil Jacobs te kij-

ken, kon Vlug en Lenig met over de
drempel heen helpen. De 17-18 zege
voor Emmen - twee minuten voor

Foto: PETER ROOZEN
tyd stond het nog 14-18 - was dik
verdiend. Topscorer bij V en L was
Wil Jacobs met negen doelpunten.

" Wil Jacobs is hier de verdediging van E en O te snel af.

Mosam grijpt
eerste punt

Van onze sportredactie
EINDHOVEN/AMSTERDAM -In de eredivisie zaalhandbal by'
de dames veroverde hekkeslui-
ter Vonk/Mosam verrassend het
eerste wedstrijdpunt. By PSV
sleepte de Maastrichtse club een
verdienstelijk 21-21 gelijkspeluit
het vuur. Mede-koploper Her-
schi/V en L sloeg de plank flink,
mis door bij degradatiekandi-
daat OSC met 15-11 onderuit te
gaan.

Mosam leek in de beginfase naar
een ruime nederlaag gespeeld te
worden. Na twintig minuten
leidde de thuisclub met 8-3, het-
geen tot dat moment een juiste
afspiegeling van het getoonde
spel en de plaats op de ranglijst
was. Mosam vocht echter terug
en bereikte het rustsignaal met
twee doelpunten achterstand:
11-9.

Na de pauze kon PSV de voor-
sprong opnieuw vergroten. Acht
minuten voor het eindsignaal
was de stand 21-17 en leek er
geen vuiltje aan de lucht voor de
Eindhovense formatie. Maar
PSV hield geenrekening met de
mentale veerkracht van de ploeg

van interim-trainster Mia Star-
ren. Vechtendvoor elke centime-
ter knabbelde Mosam beetje-bij-
beetje iets af van de achterstand.
Bij het slotsignaal mochten de
handjes zelfs in de lucht, want
met 21-21 greep de Maastrichtse
ploeg haar eerste puntenwinst.
Voor Mosam scoorde Marcia
Lochschmidt zes keer, terwijl
Astrid Franssen vijf keer doel
trof.

Herschi/V en L is na de 15-11 ne-
derlaag bij OSC niet langer
mede-koploper in de eredivisie.
SEW greep tegen Quintus name-
lijk beide punten en leidt nu met
twee punten voorsprong. Tot
tien minuten na rust (7-6) waren
er nogvolop mogelijkhedenvoor
de Geleense ploeg om de volle
buit te pakken: 9-9.

Daarna verloor V en L de greep
op de wedstrijd en kon dethuis-
ploeg alsnog uitlopen naar een
ruime zege. Voor de Geleense
ploeg scoorden Mieke Leenen,
Karin Pisters, Diane van der
Veer en Natasja Kivit elk twee
keer. Zaterdag verloor V en L
een vriendschappelijk duel te-
gen Bayer Leverkusen met 28-9.

atletiek-kort
EELDE - Bij indoorwedstrijden
in Eelde verbeterde de Bever-
wykse atlete Petra Huijbrechtse
het Nederlands jeugdrecord op
de 50 meter. Zij bracht het op
6,52 seconden. Het oude record
stond met 6,56 op naam van de
Maastrichtse Claudia Elissen. Bij
de sprintmeerkamp kwam ook
NelliCooman in actie. De Rotter-
damse won wel, maar liep met
6,35 en 7,40 geen opzienbarende
tijden op respectievelijk de 50 en
60 meter.

EGMOND AAN ZEE - De Deen
Henrik Jörgensen won de halve
marathon van Egmond aan Zee
in 1.05.28. Kim Reynierse werd
tweede op bijna een minuut.
Aart Stigterkwam als derde over
de streep. De Kenyaan Koskei
slaagde er maar net in bij de bes-
te tien te eindigen. By de dames
ging de zege ook naar Denemar-
ken. Dorte Rasmussen ging na
1.14.45 over de finish. Barbara
Kamp, die als tweede arriveerde,
bleef ruim zeseneenhalve mi-
nuut bij haar achter. Wilma Rus-
man eindigde als zesde in 1.24.30.

GUTTECOVEN - Unitasatleet
Roger Klingensteyn schreef de
GVCG-cross in Guttecoven op
zijn naam. Klingensteyn klopte
zyn clubmakker Peter Odrossly
op de tien kilometer met zeven-
tien seconden.

Uitslagen GVCG-cross; 10 km heren: 1.
Roger Klingensteyn 34.05; 2. Peter
Odrossly 34.22; 3. John Vaassen 34.43; 4.
Frans Schoonbrood 34.56; 5. Borrejans
38.23. Dames: 1. Halmans 44.57; 2. T. Op-
genoord 48.53. 5 km heren: 1.Berry Cox.
Dames: 1. Van der Steeg 22.19; 2. Theu-
nissen 26.19; 3. Driessen 29.32.

Manon Beltgens
stopt met

toernooi-tennis
Van onze tennismedewerker

SITTARD - Manon Beltgens heeft
aangekondigd dat zy stopt met ten-
nis. De Sittardse speelt althans
voorlopig geentoernooien meer. „Ik
heb in Nederland alles bereikt wat
er op tennisgebied voor mij te berei-
ken is. Als ik verder wil komen,
moet ik naar het buitenland. Daar
heb ik geen zin in". Bovendien heeft
Manon Beltgens haar programma
als tennistrainster uitgebreid, waar-
doorzij geentijd meer heeft om deel
te nemen aan buitenlandse toer-
nooien.

"Armand Custers won het invitatie
A/B-toernooi in Asten. In de eerste
ronde versloeg hij de A-speler Ste-
phan Ehritt. Na nog twee overwin-
ningen, op Adriaan Arens en Joep
van de Broek, toonde hij zich ook in
de finale tegen de nationale B-kam-
pioen Bart Gerritsma de sterkste
(9-4).

" Ramon Lacroix kwam in het
Audi-Masterstoernooi in Doorn als
winnaar tevoorschijn uit de leef-
tijdscategorie t/m 14 jaar. In de pou-
lewedstrijden boekte hij drie een-
voudige overwinningen, waarbij
een zege met 6-1, 6-0 op Arjan Pou-
lissen. De beslissende partij voor de
Masterstitel tegen Dennis van
Scheppingen uit Meijdrecht won hij
met 6-4; 6-1. Voor Arjan Poulissen
was er uiteindelijk een zevende
plaats.

Brenda Schultz
komt tikje

te kort finale
ADELAIDE - Brenda Schultz is ei»
maar net niet in geslaagd het tennis-
toernooi van Adelaide op haar naam
te brengen. In de finale verloor de
Nederlandse in twee sets van de
Tsjechoslowaakse Helena Sukova,
maar ze dwong wel twee keer een
tiebreak af: 6-7 (6-8), 6-7 (6-8). Bren-
da Schultz kwam op de beslissende
momenten hooguit iets ervaring te
kort. De hardslaande Heemsteedse,
die de eindstrijd had bereikt door
een overwinning met 6-1, 2-6, 6-4 ofl
de Australische Jenny Byrne, haq
in beide sets een keer de kans de
winst te pakken.

De koelheid van haar opponente
voorkwam dat maar net. Schultz
sloeg in de eerste tiebreak met een
voorsprong van 6-5 de bal uit en ver-
loor met 6-8. In de tiende game van
de tweede set verspeelde ze op-
nieuw een setpunt door een eigen
fout. Ook toen sloeg Sukova met 8-6
in de tiebreak toe. Bij de heren won
deAustraliër Mark Woodforde in de
finale met 7-5, 1-6, 7-5 van de West-
duitser Patrick Kühnen.

Zaalvoetbal
vanavond

HEERLEN - In de Hoofdklasse
Zuid van de zaalvoetbalcompetitie
worden vanavond de volgende wed-
strijden gespeeld: Geleen, Glaner-
brook, 20.00 uur Merpati-Eijsden;
Susteren, 20.00 uur Flatazor-Bouw-
kompas; Heerlen, Hadow, 20.30 uur
Marathon-Antwan; Vaals, 20.00 uur
Vaals-Cosmos; Hulsberg, 20.30 uur
Stap In-Sportclub; Maastricht, De
Heeg, 20.15 uur Hans Anders-
Meyers en 21.15 uur Billy Billy's-
Brikske.

Miniware
begint goed

WEERT - De eerste competitiewed-
strijd in het nieuwe jaar tegen Kolf
en Molijn Orca's leverde de basket-
ballers van Miniware Weert twee
winstpunten op: 97-84. Esveldt had
met 23 punten een groot aandeel in
de overwinning. Vijf spelers van Mi-
niware scoorden meer dan tien tref-
fers.
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Commotie rond
diskwalificatie

Gerard Kernkers
Van onze sportredactie

HEERENVEEN - Het vuurwerk tij-
dens de Nederlandse afstandskam-
pioenschappen barstte pas in alle
hevigheid los, toen deallerlaatsterit
tijdens de matige driedaagse in Hee-
renveen al was beëindigd. De mede-
deling van de microfonist, dat Ge-
rard Kernkers na zijn tien kilometer
in de winnende en fraaie tijd van
14.09,69 was gediskwalificeerd,
zorgde voor grote beroering. Bonds-
coach Ab Krook en het Drentse
slachtoffer stoven woedend op
scheidsrechter Folkert Brouwer af,
Henk Gemser riep met tranen in
zijn ogen uit, dat 'de schaatssport op
deze manier naar de verdommenis
werd geholpen.

De Fries Folkert Brouwer voor het
eerst op de internationale lijst dis-
kwalificeerde Kernkers, omdat deze
bij het ingaan van de bochten tot
driemaal toe even binnen de marke-
ringsblokjes terecht was gekomen.
Tijdens de loting voor de afstands-
kampioenschappen werden de coa-
ches erop gewezen, dat de deelne-
mende schaatsers in Heerenveen
wel nauwlettend in de gaten gehou-
den zouden worden. Hetgeen duide-
lijk werd, toen Grietje Mulder en
Bert Koopmans uit de uitslag wer-
den geschrapt vanwege het 'pikken'
van een aantal decimeters.

In zijn rit tegen Anne-Jan Portijk
wilde Gerard Kernkers zijn goede
toernooi in Heerenveen afsluiten
met een degelijke tien kilometer, op
welke afstand Robert Vunderink tot
op dat moment de snelste tijd had

staan. Na een relatief rustige eerste
helft»zette Kernkers met succes de
aanval in op Vunderinks schema.

„Je doetvreselijk jebest en bent op-
gelucht, dat je als winnaar over de
finish komt. Dan valt het vies tegen
als je hoort, datje bent gediskwalifi-
ceerd".

Terwijl Kernkers demonstratief
vlak langs de tribunes uitreed, werd
het toptrio Vunderink, Bos en Vis-
ser gehuldigd. Na lange aarzeling
besloten Vunderink en Bos toch op
het podium te stappen, maar Leo
Visser bleef er uit protest naast
staan. Visser: „Ik vond als nummer
vier niet, -dat ik die bronzen medail-
le verdiend had. Ik hecht er dan ook
geen waarde aan".

Op de consternatie rond Kernkers
na, viel er tijdens het afstandskam-
pioenschap weinig spectaculairs te
beleven. De scherpte in dit na-olym-
pisch seizoen is er wat vanaf, het-
geen bleek uit de tijden van de win-
naars, die in alle gevallen lager uit-
vielen dan tijdens hetzelfde evene-
ment van het vorig seizoen.

" OSLO - De Rus Klimov heeft tij-
dens zwak bezette internationale
schaatswedstrijden in Oslo in het
sprinttoernooi alle vier afstanden
op zijn naam gebracht. Het was in
Valle Hovin het meest aanspreken-
de resultaat. Van de Noorse kern-
ploegrijders waren alleen Syvertsen
en Tveter aanwezig. Hij won de 1500
meter in 2.01,5.

Olympisch kampioene terug in kernploeg Kloosterboer op zijspoor

Van Gennip maakt
knieval

Van onze sportredactie
HEERENVEEN - Het hoge woord in de klucht
rond Yvonne van Gennip kwam er dan toch nog
verrassend uit. Niet zozeer het feit dat de Neder-
landse schaatsvedette haar impulsieve beslissing
om het EK in West-Berlijn deze week te mijden vol-
ledig terugdraaide, als wel de knieval voor de
KNSB en de „slachtoffers" daarvan betekende een
opmerkelijke ontknoping van een Heerenveens
weekeinde vol misverstanden, emoties, koortsach-
tig overleg en opluchting.

Dat laatste gold zeker Van Gennip zelf, die gisteren tijdens
een persconferentie Hein Vergeer, de manager van haar al-
ternatieve ploeg, de kogel door de kerk liet jagen. „Yvonne
rijdt zowel de EK als de WK en gaat dinsdag (morgen) mee
met de officiële kernploeg", meldde de ex-wereldkampioen
nuchter. Gevolg: Van Gennips coach Tjaart Kloosterboer en
de damessponsor (Christian Salvesen) van de „afscheidings-
beweging", die overigens niet opgeheven wordt, zijn plots
op een zijspoor beland.

Nu vertrekt Van Gennip met de kernploeg in die periode
naarLake Placid voor de wereldtitelstrijd op 4 en 5 februari.
Tijdens de week erna doet ze mee aan Worldcup-wedstrij-
den in Butte en Calgary. De rentree op „haar" olympische
piste betekent tevens Van Gennips officiële internationale
afscheid. De Nederlands kampioene schaatst daarna alleen
nog op het IJsgala in Heerenveen (14 maart), waarbij ze on-
getwijfeld uitgebreid gefêteerd zal worden.
Van Gennips beslissing toch de grotetoernooien aan te doen
was na haar woorden van zaterdag minstens zo verrassend
als haar breuk met de „commerciële alternatieven". Van een
olympische triomftocht met klaroengeschal naar een
„vlucht" door de zijdeur met stille trom: zo leek het steek-
spel rond de spontane flap-uit zich toen nog te ontwikkelen.

Van Gennip, die binnen elf maan-
den wel heel nadrukkelijk kennis-
maakt met het cliché dat een (gou-
den) medaille twee kanten heeft, liet
er nauwelijks twijfel over bestaan
dat ze de EK zou mijden.

„Ik ben zelfs iri een stadium dat ik
misschien niet eens de WK wil rij-
den", verklaarde de Haarlemse im-
pulsief na haar winnende 1500-me-
terrace. „Ik heb geen élan, geen spi-
rit. Vrijdag liep ik al te klooien met
mijn schaatsen. Je moet op een ge-
geven moment de knoop doorhak-
ken. Voor het seizoen was ik eigen-
lijk al opgebrand, verschrikkelijk
moe. Twee weken geleden ging het
iets beter, maar nogmaals, het ple-
zier ontbreekt gewoon".

Een groot deel van de spelvreugde
kwam gisteren plotsklaps terug tij-
dens Van Gennips vijf kilometer.
De Haarlemse reed tegen Marieke
Stam, de verrassende leidster in het
tussenklassement op wie ze 8.63 se-

conden moest goedmaken om als-
nog eerste te worden. Van Gennip
kwam net te kort (2.56 seconden),
maar de evenwichtige race „droeg
wel een beetje bij aan mijn besluit",
besefte ze. Vergeer: „Ik rij het EK
toch, zei Yvonne meteen".

Over de rentree in de kernploeg zei
Van Gennip: „Ik ben nu eenmaal
erg sfeergevoelig. Ik miste dat klei-
ne beetje, de motivatie om op de

juiste momenten hard te rijden. Het
was geen kwestie van druk, maar
drukte. Het randgebeuren is me te
veel geweest, ik kon mentaal niet
optimaal met schaatsen bezig zijn.

Wanneer je alles op een rijtje zet,
met Tjaart en de kernploegmeiden,
zeg ik: als ik nu stop krijg ik spijt.

Dan heb ik over een maand een heel
ontevreden gevoel".

" Een sip kijkende Yvonne van Gennip na de 1500 nieter. Links Hernia Meijer.

schaatschijfers
HEERENVEEN-De prijswinnaars van de Nederlandse afstandskampioenschappen: da-
mes 500 m: 1. Meijer, 2. Stam. 3. Aaftink 1000m: 1. Haringa, 2. Aaftink, 3. Voetelink 1500m:
1. Van Gennip. 2. Paul, 3. Stam 3000 m: 1. Stam, 2. Van Gennip, 3. De Vries 5000 m: 1.Van
Gennip, 2. Stam, 3. De Vries. Fictieve eindklassement: 1. Stam 175.531 punten, 2. Van
Gennip 175.787, 3. Moolhuizen 177.807, 4. Meijer 178.252, 5. Paul 178.434.

Heren 500 m: 1. Ykema. 2. Boelsma, 3. Noyens 1000m: 1. Noyens en Ykema, 3. Boelsma
1500 m: 1.Portijk. 2. Kernkers, 3. Visser 5000 m: 1. Kernkers, 2. Vunderink, 3. Visser. 10.000
m: 1. Vunderink, 2. Bos, 3. Visser. Fictieve eindklassement: 1. Visser 163.255 punten, 2.
Bos 163.973, 3. Portijk 164.388, 4. Veldkamp 165.118, 5. Van der Burg 165.598.

De damesploeg voor de EK bestaat uit: Van Gennip, Stam, Moolhuizen en Meijer. Paul
wordt eerste reserve, Preuter, tweede. De herenploeg bestaat uit Gerard Kernkers, Leo
Visser, Thomas Bos en Armejan Portijk.

Lichtstadtrofee
voor Yep Kramer

EINDHOVEN - Yep Kramer heeft
de negentiende Licntstadtrofee op
de Eindhovense kunstijsbaan ge-
wonnen. De marathon stond volle-
dig in het teken van de strijd tussen
Kramer en Van Kempen, de onge-
naakbare lijstaanvoerders in het
marathonklassement. De beide rij-
ders reden praktisch op eikaars
schaats over het stroeve ijs, dat met
name in de bocht naar de finish nog-
al wat valpartijen veroorzaakte. In
de sprint voor de complete groep
was Kramer, die ook de vorige edi-
tie van de Eindhovense marathon
had gewonnen, zoals al vaker snel-
ler dan Van Kempen.

Sport kort
" DAVOS - Gunda Kleemann is
klaar voor de Europese titelstrijd,
die volgende week in West-Berlijn
wordt gehouden. De Oostduitse op-
volgster van Kania en Ehrig rondde
de voorbereiding af met een twee-
daagse wedstrijd op het natuurijs
van Davos. Ondanks de bedroeven-
de kwaliteit van het ijs (dooi) kwam
Kleemann tot zeer aanvaardbare tij-
den: de 500 meter in 42,21 seconden
ende 1500 in 2.11.68.

" INNSBRUCK - Thomas Gustaf-
son heeft de grote driekamp van de
internationale schaatswedstrijden
in Innsbruck gewonnen. De Zweed
profiteerde van de opgave van de
Oostenrijker Michael Hadschieff,
die vrijdag een dubbele overwin-
ning had gevierd op de 500 en 1500
meter.

Sjoukje Dijkstra
door frans dreissen

GELEEN - Precies een
kwart eeuw geleden schaar-
de Sjoukje Dijkstra zich in
de categorie 'bekende Ne-
derlander. ledereen kende
de Olympisch kampioene
kunstrijden van 1964, van
naam én van gezicht. Nu,
anno 1989, klinkt alleen de
naam nog bekend in de
oren. Niets is zo verganke-
lijk als roem en Sjoukje
Dijkstra weet erover mee te
praten. In de Geleen moest
zij zich zelfs bij de kassa le-
gitimeren om de ijshal zon-
der betaling te kunnen be-
treden.

Sjoukje heet tegenwoordig ook
gewoon Sjouk, met Kossmayer
als officiële achternaam. 46 jaar,
getrouwd met een Zweedse cir-
cusartiest en moeder van twee
kinderen. Bijna wekelijks trekt
ze van hal tot hal, af en toe verge-
zeld van haar talentvolle dochter
Katje, die tijdens het NK bij de
junioren C als vierde eindigde.
Sjouk observeert, noteert, con-
cludeert en speelt de gegevens
over talentvolle kinderen vervol-
gens door naar de verantwoorde-
lijke heren bij de sectie kunstrij-
den. „Ik heb een puur advise-
rend baantje. Vier jaar geleden
geaccepteerd. Ik kon eigenlijk
niet weigeren".

Sjoukje Dijkstra was in Geleen
bijzonder actief. Het ene ogen-
blik zat ze achter de jurytafel,
dan weer stond ze langs de ijs-
baan en even later stormde ze de
jurykamer binnen om te melden
dat de geluidsinstallatie het had
begeven. „Het kunstrijden zit in
de lift", zo luidde de verheugen-
de conclusie van Sjoukje Dijk-
stra na twee dagen Nederlandse
kampioenschappen in Glaner-
brook. „Het niveau van zowel de
junioren als van de senioren is
ten opzichte van verleden jaar
opnieuw gestegen en ik heb goe-
de hoop dat we over twee jaar de
verloren aansluiting met de
Europese subtop kunnen her-
stellen en dat we zeker met één
deelnemer van de partij zullen
zijn tijdens de Olympische Spe-
len in Albertville". En Sjoukje
Dijkstra, een vakvrouw bij uit-
stek, kan het weten. De Hilver-
sumse ijskoningin bespeurde
meer vaart en uitstraling bij de
rijdsters. „Bovendien wordt er
steeds meer drievoudig gespron-
gen en worden dubbeleAxels ge-
showed". Kortom, na vele jaren
lijkt het vaderlandse kunstrijden
langzaam weer overeind te krab-
belen.

In het spel van acrobatiek, show
en verleiding waren het ditmaal
Alcuin en Jeltje Schuiten (broer
en zus) uit Rotterdam, die de
hoofdprijs grepen. Met haar
schaatsende interpretatie van
fragmenten uit 'Passage to In-
dia', 'The Killing Fields' en 'Roc-
ky IV' viel Jeltje Schuiten (17)

weliswaar met drie valpartijen
iets uit de toon; toch waardeerde
de jury de performance van de
eerstejaars medicijnstudente als
beste. „Eigenlijk onbegrijpelijk",
vond Sjoukje Dijkstra. „Maar ik
waag het niet om dejury te bekri-
tiseren. Ik wil neutraal blijven,
bemoei me met niets en ben er
louter en alleen om advies te ge-
ven".

De progressie in het schaatsni-
veau is een kroon op de rigoreuze
ommezwaai, dievier jaar geleden
in de bestuurskamer van de sec-
tie kunstrijden begon. De acro-
batische toeren achter de groene
tafel waren van een niveau, waar-
bij de drievoudige sprongen van
bijvoorbeeld nationaal kampioe-
ne Jeltje Schuiten zouden ver-
bleken. Thans heeft Willem
Schenk, een werktuigbouwkun-
dig ingenieur die zich in tal van
andere functies binnen deKNSB
al verdienstelijk had gemaakt
een nieuwe uitdaging, orde op
zaken gezet.

„Het wil echter niet zeggen dat
Nederland daarmee binnenkort
terug is aan de Europese top. Er
zal nog flink gesleuteld moeten
worden, maar de basis is er in elk
geval", aldus Dijkstra, die vooral
met de prestatie van Daniëlla
Roymans tevreden was. „Zij kan
een hele grote worden mits ze
nog wat meer tijd in de sport zou
kunnen investeren. Ze is jong en
ze weet wat ze wil. Doorzettings-
vermogen is in het kunstschaat-
sen van essentieel belang. Als je
verlokkingen van disco's etcete-
ra niet kunt weerstaan, zal het
snel bergaf gaan".

'Eerst presteren en daarna oog-
sten. Volgens deze formule
hoopt de sectie Kunstrijden van
de Schaatsbond dat vooral het
enthousiasme onder de kinderen
voor het kunstrijden zal toene-
men. „Wanneer je prestaties le-
vert krijg je bekendheid en
neemt de actieve belangstelling
automatisch toe", zo redeneert

de bond. „Je moet gewoon na^
de kleuterscholen en eerste klaS
sen om kinderen warm te make"
voor de sport", repliceert Dijk'
stra. „Bovendien zou je in plaat*
van het schoolzwemmen oo*
eens kunnen denken aan een be-
zoekje aan de kunstijsbaan. Vo>'
gens mij heeft dat meer effecj-
Maar met kinderen en talent al-
leen ben jeer nog niet. Je zult#
goed moeten begeleiden en sti-
muleren om ze überhaupt voorn
de sport te behouden".

Volgens de heer Goossens, vad#
van B-juniore Nicole Goossen?
(13) uit Valkenburg, speelt oo*
het financiële aspect een voorna-
me rol. „Een schaatsseizoen koS'
me al gauw een dikke 6.000 gw
den. Als mijn dochter echt talen'
had, zou ik er eventueel nofc
meer voor over hebben, maar o'
ik dat er nu voor volgend seizoen
opnieuw voor over heb betwij^
ik. Bovendien zit mijn dochtef
op de brugklas en de school vin<j
ik toch ook zeer voornaam". He*
verhaal klinkt Sjoukje Dijkstra
bekend in de oren. „Ik vind ge-
woon datje talenten moet uitbu|:
ten. Dan maar even alles opzU
zetten. Je hoeft toch niet perse
naar het buitenland om te trai-
nen. Ik moest dat wel. Noodge;
dwongen, omdat er in Nederland
geen ijsbaan was. Nu zijn er eell
dikke twintig hallen waar je te-
recht kunt. Bovendien, waar een
wil is, is een weg".

De vraag of de tijden van SjouWe
Dijkstra ooit nog terugkome11
beantwoordt Sjoukje zelf diplo/
matiek: „Ik weet het niet. In e"
geval zai er nog geschaafd mof"
ten worden aan de conditie, °-e
schaatstechniek en de choreo-
grafie. Het zou leuk zijn als lX
ooit een opvolgster zou krijgeJJ'
Misschien wel mijn eigen doen'
ter. Ze gaatvooruit en heeft mee'
in haar mars dan ze hier in G?
leen heeft laten zien. Maar ra&
schien is het ook wel omdat J*

nooit tevreden ben. Zelfs 25 ja*
geleden niet". _

" Sjoukje Dijkstra: „Over twee jaar mogelijk weer aan-
sluiting met Europese subtop".

Daniëlla Roymans vindt aansluiting bij Nederlandse top
'Honderd procent progressie'

Van onze medewerker
TON VAN NUNEN

3ELEEN - Ongemeen spannend
ivas het slotonderdeelvan het NK
kunstrijden in Geleen, de lange
Kür. Het afsluitende, circa vier
minuten durende spektakelstuk,
moest de beslissing forceren voor
de derde plaats, waarin Daniëlla

Roymans (16) uit Sittard was ver-
wikkeld met titelverdedigster
Astrid Winkelman. Roymans
moest de spits afbijten en met een
risicovolle Kür, die de Sittardse
ijsprinses met veel moed en bra-
vour succesvol aflegde, troefde ze
Winkelman net af. Daniella's
kampioenschap was meer dan ge-
slaagd en ze viel na haar optreden
zeer voldaan in de armen van haar
ontroerde tramster Sandra Velt-
man.

Het duurde overigens nog lang
voordat Daniëlla Roymans echt ze-
ker was van de bronzen medaille.

Ruim een half uur na de wedstrij-
den pas kreeg moeder Roymans be-
vrijdende antwoord van een jurylid
en een klein onderling familiefeest-
je was het gevolg. „Dit is fantas-
tisch. Vorig jaar werd ik zesde, nu
derde. Dus een progressie van hon-
derd procent. Als deze tendens zich
voortzet, win ik volgend jaar de titel.
ledereen heeft kunnen zien dat ik
aansluiting heb gevonden bij deNe-
derlandse top", zei Daniëlla Roy-
mans.

Minder tevreden was de Sittardse
met de jurering. „Jeltje Schuiten
kreeg een betere waardering dan ik,
ofschoon ik vond dat ze een slechte-
re vrijeKür had gereden. Zij reed ri-

sicoloos en viel bovendien drie «jjjj
op het ijs. Desondanks was deJff
waardering voor haar hoger. He
wel iets te maken hebben mcl j
feit dat Jeltje als enige is afgeV p
digd naar de Europese karnp'^ij
schappen. Overigens is haar J
verdiend. Zij staat al tien jaarop J
ijs en ik zes en die vier jaarver.Sg.l
merk je toch", glunderende de 'J
rige Daniëlla Roymans, die
boeketten bloemen uit het puP
kreeg.

Dat Jeltje Schuiten (18 jaar) Ne%
lands kampioen werd, stond vrtl>
al zo goed als vast. De eersteJ ~medicijnstudente uit Rottere 4
net terug van een trainingskamp
Zwitserland behaalde voor ruin 1

toeschouwers haar eerste titel-'y«j
ik heb er de afgelopen weken uf
voor getraind. Normaal sta ikff (V
lijks circa twaalf uur op het£?'Mafgelopen dagen was het ccnl

zes uur per dag". Broer fff 0(
Schuiten werd voor het vierd^jji
eenvolgende jaar nationaal
pioen. Zijn enige tegensta A
Alex Vrancken uit Bunde, *"./nog duidelijk te kort. Vrancken^ben niet tevreden over mÜII -^é.Kür. Mijn eerste sprong gi^i? \$daardoor werd ik onzeker. v^graag vijven gescoord in plaats «'
vooraan in de vier. Echter, de* fl ci
van Alcuin Schuiten heb lX
niet".

% Wk. "

" Daniëlla Roymans kreeg
het publiek aan haar voeten
tijdens de lange Kür.

Foto: PETER ROOZEN

trainerscarrousel

" GREVENBICHT-Armada en Jo
Pepels hebben hun overeenkomst
met een jaar verlengd. Pepels is op
dit moment bezig aan zijn eerste sei-
zoen bij de Grevenbichtse der-
deklasser.

nk in cijfers
Uitslagen vrije Kür en eindstand: .<,,
Senioren dames: 1. Jeltje Schuiten, 2. Marion Krijgsman, 3. Daniëlla Koymans, 4ffm£Winkelman. Eindstand (verpl. figuren, korte en lange Kür): 1 Jeltje Schuiten 2.4 stfJei"ten, 2. Marion Krijgsman 5.0, 3.Daniëlla Roymans 7.0, 4 Astrid Winkelman 7.4, s
Mennen 10.0, 6. Linda van Andel 11.2, 7. Mireille van Bogget 13 0 ~„aV

I Senioren heren: 1.Alcuin Schuiten, 2. Alex Vrancken. Eindstand: 1 Alcuin Schuld
2. Alex Vrancken 4.0. . 4,'
Junioren A dames: eindstand: 1. Connie Stuiver 4.4, 2. Monique van de Velden Ij.
Shou-Lan-Can 8.2, 8. Ilse Jacobs (Nederweert) 14.0, 10. Marsha Jamin (Maastricht) <
Junioren A heren: eindstand: 1. Marcus Deen 2.4, 2. Martijn Nas 3 6 „ jf.
Junioren B dames: 1. Nanda van de Berg, 2. Scarlett Knoester, 3 Lieke van de Ar»' pp
colleGoossens (Valkenburg). Eindstand: 1. Nanda van de Berg 3 0 2 Rebecca van <Je
7.0, 3. Lieke van de Ark 7.6, 7. Nicolle Goossens 13.4. jst»"Junioren C dames: 1. Mireille Meyer, 2. Georgina de Wit, 3. Katja Kossmayer. Ein-»
1. Melanie Carnngton 5.6, 2. Mireille Meyer6.4, 3. Georgina de Wit 6.6.Junioren C heren: 1.Laurens Geurts 2 0
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