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PvdA-raadslid Henk de Boer:
'Amateurclubs Geleen

betalen ton zwart'

Van onze
verslaggever

- Volgens een
van het Ge-

Sense PvdA-raadslid
jgenk de Boer betalen

vijftig amateur-j*ortclubs in deze ge-
ee^fnte JaarHJks ruim

A ton aan zwart geld
"n zich te verzekeren

SD
n de diensten van

J'eiers en begeleiders.e Boer, die als voorzit-
wwYan de plaatselijke"oetbalvereniging COV°k zitting heeft in de

Geleense sportraad,
deed deze opmerkelijke
uitspraak gisteravond
in een radio-uitzending
van de lokale omroep
START.

De Boer komt tot deze -voorzichtige - slotsom
op grond van zijn taxa-

tic dat de vijftig sport-
verenigingen in Geleen
jaarlijks gemiddeld vijf-
duizend gulden over
hebben voor de beta-
ling van spelers en coa-
ches. In totaal gaat het
daarbij dus om een
kwart miljoen gulden,
waarvan volgens de

PvdA'er zeker een ton
aan 'zwart' handgeld
wordt uitbetaald en
geïncasseerd. In con-
creto betekent dit dat
de amateurclubs over
de betaalde 'spelerssa-
larissen' geen sociale
verzekeringspremies
afdragen, hoewel ze dat
als werkgever wel ver-
plicht zijn.
De Boer benadrukte
overigens dat hij in dit
verband zeker niet uit-
sluitend doelde op de
voetbalclubs in zijn ge-
meente.

onbekende groepen eisen verdwijning oud-premier België op

Vanden Boeynants
mogelijk ontvoerd

Van onze correspondent_ e Belgische oud-premier Paul Vanden Boey-
tot (69) is zaterdag wellicht ontvoerd. Twee verschillende,
Seh^t^ toe volslagen onbekende groeperingen, de Socialisti-
terieRevolutionaire Brigade en de CCPR ofCCRP, hebben za-
kirtv.ag en zondag in enkele telefoontjes gemeld de politicus ge._ ariapt te hebben. I

Over het lot van Vanden Boeynants
was gisteravond laat nog vrijwel
niets bekend. Wel maakt men zich
zorgen over zijn gezondheid. 'VDB',
zoals hij in de volksmond wordt ge-
noemd, heeft een zwakke gezond-
heid en moet enkele malen per dag,
en vooral in stress-situaties, het
middel Adalate tegen hoge bloed-
druk innemen.

Voor zover bekend had VDB dat
niet bij zich toen hij zaterdagavond
verdween. Hij was om even na zes
uur aangekomen bij zijn apparte-
ment aan de Brusselse Franklin
Rooseveltlaan 12. Daarna verdween
hij spoorloos. Zijn familie meldde
later op de avond bij de politie zijn
verdwijning.

In de garagebox onder de flat wer-
den het gehoorapparaat, de pijp en
een schoen van Vanden Boeynants
gevonden. Tot gisteravond laat
sprak de Belgische justitienog niet
over een ontvoering, maar over een
'verontrustende verdwijning.

a~l Vanden Boeynants

Omstreden
VDB is een even populaire als om-
streden politicus. Hij was van 1966
tot 1968 en van 1978 töt 1979 minis-
ter-president in centrum-rechtsecoalities. Daarnaast was hij in drie
kabinetten minister van defensie.
Sinds 1949 was hij lid van het Belgi-
sche parlement en gedurende vele
jarenvoorzitter van de Waalse chris-
tendemocratische partij, de PSC.
Al die tijd was hij echter tegelijk
ook eigenaar-directeur van een gro-
te Brusselse vleesfabriek. In 1986
moest Vanden Boeynants voor de
rechter komen, omdat hij als zaken-
man - terwijl hij premier was - de
Belgische fiscus voor 11 miljoen
gulden had opgelicht. Ook pleegde
hij valsheid in geschrifte en mei-
need.
De rechter veroordeelde hem totdriejaar voorwaardelijk en een boe-
te van 35.000 gulden. Vorig jaar
kwam hij opnieuw in opspraak om-
dat hij als minister van defensie in1978 ruim 45 miljoen gulden com-
missie zou hebben gekregen vaneen bedrijf, als dank voor het mogenleveren van pantserwagens aan hetleger.

Hetweer
WOLKENVELDEN
*H voert een matige
'lidu, en toe vri J krachtige
Vocu,.estenwind zachte en
v «el u ,ucht aan- Er is v"ibli4 bew°lking, maar het
flr^jo °P de meeste plaatsen
vant^:j temperatuur loopt
<Jen i" g°P tot circa 9 gra-
Ve„ ~P dat is ruim 5 graden bo-
de 2 *:. normale waarde voor
ver 'W. De komende dagen
huirt: ert er nog weinig in het
Vs 3 weertype.
b«Ven _ een hogedrukgebied
Si e<i JJ en depres-
"leelt n het noordelijk ge-
4an Van de Atlantische Oce-,Uch»Vordt voortdurend zachte
Voor gevoerd.WepJ. "eer informatie over het
06.9J"1Limburg kunt u bellen

m"°P: 08.40 onder: 16.00«an 0p: 11.55 onder: 03.43SRGEN:nop; 08.39 onder: 17.01«an 0p: 12.24 onder: 05.08

Brussel
IDie zaak is nog niet voor de rechtergebracht. Ondanks al deze schanda-

len was VDB vorig jaar lijsttrekker
in Brussel voor de PSC bij de ge-meenteraadsverkiezingen. Hij
boekte dankzij zijn enorme popula-
riteit een grote overwinning, maaronder druk van de regering zag hij
af van het burgemeesterschap vande hoofdstad.

Treinbotsing in
Bangladesh:

zeker 150 doden
Van onze correspondent

SINGAPORE - Zeker 150 mensen
zijn gisteren om het leven gekomen
en 350 anderen gewond, toen even
buiten de Bengalese hoofdstad
Dhaka, twee overvolle sneltreinen
frontaal op elkaar botsten.

De ramp, de ergste in de geschiede-
nis van Bangladesh, deed zich voor
bij de industriestad Tongi, ten noor-
den van Dhaka. De twee locomotie-
ven en vier wagons werden door de
kracht van debotsing uit derails ge-
slingerd en volkomen vernietigd.
De oorzaak van de botsing is nog

onduidelijk, maar volgens spoor-
wegfunctionarissen is het ongeluk
veroorzaakt door een defect aan de
seinlichten. De regering heeft een
onderzoek gelast. De meeste passa-
giers waren pelgrims op weg naar
een religieus islamitisch feest in
Tongi, waaraan honderdduizenden
moslims uit alle delenvan de wereld
deelnemen.

Een van de sneltreinen vervoerde
1200 passagiers. Het aantal doden
zal waarschijnlijk hoger liggen.
Ooggetuigen zagen dat familie uit
naburige dorpen de lichamen van
de verwanten meenamen.
Van de 350 gewonden zijn 150 in in
ziekenhuizen opgenomen. Velen
zijn er ernstig aan toe.
De Bengalese regering heeft voor
vandaag een nationale rouwdag
aangekondigd.

Limburgse boeren
kunnen moeilijk

aan boerin komen

ZONHOVEN - Jonge
boeren uit Nederlands-
Limburg kunnen moei-
lijk aan een vrouw ko-
men. Dat was het meest
frappante feit uit de dis-
cussies gisteren tijdens
een rendez-vous tussen
ruim 200 agrarische jon-
geren uit de beide Lim-
burgen in het Belgische
Zonhoven.
„Hoe komt dat?", was
de vraag die de 31-jarige
Luc Thoelen uit Mar-
tenslinde het forum van
deskundigen en voor-
mannen van de boeren-

bonden uit Nederlands-
en Belgisch-Limburg
voorlegde.
Volgens Joke van
Rooyen, verbonden aan
het secretariaat van de
Katholieke Plattelands-

jongeren Limburg
(KPJL) te Roermond
komt het „omdat de
jonge boeren niet naar
een vrouw, maar naar
een boerin zoeken".
„Het heeft te maken

met de steeds hogere
opleiding die van een
boer wordt verlangd.
Derhalve wordt ook van
een vrouw van een boer
een hogere opleiding
gevraagd. Vrouwen van
dat niveau hebben in de
meeste gevallen een
aantrekkelijk beroep
dat ze niet graag opge-
ven. Derhalve zal de
boer zich moeten aan-
passen, de vrouw iets te
bieden moeten hebben
en haar het medebeslis-
singsrecht moeten toe-
kennen".

Zesling
geboren
in Parijs

PARIJS - Een Fran-
se vrouw heeft zater-
dag in Parijs het le-
ven geschonken aan
een zesling, twee
jongensen vier meis-
jes. De moeder, de
29-jarige Marie Clau-
de Adam, en de kin-
deren maken het
goed, zo zei haar gy-
naecoloog Gaston
Verdonck. Zij bracht
de kinderen ter we-
reld na een zwanger-
schap van ruim acht
maanden.
Volgens de arts is
het de eerste keer
dat in Frankrijk een

zesling is geboren.
De moeder raakte
zwanger nadat zij
een behandeling te-
gen onvruchtbaar-
heid had ondergaan.
Zeslingen zijn een
zeldzaamheid in de
wereld, maar de
kans dat zij allemaal
in leven blijven is

nog kleiner, zo ver-
klaarde een andere
specialist op het ge-
bied van de gynaeco-
logie tegenover het
Franse persbureau
AFP. De zes maken
volgens hem echter
een goede kans, om-
dat hun geboortege-
wicht boven een kilo
ligt, een gewicht dat
sommige artsen als
een kritieke grens
voor de overlevings-
kansen beschouwen.
De kans om een zes-
ling te krijgen be-
draagt bijna een op
een miljoen.

Schietpartij loopt goed af
Gewapende overval
in woonhuis Echt

ECHT - Bij een gewapende
overval door een tweetal man-
nen zaterdagavond in een vrij-
staand huis aan de Rijksweg-
Zuid in Echt, waarbij ook
werd geschoten, zijn geen ge-
wonden gevallen. De overval-
lers wisten met een buit van
enkele duizenden guldens te
vluchten.

Omstreeks half acht werd bij de wo-
ning aangebeld door een man die
aan de zoon des huizes - die op dat
moment alleen thuis was - vroeg ofhij even mocht bellen. Toen deknaap de man binnenliet, ver-scheen zijn compagnon (vermomd

met een nylonkous) in de deur. Bei-
de mannen trokken een pistool.

Zij maakten de jongen duidelijk dat
het om een overval ging en vroegen
hem om geld. Hij werd op het bed
vastgebonden en de overvallers
doorzochten de hele woning, waar-
bij zij enkele duizenden guldens
buitmaakten. Toen de overvallers
wilden vertrekken, ontmoetten ze
de inmiddels thuisgekomen ouders
van de jongen.
Al schietende naar de ouders
vluchtten de overvallers en ook de
te hulp geroepen buren konden het
tweetal niet stoppen. Hoe en in wel-
ke richting de overvallers zijn ge-
vlucht, is nog niet bekend.

Het signalement van beide man-
nen: 25 tot 30 jaar, donker gekleed,
donkere huidskleur, beiden onge-
veer 1.75 meter langen een normaal
postuur.
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sport

# Brazilië
wereldkampioen
zaalvoetbal; Oranje
verovert zilver.

# Roda JC (nood)lot voor
trainingsveld.

# Yvonne van Gennip
kansloos tegen
Oostduits geweld.

# Onnodige
EC-nederlaag V en L.

# Het weekeinde van...
Jo Bonfrère.

Gratieverzoek afgewezen

Rompelberg
moet straf
uitzitten

MAASTRICHT- Fred Rompelberg,
de Maastrichtse wielerprof die eind
1987 veroordeeld werd tot een ge-
vangenisstraf van anderhalfjaar en
een geldboete van 320.000 gulden,
zal nog een vrijheidsstrafvan negen
maanden moeten uitzitten. Het gra-
tieverzoek, dat Rompelberg bij de
Kroon had ingediend, is afgewezen.
De Maastrichtenaar, die enige tijd
geleden nog een (tevergeefse) aan-
val deed op het wereldrecord snel-
heid op de fiets in de Amerikaanse
Utah, heeft zich inmiddels gemeld
bij de justitiële autoriteiten en ver-
blijft nu in het Huis van Bewaring in
Maastricht.
Rompelberg werd veroordeeld we-
gens valsheid in geschrifte en belas-
tingontduiking, een rechtszaak die
dateert uit 1984.

Lubbers voor
uitbreiding

STER-reclame
HILVERSUM - De hoeveelheid
STER-reclame op televisie kan wor-
den uitgebreid en adverteerders
moeten meer zeggenschap krijgen
als het erom gaat rond welke pro-
gramma's hun boodschap wordt ge-
plaatst. Op die manier neemt de
noodzaak van commerciële televisie
in Nederland af. Dit zei premier
Lubbers gisteren voor de VARA-te-
levisie.
Lubbers vindt dat de traditionele
omroepen moeten inhaken op die
nieuwe ontwikkelingen en weg-
moeten „uit de sfeer van hoe kun-
nen we commerciële omroep tegen-
houden". Lubbers vindt verder dat
de gebundelde omroepen Avro, Ve-
ronica en Tros zich opnieuw moeten
afvragen hoe hun commerciële tele-
visie eruit gaat zien.
De premier vindt uitbreiding van de
zendtijd voor reclame een goede
zaak maar liever niet op zondag. Er
zijn genoeg mogelijk buiten die dag
om, meent hij.
Volgens Lubbers kan op den duur,
wanneer de reclame-zendtijd wordt
uitgebreid, ook de omroepbijdrage
omlaag.
Op de uitsprakenvan Lubbers werd
gisteren door de omroepen positief
gereageerd.

Sproeiverbod voor
Limburgseboeren

De Tsjechische politie heeftgisteren in het centrum van
Praag met waterkanonnen,
honden en de wapenstok ver-
hinderd dat enkele duizen-
den mensen zouden demon-
streren ter nagedachtenis
van de zelfverbranding van
de student Jan Palach. Vol-
gens oppositionele zegslieden
zijn tientallen arrestaties
verricht, er zijn zelfs meldin-
gen van tegen de honderd. De
politie trad zeer hard op. Niet
alleen demonstranten wer-
den in zijstraten omsingeld,
geslagen en gearresteerd, ook
toeschouwers moesten hetontgelden, evenals een West-
duitse TV-ploeg. De belang-
rijkste pleinen en toegangs-
wegen naar het centrale Wen-
zeslasplein waren hermetisch
afgegrendeld. Jan Palach
stak zich twintig jaar gele-
den op datzelfde plein in
brand uit protest tegen de
Warschaupact-invasie en de
apathische houding van zijn
medeburgers in de maanden
daarna.

(ADVERTENTIE)
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Russische muziek
met Spaanse peper

SITTARD - De twee Russi-
sche programma's die aan
het begin van dit concert-
seizoen door het Limburgs
Symphonie Orkest resp.
0.1.v. Roberto Benzi en Ro-
land Bader gegeven wer-
den, kregen afgelopen
weekend een vervolg. Nu
met vaste dirigent Salvador
Mas Conde aan het hoofd
bracht het LSO vrijdag in
de Sittardse schouwburg en
zaterdag in de Staarzaal te
Maastricht een tweetal an-
dere composities uit het
land van Michail Gorbats-
jov: het eerste pianoconcert
van Tsjaikowsky, met als
solist de Spaanse pianist
Rafaël Orozco, en de vijfde
symfonie van Sjostako-
witsj.

Het befaamde pianoconcert van
Tsjaikowsky is muzikaal een van
de minste onder de grote piano-
concerten en desalniettemin een
van de meest gespeelde - een fe-
nomeen waarvoor nog geen en-
kele musicoloog een plausibele
verklaring heeft kunnen vinden.
Omdat dit werk zo vaak op con-
certprogramma's voorkomt, is
hetvoor elke pianist moeilijk om
een eigen, opmerkelijke inter-
pretatie ervan te geven. Rafaël
Orozco speelde weliswaar Tsjai-

kowsky's merkwaardige creatie
pittig, in een met Spaanse peper
gekruide verklanking, maar had
desondanks tussen fluisterend
gestreelde pianissimo's en spij-
kerhard getimmerde fortissimo-
passages muzikaal niets bijzon-
ders te bieden. Omdat het orkest

onopvallend begeleidde en de
houtblazersgroep er wel eens
naast zat, was het geheel geen
memorabel gebeuren.

Over de vijfde symfonie van
Dmitri Sjostakowitsj zijn reeds
hele boekwerken volgeschreven.

Het verhaal van dit muzikaleant-
woord op Stalins beruchte Prav-
da-artikel 'Rommel in plaats van
muziek' in 1936 is voor de musi-
coloog met gevoel voor politiek
een 'gefundenes Fressen'. Het
wordt daarom in programmatoe-
lichtingen meestal breed uitge-
meten en datkan dus hier gerust
achterwege blijven. In deze vijf-
de symfonie toont Sjostakowitsj
dat hij de geromantiseerde Rus-
sische oerklank van Tsjaikows-
ky's muziek gepaardheeft aan de
monumentaliteit van de symfo-
nieën van Bruckner en Mahler.
Met veel variatie in expressiviteit
heeft hij steeds weer wat nieuws
te zeggen. Een uitgesponnen eer-
ste deel, het sprekend scherzo,
met pittig gespeelde hoekdelen,
een ondanks de catabiliteit drei-
gend largo en de niet echt feeste-
lijk fanfare-achtige finale zijn ex-
emplarisch. De uitvoering van
deze symfonie deed aangenaam
weldadig aan, maar miste toch
dat specifiekRussische karakter,
waardoor de muziek van Sjosta-
kowitsj zich onderscheidt van
andere 20ste-eeuwse romanti-
sche componisten als b.v. Ralph
Vaughan Williams. Opvallend
was tevens dat de wederom (bij-
na) geheel uit zijn hoofd dirige-
rende Mas Conde het langzame
deel van een grote symfonie heel
traag pleegt te nemen; vorige
maand was dat bij Bruckners
'Vierde' ook al het geval.

Peter P. Graven

" Salvador Mas Konde, erg langzaam in de langzame de-
len.

Toneelgroep Spelonk opent theater Loss

'Poëzie van de Eenvoud'
origineel en vertederend

MAASTRICHT - Een koning,
met lood in zijn schoenen en zure
regen op zijn hoofd, houdt de
troon voor gezien en wordt tim-
merman. Op reis naar zijn nieu-
we bestemming ontmoet hij
Thea, een jong meisje uit een ge-
zinsvervangend tehuis, voor wie
het leven als een wonder open-
bloeit. Ze vinden elkaar gewoon
aardig. In de trein en in de tim-
merwerkplaats spelen zich ver-
volgens vermakelijke tafe-
reeltjes af.

Dit sprookje, 'Poëzie van de Een-
voud' bracht Theatergroep Spe-
lonk dit weekeinde als première
in zijn gedeeltelijk gerenoveerde
groepshuis, thans Theater Loss,
Achter de Barakken, Maastricht.
De familievoorstelling ademde

die eenvoud ook werkelijk, er
was geïnvesteerd in een char-
mant-naïeve stijl. Met grote fan-
tasie werden toneelbeelden ge-
creëerd die, in samenhang met
het originele decor, fris en ver-
rassend waren. De lijn in het ver-
haaltje was herkenbaar.

Voor de creatieve muziek teken-
den Anna Janssen en Egidius
Pluymen. Acteurs in het spel wa-
ren Ger Bertholet, Tet van der
Donk, Ingrid Lacroix, Egidius
Pluymen, Jetty Smit een Ellen
Zwiers. Ingrid Lacroix mogen
we indrukwekkend noemen in
het uibeelden van 'een hollende
lakei', eindigend in een zuiver
getypeerde uitputtingsscène, hu-
moristisch bovendien. Tet van
der Donk bleek, als het meisje

Thea, bijzonder in haar element.
Met haar moeder, een dubbelrol
van Ingrid Lacroix, als treinpas-
sagiers, zorgde ze voor een koste-
lijk stukje mime achter het cou-
pé-raam.

Dit stukje mime hangt nauw sa-
men met het decoi, ook al een
voorbeeld van een fantasierijk
brein, o.m. gesuggereerd door
technische projectie. Script, re-
gie en beeld zijn van Thijs Len-
ders. In een sprookje kan men

zich heel wat permitteren. Waar
Lenders, als begaafd fantast,
echter voor moet waken is, dat
hij niet 'ms blaue hinein' fanta-
seert, waarbij interessante, aardi-
ge, teksten of thema's niet ade-
quaat worden uitgepuurd of af-
gerond.

Zo stelde ons het veelbelovende
fantasietje van 'de vot en demus'
teleur, omdat de plot ervan geen
plot is. De apotheose van het
sprookje daarentegen was weer
erg mooi en ook vertederend:
een jubel-ariavan deraadsvrouw
en een wuivend koninklijk gezel-
schap in een verdwijnende hof-
auto. Thea, op haar beurt wui-
vend naar deverdwijnende auto,
zorgt als 'Tet' voor optisch be-
drog. Door het simpele schuiven
met een hekje, lijkt het of de
trein zachtjes rijdt.

Mya Maas

’ kunst en cultuur ]
\ \ redactie: jos frusch \

recept
Gevulde
savooiekool
Benodigdheden voor 4 personen: ca.
l/i kg savooiekool, 40 g boter of
margarine, 1 fijngehakte grote ui,
500 g gehakt, 1 fijngehakt teentje
knoflook, zout en peper, 150 g plak-
jes vet spek, '■■_ 1 bouillon van tablet
of poeder.
Verwijder van de kool de buitenste
bladeren.
Zet de kool in een pan >-.iet zoveel ko-

kend water tot deze onderstaat.Kook
de kool 10 minuten en spoel daarna
met koud water af. Fruit intussen de
ui goudgeel. Voeg er het gehakt, de
knoflook en zout en peper aan toe.
Bak het gehakt al prakkend tot het
rul en droog is en laat afkoelen. Laat
kool uitlekken en afkoelen. Snijd een
deel van stronk af, zodat kool kan
blijven staan en zet op schone vochti-
ge theedoek. Buig voorzichtig blad
voor blad naar buiten, werk vanuit
het haar buiten.

Vouw bladeren terug tot kool weer
oorspronkelijk vorm heeft. Leg plak-
jes spek, beginnend aan de onder-
kant, rondom de kool. Vouw thee-
doek om kool en bind dicht met een
touwtje. Zet dekool in pan met bouil-
lon en stoof met deksel op pan in ca.
IV2 uur gaar. Neem kool uit de pan,
vouw theedoek open. Schep met
schuimspaan kool op voorverwarm-
de schaal en verwijder indien ge-
wenst de plakjes spek.

hub meijer

kunst

Limburgse korpsen
succesvol in Vught

VUGHT - De drie Limburgse
blaasorkesten, die gisteren in 'De
Speeldoos' in Vught hebben
deelgenomen aan de kampioens-
wedstrijd van de FKM voor de
korpsen uit de lagere afdelingen,
zijn gisteren met volle buit naar
Limburg teruggekeerd. Dat wil
zeggen: zij wisten op overtuigen-
de wijze de kampioenswimpels
in de wacht te slepen.

In de tweede afdeling werd de
gele wimpel gewonnen door fan-
fare Wilhelmina uit Vlodrop. Dit
korps, 0.1.v. J. Ficker, veraste tij-
dens het bondsconcours vriend
en vijand door üefst 324 punten
bij elkaar te spelen. Ditmaal
bleef het korps 'steken' op 315,5

punten, wat ruimschoots vol-
doende was voor de verdiende
kampioenswimpel.

In deeerste afdeling traden twee
Limburgse korpsen in het strijd-
perk: fanfare St. Martinus uit It-
teren 0.1.v. W. Poulissen en har-
monie Amicitia Swalmen-Bou-
koul 0.1.v. J. Knopen. Beide

korpsen wisten beslag te leggen
op derode wimpel. De fanfare uit
Itteren wist zelfs zijn zeer ge-
slaagde bondsconcoursdeelna-
me met een half puntje te verbe-
teren. Van de juryleden Laro,
Kuypers en De Vries kregen de
muzikanten uit Itteren deze keer
309 punten. Ook harmonie Ami-
citia uit Swalmen presteerde in

Vught beter dan op het bönds-
concours enkele maanden gele-
den. In Susteren werden door de
harmonie toen 297,5 punten be-
haald, gisteren was de uitvoering
van Amicitia goed voor 303,5
punten.

Deze, FKM-kampioenswedstrijd
is voor de Limburgse deelne-
mers dus zeer succesvol verlo-
pen. Deze honderd procent-score
vormt een uitstekend uitgangs-
punt voor de FKM-kampioens-
wedstrijd voor de hogere afdelin-
gen, dievolgend weekeindein de
Rodahal wordt afgewerkt. Daar
zal de Limburgse successtory
ongetwijfeld zijnvervolg krijgen.

MAANDAG
WHERE WERE YOU WHEN THE LIGHTS
WENT OUT (1967-USA)
10.50-12.15uur- 85 min - Duitsland 1/2

Film met Doris Day, Patrick O'Neal, Ter-
ry Thomas, Steve Allen e.a. Regie: Hy
Averback.

Z/w THE SERVANT(1963-GB)

23.00-00.50 uur- 110'min - Duitsland 1
Film met Dirk Bogarde, Sarah Miles, Ja-
mes Fox e.a. Regie: JosephLosey.

DINSDAG
THE OUTSIDERS (1982-USA)
20.15-21.45 uur - 90 min - Duitsland 2

Film over de strijd tussen twee rivalise-
rende jeugdbendes uit verschillende so-
ciale milieus.

WOENSDAG
GARCON (1983-FR)

20.15-21.55 uur - 100 min - Duitsland 1
Alex werkt in Parijs alskelner. Hij geniet
van het leven en van de jongevrouwen -en neemt het ze niet eens kwalijk als ze
hem eerder verlaten dan hij hen.

BETRAYAL (1982-GB)

20.29-22.10 uur- 101 min - Nederland 3
Als een man ontdekt dat zijnvrouw al ja-
ren een verhouding heeft met zijn beste
vriend, houdt hem één vraag bezig: hoe
is het zo ver gekomen?

DONDERDAG
IVAN GROZNY I (1945-USSR)

20.00-21.25 uur - 85 min - BRT 2
Nadat de groothertogvan Moskou, Ivan,
in de zestiende eeuw tot Tsaar is ge-
kroond, besluit hij het hele Russische
grondgebied te herenigen en trekt ten
strijde tegen vijanden en bezetters.

SESTRICKY (1983-TSJECH)
23.45-01.10 uur- 85 min - Duitsland 2

Een jonge verpleegster in een Tsje-
chisch ziekenhuis is meer geïnteres-
seerd in de amoureuze avontuurtjes van
haar collega's dan in haar werk.

Als ze echter zelf 'ervaring' op wil doen,
wordt ze betrapt en op staandevoet ont-
slagen.

VRIJDAG
DAS SPUKSCHLOSS IM SPESSART
(1960-D)

20.15-21.55 uur - 100 min - Duitsland 1
Charlotte von Sandau verzet zich met
hand en tand tegen de plannen om het
stamslot van haar familie in een luxe ho-
tel te veranderen.

Door de schuldenlast lijkt haar tegen-
stand niet veel effect te hebben. Op een
dag krijgt ze een wel zeer ongebruikelij-
ke medestander.

TO BE OR NOT TO BE (1983-USA)

20.30-22.15 uur - 105 min - BRT 2
Aan de vooravond van WO II maakt in
Warschau de jonge luitenant Sobinski
actrice Anna Bronski het hof.

Na de inval van de nazi's in Polen vlucht
Sobinski naar Engeland. Het huis van
de Bronski's wordt gevorderd als nazi-
hoofdkwartier.

DE SCHORPIOEN (1984-NED)

23.20-00.54 uur - 94 min - Nederland 1
Vrachtwagenchauffeur Loc Wolff raakt
buiten zijn schuld betrokken bij een ge-
heimzinnige zaak. Hij weet te veel en
zijn leven komt op het spel te staan.

Z/w THE WOMAN IN THE WINDOW
(1944-USA)

23.40-01.15 uur - 95 min - Duitsland 2
Film met Edward G. Robinson, Joan
Bennett e.a. Regie: Fritz Lang.

videospoor
Maandag 16tot en met zondag 22 ja-
nuari 1989

(Z/w: alleen in zwart/wit)

ZATERDAG
FINIAN'S RAINBOW (1967-USA)

14.30-16.45 uur - 135min - Duitsland 2
Finian McLonergan reist met zijn doch-
ter Sharon van lerland naar Amerika. Hij
heeft een goudschat bij zich, die hij ge-
stolen heeft van de Elfenkoning Og.

Z/w IT HAPPENED ONE NIGHT
(1934-USA)
16.00-17.45 uur - 105 min - BRT 1

De enige dochter van een miljardair
kiest op de dagvan haargearrangeerde
huwelijk het hazepad. Ze wordt verliefd
op de reporter die haar op haar zwerf-
tocht vergezelt.

TOPKAPI (1964-USA)
20.15-22.10 uur - 115 min - Duitsland 2

Een internationale gangsterbende pro-
beert het museum in Istanbul te bero-
ven.

LOVE IS NEVER SILENT (1986-USA)

20.19-22.01 uur - 102min- Nederland 1

Margaret Ryder groeit in de crisisjaren
op als dochtervan doofstomme ouders.
Ze wordt de schakeltussen haar ouders
en de buitenwereld. Haar eigen geluk
blijkt daardoor echter op het spel te
staan.

RUTHLESS PEOPLE (1986-USA)

22.05-23.40 uur - 95 min - Duitsland 1

Sam Stone isvan plan zijn vrouw te ver-
moorden. Voor hij zijn plan kan uitvoe-
ren, krijgt hij een telefoontje. Zijn echt-
genote is ontvoerd. Sam weigert het los-
geld van 50.000 dollar te betalen.

ROSES ARE FOR THE RICH (1986-USA)

22.35-00.05/00.16-01.45 uur - 180 min-
Nederland 2

De jonge, mooie Autumn trouwt met de
mijnwerker Lonnie Norton. Als haar
echtgenoot bij een mijnongeluk om het
leven komt, wil zij de doodvan haar man
wreken.

FRENCH CONNECTION II (1974-USA)

23.35-01.25 uur - 110min - Duitsland 2
Jimmy 'Popeye' Doyle wordt naar Mar-
seille gestuurd om achter de heroïne-
handelaar Charnier aan te gaan.

Zijn Franse collega Barthelemy waar-
schuwt hem niet dezelfde escapades
als in de Verenigde Staten uit te halen.
Doyle is daar niet erg van onder de in-
druk...

ZONDAG
THE BLACK STALLION RêTU^
(1981-USA)

15.15-16.55 uur - 100 min - Duitsl»l^
Alec woont in de buurt van New^Zijn beste vriend is een zwarte najr
die hem tijdens een schipbreuk ne
ven gered heeft. Al gauw blijkt d*
hengst eigendom is van een M»
kaanse sheik, die het paard ontv<^nïmee terugneemt naar huis. Alec g 3*

zoek naar zijn paard...

DE JONGE EDISONS (TSJECH)
16.00-17.15 uur - 75 min - BRT 1

De twaalfjarige Roman woont W
f

grootvader en interesseert zich vo%
les wat technisch is: van snufjes w
huis te beveiligen tot de nieuwste

_
puterspelletjes. Er lopen natuurlijk
wat zaken mis en grootvaderkan e |
altijd om lachen...

Z/w REGINA (1955-D)

20.15 uur - 100 min- Duitsland
Tegen al het verzet in trouwt de "^strieel Martin Lundt toch met het i«t f
meisje Regina, wier vader en broe',s f
hoogovens van Lundt werken,
vader bij een bedrijfsongeval on"8^
probeert de verbitterde broer zijn V
door intriges in haar oude milieute'"»

halen.

HET WIJDE LAND
21.57-23.38 uur - 105 min - Nederl*^

De film verhaalt over het leven va"
Weense industrieel Friedrich H°'. )
en zijn vrouw Genia. Zij verkeren
hoogste kringen, waaronder zien
Korsakow bevindt. Als KorsakoW^
dekt dat zijn liefde vor Genia hop«*|
is, pleegt hij zelfmoord.

Oplossing van zaterdag
paneel t nimbu
a r akela o
sek m a s
slobbe p last
e u noord e
noest v o pi e'

p ener lei e

baron r 1 an o d

a opstaan e

sleur t d ope r '
a 1 sedes a
latent i pi 1 o"1

eave v a j

m e eland a
inslag n eks t e

MAN FROM GODS COUNTRY
(1958-USA)
23.40-00.50 uur - 70 min - Duitsland 1

Sheriff Dan Beatty verlaat Yuka, omdat
hij in deze stad geen waardering heeft
gekregen voor het werk dat hij er ge-
daan heeft. Hij besluit naar zijn oude

__\
vriend Curt Warren te gaan. Maar .
ren houdt zich met duistere zaken ~-
en Beatty's leven komt in gevaar.

MONKEY BUSINESS (1952-USA)

0.00-01.35 uur - 95 min - Duitsland 1
De pogingen van chemicus Barnabas
Fulton om verjongingselixer te maken
hebben succes. Hij verandert zichzelf in
een onstuimige achttienjarige.

Er doen zich echter grote problemen
voor als zijn echtgenote ook in het avon-
tuur van herwonnen jeugd betrokken
raakt.
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Roemenië enige dissidentestern CVSE'slotdocument

Akkoord op conferentie
mensenrechten bereikt

J^NEN - Onderhandelaars van 35 landen hebben gisteren
reenstemming bereikt over het slotdocument van de Con-

lje^ie over Veiligheid en Samenwerking in Europa (CVSE).
Dj Pakket met onder meer afspraken over nieuwe ontwape-
ijj ponderhandelingen en mensenrechten werd door diplo-
L en bejubeld als een mijlpaal in de Oost-West betrekkingen,
v^Wel de delegaties van de Oostbloklanden ook tekennen ga-
de ,°ntevreden te zijn met het feit dat er nietsveranderd is aanva ePerkingen die het westen hanteert voor export van gea-

derde technologie naar de Warschaupactlanden.

Het slotdocument is het resultaat
van 27 maanden taaie onderhande-
lingen. Het omvat onder meer af-
spraken over de vrijheid om te rei-
zen, de vrijheid van godsdienst en
de persvrijheid. Sovjet-afgevaardig-
de Joeri Kasjlev noemde de af-
spraak om een grens te stellen aan
de tijd die overheden mogen nemen
voor het verlenen van uitreisvisa,
„een van de belangrijkste doorbra-
ken op dit gebied."

De opperbeste stemming in Wenen
gisteren werd bedorven door Roe-
menië, het land dat jarenlang zo
welwillend werd bekeken om zijn
pro-westerse politiek maar dat
sindsenkele maandenbij voormalig
bondgenoot Washington blijkbaar
geen goed meer kan doen en regel-
matig wordt aangevallen wegens
schendingen van de mensenrech-
ten.
Roemenië had op de CVSE op het
laatste moment nog geprobeerd me-
destanders te krijgen voor verande-
ringen in 17 mensenrechten-artike-
len in het slotdocument, maar die
poging strandde.

De Roemeense delegatieverklaarde
gisteren wel in principe met het
slotdocument akkoord te gaan,
maar zich niet verplicht te voelen af-
spraken na te leven „waarmee Roe-
menië niet instemt of die het onvol-
doende acht." Roemenië acht ver-
scheidene punten in het slotdocu-
ment strijdig met de Helsinki-ak-
koorden.

Het Amerikaanse delegatielid Zim-
mermann noemde deze verklaring
„onwettig" en „absurd" en hij dreig-
de datRoemenië „een prijs zal beta-
len in zijn betrekkingen met andere
landen" als men de afspraken niet
nakomt.
De laatste horde om tot overeen-
stemming over het slotdocument te
komen, werd genomen toen Grie-
kenland en Turkije hun menings-
verschillen in de koelkast zetten
over de vraag of bij de ontwape-
ningsonderhandelingen ook de
Turkse havenstad Mersin moet wor-
den betrokken. Vanuit Mersin lan-
ceerden deTurken in 1974 hun inva-
sie van Cyprus. Ankara en Athene
werden het eens deze kwestie uit te
stellen tot de onderhandelingen in
maart beginnen.

Nederlander
zwemt rivier

Amazone over
I^NAUS - De 31-jarige Neder-
liè i Roel Hendriks is in Brazi-
rjv:s eerste, op het punt waar de
tw£en Solimoes en Negro sa-
*on men' zwemmend deAma-
da e overgestoken. Hij legde
skJ^'J in bijna drie uur een af-
*n_ van twaalf kilometer af

van
r Water met stroomsnelheden
l°t acht kilometer per uur.

m Nederlandse natuurkundig
l^efIK eur- is al sinds 1983 bezi£
Vje bereiken van records in ri-
vat.en- leder jaar brengt hij zijn
ken ü£ door met het ontdek"
ler. en het overzwemmen van al-1heßft1de wateren. Tot nu toe
den ~J in 20 verschillende lan-
Waa rivieren overgestoken,
w aronder de Congo in Zaïre, de
te„ slsslPPi in de Verenigde Sta-nen de Nijl in Egypte.

Drugkoerier in
Spanjeopgepakt

vati h ECHT -De justitiëledienst
W nJksPolitie Dordrecht heeft

s n met collega's in Zwijndrecht
31^6 een eind gemaakt aan de

"%a en van een aantal drughan-

-6-Jaradrid Werd afgeloPen week de
hoUH

lge J-R- uit Eindhoven aange-
"uto v iPe man had 22 küo in zi Jn
Doli*; erborgen, aldus zaterdag een
ln "Woordvoerder.
Vdfderland werden de 37-jarige
8ere ,naar S-w-> ziJn tien jaar jon-
Jt> E Trendin JG- en de 36-jarige
% v Ult Rotterdam aangehou-
den an W- werd bij een huiszoe-s een pistool in beslag genomen.

At^ 1?? het Franse persbureau
Qok 21Jn in verband met deze zaak
öei„i?Ven aanhoudingenverricht in*OüL5uen een in Spanje. In totaal
*i)n „ yna 66 kilo heroïnein beslag

’* genomen.

Zus verzon
'wonder van
Leninakan'

MOSKOU - De zus van de 50-ja-rige Aika Akjopjan verzon het
verhaal over de wonderbaarlijke
redding van zes mensen vanon-
der het puin in Leninakan 35 da-
gen na de Armeense aardbeving
op 7 december. Zij deed dit om
ervoor te zorgen dat hij medische

behandeling kreeg in verband
met ademhalingsproblemen.

De zus, Julietta, die inmiddels is
opgespoord, bracht haar broer
naar het ziekenhuis, maar deze
was al veel eerder uit zijn stenen
gevangenis bevrijd. Hij was ziek
geworden en had dringend be-
handeling nodig.

Het Sovjetrussische persbureau'
TASS had de wereld donderdag
in een spoedbericht de wonder-
baarlijke redding gemeld. Maar
vrijdag rees ook al bij dit bureau
twijfel aan de juistheid van het
verhaal.

Bonn verwerpt beschuldiging verhullen van informatie

KBS: niet betrokken
bij giffabriek Libië

Van onze correspondent
DEN HELDER - Directeur Peter
Kruijff van de oüe- en chemicaliën-
handel Kruijff Bunker Service
(KBS) in Den Helder ontkent elke
betrokkenheid bij de levering van
grondstoffen voor de produktie van
gifgas in Libië. De naam van het be-
drijf is in Amerika opgedoken in
verband met de chemische fabriek,
die in Libië is ontwikkeld met mate-
riaal uit Europa. Volgens de VS is
het een gisgasfabriek. Libië zegt dat
het gaat om een fabriek voor medi-
cijnen. Hoofdverdachte is het Duit-
se chemieconcern Imhausen, waar-
tegen een gerechtelijk vooronder-
zoek is begonnen. Maar ook KBS
zou aan Libië hebben geleverd, na-
melijk thiodiglycol (een basisstof
voor mosterdgas).

Kruijff ontkent in deze stof te han-
delen en zegt dat ook in het verle-
den nooit te hebbengedaan. „Wij le-
veren alleen mono-ethyleenglycol,
di-ethyleenglycol en tri-ethy-
leenglycol. Het eerste is een anti-
vries, de andere twee gebruik je om
gas te drogen. Die verkopen wij dan
ook aan gasproducerende maat-schappijen. Met thiodiglycol heb ik
niets te maken".
Het is deKBS-directeur onduidelijk
hoe zijn bedrijf in verband met Li-
bië is gebracht. „Er varen van ons in
vrijwel elke Nederlandse haven tan-
kers, zogeheten bunkerboten. Mis-
schien hebben we ergens gas- of
smeerolie geleverd aan een schip
dat spul voor Libië vervoerde. Al-
leen zo kan onze naam in Amerika
zijn genoemd".
Bonn heeft zaterdag een beschuldi-
ging verworpen dat het betrokken-
heid van Westduitse bedrijven bij
een Libische chemische fabriek in
de doofpot heeft willen stoppen.
Eerdere openbaarmaking van in-
lichtingen die de regering al had,
zou het officiële onderzoek naar de
kwestie in gevaar zou hebben ge-
bracht, zo verklaarde regerings-
woordvoerder Friedhelm Ost in
Bonn.
Volgens Ost was Bonn al sinds ok-
tober op de hoogte van verdenking,
tegen de bedrijven. Bondskanselier
Helmut Kohl had eerder verklaard
dat de eerste waarschuwing in no-
vember kwam van de Amerikaanse
minister van buitenlandse zaken,
George Shultz.

De Iraakse zakenman Ihsan Bar-
bouti heeft intussen in een inter-
view met de Britse zondagskrant

The Observer ontkend dat hij be-
trokken is geweest bij de bouw van
een gifgasfabriek in Libië.

Curatoren vragen onderzoek in te stellen

Dubieuze betaling
van KEP aan Elba

Van onze Haagse redactie

DEN HAAG - De curatoren van het
in staat van faillissement verkeren-
de KEP, hebben de rechter-com-
missaris gevraagd een onderzoek in
te stellen naar een betaling van het
bedrijf aan de Schiedamse drukke-
rij Elba. Het gaat om een bedrag van
2,4 miljoen gulden dat KEP aan
Elba heeft betaald op of omstreeks
het tijdstip dat minister Van den
Broek (Buitenlandse Zaken) het
contract met KEP verbrak.

Rechter-commissaris mr T. Fransen
heeft nog geen besluit genomen
over het verzoek van de curatoren
bij KEP. Die menen dat Elba hele-
maalgeenrecht had op het geld. Bo-
vendien vragen zij zich af of het be-
drag nog wel betaald had mogen
worden, omdat daarmee andere
schuldeisers van KEP benadeeld
zijn. Mocht dit laatste het geval zijn,
dan is de Faillissementswetovertre-
den. De betaling zou daarmee nietig
zijn. "Elba is een van de deelnemers in het

paspoortproject van KEP. Haar di-
recteur W. Baard was ook directeur
bij KEP. De betaling van KEP aan
Elba zou zijn gedaan om ontwikke-
lingskosten die de drukker ten be-
hoeve van KEP maakte, te dekken.
De 2,4 miljoenwaren het restant van
de in totaal 9,6 miljoen gulden, die
KEP aan Elba betaalde.

De zaak is aangedragen door Van
Hecke en Partners Interim Mana-
ger^, het bureau dat bij KEP tijde-
lijk het management voert: Volgens.
Van Hecke had Elba helemaal geen
recht op-het geld. Zij hebben de cu-
ratoren bij KEP op de hoogte ge-
steld van de dubieuze betaling. Bij
Van Hecke en partners was het af-
gelopen weekeinde niemand be-
schikbaar voor nader commentaar.
Een woordvoerder van Elba ver-
klaarde dat de betaling van KEP
aan Elba al eerder contractueel was
vastgelegd. De betaling zou mede
zijn gedaan op advies van Van Hec-
ke en Partners, het bureau dat zich
nu ineens tegen de gang van zaken
heeft gekeerd.

Lembke (75)
overleden

MÜNCHEN - De bekende West-
duitse quizmaster Robert Lemb-
ke is gisteren in een ziekenhuis
in München overleden. De 75-ja-
rige Lembke werd op 2 januari
aan zijn hart geopereerd. De uit
München afkomstige televisie-
journalist kreeg vooral grote be-
kendheid in zijn land met het
spelletje 'Wafi bin ich', dat 340
keer is uitgezonden.

Directeur
Toetanchamon

meldt zich
DEN HAAG - Toetanchamon-di-
recteur E. H. heeft zich gistermid-
dag gemeldbij deHaagse politie. De
42-jarige H. ontkende gisteren tij-
dens het eerste verhoor iedere be-
trokkenheid bij de aanslagen. Het
verhoor werd kort na aanvang afge-
broken, omdat H. geen genoegen
wilde nemen met een zogenoemde
piketadvocaat. Hij kan waarschijn-
lijk pas vandaag een advocaat van
keuze bereiken.
H. werd door Interpol gezocht in
verband met aanslagen op de Sijt-
hoff-uitgeverij en op de Haagse wet-
houder Duivesteijn. Daarvoor zitten
al drie Toetanchamon-werknemers
vast. H.'s echtgenote werd vorige
week maandag aangehouden en
vrijdag op vrije voeten gesteld.
H. vertelde met een huurauto uit
Parijs te zyn gekomen. Hij had de
wagen, met een Frans kenteken,
aan derand van de stad laten staan.
Hij ging verder lopen, volgens eigen
zeggen omdat hij niet het risico wil-
de lopen aangehouden te worden.
Hij wilde zich per se zelf melden.
De politiemensen bij de ingang van
het bureau hadden aanvankelijk
enige moeite om H. te herkennen.
Hij had zijn baard afgeschoren en
zijn blonde krullen bruin geverfd.
H. blijft, gerekend vanaf gistermid-
dag, in elk geval twee keer 24 uur in
verzekering.

binnen/buitenland

Bonden gaan samen
CAO-acties voeren

"an onze Haagse redactie
EN HAAG -De FNV-bondenoor de bouw, de kleinmetaal en
et wegvervoer gaan gezamen-
K- actie voeren. Aanleiding vor-en de zeer stroef verlopende,n deels mislukte onderhande-
len met de werkgevers over

CAO. Ook binnen" CNV bereiden diverse bon-en gezamenlijke acties tegen de
erkgevers voor. De kaderleden

£W de Vervoersbond-CNV heb-
j*n afgelopen zaterdag al beslo-
Ln tot acties. De leden moetenoiiende zaterdag hun goedkeu-ze hechten aan het besluit.

FNV-bestuurder Draijer liet het
afgelopen weekeinde weten dat
de bonden op talrijke plaatsen
actie zullen voeren. Dat zal ge-
beuren bij debedrijven zelf, in de
vorm van blokkades. De acties
zullen publieksvriendelijk zijn.
Binnen de FNV wordt vooral ge-

dacht aan estafette-acties: bij
steeds andere bedrijven wordt
acties gevoerd.
Draijer noemde het argument
van de werkgevers dat men de
bonden niet tegemoet kan ko-
men omdat anders de concurren-
tiepositie in gevaar komt „onzin"

en „flauwekul". Volgens de vak-
bondsman gaat het de bedrijven,
en de hele economie, erg goed en
hebben werknemers het ver-
diend daarvan een deel te krij-
gen.
Bij het wegvervoer zit de pijn in
de arbeidstijdregeling en de om-
vang van de loonsverhoging. De
bonden pleiten voor een regeling
van de arbeidsdag, waardoor
overuren ook als zondanig wor-
den genoteerd en uitbetaald.
Daarnaast eist de Vervoersbond
FNV drie procent loonsverho-
ging, tegen CNV twee procent.
De werkgevers willen niet verder
gaan dan een procent.

Levenslang voor
vier leiders

Action Directe
PARIJS - Vier leiders van de Fran-
se extreem-linkse stadsguerrilla-
groep Action Directe zijn zaterdag
tot levenslange gevangenisstraffen
veroordeeld wegens de moord op de
directeur van de autofabriek Re-
nault Georges Besse in 1986.

Nathalie Menigon en JoelleAubron
werden schuldig bevonden aan het
doodschieten van de 58-jarige indu-
strieel voor zijn woning in Parijs.
Jean-Marc Rouillan en Georges Ci-
priani werden veroordeeld voor hun
rol als medeplichtige.
De uitspraak komt overeen met de
eis van de aanklager.

Israël gevraagd
houding tegen
PLO te herzien
JERUZALEM/TEL AVIV
De EG-lidstaten Spanje en
Groot-Brittannië hebben dit
weekeinde hun inspanningen
verhoogd om een ontspanning
in het Midden-Oosten-conflict
dichter bij te brengen. Zo
heeft de Britse regering zater-
dag Israël opgeroepen zijn
houding tegenover de Pales-
tijnse Bevrijdingsorganisatie
PLO te herzien en peilde de
Spaanse minister voor buiten-
landse zaken Francisco Fer-
nandez Ordonez, als voorzitter
van de EG, in Israël de moge-
lijkheid voor een Midden-Oos-
ten conferentie.
De Oostenrijkse bondskanselier
Franz Vranitzky sprak gisteren na
een vijfdaags bezoek aan Egypte in
Cairo van „veelbelovende aanzet-
ten" voor vooruitgang in het Mid-
den-Oosten. De Britse onderminis-
ter van buitenlandse zaken William
Waldegrave verklaarde vrijdag-
avond na een drie uur durend on-
derhoud met PLO-leider Yasser
Arafat dat „indien zij (Israël) niet
veranderen, zij zullen achterble-
ven".
Het was voor het eerst dat een lid
van de regering in Londen Arafat
ontmoette. Waldegrave sprak over
een „historische gebeurtenis".
De adviseur van de Israëlische pre-
mier Yitzhak Shamir, Avi Pasner,
zei gisteren over de uitspraken van
Waldegrave: „Dat is niet de weg die
naar vrede leidt. Het enige resultaat
zou zijn dat daardoor terrorisme
aangemoedigd wordt".

puntuit
Methode

De zogenoemde poppenmetho-
de is onvoldoende ontwikkeld
om alleen op basis hiervan be-
langrijke beslissingen over kin-
deren te nemen. Bij het testen
of kinderen het slachtoffer zijn
van seksueel misbruik kan de
poppenmethode. wel een func-
tie hebben, maar dan alleen in
samenhang met ander onder-
zoeksmateriaal. Dit standpunt
heeft het hoofdbestuur van het
Nederlands Instituut van Psy-
chologen (NIP), de beroepsver-
eniging waarbij alle psycholo-
gen in Nederland zijn aangeslo-
ten, zaterdag bekendgemaakt.

Zeeboringen
Boringen naar olie en gas op
het Nederlandse deel van het
continentaal plat blijken het
zeemilieu veel langer en ook
iets ernstiger te vervuilen dan
op basis van Engels onderzoek
is aangenomen. Dat is één van
de tussentijdse conclusies uit
een gezamenlijk onderzoek van
het Marine Laboratorium van
TNO in Den Helder en het Ne-
derlands Instituut voor het On-
derzoek der Zee (NIOZ) op Te-

De Morgen
Het vooruitstrevende Vlaamse
dagblad De Morgen wordt
waarschijnlijk overgenomen
door de NV Hoste, uitgevervan
de liberaal getinte dagbladen
HetLaatste Nieuws en de Nieu-
we Gazet.

Ontsnapping
Twee gedetineerden, de 18-jari-
ge L.K. en de 19-jarige C.W.,
zijn zaterdagmiddag uit de
jeugdgevangenishet Lloyd Ho-
tel in Amsterdam-Oost ont-
snapt en korte tijd later weer
gegrepen. De twee zagen kans
over een muur te klimmen na-
dat zij daartoe eerst een nylon
net hadden doorgeknipt. K.
kwam vorig jaar in het nieuws
nadat hij brand had gesticht in
het cellencomplex van een po-
litiebureau in Den Haag, waar-
bij twee brandweerlieden en
twee gedetineerden om het le-
ven kwamen. Ook deze keer
bleek de man een aansteker in
zijn bezit te hebben. Deze was
ingenaaid in zijn jas.

Neergeschoten
ten geldloper van een super-
markt in Lelystad is zaterdag-
middag tijdens een overval
door een pistoolschot in de rug
ernstig gewond geraakt. De
geldloper had juisteen geldcas-
sette in het magazijn van de su-
permarkt overhandigd gekre-
gen, toen hij door een overval-
ler werd neergeschoten.

Gokkoning
Het openbaar ministerie in Rot-
terdam zal zo goed als zeker een
strafrechtelijke vervolging in-
stellen tegen de Rotterdamse
gokkoning G. van D.V. De Rot-
terdammer wordt verdacht van
het op grote schaal overtreden
van de Wet op de Kansspelen.
Hij was indertijd eigenaar van
het illegale gokhuis 'Mata Hari',
dat in september 1986 bij een
grootscheepse inval door de
Rotterdamse politie werd ge-
sloten. Ook zou Van D.V. een
belangrijke rol hebben ge-
speeld in de illegale Rotter-
damse stadslotto. Daarnaast
wordt hij ervan verdacht voor
miljoenen aan loonbelasting en
sociale premies te hebben ont-
doken in verband met het groot
aantal zwartwerkers dat in zijn
casino werkte.

RIAGG
Bijna twee procent van de Ne-
derlandse bevolking is in 1987
in contact geweest met een re-
gionale instelling voor ambu-
lante geestelijke gezondheids-
zorg (RIAGG). Bij de gemiddel-
de RIAGG waren 4.800 cliënten
in behandeling uit een gebied
met 250.000 inwoners. Onge-
veer 3.000 full-time hulpverle/
ners waren daarbij betrokken.
In totaal hadden dat jaar ruim
280.000 mensen bijna twee mil-
joen gesprekken by eei^
RIAGG.

Record
In het Arme Frankhuis te Am-
sterdam zijn vorig jaar 564.030
bezoekers geweest, hetgeen
een record betekent. De stij-
ging bedraagt vergeleken met
1987 5 procent. Nog nooit zijn
er sinds de opening in 1960 zo-
veel bezoekers in het Arme
Frankhuis geweest.

ETA
De Spaanse regering is bereid
de dialoog met de Baskische af-
scheidingsbeweging ETA te
hervatten mits de ETA het vori-
ge week zondag afgekondigde
bestand van twee weken ver-
vangt door een bestand voor
onbepaalde tijd, zo berichtte El
Pais zondag. Volgens de krant
zouden de besprekingen op-
nieuw in Algerije kunnen wor-
den gehouden, waar de ETA-
leider Eugenio Etxebeste, alias
Antxton, verblijft.

Een reddingshelikopter hangt
boven het Spaanse vrachtschip
'Big Cat' dat afgelopen weekein-
de tegen de rotsen dreigde te
slaan. Twee leden van de beman-
ning, dieeerder naar de kust pro-
beerden te zwemmen, worden
vermist. Het lichaam van een
derde opvarende is geborgen.
Twee Amerikaanse lange-af-
standshelikopters slaagden er
zaterdagmiddag in vliegende
storm in de 32 opvarenden van
de langzaam zinkende Cyprioti-
sche bulkcarrier Yarra Wonga in
veiligheid te brengen. Beide heli-
kopters moesten boven het zin-
kende schip in de lucht worden
bijgetankt.

(ADVERTENTIE)

STAAT DER NEDERLANDEN
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inschrijving op 17 januaria.s. van 9tot
15 uur via banken en commissionairs

(ADVERTENTIE)

Met 'n SpaarYkst Hypotheek
vanhetBouwfonds krijgt u

*neer ruimte voor leuke dingen...

HHIk \

__M rWi_ss_^SS_Wi______ f_f

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.

■^f Bouwfonds Limburgse Gemeenten

"" Jos Klijnenlaan 288, 04490-45678. Roermond, St. CJiristoffelstraat 12, 04750-16555.
Venlo, Nijmeegseweg 28 (bij het Trefcenter), 077-541945.
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Consumenten en ondernemers eensgezind

Positieve reacties
over plastic geld

Van onze verslaggever

HEERLEN/AMSTERDAM - De
Limburgse Horeca-bedrijven
staan niet negatief tegenover de
invoering van het zogenaamde
plastic geld. Ze willen echter de
eventuele acceptatie van beta-
ling met dit 'geld' overlaten aan
de gasten. De ondernemers wil-
len ook niet zelf voor de extra

kosten opdraaien die plastic
geld met zich meedraagt.

Onder plastic geld wordt ver-
staan het betalen met allerlei
plastic pasjes, hetzij van de bank
of giro, hetzij van een in deze ma-
nier van betalen gespecialiseerd
bedrijf. Uit een onderzoek onder
ondernemers en consumenten
dat is verricht in opdracht van
Horeca Nederland, blijkt dat
vooral hotels en restaurants zeer
positief staan tegenover het beta-
len met plastic geld. Zij kunnen
dan ook vaak al bouwen op een
ervaring van jaren met het plas-
tic geld. Vooral voor detoekomst
ziet men de nieuwe betalingswij-
ze als de ideale.

Binnen de Horeca laat men ech-
ter de gasten bepalen in hoeverre
men het betalen met credit- en
debetcards accepteert. „Dit
hoort bij de Horeca. De gasten
moeten daar echt koning zijn.

Het is het toppunt van gastvrij-
heid dat gasten zelf kunnen be-
palen hoe ze betalen", aldus de
heer L. Ezinga, directeur van Ho-
reca Nederland.

Lezing over
wetenschap

MAASTRICHT - Wat hebben
wetenschap en levensbeschou-
wing met elkaar te maken? Dit is
de vraag die men tracht te beant-
woorden op een lezing die ge-
houden wordt op 26 januari in
Studentencentrum Tafelstraat
13te Maastricht. De aanvangstijd
is 20.00 uur en de toegang is gra-
tis. ledereen is welkom.

De lezing wordt gedaan door J.
Glastra van Loon, ex staatssecre-
taris en nu voorzitter van het Hu-
manistisch Verbond. De discus-
sie die op de lezing volgt zal ge-
leid worden door Frans Kurst-
jens, Humanistisch Studenten
Raadsman.

Meer informatie is te verkrijgen
bij F. Kurstjens en/of G.H. van de
Bom. Telefoon: 043-215651.

Onbekendheid
Het onderzoek vermeldt als
voornaamste reden voor het feit
dat plastic geld nog niet volledig

ingeburgerd is de onbekendheid
van deze manier van betaling by
de consument. Alleen de groep
die regelmatig een hotel of res-
taurant bezoekt is redelijk be-
kend met het plastic geld.

Het is wel zo dat bij meer be-
kendheid van de betalingswijze
het grootste gedeeltevan de con-
sumenten er zeer regelmatig ge-
bruik van zal gaan maken in ho-
tels en restaurants. Voor de toe-
komst ziet de consument de be-
taling met plastic geld wel zitten.

Bij de ondernemers zit er nog
een addertje onder het gras. De
Horeca-ondernemer moet op-
draaien voor de extra kosten die
het betalen met plastic geld met
zich mee brengt. Ze willen de
consumenten zo weinig mogelijk
laten betalen, maar ze zijn niet
bereid grote investeringen te
doen om het betalen met plastic
geld mogelijk te maken.

Directeur L. Ezinga pleit dan ook
voor een verbetering van het
elektronische betalingsverkeer.
„Een efficiënt, elektronisch beta-
lingsverkeer is met name voor de
bankinstellingen zelf van groot
belang. Lagere kosten en minder
fraude leveren de bankinstellin-
gen grote voordelen op, die ver-
taald mogen worden in investe-
rings- en exploitatiekosten van
elektronisch betalen voor de
banken zelf."

Vrouwenthemadag
'Bondgenootschap’

in Roermond
té

ROERMOND - De werkgroep Vrouwen, Ge\oO J
Leven Limburg houdt op 19 januari een daê \4
het thema 'Bondgenootschap. De dag staat J. „,:
teken van het jaarthema 'Vrouwenstrijd en ~-q&
liairProces. Het begintallemaal om 10.00 uuf j 5
Oranjerie in Roermond. De eigen bijdrage is
Men dient zelf eten mee te nemen.

mefiDiverse vrouwenorganisaties verlenen hun »
werking aan deze dag. Op de voorgrond zU^rLt jC"
den de 'Vrouwen In De Overgang' (VIDO), he
mité Vrouwen in de Bijstand, de Provinciale
dersteuningMigrantenvrouwen (P.0.M.) en d $
ze Oude Wijven (W.0.W.). Stands van andere v
wenorganisaties zullen aanwezig zijn. Voor ve
informatie kan men bellen: 04750-19048.

Spookrijders botsen
met gestolen auto

NEDERWEERT- Op derijksweg A2onder N^fj
weert zijn drie twintigjarige spookrijders m ja*
gestolen auto in de nacht van zaterdag op z

s\s'
omstreeks 2.15 uur ter hoogte van het AC-r $
rant frontaal op een personenauto gebots »^werd bestuurd door een Eindhovenaar. N>e
raakte bij het ongeval gewond. ..
De jongelui,E.K. uit Nederweert en de Wee
ren J.M. en de bestuurder J.S., waren in We
avondje wezen stappen en stalen een autoaan Mmee zij gingen tanken bij het pompstation d
A2richting Eindhoven. Zij wilden ook otfP
kortste weg terugnemen naar Weert. Een } v£)or
botsing konden beide bestuurders niet me \el-de
komen. Het trio vluchtte en twee van hen -^nog diezelfde nacht door de politie aangen v,ai
bij het AC-restaurant. De derdewerd in de
zohdag aangehouden. s.

t
Diepbedroefd, maar dankbaar voor de liefde en
zorg waarmede zij ons gedurende haar leven heeft
omringd, geven wij u kennis dat heden van ons is
heengegaan, voorzien van de h. sacramenten, onze
lieve zuster, schoonzuster en tante

Johanna Adriana
van Deudekom

op de leeftijd van 95 jaar.
In dankbare herinnering:
C.fe. van Stappershoef-van Deudekom
M.A.G. Extra-van Stappershoef
J.H.M. Extra
Judith, Marco
Haar neven en nichten

14 januari 1989
Marconistraat 26
6431 CG Hoensbroek
De plechtige uitvaartdienst zal gehouden worden
op woensdag 18 januariom 11.30 uur, in de H. Hart-
kerk te Mariarade-Hoensbroek, gevolgd door de
begrafenis op de centrale begraafplaats aan de
Randweg.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid tot
schriftelijke condoleances.
Zij is opgebaard in een der rouwkamers van De
Universele, Hoofdstraat 100 te Hoensbroek. Gele-
genheid tot afscheidnemen dagelijks van 14.00 tot
15.00 uur en van 19.00 tot 20.00 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te beschouwen.

Verslagen en diepgeschokt vernamen wij het over-
lijden van onze oud-voorzitter, de heer

J. Pappers
Zijn grote persoonlijkheid en zijn toewijding voor
onze harmonie, gedurenderuim 40 jaar, zullen wij
ons allen blijven herinneren.

Bestuur, en de gehele harmonie
St. Cecilia, Mechelen.

Na een druk, werkzaam en liefdevol leven, dat gete-
kend werd door oprechte levensvreugde, eenvoud
en grote hulpvaardigheid, is toch nog onverwacht,
na terugkeer van 'n ziekenhuisverblijf, van ons
heengegaan, op de leeftijd van 79 jaar, onze vader,
schoonvader, fijne opa, broer, zwager, oom en neef

Jaap van Bree
weduwnaar van

Toni van Betuw
In dankbare herinnering:

Brunssum: Gerard van Bree
Jet van Bree-de Boer
Simone en Marcel
Nicole
Patrick

Eersel: t Ed van Bree
Henny van Bree-Aquina
Max en Frieda
Paul en Astrid
t Hans

Oss: Irene Koster-van Bree
Ruud Koster
t Erik
Maja

Amstenrade: Frank van Bree
Betty van Bree-Bauling
Anouk
Torn
Familie Van Bree
Familie Van Betuw

Brunssum, 14 januari 1989
Koekoekstraat 6
De crematieplechtigheid zal plaatsvinden op don-
derdag 19 januari as. om 14.30 uur in het cremato-
rium te Heerlen, Imstenraderweg 10.
Bijeenkomst in voornoemd crematorium, waar ge-
legenheid tot condoleren in de koffiekamer.
Vader is opgebaard in de rouwkapel van het St.
Gregoriusziekenhuis te Brunssum, bezoekuren da-
gelijks van 17.30 tot 18.30 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te willen beschou-
wen.

t
Dankbaar dat wij haar zo lang in ons midden hadden, maar ookbedroefd
om het scheiden, delen wij u mede, dat voorzien van de h. sacramenten,
naeen rijk leven in Gods Vrede is overleden, in de leeftjdvan bijna 93 jaar,
onze zorgzame moeder, schoonmoeder, oma, overgrootmoeder, schoon-
zuster, tante en nicht

Anna Katharina Kitzen
echtgenote van wijlen

Herman Ruys
Kerkrade: familie Kleykers-Ruys

Düsseldorf: familie Gottschling-Ruys
Düsseldorf: familie Glasmacher-Ruys

Kerkrade: familie Pook-Ruys
Kerkrade: familie Otermans-Ruys

6462 AZ Kerkrade, 12 januari 1989
Bosveldstraat 76
De plechtige eucharistieviering zal plaatsvinden op woensdag 18 januari
a.s. om 11.00 uur in de parochiekerk H. Antonius van Padua te Kerkrade-
Bleijerheide, waarna aansluitend begrafenis op de algemene begraaf-
plaats te Bleijerheide, Voorterstraat.
Bijeenkomst in voornoemde kerk.
Overtuigd van uw medeleven is er geen condoleren.
Dinsdag 17 januari zal de overledene bijzonder worden herdacht tijdens
de avondmis van 19.00 uur in bovengenoemdekerk.
De overledene is opgebaard in het streekmortuarium, gelegen op het ter-
rein van de Lückerheidekliniek, St. Pieterstraat 145 teKerkrade-Chèvre-
mont.
Gelegenheid tot afscheidnemen van 18.00 tot 19.30 uur.
Wilt u, indien wij vergeten zijn u een kennisgeving te zenden, deze aan-
kondiging als zodanig beschouwen.

t
Heden is geheel onverwacht van ons heengegaan,
voorzien van de h. sacramenten, in de leeftijd van
72 jaar, mijn echtgenoot, vader, schoonvader, opa,
broer, zwager, oom en neef

Frans Harry Laven
echtgenoot van

Finy Amkreutz
We zullen hem missen

Kerkrade: Finy La ven-Amkreutz
Heerlen: Jos Laven

Diny Laven-Timmermans
Job
Jesse
Familie Laven
Familie Amkreutz

Kerkrade, 14 januari 1989
St. Jansganck 9, 6466 LA Kerkrade
De plechtige uitvaartdienst zal plaatsvinden op
woensdag 18 januari a.s. om 10.00 uur in de paro-
chiekerk van de H. Martinus te Spekholzerheide,
waarna aansluitend de crematie in het cremato-_ rivm te Heerlen, Imstenraderweg 10.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is tot
schriftelijk condoleren.
Avondmis dinsdag 17 januari a.s. om 19.00 uur in
voornoemde parochiekerk.

1 Gelegenheid tot afscheidnemen in het mortuarium
St. Pieterstraat 145 Kerkrade-Chèvremont, dage-
lijks van 18.00 tot 19.30 uur.
Voor vervoer kerk-crematorium v.v. is gezorgd.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te willen beschou-
wen.

t
Zijn handen hebben voor ons gewerkt,
zijn hart heeft voor ons geklopt,
zijn ogen hebben ons tot het laatst gezocht.
Hij heeft zijn taak volbracht.
Hij ruste nu in vrede.

Ger is vanmorgen in het Astmacentrum te Hom ge-
storven, na een geduldig gedragen lijden. Vol stilte
heeft hij afscheidgenomen van het leven, na een
liefdevolle verzorging doorzijn echtgenote.

Ger Cranen
echtgenoot van

Hanni Benden
Hij overleed op de leeftijd van 66 jaar.

Landgraaf: J.A. Cranen-Benden
Familie Cranen
Familie Benden

14 januari 1989
"Joh. Evertsenstraat 6, 6372KB Landgraaf
De plechtige uitvaartmis zal gehouden worden op
woensdag 18 januari 1989 om 11.00 uur in de paro-
chiekerk St. Michael aan het Eikske, waarna aan-
sluitend crematie te Imstenrade, Heerlen.

"Gelegenheid tot schriftelijk condoleren vanaf 10.40
.uur achter in de kerk.

■ Avondwake op dinsdag 17 januari om 19.00 uur in
"voornoemde kerk.
-De overledene is opgebaard in de rouwkamer van
het uitvaartcentrum v/h Crombach, Oliemolen-
straat 30, Heerlen, ingang St. Antoniusweg.
Gelegenheid tot afscheidnemen aldaar, dagelijks
van 18.30 tot 19.00 uur.
Zij die onverhoopt geen kennisgeving mochten
ontvangen, gelieven deze annonce als zodanig te

; beschouwen.

r
In pace

Wij willen je de rust gunnen
al is vol droefheid ons hart
jouw lijdenzien en nietkunnen helpen
dat was onze smart

Na een moedige strijd, in groot geloof en vertrou-
wen in God, gesterkt door het sacrament der zieken

'is van ons heengegaan, onze dierbare medezuster,
dochter, zus, schoonzus, tante en nicht

zuster Armgarda
(Wobby Mous)

Geboren 2 december 1934 in Balk (Friesland)
Geprofest in de congregatie „Kleine Zusters van de
H.-Jozef' te Heerlen 19 maart 1960
Overleden te Heerlen 15 januari 1989

Namens de zusters en
verplegingvan huize „de Berg":
Zuster Corine deKoning
Familie Mous

Gasthuisstraat 45, 6416 AM Heerlen.
Corr. adres: J. Mous, Kasteel Osenstraat 16
6043 HV Roermond.

.De eucharistieviering zal plaatsvinden op woens-
dag 18 januari om 14.30 uur in de kapel van huize
„de Berg", waarna begrafenis op het kloosterkerk-
hof aldaar.
A.s. dinsdag om 18.00uur zullen we zusterArmgar-

" da extra in ons gebed gedenken.

t
Dankbaar voor het vele goede dat hij ons tijdens
zijn leven heeft gegeven, hebben wij met droefheid
afscheid moeten nemen van mijn dierbare man,
onze zorgzame vader, schoonvader, opa, zoon,
broer, schoonbroer, oom en neef

(Zef) Joseph Willem
Velraeds

echtgenoot van

Anna Helena Jansen
Hij overleed op 56-jarige leeftyd in het De Wever-
ziekenhuis te Heerlen, voorzien van het h. sacra-
ment der zieken.

De diepbedroefdefamilie:
Landgraaf-

Abdissenbosch: A.H. Velraeds-Jansen
Landgraaf: Angela Schut-Velraeds

Bart
Landgraaf: Sjef Velraeds

Ankie Coenjaerts
Familie Velraeds
Familie Jansen

Heerlen, 13 januari 1989
6374 CJ Landgraaf
Europaweg Noord 38
De plechtige uitvaartdienst vindt plaats op dinsdag
17 januarias. om 10.30 uur in de H. Bernadettekerk
te Abdissenbosch, waarna begrafenis op der.k. be-
graafplaats aan de Reeweg.
Samenkomst in dekerk, alwaar vanaf 10.10 uur ge-
legenheid is tot schriftelijke condoleance.
Heden, maandagavond wordt de overledene bij-
zonder herdacht in een eucharistieviering om 19.00
uur in voornoemde kerk.
De dierbare overledene is opgebaard in de Chapel-
le ardente van het De Weverziekenhuis te Heerlen;
bezoektijd dagelijks tussen 16.00 en 17.00 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te willen beschou-
wen.

t
Heden hebben wij afscheidgenomen van onze lieve
vader, schoonvader, opa, broer, schoonbroer, oom
en neef

Joseph Timmermans
weduwnaar van

Maria De Schrijver
Gesterkt door het h. sacrament der zieken overleed
hij op 87-jarige leeftijd.

Sweikhuizen: T. Montforts-Timmermans
Marjo en Huib
Petra en Henk

Roxheim Dl.: M. Amedeo-Timmermans
P. Amedeo
Monique, Sandra

Geleen: C. Timmermans
Familie Timmermans
Familie De Schrijver

6166 AE Geleen, 14 januari 1989
Norbertynenstraat 15
De plechtige eucharistieviering zal plaatshebben
woensdag 18 januari as. om 11.00 uur in de paro-
chiekerkvan deH.H. Marcellinus en Petrus te Oud-
Geleen, waarna debegrafenis op het parochiekerk-
hof aldaar.
Bijeenkomst in de kerk.
Daar wij overtuigd zyn van uw medeleven is er
geen condoleren.
Mede tot intentie van de dierbare overledene zal
een avondmis worden opgedragen dinsdag 17 ja-
nuari om 19.00 uur in voornoemdekerk.
Vader is opgebaard in de rouwkapel van het Maas-
landziekenhuis te Geleen, alwaar gelegenheid tot
bezoek van 17.30 tot 18.30 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten hebben ont-
vangen, gelieven deze annonce als zodanig te wil-
len beschouwen.

Enige en algemene kennisgeving

t
Bedroefd, maar in grote dankbaarheid voor wat zij
voor ons geweest is, delen wij u mede, dat God tot
Zich heeft genomen, onze lieve en zorgzame moe-
der, schoonmoeder, groot- en overgrootmoeder,
zuster, schoonzuster, tante en nicht

Anna Catharina
Kanters

weduwe van

Hendrik Munsters
Zij overleed op de leeftyd van 77 jaarin hetDe We-
verziekenhuis te Heerlen, voorzien van het h. sacra-
ment der zieken.
Wij bevelen haar in uw gebed aan.

Geleen: Lies Veenstra-Munsters
Geleen: Mia Boonen-Munsters

Math Boonen
Heerlen: Jo Munsters

Nieuwstadt: John Munsters
Marlies Munsters-Alberts
en al haar klein- en
achterkleinkinderen
Familie Kanters
Familie Munsters

6415 AT Heerlen, 15 januari 1989
Bredastraat 39
De plechtige uitvaartdienst zal gehouden worden
op woensdag 18 januari a.s. om 12.00 uur in de paro-
chiekerk van de H. Drievuldigheid, Amsterdam-
straat, Schaesbergerveld, waarna aansluitend de
crematie zal plaatsvinden in het crematorium te
Heerlen, Imstenraderweg 10.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is tot
schriftelijk condoleren.
Avondmis dinsdag 17 januari a.s. om 19.00 uur in
voornoemde parochiekerk.
Gelegenheid tot afscheidnemen in de rouwkapel
van het De Weverziekenhuis te Heerlen van 16.00
tot 17.00 uur.

Enige en algemene kennisgeving

t
Heden is op 86-jarige leeftijd overleden

Ome Willem
Willem Frederik
Dubbeldeman

Laat hem voortleven in uw herinnering.
Brunssum, 13 januari 1989
Huize Tieder, Groeneweg 6
De crematieplechtigheid zal gehouden worden in
het crematorium te Heerlen, Imstenraderweg 10,
op dinsdag 17 januari om 10.30 uur.
Samenkomst in het crematorium.

t
Nooit vragen, nooit klagen,
Haar pijn in stilte dragen.
Haar handen hebben voor ons gewerkt,
Haar hart heeft voor ons geklopt,
Haar ogen hebben ons tot het laatst gezocht.

Dankbaar voor alles wat zy voor ons gedaan en be-
tekend heeft, geven wij u met droefheid kennis dat
heden plotseling van ons is heengegaan, in de leef-
tijd van 59 jaar, mijn lieve vrouw, onze fijne moe-
der, schoonmoeder, oma, zuster, schoonzuster, tan-
te en nicht

Truus Leenen
echtgenote van

Arnold Weijenberg
Valkenburg: Arnold Weijenberg
Valkenburg: Marion Hodiamont-Weijenberg

Hub Hodiamont
Jean-Pierre, Richard, Ramona

Heerlen: Elfie Rooijakkers-Weijenberg
Adri Rooijakkers
Linda, Chantal, Anita

Valkenburg: Berry Weijenberg
Marti Kroeg
Familie Leenen
Familie Weijenberg

6301 XE Valkenburg, 14 januari 1989
Seringenstraat 26
Deplechtige uitvaartdienst, gevolgd door de begra-
fenis, zal plaatsvinden op woensdag 18 januari om
11.00 uur in de parochiekerk van de H. Jozef te
Broekhem.
Overtuigd van uw medeleven is er geen condole-
ren.
Vigilieviering dinsdag om 19.00 uur in voornoemde
kerk.
Onze dierbare overledene is opgebaard in de rouw-
kapel aan de Spoorlaan 29 te Valkenburg.
Gelegenheid tot afscheidnemen dagelijksvan 18.00
tot 19.00 uur.
Wilt u, indien wij vergeten zijn u een kennisgeving
te zenden, deze annonce als zodanig beschouwen.

officiële mededelingen
WATERSCHAP ZUIVERINGSCHAP

LIMBURG i
BEKENDMAKING

Het Dagelijks Bestuur van het Wa-
terschap Zuiveringschap Limburg
maakt bekend dat op 20-12-1988 bij
hem is ingekomen een aanvraag om
vergunning ingevolge de Wet Ver-
ontreiniging Oppervlaktewateren
(ingeschreven onder nummer V88-
338) van het Waterschap Zuivering-
schap Limburg, Kapelaan Sars-
straat 2 te Roermond voor het lozen
van gezuiverd afvalwater van de
rioolwaterzuiveringsinstallatie Sim- "^-pelveld op de Eyserbeek te Simpel- m
veld; 1
dat de aanvraag en andere ter zake J
zijnde stukken van 17 januari 1989
tot en met 16 februari 1989 ter inza-
ge liggen en wel- op het kantoor van genoemd Zui- N»

veringschap, Kapelaan Sarsstraat r~
2 teRoermond op werkdagen van
09.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot
16.00 uur (afdeling Algemene Za-

ken);- ten gemeentehuize van de ge-
meente Simpelveld, Markt 1 te
Simpelveld, tijdens de kantoor-
uren op de afdeling gemeente-
werken en bovendien elke vrij-
dagavond van 17.00 tot 20.00 uur
in de openbare bibliotheek, Dok-
ter Ottenstraat 58 te Simpelveld,
alsmede tijdens de kantooruren
na bovengenoemde datum op het
kantoor van genoemd Zuivering-
schap en het gemeentehuis van
de gemeente Simpelveld tot het
einde van de termijn waarbinnen
beroep kan worden ingesteld te-
gen de beschikking op de aan-
vraag;

dat bij de ter inzage gelegde stuk-
ken is aangegeven tot wie men zich
voor een mondelinge toelichting
kan wenden;
dat tot het einde van de termijn
waarbinnen de stukken ter inzage
liggen tegen het verlenen van de
aangevraagde vergunning gemoti-
veerde bezwaren kunnen worden
kenbaar gemaakt- hetzij schriftelijk bij het Dagelijks

Bestuur van het Waterschap Zui-
veringschap Limburg, Kapelaan
Sarsstraat 2 te Roermond, onder
vermelding van het nummer van
de aanvraag; |

- hetzij monderling, in persoon of
bij gemachtigde, tijdens de open-
bare zitting ten gemeentehuize
van de gemeente Simpelveld
(kantine), Markt 1 te Simpelveld
op woensdag 1 februari 1989 om
ll.00.uur;

dat degene, die een bezwaarschrift
indient, kan verzoeken zijn per-
soonlijke gegevens niet bekend te
maken;
dat alleen degenen, die bezwaren
hebben ingebracht op de wijze als
bovenomschreven en eenieder die
aantoont dat hij daartoe redelijker-
wijs niet in staat is geweest, bezwa-
ren tegen de ontwerp-beschikking
kunnen indienen en alsdan later tot
het instellen van beroep gerechtigd
zijn.
Roermond, 16 januari 1989

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

GEMEENTE SIMPELVELD
BEKENDMAKING

De burgemeester van Simpelveld
brengt ter voldoening aan het be-
paalde in artikel 22, lid 2,van de Wet
op de Ruimtelijke Ordening ter
openbare kennis, dat de raad zijner
gemeente by besluit van 22 decem-
ber 1988 heeft besloten te verklaren,
dat wijziging van een bestemmings-
plan wordt voorbereid voor de per-
celen kadastraal bekend gemeente
Bocholtz, sectie C nrs. 1939 en 1940,
plaatselijk bekend Neerhagerbos-

/weg 3.
Genoemd besluit ligt met de daarbij
behorende tekeningen ingaande he-
den ter secretarie, afdeling Gemeen-
tewerken (administratie) voor een-
ieder ter inzage.
Simpelveld, 16 januari 1989

De burgemeester voornoemd,
A.J.M.G. Teheux. J
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H°° I u Maakeen keuze uit
Lffrrm | meer dan 100 mo-

TlJllP'' gelijkheden. Hout-

1| jfu \|n[|jl 11 van voordeurtn!

Een geheel ander renovatiesys-
teem dan bij deuren. Het oude
front (kastdeurtjes, werkbladen
enz.)wordt verwijderd. Volgensuw
keuze maken wij de nieuwe delen 'op maat. Het voordelige alternatief
voor een nieuwe keuken
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Wij geven uw woning binnen één
dag een nieuw aanzien

Van Wel b.v.
Hoekerweg 4 ro—_
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Toename
Ook in Limburg zou volgens de
stichting een dergelijk sterfhuis ge-
bouwd moeten worden. Waar dit
zou moeten gebeuren, is voorals-
nog onduidelijk. In deze sterfhui-
zen zullen mensen die op sterven
liggen 'intensief begeleid worden
in hun laatste levensdagen', aldus
het rapport.

De stichting pleit voor de komst
van sterfhuizen, omdat het aantal
stervenden in het jaar 2000 dras-
tisch zal zijn toegenomen. De stich-
ting Behoud van Leven baseert dit
op cijfers van het Centraal Bureau
voor Statistiek. Volgens het CBS
zullen bij de eeuwwisseling in
Zuid-Limburg 7800 mensen ster-
ven. In 1986 waren dat er ongeveer
2600.
De stichting verwacht dat de voor-
naamste doodsoorzaken in de toe-
komst kanker en aids zullen zyn.
Daarnaast verwacht men dat door
de groeiende vergrijzing steeds
meer bejaarden de ziekenhuizen
zullen vullen. Omdat binnen deze
groep veel mensen zijn die niet
meer geholpen kunnen worden
zullen zij lang in het ziekenhuis
verblijven. „Het overheidsbeleid
staat echter haaks op deze ontwik-
kelingen, omdat het leidt tot beper-
ken van opnamemogelijkheden
van stervende patiënten." Sterven-
de patiënten zouden volgens de
stichting dan in een sterfhips of
hospice moeten worden opgeno-
men.

Noordlimburger
Pierre van Helden
buuttekampioen

Van onze correspondent

NEDERWEERT-EIND - Het an-
Mrf z° vredige Noordlimburgse
_n,ti ifrsl° ging afgel°Pen week-end helemaal uit haar bol. Inwo-r Pierre van Helden haalde alsokter IQ zielepoot, psychiater'oor het eerst in de geschiedenis
*n de Limburgse buuttekam-

de titel naarN°ord-Limburg.
VerCI na middernacht vrijdag
naakte juryvoorzitter Cor Ber-end bekend dat Pierre van Hel-en uit Melderslo met één puntoorsprong op de Hoensbroeke-aar Harry Erkens deLimburgse
"uuttetitel voor zich opeiste. Van
gelden, die na het behalen van
lint u 1

zi Jn tranen de vrije loop
'et, behaalde 340 punten, vóór

V.arry Erkens met 339 punten,ie ln de ton kwam als Éine naget neet onger de kar gekome ge-
dfoe miensJ-'Het brons was voor~e öitjardenaarHarry Erkens die
?1S Sportvrundj 325 punten
{lre egvandejury.
orW '5 lang geleden dat de strijdm de Limburgse buuttekam-

pioenschappen zo spannend
was. Niemand van de 1200 aan-
wezigen durfde zich voor de uit-
slag van de jury bekend was aan
een gok te wagen wie de titel zou
pakken. Naast Van Helden
brachten ook Harry Erkens,
Hein Coenen, maar ook Wil Sal-
den uit Obbicht en debutant Jan
Geraedts uit Asenray spranke-
lende woordspelingen en grap-
pen. Van Helden pakte de titel
met een buutte die uitblonk in
creativiteit en zelfspot. Zijn
kracht was dat hij als psychiater
de buutte bijzonder sterk op-
bouwde en zich geen enkele
maal tebuiten ging aan oude
moppen.

Nummer twee Harry Erkens
daarentegen had naast bezoeken
aan kroegen ook een uitstapje
naar de Elfteling nodig. Hein
Coenen met name moest teveel
zijsprongen maken om zijn type
als sportvrundj gestalte te geven.
Hij maakte drie buutte als skiër,
bokser en jeugsporter tot een
buutte en gaf die de titel de
sportvrundj. Door het publiek
ovationeel beloond.

" Pierre van Helden, als Dokter IQ zielepoot, met het Lim-
UrQs buutte-goud: „Vorig jaar schoot ik tekort in de pre-

«entatie". Foto: JAN PAUL KUIT

Wachtlijsten
Omdat bejaardentehuizen en psy-
chiatrische inrichtingen lange
wachtlijsten kennen, zouden pa-
tienten uit deze instellingen die in
hun laatste levensdagen zyn, ont-
slagen moeten worden en in een
sterfhuis moeten komen om zo
plaats te maken voor personen die
op de wachtlijst staan.Compromis over

gebruik Olivetti
op universiteit

Van onze verslaggever

J^ASTRICHT - De Universiteits-
Oijv y*n de RL wijst gebruik van
t!it-yti-apparatuur niet langer defi-
o^'ï af zoals dat eerder gebeurde
Van f u met dat gebruik belangen
d " lab"kanten in Zuid-Afrika wor-
Co" gediend. De raad heeft eenges?p, j°mis aanvaard datwerd voor-HetiJ het college van bestuur

erop neer dat het reken-

centrum service blijft verlenen voor
de Olivetti-apparatuur die door de
universiteitwordt gebruikt.

Ophouden met die service wordt
ondoelmatig genoemd. Zodra er
geen apparatuur van dat merk meer
aanwezig zal zijn, kan er een stop
worden uitgevaardigd. Medewer-
kers die computer-apparatuur van
genoemd merk willen aanschaffen,
zal gewezen worden op de proble-
matiek rond Olivetti.

Dat bleef over van het aanvankelij-
ke protest van de Maastrichtse stu-denten tegen het gebruik van Oli-
vetti-apparatuur in navolging van
de houding van universiteiten in
Tilburg en Utrecht. Ook de Univer-
siteitvoor Theologie en Pastoraat in
Heerlen besloot einde decembergeen Olivetti meer aan te schaffen.

De reden van het college van be-
stuur om af te zien van een ontmoe-
digingsbeleid inzake aanschaf Oli-
vetti-apparatuur is gelegen is het
feit dat de RL een overheidsinstel-
ling is waardoor een boycotbesluit
door de Kroon niet ondenkbeeldig
is. Een instelling als de UTP valt
niet onder het ministerie van onder-
wijs en wetenschappen, maar krijgt
de financiering via het RK-kerkge-
nootschap.

Kledingdieven
in kraag gevat

m o?^MOND- De politievan Roer-
at heeft vier Roermondenaren
ja gehouden die in decembervorig
in r en kledingzaak aan de Markt
g. roermond voor tachtigduizend

IQen totaal hebben leeggeroofd.

k<f,LViertal ' dat inmiddels heeft be-
en?) bestaat uit P.A.(23), L.5.(27),
D" ,e A. en J. v.d.8., res-pectievelijk 27 en 29 jaar.

lersmiciddels ook aangehouden he-
J Tr'll SJ <25) "it Landgraaf en
ni»« uit Cadier en Keer, ontken-
heeld° g steeds de buit te hebben ge-

provincie

Besparing van ruim 33.000 ligdagen

Stichting pleit
Voor sterfhuizen

Van onze verslaggever

HEERLEN - De stichting Be-
houd van Leven pleit voor
sterfhuizen in Nederland.
Deze sterfhuizen of hospice
moeten in de toekomst het
chronisch plaatstekort in zie-
kenhuizen en verzorgingste-
huizen oplossen. Dit tekort is
een gevolg van bezuinigingen
in de gezondheidszorg. Met
het invoeren van dergelijke
sterfhuizen zouden 33.524 lig-
dagen in de Limburgse zie-
kenhuizen bespaard kunnen
worden. Dat is de belangrijk-
ste conclusie uit het gisteren
vrijgekomen rapport van de
stichting Behoud van Leven.
Met de bouw van een dergelijk
sterfhuis is een investering ge-
moeid van ruim vijfeneenkwart
miljoen gulden. De exploitatiekos-
ten zijn beraamd op bijna tweeën-
eenhalf miljoen gulden. Hierbij
wordt dan uitgegaan van dertig
bedden en twintig plaatsen. Zou de
hospice uitgebreid worden tot zes-
tig bedden dan gaat het project bij-
na negen miljoen gulden kosten.

Beneluxtitels
naar 'Limburg'

Van onze verslaggeefster

VALKENBURG - Jef Horsten-
bach en Tarya Cobben, beiden
van Nederlands-Limburgse ori-
gine, zyn gekozen tot Miss en
Mister Benelux 1989. In Valken-
burg vond gisteren de finale
plaats van de 'Miss Mannequin
en Mister Dressman Benelux
Verkiezing', een jaarhjks evene-
ment onder auspiciën van de CE-
Ll-organisatie (Culturele Evene-
menten Limburg Internatio-
naal).

Vyfenveertig mannequins en

dressmen maakten het de uit ne-
gentien leden bestaande jury be-
hoorlijk moeilyk om een beslis-
sing te nemen. In Hotel Schaep-
kens van St. Fyt zetten de dames
en heren uit Nederlanden Belgïe
(Luxemburg was niet vertegen-
woordigd) hun beste beentje

voor gedurende een aantal pre-
sentaties.

Extra veel applaus was er voor
de 7-jarige Remy Corvers uit Sit-
tard die niet alleen als dressman
de show bij het publiek stal. Hij
'playbackte' ook zyn grote idool

Elvis op voortreffelijke wijze.
Juryvoorzitter Theo Boosten:
„Het is in ieder gevaleen eerlijke
verkiezing geworden, anders zou
ik het voorzitterschap ook niet
op mij genomen hebben."

Uitslag dames: 1. Tanja Cobben
(Gellik in België, maar zij is af-
komstig uit Nederlands-Lim-
burg); 2. Heidy Nassen (Bilzen);
3. Sandra Grootaers (Tongeren).

Heren: 1. Jef Horstenbach
(Stem); 2. Raph Vetrugno (Maas-
mechelen); 3. Paul Jacobs
(Weert).

'Op de lat' van Wittem
naar Hoensbroek goed

voor gift van ’ 6500
Van onze correspondent

HOENSBROEK - De uit Slie-
drecht afkomstige voorzitter van
het Felix-fonds, J.H.Eijk, stond
zaterdagmiddag even perplex in
devoormalige Alessandro Volta-
school te Hoensbroek. Hij kreeg
een cheque van f6500- in de han-
den gedrukt, die zes skilopers

van het vrijwillige brandweer-
korps van Volvo Car BV uit Bom
bij elkaar 'geslalomd' hadden
met een sponsoractie onder be-
drijven. Als tegenprestatie liepen
de zes van Wittem naar Hoens-
broek. Op twee latten; droogs-
kieën op het asfalt. Een afstand
van 17,5kilometer.
Een stunt die al eerder vertoond

is. In september 1987 verloren
een aantal Hoensbroekenaren
een weddenschap en zwoegden
ruim vijfuur over het traject. De
brandweermannen uit Bom ver-
beterden die tijd dit weekend
aanzienlijk. Zij klokten twee uur,
33 minuten en 28 seconden. Een
gemiddelde van bijna zeven kilo-
meter per uur. „Maar wij hebben
dan ook geen seconde gerust",
vertelde fysiotherapeut/verzor-
ger Wim deKan.

De gift aan het Felixfonds werd
gedaan omdat deze instelling er
voor ijvert vrijwillig brandweer-
personeel financieel te onder-
steunen indien verzekeringsbe-
drijven ongevallen niet geheel
dekken.

" De zes brandweerlieden bezig aan de laatste meters. De zwoegers, met één reserve wa-
ren: Kees Maas (51), Wim Dolmans (53), George Sulman (31), Manfred Marcus (36), Hansi
Marcus (30), Joep Gorski (32) en Jos Moers (42). * Foto. Frans RADE

Verdachte schuift schuld in
schoenen van een onbekende

Van on?e verslaggever

MAASTRICHT - Bestaat de hande-
laar wel aan wie een 30-jarige Heer-
lenaar in de maanden augustus en
september 1987 grote partyen vlees-
waren, textiel en kleding verkocht
zegt te hebben? Heeft hij inderdaad
van hem nog een kwart miljoen gul-
den te vorderen?

Die handelaar bestaat wis en waar-
achtig, bezwoer de Heerlenaar vori-
ge week vrijdag toen hij voor de
rechtbank in Maastricht terecht-
stond op beschuldiging van flessen-
trekkerij, oplichting, bedrieglijke
bankbreuk en andere vormen van
benadeling. Maar hy is wel spoor-
loos.

Afnemer
Jarenlang was de Heerlense ver-
dachte werkloos geweest toen hij in
augustus 1987 in Sittard éen groot-
handel opzette met een vreemd-

soortig samengesteld assortiment:
kleding en voedsel. De allereerste
en vooralsnog ook enige afnemer
diende zich ongevraagd aan.

Naar eigen zeggen was deze afkom-
stig uit Boxtel en op het jonge een-
mansbedrijfje geattendeerd door
een niet met naam genoemde rela-
tie. Het toeval wilde dat hij precies
dezelfde branches bestreek als de
debuterende ondernemer in Sittard.
Hy deed dan ook prompt bestellin-
gen voor omvangrijke hoeveelhe-
den vleeswaren, joggingkleding,
handdoeken, dekbedden, heren-
broeken en tapijten.

De eerste aflevering werd na ver-
loop van tijd cash betaald. Op wat
guldens en rijksdaalders na was dat
13.000 gulden. Maar toen verkeerde
het eenmansbedrijfje in Sittard al in
staat van faillissement. Op één
avond verspeelde de onfortuinlijke
zakenman in het casino de dertien-
duizend gulden van de eerste beta-
ling. En dat terwyl hij had gehoopt

op een zodanige winst dat hij de ge-
zamenlijke schuldeisers een dikke
twee ton zou kunnen betalen....

Gokken
Officier van justitiemr I. van Opstal
verweet hem gisteren met dat gok-
spel schuldeisers te hebben bena-
deeld. Zoals hij hem tevens verweet
niet volledig te hebben voldaan aan
verplichtingen die de curator in zijn
faillissement hem had opgelegd.
Dat hij er een beroep van had ge-
maakt zonder deugdelijke betaling
voor vele tienduizenden guldens in
binnen- en buitenland waar te ko-
pen, stond in de dagvaarding om-
schreven als flessentrekkerij. Ter
zitting koos mr Van Opstal echter
voor subsidiaire oplichting. Voor
het hele pakket van bewezen geach-
te feiten eiste hij tenslotte een ge-
heel onvoorwaardelijke gevange-
nisstrafvan anderhalfjaar.

Op 27 januarivolgt deuitspraak van
de rechtbank.

Missiebureau
bisdom Roermond

int zes miljoen
ROERMOND - Het missiebureau
van het bisdom Roermond heeft in
het afgelopen jaar zes miljoen gul-
den ontvangen. Dat is ruim 1Vj> mil-
joen meer dan in 1987.

De grootste bron "van inkomsten
was de jaarlijkseVastenactie. Daar-
mee werd 1,8 miljoen gulden opge-
haald. De hulpactie voor Armenië
heeft ruim zeven ton opgeleverd. De
rest werd in oktober opgehaald. Dat
is van oudsher de wereldmissie-
maand. Het geld is dan bestemd
voor pauselijke missiewerken en
voor de steun aan Limburgse mis-
sionarissen.

Visstropers
aangehouden

Van onze verslaggever

PANHEEL - In Panheel heb-
ben de veldpolitie Limburg en
de rijkspolitie te water in de
nacht van zaterdag op zondag
twee visstropers op heterdaad
betrapt bij het grindgat 'fase
B' langs de Napoleonsweg.
Het gaat om de beroepsvisser
J.N. (49) en T.L. (40), beiden
uitKessel.
De veldpolitie had al langer het ver-
moeden dat er op grote schaal vis
werd gestroopt. Afgelopen week-
end werd bij het grindgat geposten
werd het tweetal ontdekt tijdens
hun stroopactie met een net van eén
kilometer lengte.
Nadat de twee de netten hadden ge-
licht werden zij aangehouden. Alle
spullen inclusief de vangst van 94
kilogram snoekbaars (met een
marktwaarde van tien tot twintig
gulden per kilo) werden in beslag
genomen.

Landswimpel
voor Boukoul

en Vlodrop
VUGHT - Feest gisteravond in
Boukoul en Vlodrop. De Bou-
koulse harmonie Amicitia en
Vlodropse fanfare Wilhelmina
behaalden op de landskam-
pioenschappen van de Federatie
van Katholieke Muziekbonden
in Vught beiden een landswim-
pel.
Harmonie Amicitia kwam, onder
leiding van dirigent John Kno-
ben uit Roermond, in de eerste
afdeling tot 309,5 punten. Twaalf
meer dan tijdens de Limburgse
kampioenschappen in Susteren.

Fanfare Amicitia uit Vlodrop,
onder leiding JefFicker, behaal-
de in de tweede afdeling welis-
waar niet haar destijds gescoor-
de totaal van 324 punten, maar
had aan 315,5 punten ruim vol-
doende om met de kampioens-
wimpel naar huis te gaan.

-. (ADVERTENTIE)

Pancratiusbank: extra hogerente
als ugeldwilt sparen

ALS U EEN SPAARVORM ZOEKTDIE UITDE KUNST IS, BELONEN WIJ U METEENMEESTERLIJKE RENTE.

SENIOR SPAARREKENING 5 1/2% "VBnHHßffl SPAARDEPOSITO 6 1A%
H uMmmwmWm

c «/n ~ ï -.- Jm "lOiaarvast.Speciaal voor 60-plussers. De renteverqoedina fe k ■■ " i <* mn
bestaat uit 3V2 % basisrente over het hele tegSed, mcl. é * ■ minimum inleg f 1000,-.
alletussentijdse wijzigingen,alsmede 2% surplus * »-..—.-, E_3/_Q/over het hele saldo datonafgebroken een kalender- __C„___ft_uilt?__i.lf- SPAARDEPOSITO 3 /» /0
jaar op de rekening staat. * *fo^nM*^W^uMssix^ f

GIRO-SPECIAAL-REKENING 5 1A% m'Sm inieg f 1.000,-.

■fi MAANDRENTEDEPOSITO SJ/4/o5 J/4/o
Een hoge rente opeen rekening, waarop u tot *f 15.000,-per maand dagelijksgiraalkunt beschikken. V \w *V 5 jaarvast.

é yy minimum inleg f 15.000,-.
VERMOGENSREKENING 5% maandelijkse rente

■ Voor meer informatie kunt u terecht op allekantoren
Met een basisrente van 23/4% en een surplusrente :_usM__ti * J van de PANCRATIUSBANK.
van 2 1/4%, een eerste inleg van ’ 25.000- en >'v fl| ,
daarnaast een ruime opneembaarheid. '_WÊ_W ' *vl i_ I anRentevergoeding per kwartaal <g fIH p3nCratlUSDanK 5

_5 BMÉaaÉHbir ~ « /'. Heerlen Geerstraat 22. telefoon 045-716441.

Overige kantoren te: Heerlen, v.Weerden Poelmanstraat 26,Bautscherweg 68, Gr. v. Prlnstererstraat 1,Kerkraderweg 78, Wannerstraat 26, Vroom en Dreesmann NV., Promade; Brunssum, Raadhuis-
straat 3; Geleen, Rijksweg Zuid IH,Kluis 48; Hoensbroek,Kouvenderstraat 92;Kerkrade, Niersprinkstraat 19; Spekholzerheide, Akerstraat 69;Schaesberg, Heerlenseweg 4.
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Mondelinge bedrijfsgerichte theorie- en praktijkavondopleiding
Start: woensdag 22 februari en 1 maart a.s.
Cursusplaats: Heerlen
Studietempo: 1 lesavond per week 19 tot 22 uur
Speciale regeling voor continudienst-cursisten.

BASIS ELEKTRONICA
Aparte opleiding en/of studietempi voor beginners en
gevorderden.
Hierna de volgende studiemogelijkheden:
Micro Elektronica
Uitgebreide kennis van analoge, digitale en
meettechnieken/schakelingen
Industrieel Besturings Technicus
Diepgaand inzicht in de vermogens elektronica, regelbare
aandrijvingen, programmeerbare besturingen, hydrauliek en
pneumatiek, regeltechniek en computertechnieken.
Vraag vrijblijvend naar ' ,onze geheel vernieuwde ■% ■ hb m*
studiegids. DILlfLaan van HöveH tot I _T_ Wk
WesterfHer 13,6411 EW ■ ■ ■■■■» \L______. _l
Heerten, tel. 045-712281. INTERNATIONAL EDUCATtON CENTRE

VAN ISHOVEN STICHTING
ACADEMIE VOOR HANDELSWETENSCHAPPEN

IN JANUARI/FEBRUARI STARTEN WIJ WEER MET:

" STAATS PRAKTIJK DIPLOMA SPD

S INLICHTINGEN EN AANMELDINGEN:
v2WW*"< P*T KORTE HAVENSTRAAT 29
YO __V\h*___*s 5611 VN EINDHOVEN_t__j+' _r__j^__l_f TEL.: 040-120446. BGG 534986

Rolluiken
Jaloezieën

Zonneschermen
Vrijblijvende prijsopgave

Mica
Zonwering

Showroom
Sittarderweg 116,

Heerlen
Tel.: 045-721658

ANTWOORDAPPARAAT
Compur. nieuw en ge-
bruikt. Tel. 09-4924091035.
KEUKENS, keukenappa-
ratuur. Laag in prijs, met
garantie, R/J Handelson-
derneming, Stationstraat
294, Nuth. Tel. 045-242602.

I 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:

t

RIPI fIMA lessen °P maandag-, dinsdag-
Ui■ LU IVIH of donderdagavond en op

PACCDCnDI IC dinsdag-of woensdagochtend
üni CDCUtIIJr en op zaterdagochtend.

BASISKENNIS
uUCIMIUUUtII Lessen op maandagavond

Zaterdag 21 en zondag 22 januari
van 14.00 tot 18.00 uur #%B%^*i ■■■ U_\_T\

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

Weg. omst. modern grijs le-
ren BANKSTEL 3-2-zits,
kuipmodel. V.p. 1125,-' m-
oderne witte eethoek. Vr.p.
1025,-; modern leren draai-
fauteuil, V.p. 475,-. Alles 3
mnd. oud. 045-323830.
T.k. VOUWWAGEN A.Jannet, vast dak en voor-
tent, 15 jr. oud, doek i.g-
.cond., pr. ’650,-. Tel.
04490-21013.
Uw bankstel, stoelen enz.
vakkundig nw. bekleed
grote coll. meubelstoff. en
rundieder de echte huiden.
STOFFEERDERIJ Klo-
progge. Akerstr. 70,Kerkra-
de-W Tel. 045-412735.
Te k. nw. HONDEHOK,
compl. met staande voer-
bakken ’150,-. Kleikoele-
weg 63, Nieuwenhagen.
2 VISVIJVERS met pom--pen ’ 100,- en ’ 125,-. 045-
-418823.
Te koop MERGEL BRIE-
VENBUS, handwerk. Tel.
04458-2625.
Te k. prachtige manou
KINDERKAMER met
commodekast, kleerkast en
ledikantje. ’ 1500,-. Tel.
045-257213.
Te k. PRINSCARNAVAL-
KOSTUUM BLAUW FLU-
WEEL MET SCEPTER EN
MUTS ’150,-. Tel. 045-
-717608.
± 2000 oudholl. BOERDE-
RIJPANNEN. Prijs n.o.t.k.
Tel. 045-323659. Na 18.00.uur.
Te k. STOOKHOUT, PO-|PULIEREN. Tel. 045-
-251202.
KOLEN te k. le keus, zéér
goedkoop. Tel. 045-422217
of 4231991
Oma's KOLENFORNUIS,
oma's slpk., compl. zeer, mooi. TeL 045-452926 na 18
U.

_&__
2>pjtó ■ IOVinCI© Bureau Bibliotheek[atëöflj I J-L..,. Postbuss7oo
lglj?a) LIITIDUrg 6202MA Maastricht

tel. 043-897386

mededeling Gedeputeerde Staten
Ma/249 maken bekend, dat zij voornemens zijn aan

de N.V. DSM onder een aantal voorschriften
vergunningeningevolge de Hinderwet, de
Wet inzake de luchtverontreinigingen deWet
geluidhinderte verlenenvoor het uitbreiden/
wijzigen van deChemische Bedrijven met
een installatie voor het bereiden, opslaan en
verladen van kalkammonsalpeter (NF2) en
oplosmeststoffen gelegenop de lokatie
Noord in de gemeente Geleen. Het ontwerp
van dezebeschikking, alsmede de aanvraag
en andere ter zake zijnde stukken liggen ter
inzagevan 17 januari 1989 tot 31 januari 1989
en wel: - in het Provinciehuis te Maastricht
(bureau Bibliotheek) tijdens de werkuren; -
in het gemeentehuisvan Geleen tijdens de
werkuren en bovendien 's woensdagsvan
17.00 uurtot 20.00uur, alsmede tijdens de
werkuren na laatstgenoemde datum op deze
plaatsen tot het eindevan de termijn waar-
binnen beroepkan worden ingesteld tegen
debeschikking op de aanvraag. De aanvra-
ger, alsmede degenen die bezwaren hebben
ingebracht naar aanleiding van de aanvraag
en een ieder die aantoont, dat hij daartoe
redelijkerwijs niet in staat is geweest,kunnen
tot bovengenoemde datum gemotiveerde
schriftelijke bezwaren inbrengen tegen het
ontwerp van debeschikking. Degene dieeen
bezwaarschrift indient, kan verzoeken zijn
persoonlijkegegevens niet bekend te maken.
Een bezwaarschrift moet worden ingediend
bij Gedeputeerde Staten, postbus 5700,6202
MA Maastricht. Alleen degenen, die bezwa-
ren hebben ingebracht op dewijze als bo-
venomschreven en een ieder die aantoont,
dat hij daartoeredelijkerwijs niet in staat is
geweest, kunnen bezwaren tegen de ont-
werp-beschikking indienenen zijn later tot
het instellen van beroep gerechtigd.
Maastricht, 16 januari 1989.

-T^UKltSSLWjI
[ Scfioon-sMpakt/e. |L Allesmoet weg! I

De laatste stoffen D" 0" 7 " Op" U>"P/m 1[

gg3MjP_ Dautzenbergstraat 25 - Heerlen __---^'j

I VAN DOOREN KANTOORMEUBELEN ;
JANUARI-AANBIEPING
Door flffl 39 look dit jaar,
blijven onze prijzen weer betaalbaar!

Bijv ' . ....,,.,., ......
TEKENTAFELS TEKENKASTEN KASTEN

6 laden Al-formaat I '\
170X100 cm _nns_an_.r-AO-formaat pr jjzen exc^ BTW, frMCO 18° XB° Cm

H..,,,,^,?s'" I levering doorheelNederland. I ft50'" ,
fTfll Van Dooren Kantoormeubelen B.V.
%/pi 6135 XX Sittard, Hanóetsstraat 23 (handelscentrum Bergerweg), tel. 04490-1486? Let op^t

mr^mW Qonderdag koopavond tot 20.00 uur, zaterdag open van 10.00-16.00uur juisteadres

KSkBU DE PEDAGOGIEK PAST B|
OOK DU *-wm-j

k verzorgt de externe trainingen van |g||j||jg

1 Br^anderen studeerden in 1988 afen PjjfflMfflSfl» Weeaiiu^ oerspectief verruimen.' IBfftflffftfjgj

V^tuookeenstaweh^^ka^ mssentiidse toelaüng tot de BSjffiffiW
I meest veelzydigedeemj

snecialisaties is op de ifl

-Kj »fl H l£ 7»tvNj «Va J»3i^
I ll«^fc^ta«*» .

't Allerbeste voor 'n vriendelijke prijs
Mooie steel-koteletten QO ÖÉ^V Zwan: verse Chiquita bananen 'de èchte!^J|P|^ 'Ons merk' halvarine
Nu 500 gram \\W\ «2\ Gelderse rookworst «^lT^^/Ml kuip è 50° gram 69 iSJlilto

i "" ■^'^T f L_É__ w^ i__W \w <)00g^' \icqc Wt^J_\^^^__

Gekookte schouderham | | 1 || | *M JiQ BÉllfeSl *
j^i^o^ Nv met 50 gram GRATIS* "1 jl II II II J I ■^|B*'* I

iw„hamiu^ i^ü I II ■■ É Nu 2 voor vJ* %Boterhamworst C^bm LI^J ill Wgesneden en vacuüm verpakt, "° muutm^ËuWËum mmmt i^H flHfc ■■■■V Win een van de 1000 koffiezetapparaten |
p

dus houdbaar. Per 100 gram 9 mmwW DEZE AKTIES ZIJN ALLÉÉN GELDIG OP MAANDAG 16- DINSDAG 17- EN WOENSDAG .18 JANUARI 1989 I t.w.v. 109.- (zie de verpakking.) JJ

GUNSTIGE LENINGEN

(huisbezitters: W PERSOONLIJKE W DOORLOPEND %
»"ugeusten W LENINGEN W KREDIET ~

16126 EN 36 BTP^^^^TTFyTWy^^'^^^^* I M p mno n*nt* Th*<y

UVDATUEIfCU b«Jr*g Incl remt ptr mnd loopt
MYPUT Persoonlijke Leningen, zonder 8.000.- 100.- 0.97% 69krediet- looptud onderpand verstrekbaar en meestal . r___ _„ __ZL ~ !bedrag wmaanoen kwijtschelding bij overlijden. 11.000,- 220,- 0.87% 66■ar 2'uT «ar a*r 72 x 54 x 4 2 x ""«r «j* 252 ïï10.000, 6»,- 97,- 107,- I . )21r. 147 30.000, 600,- 0.83% 66

15.000,- 103,- 145,- 161,- I 10.000 199.- 238,- 29a- 40.000,- 30j-Oj81%(
25.000,- 172, 242,- 269,- I 15.100 284,- 382, 431,- ■^■■■■■■■■■■■■■■■■M
40.000, 275, 388, 431, «JOJO 378, 487, 67V I FINANCIEmNGSKANTOOR
75.000, 514, 727, 809, M SSSS ££ ?£ «£ I [^^^^^0

«0.000 934.- 1181, 1423, I KU ■■■■ KM 'K 1_ «on.ng kunnen at terlevtn «irltren 1^ EH nnl. «inel o.Bl* per mnr.o J UVJ U U \JL_3U \J
I Scharnerweg 108 Maastricht

Bijkantoor:
f y^V\*^ r JL*.?l.*y \X Jl Hoofdstraat 9, Hoensbroek

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm~' < ■ —■ "" '----m--» —mmmmmmmmmmmmmmmmmmm*

Uw adres voor:
alle soorten
sleutels en sloten.

I WERK AAN EEN GOEDE TOEKOMST
EN WORDT VAKBEKWAAM

I Behaal bij de specialist in de Bedrijfstak Horeca de rijks-
I erkende officiële Horeca-diptoma's en wordt zelfstandig
I café-petit restauranthouder, disco-eigenaar of kantinebe-
I heerder. Half februari starten de mondelinge ochtend-,
I middag- of avondcursussen weer in 65 plaatsen in het
I land. Een vooropleiding is niet vereist.

I DIPLOMA'S
CAFÉBEDRIJF, RESTAURANTBEDRIJF,

HANDELSKENNIS
met een GRATIS cursus Horeca-ondernemerschap of

volg de praktijkopleiding

KELNER/SERVEERSTER
I U doet op 7of 8 juni 1989,afhankelijk van de door u gekozen
I cursus, examen onder toezicht van het Ministerie van Eco-
I nomische Zaken, 't VOM verzorgt de cursussen Cafébedrijf,
I Restaurantbedrijf, Handelskennis Horecabedrijf, Kelner/Ser-I veerster en Europese Wijn zowel mondeling als schriftelijk
I tegen de laagste prijzen. Stuur voor een QRATIS brochure
I onderstaande coupon in een enveloppe zonder postzegel
I naar 't VOM, Antwoordnummer 1060, 3800 WB Amersfoort-
I Hoogland. Of bel

I 033-806060 of 's avonds 04104-75047
I Stuur mij geheel vrijblijvend de gratis brochure.
I Naam: m/v
I Adres:I Postcode: Plaats: LD-2



Baat
°Rea e re<*en om tot een dergelijksaan te komen was dat men zo
ju /^eer professionele en daarmee
voor re onderhandelingspartner
lod gemeente vormde. Dit was
(,*§ omdat steeds meer bevoegd-
h^ 11 °P het gebied van de volks-
tiep Sting van het rÜk naar de ge"
Hm e overgeheveld zijn en de wo-
iUePjerenigingen dus steeds vaker
(je j fle gemeente moeten onderhan-
del' olgens Kraft is ook de ge-
°lid e van Heerlen daarbij gebaat
ven eic^e eenzelfde doel na stre-
hüi' narTleliJk goede en betaalbare
Itr-pV^ting voor de minder draag-

cntigen in de gemeente.

Zelfstandig
tjjeens Kraft heeft bij de oprich-
je8 van het overlegorgaan, waarin
(jg: .^foningverenigingen 'Heerler-
*orr ' en 'De Volks-
t) e g " woningbouwverenigingen
fclü y°OTZOT_' en 'Samenwerking

1 fuP' en bouwvereniging
het hu ' vertegenwoordigd zijn,
*»Ee °ud van zelfstandigheid ensen identiteit voorop gestaan.

Weest "**et is nooit de bedoeling ge-
Uin ' on> tot een fusie van de wo-
°ok n°rp°raties te komen. Dit is
der "" *in et belang van de huur-

H
feitr"}cc d°elt de voorzitter op het
djia- * grote woningcorporaties
t&bp al te vaak een 'machinaal' ka-
ligh , Jgen door hun grootscha-
Ser ■ LDan wordt het dus moeily-lïlet

Je huurders van dienst te zijn.
*taat Pehoud van zelfstandigheid
is*\ het bestuur dichter bij de le-

'Maat' breekt in
bij gearresteerde

Van onze verslaggever

J^NDGraAF- Terwijl zijn 'maat'
Over

v°rige week wegens verhoor
dru hermeende betrokkenheid bij
op jShandel enkele dagen vast zat
bljju?' Politiebureau van Landgraaf,
bii _ 35-jarige W. schaamteloos
ben ■ uithuizige M. te heb-
l»io lngebroken. Hy heeft er een sa-
jaci rai-zwaard weg, plus een leren
Verd Weggehaald. Van de eveneens
Depc enen stereo-toren en wat el-cs zegt W. niets te weten.

te h i
gearresteerd kon worden, is

Wnu" n aan de bestolen M- Want
ktya na ?^n vrijlating thuis
\vis^.?n aardig wat spullen miste,
Polif tiJdens zijn aangifte bij de

"^aan zekerheid grenzende
i^Qp^hijnlykheid wie de inbreker
JUist wZ^ n' n vermoeden bleek
h„ " Want zijn 'vriendje' bekendee vrij snel.

Illegale
Autohandel moet

verdwijnen
eigii HAAG/VOERENDAAL - De
del a van een illegale autohan-
rend

a" deRetersbekerweg in Voe-
i-Uj "aal zal zijn bedrijf moeten ont-
van __n' e fungerend voorzitter
Haan rechtspraakafdeling van de
heeft uailState' mr C. van Zeben,Wde» de gemeente auto-
ruiivT c- Korfer terecht een ont-
Korfi" gsbevel heeft gestuurd,
ter k * vroeg de fungerend vooraf-
je net bevel te schorsen.
pa gem?ente vindt het bedrijf niet
tond

n'n de landelijke omgeving
stelt * Retersbekerweg. Korfer
geen .SS* zi Jn uitgestalde handel
keka ueuk doet aan het landeHj-
bij de

a
h

r Van de omgeving omdatoedr»!n huurt gelegen agrarische
chin,! n ook altiJd landbouwma-nes staan geparkeerd.

130 gulden
Bonekamp, de ochtend na de even
tranige als treurige beroving: „Met-
een toen ze me vastgrepen, liet ik
me op de grond vallen. Had ik nog
in dienst geleerd. Dat kan weleens
je leven redden. Hoewel mijn keel
bijna dicht zat met traangas, zei ik
dat mijn.portemonnee achter in de
rechterbroekzak zat." Met een volle
beurs, goed voor 130 gulden, én een
bijna lege spuitbus snelde het twee-
tal weg. Omdat Bonekamp niet
meer dan een vage omschrijving -geenLimburgs accent en éénvan de
twee droeg een smalle spijkerbroek
- kan geven, hoopt de politie dat er
toch getuigen zijn geweest van deze
straatroof.

Douchen
Overigens is SjefBonekamp buiten-
gewoon te spreken over de wijze
waarop de politie hem onmiddellijk
na de overval heeft opgevangen.
„Blijkbaar zat ik nog in een wolk
van traangas. Want de politie kreeg
het ook meteen te kwaad. Toch
kreeg ik goede adviezen zoals met-
een en langdurig douchen en flink
water drinken."
Bonekamp is nooit eerder overval-
len. „Wel ben ik meerdere malen be-
dreigd in de voetgangerstunnel on-
der de Geerweg. Maar dat liep
steeds goed af."

In Nederland traangas (ver)kopen is
verboden. „Maar", verzucht de
Heerlense politie, ,je hoeft maar
even de grens over te wippen en je

kunt in Duitsland frank en vrij dit
spul kopen."
Wie over deze overval informatie
heeft, kan bellen met: S 731731

Ex-man stak
uit jaloezie
met bajonet

Van onze verslaggever

KERKRADE - Omdat een Kerkra-denaarzich - naar eigen zeggen - er-gerde aan de wijze waarop een stad-
genootin een café zyn ex-vrouw zat
te versieren, heeft de 26-jarige manzijn 'rivaal' met een bajonet in de
borst gestoken.
Deze daad uit jaloezie vond zater-dagnacht in Kerkrade plaats. De ex-
echtgenoot ging eerst naar huis om
de bajonet op te halen. Eenmaal te-rug in de kroeg stak hij meerdere
malen in op de 24-jarige plaatsge-
noot. Eenmaal in het ziekenhuisbleken de steekwondén minderern-
stig. De jaloerse Kerkradenaar zit
nog steeds achter slot en grendel.

Zelfs politie wreef zich ogen uit

Heerlenaar op straat
beroofd met traangas

Van onze verslaggever

HEERLEN- Zelfs deHeerlense po-
litie wreef zich de ogen uit: straat-
rovers die met traangas werken! Zo
bont heeft ook de politie het eerder
niet meegemaakt.

De twijfelachtige eer van dezewijze
van straatroverij viel zaterdagoch-
tend te beurt aan SjefBonekamp uit
Heerlen. Tegen drie uur, met de
dansmuziek van 'La Bamba' nog in
de oren, werd de vijftigjarige Bone-
kamp ter hoogtevan Schunck op de
Promenade van achteren vast ge-
grepen. „Je geld, ouwe", Schreeuw-
den twee twintigers, terwijl één van
hen uitbundig traangas in Bone-
kamps gezicht spoot.

" SjefBonekamp, de ochtend na de beroving mettraangas. Foto: FRANS RADE

Art Eggen
stadsprins

Hoensbroek
Van onze correspondent

HOENSBROEK - Art I (Eggen)
is de nieuwe stadsprins van
Hoensbroek. Zaterdagavond
nam hij de prinselijke scepter
over van Maarten I tijdens de
ruim drieuur durende feestelijk-
heden in het onlangs gerenoveer-
de kasteel.

Art I, ongehuwd (maar met
vriendin) en 22 jaar oud, is van
beroep elektro-installateur in de
keukenstudio van zijnvader aan
deAkerstraat. Art Eggen is gebo-
ren en getogen in Hoensbroek,
beoefent de body-buildingsport,
houdt van discomuziek en van
uitgaan. Wat dat laatste betreft
kan hij de komende tijd zijn hart
ophalen in het door tijdsdruk
sterk ingedikte prinselijkpro-
gramma.

Gistermiddag verrichtte hij zyn
eerste officiële daad tijdens het
augurkenfeest in café 't Stegelke.
Art I plaatste het portret van zijn
even onbeholpen als sympathie-
ke voorganger Maarten I in de
galerij van de andere 23 oud-prinsen van het CCH.
Het Comité Carnavalsviering
Hoensbroek (CCH) zorgde als
vanouds onder aanvoering van
president Marcel Brans voor een
uitverkocht huis én een amusan-
te avondvulling. Hoogtepunt in
de show vormde het extra lange
optreden optreden van het 'oet-
gesloape' duo Boonstra/Vellinga.
Hun satire op het scherp van de
'politieke' snede stelden de vijf-
honderd aanwezige carnavalis-
ten wel op prijs. Als plaatselijke
politicus mag je bijna gaan twij-
felen aan jeverdere carrière als je
niet voorkomt in de sketches van
het illustere duo.
Tot slot: Prins Art I recipieert op
zondag van 18.33 tot 20.11 uur in
het Hoensbroekse kasteel.

" Prins Art I van Hoens-
broek. Foto: FRANS RADE

Nieuwe
uniformen

voor turn- en
acrobatenclub

Van onze correspondent

SIMPELVELD - Een werkcomité,
bestaande uit de heren Hen Bom
(voorzitter), Wim Moison en Jan Nij-
sten, heeft gistermiddag in zaal Oud
in Simpelveld symbolisch de nieu-
we uniformen aan de Simpelveldse
turn- en acrobatenclub overhan-
digd. De leden Petra Hodinius en
PatrickVliegen mochten als eersten
hetoranjewitte jacken dewitte pan-
talon in ontvangst nemen.

Werkcommissie-voorzitter Hen
Bom prees de inzet van de bevol-
king, die er borg voor heeft gestaan
dat de 61 leden binnenkort aan een
fraai sporttenue worden geholpen.

Hij zei het verder opvallend te vin-
den dat harmonie St. Caecilia zon
actief aandeel in de actie heeft ge-
had. Niet-verwonderlijk overigens,
omdat RKTAC-voorzitter Hub Ho-
dinius gezien zijn vele functies het
gehele plaatselijke verenigingsle-
ven en speciaal de Simpelveldse
harmonieeen warm hart toedraagt.

Tijdens de feestelijke jaarvergade-
ring werden de zilveren drumband-
leden Jo Heyenrath en Ben Kockel-
koren extra in het zonnetje gezet.

Het damescomité bood bij monde
van mevrouw Meggie Hodinius
twee nieuwe roodwitte vlaggen en
zeven woodblocs voor de concert-
trommels aan. De vergadering werd
bijgewoond door beschermheer
burgemeester Teheux en geestelijk
adviseur pastoor Vreuls.

" Petra Hodinius en Patrick Vliegen krijgen de nieuwe unifor-
men. Foto: FRANS RADE

carnaval

Hub II
heerser van

Bocholtz
Van onze correspondent

BOCHOLTZ - Temidden van
vuurwerk maakte Hub II (Hub
Seroo) zaterdagavond in de Har-
moniezaalzijn entree als de nieu-
we prins van Bocholtz. Zijn voor-
ganger Peter I was toen al met de
nodige plichtplegingen terugge-
treden.

De schutterij uit het naburige
Duitse plaatsje Orsbach droeg
een verzegelde kist met veilig ge-
stelde Bocholtze aarde aan. Na
de ceremoniële opening mocht
burgemeester Teheux op deze
enige echte Bocholtze aarde de
nieuwe hoogheid installeren.

Deze traditie moet de herinne-
ring aan het ooit zelfstandige Bo-
choltz levendig houden. Dat is
niet zon kunst, want de herinde-
ling wordt nog altijd door velen
betreurd.

Daarna werd de kubieke meter
aarde weer voorzichtig ingepakt
en verzegeld en de zaal uitgedra-
gen. Naast de vele uitstekende
artiesten waren het vooral de
groepen Weerwaas en de Globe-
trotters die bij het publiek het
meest in de smaak vielen. De
prinsenproclamatiézitting werd
geleid door president Wiel Pal-
men.

9Prins Hub II van Bocholtz. Foto: FRANS RADE

Ger I regeert
de Heksenberg

HEERLEN - Ger Meurs is tijdens
een grandioos geslaagde prinsen-
proclamatie uitgeroepen tot prins
Ger I van Dr Heksenbergse
Vastelaovonds Verein. Ger is bui-
tengewoon actief bij de lokale
voetbalvereniging. Als verzorger
van het zesde elftal slaat hij -uiteraard - geen wedstrijd over.
Op zaterdag 28 januari recipieert
Ger I in het gemeenschapshuis
Heksenberg, aanvang zeven uur.
Om negen uur is er prinsebal met
muziek van Rendez Vous.
Eerder, namelijk op zondag 22 ja-
nuari, houden de ex-prinsen van
Heksenberg hun traditioneel
Frühschoppen in café Het Karre-
wiel. Om elf uur 's morgens wordt
de bijeenkomst geopend door
voorzitter Jeo Debie.

" Prins Ger I van Heksen-
berg.

oostelijke mijnstreek

Samen sterker voor ruim 16.000 huurders

Woningverenigingen
Heerlen werken samen

Van onze verslaggever

jjSERLEN - De zes grote
j,°ningverenigingen van

hebben zich sinds
«ndaag verenigd in een

overlegor-
r*ll- Samen beheren de
lenigingen zon 16.000, oningen in de socialeJursector, waarmee 40
roeent van de Heerlensevolking wordt gehuis-
j>s^. Volgens voorzitter!j *ft is dit „een wens die al

jaar en dag leeft".

Ti„ angrijkste rede om tot oprich-
L 8Van het 'Overleg-orgaan Heer-
°Vm oningcorPoraties', zoals het
89an gaan ofticieel heet, over te
gpj ■ waren de bezuinigingsmaatre-
vaifn Van staatssecretaris Heerema

volkshuisvestiging (VROM).

on ?r2itter Kraft: „Bij leegstand- en
generh°udsproblemen kun je te-
l^j^oordig niet meer by de over-ig aankloppen. Daarom is onder-se samenwerking nodig."

Reizenfestival trok
ruim 10.000 bezoekers

Van onze verslaggever

HEERLEN - Dik te-
vreden. Zo blikt de or-
ganisatie terug op de
achtste editie van het
Internationaal Reizen-
festival. Welgeteld
10.382 bezoekers heb-
ben gedurende drie da-
gen hun (zon)licht op-
gestoken in deStads-
schouwburg van Heer-
len. Opvallend veel be-
langstelling was er
voor vakantie in Grie-

kenland. Ook voor rei-
zen naar Canada en In-
donesië blijft de inte-
resse doorzetten.

„Maar ook de combina-
tie luieren-actie scoort
hoog bij het publiek",

vulde organisator
Crombach gisteravond
aan. Volgens hem zijn
ook de standhouders
ingenomen met niet al-
leen de toeloop, maar
ook en vooral met de
gedane zaken. Boven-

dien was menigeen
verrast door detiental-
len optredens van
zang- en dansgroepen,
zigzaggend van Kozak-
ken tot Zuidamerika-
nen.

Literaire
avonden
in 'Lucas'
Heerlen

HOENSBROEK - Met medewer-
king van vele auteurs worden drie
literaire avonden gehouden door
het bestuur van de vereniging van
Belgisch en Nederlands Limburgse
auteurs, de V.L.A.

De eerste avond vindt donderdag 19

januari plaats in het revalidatiecen
trum de Lucasstichting in Hoens-
broek/Heerlen. Deze avond is vo<Jr
alle belangstellenden gratis toegan-
kelijk en begint om 19.30 uur. Als
gast treedt de zanger-gitarist Paul
Weelen'uitKerkrade op en Cor Ber-
trand uit Wijlre, voorzitter van de-
V.L.A., treedt als presentator op. J*De tweede literaire avond vindt za-'
terdag 18 februari plaats vanaf 19.3a
uur in de mediatheek van de basis-
school in het Belgisch-Limburgse
As. Tevens zal het Haelewijn-kwar-'
tet uit Haelen optreden.
De derde avond is op 9 maart in het.
medisch-psychisch streekcentrum,;
Welterhof in Heerlen. Deze bijeen-
komst wordt georganiseerd door
André Weijers, medewerker van
Welterhof en lid van de V.L.A.

Carnavalsprins
Hulsberg bezoekt

Hans van Breukelen
Van onze verslaggever

GELDROP/HULSBERG - De
zwaar geblesseerde PSV-doel-
man Hans van Breukelen kreeg
afgelopen week in het zieken-
huis te Geldrop 'hoog' bezoek.

René van Can, onlangs uitgeroe-
pen tot carnavalsprins van het-
Beumerwalder-rijk in Hulsberg, "is al dertig jaar vurig PSV-sup- .
porter. Met een grote fruitschaal "onder de arm ging de 39-jarige |
hovenier gemeentewerken in |
Valkenburg bij de niets vermoe- "
dende doelman Van Breukelen '.
op visite.
„Onaangekondigd ben ik met -
mijn vrouw Marie-Louise- de ka-
mer binnengestapt", zegt Van
Can. „Ik heb zeker een uur met
mijn grootstevoetbalfan gepraat.
Het nieuws dat Van Breukelen
voor lange tijd is uitgeschakeld, i
greep mij meer aan dan de uit-
verkiezing tot prins van de Beu-
merwalders."
René van Can werd dank zij zijn
moeder PSV-supporter. „Mijn
moeder is een zus van oud-inter-
national Fons van Wissen. Zo "kwam het balletje aan het rollen.
Zowel de jeugdleiders van SV ;
Hulsberg als het E-jeugdelftal is |
al by PSV in Eindhoven te gast
geweest."
De 'grote PSV-dag' voor het ge-
zin Van Can is in aantocht. Pas-
ealle, het zoontjevan René, is ge-
kozen tot mascotte van de koplo-
per uit de eredivisie. Voor één
keertje mag de 'kleine' Van Can
alle spelers een handje geven en
met de PSV-selectie het veld be-
treden, vlak voor een competitie-
wedstrijd.

"Beumerwald-prins René van Can uit Hulsberg op zieken-
bezoek bij de geblesseerde PSV-doelman in hetziekenhuis te
Geldrop.
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Als alle autofabrikanten er net zo over i
zouden denken alsVolkswagen, zou het;

debatvan morgen overbodig zijn.

rxyg^rm^gmm MpK '^È_WÊÊÈË_i y^^y/C^H (geregelde) katalysator Dat betekent, dat wie stroj]

*"""' *- f* vv "\£*\ w, 4/. -^Sr^B < autofabrikanten die uitsluitend met schone, geregel

iK^W/^v^ ; jmJmm 1 Jffilt* u ziet het We doen ons best En dat is het minsW
%&& 4 " Sl^ "-^^tili i :w^ wat u van een autofabrikant mag verwachten.
F%^ , iV*^SF"" "~ " ZZZZH^^Ö*i^* I S<!M Natuurlijk, ook wij weten dat de auto niet*

k ; - lillf I M_A " 11-l I■ in staat moeten zijn om binnen afzienbare tijd het ad"'

Geenvermogensverlies.

■pi M a's ce motor van een elektronische inspuitinstallo'1

U '''ÜÉ ïfn} E' Itf J il H K V-- '( Alle Volkswagenpersonenauto's (de Polo, Gö't
fjfcJÊ: 1: m Rt** 1 m Jetta, Passat, Passat Variant, Scirocco, Corrado) v^r 1 Kill den daar dan ook mee uitgerust.

ft I ft^ 1 ■111 U begrijpt dat dit onze motoren tot betere p&'
____s:>&qs&b_\ _______m ___w_wX^_:JLti^i<yßi.}W^'^^ aA^jj|KS^^^B ■:. ::SB . : Ks HBë WB__\Mp*||^^^^P Hff Ife&illl I ■§!* m taties aanspoort. Het thema'vermogensverlies door

lIS^I nl^^^^^^P WIiJSJPW^E ÉËPIIiW een katalysator' is daarmee naar het rijk der fabelt
jjjjJilS^^ B|LL verwezen.

I|| |jÉj Geen extra kosten.
Het plaatsen van een geregelde katalyse"'

kost geld. U zou dus kunnen denken dat een auto ü*

duurder is dan een auto zonder.
■Ml Niets is echter minder waar.

Vff^^n&^&gtftf*m________________________________\ /4Hpl Om te beginnen rijdt u al goedkoper vanwe?
bjl 't feit dat loodvrije benzine goedkoper is.

Maar belangrijker nog is, dat het voorstel vö

Minister Nijpels (dat morgen dus besproken wordt)
WÊËËÊÈÈÊÊÊÊBÈ WÊ volledig voorziet in dekostendekking van een gerege

Morgen beslist deTweede Kamer over 't veran- het milieu tegen te gaan. Een aanpak waarvan we niet 't Zure-regenprobleem wordt niet opgelost met de katalysator,

deren van de subsidie op auto's met 'n katalysator. Een echt onder de indruk zijn. halve maatregelen. Daar zal iedereen 'tover eens zijn. Vandaar ook dat u niets extra betaalt voor e

subsidiedie in de vorm van'n korting op de Bijzondere Zeker,schoon rijden moetwordenbeloond, maar HetdebatvandeTweedeKamerzoudanookeigenlijk Volkswagen met schone katalysator. U r.|dtdus

Verbruiks Belasting, voor 'halfschone' (ongeregelde) moet dat ook gelden voor halfschoon rijden? niet nodig moeten zijn. hetzelfde (en zelfs een beet,e minder) geld scho

katalysatorenfBso,-envoor'schone'(geregelde)kata- Waarom zoudenwe genoegen nemen metkata- J«JU„U c^k«r»o \,__.r_\v*ntr.r
Althans voor 90 procent.

lysatoren f 1.700,- moet gaan bedragen. lysatoren die maar voor 50 procent de uitlaat- Alle modellen n Schone katalysator. Maar als u Volkswagen een beet,e kent, we*

gassen reinigen, als 90 procent inmiddels haalbaar is? Desalniettemin is het te hopen dat er morgen dat we op den duur ook dóór niet tevreden mee w

Halfschoon IS halfvuil. Halfschoon is nog altijd halfvuil. positief beslist wordt. /4?a\\/ IL \A/° rJorf'
Ziehier de aanpak van de overheid voor de En wat heeft het milieu aan 'halfvuil' als het ge- Want Volkswagen heeft namelijk op voorhand UWA VOlKSWCigen.WieQUae^

komende jaren om de invloed van uitlaatgassen op woon schoon moet zijn? besloten al haar modellen uitte rusten met een schone \±S importeur: Pon's Automobielhandel bv Telefoon 033-9499^

Nette TAXICHAUF-FEURS gevr. voor dag en
nacht, fulltime. Heerenweg
267, Heerlen.
Wordt RIJINSTRUCTEUR
(m/v) of rijschoolhouder
(mV). Haal het enige door
Ministerie erkende kader-
schooldiploma. In januari
starten in Utrecht en Best,
nieuwe dag-, avond- en za-
ferdagopleidingen. Na drie
maanden kunt u al aan de

t. Meer dan 250 vacatu-
Dus vast en zeker werk.
u echt een fijne baan

en een prima toekomst?
Bel dan nu (ook 's-avonds)
voor een gratis studiegids
de kaderschool: 04998-
-99425.
Club exclusief heeft nog
plaats voor enkele leuke
MEISJES. Tijden in over-
leg. Inf. 045-423634.
Wij zoeken nette serieuze
mensen op niveau ter ex-
ploitatie van een filiaalCONTACTBURO, Regio
Maastricht, Roermond, Ge-
leen, Kerkrade. Info: Buro
L'Amour Heerlen. 045-
-225237.
Metselaars gevr. mld. na
19.00 uur, bouwbedrijf
PARO Baanstraat 125,
Landgraaf tel. 045-313105.
La Comparsa bar zoekt
MEISJE. Inl. 045-241592 of
244240 na 15 uur.

Taxi-Centr. Bor-Tax. Partti-
me CHAUFFEURS Gevr.
Pers. aanm. Putstr. 103Bom.
Nederlands bouwbedrijf
vraagt voor Dld. omg. M.
Gladbach-Köln BET.-
TIMM. en mets. Ook col.
Ned. verz. Tel. 045-229529 of
229548.
Kerkrade. Het dagblad DeTelegraaf zoekt op korte
termijn KANDIDAAT-BE-
ZORGERS(STERS). Heeft
u interesse? Bel dan 045-
-463246.
Ervaren BUFFETJUF-
FROUW gevraagd voor het
Streeperkruis Schaesberg,
Streeperstraat 66.
Gevr. HULP in de huishou-
ding zaterdags 5 uren in
Haanrade, geenzwart werk.
8r.0.n0. XE 062 LD, Markt
42.. 6461 ED Kerkrade.

NEW LOOK B.V, Schaes-
berg. Gevelreiniging, uit-
kappen, voegen, steigerver-
huur. Tel. 045-312154/-
-312709.
STUCADOOR kan nog
werk aannemen. Tel. 04?
462428. Na 18.00 uur.
DAKDEKKERSBEDRIJFDe Nok, voor al uw dak-werkzaamheden, met delangste schriftelijke garan-
tie. Bel voor vrijblijvende
offerte. Tel. 045-224459.

Cinderella
Schoenen b.v.

opent dit voorjaar een filiaal aan de
Wolfstraat 27 te Maastricht.

Wij zoeken hiervoor enthousiast, modieus ingesteld
verkooppersoneel

zowel op full-time als op part-time basis.
Ben je geïnteresseerd om een van onze medewerkers te
worden, schrijf danmet spoed (voor 21 januari) jesollici-
tatiebrief met cv., en vermelding van telefoonnummer

aan:
de heer R. van Eyndhoven
Cinderella Schoenen b.v.

Rechtestraat 19, 5611 GL Eindhoven

Boekhoudingen:
Alle boekhoudingen correct en deskundig verzorgd

tegen kostprijs-tarief.
Wij bezoeken mnd. alle kliënten + comp.uitdraai

en tuss.balans.
Vast maand, tarief mcl. balans e.a. werkz. excl. BTW

Minim. tarief ’ 108,- tot maximum ’ 288,-
-geen verdere kosten.

Spec. tarief 1e en 2e jaar. Tel. 045-648502 STGNIBO.
KACHELS. Grandioze ver-
bouwingsopruiming: 10-
-70% korting. Nieuw en ge-
bruikt. DeKachelsmid, Wa-
lem 21, Klimmen. 04459-
-1638.

LEMOTEX textiel- en le-
der-groothandel biedt aan
uit eigen import verkregen
lederen dames- en heren-
jacks van ’ 45,-, rokken van

’ 20,-; Joggingpakken van

’ 15,-; Panda's van ’45,- etc.
Geen P.V. Laurstra. 28
Eygelshoven. Tel. 045-
-462()00.

KLEUREN-T.V. weg.
omst. te koop, zeer goed,
045-270083.
AANHANGWAGEN met
gesl. alu opbouw 300 x 150
x 180. 2.5 ton. Nieuw Das-
sen, Stationsstr. 6, Kerkra-
de

Voor al uw nieuwbouw en \
VERBOUWINGEN: bouw-
bedrijf Baburek, tel. 045-
-216969.
Administratiekantoor kan
nog BOEKHOUDINGEN .aannemen. Ook uw belas-
tingaangiften verzorgen
wij. 045-214748.
Bekende DISCJOCKEY
biedt zich aan. Tel. 045-
-455185. :
OPRITTEN, erfverh. etc.
vlgs. nwe. stabilisatiemeth.
Kallen Stabilisaties, Kerk-
rade. Tel. 045-457415.
Dakdekkersbedrijf M. Haas
is en blrjft het vertrouwde
adres voor al uw DAK-
WERKZAAMHEDEN. Tel.
045-451862.
TV/VIDEO-REPARATIE
Görgens. Tel. 045-314122

TRAP BEKLEDEN, rails
hangen, gordijnen maken.
Voordeelprijzen en vak-
manschap. Gratis prijsop-
gave. Schillings Interieur,
Sunplein 39, Nieuwenha-
gen. Tel. 045-312613.
HANS LIPS voor timmer-,
dak- en zinkwerk met ga-
rantie. Vr. vrijbl. advies/of-
ferte. Bel 045-453818. '.
Voor VAKBEKWAME be- jhang- en schilderwerk-
zaamheden: tel. 045-210020. '
KEUKENS, keukenappa- i
ratuur. Laag in prijs, met
garantie. R/J Handelson- !
derneming. Stationstraat
294. Nuth. Tel. 045-242602. 'Gebruikte KLEURENTE-
LEVISIES te koop vanaf '’ 100,-; nieuwe kleurentele- i
visies vanaf ’398-, R.T.V.
Van Voorst, Ganzeweide ;
48. Heerlerheide. Tel. 045- '213879. I

Brandkasten
Brandwerende en inbraakvrije kasten. Brandwerende
kluizen vanaf ’298,-. Emly H.O. Handelsstraat 34b,
Sittard. Tel. 04490-23738 of 04498-54510.

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

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.
Kantoormeubelen

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

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

Zonnehemels-Van Uden
Grootste sortering zonnehemels nu tegen extra lage
prijzen mcl. 1 jr. gar. Zonnehemel 1.80 mtr. lampen nu

’ 498- met verrijdbaar statief. Dealer van Wolff, Sunfit,
Riko en Philips. Van Uden, Hoofdstr. 12, Hoensbroek,
045-212655/214793.

„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 alle kantoren van

het Limburgs Dagblad en bij onderstaande adressen:

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

Heerlen
Kantoorvakhandel G. Alberts, Dr. Poelsstraat 22

Sittard
Dekker v.d. Vegt Boekverkopers, Brandstraat 23

Vaals
VVV Informatie Centrum, Kon. Julianaplein 47

KANTELDEUREN, rol-
deuren, sectiedeuren met
of zonder afstandbediening
in 23 maten direkt lever-
baar. Afstandbediening,
computergestuurd, ge-
schikt voor alle soorten ga-
ragedeuren compl. met
zender voor in uw auto. Fa.
Straten, Eijkskensweg 18,
Geulle. Tel. 043-641044!
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.
KLEURENTELEVISIES

Philips, Blaupunkt, ITT,
vanaf’ 95,-. Radio/tvFrank
8.V., Bokstr. 33, Heerler-
heide. Tel. 045-213432.
Ti k. prachtige manou
KINDERKAMER met
commodekast, kleerkast en
ledikantje. ’ 1500,-. Tel.
045-257213.
STOOKHOUT dtoog popu-
lieren 4 m 3’240,-- 4m3 ge-
mengd ’280,-. Tel. 045-
-318518.
Voor al uw bouw- enTUIN-
HOUT enz. Houthandel
Landgraaf, Buizerdweg 8,
ind.terrein Abdissenbosch.
Tel. 045-318518.

Parketteur
zoekt werk. Ik leg alle soor-
ten parketvloer en tegen
concurrerende prijzen.
Ook opknappen van be-
staande vloeren. Houkes
Parket, Voerendaal, tel.
045-750305; Sittard, tel.
04490-25157.
Te k. PETROLEUMKA-
CHEL. Tel. 045-211912.
Compl. INBOEDEL (ook
apart), zwaar rundleren
bankstel m. kuipkussens
modern klassiek. Vp.

’ 2750,-; massief eik. wand-
meubel. Vp. ’ 1225,-; zwaar
eik. eethoek m. 6 stoel. Vp.

’ 1750,-; mass. eik. salonta-
fel. Vp. ’475,-. 045-323830^
Goede KLEUREN-TV'S
met garantie. Philips groot-
beeldva. ’ 145,-. Zeer grote
sort. tv's. Occasioncentrum
Geel, Grasbroekerweg 25,
Heerlen. Tel. 045-724760._
Te k. DANSMARIEKE-
PAKJE mt. 34-36 geh. com-
pl. iets aparts. Tev. aan-hangwagen 1. 2 m., br. 1 m.
045-351796.
Te k. eiken EETH. Castle
Fourniture 6 st. + uittrekta-
fel 165x105, nw.pr. ’ 6600-,
prijs ’ 2250,-. Tel. 217062. _
Te k. VERWARMINGS-
RADIATOR 1. 130, h. 100,
dik 8 cm. Tel. 043-645628. _

tlfül^l Z_~~\ ÏBOr "*,0e110,,5, en/0' iMrl {-Wi"u een ca,é'(|lSCo' coffee-shop, cafetaria,
PJ^S] bistro, petit restaurant ot gemeenschapshuis beheren ot in de horeca gaan werken?

_ff_^_ê_ Geleen> °P dinsdag 14 februari, in restaurant Van de Wall, om 10.00 uur,
Wg^J^JÊ Heerlen, op dinsdag 14 februari, in het H.K.8.-gebouw, om 19.30 uur

SSÊ^^(S} Sittard, op donderdag 16 februari, in hotel de Limbourg, om 19.30 uur
m_-_----i---JRoennonj, 0p vrijdag 17 februari, in hotel Alexander, om 19.30 uur

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

Diploma Cafébedrijf
12 wekelijkse lessen, examen 7 juni 1989, opleidingsgarantie. .
Vraag vrijblijvend een gratis prospectus aan bij het: / i «.«.a «o» "_ u,~t>m »■„ of*»-*"*

Instituut Vakonderwijs, Sagittalaan 24, 5632 AL Eindhoven
Telefoon 040-425526 (ook s avonds) of Roermond 04750-15440. -*JDe cursus kan ook schriftelijk worden gevolgd (’ 295,-). i,55a2 _______^_^

I

STARFASHION groothan-
del voor vrijetijd- en con-
fectiekleding. Nieuw eroti-
sche lingerie. 04490-19235.
Weg. omst. modern grijs le-
ren BANKSTEL 3-2-zits,
kuipmodel. V.p. 1125,-; mo-
derne witte eethoek. Vr.p.
1025,-; modern leren draai-
fauteuil, V.p. 475,-. Alles 3
.mnd. oud. 045-323830.
T.k. WEEGSCHAAL metbon Digi SM 50. Tel. 04498-
-57197.
Weg. omst. t.k. complete
drive-in DISCO ’4500,-.
Tel. 045-716620. ■__
STEREOTOREN, VHS vi-
deo te koop. Tel. 045--727669.
KOLEN te k. le keus, zéér
goedkoop. Tel. 045-422217
of 423199!
Oma's KOLENFORNUIS,
oma's slpk., compl. zeer
mooi. Tel. 045-452926 na 18
U.
Te k. Open HAARDHOUT
’35,- per m3. Gratis be-
zorgd. 1)4459-1675.
Te koop RPINSEWAGEN
trekolifant ± 4,5 mtr. hoog
te bevr. 04455-1557 of 1309.

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.
VIDEO'S VHS gevraagd
ook kleuren tv's va. 16 kan.
en stereo-torens. 04406-
-12875.

■ INKOOP goud, zilv., brilj.,
t munten, contant geld. Ver-- seveld, Saroleastr. 80A,

Heerlen. Tel. 045-714666.
Leg. verpl.

'.CARNAVALSPAKJES te. h. of te k. Oude wijvenpak-
jes te h. Boumans, Vredes-- hofje 22, Terwinselen, tel.: 045-411960. ._

' Luxe APPARTEMENT ge-. meubileerd 1 slaapk. pr.
’575,- p.m., tel. info 045--: 715771, ma en vr. van 9 t/m
j 17 uur.
Te h. 1 _ 2-pers. WOON-; RUIMTE gem. en gestoff.
Huursubs. mogelijk.

" Nieuwstr. 62 Kerkrade. Tel.. 045-456792 of 452895.
1WINKELRUIMTE, 110 of 2
Susteren, te huur. Inl. 0449

PARKEERPLAATSEN^huur in centrum H& l\
Tel. 045-752142. __ <A
Te h. Kerkrade pfi
DRIJFSRUIMTE Ca- tfm2, op zeer goede I<>C
045-451656. __^: Mi
ZIT/SLAAPK., tevens
dio/app. Hoensbroek.
14.00 u. 045-229654. A\\y'

Kamers en appartement»
te huur te SUSTERft
04499-1615 of 06-52107^/

fN'HAGEN gemeub- f./slpk., w.c, keuken etj-ó
meen. All-in. 045-315^1
Gem. of niet-gem. AP"^2pers., 1 slpk., woonK- /ken, douche, wc, bove' ,
ning. Inl. 04405-3157^-<
Gemeub. KAMER. èU
keuken, douche,
Schaesbergerweg 15* * \\
len.
KAMERS te h. Maast"1

terstr. 24 Brunssuni^^l
Twee luxe APPA,V
MENTEN te h. te Che
mont, 045-459543^^/' -né
APPARTEMENT te JVte Geulle mcl. cv. «W
en water en c.a. Te
043-649428. S%

220 m 2, op goede stan
19-1312. _^y



Duitsland 1
m^mmmm____

i_l .ARD"Ratgeber. Toeristische
£»■ vandaag: 1. Godekope vliegtic-
-3 s- 2. Speciale trein-aanbiedingen.. Toeristisch nieuws. Presentatie:

10J°achim Bech.
10'ai Jiaesschau.g"J (TT) Die Schwarzwaldklinik.
10sne- A,l-: Ge'ahr für Udo Herh.
Am Als das Licht ausging.u^erikaanse speelfilm uit 1987 van
QV.Averback. Met: Doris Day, Patrick

Ij 1 »eal- Terry Thomas e.a.42 Weltspiegel.
130ft.i,rsoverzicht-
'4 4n Tagesschau.
's'oi! ** Te|etekst-overzicht.
ISnc J?9esschau.j"* Smha Moca - die Tochter des

n*'avenhalters. Braziliaanse serie
Pa L de roman van Maria Dezonne
San. 600 Fernandes. Met: Lucéliapt? oS' Rubens de Falco, Marcos

15an ea-
rb Berlin _

Ecke Bundesplatz. Se-
* Portretten. Afl.l: Maria S., alleen-

-16 £?nf|e moeder van 2 kinderen.
16rr £'" Trickfilmschau.
?pqh n Hamste<" 'm Nachthemd.
tion t ge k'nderserie. Afl.2: Expedi-

AjfiAbenteuer Wildnis. Natuursrie.
17 iq T

De P j|oot met de camera.
l/ 2? tagesschau.

Sp i Jlu9in deHolle: Afl.: Der gros-se um-
18'an i?9esschau.la's, ",er "nd Heute. Actualiteiten.
Éir, Grosstadtrevier. Serie. Afl.:

l9'ne neueKollegin.
!Ï2?ramma-overzicht.

ïo'ic )TT) Tagesschau.
nutl (^ Pe,er Strohm: Noch 3 Mi-
Roth s HimrTielfahrt. Serie van Sigi
toar, emund Met: Klaus Löwitsch,
9e

lla Marschall, Martin Semmelrog-
**____ Pe,er Strohm bevrijdt op aan-
fok»ngen van de BKA een i°n9e ,er-

ste uit de gevangenis om op deze

wijze bij een terreurgroep te kunnen
infiltreren.

21.00 Kampf gegen Spritze und
Joint. Reportage over Ignacia Marti-
nez die in madrid drug-verslaafden
probeert te helpen.

21.45 Weltenbummler. Reisreporta-
ge van Hardy Krüger over Californië. .

22.30 Tagesthemen. Actualiteiten.
23.00 ■ Der Diener. Engelse speel-

film uit 1963 van JosephLosey. Met:
Dirk Bogarde, James Fox, Sarah Mi-
les e.a. De jonge aristocraat Tony
leeft in zijn Londense appartement
een leven in de stijl van zijn voorou-
ders. Zijn bediende Barrett herkent al
gauw zijn meesters zwakke punten
en buit ze volledig uit.

00.50 Tagesschau.
00.55-01.00 Nachtgedanken. Be-

schouwing door Hans Joachim Ku-
lenkampff.

TV-KANALEN,
GOLFLENGTEN
voo,6. en cAI-abonnees:

"analen zie schema exploitant

%%~ 2wart wit programmg
oQ

~ stereo geluidsweergave
Tt ~ tweetalig bij stereo-app.= teletekst ondertiteling

TÊLEVISIE
m^and 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
BelgiëRTßF 1: 3en 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
'Son §choolte'evisie.

srh 2onen en dochters. Australi-
Rinh Serie met Pat McDonald, Torn

15 oe ,rds' Rowena Wallace e.a. Hem.
'S 4O u Ven" en ,aten 'even- Herh
17*3" Modem: Weer en klimaat. Herh.

k„n«i Snorkels. Amerikaanse te-entiimserie. Afl.9: Jo-Jo doet het weleven.
18 a_ L k- Animatieserie. Herh.
kZ> (Vons- Afl.: Plons en de karre-

-18 inHerh'
Öp p°stbus X. Jeugdserie. Afl.2:
ken d

e wreker- Met: Jaak Vissena-
-18 _i_ vul R,cour. Lulu Aertgeerts e.a.

Willem Teil. Amerikaanse-Brit-
leugdserie rond de legende van

Mptïï, TelL Afl.: De kiesmannen.«i Will Lyman, Jeremy Clyde, Ro-
-18 5» orleVe e-a.

ditT, "UWen»>ri. Documentaire over
19 il^ergte in Oeganda.

o'vpr,i !?edelin9en- programma-
-19 "»« i. en Paardenkoersen.£30 Nteuws.

pyy Bur«n. Australische serie metfancis Bell, Dasha Blahova, PeterQnen e.a. Des krijgt moeilijkheden
ja,

)n werk omwille van Daphne.
tel?. Fanklub- Ben Crabbé presen-
ten nieuw talent en de kijker mag
da=. wie en vedette wordt. Van-

Mister M, goochelaar.
q_°_ 18'" James Cook. Achdeli-Mirh..ral,sche serie- Afl.2. Met: Keith
wa£ Femando Rey, Carol Drink-er e.a. Enkele maanden later kiest

1111l i

de Endea het ruime sop. Onder de
bemanning bevinden zich ook enkele
beroemde wetenschappers en kun-
stenaars, zoals de schatrijke natura-
list Joseph Banks.

21.20 Kijk uit! Verkeerstips. Vandaag:
Op gladdewegen veilig rijden en rem-
men.

21.25 Wikken en wegen. Consumen-
tenmagazine. Vandaag: 1. Geldru-briek - obligaties. 2. Rijden met lood-
vrije benzine? Presentatie: Miei Louw
en Luc Van De Put.

22.20 Intermezzo.
22.25 Kunst-zaken.
22.30 Nieuws.
22.45 Horizon. Wetenschappelijk ma-

gazine. Laboratorium: Aarde en ruim-
te. Mathematisch model waarmeemen de gedragingen van de atmo-
sfeer nagaat rond de planeten (Me-
teorologisch Instituut Bracknell). -Uit-
vinderssalon Eureka. Een overzicht
van de internationale belangstelling,
in het bijzonder van Chinese kant!
Een Chinese vinding werd bekroond
met de Wilfried Martens-prijs. -De re-
centste experimenten van het labo
Magnel (RUG). Dit labo bestudeert
momenteel de combinatie glasvezel-
beton ter vervanging van staal-beton.
Presentatie: Bert Geenen en Liliane
de Wever.

23.10-23.15 Coda. Sonnet, van Wil-
lem Kloos.

Nederland 2
13.00-13.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
AVRO
16.00 "" Service Salon. Familiema-

gazine. Presentatie: Catherine Keyl
en Amanda Spoel.

17.32 (TT) Chinese Chef. Culimair

magazine. Afl.: Dumplings.
18.02 "" Ontdek jeplekje. Vandaag:

Bergen op zoom.
18.12 Van huisschaker tot club-

schaker. 12-delige cursus schaken
0.1.v. Hans Böhm.

18.32 The Real Ghostbusters. Ame-
rikaanse tekenfilmserie. Afl.: De
Ghostbusters in Schotland. Ray valt
van zijn stokje als hij hoort dat hij van
zijn oom in Schotland een groot kas-
teel heeft geërfd.

18.55 De Fabeltjeskrant. Afl.: De rode
vlek ziekte.

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

19.25 Sportpanorama. Presentatie:
Robin Albers.

20.00 (TT) Journaal.
20.29 Compilatie 'Wedden dat..?'

Hoogtepunten uit het afgelopen sei-
zoen. Presentatie: Jos Brink.

21.40 Televizier. Actualiteitenmagazi-
ne. Presentatie: Ria Bremer, Karel
van de Graaf, Pieter Varekamp en
Cees van der Wel.

22.20 (TT) Tussen kunst en kitsch.
Kijkdag in het Fries Scheepvaart Mu-
seum en Oudheidkamer Sneek.

23.00 Flairck 10. Concertregistratie
t.g.v. het 10-jarig bestaan van de mu-
ziekgroep Flairck.

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

23.55-00.00 Journaal.

—————————————————

Duitsland 2
09.45 Zie Duitsland 1.
13.15-13.45 Warum Christen glau-

ben. Serie over religie. Afl.3: Bei uns
in Sicilien.

15.25 "" Videotext für alle.
15.45 Programma-overzicht
15.55 Heute.
15.58 Boomer, der Streuner. Serie

met Tammy Lauren, Whitney Blake
e.a. Afl.: Der Schönheitswettbewerb
(2).

16.20 Logo. Kinderprogramma.
16.30 Unser Freund... das Pferd. 13-

-delige documentaireserieover de ge-
schiedenis van paard en mens. Afl.:
Das kleinste Pferd der Welt.

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

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

17.45 SOKO 5113. Serie. Met: Werner
Kreindl, Wilfried Klaus, Heinz Bau-
mann e.a. Afl.: Ware auf Bestellung.

18.58 Programma-overzicht.
19.00 Heute.
19.30 (TT) Eine Bonner Affaire. Tv-

film van Bernd Schadewald. Met: Hel-
mut Zierl, Gerhard Olschewski, Urse-
la Monn e.a. Een man die op een mi-
nisterie werkt, wordt verdacht van
spionage. Ondanks zijn onschuld is
zijn zakelijke en maatschappelijke le-
ven verwoest.

21.00 Ratschlagg für Kinoganger.
Filmtips.

21.15 WISO. Sociaal-economisch ma-
gazine.

21.45 Heute-journal.
22.10 Viva Bahia! Portret van de Bra-

ziliaanse auteur Jorge Amado.
22.40 Die stillen Stars. Serie portret-

ten van Nobelprijs-winnaars. Van-
avond: de scheikundige William N.
Lipscomb.

23.10 "" ZDF JazzClub. Presentatie:
Silvia Droste. Vanavond: Rudolf Ma-
zac en zijn French Hom Big Band en

The David Asarjan Trio.
00.25-00.30 Heute.

" Angela Roy, Wildried Klaus en Heinz Baumann in 'SOKO 5113. (Duitsland 2 - 17.45 uur)

RADIO
Radio 1:95,3en 100.3 mHz: 747 kHz (402 m) en
1251 kHz (240 m)

Radio 2: 921 en 88.2 mHz (van 1900-7 00 ook
frequenties AM- en FM-zenders Radio 1)
Radio 3: 103.9 en 90.9 mHz
Radio 4: 98.7 en 94.5 mHz
Radio 5: 1008 kHz (298 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)
WDR4: 93.9 en 91.9 mHz

België/TV 2
19.00 Zonen en dochters. Australi-

sche serie. Met: Pat McDonald, Torn
Richards, Rowena Wallace e.a. Ro-

ger doet Samantha een aanbod dat
ze niet zomaar kan weigeren. Tim en
Donna zijn verloofd.

19.23 Tweemaal Zeven. Tv-spelletje
met Mark Demesmaeker.

19.28 Programma-overzicht.
19.30 Nieuws.
20.00 Extra time.
20.30-22.20 Uitzending door der-

den: Lichtpunt. Programma van de,Vrijzinnige Verenigingen.

België/RTBF 1
14.00-15.45 Schooltelevisie. 16.50-
-17.20 Schooltelevisie. 17.45 Vacature-
bank. 18.00 Nouba nouba met Hello
Kitty en Tik Tak. 18.30 Jamais deux
sans toi, gevarieerd informatief pro-
gramma. 19.00 Journaal. 19.03 Ce
soir, Waalse actualiteiten. 19.24 Paar-
denkoersen. 19.30 Journaal. 20.00
Festival du cinéma de Bruxelles. 20.05
Contacts, verkeerstips. 20.10 2010.
Amerikaanse speelfilm uit 1984 van
Peter Hyams. Met: Roy Schneider,
John Lithgow, Helen Mirren e.a. Aansl.:
Debat over ruimtevaart. 23.25-23.55
Journaal.

België/Télé 21
18.30 Schooltelevisie. 19.30 Journaal
(met Met: Wereldcup-skiën voor dames
te Grindelwald. 20.00 Start. Sportma-
gazine met skiën (Grindelwald) 22.00-
-22.45 Top 21, hitparade. Presentatie:
Maureen Dor. (herh.).

programma's maandag televisie en radio

Nederland 1
I '|00"13.05 Nieuws voor doven en

<Ro hthorenden-
j* Neighbours. Australische serie.
r*tt en Danny zoeken werk en Maria

Iscc ze 99en de waarheid."»5 Nogges. Herhaling van KRO-a9menten. Presentatie: Mieke La-

"j>9 De poppenkraam. Kinderserie.
'7 On Ra' Ra' Ra' wie zi'n wi'?"0 Er was eens... het leven. Te-®n'ilmserie over de werking van hetmenselijk lichaam. Afl. 3: De bewa-
\u_ van het lichaam.

' 17*2 Journaal-
IBnn Tekenfilmfestival.

Kinderkookkafé. Vandaag: Ka-
*'lauw in botersaus met puree.

Liesbeth List. Presentatie: Mar-ftn Macrander.
"*° Op je ogen. Jongerenmagazi-

is!' Herh-'*s Pimmetje Panda. Af1.16: Er
'9 <v_ een w'nkel 'n de snoezelbos.
19r9 Journaal.
'9 3n

T°m en JerrV-£V Volmaakte vreemden. Ameri-oanse comedy-serie. Afl.: Twinkie's
)9n"*elijksprobleem.

" 5 Mijn dochteren ik. Engelse co-"edy-serie. Afl.: Een film uit vervlo-*i tijden. Samantha vindt een film
jj|ar°P haar moeder te zien is.
F
*5 Artsen in de frontlijn. Reeksanse tv-fjims over artsen die huma-, aire hulp bieden in ramp- en oor-

gsgebieden. Afl.l: Biafra, de ge-rrie. Een groep artsen heeft beslo-n de bevolking tot het bittere eindee beunen.
ii

21.50 Hotel op stelten. Engelse co-
medy-serie. Afl.: Het huwelijksfeest.

22.30 Journaal.
22.40-23.25 Kerk in Tsjechoslowa-
kije. Asthma.

" John Cleese en Andrew Sachs in 'Hotel op stelten. (Ne-
derland 1 - 21.50 uur)

Nederland 3
NOS
09.00-09.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
10.00 Schooltelevisie. Maar niet

heus. Afl.2.
10.30-11.00 Jonge onderzoekers.
Les 9.

13.00-13.05 Nieuws voor doven en
slechthorenden.

14.30-15.00 Schooltelevisie. Engels
basisonderwijs, groep 7. Les 5.

17.15 Nieuws voor doven en slecht-
horenden.

17.30 Journaal.
17.45 Sesamstraat.
18.00 Medelanders Nederlanders:

Kei-eilanders.
18.30 (TT) Taal van alledag. Les 1.

Herh.
18.45 (TT) Taal van Alledag. Les 16.

19.00 (TT) Het Klokhuis. Afl.: Ener-
gie.

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

ma waarin theateren boeken centraal
staan.

19.31 Staatsloterij. Tweede trekking
van de 789ste loterij.

19.36 Film van de Stichting Werkenro-
de.

19.41 Zendtijd ten behoeve van de
Volkspartij voor Vrijheid en Democra-
tie (VVD).

20.00 Journaal.
20.29 "" Rok en rol. Afl.s: Op in de

nacht.
21.15 Studio Sport.
21.55 Kenmerk. Actualiteitenrubriek.
22.20 Bericht van de Wilde Ganzen.
22.30 Journaal.
22.40 Open Universiteit: Karl Pop-

per: De menselijke kennis en haar vij-
anden.

23.10-23.15 Nieuws voor doven en
slechthorenden.

" Jos Brink in 'Compilatie
Wedden dat...?' (Nederland
2 - 20.29 uur)

Duitsland 3 West
08.00 Tele-Gymnastik.
08.10 Schooltelevisie
09.10 Sesamstraat
09.40-12.00 Telekolleg 11. Cursus ge-

schiedenis. Les 15. Herh.
17.35 Teletekstoverzicht.
18.00 Telekolleg 11. Cursus Duits. Les

16.
18.30 Sesamstraat.
19.00 Aktuelle Stunde. Regionaal

magazine met nieuws en sport.
20.00 Landesspiegel: End-Spiele.

Documentaire over het toneelstuk 'En
attendant Goddot' van Beckett.

20.30 Innenansichten: Nur nicht auf-
geben. Reportage over de omscho-
ling van een leraar.

21.00 Harald & Eddi. Sketches met
Harald Juhnke en Eddi Arent.

21.30 West 3 aktuell.
21.45 Signale: Ich kontrollier dich ja

nur - urn dir zu helfen. Documentaire
over familieleden van alcoholisten.

22.30 Kutlurszene. Cultureel magazi-
ne. Vandaag: Kulturkampf der Staed-
te.

23.15 Kultur extra: Kunst in Ge-
sprach. Programma over kunst en
marketing.

00.00-00.05 Laatste nieuws.

TV5
16.10 Agence interim. 16.30 Bonjour, j
Bon Appétit. 17.00 Récréation. 17.30 j
Des chiffres et des lettres. 18.00 Une ;
Voix La Nuit. 19.30 Papier glacé, j
20.00 L'autobus du show-business. =21.00Nouveau monde. 22.00 Journal j
télévisé. 22.35 Entrepreneur lnc. [
23.00 Arme Hébert. 23.30 Nord-Sud. I
00.00 Rock etc. 00.30-01.00 Papier j
glacé.

" Ben Crabbé presenteert
nieuw talent in fanklub(BRT 1 - 20.20 uur).

Radio 1 radio(Elk 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.
12.50Moment. 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 2
(Elk heel uur nieuws.) 7.04 Een
goede morgen met Ron Brandste-
der (8.04-8.15 TROS-Aktua) 9.04
TROS Gouden Uren. 11.04Op Vol-
le Toeren. 12.04 André van Duin.
13.04TROS Aktua. 13.15Tijd voor
Tetske. 14.04 Muziek uit duizen-
den. 15.04Met muziek uit het hele
land door. 16.04 Open huis. 16.57
EO-Metterdaad hulpverlening.
17.04 Ronduit Radiokrant. 18.04Tijdsein. 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? 20.02-7.00Zie radio1.

Radio 3
(Elk heel 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
Meta. 22.03 Candlelight. 23.03-
-0.00 Droomgeheimen.

Duitsland 3 SWF
08.20 Tele-Gymnastik.
08.30 Telekolleg 11. Cursus Duits. Les

16.
09.00-10.50 Schooltelevisie.
16.30 Schooltelevisie.
17.30 Telekolleg 11. Cursus Duits. Les

16. Herh.
18.00 Sesamstraat.
18.28 Da schau her. Programma voor

nieuwsgierigen. Presentatie: Maria
Knilli. Herh.

18.56 Het Zandmannetje.
19.00 Abenschau.
19.30 Lander - Menschen - Aben-

teuer: Tal der Erdmanchen. Natuur-
documentaire.

20.15 Andere Volker-andere Sitten:
Konflikte. Discussie over wereldcon-
flicten.

21.00 Südwest aktuell - Neues urn
Neun.

21.15 Keine Kohle für die Zeche:
Wackelt der Jahrhundert-Vertrag?

21.45 ■ Der Fall Liebkneceht-Lu-
xemburg. Docudrama van Theo
Mezger. Deel 2. De plegers van de
moord op Luxemburg en Liebknecht
creëren een rookgordijn vol tegen-
strijdigheden om de ware toedracht
voor altijd te verdonkeremanen.

23.05 Gerichtstag: Ohne Trauschein
nichts zurück?

23.45-23.50 Laatste nieuws.

Radio 4
7.00 Nws 7.02 Aubade (8.00 Nws).
9.30 Daar word ik stil van. 10.00
KRO-Klassiek op maandagmor-
gen: 1. Philharmonia-kwartet Ber-
lijn. 2. Radio Filharmonisch Orkest
0.1.v. Hugh Keelan. 3. Sonja van
Lier, sopraan, en Thorn Bollen, pia-
no. 11.50 Over muziek. 12.00 Ra-
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 o l.v. Christian Badea m.m.v.
Dezsö Ranki, piano. 21.30 Jan No-
votny, piano. Uit: Tsjechische dan-
sen, Smetana. 22.00 Jazz op vier.
23.00-0.00 Het zout in de pap.

Radio 5
6.30-6.49 Scheepvaart- en markt-
berichten en uitgebreid weerbe-
richt. 9.00 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 de twijfel. 13.00 Nws
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 dnehoog-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.

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

kaanse serie. Herh.
09.55 Australian Open 1989. Tennis:

eerste dag Australian Open 1989
vanuit Melbourne.

11.00 Ihr Auftritt, Al Mundy. Ameri-
kaanse serie. Afl.: Kennen sic Mr.
Goldman. Herh.

11.40 Sketchhotel. Serie. Afl.: Hotel
im Nebel (3).

11.50 Tekenfilm.
12.00 Du schon wieder. Amerikaan-

se serie. Herh.
12.30 Klassik zu Mittag, met het RTL-

Orkest.
13.00 Heute bei uns.
13.10 Australian Open 1989. Tennis

vanuit Melbourne: de wedstrijden van
de afgelopen nacht.

15.45 Netto: Ihr Wirtschaft heute.
Economisch magazine.

15.55 RTL Aktuell.
16.05 Die Springfield Story. Ameri-

kaanse serie.
16.55 RTL Aktuell.
17.00 Australian Open 1989. Tennis:

samenvattingen.
17.55 RTL Aktuell.
18.00 Ihr Auftritt, Al Mundy. Ameri-
kaanse serie. Afl.: Keine Ruhe in Rio.

18.45 RTLaktuell.
19.02 Karlchen.
19.10 Der Sechs-Millionen-Dollar-

Mann. Amerikaanse serie. Afl.: Raub
des Pharaos.

20.00 Weerbericht.
20.10 Killer sind immer unterwegs.

Russisch-Frans-Zwitserse speelfilm
uit 1981/83 van Alexandre Alov, Vla-
dimir Naoumov en Michael Schatrov.
Met: Curd Jurgens, Alain Delon, Na-
tacha Belokhvostikova e.a. Tijdens
de beroemde Teheran-conferentie in
1943, die Churchill, Roosevelt en Sta-
lin bijeen bracht, is de moordaanslag
van de Duitse geheime dienst op
deze drie heren, mislukt. Zevenen-
dertig jaar later, als in Londen de ge-
heime documenten uit 1943 geveild
worden, komt deze geschiedenis
weer aan het licht. Het verhaal gaat
van Teheran naar Parijs, van Londen
naar New Vork en van Genf naar
Moskou. Het blijkt dat de hartstochten
en tegenstanden van de geheime
diensten tussen Oost en West in al
die jaren niets aan kracht verloren
hebben...

21.50 RTL-Spiel.
22.00 RTL Aktuel.
22.25 Australian Open 1989. Tennis:

samenvattingen.
22.35 Mannermagazin 'M.
23.10 Kulturmagazin 10 vor 11.

23.35-00.25 Street Hawk. Amerikaan-
se serie. Herh.

00.25 Einde.

SSVC
12.30 Children's SSVC. Kinderpro-
gramma.

12.40 For Schools: Stop-look-listen.
13.05 Children's SSVC.
13.20 Charlie Chalk. Serie.
13.35 Bazaar.
14.00 News and weather.
14.30 Neighbours. Serie.
14.50 Knots landing. Serie.
15.40 Children's SSVC.
16.00 The Real Ghostbusters. Serie.
16.20 The Snorks. Serie.
16.35 Knightmare.
17.05 Grange Hill. Serie.
17.30 Blockbusters.
17.55 The Chart Show. Videoclips.
18.45 News and weather.
19.00 Strike it Lucky. Quiz.
19.25 Coronation Street. Serie.
19.50 Me and my girl. Serie.
20.15 The Natural World. Natuurdo-

cumentaire.
21.05 Boon. Serie.
22.00 News and Weather.
22.30 World in Action. Reportage.
22.55-23.45 Sportscene.

Sky Channel
06.30 European Business Channel.
07.00 Good Morning Scandinavia.
08.00 The DJ Kat Wake-Up Club.
08.05 The DJ Kat Show.
09.00 Cisco Kid. Serie.
09.30 Pound Puppies. Serie.
10.00 "" Made in Germany.
11.00 "" Countdown.
12.00 "" The Coca-Cola Eurochart
Top 50.

13.00 Another world.
14.00 Beyond 2000. Serie.
15.00 Ritters Cove. Serie.
15.30 Starcom. Serie.
16.00 "" The Nescafé UK Top 40.
17.00 The DJ Kat Show.
17.57 The Uniroyal Weather Report
18.00 Gidget. Serie.
18.30 I Dream of Jeannie. Serie.
18.57 The Uniroyal Weather Report.
19.00 The Ghost & Mrs. Muir. Sen».:
19.30 The Insiders. Serie.
20.30 Monday Movie: Crazy Mama. "
22.02 The Uniroyal Weather Report,'
22.05 Mobil Motorsports News. -22.35 "" Soul in the City.
23.35 "" The Nescafé UK Top 40.
00.35 "" Canada calling.
00.57 The Uniroyal Weather Report.
01.00 Sergeant Early's Dream.
02.00 La Cathedrale Engloutie.
02.20 African Culture.
03.05 The Moguls.
03.50-06.30 Landscape channel.

Omroep Limburg
7.15-7.59 Ochtendmagazine: Lim-
burg actueel, gasf 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,
1402, 15.02 en 1602 Kort nws.
17.02Region. weerber. 17.05 Lim-
burg actueel, agenda en muz
17.25 Vakwerk: de Limburgse ar-
beidsmartt, scholing en vacature-
bank. 17.55Kort nws. 18.05-18.07
Aankondigingen.

BRT 2
5.30 De Gouden Geeuw. (6.00,
6.30, 7.00 Nws. 7.30 Nws. en
RVA.-berichten). 8.00 Nieuws.
8.12 De Groote Magazijnen 10.00
Nieuws. 10.03Kwistig met muziek.
11.55 Mediatips. 12.00 Limburg
1989. 13.00 Nieuws. 13.10 Joeke-
bokssouvenir 14.00 De eerste
dag. 16.00Vooruit Achteruit. 17.00
Focus.- 17.10 Hitrevue. 18.00

Nieuws. 19.00 Zig-Zag. 220p
Nieuws. 22.05 Maneuvers in het
donker. 23.30-2.00 Twee tot tw^e.
(om 00.00 uur Nieuws )

WDR4
405 Radiowecker. 6.05 Morgen-
melodie. 9.05 Musikpavillon 12.07
Gut aufgelegt 14 05 Auf der Pro-
menade. 15.00 Café-Konzert
16.05 Heimatmelodie. 17.00 ftfu,-
sik-Express. 20.05 Zwischën
Broadway undKudamm. 21.00 Mu-
sik zum Traurnen. 22.30-4.05
Nachtexpress

SAT 1
06.00 Guten Morgen mit SAT 1. 09.06
SAT 1 Bliek. 09.05 Programma-over-
zicht. 09.10 Der Nachste bitte. Afl.: Da
helfen keine Pillen. 09.35 Superkater.
Afl.: Schonzeit für Superkater. 10.00
SAT 1 Bliek. 10.05 General Hospital.
Afl.: Die Explosion. 10.50 Teletip Ko-
ehen. 11.00SAT 1 Bliek. 11.05 Die gol-
dene Göttin vom Rio Beni. Duits-
/Spaans/Franse speelfilm uit 1964 van
Eugenio Martin met Pierre Brice, Ha-
rald Juhnke, Gillian Hill e.a. 13.00 Tele-
Börse. 14.00 Ihr Horoskop. Afl.: Pro-
gramma-overzicht. 14.05 Mr. Magco.
Afl.: Mr. Magoo und Robin Hood. Deel
2. 14.30 ■Lassie. Afl.: Die Gans. 14.55
Der Goldene Schuss. 15.05 General
Hospital. Afl.: Unfall oder Mordver-
such? 15.50 Teletip Koehen. 16.00
Mem Freund Taffdi. Afl.: Ein Traumge-
schaft. 16.25 Der Goldene Schuss.
16.35 Die Leute von der Shiloh Ranch.
Afl.: In Triste wartet der Tod. 17.35SAT
1 Bliek. 17.45 Bezaubernde Jeannie.
Afl.: Der Wirbelsturm. 18.15Glücksrad.
18.45SAT 1 Bliek. 19.00SAT 1 Wetter.
Aansl.: Programma-overzicht. 19.10 V- Die ausserirdischen Besucher kom-
men. Afl.: Die Konferenz yon Playa del
Mar. 20.00SAT 1 Bliek. 20.10 Make-up
und Pistolen. Afl.: Sucht. 21.05 SAT 1
Bliek. 21.10 Unsere tollen Tanten in der
Südsee. Oostenrijkse komedie uit 1963
van Rolf Olsen met Gunther Philipp,
Barbara Frey, Gus Backus c.a. 22.40
SAT 1 Bliek. 22.50 News & Stories.
23.30-23.40 Programma-overzicht.

3 SAT—————————————————————————
14.15 ZDF Musikkanal. Muziekpro-
gramma. 17.15 Heute Abend in 3sal.
17.20 Mini-ziss. Jeugdjournaal. 17.30
Pinocchio. Afl.: Die verschwundene
Fee. 18.00 Bilder aus Österreich. 19.00
Heute. 19.22 3sat-Studio. 19.30 Bapk-
stage. Muziek-informatie-magazinfc.
20.15 Jugend-Stammtisch. Discussie-
programma. 21.00 Ein Heim für Tieré.
Afl.: Trauriger Sonntag. 21.45 Kultur-
journal. 21.53 Sport-zeit Nachrichten.
22.00 Zeit im Bild 2. 22.20 ■ Der Hen-
ker von London. Duitse speelfilm uit
1963 van Edwin Zbonek met Hansjötg
Felmy, Maria Perschy, Dieter Borsche
e.a. 23.50 3sat-Schlagzeilen.

Super Channel
07.00 World News and Business.
08.00 The Mix. Entertainment. Elk uur

(tot en met 16.30 uur) World News.
16.30 Hot Line. Live show.
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 Kansan. Film.
21.45 World News in het Engels.

Duits en Nederland.
22.00 As entertainment tonight...:

The Discovery Zone. Film.
00.00-03.00 The Mix. Entertainment.

Belg. Rundfunk
630Radiofrühstück 7.15 Wunsefi-
kasten 7.30 Regionalmagazin.
7.45 Veranstaltungskalender. 8.10
Presseschau 8.30 Besinnliche
Worte 9.05 Regionalmagazin. 9 05
Musikexpress. 10.00 Gut Aufge-
legt 11.05 Gut Aufgelegt. 12.00
Musik bei Tisch (Veranstaltungska-
lender). 12.30 Presseschau. 13.00
Frischauf. 14.05 Schulfunk: Wie
schreibt man das? 14.20Musikzeit
heute: Operette und Musical. 15 00
Nachmittagsstudio 16.05 Spot-
light: US-Charts. 17.05 Oldiekiste
18.00 Regionalnachnchten: BRP-
Aktuell. 18.40-2000 Jazz.

Luxemburg/RTL
5.30 Guten Morgen! 9.00 Ein Tag
wie kein anderer 11 00 Treff 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
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Heerlense Jacqueline ontdekt interessante feiten
Onderzoek naar ongehuwd
moeder zijn in jaren vijftig

De eerste vrouw die na de ope-
ning van de Heerlense Vroed-
vrouwenschool in 1913 moest
bevallen, bleek een ongehuw-
de moeder te zijn. Dat ontdek-
te Jacqueline van Renen tij-
dens haar onderzoek naar de
positie van ongehuwde moe-
ders in de jaren 1946 tot 1960.
„De toenmalige geneesheer-
directeur dr. Meuleman trok
zich het lot van deze vrouwen
aan. En zo is de term 'door-
gangshuis voor ongehuwde
moeders' ontstaan", aldus Jac-
queline. Zij hoopt over een
aantal maanden op het onder-
werp 'Vrouwengeschiedenis'
aan de Hogeschool Katholieke
Leergangen in Sittard af te
studeren.
Jacquline studeert sinds een aantal
jaren Geschiedenis èn Nederlands.
Met name het onderwerp 'vrouwen-
geschiedenis' boeide haar, maar ze
wist ook dat het een moeilijk thema
was. Toch nam ze het besluit om
juist hierover een scriptie te schrij-
ven. „Ik ben in juni van het vorig
jaar begonnen met een onderzoek
naar de positie van ongehuwde
moeders in de periode van 1946 tot
1960 en ik hoop over enkele maan-
den met mijn scriptie klaar te zyn.
Toen ik in het archief dook van het
Sociaal Historisch Centrum in
Maastricht had ik myn onderwerp
gauw gevonden. Ik kwam daar ma-
teriaal van de Elisabethkliniek
(Vroedvrouwenschool Heerlen,
red.) tegen met de term 'doorgangs-
huis voor ongehuwde moeders. Het
leek me een interessante en boeien-
de afsluiting van myn afstudeerpro-
ject."
Jacqueline zocht contact met de
Vroedvrouwenschool en kreeg daar
alle medewerking. „Ik kreeg adres-
sen van maatschappelijk werkers,
(al in 1934 nam de Vroedvrouwen-
school een afgestudeerd maat-
schappelijk werkster in dienst) ver-
loskundigen en begeleidsters die in
de jaren vijftig in deVroedvrouwen-
school werkzaam waren geweest.
En ik heb contact gezocht met een
ongehuwde moeder die in dezelfde
tyd daar bevallen is. Deze mensen
heb ik geinterviewd en mede daar-
door ben ik een stuk wijzer gewor-
den wat betreft de hulpverlening in
het 'Sociaal Katholieke Moeder-
huis', zoals het 'doorgangshuis'
sinds 1941 heette. Nog later zou het
trouwens de naam Huize Hooghees
krijgen."
Jacquline verdiepte zich in de socia-
le, geografische en economische
achtergronden van de ongehuwde

moeders in die tijd. Met name meis-
jes uit Noord-Brabant, Gelderland
en Limburg, en later ook uit Duits-
land kwamen naar Heerlen om te
bevallen. Hun leeftyd en ook het
milieu verschilden.
Ze werden min of meer 'verstopt' in
een apart gedeelte van de Vroed-
vrouwenschool.
Huize Hooghees werd in 1973 geslo-
ten, omdat het aantal ongehuwde
moeders vooral door het gebruik
van voorbehoedsmiddelen sterk
verminderde. „En de meisjes die
zwanger raakten hoefden niet meer
zonodig 'weggestopt' te worden.
Ongehuwd zwanger kwam steeds
meer uit detaboesfeer."
Tussen 1913 en 1973 bevielen in de
Vroedvrouwenschool 6.224 onge-
huwde moeders. Jacqueline: „Na
korte tijd bleek dat het gebouw aan
de Akerstraat veel te klein was. Er
werd verhuisd naar de huidige
Vroedvrouwenschool. Ook daar
werden de ongehuwde vrouwen
nog steeds afgeschermd van de ge-
trouwde vrouwen die er kwamen
bevallen. Meestal kwamen de meis-
jes drie maanden voor de bevalling.
Niemand mocht immers weten dat
ze in verwachting waren. De vrou-
wen werden op advies van de huis-
arts, sociaal werker of parochie-
geestelijke doorgestuurd naar de
Vroedvrouwenschool. Indien nodig
werd nog tot drie maandenna de be-
valling voor psychische begeleiding
gezorgd. In die periode werd onder
andere bekeken of de meisjes mét
hun kind naar huis konden. Er wa-
ren vrouwen die hun kind, al dan
niet gedwongen, afstonden.
Toen de adoptie-wet in 1956 wera
ingesteld zyn er ongetwijfeld kinde-
ren geadopteerd. Maar het streven
van de Vroedvrouwenschool is al-
tijd geweest: het kind bij de moeder
te laten. Daar waar dat mogelijkwas
gebeurde dat zeer zeker ook," ver-
telt Jacquline.
Het blijkt dat vooral in de jaren '45-
-46 grote aantallen ongehuwde moe-
ders hun kinderen in de Vroedvrou-
wenschool ter wereld brachten.
„Het precieze cijfermateriaal daar-
over by elkaar zoeken is een hele
klus. Ik ben daar dan ook nog druk
mee bezig. De literatuur over die pe-
riode is erg schaars. Het is in feite
een terrein wat nog helemaal ont-
gonnen moet worden. Ik hoop dat ik
met mijn scriptie hier een steentje
aan kan bijdragen."

" Jacquline: 'Ik ben nog druk
bezig met het onderzoek'

Foto: CHRISTA HALBESMA

Mystiek
Volgens Bernadet ontdekken
steeds meer mensen dat yoga hele-
maal niet door mystiek omgeven
wordt. „En dat is een prima ten-
dens", vertelt ze, „want het heeft in-
derdaad niets geheimzinnigs. Yoga
leert mensen zichzelf en hun eigen
grenzen kennen. Als je durft na te
denken en te voelen w"at in je inner-
lijk gebeurt en bereid ben om nega-
tieve zaken aan te pakken, dan heb
je baat bij yoga. Het is feitelyk het
terugvinden van het kind in jezelf
dat heel verwonderd is en opnieuw
kennis maakt met de aangeboren
nieuwsgierigheid." Volgens Berna-
det ontdekken mensen hun eigen
talenten die er al vanaf de geboorte
zijn. „Je leert die te gebruiken. Dat
lukt niet van de ene op de andere

dag; daar gaan heel wat emoties aan
vooraf. Begrijpelijk dat alleen men-
sen dieal jarenyoga beoefenen voor
de cursus yogaleraar in aanmerking
komen."
Er worden bij inschrijving geen
eisen aan een vooropleiding gesteld.
„Er wordt slechts gekeken naar le-
venservaring. Verder kan iemand
die de opleidingachter derug heeft,
zich verder specialiseren in bijvoor-

beeld leraar zwangerschapsyoga,
kinderyoga, yogatherapeut of medi-
tatieleraar."
Jan Dinkelaar, eveneens uit Den
Haag, beaamt de woorden van Ber-
nadet. Hy specialiseerde zich aan
dezelfde universiteit in 'Boeddhisti-
sche Meditatietechnieken gekop-
peld aan een metanoïsch (het den-
ken te boven gaan, red.) persoon-

lijkheidsmodel'. Jan start in Neer-
beek met de opleiding meditatiele-
raar. „Meditatie is een combinatie
van psychologie en op spiritueel ni-
veau bezig zijn. Beslist géén navel-
staren. Bij meditatie wordt in feite
gebruik gemaakt van de grens
slaap-waakbewustzijn. In dat sta-
dium, een ruimtebeleving die ieder
mens dus kent, laat je gedachten en
inspiraties toe. Het is de kunst om te
leren die gedachten en inspiraties in
het dagelijks leven te gebruiken."

Jan illustreert datgene wat hy be-
doelt met een voor iedereen herken-
baar voorbeeld. „Je rydt dagelijks
met je auto naar het werk. Heb je
haast dan is het net alsof iedereen
heel langzaam rijdt. Het jij echter de
tyd, dan lijkt het alsof andere weg-
gebruikers haast hebben. Dat ligt
niet aan het verkeer, maar aan jouw
instelling. Je schuift feitelijk verant-
woordelijkheden naar andere toe.
Leg je die bij jezelf dan ga je daar
positief mee om en zul jezien dat je
er in detoekomst wel voor zorgt om
op tijd te zyn."

Volgens Jan worden psychische
blokkades, die iedereen vanaf zijn
babytij d opbouwt, afgebroken.
„leder negatief gevoel is een blokje
erbij. Meditatie haalt die blokkade
langzaam maar zeker weg. Dan ben
je ook in staat om positieve dingen
als zodanig te ervaren waardoor ne-
gatieve invloeden geen kans meer
krijgen. Op den duur wordt medita-
tie net zo vanzelfsprekend als eten
en drinken."

Meer informatie: OSMOSE, Van
Boetzelaerlaan 30, 2581 AJ Den
Haag, _. 070-505457.

vrouw

Voorlichtingsfilm
'Meisjes en techniek’

Vorig jaar ontvingen de M.T.S. in Roermond en het Insti-
tuut Mens en Arbeid in Weert van het Ministerie van On-
derwijs en Wetenschappen de goedkeuring voor een pro-
ject 'Meisjes en Techniek.Een van de doelen hiervan is
het bevorderen van de doorstromingvan meisjes naar het
M.T.O. en in het byzonder naar de M.T.S. In dat kader is
er nu een voorlichtingsfilm op video verschenen. De pre-
sentatie zal aanstaande donderdag in de M.T.S. in Roer-
mond plaatsvinden.

„Het doel van de videofilm is de vrouwelijke leerlingen
van MAVO- en LBO-scholen te wijzen op de mogelijkhe-
den van een technische studiekeuze en van een techni-
sche beroepskeuze", aldus schooldecaan Wim van Hins-
berg van de MTS in Roermond in een persbericht. „De
film is bij uitstek geschikt voor vertoning op toeleve-
ringsscholen van MTS'en aan meisjes die staan voor hun
pakketkeuze en voor een vervolgopleiding."
Volgens van Hinsberg zijn er relatief weinig meisjes die
kiezen voor de exacte vakken en voor een technisch be-

roep. Het maatschappelijke bestel en de daarbinnen«ge-
vestigde rolpatronen zouden leiden tot een socialisatie,
waardoor meisjes zich verzetten tegen exacte vakken en
de techniek.

„Als een school- en beroepskeuze op grond van die socia-
lisatie wordt gemaakt en niet op grond van de individue-
le, reële aanleg en capaciteiten,kan dat leiden tot verspil-
ling van mogelijkheden en tot groot verdriet van de be-
treffende leerling", stelt Van Hinsberg.

De inhoud van de film, die ongeveer 20 minuten duurt,
laat een gezin zien waarvan de dochtervoor de keuze van
een vakkenpakket staat. Zy wil de exacte vakken kiezen
om later naar de MTS te gaan. Tegen deze keuze komen
de ouders in verzet, omdat volgens hen een technische
richting nietsvoor een meisje is. De film toont als reactie
hierop vrouwelijke MTS leerlingen die werkzaam zijn in
practica, tekenzaal of werkplaatsen. Ook het argument
van de ouders, dat het technische bedrijfsleven geen
vrouwelijke technici wenst, wordt teniet gedaan met
beelden van stagiares en meisjes diereeds een baan in di-
verse bedrijven gevonden hebben. De slotconclusie laat
zien dat meisjes net zo goed als jongens zich kunnen
oriënteren op een technische studie en een daaropvol-
gend beroep.

Voor meer informatie, het bestellenvan devideoband èn
eventuelekosten hiervankunt u contact opnemen met de
MTS, Kasteel Hillenraedtstraat 1, 6043 HA Roermond,
_. 04750-28646.

sprekend

Arme Marie
„Weet je dat Nederland slechts
tien vrouwen kent die directeur
zijnvan een schouwburg, theater
of cultureel centrum? Ik vind
dan ook dat ik als directeur van
het Wijngrachttheater en de Ro-
dahal een voortrekkersfunctie
heb ten aanzien van vrouwen die
zon baan ambiëren. Als ik slecht
zou presteren, krijgen andere
vrouwen mogelijk minder kan-
sen. En toch kan ik niet zeggen
dat anderen van mij verwachten
dat ik méér of béter werk lever
dan myn mannelijke collega's.

Een managementfunctie stelt,
zowel aan man als vrouw, be-
paalde eisen. En daar moetje aan
voldoen.
Ik kan van mezelf zeggen dat ik
redelijk perfectionistisch ben;
iets wat ik ook van anderen ver-
lang. Maar omdat ik met plezier
werk kan ik heel veel aan.
Daaraan draagt ook bij het feit
dat ik geen baan van half negen
tot vyf heb. Naast mijn dagtaak
ben ik ook - als andere mensen
vrij hebben - 's avonds en in de
weekeinden in de hal of in het
theater tevinden. Een privéleven
kan ik in feite vergeten, maar ge-
lukkig zijn thuis derollen omge-
draaid en wordt er rekening ge-
houden met mijn werk.

Ik vind dat ik 's avonds zoveel
mogelijk aanwezig moet zyn. De
artiesten vragen na afloop altijd
wat ik van de voorstelling vond.
Voor hen is een positieve reactie
van belang omdat ze hopen dat
ze het volgend jaarterug kunnen
komen en ik moet uiteraard we-
ten of ze kwaliteit brengen.
Om kwaliteit te kunnen beoorde-
len is het belangrijk - ik zeg dat
niet vanwege mijzelf maar voor
vrouwen, die erin geïnteresseerd
zijn- dat er in ieder gevaleen ar-

tistieke basis aanwezig is. Je
moet kwaliteit in elk genre kuO'
nen onderkennen. Daar hoef1
echt geen jarenlange studie aan
vooraf te gaan. Als je begint rnel
bijvoorbeeld naar lichtvoetige
films of toneelstukken te gaan.j
dan ontdek jevanzelf dat er op"-:
eens behoefte ontstaat om ande-
re culturele voorstellingen te be-
zoeken. Je verlegt je grenzen-
Het gaat dan spelenderwijs.
Persoonlijk vind ik dat ik in deze
functie meer intuïtief en minde»
zakelijk werk dan een man i°ü
doen. Als vrouw ga jeanders me;
emoties en problemen om, 'voel
je als het ware datje met bepaal'
deartiesten wélvoor de voorstel-
ling een praatje kunt maken en
met andere niét. Eigenlijk ben iK
overdag meer zakelijk en pra£'
matisch bezig en 's avonds mee*
met mijn gevoel.

Ik heb een hekel aan personeels-
advertenties waarin staat 'vrou-
wen genieten de voorkeur. Da3l
zou ik niet op reageren. Adver-
tenties waarin een vrouw wordt
opgeroepen te solliciteren naar
een baan waarin ook een man
heel goed kan functioneren, vind
ik in feite discriminerend voot
de vrouw. Er zyn inderdaad ba'
nen die meer vrouwgericht zi)n'
maar dat wil per definitie niet
zeggen dat een vrouw béter is nj
die functie dan een man. Dat
geldt ook omgekeerd.
Mochten hier vacatures komen
dan wil ik op voorhand geen
voorkeur uitspreken. Uitein"e'
lijk gaat het om de capaciteiten
die een mens heeft en hoe hij oi
zij als persoon is.

Doordat er maar een paar vrou-
wen zijn die dezelfde functie be-
kleden als ik, beschik ik over
weinig vergelijkingsmateriaal
om datgene waar ik mee bezig
ben te toetsen. Het is dus voorlo-
pig pionieren."

" Drs. Arme Marie Schip]
per, directeur Stichting CvH
tureel Centrum Kerkrade ,

Foto: CHRISTA HALBESMA!

Bernadet: 'Mystiek verdwijnt langzamerhand'

Start yoga- en meditatie
opleiding in Neerbeek

„Het is niet verstandig om zonder
een goede opleiding yogalessen te
geven. En er zijn in Nederland he-
laas sportleraren die dat wel doen.
Ik ben daar op tegen, omdat er by
yoga-oefeningen emoties loskomen
waar een leek moeite mee kan heb-
ben."

Aan het woord is psychologe Berna-
det Fretz uit Den Haag. Binnenkort
start zij. in het Neerbeekse instituut
Nanny Poyck een yoga-opleiding.
Bernadet volgde aan de Rijksuni-
versiteit in Leiden de opleiding in
de Oosterse Psychologie waarin ze
als eerste Nederlandse afstudeerde.

Haar specialisatie was 'Psychoso-
matiek in kind en volwassene, gere-
lateerd aan de Yogapsychologie,
met name de Hatha Yogatechniek-
en filosofie.

" Bernadet: 'Door yoga leer je jeaangeboren nieuwgierigheid
weer kennen' Foto: PETER ROOZEN

Praatgroep
"Binnenkort start VIDO Geleen J
weer met een praatgroep voo
vrouwen in de overgang. VroU"^
wen van 40 tot 60 jaarkunnenj
met leeftijdgenoten praten ove
de zowel lichamelijke als mafeschappelijke veranderingen d>
zij in deze periode doormaken- j
De praatgroep zal uit ten hoog'
ste 12 vrouwen bestaan. Dive»-
se onderwerpen komen aan
bod, zoals: het verschil tusse ,
het vrouwzijnnu en vroeger; <*
rol van echtgenote-moeder; d
nieuwe invulling van het l.evejtnadat de kinderen het huis u
zijn of gaan; me<|icijngebrui^
en vrij tijdsbesteding. Door* j
samen over te praten, vinde
vrouwen volgens de VIDO he '

kenning en erkenning van hu
problemen. De praatgroep
wordt begeleid door twee v?0?'
wen van dezelfde leeftü^groep die speciaal hiervoor cc
opleiding hebben gevolgd.
De twaalf bijeenkomsten vin-
den iedere maandagmiddag
van 13.30 tot 15.30 uur in. u{f
nerbrook plaats. Kosten ’ iV

per persoon. (

Meer informatie: Till c^«Schoubroeck, @ 04490-35&»"
of Tiny Collombon, @ 0449""
47018.

f Is uwfiguur
voor u oan probleem?

A
Ja, natuurlijk als u
thuis blijft zitten en er
niets aan doet!

Dank2ij de TFM-methode kunt u
met schriftelijke garantie

plaatselijk of geheel afslanken,
waarbij de huid mooi mee

aansluit.

Voor de vakantie van maat
46 naar maat 40?

Wilt u? Bel dan meteen op voor
gratis advies (figuuranalyse).
Nu doen, betekent de eerste
stap naar een slanke zomer.

045-311490

La Belle Hélène
TFM-figuurcorrectie-instituut

voor medisch verantwoord afslanken,
1223t6 langs natuurlijke weg. J

V r

(ADVFRTKNTIE)

I Modehuis II BOOSTEN I
Wij maken plaats voor
de voorjaarscollectie.

Dè volledige
wintercollectie

HALVE PRIJS
Akerstr.-Nrd. 156, Hoensbroek

_~_______\
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Voormalige MVV-doelman ook getest door Feyenoord

Nico Hanssen
op proef bij

Leeds United
"an onze medewerkerARNO ROMGENS

Hkw ?N ~ Nico Hanssen kent
Ï'ohj e dagen. De oud-doelman van
«aterri Sittard en MW, speelde
4uej .aB> met Feyenoord, een oefen-
verwifgen Barendrecht. Vandaag
kei e e!et hU naar Engeland. Om en-
-8h 0\vpagen zi Jn mogelijkheden te
Le M , aan tweede divisionists*" United.

e!?stryd tegen deamateurs van
c'ub) echt (3"° zeSe voor de profs-
«en. as geen serieuze test. Hans-
fcn "'" p geen bal °P goal gekre-
Üoe j verzoek om Nico in het
ï?n van barendrecht uit te probe-

Ri door Barendrecht-trainer
eVen

yker van de hand gewezen.
Hideli-L°rd Probeerde Hanssen als

t
opv°lger van de gebles-

verv e Joop Hiele. Diens jeugdige
W5^er Ricardo de Jongh is ge-
Han, en te licht bevonden. Naast
dati(7e? was de Zweedse oud-inter-
'er b "al Jan Möller kandidaat. Möl-
tenig lo°t af te zien van een verbin-
der-, "let Feyenoord, nadat bekend
tfam ' dat de KNVB aan de Rotter-
de z„ civ" geen toestemming gaf,

"^weed tot april te huren. Möller

mocht slechts bij Feyenoord spelen,
wanneer hy tot het einde van het
seizoen bleef. Wegens verplichtin-
gen bij zijn club Helsingborg zag de
doelverdediger daartoe geen kans.

De kans dat Hanssen bij Feyenoord
aan de slag gaat is klein. Hanssen
vetrekt vandaag naar Engeland,
waar hij drie dagen wordt getest
door de Engelse tweede divisieclub
Leeds United.

Nico Hanssen: „Vrijdag belden ach-
tereenvolgens Rob Jacobs en Hans
Kraay, met het verzoek om tegen
Barendrecht een duel te komen spe-
len. Na die wedstrijd vroeg Feyen-
oord, of ik drie dagen opproefwilde
meetrainen. Zondag heb ik bij
Feyenoord getraind. Ik heb echter,
via de Stichting Arbeidszaken, de
afspraak, dat ik maandag tot en met
woensdag by Leeds United oefen.
Die afspraak kom ik na. Feyenoord
kon mij niet direct zekerheid bie-
den. Bovendien is sprake van een
tijdelijke job. Daarom kan ik de En-
gelse mogelijkheid niet voorbij la-
ten gaan. Ik verwacht derhalve, dat
ik niets meer zal horen van Feyen-
oord."

ICo Hanssen, even in Feyenoord-tenue. Foto: COR VOS

Benfica-speler
betrapt op

cocainegebruik
ÏWSAB°N - De
te°"ugese voetbalin-emahonal Hernani
trole ï?n. d°Pingcon-
Reht etrapt °P hetsebrmk van cocaïne.

De 25-jarige midden-
velder van Benfica,
die een test onder-
ging na de competi-
tiewedstrijd Benfica- Sporting op 18 de-

cember, riskeert een
schorsing van zes
maanden tot een
jaar. Zaterdag was
het resultaat van de
aangevraagde con-
tra-expertise even-
eens positief.

Herna-
ni speelde het vorige
seizoen voor Vitoria
Setubal en tekende
daarna een contract
van driejaar bij Ben-
fica.

Roda: loterij voor
nieuw trainingsveld

door huub paulissen
KERKRADE - Roda JC gaat dit
jaar de accommodatie op Kaalhei-
de drastisch uitbreiden met onder
meer een nieuw onderkomen voor
de sponsoren en met de aanleg van
een nieuw trainingsveld. Hiermee
is een bedrag van vele honderddui-
zenden guldens gemoeit en om de
kosten te dekken wil Roda binnen-
kort een loterij houden. Het ligt in
de bedoeling om 1500 loten a rai-
son van 100 honderd te verkopen,
waarbij op een netto opbrengst -met aftrek van een flinke prijzen-
pot - van ruim een ton wordt gere-
kend. Gezien de prijs per lot mikt
de club vooral op afname van de
sponsoren.

Het idee omtrent de loterij werd
gelanceerd door trainer Jan Reker,
nadat in een gesprek met burge-
meester Mans bleek dat de ge-
meente Kerkrade geen geld heeft
om de Roda-plannen financieel te
steunen. Reker zit dringend verle-
gen om een fatsoenlyke trainings-
accommodatie en wil een eind ma-
ken aan het omslachtige uitwijken
naar onder meer de Kaldeborn in

Heerlen en de Groene Long in
Kerkrade.

„Roda kampt al jaren met slechte
trainingsfaciliteiten. Hoogste tijd
daaraan een einde te maken. De
gemeente Kerkrade wil ons op alle
mogelijke manieren helpen, maar
heeft helaas geen geld. Op onze
eigen exploitatie kampen wij ook
met een tekort. Vandaar dat wij
met die loterij geld willen inzame-
len. Alleen al het trainingsveld
vergt een investering van zon
200.000 gulden. Ik stel me zo voor
dat wij daarvoor zowel dit jaar als
volgend jaar een loterij met fraaie
prijzen organiseren", aldus Reker.

Het ligt in de bedoeling van Roda
het nieuwe trainingsveld aan te
leggen op het gravelterrein achter
de hoofdtribune, dat momenteel
als parkeerplaats dienst doet. De
bestaande bouw moet worden uit-
gebreid met onder meer een sfeer-
volle sponsorruimte en kantoren.
Het verlies van talrijke parkeer-
plaatsen zou kunnen worden opge-
vangen door het huidige, lager ge-
legen en daardoor met afwate-
ringsproblemen kampende, oefen-
terrein daarvoor in te richten.

Herschi/V en L
optimistisch na
EC-nederlaag

door ivo op den camp
GELEEN - Herschi/V en L-trainer
Piet Kivit bekeek het van de zonni-
ge zijde. Volgens de ervaren hand-
balrot was de 13-17 nederlaag van
zijn dames in de eerste wedstrijd
van de tweede ronde in het Europa-
cup 11-toernooi tegen de Zweedse
bekerwinnaar RP IF Linköping
geen ramp. „Ik zie nog volop per-
spectiefom de kwartfinale te berei-
ken", verbeet de Geleense oefen-
meester zijn teleurstelling.

Kivit baseerde dat optimisme voor-
al op het fatale eerste kwartier na
rust, toen zijn dames volledig onno-
dig een 8-7 voorsprong uit handen
gaven. Als sneeuw voor de zon ver-
dwenen de positieve vooruitzichten
in een fase dat de Skandinavische
ploeg zeven keer op ry kon scoren:
8-14.

„We worden afgeschoten als jullie
niet oppassen". De waarschuwende
woorden van Piet Kivit waren niet
aan dovemans oren gericht. V en L
greep, niet voor de eerste keer dit

seizoen, terug naar basisbeginselen
binnen de sport: werklust en team-
geest. Aspecten, die de ploeg over
het dodepunt heen hielpenen terug
brachten in derace.

„Er viel een tijd lang geen enkele
lijn meer te ontdekken in ons spel",
vond de Geleendenaar. „Op zon
moment moet een van de speelsters
het heft in handen durven nemen en
met overleg het spel naar zich toe
trekken. Alles wat maar kon fout lo-
pen, liep in die fase ook fout. Geluk-
kig heeft deploeg karakter getoond
en zichzelf een afgang bespaard. Ik
ben er van overtuigd dat we zater-
dag in Zweden niet dezelfde fout
maken. Als we ons kopje er maarbij
houden. Ik zie nog volop mogelijk-
heden, want zo geweldig was die
Zweedse ploeg nu ook weer niet".

(vervolg op pagina 14)

" Mirjam Collart gaat namens
Herschi/V en L strijdend ten
onder tegen de overmacht van
RP IF Linköping.

Foto: PETER ROOZEN

'Zilveren' Vic Hermans uitgeroepen tot beste zaalvoetballer

Brazilië viert
carnaval in Ahoy

Van onze sportredactie

ROTTERDAM - De KNVB heeft het wereldkampioen-
schap zaalvoetbal niet kunnen vergulden. Integendeel,
aan de tweede plaats van het Nederlands team kleeft een
prijskaartje van bijna drie ton. Te hopen valt voor de hon-
derdjarige voetbalbond dat FIFA-president Joao Have-
lange in een goed humeur steekt, aangezien Oranje de
wereldtitel aan zijn Braziliaanse landgenoten heeft moe-
ten laten (2-1). Misschien dat Havelange zijn hand over
zijn hart strijkt en het grootste gedeelte van de financiële
strop voor zijn rekening neemt. Marten Kastermans,
vice-voorzitter van het bondsbestuur, denkt dat de
KNVB er met een tegenvaller van honderdduizend gul-
den van afkomt. Het negatieve saldo zal geen gevolgen
hebben voor het verdere jubileumprogramma van de
KNVB, haastte Kastermans zich erbij te zeggen.

Joseph Blatter, secretaris van de
FIFA en in die hoedanigheid de
rechterhand van Havelange en toe-
schouwer in Rotterdam, achtte het
Nederlands team niettemin de
hoofdschuldige aan de verliezen
van dit WK. Blatter: „Het Neder-
landse publiek is in 1988 verwend
door de Europese successen van
PSV en het nationale team. En de

ploeg op dit toernooi heeft zeker
niet interessant genoeg gespeeld.
Van Nederland hadden we aanval-
lend voetbal verwacht. Meer in de
stijl van Brazilië of Paraguay. Dit
was een goede mogelijkheid om er
een grote show van te maken, maar
het Nederlands team heeft die niet
benut. Jekunt het publiek niet voor
de gek houden".

De zilveren plakken kwamen om de
hals van de Nederlandse spelers.
Terecht, want het team van de Ver-
enigde Staten mocht zaterdag door
twee goals van Vic Hermans, giste-
ren uitgeroepen tot de beste speler
van het toernooi, weliswaaruit defi-
nale zijn gehouden (2-1), voor het
goudkwam Oranje veel kwaliteit te
kort tegen Brazilië. Daar waar Ne-
derland het moest hebben van het
collectieve verdedigen en de indivi-
duele acties van Marcel Loosveld,
daar legden de Brazilianen oogstre-
lende patronen op de vloer waar de
spaarzame zaalvoetballiefhebbers
in Ahoy' de vingers van af konden
likken.

Bij de eerste goal, na tien minuten,
leverde Carios Alberto een fraaie
hakbal af, zodat Benatti vrij voor
doelman Ton Bakhuis opdook. Het
was dat de Zuidamerikanen daarna
zich slechts bij vlagen geïnspireerd
voelden, anders was de score aan-
zienlijk hoger opgelopen. Aanvoer-
der Raul knalde lakoniek uit alle
standen op het doel van Bakhuis.
Pas nadat Oranje in de43ste minuut
via een knappe goal van Loosveld -volley met links na lange bal van

Vic Hermans - langszij was geko-
men, bracht Raul twee minuten la-
ter de beheersing om de bal op de
borst te nemen en dehoek uit te zoe-
ken (1-2).
Loosveld, die met zijn bevliegingen
zijn team deze week in derace hield,
vond niet dat vijf spelers van zijn
kaliber Oranje meer elan zouden ge-
ven. „Met alleen technische spelers
bereik je niet veel," wist de Limbur-
ger, die tijdens het finaleweekehd
veel last had van een liesblessure.

Brazilië-Nederland 2-1 (1-0). 11. Benatti 1-0,
44. Loosveld 1-1. 47. Raul 2-1. Scheidsrech-
ter: Crombie (Sch), toeschouwers: 4.000.
België Verenigde Staten 2-3 n.v. (2-2, 2-1),
12. Vermes 0-1,16. Maes 1-1, 25. Maes 2-1, 43.
Windischmann 2-2, 59. Vermes 2-3. Scheids-
rechter: Silva Arce (Chi), toeschouwers:
3.500.
Eindstand: 1. Brazilië 2. Nederland, 3. Ver
enigde Staten, 4. België.

e Vic Hermans toont de bokaal,
die hij net uit de handenvan Fifa-
voorzitter Joao Havelange heeft
ontvangen. Hermans werd uitge-
roepen tot beste speler van het
toernooi. Foto. PETER DEJONG

Eaters-fan verliest
zelfbeheersing

Klappen
voor

scheids-
rechter
van onze medewerker
THEO KEYDENER

GELEEN - Tijdens het duel Inter-
cai/Smoke Eaters tegen Turbana
Rotterdam 5-4 (1-0, 3-2, 1-2) zater-
dagavond, staakte scheidsrechter
Engelsman nadat hij door een toe-
schouwer in zijn gezicht geslagen
was, het duel in de zevende minuut
van de laatste periode. De onpartij-
dige had zich de woede van de sup-
porters op de hals gehaald nadat hij
Smoke Eaters enkele straffen toe-
kende.
Hulpscheidsrechter Van der Meer
attendeerde Engelsman op het feit
dat Smoke Eaters een speler te veel
op het ijs had staan. Het publiek
veroordeelde de actie van Van der
Meer als 'verraad' en trok op naar de
boarding. Eaters-aanvaller Mollen
uitte zijn ongenoegen door Van der
Meer enkele malen met de stick in
zyn rug te porren. Hij werd voor de
resterende wedstrijden minuten ge-
straft. Tijdens het 'intermezzo'
sprong een toeschouwer in de straf-
bank en haalde uit naar de arbiter.
Deze blies vervolgens de aftocht.
Engelsman wilde aanvankeüjk het
spel niet meer hervatten. Na bemid-
deling van de aanwezige supervisor
Noud van Berkel werd het spel na
vijftien minuten onderbreking her-
vat. De arbiter stonder wel op dat er
politie aanwezig zou zijn, de dader
verwijderdwerd en het publiek zich
zou gedragen.

Carole Merle
supersnel

GRINDELWALD - Carole Merle
won in Grindelwald de Super G
reuze-slalom voor dames. De
Francaise had een overtuigende
voorsprong op nummer twee, Si-
grid Wolf uit Oostenrijk. De
Zwitserse wereldkampioene Ma-
ria Walliser werd derde.

# zie verder
pagina 16

" Carole Merle: snelheid en
gratie in Grindelwald

Mulder
stapt op

ROTTERDAM - Voorzitter Egbert
Mulder heeft zich met onmiddellij-
ke ingang teruggetrokken als voor-
zitter van de Belangenvereniging
Scheidsrechters Betaald Voetbal
(BSBV). Dé voormalige arbiter uitte
onlangs via de media kritiek op het
functioneren van de landelijke
scheidsrechterscommissie van de
KNVB. Zaterdagmorgen nam de
Groninger tijdens een bijeenkomst
in Rotterdam het besluit de voorzit-
tershamer neer te leggen.
Aan debijeenkomst werd deelgeno-
men door een KNVB-delegatie, be-
staande uit Martin Kastermans, Jac-
ques Hogewoning en Jos Heutink,
alsmede de voltallige landelijke
scheidsrechterscommissie en het
bestuur van de BSBV. De BSBV be-
treurde bij monde van waarnemend
voorzitter Georges Oetelmans de
desbetreffende publikatie en liet
verder nog weten dat de enquête,
zoals die een aantal jaren geleden
plaatsvond, een gepasseerd station
is. De BSBV deed dat schriftelijk al
op 10 januari jongstleden. Het be-
stuur van de BSBV vestigde er ook
nog eens de aandacht op dat de sa-
menwerkingKNVB/BSBV tot volle
tevredenheid verloopt.
Ter bestendiging van die relatie
achtte Mulder het zaterdagmorgen
noodzakelijk zijn functie beschik-
baar te stellen. Mulder: „Omdat per-
soonlijke tegenstellingen een be-
lemmering zouden kunnen vormen,
trek ik mij terug als voorzitter van
de BSBV". Volgens een communi-
qué van deKNVB blijft het vertrou-
wen in de scheidsrechterscommis-
sie onveranderd gehandhaafd. Het
bondsbestuur dient zich formeel
nog uit te spreken over de inhoud
van het gesprek van zaterdagmor-
gen.

Roda en Fortuna volgen
Vlissingen-amateur

Limburg aast
op Van Vossen

VLISSINGEN - Bij hoofdklasser
Vlissingen ziet men bijna wekelijks
de trainers uit het betaalde voetbal
de tribune opklimmen voor het
twintig-jarige talent Peter van Vos-
sen. De aanvaller, die gisteren met
twee treffer FC Den Bosch uit het
bekertoernooi kegelede, is momen-
teel in bezit van een handvolaanbie-
dingen van Belgische en Neder-
landse profclubs. Fortuna Sittard
en Roda JC horen bij het rijtje geïn-
teresseerden.
„Pas aan het einde van het seizoen
neem ik de besüssing of ik bij Vlis-
singen vertrek", verklaarde de spe-
ler. „Ik wil alles rustig op een rytje
zetten en geen overhaaste stappen
nemen. De belangstelling is er in
juni ook nog wel." Van Vossen
kreeg o.a. een voortreffelijke aan-
bieding van FC Twente, dat hem
tussentijds wilde inlijven.Kees Rij-
vers bood hem een A-contract en de
garantie dat hy nog dit seizoen de
kans zou krijgen zich in de eredivi-
sie te bewijzen.
Van Vossen ging er niet op in. „En-
schede ligt niet naast de deur. Ik zag
het niet zitten elke dag met de auto
naar het oosten terijden of met myn
vriendin te verhuizen. Daarnaast
wil Vlissingen naar het betaalde
voetbal. Dat biedt ook perspectief.
Zeker als er op maatschappelijk ge-
bied iets geregeld wordt".
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Ge. KAMERS v.a. 350,- all-
in p. mnd. Lotbroekerweg
19. H'broek, tel. 227291.
Gemeub. KAMER te h. v.
nette pers. met eigen kook-
gel. Hommerterweg 21,
Hoensbroek 045-
-415718/725053.
KAMERS te huur, Aker-
straat-Nrd. 136, Hoens-
broek. tel. 045-216667.
KAMERS te huurvoor net-
te mensen in Hartje Hoens-
broek, tel. 045-224509 na 12
uur.

Gevr. OPSLAGRUIMTE oi
grote garagebox of evt.
stukje grond te koop gevr.
omgev. Waubach, list. Ab-
dissenbosch. Inl. 045-
-323178.
Te h. gevr. WOONH. of bo-
yenwoning in Nuth.
Huurpr. tot f 600,-. Tel. 045-
-461050 na 19 uur.

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

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
0.g., Agnes Printhagenstr.
36, 6161 EK Geleen. Tel.
04490-48191.
WOONHUIZEN te koop
gevraagd, tot ’ 150.000,-.
Achterstallig onderhoud
geen bezwaar. Afwikkeling
vt-, notaris binnen 24 uur.
Aanb. aan Wijman & Part-
ners Vastgoed, taxaties, hy-
potheken, tel. 045-728671 of
04750-15135.
Schinveld Centrum te k.
WOONHUIS met bouw-
grond verdeeld in 2 appar-
tementen, app. begane
grond komt in maart vrij,
totale huur ’9OO,- p.m. Te
bevr. na 18 u. 045-252956.

Beëdigd taxateur
Voor uw taxaties o.g. tel.

425574

DAMOISEAUX Heerlen
verkoopt en verhuurt meer
dan u denkt! (Verhuur zon-
der borg). Tel. 045-411930.
KANTELDEUREN en rol-
luiken bestellen? StratenVoerendaal 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.
Honde- en KIPPENHOK-
KEN vanaf ’195,-. Hout-
bouw Übachs, Eygels-
hovergracht 39, Kerkrade-
Vink. Tel. 045-460252.
Te k. Engelse COCKER
spaniel pups met stamb.
Honigmannstr. 48, Schaes-
berg^
TE koop jonge COCKER-SPANIELS, alle kleuren,
goedkoop. Kerkstr. 33
Übach o/worms,

Te k. BOOMERHONDJES
7 weken oud. Tel. 045-
-258415.

OPEL type Kadett 12 S
hatchback '81, als nieuw.
Kerkraderweg 166 Heerlen.
Tek. weg. omst.h. VW JET-
TA diesel, '86. 4-drs., wit.
Varenbeukerweg 23, H.
Korvers Heerlerheide.
Te k. MAZDA RX7, kl. wit,
bwj. '79, APK 7-12-'B9. Pr.

’8000,-. 045-244290.
TOP-OCCASIONS by.
AUTO-A-Z o.a. VW. Polo'
1.3 Fox 1988; VW Golf GT4
1988; Mercedes 190D 1988;
Toyota Camry stationcar
2.0 GLI 1988; Suzuki Alto
GL 1988; Honda Accord 2.0
ex 1987; Opel Omega 1.8 i
1987; Porsche 924 § 1987;
Ford escort 1.6 CL 1987;
Fiat Uno 45 S 1987; Fiat Rit-
mo 60L 1987; Audi 90E
1987; Saab 900 GL 1987;
Saab 900i5 drs. 1987; BMW
316 1987; Opel kadett 1.3 S
irmscher uitv. 1986; VW
Golf 1.8 GL 1986; Opel Ka-
dett 1.2 station 1986; Merce-
des 190Eautom. 1986;Peu-
geot 205 XRD 1985; Opel
Rekord 2.0 S Berlina 1985:
Mercedes 230 E nw. model
1985; Toyota Corolla 1.6GL
liftback 1984; Subaru mini
jumbo DL 1984; BMW 320inw. model 1983; Ford Es-
cort 1.3 L div, 1982; Saab
900 GLi 3 drs. 1982; Merce-
des 230 coupe 1980; BMW
633 CSi coupe 1980. Alle
auto's met Bovag garantie,
inruil en fin. is mogelijk.
Auto A-Z bv. Heerlenseweg
200, Landgraaf (Leenhof),
tel. 045-728484, geopend
9-18 uur.
Te k. BMW 320 6 cyl. grijsmetal. mooie auto, bj. '79
f 4250,-, Klimmenerstraat
93, Klimmen.
Te k. CITROEN Visa 11. su-per E, groen metal. 52000
km. bj. 81, pr. ’2500,-, tel.
045-270856.
Te k. zeer mooie poolwitteFord ESCORT 1300 L bj.
'81 APK gek. Rondom uit-
geb. org. Zender 4 n.
br.banden, vr.pr. ’ 7000,-.
04406-15557.
VW GOLF MX type '80 z.
mooi APK ’ 2750,-. Tel. 045-
-454087.
Tekoop Toyota COROLLA
SXL bj. juni '87, km.st.
15600, z.g.a.n. Te bevr.
Breedstr. 4. Hoensbroek.
Schadevrije als nieuwe
VOLVO 360 GLS, 5 speed,
bwj. '86, pr. ’ 14.950,-. Inr.
mog. Tel. 045-326286.

I Grote OCCASIONSHOWIMazda Loven B.V. MazdaI 323 HB 1.5 GT, '83, ’9950,-;. Mazda 323 HB 1.1. '83,, ’7950,-; Mazda 323 HB 1.3

' + LPG, '87, ’ 19.500.-; Maz-- da 323 NB, '81, ’5950-;

" Mazda 323 NB 1.3 aut., '81,

" ’8500,-; Mazda 323 NB 1.5,

" *82, ’ 7500.-; Mazda 323 NB- 1.3, *83, ’ 9950,-; Mazda 323
NB, '85, '86, vanaf- ’ 16.500,-; Mazda 626 Sedan- 2.0 + LPG, '84, ’ 13.950,-;
Mazda 626 HB 1.6 LX, '06,- ’ 18.500,-- Mazda 626 HB

" 2.0 GLX, '86, ’22.950.-;; Mazda 626 HB 2.0 GLX, '87,

' ’24.950,-; Ford Sierra 1.6 +.LPG, '85, ’ 16.950,-; Ford■ Sierra 1.8 Laser, 5-drs., '85,I ’ 17.950,-; Ford Escort 1.1IL, '82, ’ 9500,-; Ford Escort
f 1.3 L + LPG, '82, ’ 9500,-;

Ford Fiësta nieuw model,

' '85, ’ 12.500,-; Honda Quin-; tet aut., '82, ’ 9950,-; Mitsu-
bishi Colt, '82, ’ 8500,-; Nis-
san Cherry 1.3 GL, '84,-’ 12.500,-; Toyota Corolla■ 1.3 DX, '85, ’ 13.500,-; VW
Jetta, '82, ’6.500,-; Opel
Kadett 12S (3x), '82, '83,rB4.
vanaf ’8500,-; Opel Ascona
j16 S, '84, ’12.500,-; Opel
Manta 18 S HB, Is3,

I f 12.500,-. Goedkope inrui-
lers: Buick Skyhawk, zéér
mooi, '79. ’5500,-; Mazda

' 323 aut, 78, ’ 1950,-; Mer-
cedes 260 SE, 25-8-'B7,: 37.500 km, donkerblauw-
met, le eigenaar, alarmin-
stallatie, antenne + luid-
sprekersset, centrale deur-
vergrendeling, buitentem-
peratuurmeter, velours be-kleding, klapschuifdak
(elektrisch), ABS. Palemi-
gerboord 401, Heerlen. Tel.
045-722451.
Te k. aparte mooie FIAT
Uno 45S 3-drs. kl. rood,
bwj. '86 met keuringsrapp.
d.d. 12-1-89 ’7500,-; Inl.
043-254462.
Leijenaar's-autocentrale
sinds 1960 erkend automo-
bielbedrijf biedt te koop
aan onder volledige garan-
ties tot zes maanden schrif-
telijk: Mercedes 190Eblauwzwart '85; Mercedes
230E eind '85- BMW 316
zwart 12/85; Ford Escort
XR3i zwart '85; Ford Sierra
2.OGL '85; Kadett Hatch-
back 13S Club '87; Kadett.Hatchback 12LS !85: Ka-
dett Hatchback 12LS '84;
Kadett 12N 78; Kadett Sta-
tioncar 1.6 diesel 5-drs. '85;
Kadett Stationcar 12LS Se-
dan met LPG 5-drs. '86;Ka-
dett 12LS Stationcar LPG
model '85; Kadett Station-
car 12S '80; Ascona 1.6SSe-
dan '85; Ascona 1.6 diesel
'82; Escort I.3CL wit '86;
Escort 1.1 Laser Sedan
rood '85; Escort 1.1 Laser
'85; Escort 1.1Luxus Sedan
'85; Escort 1.3 Luxus Sedan
met zomerpakket '83: Es-
cort 1.6 Luxus '85; Fiësta
1.1 CL Festival '86; Ford
1600L '82; Mazda 323 1300
'85; Mitsubishi Colt 1200 EL
'85; Volvo 340 1.4 Winner
autom. '86; VW Polo Sprin-
ter 1.3 Coupé '85; VW Golf
1100 '82; VW Kleinbus
v.pers.verv. LPG '80; aan-
hangwagen afm.
200x120x36. Gemakkelijke
betalingsregeling mogelyk.
Erkende APK-keuringsin-
stantie. Ridder Hoenstr. 151
Hoensbroek. Infolijn: 045-
-212091.

Auto Aarts OCCASIONS,
Hamstraat 211 Kerkrade.
Tel. 045-412545. Opel Ka-
dett GSI sedan '86 ’ 25.000,-
-; Seat Malaga GL '87 wit

’ 16.500,-; Seat Ibiza Gl '87
rood ’ 15.500,-; Seat Ronda
1.5 GLX '85 wit ’ 13.500,-;
Opel Omega 2.3 D '87 wit’27.500,-- BMW 316 '82
’9000,-; Ford Sierra sport-
uitv. '84 ’ 16.000,-; Ford
Taunus 2.0 aut. '81 ’ 4500,-.
Div. inruilers van ’ 500,- tot

’ 3500,-.

BMW
Constante voorraad van
aantal BMW-occasions,
div. types en bouwjaren

vanaf f 10.000.-.KÉfrA
Kerkradersteenweg 5

Kerkrade Tel. 045-452121
Hallo opgelet. Wij betalen
de hoogste prijs voor uw
auto. Ook SCHADEAU-
TO'S. Tel. 045-416239.
Volvo 343 DL '80 ’3900J-;
Opel RECORD 1900 N '79

’ 2500,-; Kadett Caravan '78
’2400,-; VW Golf d '79
’3900,-; Renault 5 GL '81

’ 2950,-; Honda Prelude '80
’5500,-- Mitsubishi GalantTBO ’2800,-; Sapporo 1600
'79 ’ 1950,-; Toyota Celica
'78 ’ 1900,-; Honda Civic '81

’ 3900,-; Datsun Sunny cou-
pe '79 ’2700,-; Mazda 323
78 ’ 1300,-; Opel Manta '76

’ 1250,- Oude Landgraaf
101, Schaesberg Landgraaf.
VOLVO 244 GL zilvermet.
LPG, APK, schuifd. etc,
t'Bl, mr. mog. ’5500,-. Tel.
045-326286.
Weg. omsthed. exclusieve
ROVER 2600 6 cyl. als nw.
Vr.pr. ’3250,-. Tel. 045-
-323830.
Te k. FORD Taunus
autom., bwj. '77, 100% in
orde, pr.n.o.t.k. 045-259664.
FORD Sierra 2.0 GL '83.
Fiat Panda '84. Peugot 305
'82.Ford Taunus 2.0 GL '79.
Tovota Carolla '83. VW Golf
1600 '83. VW Passat station-
car CLD '84. Opel Kadett
13S '85. Mitsubishi Colt
GLX '87. Ford Escort 1300'87. BMW 318i'85. BMW 316
'87. BMW 316 '85. BMW 524TD '85. Autobedrijf Reub-
saet, Op de Vey 47-49, Ge-
leen. Inruil. Garantie. Fi-
nanciering. Tel. 04490-
-44944. Uw adres voor APK-
keuring en alle autorepara-
ties.
AUTO'S hallo opgelet! Wij
betalen’ 300- tot ’ 20.000,-
-voor uw auto, ook bedrijfs-
wagens. 045-411572.
Roadstar vr. loop-sloop en
SCHADEAUTO'S. Hoog-
ste pr. + vrijw. ook wrak-
ken. Tel. 045-226346-226260:
Spoed. Wij zoeken drin-
gend AUTO'S vanaf bj. '80.
Dir. cont Ook sloop. 045-
-414372. Tev. alletypes Mer-
cedes.
Te k. OPEL Kadett 16S
bwj. '83. 70.000 km. Tel. 045-
-462637 na 17 uur.
Terugname van financie-
ringsbank RENAULT Tra-
fic-bus, diesel T 1000, '85,
’12.500,-. Emly H.O. Tel.
04490-23738 of 04498-54510.

Te k. gevraagd loop-, sloop-
en SCHADEAUTO'S van
50 tot 4000 gld. Tel. 04490--19679 of 25611.
Gebr. AUTO-ONDERDE-
LEN van o.a. BMW, Ford,
Opel, VW, enz. Robby's
Auto-onderdelen, Akerstr.
Nrd. 350. Tel. 045-224123.
Het STRALEN van auto-
plaatwerk, velgen, chassis
e.a. (meubels). Bel voor in-
formatie: tel. 045-226000.
Sloop-, loop- en SCHADE-
WAGENS tegen redelijke
prijs, gratis afhalen, ook 's
avonds, tel. 04405-1602.
Wij geven het meeste voor
uw AUTO. U belt, wy ko-
men direct. Tel. 045-422610,
ook 's avonds.
Wij geven het meeste voor
uw AUTO. U belt, wij ko-
men direct. Tel. 045-422610,
ook 's avonds.
Voor schade-, sloop-, loop-
auto's en onderdelen moet
je bij STIBA Autosloperij
Joep Wolters zijn. Sportstr.
14,Kerkrade-West. Tel. 045-
-411480.
Te k. gevr. AUTO'S en be-
drijfsauto's. Sloop of scha-
de geen bezw. 045-723076,
b.g.g. 045-727742.
Te k. CITROEN 2CV6, kl.
blauw, bj. '83 i.g.st., apk,
34960 km. 04450-3)798.

Ford Scorpio 2.0 i GL auto-
maat schuifd. '86 ’ 26500,-;
Ford Scorpio GL 5 bak '85
en '86 vanaf’ 22500,-; Ford
Sierra 2.3 diesel 5 bak '86
LI8000,-; Ford Sierra 1.6

aser '85 J15500.-; Ford
Sierra 2.0 GL 5 bak lpg '83
’12500,-; Ford Escort 1.1
Laser '85 ’12750.-; Opel
Corsa 1.3 3 d. '87 ’ 14750-,
Opel Corsa 1.2 TR '87
’14750,-; Opel Kadett 1.2
LS '86 div. ace. ’15750,-;
Opel Ascona 1.6 LS autom.
5 d. '85 ’ 16500,-;Renault 25
GTS 5 bak '86’ 23500,-; Re-
nault 11 1.4Broadway 5 d. 5
bak '86’ 13500-, Renault 9
GTS 5 bak '83 ’7250,-; Nis-
san Bluebird 2.0 GL auto-
maat lpg '85 ’ 13500.-; Nis-
san Stanza 1.8 GL 5 bak '83

’ 9500,-; Peugeot 505 GL 5bak lpg '85 ’ 15500,-; Mazda
626 f.6 '83 ’9500,-; Mitsu-
bishi Galant 1.6 GL bak '86
’17000,-; Opel Ascona 1.6Luxus 5 d. div. ace. '83
’11500;-. Inruil, financiern
en Bovaggarantiebewijs
Autobedrijf en APK keu-
ringsstation P. VAN DIJK
en Zn., Hompertsweg 33
Landgraaf (Scnaesberg-Ka-
kert) tel. 045-311729. Alle
keuringen toegestaan.
Te k. zeer mooi VOLKS-
WAGEN Golf, bj. '80 APK
Demstraat 26, Hoensbroek.
Autobedrijf M. HOGEN-
HOUT biedt te koop aan:
Pontiac Sunbird hatchback
kl. model, nieuwe uitvoe-
ring bi. '83, direktiewagen.
Opel Kadett 12S hatchback
'84 53.000 km. le eigen. Ci-
troen 2cv6 30.000km bj. '84.
BMW 525 met lpg '80; Opel
Ascona 16S '83 le eigen.
Garantie, financ, inruil
mog. Wilhelminastraat 146,
Hoensbroek.
KADETT 12 hatchback '83
schuif/kanteldak als nw.Herlongstr. 43, Heerler-
baan^
Ford FIËSTA 1.1 L Bravo
'82 als nieuw Rotterdamstr.
24, Heerlen.
Te k. BMW 2500 bj. '77 6 cil.
met trekh. 045-719709 bel-
len na 17 uur.
Te k. TALBOT Solara 1.6
GL 5 versn. '83. Peugeot 505
GR '80. Honda Accord

’500.-. '78. Innocentie 120LVBO. VW Jetta diesel '83.Opel 5 drs. combi diesel,
stereo nw. model '83. Audi
200 Alle extra's '80. 04490-
-52697.
HONDA Accord sedan
4-deurs 1984 met. blauw in
nw.staat, le eigen.
’12.900-. Inruil mogelijk.
G.G. Auto's, Heerenweg
286, Heerlen.
Zeer exclusieve RE-
NAULT 25 te koop, bwj.
'85, le eigenaar, schadevrij
met alle denkbare extra's,
centrale vergrendeling,
cruisecontrol, sportwielen,
elektr. bediende spiegels,
stoelen, boordcomputer,
exclusieve stereoinstallatie
enz. enz. Inruil mog. G.G
Auto's Heerenweg 286,
Heerlen.
Voor een DEGELIJKE
auto, gebruikt, met eengoe-
de garantie, naar G.G.
Auto^, Heerenweg 286,
Heerlen. Keuze uit ca. 20
auto'svan degrote merken.
Te k. prachtige MERCE-
DES 200Dbwj. '80,kl. rood,
schuif/kanteldak, enz. Tel.
04492-5473.
Mooie ALFASUD '81, apk
l-'9O, lm velgen, ’2250,-.
Tel. 045-225913.
Te k. 2 splinternieuwe HE-
RENFIETSEN, Groene-
weg 19, Merkelbeek. Tel.
045251485. Bij huize Tie-
der.
Koopje! Toyota CARINA
bj. '77 apk gek. nw. gespo-
ten. Groeneweg 19, Merkel-
beek. Tel. 045-251485. Bij
huize Tieder.
KOOPJE! Datsun 120 I bj.
'75 apk gek. motor 100%.
Groeneweg 19, Merkel-
beek, tel. 045-251485. By
huize Tieder.

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;
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.
VAUXHALL Chevette
GLS '77 me APK 3-6-89

’ 700,-; 045-750385.
Te k. zeldzaam mooie
SAAB 900 Turbo Coupé
bwj. '80, zwartmetal. Veel
extra's. Te bevr. 045-258534.
T.k. MERC. 508 D, ver-
hoogd, i.z.g.st., semi-cam-

Per, kleinrijbewijs, APK.
r. n.o.t.k. Meubelhandel

Meerssen. 043-644172.
Gebr. ONDERDELEN van
jonge schadeauto's, allemerken. Tevens te k. auto's
met schade. Deumens,
Haefland 20, Brunssum.
Tel. 045-254482.
Mooie Honda ACCORD
1979 op LPG, tr.haak, nw.
banden. Voor minder dan
’2000,-. Tel. 045-216218 na
12.00 u.
Te k. Triumph SPITFIRE
MX 3, type 1965, i.z.g.st.
045-419554 na 16.00 uur.
CITROËN BK 14RE '85 zil-
vergrijs, 5-bak, bijz. mooi.

’ 10.750,-. 04492-3234.
VOLVO 264 GLE '80 kl.

frijs, led. inter. Bijz. mooi
5250,-. 04492-3234.

VW GOLF LX nov. '83 kl.
wit, zeer mooi. ’ 7500,-. Tel.
045-421207.
Honda PRELUDE E.X. '83
zilvergrijs i.st.v.nw. stuur-
bekr. ’ 14.750,-. 04492-3234.
VW POLO C '82kl. wit, nw.
mod. 60.000 km ’6750,-.
045-420650.
MERCEDES 280 S '83 don-
kerblauw, lpg cv i.st.v.nw.

’ 21.750,-. 04492-3234.
Opel SENATOR 2,5-1 '84 kl.
met.groen aut., lpg, i.nw.st.

’ 14.750.-. 04492-3254.
SUZUKI jeep S.J. 410 kl.
grijs softtop, i.z.g.st. ’ 7750,--. 04492-3234.
Alfa Romeo GIULIETTA
2.0 '81 kl. ivoor, als nw.
’4250,-. 045-454217.
LADA 2105 GL 1.5 '85 le
eig. kl. rood, a.nw. ’ 5.000,-.
04492-3234.
AUTO LANDGRAAF
ruimt op. Kijk en vergelijk:
Audi coupé GT m.z.v. ace.
15.000 km d.blauw nwe.st.
'87 ’34.900,-; BMW 732 I
abs, 5-bak, groenm. '84
’23.900,-; BMW 316 lapis-
blauw '87 ’23.800,-; Ford
Scorpio 2.0CL blauwm. '86

’ 22.800,-; Ford Sierra 2.0 la-
ser beigem. 27.000 km '86

’ 17.9507-; Ford Escort XR3
I wit '84 ’ 15.750,-; Citroen
BK 16 TRS zilver '86

’ 18.500,-; Mazda 323 GLX
Hatchb. '87 ’ 17.500,-: Lan-
cia V 10Turbo '86 ’ 15.800,-;
Honda Prelude EX aut.
goudm. '85 ’ 21.900,-; Volvo
240 GLE aut. blauwm. '83

’ 18.900,-; Volvo 340 GL D
Sedan grijsm. '85 ’ 14.900.-;
Opel Senator 2.5 E 5-bak.
Lpg CG uitv. blauwmet. '84

’ f9.750,-; Opel Rekord 2.0
S GL lpg wit '83 ’11.500.-;
VW Golf C 1.3 roodm. '87
’19.500,-; VW Golf GTI
5-bak sportv. zwart '81
’9800,-; VW Golf C diesel
wit '83 ’7250,-; Datsun
Stanza 1.8 GL aut. blauwm.
'83 ’8750,-; Alfa Giullietta
1.6 rood '81 ’5750,-; Datsun
Sylvia inj. sportcoupé
blauwmet. sBl ’6250,-; In-
ruilers: Saab 900 GLS
bruinmet. '81 ’6950,-; Mit-
subishi Galant Gl station
'81 ’ 3250,-; Ford Taunus 2.0
L 6-cyl. Lpg blauw '80
’1950,-; Volvo 244 DL m.
LPG groen '80 ’5750,-;
Pontiac Sunbird aut. 4-cyl.
bruinm. '80 ’3750,-; Pon-
tiac Sunbird 6-cyl. aut.
groenm. '79 ’ 2750,-; Mitsu-
bishi Galant GL bruinm.
'78 ’ 950,-; OpelKadett 1.2S
bruinm. '78 ’1250,-; Opel
Kadett 1.2 groen '77 ’ 95(),-.
ir Erkend Bovagbearijf. ir
Eigen werkplaats, it Finan-
ciering zonder aaNbet.
mog. ir Alle keuringen toe-
gestaan, ir Inruil mogelijk.
ir Keuze uit 12-3 mnd ga-
rantie, ir WN keuringssta-
tion, ir Garantie boven

’ 10.000,-. Het adres voor debetere begruikte auto. Auto
Landgraaf Heerlerbaan 74-
-76 Heerlen. Tel. 045-424268-
-424231.
VW GOLF te k. type C, '85,
ATS-velgen, züvermet,
trekh., i.st.v.nw., evt. mr.
bespreekbaar, pr. ’12.750,-,
tel. 045-423265! liefst na
18.00 uur.
Te k. MONZA 2.8. S, aut.,
bj. '79, APK. ’5700,-, 045-
-444258.
Te k. MINI Special 1100,
schuifd., APK. 1-90, bj. '80,
’1.600,-. Moogstr. 15, Sim-
pelveld

Een voorspoedig autojaar 1989
Met een nieuwe Ford of een geselecteerde "occasion van:

Auto-Vonken
Profiteer t/m 17 januarivan de Ford aktie modellen 1989
Of de sterk verlaagde prijzen van onze occasions 0.a.:

Scorpio 2.0 L GL lpg '85
Sierra 1.6 L Laser lpg '84

Sierra 2.0 L GL '83
Orion 1.6 LGL '83

Escort 1.6 L combi '84
Escort 1.6 L Bravo '84
Escort 1.3 L Bravo '84
Escort 1.1 L Laser '84
Escort 1.6 L Bravo '83
Escort 1.1 L Bravo '82
Audi 80 1.6 L diesel '86

Golf 1.6 LCL '86
Corolla 1.3 L DX 12 Valve '86

Fiat 1.0 L Uno 45 '86
Kadett 1.2 LLS '86
Corsa 1.2 LLS '84

Peugeot 1.5 L 305 GL '85
Daihatsu 1.0 L Charade TS '85

Passat 1.6 LSD CL '84
Cherry 1.4 LGL '84

Diverse goedkope inruilwagens
Wijngaardsweg 8 Heerlen/Hoensbroek 045-212459

PEUGEOT 504 Break '80
’3750,-; Opel Ascona 78
’1750,-; Renault 4 GTL '80
’1500,-; .Fiat '81 ’2500,-;
Opel Commodore '80
’4750,-; Toyota Carina com-bi D. '83 ’4250,-; Mazda 626
'80 ’2000,-; Renault 4 GTL
'82 ’2750,-; Volvo 240 GL
'81 ’7250,-; Volvo 264 GLE
'80 ’5500,-; Citroen GSA
Pallas '81
Prelude '80 ’3500,-: Oirsbe-
kerweg 27, Oirsbeek, 04492-
-3582.
AUDI 80 GT coupé S '82kl.
wit, orig. Kamei-uitv. el.bed. ramen, c.v. etc. In nw.
st ’13.750,- 04492-3234.
FORD type Escort 1.3 L,
zeer mooi 82, Hamerstr. 37-
-39, Hrln.
Te koop onder garantie en
service: Ford Escort Ca-
briolet n.t. uitgevoerd '84;
Opel Ascona, 4-drs., '84;
Opel Ascona i6diesel bwj.
'82, div. ace; Ford Escort
XR3I, div. extra's, bj. '84;
Porsche 944, '85; Citroen
Visa, '86; Fiat Ritmo, '82;
Mitsubishi Galant '81; Mit-
subishi Sapporo, 79 en 78;
Opel Kadett Diesel, '83;
Datsun Sunny, '84. Div. in-
ruilers. AUTO P. FRAN-
KEN Ganzeweide 59,Heerlerheide. Inruil, financ.
en garantie. Tel. 045-727711
of 216475.
Tekoop div. gebruikteON-
DERDELEN van recente
personenauto's. Ook moto-
ren. 045-216475 of 727711.

’ 1000,- beloning voor het
terugbezorgen van Yamaha
Crossmotor 125 cc bj. '89kl.
wit, Frame-nr. 3JD001074.
Gestolen in manége de
Klipper in Limbricht zond.
8 Tan. Tel. 03450-16549,
03455-72290.

YAMAHA pasota 50 cc
scooter, zeer mooi, weinig
gel. 045-452926 na 18 u.
Tek. i.z.g.st. VESPACiao +
sterwln. bwj.'B4 vraagpr.

’ 425-tel. 045-751033.

Liever
100% rijles dan

30% korting
Autorijles is een zaak van
vertrouwen. Ga daarom
naar de vakman met jaren
ervaring: geen gesjoemel
-geen kortingen, want dat
betaalt u toch terug. Kies
een van onderstaande
8.8.R.0.-rijscholen.

Brunssum 045-
Leijten 251418

Heerlen 045-
Sjef Dörenberg 213735
Ger Scheijen 415601

Hoensbroek 045-
Schulz 211667

Kerkrade 045-
Piet Hillebrand 415597
Nico Zoet 456772

Nuth 045-
Kubben 241467

Simpelveld 045-
RietSnackers 441966
Winthagen 443252

Vaals 04454-
Simons 2443

Voerendaal 045-
Peter Kokkelkoren 750995
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.

PARTNERS-TRUST",
nuwelijks-relatiebureau.
Info: 045-461235.
Zoekt u een serieuzerelatie,
bel dan huw.-rel.bem.-buro
LEVENSGELUK. Tel. 045-
-211948.
Eenzaam? Bel HUWE-
LIJKS/RELATIEBU-
REAU „Geluk", tel. 04498-
-54604.
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.
René houdtvan ANNE, Re-
né houdt van Arme, René
houdtvan Arme, van Arme,
Arme.
Nette i.man 44 jr. fin. onafh.
w.a.o. er met eigen woon-
gel. en in bezit van autozkt.
J.VROUW 30 tot 45 jr. voor
geborgenh. en liefde event.samen wonen. Alle brieven
zullen onder crew. beantw.
worden, liefst met foto. Ben
jij de eenzaamh. ook zat?
Riskeer dan eens een post-
zegel wie weet, Postbus
5044. 6401 GA Heerlen.

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

’ 600,-. Inl. 04490-45033.
PIANO te k. pr. ’1500,-.
Leliensingel lb, Geleen.
Profi power DRUMSET,
Tama Grand Star, op drum-
rek 6-dlg. 1 ir. oud, mcl. ro-
totons en elektr. pads met
soundmodule, pr. ’3500,-.
Tel. 04490-37734

SILO-verharding, erfverh.
etc. vlgs. nw. stabilsatie-
meth. Kallen Stabilisaties
Kerkrade. Tel. 045-457415.
Onderdelen Bank SCHIN-
NEN. Tel. 04493-2715.
Te k. CHAROLAIS en an-
dere vleesraspinken. J.
Senden, Oud Lemiers 28,
Lemiers, 04454-5026.
Heren Suikerbietentelers,
kiest bewust een vertrouwd
kwaliteitsras van HILLES-
HOG. Accord - de grootste;
Regina - de koningin; Mo-
noüsa - de mooiste; Salohill- de zoetste. Rassen met de
beste eigenschappen. Ware
koplopers waar net gaat om
winbare suikergehalten en
weinig grondtarra. Door
zijn hoog suikergehalte cri
winbaarneid en daardoorzn hoge suikeropbrengst is
Accord tot het grootste ras
in Nederland geworden.

JAARSTALLING (afgeslo-
ten), voor caravans, boten
e.d., te Sittard. ’l5O- +
btw. Tel. 04492-2601.

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

Tieners
Nieuw - 06 - Nieuw

320.320.10
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.

Orale-sex
06-320.323.40
mmh nieuw 50 et. p.m.

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
jjjheetjjj

320.325.02
macaber

320.325.03
50 et. 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/m vrijd. 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.
CONTACTBURO Lim-
burg. Bemidd. ' privéadr.,
trio's en p.ruil. Kamerverh.
Maaspaviljoen a.d. Maas,
brug Roosteren-Maaseik,
ook dames aanw. 04499-
-3003.

Sexlijn 14
Debbie 14?

06-
-320.320.14

50 et. p. min.

Pussy Cat
06-

-320.320.09
Hou jevan verrassingen?

BelGina. 50 et. p. min.

ÉjHÉMP B|~^"^* w~t^*^~^^B

..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.
06-320.330.07. Non-stop
EROTISCHE verhalen.

’ 0,50 per minuut.

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
Haar macht is

onweerstaanbaar!
SM-Maniac
06-320.330.60

Soms is ze streng, soms
vernederend. Maar

schokkend is ze altijd!
Luister zelf! 50 ct./m.
Non-stop SEXVERHALEN
Retinafoon 06-32032103,
50 et. per min.
Club PARIS. Ma. t/m vr.
va. 14.00 uur. Provinciale-
weg 31* 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.

Escortservice tel. 04490-
-23730. Ma. t/m zat. v.
20.00-5.00 uur.
Het is wel even slikken ja...
. „Gay-Bizar"

Live!!! (50 et. min.)
06-32033088

Bij jou of bij mij thuis??!! Ll-
VE-AFSPREEK-LIJN! Bel
06-32032055 50 cpm
Sex-contact onder num-
mer, EROTISCHE Afspra-
kenlijn. Bel 06-32032580
(50 cpm).
COUNTRY CLUB open
vanaf 14.00 uur, Provincia-
leweg 144 Zuid, Oirsbeek,
's Zaterdags vanaf 20.00
uur. Tel. 04492-1260.
Nieuw NOENDA + assis-
tentes, ook SM + slavin.
Ass. gevr. 04492-5605.
PRIVÉ 10.00 t/m 17.00
uur. 09-3211766083.

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.
CLUB RUSTICA Nieuwe
meisjes, nu ook trio les-
bisch ’150,-, y_ uur

’ 100,-. Nog altijd uw ver-
trouwde adres met de goe-
de service. Club Rustica
v.d. Weyerstr. 9, Kerkrade-
West, 045-412762. Tot
ziens!
De meisjes van CLUB EX-
CLUSIEF ze zijn mooi en
lief. video, schuimbad, trio,
lingerie etc. Ze vervullen
uw wensen graag. Discre-
tie ook door meerdere ont-
vangen ruimtes en privé-
parkeerplaats verzekerd,
(alleen safe sex). Idus-
triestr. 13 Kerkrade-West.
Tel. 045-423634.
ESCORTSERVICE. Angie,
Bianca, Peggy en Chantal-
le komen bij u thuis of in
hotel, 100% discr. verz.
Dag en nacht 045-718086.

Nieuw Diana -
escortservice

045-215113
Madame BUTTERFLY en
haar supergirls. Hommert
24, Vaesrade, kruispunt
Schinnen. Open va. 14.00
uur.
Nieuw escortservice

045-213142
6 leuke meisjes aanwezig.

Heren! van harte welkom
bij MANUELA vanaf 10 u.
Tel. 045-721759.
KATJA Nicky en Elly privé
en escort vanaf ’ 50,-; Tel.
045-423608.

ontdek ook de
enige echte

rode oren
babbel
toren

praat en babbel
mee over vrijen
relaties en sex 'draai ook 06-
-320.320.86

de Portofoon
06-320.320.80
forse Live-Sex
06-320.320.81

Schoolplein-Sex
06-320.320.82

rode oren
lijn

altijd raak, 06-
-320.320.79

nieuw, nieuw, de.
Natte Dozen lijn
06-320.320.87

Ordi(naire)Sex
06-320.320.90

Perverso-Lino
06-320.323.99

50 et. per min.
P.bus 547 Hiem

Jong, jonger,
jongst!

Callcutta
06-320.320.13
lolitasex 18 jr.

50 et. per min.

Voor 'n goede
Beurt-Lijnü!

06-320.325.33
sex! sex! sex!

50 et. per min.
Neem 'ns iemand bij „DE
BEURTBOX"! Alleen voor
kanjers en spetters! Alles
mag! 06-320.325.34 - 50
et. per min.
Wil je vreemd gaan? Wil je
met iemand afspreken?
Gaat 't jou alleen om sex?
Bel „DE JEUKBOX". 06-
-320.325.16 - 50 et. per min.
Heb je al kennisgemaakt
met „DE KLODDERBOX"
'n echte perverse sexbox!
Erg smerig! Heel grof! Alles
mag! 06-320.325.14 - 50
et. per min.
Hij sleurde mij aan mijn ha-
ren tegen de grond en
dwong mij, tot ik het lekker
vond! 06-320.325.12 - 50
et. per min. „NYMPHO".
Het geheim dat u deelt met
de RIVERSIDECLUB E 9
afslag Echt - Ohé en Laak,
Dijk 2, Ohé en Laak, 100
mtr. voorbij camping de
Maasterp, open van ma.
t/m vrij. van 14.00 t/m 2.00
u. Tel. 04755-1854.
Privé Briggit, Suan, Tracy,
Cindy, Maria, Vanesssa en
Margo. RIJKSWEG-ZUID
1318, Geleen, 04490-
-48448. Tevens ass. gevr.

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.

Sexbekentenissen van
Nederlanders, luister zelf

maar eens... Ware
Sex

Bekentenissen
06-

-320.323.55/50
lets te bekennen?

Bel onze tape!
010-4297085.

Wanneer spreken wij af???
FLIRT-LINE 33, super-
sexy!!! Bel 06-320.320.33
(50 cpm).

Heren opgelet

Club
2000

7 dagen in de week open.
Ma. t/m vr. 11-24 u., zat. en
zond. 14-24 u. Tev. meisje
gevr. Rijksweg-Nrd. 22a,
Geleen. Tel. 04490-42315.

KIJKOTHEEK Videoclub,
leuke meisjes aanwezig.
Tel. 045-718067.
Nieuw. ESCORT van
17.00 - 24.00 u. Tel.
04746-5563.
VERA privé. Tel. 04754-
-5818.
PRIVÉ bij Anita ook zater-
dags. Tel. 045-352543.
PRIVÉ Nathalie, Monika.
Tel. 045-723029.
PRIVÉ meisjes Selfkant
09-49-2456-1053, 's mor-
gens vanaf 08.00 u.
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Privé CORINA, Angela,
Petra, Chamilla en Maris-
ka. Tel. 045-227734.
KANDRA en Joyce, tot
03.00 uur, privé en escort;
tev. meisje gevr. 045-
-228975.

NOBEL Escortse4
maand, t/m vrijd. v*ï
14.00 u. voor de mann
niveau. Tel. 045-45gg^
BIGGY'S escortse*
van ma. - zat. 11 ul^|
Tel. 045-41 0034.j^T
CLUB 28 ma. -vr. 11 '2%
zat. 11-24 u. Tel. "*420042. .J[

Wij letten ook op * \
kleintjes |

de meisjes van J
Club

Bubbles;
Rijksweg Zuid 131 gM«

04490-42313. [!
Tev. meisje 9gXl>^'.,

Spik splinter nieuw! %
RIA, Tanja en Na««
045-229718-228738^Druk maar snel op
bij privéhuis MICH&I
want daar zitten ze we 1
Melanie, Connie, J"^Diane, Veronique en fspeciale verrassing de.;
rugkomst van Jill! Tel ;
228484.
Privé bij JOLANDA
sexy meisjes vanaf ’'04492-3198 ass. 9g^|
Buro ELVIRA privéadn
bemidd. ’25- p. adresli
ass. gevr. 045-4193g4J|
Club MIRABELLE (j^i
rade) geopend 16-00
03.00 uur. Burg. !
senstr. 4, 045-419823^

Madson Men's Cluffi
De zaak voor de meest verwende gast!!!

Nieuwstr. 110, Kerkrade. Tel. 045-454372

Topsex is 2 handen vol' |
06-320-325-251

50 et p.m. 24 uur p. dag
Hardsex, keihard de lekkerste- k

06-320-325-3^
En als zon lekker ding te intie^1 £
wordt, neem je toch een lijntje k

met zn tweeën...
Babbellijn

Branie schoppen met 9 mensen die hunkeren » t
een avontuurtje, 's Nachts alleen voor volwassen n

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

06-320.330.03 _
Grijp je kans en laat je eens

opwarmen door 9 frisse jongens\
Bobby's Gay Box

Dollen met 9 jongens die maar één gedachte hef
50 et/min.

06-320.323.01 _^i
Queensclub Ij

Geopend va. 15.00 uur ma. t/m vrijd. Zat. va. 20.00
Holzstr. 103, Kerkrade. Tel. 045-45139 j

Wie weet, misschien maak je W
een afspraakje...

Bel snel de
Babbelbox!

Op de Babbelbox ontmoet jemensen die vrijuit fj^ |f
over 't weer, vrijen, avontuurtjes en verliefd zijn- <* ji
met de Babbelbox doe je met zn tienen of, *an"^daar behoefte aan hebt, intiem met zn tweetj

(druk op de 0-toets).
('s Nachts alleen voor volwassenen) ,

50ct./min. 06-320.330^
De box v. mooie meiden en leuke jongens(50 et. 9-

Flirt-Box 06-320.320.01,. -Za
CONTACTBURO Lucie voor bemiddeling v. adres
Tel. 04490-50921 Geleen. __-^

Sex Society's J
Jonge meisjes » 06-320-3

halen eruit, wat erin zit ?1 1
's nachts live sex o^-320-^

vanaf 23 tot 7 uur (boven 18 jaar) ~f
harde taal 06-320-3*

alleen voor tuig _ „*$
Let it be-zar 06-320-3*

dat was een fopspeen „oi\.'
sex schandaal 06-320.J*

een zeer speciale keuring 24.i'
live spektakel 06-320.J*

ons paar laat je oren trillen, 50 et. gg£j!

„De Skiwerkplaats" gf.
Speciaal voor vakkundig onderhoud -

huur - montage - tuning - inruilen-
Alpine en langlauf ski's en schoen»

- gebruikt en nieuw -
Eikenderweg 16, Heerlen,

tel. 045-716704 b.g.g. 711040___^--^

Telefax
vanaf ’ 69- per maand

Kopieermachines
vanaf ’ 62,50 per maand

Prijzen excl. B.T.W.
Autronic B.V. - Oirsbeek

Tel. 04492-3888 _^__^-^<^i
De massage van VERONI-
QUE is uniek!!! Tel. 045-
-258484 (geen sex).
TV-REPARATIE zonder
voorrijkosten. Z.-Limburg
tv-service. Tel. 045-314122.
Voor alle koelkast- en diep-
vriesreparaties VROKO.
Tel. 045-441566 of 461658.

Diepvries- en K.Ot£»REPARATIE w^O**"riikosten. Bel Gelee" n l
45230. Service bim»
uur- ~£]si»
GEBIT gebroken?
terwijl u wacht- Bo' s P
en Moers, Streepefo]
Schaesberg. 045^gS--^

Limburgs Dagblad



eredivisie

l£di»g 19.30 uur:iïP_ S$toain 'ca

te.pEczw°uek* FC Twente
Wt*t 14.30 uur:(terecht - Haarlem
uEÜ?°rd "RKCf?*««n -Roda JCdV*jn Bosch - Sparta[T^am - Ajax

eerste divisie
«JgJond Sport - Den Haag (1.000) 2-8
]~-Telstar (1.250) 0-2

\_r_SiOT 17 11 4 2 26 32-14
1-42 ■* 17 10 5 2 25 28- 9
%c 17 8 5 4 21 39-19
Hip 17 7 6 4 20 35-22
fusies 17 8 4 5 20 33-20C 16 7 5 4 19 27-26
;Jty «Veen 17 8 3 6 19 28-22
\ u 17 6 6 5 18 26-28
CjLf»aag 15 7 3 5 17 38-22
Otj!;Uur 17 6 5 6 17 27-23C , hap 18 6 5 7 17 24-33
kices 16 5 6 5 16 22-26
Ik, 17 7 2 8 16 30-32
Vl' 17 5 4 8 14 25-34Cl 16 5 3 8 13 17-27
C, oVen 17 5 3 9 13 20-26
fin gen 17 3 4 10 10 20-37
WrndSP°rt 17 1 7 9 9 17-35nen 16 4 0 12 8 21-54

kampioen eerste periode

TWEEDEPERIODE
i»M gles 8 5 3 0 13 23- 6
Titf!Slor 9 6 1 2 13 19-10
«Vv Se 8 5 2 1 12 11- 3
IIBU 9 4 3 2 11 16-16
K(\cnaag 7 4 2 1 10 27-11kv 7 4 2 1 10 15-13Kl** 9 4 2 3 10 16-10
~^, 9 3 4 2 10 17-13

Catn5les 7 3 3 1 9 10- 6H<»£u"'- 9 3 3 3 9 16-13
t)s ,enveen 9 3 3 3 9 14-15.Jj . 9 3 2 4 8 16-16
W haP 92 3 4 7 7-17
V 7 2 14 5 5-8
Ei„d. 8 13 4 5 15-18C°Ven 8 2 15 5 5-9tó^'ngen 8 2 0 6 4 9-22
<CondSport 70 3 4 3 8-18nen 8 10 7 2 8-33

Ca'^,aK 19-30 uur:"Cles . Fc Den Haag

«Apda« 19-30 uur:W" ?,les - HeerenveenCk SVv
T*lstTUr ■ Helmond Sportr " Vitesse
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scoreverloop
RBC - Telstar 0-2 (0-1) - 25. Van Campen-
hout (eigen doel) 0-1, 89. Oostrom 0-2.
Scheidsrechter Modderman. Gele kaart:
Oostrom (Telstar).

EERSTE DIVISIE
Helmond Sport - FC Den Haag 2-8 (0-3) - 5.
Jol 0-1, 27. De Roode 0-2, 40. Schellevis 0-3,
49. Purvis 0-4, 72. Van Kilsdonk 1-4, 80.
Lems (strafschop) 1-5, 84. Van Kilsdonk 2-5,
86. Wubben 2-6, 87. Post 2-7, 88. Danen 2-8.
Scheidsrechter Bulthuis. Gele kaart: Adam
(Den Haae).

buitenland
ITALIË
Atalanta - Ascoli 1-0
Bologna - Lecce 2-1
Fiorentina - Juventus 2-1
Verona - Cesena 0-0
Lazio-ASRoma 1-0
AC Milan - Como 4-0
Napoli - Inter 0-0
Pescara - Sampdoria 0-1
Torino - Pisa 0-0

Stand: Inter 13-23; Napoli 13-20;Sampdoria
13-18; Juventus 13-17;Atalanta 13-17;Roma
13-15; AC Milan 13-14;Fiorentina 13-14; La-
zio 13-12; Como 13-10; Pescara 13-10; Hellas
Verona 13-10; Cesena 13-10;Lecce 13-9; To-
rino 13-9; Ascoli 13-9; Pisa 13-9; Bologna 13-
-9.

SPANJE
Valencia - Real Madrid 1-1
Gijon- Real Sociedad 4-2
Osasuna -Betis 3-1
Eiche - Zaragoza 1-4
Espanol - Valladolid 0-1
Malaga - Barcelona 2-2
Atletico Madrid - Celta 0-0
Sevilla -Logrones 0-1
Athletic Bilbao - Oviedo 1-0
Cadiz - Murcia 0-2

Stand: Real Madrid 19-32; Barcelona 19-30;
Atletico Madrid 19-22;Valencia 19-22;Spor-
ting Gyon 19-22; Celta 18-21; Valladolid 19-
-21; Osasuna 19-21; Sevilla 19-20;Oviedo 19-
-20; Athletic Bilbao 19-20; Zaragoza 19-19;
Logrones 19-19;Real Sociedad 18-17; Mala-
ga 19-15;Cadiz 19-14; Murcia 19-13; Betis 19-
-12; Espanol 19-11; Eiche 19- 8.

ENGELAND
Aston Villa - Newcastle 3-1
Charlton - Luton 3-0
Derby-WestHam 1-2
Everton - Arsenal 1-3
Man. United - MillwaU 3-0
Norwich - Coventry 1-2
Shef. Wednesday - Livérpool 2-2
Southampton - Middlesbrough 1-3
Wimbledon - Queens PR 1-0
Tottenham - Nottingham 1-2

Stand: Arsenal 20-43; Norwich 21-38; Mill-
waU 20-33; Coventry 21-33; Livérpool 21-32;
Nottingham 21-31; Everton 20-30;Man. Uni-
ted 21-30; Derby 20-29; Wimbledon 20-28;
Middlesbrough 21-28; Aston Villa 21-26;
Southampton 21-26; Tottenham 21-25;
Queens PR 21-24;Luton 21-23; Sheffield W.
20-22; Charlton 21-20; West Ham 21-17;
Newcastle 21-17

toto/lotto
Lotto 2
Winnende getallen: 7- 8 -11 -18 -28 - 34. Re-
servegetal: 41. Deelnemers: 545.026. Inleg: f.
2.325.122. Prijzenbedrag: f. 1.181.587.
Toto 2
Juistekolom: 2-2-1-1-1-3-1-2-1-2-3-
2. Deelnemers: 21.056. Inleg: f. 116.976.Prij-
zenbedrag: f. 83.528.
Toto-gelijk 2
Winnende wedstrijden: 6-7-14-16-23.
Toegevoegde wedstrijd: 11. Deelnemers:
2.772. Inleg: f. 13.742. Prijzenbedrag: f.
19.729 (mc. jackpot).
Cijferspel 2
Uitslag: 0 5 5 0 4 8.
Westduitse lotto
6-7-12-23-35-36. Reservegetal: 49.
Spiel 77
Uitslag: 5 2 5 9 6 3 5.
Belgische lotto
8 - 17 - 19 - 29 - 31 - 38. Reservegetal: 33.
Joker
6 6 5 6 5 8 0.

Zegeop leider Rotterdam, verlies tegen Tilburg

Wisselvallige start
Eaters in play-offs

Van onze medewerker
THEO KEYDENER

— Winst
t\v„Verües brachten de eerste
ï*t Play-°ffs duels Smoke
ej^?rs in het afgelopen week-tjL-e- Zaterdagavond werd
(Kg s tegen Rotterdam met 5-4
ïVqLj > I_2) gewonnen, gister-
Öers ln Tilburê teeen de TraP"

n hoesten deEaters een zwa-
lfderlaag incasseren 8-2 (5-1,
de't> )" Na een periode keken
5 jhaters al tegen een kansloze
ï^» achterstand op. Smoke
V^ verweet scheidsrechter
fol; een zeer dubieuze
fe, 'h dit duel. Deze arbiter, die
'W^T Staat als een thuisfluiter,
voor ■ gedurende het hele duel
Ha,J !edere futiliteit Geleende-
t>erfn naar de strafbank. In drie
iJ°', s scoorden de Eaters
«W °.or niet minder dan 52

minuten en speelden daar-

door vrijwel steeds in ondertal-
situaties.

In Geleen werd leider Rotterdam
een dag eerder een kopje kleiner ge-
maakt. De Eaters beheersten het
duel van meet af en namen een 3-0
voorsprong. In de laatste periode
raakte Smoke Eaters plots in paniek
waardoor Rotterdam langszij kon
komen: 4-4. De wedstrijd (1500 toe-
schouwers) vol tumultueuze mo-
menten bleeftot het laatste moment
boeien.
Na een nerveus begin kreeg Smoke
Eaters de tegenstander goed in de
greep en dat leverde na 17 minuten
de voorsprong op. De Eaters maak-
ten gebruik van een numerieke
meerderheid en Kim Bosch scoor-
de: 1-0. Geïnspireerde door dit suc-
ces leek de thuisclub in de tweede
periode overRoterdam heen te wal-
sen. Mollen (ass. Hartogs) maakte er
2-0 van en Louwers, in combinatie
met Hartogs en Pellegrims, 3-0.

Rotterdam begruikte een time-out
om orde opzaken stellen. Het leidde
meteen tot een treffer uit een af-
standschot dat doelman Baggen
verraste. Hille profiteerde van een
nieuwe verdedigingsfout: 3-2. Vor-
stenbosch tilde de marge even later
opnieuw naar twee doelpunten. En
toch kwamen de Eaters nog in pro-
blemen. Rotterdam oefende meer
druk uit en Smoke Eaters kwam on-
derzware druk. De snelleaanvallers
Van Heumen en Tijnagel brachten
de leider langszij: 4-4. Glanerbrook
trilde op zijn grondvesten en onder
de furieuze aanmoedigigen van het
publiek wist Hartogs (ass. Mollen)
toch nog de zege veilig te stellen.

Uitslagen: Amsterdam - Heerenveen 3-6 (1-
-3 1-1 1-2); Rotterdam - Nijmegen 11-5(3-26-2
2-1); Heerenveen-Tilburg 6-9 (2-2, 2-2, 2-5);
Nijmegen-Amsterdam gestaakt (de Amster-
dammers verlieten voortijdig het ijs bij de
stand 5-2 voor Nijmegen, uit protest tegen
de beslissingen van scheidsrechter Bak-
ker). Stand playofls: 1. Rotterdam 7 pun-
ten; 2. Nijmegen 6; 3. Heerenveen 6; 4. Til-
burg 6; 5. Geleen 5; 6. Amsterdam -1 (twee
punten in mindering).

" Een hardhandige confrontatie tijdens Smoke Eaters - Rotterdam wordt door de hulpscheids-
rechters gesust. Foto: PETER ROOZEN

sport

scorebord
bekervoetbal

E*** ronde:"«'ngen - BW Den Bosch 2-0

Ykema loopt
blessure op

Van onze sportredactie

DAVOS - Jan Ykema is het af-
gelopen weekeinde in Davos
vrij ernstig geblesseerd geraakt
aan zijn linkerknie. De kersver-
se inwoner van Pingjum (Fries-
land) trok zich gisteren op de
tweede dag van de Worldcup-
wedstrijden in verband met zijn
kwetsuur terug. Op de eerste

dag van de Worldcup-races in
Davos was Jan Ykema op een
geheel andere manier nadruk-
kelijk in de picture. Hij hing
weer eens de pias van het
schaats-peloton uit door zich op
de 500 meter twee valse starts te
permitteren, waardoor hij auto-
matisch werd gediskwalifi-
ceerd. Tijdens het bijprogram-
ma reed hij vervolgens een
clowneske 1000 meter. Hij

maakte niet alleen een paar mis-
slagen, maar kroop in de laatste
bocht zelfs op handen en voeten
over het ijs.

Ruim een maand voor de WK
sprint in Heerenveen werd in
Davos duidelijk, dat van de Ne-
derlandse afvaardiging in Thialf
weinig valt te verwachten. Het
Oostduitse spintkanon Uwe-
Jens Mey leed het afgelopen
weekeinde een dubbele neder-
laag. Op de eerste 500 meter
deelde wereldkampioen Dan
Jansen een gevoelige tik uit
door hem voor te blijven (36,91
om 37,08). Op de kilometer
moest Mey allrounder Eric
Flaim, Ki Tae-Bae (1.14,4) en
Nick Thometz voor laten gaan..

Mariek Stam verrast in sfeerloos EK

Yvonne van Gennip
geniet van bijrol

WEST-BERLIJN - Sfeer- en
spanningloos. Met deze twee
typeringen is eigenlijk alles
gezegd over het EK schaatsen
voor dames. Op het Wilmers-
dorf-ovaal, waar zich bijna
meer journalisten dan betalen-
de toeschouwers hadden ver-
zameld, waren de medailles
achteraf beschouwd na welge-
teld negentien ritten al ver-
deeld. Zaterdag, halverwege
de drie kilometer, had Yvonne
van Gennip reeds negen se-
conden achterstand op Jac-
queline Börner, de nummer
drie in het tussenklassement,
en dat bleek te veel. In zon
sombere ambiance een kans-
loze nederlaag lijden en ook
Marieke Stam nog voor je
moeten dulden: de klap bij de
drievoudig olympisch kam-
pioene was ongetwijfeld hard
aangekomen.
Dat nu bleek echter een grove mis-
vatting te zijn. Van Gennip had ge-
noten van het buitentoernooi en
voelde geen moment spijt van haar
beslissing toch naar West-Berlijn af
te reizen ondanks vormgebrek. „Ik
heb heerlijk ontspannen, zeg maar
beschouwend gereden. Ik wist dat
dit EK voor mij te vroeg kwam, de
prestatie is nu minder belangrijk
dan het schaatsen zelf. Slechts in
een flits heb ik even gedacht: jeetje,
al die Duitsers, ik moet toch wat la-
ten zien. Maar aan dat verwach-
tingspatroon kon ik gewoon niet be-
antwoorden".
Later, in een openhartige bui, gafde
Haarlemse ook ruiterlijk toe dat wat
haar betreft tijdens het WK in Lake
Placid evenmin op een laatste
krachtsexplosie gerekend hoeft te
worden. „Ik wereldkampioene?
Verwachten sommigen dat? De
mensen weten toch dat ik in een af-
bouwjaar zit?", vroeg Van Gennip
zich ontwapenend eerlijk af. Het
waren weer dewoorden van detwij-
felaarster, die eigenlijk wel opge-
lucht was na die 'veilige' vijfde
plaats, lekker uit de wind.
De VanGennip, van wieTed Troost
eens heeft gezegd datze niet durft te
winnenen die, om haar onzekerheid
nog te benadrukken, aan haar
schaatsen sleutelt en rondingen ver-
andert. „Ik begrijp dat mensen zeg-
gen:Van Gennip, stel jenu eens niet
zo aan, wordt wat zelfbewuster.
Maar ik moet mezelf geen druk op-
leggen. Die drie medailles hebben
mijn levenveranderd, dat is een ver-
werkingsproces. Daarom vind ik dit
EK toch een overwinning op me-
zelf. Ik kan de concentratie en de
training weer opbrengen. Er zat ge-

woon niet meer in".
Het 'Calgary-gevoel', waarbij uit
elke klap het maximale rendement
werd gehaald, kreeg Van Gennip
gisteren weliswaar weer even op
sommige rondjes van haar vijfkilo-
meter, maar de kans is levensgroot
dat het haar nog te weinig over-
komt. Want: „hoe meer je van het
gewone leven proeft, hoe afstande-
lijker je het schaatsen gaat bekij-
ken. Vroeger beleefde ik wedstrij-
den in een roes, lag ik ook nachten
wakker van de spanning bij de grote
toernooien. Nu was ik me veel meer
bewust van wat er om me heen ge-
beurde. Ik lette zelfs op de muziek
die werd gedraaid. En ik genoot er-
van".

Toch ziet Van Gennip nual op tegen
het afscheid, half maart in Heeren-
veen. Dat is onontkoombaar, want
ze ziet wel in dat ze de kans op een
goede maatschappelijke carrière
moet aangrijpen voor het te laat is.
„Maar die schaatskriebels, dat blijft
moeilijk. Ria Visser heeft ze ook
nog, die zou soms zo met ons willen
meerijden. Dat kan ik me goed
voorstellen. Ik hoop dat ik kan wor-
den als Ard Schenk, mijn grote
voorbeeld.Die nam jarenlangvolle-
dig afstand van de sport".

Zover is het echter nog niet en
bondscoachLast zag in elk geval ge-
noeg aanknopingspunten („Yvonne
schaatste ten minste weer, alleen
kryg je daar geen medailles voor")
om zijn vedette toch nog een keer te
laten vlammen. Datzelfde gold voor
Marieke Stam, die ondanks de na-
weeën van een blaasontsteking een
sterk toernooi reed. „Ik ben gewoon
hartstikke blij met die vierde plek",
reageerde de Egmondse, die brons
pakte op de 1500 meter. „In goede
doen word ik misschien wel derde.
Ondanks alles heb ik er nooit zo
dichtbij gezeten als nu. Dat geeft me
vertrouwen, die nummer drie moet
te pakken zijn".

" Over belangstelling had Yvonne
van Gennip in West-Berlyn niet te
klagen. Haar mindere prestaties
konden niet verhinderen dat zij de
pers lachend te woord stond.

" Yvonne van Gennip ontspannen keuvelend na de nederlaag tegen de Oostduitse schaatsters.

Nieuwe DDR-
generatie domineert

Kleemann
op kracht
naar titel

Van onze verslaggever

WEST-BERLIJN - Met nieuw
beton bouwt Oost-Duitsland
weer aan een bijna onneembare
muur in het damesschaatsen.
Het vooral dank zij Karin Kania
opgetrokken bolwerk, dat tij-
dens de Winterspelen zo onver-
wacht afbrokkelde onder de slo-
pershamer van Yvonne van Gen-
nip, staat nog steeds fier over-
eind en lijkt ondanks derenova;
tic weinig aan grandeur te heb-
ben ingeboet. Het Europees
kampioenschap in West-Berlijn
leverde het afgelopen weekeinde
het eerste bewijs daarvoor met
drie DDR-dames op het erepo-
dium.

Dat het volkslied 'Auferstanden
aus Ruinen' ter ere van Gunda
Kleemann, de gedoodverfde op-
volgster van Kania, werd aange-
heven lag weliswaar voor de
hand, maar dat ook de nummers
twee (Constanze Moser) en drie
(Jacqueline Börner) uit Oost-
Duitsland afkomstig waren bete-
kende toch een verrassing. Voor
het eerst sinds 1972, toen in Le-
ningrad drie Russinnen de bo-
venste plaatsen verdeelden,
kwamen de EK-medailles in han-
den van landgenotes terecht.
De Nederlandse afvaardiging
stond erbij en keek ernaar. Des-
ondanks was bondscoach Jan
Wiebe Last „niet geschrokken"
van het DDR-machtsvertoon. Hij
toonde zich zelfs „dik tevreden",
omdat zijn uitgangspunt („drie
bij de beste tien") werd overtrof-
fen. Vooral de vierde plaats van
de niet geheel fitte Marieke
Stam, die Yvonne van Gennip
nipt voorbleef, noemde de Zwol-
lenaar 'klasse. Dat duo is sinds
gisteren ook verzekerd van een
startbewijs voor de wereldkam-
pioenschappen, op 4 en 5 februa
ri in Lake Placid. Henna Meijei
(negende) en Petra Moolhuizer
(tiende) hebben in theorie nog
geen ticket gekregen, maar Lasl
zal voorstellen ook hen aan t«
wijzen voor de trip, die zaterdag
al naar Calgary voert.

Eindklassement: 1. Kleemann 176.00!
punten; 2. Moser 177.161; 3. Börne
179.257; 4. Stam 180.142; 5. Van Genni]
180.152; 6. Schalling 180.656; 7. Bogato
va 182.273; 8. Titova 182.359; 9. Meije
182.617; 10. Moolhuizen 182.937; 11. La
poega 183.287; 12. Belci 184.186; 13. Fili
monova 184.414; 14. Nemeth 184.820; IE
Nystedt 185.930; 16. Becker 190.921.

Winter-triathlon
voor Krouwel

INZELL - De 23-jarige uit Vianen.
afkomstige Ruben Krouwel heeft
de derde winter-triathlon van Inzell
opzijn naam gebracht. De wedstrijd
bestond uit een cross-loopvan 22 ki-
lometer, een ski-langlauf van 25 ki-
lometer en een schaatswedstrijd
over 100 ronden op de plaatselijke
400 meter kunstijsbaan. Krouwel,
die ook nationaal kampioen lang-
lauf is, finishte na 4 uur 13 minuten
57 seconden als eerste van 507 deel-
nemers.
Uitslag: 1.Krouwel (Ned) 4.13,57; 2. Baum-
gartner (Brd) 4.17,20; 3. Puyk (Ned) 4.21,20;
4. Hopman(Ned) 4.21,22; 5. Koenders (Ned)
4.23,46; 6. Habraken (Ned) 4.26,05; 7. Vlas-
veld (Ned) 4.27,47; 8. Beerepoot (Ned)
4.31,06; 9. Engele (Ned) 4.32,24; 10.De Jong
(Ned) 4.33,11.

Prima generale tijdens Woldcup in Daros

Kernkers op EK-koers
Van onze verslaggever

DAVOS - Een week voor het Euro-
pees Kampioenschap in Gothen-
burg heeft Gerard Kernkers in de
Zwitserse Alpen nadrukkelijk zijn
kandidatuur gesteld voor zijn eerste
grote internationale schaatstitel. De
rijder uit Eelde kwam tijdens
Worldcup-wedstrijden in Davos, die'
de meesten gebruikten als laatste
testcase voor het EK, uitstekend
voor de dag met een onverwachte
tweede plaats achter Eric Flaim op
■de 1500 meter en een niet geplande
overwinning op de 3000 meter.

Vooral zijn 'mijl', waarop hij zijn
persoonlijk record tot op ongeveer
een halve seconde benaderde, heb-
ben Kernkers vlak voor de Europe-
se titelstrijd veel vertrouwen gege-
ven.

De kopman van de Nederlandse
schaats-delegatie had tot voor kort
een 'haat-verhouding met de 1500
meter. Op deze cruciale afstand ver-
loorhij meestal te veel seconden om
echt te kunnen meespelen om de
eerste plaats. Onder leiding van Ab
Krook lijkt die lijn te zyn omgebo-
gen. De 1500 meter is niet meteen
een 'trendy' afstand geworden voor
de schaatsende scholier, maar hij is
inmiddels wel dermate vooruitge-
gaan, dat hij een serieuze concur-
rent is geworden voor bij voorbeeld
Michael Hadschieff.

Kernkers versloeg zaterdag de Ne-
derlands kampioen op de 1500 me-
ter, Anne-Jan Portijk, in een recht-
streeks duel. „Ik stond er zelf ver-
steld van. Maar de laatste vier keer
ging het al goed met mijn 1500 me-
ter. Ik heb mijn slag wat veranderd
en dat blijkt goed uit te pakken", al-
dus Kernkers, die plots schrikt van
al het optimismerond om hem heen
en daarom snel opmerkt: „Maar la-
ten we wel voorzichtig zijn. Het is
natuurlijk niet zo, dat de problemen
nu ineens voorbij zijn. Ik ben nog
niet stabiel genoeg. Het kan in Go-
thenburg best weer verkeerd uit-
pakken".

Kernkers kon gisteren aan de rand
van het knusse baantje in Davos
ook tevreden terugkijken op de
tweede Worldcup-dag. Nadat hij in
het bijprogramma met 38.96 een
zeer redelijke sprint had afgeleverd,
snelde hij op de drie kilometer per
ongeluk naar de overwinning. Met
een snelle slotronde van 31.7 ver-
sloeg hij de te snel gestarte Oosten-

rijker Christian Eminger. Daarna
beet iedereen, inclusiefwereldkam
pioen Eric Flaim en het tegenvallen
de 18-jarige DDR-talent Michael
Spielmann, zich stuk op Kernkers
4.06,32.

Daar waar Kernkers het afgeloper
weekeinde het zelfvertrouwen op
vijzelde, verkeren twee andere favo
rieten voor de Europese titel, Le<
Visser en Michael Hadschieff, eer
week voor de strijd in een buiten
wijk van Gothenburg in grote onze
kerheid omtrent hun vorm. Beider
moesten de afgelopen twee dager
noodgedwongen vanachter hur
zonnebril toekijken, waardoor zi
zich niet konden meten met de in
ternationale concurrentie. Vissei
trok zich terug met een liesblessure
en Hadschieff kreeg vlak voor he
weekeinde dermate last van eer
kaakholte-ontsteking.

Klassement wereldbeker (na 4 races): 1
Kernkers 83 punten; 2. Gustafson 75; 3
Eminger 66; 4. Flaim 60; 5. Veldkamp 55; 6
Karlstad 53.

Dries van Wijhe
is niets te dol

ASSEN - Op zyn 43ste is Dries var
Wijhevoor het eerst nationaal mara
thonkampioen op kunstijs gewor
den. In Assen deed de Kerkdorpse
krachtpatser zaterdag alle moeite
ookzijn laatste tegenstrevers op eer
ronde te rijden. Eerder had hij mei
zeven anderen een voorsprong var
een ronde genomen op het peloton
Alleen Henri Ruitenberg en Jos
Pronk slaagdenerin enigszins in hel
spoor van de ontketende Van Wijhe
te blijven. Dries van Wijhe heeft eer
indrukwekkende erelijst. Vijftier
jaar geleden werd hij in Valkenburg
nationaal wielerkampioen bij de
amateurs, in 1985 won hij het natio-
naal kampioenschap skeeleren er
in 1986 werd hij nationaal mara-
thonkampioen op natuurijs in Gie-
thoorn.

Erna Uitham uit Zuidlaren is Ne-
derlands kampioen op de schaats-
marathon bij de dames geworden.
Tineke Hoogendijk (Ermelo) werd
tweede, voor Elske van der Meer
(Jubbenga).

Uitslag: 1. Van Wijhe; 2. Ruitenberg; 3
Pronk; 4. Wedman; 5. Jakobs; 6. Weenhof; 7
Van Kempen; 8. Dijkstra; 9. Hopman; 10
Oliemans; 11. Vriend; 12. Ferwerda; 13
Grimbergen; 14. Van der Pauw; 15. Man
den.

p^imburgse oQ. ecu
Centrale b.v.
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Jaspers beste
bandstoter

PUTTERSHOEK- Dick Jaspers uit
St. Willebrord heeft in Puttershoek
de Nederlandse titel bandstoten
veroverd. De 23-jarige biljarter ver-
sloeg in de finale Harrie van de Ven
uit Eindhoven. Raimond Burgman
won de strijd om de derde plaats
van JosBongers.

Eindklassement NK-bandstoten
(wedstrijden, punten, hoogste serie
en algemeen gemiddelde):

Ï.Jaspers 7-12 719,47
2. Van de Ven 7-10 78 8,77
3. Burgman 7-10 59 9,66
4. Bongers 7-8 101 9,59
5. Vultink 5-8 67 8,48
6.Arnouts 5-7 72 9,70
7. Koorevaar 5-5 47 5,85
8. De Bruijn 5-4 77 7,36
9. Habraken 5-2 26 5,90
lO.TiUeman 5-2 63 5,08
11.Velthuis 5-0 324,61
12.Klijn 5-0 604,52

Nashua-Miniware Kwartier onderbroken

Consternatie
in Den Bosch

van onze medewerker
DEN BOSCH/WEERT - De topper
in de basketbaleredivisie tussen
Nashua Lasers en Miniware BSW is
door deregerend landskampioen in
een overwinning omgezet: 104-90.
Het was een wedstrijd vol conster-
natie. De Limburgers hadden de
pech dat ze Heydeman door griep
moesten missen. Bovendien raakte
Esveldt in de 18e minuut ernstig ge-
blesseerd aan enkel en knie, waar-
door hij moest afhaken. Dit voorval
mondde uit in een complete chaos.
Een scheidsrechterlijke dwaling
haalde het publiek en spelers van
de banken.

Liefst 15 minuten moest de con-
frontatie stilgelegd worden om de
gemoederen te bedaren. Niettemin
was nadien op en rond het speel-
veld een overdreven mate van irri-
tatie te proeven.

Bij rust keek Miniware tegen een
52-40 achterstand aan. In de tweede
helft was het verschil in de negende
minuut opgelopen tot 22 punten
(78-56). Na een time out van coach
Blair (Weert) leken de gasten als
herboren. De spelers Banks, Rid-
dick. VanKempen, Van Dinthen en
Van Kleef legden een zodanige
druk op de Bossche aanval, dat er
veel balverlies werd geleden door
de huidige nummer één. Met name
laatstgenoemde gaf even zijn visite-
kaartje af (10 punten en 6 intercep-
ties). De Weertenaren kwamen te-
rug tot 92-85, twee minuten voor
tijd.

De energie was toen verbruikt. Ze
moesten de overwinning toch aan
Nashua laten. Ondanks dit verlies
blijft Miniware haar derde plaats
behouden. Alle directe concurren-
ten (Direktbank, Computerij en
Sportlife) verloren ook hun wed-
strijden.

Hidding weer
op podium

ZWOLLE - Tineke Hidding (Hera)
is voor de achtste maal Nederlands
kampioene indoor op de vijfkamp
geworden. Zij behaalde een totaal
van 4574 punten, ruim boven haar
nationale record (4382). De prestatie
kan echter niet als nationaal record
erkend worden omdat de baan in
Zwolle met een lengte van 218 me-
ter niet voldoet aan dereglementai-
re afmetingen. Anoeska Daans
(PAC) eindigde als tweede met 3871
punten. Het brons ging naar Marriet
Versluis (Hera) met 3803 punten.

Erik de Vos (Hollandia) werd Ne-
derlands kampioen meerkamp in-
door.Hij verzamelde in de acht-
kamp een totaal van 5943 punten.
De tweede plaats was met 5870 voor
Athony Ott (AAC). De bronzen me-
daille Zng naar Danny Krekel
(AVR) met een totaal van 5866 pun-
ten.

Claudia Elissen uit Maastricht werd
bij de dames op het onderdeel 50
meter tweede in 6,49 seconden ach-
ter Van Heezik, die 6,44 liep. Op de
S0meter klasseerde Elissen zich als
derde (1. Boogaard in 7,58) in7,64.

Ernstige blessure
Evelyne Dullens

van onze tennismedewerker
SITTARD - De blessure die Evely-
ne Dullens uit Sittard afgelopen
donderdag opliep tijdens het inter-
nationaal A-toernooi in Antwerpen,
blijkt aanzienlijk ernstiger dan aan-
vankelijk werd verondersteld. Een
door chirurg dr. Abs Mey in het Ge-
leense ziekenhuis verricht onder-
zoek bracht aan het licht, dat Dul-
lens een enkelband had gescheurd,
waardoor de geblesseerde in enkel
in het gips moest. „Tot donderdag
heb ik gewoon gips, daarna krijg ik
gelukkig loopgips zodat ik iets mo-
biel word," aldus Dullens, die door
deze blessure de geplande 10.000
dollartoernooien in Zweden, Fin
and en .Noorwegen moest afzeggen

Beekenaar Limburgse beste dressuurruiter

Wim Voncken maakt
favorietenrol waar

van onze medewerker
TOINE RAMAEKERS

ROGGEL - Ongewild maakten de
juryledenVan de Harst, Nijskens en
Hoeymakers de Limburgse dres-
suurtitelstrijd voor paarden bijzon-
der spannend. Door de hoge scores
die met name Jack Schumans uit
Beek, Piet Schobers uit Horst en
Wim Lucassen uit Treebeek behaal-
den moest de grote favoriet Wim
Voncken uit Beek boven de 200
punten per jurylid scoren. Voncken
maakte zijn favorietenrol op profes-
sionele wijze volledig waar en reed
tijdens een alles-of-niets proef 623
punten bij elkaar. Daarmee verhuis-
de de zesde titel naar Zuid-Lim-
burg.

De tweedaagse titelstrijd, georgani-
seerd door de landelijke rijvereni-
ging Baexem in manege „de Leis-
tert" te Roggel, heeft overduidelijk
de suprematie van het zuiden in
deze paardesportdiscipline weer.
Van de zeven titels verhuisden er
maar liefst zes naar Zuid-Limburg,
terwijl de zevende titel op het nip-
pertje naar Noord-Limburg ver-
huisde. In de klasse Zwaar II was
Wim Voncken duidelijk favoriet.
Alle wedstrijden hadhij nog gewon-
nen. Waarom dus ook niet het kam-
pioenschap. Toen de jury na Jack
Schumans met Arpad echter naar
569 punten ging ontstond er twijfel.
Schobers verbeterde dit resultaat
en scoorde met zijn paard Valentia

577 punten. Met het paard Titel reed
Lucassen de beste proef an zijn le-
ven, hetgeen hem 582 punten ople-
verde. Toen vervolgens Voncken
met zyn paard Avignon aan zijn
proef begon, hield het publiek wer-
kelijk deadem in. De stilte was zelfs
beangstigend.
„Het is hier stiller dan in de kerk",
was een typerende uitspraak van
iemand die de spanning niet meer
kon verdragen. Voncken reed met
veel risico en Avignon werkte volle-
dig mee. Een luid applaus maakte
een einde aan de stilte. Toen de jury

deuitslag bekend maakte had ieder-
een er vrede mee. Voncken was de
terechte kampioen en verdiende de
titel. Met zijn paard Titel veroverde
Wim Lucassen de tweede plaats! Dit
resultaat gevoegd bij het kampioen-
schap in de klasse Zwaar I maakte
hem tot de succesvolste ruiter van
deze kampioenschappen.
„In Beek voelde ik al dat Banier in
de klasse Zwaar I lekker begon te
lopen. Om elke toevalligheid uit te
sluiten ben ik nog een keer naar
Roggel gereden om met mijn paard
de manege te verkennen. Alles liep

voortreffelijk". Tevreden met zijn
proef maar minder tevreden met het
uiteindelijke resultaat was Pascal
'Werdens uit Beek. Met zijn paard
Zanyo deelde hij de eerste plaats in
de klasse Midden 11. Nadat de twee
doorslaggevendeonderdelenvan de
proefgelijkwaren moest de waarde-
ring van de voorzitter van de jury de
beslissing brengen voor de titel.
Deze viel ongunstig uit voor Wer-
dens, want de titel gingnaarLia van
Stiphout uit Horst die daarmee de
enige titel naar Noord-Limburg
meenam. In de Midden I-klasse luk-
teBernadette Gelissen wat haar met
haar toppaard Urlandie nog nooit
was gelukt. Met Aswin werd ze
kampioen. JanRensen uit Oirsbeek
schreef de klasse Licht II op zijn
naam nadat Angelique Smeets uit
Beek de Beginnersklasse had ge-
wonnen en Anita Salden uit Graet-
heide de klasse Licht I.
Uitslagen: Beginners: 1. Angelique Smeets
met Condor; 2. Antoinet Nelissen mnet Car-
tier; 3. José Thijssen met Dian. Licht I: 1.
Anita Salden met Ferrari; 2. Thijs Geurts
met Carolus; 3. Anouk Lambrichts met
Conquistador. Licht II: 1. Jan Rensen met
Amarant; 2. Dorothy Pluimen met Coco
Chanel; 3. Toos Leysten met Charly. Mid-
den I: 1.Bernadette Gelissen met Aswin; 2.
Sandra Schoonwater met Urlandus; 3. Tru-
dy Houwen met Burioso. Midden II: 1. Lia
van Stiphout met Vidocque; 2. Pascal Wer-
dens met Zanyo; 3. Hans Jacobs met Tava-
res. Zwaar I: 1. Wim Lucassen met Banier;
2. Anouk Lambrichts met Patriot; 3. Gonnie
Gorissen met Opalesque. Zwaar II: 1. Wim
Voncken met Avignon; 2. Wim Lucassen
met Titel; 3. Piet Schobers met Valentia.

Rob de Wit loopt record
ZWOLLE - Robert de Wit (Unitas) heeft in het bijprogramma van de
Nederlandse indoorkampioenschappen meerkamp in Zwolle, het na-
tionale record op de 50 meter horden verbeterd. De Eindhovenaar
liep de afstand in 6,87 seconden. Het oude record stond sedert 19 ja-
nuari 1985 met 6,89 seconden op naam van Jan Harland (Sparta). Pe-
tra Huybrechtse (DEM) scherpte het jeugdrecord op de 50 meter hor-
den voor meisjes aan tot 7,21 seconden.

Herschi/V en L: onnodige 13-17 nederlaag tegen Linköping

Piet Kivit: 'Ik geloof
nog in een stunt'

door ivo op den camp
GELEEN-PietKivit was al bezig met het duelvan aanstaande
zaterdag in Zweden. Gewillig onderwierp de V en L-trainer
zich na de 13-17 nederlaag tegen RP IF Linköping aan het sper-
vuur van vragen dat de drie meegereisde Zweedse journalisten
voor hem inpetto had. De lezer in Linköping zal vandaag onge-
twijfeld een andere dan de ware Kivit voorgeschoteld krijgen.

Met een grijns nam de Geleende-
naar afscheid van het groepje scri-
benten. „Wat ik tegen die mensen
verteld heb? Dat Linköping een erg
sterke ploeg is en dat alleen een
wonder V en L nog een ronde ver-
der kan brengen". Hij draaide de
Zweden een rad voor de ogen. Vol-
ledig tegen zijn natuur in manoeu-
vreerde de door alle wateren gewas-
sen handbaltrainer zijn ploeg op
voorhand al in de underdog-positie.'
„Dat kan ons zaterdag alleen maar
van pas komen", vondKivit.

De Geleendenaar meende niet veel
van zijn woorden. „Ik zie nog volop
mogelijkheden", kwam de aap uit
de mouw. Of V en L inderdaad le-
ring heeft getrokken uit het onnodi-
ge verlies moet nog binken. Als een
paal boven water staat echter dat de
thuisclub de nederlaag volledig aan
zichzelf te wijten had. „Er werd te
vaak na energievretende balvero-
veringen weer balverlies geleden",
vond Kivit. „En dan ga je conditio-
neel door de knieën. Toch moet ik
de speelsters een compliment ge-
ven. We zaten na die twee competi-
tie-nederlagen in een diep dal. Deze
wedstrijd heeft aangetoond dat we
weer op de goede weg zijn".

De thuisclub kreeg tijdens de laat-
ste training opnieuw een personele
tegenslag te verwerken. Na eerder
Cecile Leenen en Nicole van Thor
raakte nu keepster Paula Perriens
zwaar geblesseerd (gescheurde en-
kelbanden) waardoor Maud Segers
van meet af aan het doel moest ver-
dedigen. Zij kweet zich echter uit-
stekend van haar taak en trof geen
enkele blaam bij de zeventien te-
gentreffers.

In de aanvangsfase kon V en L de
Zweedse opponent gemakkelijk
van zich af schudden. Halverwege
de eerste helft leidde de thuisclub
zelfs met 6-3 en leek er geen vuiltje
aan de lucht. Maar V en L verkeek
zich te vaak in de snelle tegenaanval
van de Zweedse opponent. Bij rust
was de stand dan ook weer gelijkge-
trokken: 7-7.

Na de pauze raakte de Geleense
ploeg een kwartier lang het spoor
volledig bijster. Zeventien minuten
lang kon de Geleense ploeg niet sco-
ren. V en L zocht vergeefs naar de
goede vorm van voor de pauze en
zocht zijn toevlucht tot het langdu-
rig rondspelen van de bal. Daarbij

werd elke dreiging uit het oog verlo-
ren hetgeen de Franse scheidsrech-
ters om dehaverklap bestraften met
tijdspel. Het gevolg: desorganisatie
met daaraan gekoppeld veel onno-
dig balverlies. Linköping profiteer-
de handig en zette V en L op een
8-14 achterstand.

Een debacle diende zich aan. Piet
Kivit bewoog vanaf de zijlijn hemel
en hel met maar een doel voor ogen:
een beroep doen op teamgeest. Dat

Herschi/V en L-RP IF Linköping 13-17
(7-7) - Olsson (str) 0-1, Leenen 1-1, Col-
lart (str) 2-1, Pisters 3-1, Widström 3-2,
Ter Beke 4-2, Blomberg 4-3, Pisters 5-3,
Collart (str) 6-3, Blomberg 6-4, Blom-
berg 6-5, Olsson (str) 6-6, Blomberg 6-7,
Collart (str) 7-7, Janssen 8-7,Pettersson
8-8, Widström 8-9, Olsson (str) 8-10,
Jonsson 8-11, Olsson (str) 8-12, Wids-
tröm 8-13, Widström 8-14, Segers 9-14,
Collart (str) 10-14, Blomberg (str) 10-15,
Kivit 11-15, Kivit 12-15, Pisters 13-15,
Olsson 13-16, Blomberg (str) 13-17.

lukte en beetje-by-beetjekon V enL
iets van de achterstand afknabbe-
len. Tot 13-15 drie minuten voor het
slotsignaal. De twee momenten van
onachtzaamheid in de eindfase zou-
den V en L zaterdag echter weleens
duur kunnen komen te staan: 13-17.

Trainer Jan-Olov Brunnström van
RP IF Linköping was tevreden.
„Een uitstekende uitslag met het
oog op de return", vond hij. „We
hadden een erg lastige wedstrijd
verwacht, maar dat is achteraf best
meegevallen. Deze voorsprong mo-
gen wevoor eigen publiek niet meer
uit handen geven". Piet Kivit denkt
daar heel anders over: „Als we de
kansen beter benutten, verliezen we
deze wedstrijd nooit. Ik denk dater
nog voldoende mogelijkheden zijn
om it Zweden voor een stunt te zor-gen'^ ;

"Herschi/V enL verbijt de teleurstelling na de onnodigeneder-
laag tegen het Zweedse Linköping.

Foto: PETER ROOZEN

sport

Ger Holka
ereklasser

kunststoten
UITGEEST - De Heerlense bil-
jarter Ger Holka is dankzij zijn
tweede plaats in het Nederlands
kampioenschap kunststoten eer-
ste klasse gepromoveerd naar de
ereklasse. Holka moest in de na-
tionale titelstrijd alleen Rob
Scholtes uit Voorschoten voor
laten gaan. In 146 pogingen ver-
zamelde Scholtes 320 punten.
Holka kwam met 151 pogingen
tot een totaal van 269 punten.
Frans Tusveld uit Goor verover-
de de bronzen medaille met 266
punten uit 165 beurten.
Evenals Ger Holka promoveren
de nummers één en drie van het
NK naar de ereklasse. Dat geeft
genoemd trio het recht om aan
de zijde van onder andere we-
reldkampioen Jean Bessems
deel te nemen aan het Neder-
lands kampioenschap, dat in
maart op het programma staat.

Eerste zege
Vonk/Mosam

Van onze
sportredactie

MAASTRICHT - In
de eredivisie zaal-
handbal bij de da-
mes heeft Vonk/Mo-
sam de eerste over-
winning op zak. Gis-
teren versloeg de
ploeg van interim-
trainster Mia Starren
in sporthal De Geus-
selt verrassend UVG
uit Schiedam met 19-
-17. Dat resultaat, ge-
koppeld aan het ver-
toonde spel, biedt de
Maastrichtse dames
weer perspectief om
het op voorhand al
verloren seizoen
toch nog een positie-
ve wending te geven.

De thuiclub ging flit

send van start: 4-1.
UVG vocht echter
terug en tot tien mi-
nuten voor de pauze
ging de strijd gelijk
op: 8-8. Een opleving
kort voor de pauze
bracht Mosam weer
aan de positieve zij-
de van de score: 12-9
bij rust.

Mosam lijkt het juis-
te concept gevonden
te hebben om de le-
gio kansen te benut-
ten. Tot tien minuten
voor het eindsignaal
speelden de Maas-

trichtse dames een
puike wedstrijd en
leidden met 18-15-
Met de eerste zege
voor ogen sloop er
echter onrust in de
Maastrichtse gelede-
ren. UVG kwam te-
rug in de race: 18-1'-
In de bloedstollende
slotminuten stond
de overwinning en-
kele keren op kie-
pen. Volledig terecht
scoordeMosam in de
slotseconde de be-
vrijdende treffer: l»-
-17.

Rudy Douven ongeslagen
WIJK AAN ZEE - Vitali Tsjeskovs-
ki is na drie ronden van het Hoogo-
vens schaaktoernooi in de groot-
meestergroep A nog de enige speler,
die een score van honderd procent
heeft. De speler uit de Sovjetunie
zegevierde gisteren in Wijk aan Zee
met zwart in veertig zetten over het
jonge talent uit India Vizwanathan
Anand, die het toernooi met twee
overwinningen was begonnen. Al-
leen Limburger Rudy Douven is
van de Nederlanders nog ongesla-
gen.

Na zijn fortuinlijke zege van de eer

ste ronde tegen de Amerikaan o
jamin(die zich daarna met °verLjc
ningen op Miles en Georgiev}
herstelde) kwam de remise M> ,
tweede ronde tegen Sax gert»?*^_.
lijk tot stand. Tegen Miles, die (j
twee nederlagen wat had S^^Li:maken, kwam Douven vooral o
onnauwkeurig spelaan het eind |
de eerste zitting, zwaar in de \\
drukking. De nationale kamp'^f
verweerde zich echter daarna 'e^tbrak na zes uur en een halfuur e jt
bedenktijd voor zijn af te geven^|taf in een stelling, dieremisekan
laat.

Uitslagen derde ronde Grootmees i,
groepA:Van der Wiel - Sax 0-1. W'Ui
min - Georgiev 1-0, Piket - Grand» l
niga 1/2-1/2, Nikolic - Vaganian W£J.Sokolov - Ribli 1/2-1/2, Anand - l^JJikovski 0-1, Douven - Miles afgeV
ken. Afgebroken partij tweedetl*
Granda Zuniga - Van der Wie'^i'Stand na drie ronden: 1. Tsjeskovs
punten, 2. Sax 2 1/2, 3. Anand, B^Umin, Ribli 2,6. Douven 11/2en 1. 'j^
ganian, Granda Zuniga 1 1/2, 9- "Jl
Sokolov, Nikolic 1, 12. Van der *
Georgiev 1/2, 14. Miles 0 en 1 alg-

Vier Limburgers
naar EK karate

HEERLEN - De Nederlandse
bondskaratekatrainer Raymond
Snel heeft vierLimburgers geselec-
teerd voor de EK karate, dieop 4 en
5 februari in Parijs worden gehou-
den. De Maastrichtse Yvonne Senf
en Swalmense Rosita Berben ko-
men in de klasse tot 53 kg. uit. Ne-
derlands kampioene Armelies
Bremmers (Roermond) start in de
klasse boven 60 kg. Junior Roger
Alken (Geleen) werd aangewezen
voor de titelstrijd in de categorie tot
80 kg. Bovendien is het vrijwel ze-
ker dat Alken ook zal worden opge-
steld in het Nederlandse team, dat
strijdt om het Europees kampioen-
schap.

Geldboete
voor judobond
WENEN - Het bestuur van de Euro-
pese Judo Unie heeft de JudoBond
Nederland een geldboetevan 20.000
Belgische franken (ruim duizend
gulden) opgelegd. Daarnaast moet
750 gulden worden betaald aan de
Belgische judo-organisatie.
De straf werd opgelegd omdat de
Nederlandse herenploeg op het laat-
ste moment afzegde voor de Euro-
pese titelstrijd in Visé. Ook de Sov-
jetunie en Joegoslavië werden be-
straft.

Ceulemans
verslagen

GENK- Raymond Ceulemans heeft
de finale van de Belgische titelstrijd
driebanden in Genk verloren. De
51-jarige Mechelaar verloor van
Paul Stroobants uit Overijse. Ludo
Dielis, net als Ceulemans lid van de
profgroep van Werner Bayer, werd
vijfde.
Ceulemans haalde wel het beste al-
gemene gemiddelde en, scoorde de
hoogste serie: vijftien caramboles.
In de einstrijd werd het echter 50-37
voor Stroobants, die daarmee zijn
eerste driebandtitel behaalde.

Succes
Haberland

HUCKELHOVEN - De Geleensebokser Tony Haberland heeft in de
Duitse Oberliga, waar hij uitkomt
voor BC Huckelhoveneen overwin-
ning behaald op Thomas Bell van
BC Köln. In de tweede ronde moest
Bell acht tellen rust incasserenen in
de derde ronde ging hij opnieuw
naar het canvas na een linkse hoek
van Haberland. Hierna staakte de
scheidsrechter het gevecht in het
voordeel van Haberland. Huckelho-
ven won de wedstrijdmet 14-10 van
BC Köln.

" URMOND- Het derde internatio-
nale golfbiljarttoemooi van GBC 't
Krietje in lokaal Wagemans in Ur-
mond werd gewonnen door Pie
Claessens van de vereniging De
Weerdhoek. Hij klopte in de finale
Bert Magermans van Brand Taver-
ne uit Sittard. De derde plaats was
voor Fabrie Corstjens van De Hook
(B), die Joost Drenth van Maasgolf
uit Wessem naar de vierde plaats
verwees.

Krotwaar kan
marathonlopen

niet bijbenen
van onze medewerker sj

BREDA - De kersverse Zuidn^ ö
landse veldloopkampioen $ »
Krotwaar ondervond gistere0 ..
Breda dat crossen op een snel V^ 1
cours al heel wat anders is dan\ \
een blubberig trcoect zoals nel
week in Tegelen. Op derazend*<,

le route op het Bredase Mas* j

moest hij het afleggen tegen de.
rathonlopers Stigter, Reijnie'
Vermeule en Hofstee.

Unitas-atleet Roger Jaspers
elfde op 10 seconden van de J$
achtste finishende Nijboer. 0°^ s'17e plaats van broer Mare JaSgUJ-2
was een overtuigend bewijs V3f» ft
gende vorm. Clubgenoot
Borghans liep de korte cross vani j,
kilometer met het op het kome'.^ t,
indoorgebeuren. In de laatste i

meter ontdeed hij zich van zijn e
naaste rivalen en finishte met . n
seconden voorsprong op Leiden
Jansen.

hts"Ronald Schut eindigde als acn^ \
op 20 seconden. Tegelenaar M*
Gielen stelde nadrukkelijk zijn * j (

didatuur voor de nationale y^jji !deA-jongens in Schaesberg. I_. 0 j
der dan zes kilometer zette
Zuidhollandse rivaal Vincent n i
op ruim een halve minuut.
i

De voornaamste uitslagen: Heren, H- \.
,

1. Stigter 35.11; 2. Reynierse 35.13: ">■ J
meule 35.17; 4. Hofstee 35.35; 5. Kro* pj
35.44; 6. VanRooy 36.06; 7. Deruddere f
8. Nijboer 36.12; 9. G. Sasse 36.13. 1"; WN
pert 36.17; 11. R. Jaspers 36.22; 17- *%).
pers 37.01. Heren 2.8 km: 1. Borghan>
2. Jansen 8.22; 3. Corstjens 8.24; 4. N'
8.24; 5. Fadis 8.'26; 8. Schut 8.37. Dam^ti;
km: 1.Van derLinde 12.18; 2. Van bw-p.
12.19; 3. Jansen 12.20; 13. Rusman $.;
Meisjes A, 2.3 km: 1. Sleeuweïihoek '■ jrf
Schellenberg 8.01; 3. M. van Hoof &^'\ioPgens A, 5.8 km: 1. Gielen 18.17; *■
18.48;3. Bakker 18.51.

" HEYTHUYSEN - Wil Pepels uit
heeft de halve marathon van de A.- ~ v
huysen op zijn naam gebracht. HU .yl»1'
de tüd van 1.10.28 uur,maar bereikte "? J ..jj
ge na niet de recordtijd van Ma*
Wersch in 1988: 1.06.32 uur.

Tweede werd Peter Jacobs uit Beek
minunten en 5 seconden. Vierde-.^
Louis Delahaye uit Beek; zesde Han * „f
ken uit Stem; achtste Pierre L~"V( ie\)*
Beek en tiende Peter Craenen uit J"
stadt.

André Adams uit Heerlen won dek^ipKj
rathon in 34.46 min. voor Jan van de/\ys*J
uit Swalmen. Dave Swarts uit Heyt""^
werd vijfde; Jos Beelen uit Heytn£ofi»
achtste; Antoon Tegenbosch uit e,_eii^.
negende en Frank Devoi uit Stem
Annie Kos-Voermans uit Bunschotei
de kwart marathon bij de dames u

B0y9»
min. voor Nelly Hannen en Marjonr^o**kers (beiden Heythuysen). Mariene »
enburg uit Munstergeleen werd vier

" HOUSTON - De Kenyaanse io^o^chard Kaitany heeft de marathon van <t
ton (Texas) gewonnen. Hij finishte
goede tijd van 2.10.04.De Brit Kenny p
eindigde in 2.11.36 op de tweede PJTrfe \Deen Allen Zacchariasen werd ae

itlxiP
2.l4.23.Kaitanykreeg voor zijn over*
50.000 gulden. De Britse loopster vai p
se origine Veronique Marot zegev' ..^{F
de vrouwen in 2.30.16voor deAmen
Kim Jones in 2.32.31. |.

" DÜSSELDORF - Uitslag '"^"idwandelrace in Düsseldorf: 1. ari2s"u
Beek 3km in 12.39, 2. geitMarckus óó^
Hans van Wakeren 14.36, 8. Fre°
15.29.

" DORTMUND - Uitslagen atiet»eKV
ting Dortmund:dames 60 meter- g p
Dorp 7.70. 200 meter: 1. Van D°rP 2V.ren 400 meter: 1. Visserman 48.4, -^7;'
worth 48.8. 800 meter: 1. Leenders 1-

Baltus 1.50.8.

Kerkraads besten
" Voor de twaalfde maal in successie huldigde Kerkrade
in deRodahal haar beste sporters. Gewichtheffer Jan Jans-
sen, Sylvia Habets (jiu jitsu) vieren feest temidden van de
Roda JC-selectie. De Kerkraadse voetbalprofs, onlangs bij
het LD-sportgala uitgeroepen tot Limburgs sportteam van
het jaar,werd gekozen tot besteKerkraadse ploeg van 1988.

Foto: DRIES LINSSEN
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Gissingen zet
Den Bosch
voor schut

>fofWSINGEN - Op weg naar de
iin 'status heeft hoofdklasser Vlis-

zondag de oproep aan het
ida Wse bedrijfsleven de plannen
'oor leel te steunen kracht bijgezet
eun eredivisionist Den Bosch ach-

°s met 2-0 uit het KNVB-beker-

* an? 01 te knikkeren. De ambitieu-
st ateurs > die in de eerste ronde
net ■f-divisieclub De Graafschap
ioei eze lfde cijfers naar de Achter-
'rUa eruBstuurden, mogen op 3 fe-
[W/ 1 Proberen via het kleurloze
'an h

r een Plaats bij de laatste achtlet evenement af te dwingen.

°m maart start een onafhankelijke
iaal j^lssie een onderzoek naar de
flj Daarheid van betaald voetbal inO ugen- Drie maanden later
«r n

l raPP°rt bij de hoofdklas-
Ie °p tafel liggen. Bij de start van
e cl°^Petitie in 1990 wil de Zeeuw-b er in deeerste divisiebij zijn.
an ri fn Bosch ginB Janssen uit
ijn beperkte capaciteiten van
'osouPelers- Vlissingen liet Den
*erd ' et de van PSV terugge-
PeW als onopvallende
*eü£ de wedstrijd maken. De
Ve \.

n gokten op een counter,
ersp bevliegingen van de door di-
'os'lProfclubs begeerde spits Van
'Utit betekenden evenveel doel-

Schorsing
Groenendijk

KERKRADE - In het basisteam van
Roda ontbrak Alfons Groenendijk.
Dit in verband met het feit dat Groe-
nendijk, diena een uur voor Vander
Luer mocht opdraven, het duel te-
gen Volendam moet missen vanwe-
ge een schorsing. Roda JC heeft
doelman Jos Smits kunnen bij-
schrijven op de lijst van geblesseer-
den. De 32-jarige kampt meteen le-
lijke liesblessure. „In het ziekenhuis
in Geldrop wilden ze al opereren,
maar dat heb ik afgewimpeld. Dat
laat ik op mijn leeftijd niet meer
doen. Nu wordt geprobeerd of het
ook met spuiten overgaat".

spijkers kampioen
h2ftfE£ElN - Ben Spijkersse jj." Nieuwegein de Nederland-
QVeM ltel alle categorieën ver-wsch '_. winnaar van het Olym-
ttiet L ns 2egevierde in de finale
''oot u Vol Punt over zijn clubge-Ul Hans Buiting.
êuiUi t̂fni,heren: »" Spijkers (Nijmegen), 2.S°<>nen a Deursen en Vos, 5. Spel en
i,4r> GaVJ, ames: '■ Seriese(Zevenbergen), 2.Vi"> de/vï^f1'3 Nobel en Van Dorssen, 5.s^*er v"st en Van derLee.

Amateurs lezen
FC VVV de les

UTRECHT - VW verloor gister-
middag in Utrecht van de plaatselij-
ke amateurclub Holland, de koplo-
per van de westelijke eerste klasse.
De Venlonaren, die dit duel moes-
ten afwerken als uitvloeisel van de
transfer van Harry van der Ham (ex-
speler van Holland) naar VW, kwa-
men ondanks een veldoverwicht en
tal van scoringsmogelijkhedenvoor
rust niet verder dan een treffer van
Ernie Stewart. Toen Frans Nijssen
vijf minuten na de hervatting de
voorsprong vergrootte leek er geen
vuiltje meer aan de lucht. Plots zak-
te de organisatie en concentratie in
de Venlose gelederen volledig weg
en daarvan profiteerde de steeds fa-
natieker spelende thuisclub die
door Testalamuta (tweemaal) en
Norbart de volle winst opeisten-
3-2.

volleybal
mmmmk___LL_-__k___.

Nv1
asIfP HlleybalkomPetitie

Won d „ Heren.
ÖCwlflex 3-0"Animo-Rentokil/ZVH
J^n/SSS-Bostam.eSmaiTf

os:Nashua/VCG 3^2Vo'^oyd/AMVJ-Sa feco/Bo-""bk/n 3-0

hCc°/Dos 9"16feèr -°

fe^eCSG
mash l

Hefley artmus 9- 4
Uf^°/Bovo l *
f°'aris r 3-1

18 °-3ö9takyvpi"9,evamy/vvc 3-2
*-"-^Nashua/VCG 2 1-3

Youngstar/Vr.-PVC/Blokkeer
3-0

Stand.
Youngstar/Vrevok 12-30
Gevamy/WC 12-29
Miniware/HBC 12-28
Radius 12-25
Odulphus 12-23
Varel/CW 12-18
Havoc 12-17
Nashua/VCG 2 12-16
PVC/Blokkeer 12-13
Pancr.Bank/VCH 12- 9
Datak/VCL 12- 8
Polaris 12- 0
2e divisie C.
SEC/V-Olympus 1-3-
VoCaSa-Karanoi 3-0
Linne-Super/Roos. 3-0
DaUk/VCL 2-BCS/Comp-
Serv/DS 0-3

Velden-Ledub 3-0
Gevamy/WC 2-Activia 0-3

Stand.
VoCaSa 12-32
Linne 12-31
Activia 12-26
Velden 12-22
Olympus 12-20
BCS/Comp.Serv/DS 12-19
Super/Roosendaal 12-19
Karanoi 12-18

Datak/VCL2 12-11
Gevamy/WC 2 12-11
Ledub 12- 7
SEC/V 12- 0
3e divisie E.
Furos-Rooyse VK 3-0
Facopa/VC Weert-VCE 3-2
Sittardia-Artemis/R gest. 0-1
Set Up/M-Interkontakt/P 0-3
Wevoc/Wh-Hiyraa 3-1
VC Horn-Peelpush 0-3
3e divisie E.
Peelpush 12-33
Facopa VC Weert 12-27
RooyseVK 12-26
Furos 13-25
VC Hom 12-22
Wevoc/Wh 12-21
VCE 13-15
Artemis/R 11-14
Hajraa 12-12
Interkontakt/P 12-11
Sittardia 11-7
Set Up/M 12- 3
Eredivisie Dames.
SuDoSa/A-PZ/Dynamo 1-3
AMN/Zaan-Lycurgus 0-3
Gevamy/WC-Etiflex/O 3-1
Seltalloyd/AMVJ-Lo nga's9

2-3
Stand.
Brother/Martinus 8-14

PZ/Dynamo 9-14
Avero/OS 6-12
Lycurgus 9-12
Deltalloyd/AMVJ 8-10
Provimi/DVO 8- 8
Gevamy/WC 9- 8
Longa's97- 6
AMN/Zaan 9- 6
Etiflex/Ommen 8- 4
Pancr.Bank/VCH 7- 2
Sudosa 8- 0
le divisie B.
Activia-TDK/Brevok 3-2
Orion 2-VCE 1-3
Letro/0.-Utrecht 3-2
Gevamy/WC 2-Sarto/P. 3-0
EAVV-DeVolCo'BB 3-0
Voorburg-Vierhout/V. 3-2
Stand.
Voorburg 12-33
EAW 12-26TDK/Brevok 12-21Utrecht 12-19
Activia 13-19
VCE 13-19
Gevamy/WC2 12-18
Vierhout/Valbovol 12-17
DeVolCo'BB 12-15Letro/Oikos 12-15
Orion 2 12-12
Sarto/Pellikaan 12- 5

2e divisie C.
Peelpush-Rooyse VK 3-2
Valuas/VCT-Artemis/R 2 2-3
Symmachia-Nashua/VCG 3-2
Udenhout-Facopa/VCWeert

3-1
Were Di-Artemis/R 0-3
Stand.
Hovoc 12-32
Artemis/R 13-32
Symmachia 12-31
FacopaVC Weert 12-23
Rooy se VK 12-22
Peelpush 12-19
Dr.Pepper/WereDi 12-15
Udenhout 12-15
Nashua/VCG 12-14
Valuas/VCT 12- 7
Pancr.bank/VCH 2 12- 5
Artemis/R 2 13- 4
3e divisie E.
VC Voerendaal-Rooyse VK 2

0-3
Polaris-VCE 1-3
Letro/0.2-Datak/VCL2 3-0
Nuvoc-Datak/VCL 3-2
Nuvo'6B-JokersVC 3-2
Stand.
VCE 13-31
Letro/Oikos 2 12-29
Pancr.Bank/VCH 3 12-29
Jokers 12-25

RooyseVK2 12-19
Datak/VCL 13-18
BachSV 12-16
Datak/VCL 2 13-15
Nuvoc 12-14
VC Voerendaal 13-14
Nuvo'6B 12-10
Polaris 12-2

Real Madrid Spaanse 'herfstkampioen'

Gullit en Van Basten
scoren voor AC Milan

MILAAN - De rust üjkt voorlopig
teruggekeerd in Milaan rond de
plaatselijke AC. Met een scorende
Van Basten en Gullit en een in hun
schaduw hard werkende Rijkaard
behaalde de Italiaanse landskam-
pioen zowel een belangrijke zege op
Como (4-0) alsook op zichzelf. De
pas vijfde overwinning van het sei-
zoen sloot niet alleen een periode
van zeven wedstrijden af waarin Mi-
lan tien punten had verspeeld, maar
ook een uiterst turbulente week.

Afgelopen zaterdag bracht Milan's
voorzitter Silvio Berlusconi nog een
onverwacht bezoek aan het trai-
ningscentrum 'om dicht bij de ploeg
te zijn', zoals hij zelfverklaarde. Het
was zijn tweede visite binnen vier
dagen. „Hij heeft toen met de trainer
gepraat, maar niet meer met de spe-
lers, althans niet zo officieel als
woensdag is gebeurd" zei Frank
Rijkaard, die midden in de week net
als alle andere spelers en technische
en medische medewerkers van de
club met zn voorzitter onder vier
ogen van gedachten wisselde. „Het
belangrijkste was dat bleek dat de
hele spelersgroep achter Sacchi
stond. Ook voor hem hebben we te-
gen Como gewonnen".

Dat ook het publiek de coach niet
lietvallen, bleek net na de warming-
up van de spelers. De 42-jarige
oefenmeester die Milan in zijn eer-
ste jaar,en zijn eerste jaar in serie A,
de landstitel bracht, kreeg bij het
betreden van het veld een staande
ovatie en verklaarde na afloop daar-
door geëmotioneerd te zyn geraakt.

Het spel datMilan in een mistig San
Siro in negentig minuten toonde
was nog nietecht overtuigend maar
de overwinningdeeerste sinds 4 de-
cember, 2-0 tegen Lecce werd ge-
koesterd. Zoals ook het spel van
Ruud Gullit. Naast zijn assist, al in
de derde minuut, op de scorende
Van Basten en een diagonale schui-
ver waarmee hij na de hervatting

zelf scoorde (2-0), zag hij tien minu-
ten voor tijd een van zijn schoten af-
ketsen op Como-doelman Paradisi,
waarna diens ploeggenoot Maccop-
pi de bal in eigen doel liep; vijf mi-
nuten daarvoor had Virdis vanaf de
penaltystip al voor een onneembare
kloof van drie goals gezorgd.

„We hebben een periode van vijf
maanden lijden nu afgesloten", ver-
klaarde Ruud Gullit na afloop tevre-
den. „Ik vind niet dat ik zelf echt
goed heb gespeeld, maar door hard
te werken heb ik mijn aandeel kun-
nen leveren. Ik speelde minder
makkelijk dan een week geleden by
Cesena, maar dat is logisch. De dok-
ter heeft me verteld dat ik mijn ni-
veau van het vorig seizoen voorlo-
pig ook nog wel kan vergeten", al-
dus Gullit, die verder niet op de
spanningen van de afgelopen week
wilde ingaan.

De koploper in Serie A, Inter, door-
stond zondag dezwaarste vuurproef
in deze competitie bh' Napoli, twee-
de op de ranglijst. Walter Zenga
hield de ongeslagen status van Inter
in stand. Dank zij een reeks schitte-
rende reddingen van Italië's natio-
nale doelman bleef de stand 0-0. Ma-
radona en Careca waren in grote
doen voor Napoli. Op de ranglijst
bleef Napoli drie punten achter op
Inter. Als troost was er de recordre-
cette. De 85.000 toeschouwers
brachten 4,7 miljoen gulden binnen.

Leo Beenhakker heeft de kritikas-
ters weer even de mond gesnoerd.
Real Madrid verzekerde zich van de
herfsttitel door een gelijkspel in Va-
lencia: 1-1, waarmee de Madrileense
vereniging het ongeslagen record
behield. Real won dertien wedstrij-
den en speeldezesmaal gelijk. In to-
taal boekte Beenhakker in twee en
een half seizoen 68 overwinningen,
24 gelijke spelen en slechts 9 neder-
lagen. Geen slecht resultaat voor
een trainer, die uit de krant moet
vernemen dat ,het beste team van

Europa' niet aanvallend genoeg
speelt en weinig geinspireerd te
werk gaat bij de wissels. Dat laatste
logenstrafte de Nederlander zater-
dag in Valencia. Aldana, twintig mi-
nuten na rust in het veld gekomen
voor Esteban, scoorde bij zijn eerste
de beste rush de gelijkmaker.

Barcelona verzuimde zondag de
kans de achterstand op Real Madrid
te verkleinen. De uit-wedstrijd te-
gen Malaga eindigde in een gelijk-
spel: 2-2rßij rust leiddeMalaga door
een kopbal van Paco Pineda en een
schot van Paquita met 2-0. Het jon-
gere en conditioneel sterkere Barce-

lona veroverde na rust wel de con-
trole over het middenveld. Roberto
zorgde in de 57ste minuut voor het
aansluitende doelpunt en na een
tweetal wissels: Amor voor Soler en
Alesanco voor Lineker was het in-
valler Amor, die met een afstand-
schot gelijk maakte.

" Napoli-vedette Diego Maradona (links) wordt gestuit door
Inters Baresi.

Zaalhandbal
DAMES

Eredivisie
SEW-VenK 23-13
SwiftA-PSV 12-13
Vonk/Mosam-UVG 19-17
Niloc-Aalsmeer 17-16
Hellas-OSC 14-10
Stand
SEW 13-24
Herschi/V en L 13-20
Quintus 13-16
Hellas 13-16
PSV 13-15
Aalsmeer 13-15
UVG 13-13
VenK 13-12
OSC 13- 9Niloc 13- 8
Swift A 13- 5

Vonk/Mosam 13— 3

Eerste divisie
VGZ/Sittardia-Animo 9- 7
DWS-Velo 11-17
Auto Caubo lason-DVC 15-15
BHC-Hermes 9-13
Holbox/Swift-Caesar 15-14
Hercules-EMM 16-13

Stand
Holbox/Swift 13-22
VGZ/Sittardia 13-21
AutoCaubo lason 13-17
Animo 13-17
Velo 13-15
DWS 13-13
Hermes 13-13
Caesar 13-11
BHC 13- 9
DVC 13- 8
EMM 13- 6
Hercules 13- 4

Tweede divisie
Herschi/V en L2-SwiftA 22- 9Esca-Noav 15-16Vonk/Mosam2-SVM 6-24Athomic-Loreal 6-15
Merefeldia-Heel 7- 4

Stand
Noav 11-20
Herschi/Ven L 2 11-20
Loreal 11-16
SVM 11-14
Esca 11-13
Athomic 11-12
Merefeldia 11-6
Heel 11- 4
SwiftA 211- 4
Vonk/Mosam2 11-1

Derde divisie
Kwantum 81. Wit-Zephyr

23-15
Haelen-PSV2 10-11
Posterholt-Zonnebloem 19- 6
EHV-Bergerjk 10-10
Swift H-Tongelre 18-11

Stand
Kwantum Blauw Wit 11-20
Posterholt 11-18
Swift H 11-17
Zephyr U-M
Zonnebloem 11-10
PSV2 U-9
Tongelre 11-7
EHV U-7
Bergeijk 11-7
Haelen M- 4

HEREN:
Eerste divisie
Loreal-Hellas2 19-13 1
Laren-Holbox/Swift 25-29 .
deGazeUen-EDH 21-21 1
BHC-PiusX 18-17
Quintus-VGZ/Sittardia 2 20-16 i
Seüst-Tongelre 23-19 j
I
Stand
BHC 13-18
Tongelre 13-18 ]
EDH 13-17 .
Holbox/Swift 13-15 ]
Laren 13-15 ]
Loreal 13-15

_
PiusX 13-14 .
VGZ/Sittardia 2 12-12
Quintus 13-10
Seijst 12- 8 !
de Gazellen 13- 6 !
Hellas 2 1^- 6 1
1
1
Tweede divisie
Kwantum 81. Wit 2-UDI 23-21 'Erica-Noav 11- 9 "Meteoor-PSV 17-15 1
Rapiditas-Herschi/V/L2 18-14 i
Arnhemia-Batouwe 20-16 1

Stand
Noav 11-li
Kwantum Blauw Wit 2 11-1
Rapiditas 11-1
Arnhemia 11-1
PSV 11-1
UDI 11-1
Batouwe 11—
Erica 11-
Herschi/VenL2 11-
Meteoor 11-

Derde divisie
Aristos-SVM 13-2
Loreal 2-Tremeg 9-1
Herten-DVC 9-1
Apollo-Blerick 19-21
Jupiter-Holbox/Swift 2 20-1

Stand
SVM 11-1!
Holbox/Swift2 11-1!
Blerick 11-1!
DVC 11-1!
Apollo 11-H
Tremeg 11-li
Jupiter 11-!
Loreal 2 11- l
Aristos 11-
Herten 11-

sport

Nieuwe Roda-strategie met Michel Broeders als rechterverdediger

Centrale rol voor
Gène Hanssen

door huub paulissen

Ia*jHKRADE - De tegenvallende resultaten van Roda JC in de
maanden van vorig jaarhebben in de winterstop geleid

enkele opvallende omzettingen in het elftal. Gêne Hanssen,
foler* aar en rïa£ rechterverdediger, heeft een dominerende
l Sekregen op het middenveld. Als een sober spelende bre-
d fpn organisator-in-defensief-opzicht, moet hij ervoor zorgen

* Roda JC de opponent eerder kan vastzetten, om daarmee
siek* Vat °P et ëebeuren tekrijgen. Het opschuiven van de fy-
[i| en vei"baal sterke Hanssen betekent dat de jeugdige Mi-
|er Broeders dekans krijgt zijn talenten als rechtsback te eta-
jjj *n- Kind van de rekening is routinier Ernie Brandts, die het
o^% strijd om devoorstoppersplaats heeft moeten afleggen te--sen Henk Fraser.

fh __
|ij60JjXperiment met Hanssen en
jiifcfj ~ers bleek in devoorbije oefen-
d^bh toekomstmuziek te kunnen
lalru ' Gistermiddag werd een
CL ->ke 3"°zege op het flink ver"y staa e Beerschot geboekt. Aan-
jiy&de zondag, tegen Volendam,
>le ko<*a JC vrijwel zeker in dezelf-
j aantreden. Het-■t c|J) °etekent dat ook Manuel San-

i- % .orres een nieuwekans krijgt,
,de 2lJn individuele kwaliteiten opechtspitspositie te tonen.

'"Üs'r Cr JanReker is uitermate opti-
ci v °k over e nieuwe, centrale
s'onri 11 Gêne Hanssen. Het idee ont-

>hv voor de wedstrijd tegen
voQ^n.°ord, toen Hanssen in een
(jj^rtgeschoven rol Martin van
tjr uit de wedstrijd speelde en
Uit e^ers de gevreesde Smolarek
de c"akelde. In de oefenwedstrij-
G_J: EHC, Limburgia, De
jj'*hap en Beerschot werd ope strategie voortgeborduurd.

pJ!s Probleem was dat wij, met
v Ser en Brandts in het centrum
ov„ , ê defensie, een verdediger
si6 vladden zodra de tegenstander
D nts met twee spitsen speelde.

°r Gêne op te schuiven, krijgen

wij meer overwicht op het midden-
veld. Hij organiseert goed, praat
veel en mits hij als balveroveraar in-
getogen speelt, is zijn inbreng
enorm belangrijk. Gêne moet het
team beter laten functioneren en er
vooral voor zorgen dat de specifieke
kwaliteiten van spelverdeler Michel
Boerebach beter uit de verf komen.
Doordat ik in de tweede seizoens-
helft slechts met één voorstopper
wil spelen, begint Ernie (Brandts,
red.) op de bank", reageert Jan Re-
ker.

De confrontatie met Beerschot was
geen maatstaf voor het welslagen
van de face-lift dieReker in devoor-
bije weken heeft doorgevoerd.
Daarvoor hadden de Belgen van
Barry Hughes (die geen beroep kon
doen op Tahamata, Blanker, Mase-
field en in de rust de ongeïnspireer-
de Daerden en Wellens verving) te
weinig inhoud. Beerschot het zich
vanaf het eerste fluitsignaal ver te-
rugvallen en üet elk initiatief aan
Roda. Na tien minuten profiteerde
John van Loen, door een schitteren-
de voorzet van Diliberto met het
hoofd af te ronden. De Belgen kon-
den niet een keer gevaarlijk wor-
den. Roda had de grootste moeite
om door het hechte verdedigings-
cordon heen te breken. Pas in de
slotfase kreeg de score meer aan-
zien, toen Sanchez Torres het twee
keer op de heupen kreeg. Hij bracht
zelf de stand op 2-0 en vervolgens
stelde hij Van Loen in staat de eind-
stand te bepalen.

Roda JC - Beerschot 3-0(1-0)-Score: 10.
Van Loen 1-0;81. Sanchez Torres 2-0; 88.
Van Loen 3-0. Toeschouwers: 1.000.
Scheidsrechter: Van Vliet.

Roda JC: Nederburgh, Broeders, Fra-
ser, Boerebach, Trost, Suvrijn, Hanssen,
Diliberto, Sanchez Torres, Van Loen en
Van der Luer (61. Groenendijk).

Beerschot: Kerremans, Van Coillie, Ca-
merman, Talbut, Daerden (46. Hou-
waart, 79. Wilms), Schaessens, Claes-
sens, Van Heusden, Schroyens, Wellens
(46. Arisvaldo) en Houx.

" Gene Hanssen aan het werk in zijn nieuwe rol als verdedigende middenvelder. Houwaart
probeert het aanstormende 'gevaar' te ontwijken, terwijl Camerman (4) reeds terugdeinst.

Foto; FRANS RADE

Fortuna Sittard
vindt oude vorm

NIJMEGEN - Fortuna Sittard raakt
langzaam in de gewenste vorm voor
de tweede competitiehelft. Zater-
dagmiddag werd in Nijmegen eer-
ste divisionist NEC met 0-2 versla-
gen(treffers van Jalink 13e en Clay-
ton 28e minuut) en vertoonde de
Sittardse formatie niet meer de de-
fensieve tekortkoming van een
week tevoren. Toen nog maakte de
achterhoede een allebehalve stabie-
le indruk. In Nijmegen, met Henk
Duut in de rol van vrye verdediger
had trainer Hans van Doorneveld
aanmerkelijk minder problemen
met het presteren van zijn laatste li-
nie.
„Dat zat organisatorisch veel dege-
lijker in elkaar dan verleden week.
Tegen NEC werd op een manier ge-
voetbald die terug deed denken aan
de wijze waarop in de eerste compe-
titiehelft die lange en goede reeks
werd gespeeld. Het enige dat er nu,

een week vopr de ontmoeting thuis
tegen FC Groningen, nog ontbreek
is de scherpte. Zeker wat betreft he
benutten van kansen. Wij hebben ei
in Nijmegen ook weer een stel later
liggen. Daar moet in deze laatst*
week onze aandacht naar uitgaan
Positief was verder het optreder
van Nico Jalink. Naast zijn treffer
kon hij voor het eerst sinds geruim*
tijd weer een volledige wedstryc
probleemloos meespelen".

Ajax verliest
van Leverkusen

MASPALOMAS - Ajax heeft in
de finale van het voetbaltoernooi
van Maspalomas (Spanje) verlo-
ren van Bayer Leverkusen. De
ploeg uit deWestduitseBondsre-
publiek, getraind door Rinus Mi-
chels, won met 4-2. Bij rust was
de stand 2-J in het voordeel van
Leverkusen. Ajax slaagde er
twee keer in een achterstand
goed te maken, door doelpunten
van Pettersson en Scholten. In
het laatste deel van de tweede
helft nam Leverkusen duidelijk
afstand. Voor de ploeg van Mi-
chels scoorden de Pool Lesniak
en Falkenmeyer beiden twee
keer.

PSV-winst
in Zimbabwe

HARARE - PSV heeft zondag in
Harare (Zimbabwe) de vriend-
schappelijke wedstrijd tegen Ra-
cing Club d'Argentina met 1-0 ge-
wonnen. Edward Linskens, een
klein kwartier na rust, als vervanger
van Juul Ellerman, terug na zijn
knie-operatie, maakte een kwartier
voor tijd het doelpunt.

Het duel ten bate van de slachtof
fers van de hongersnood in Mocam
bique, is slechts voor een half ge
vuld stadion gespeeld. De 28.000kij
kers in Zimbabwe hebben geen on
uitwisbare herinnering overgehou
den aan de confrontatie tussen top
elftallen uit Europa en Zuid-Ameri
ka.

PSV trouwens heeft, behalve de
winst, ook niet al te prettige herin-
neringen overgehouden aan het
duel. Drie spelers moesten gebles-
seerd het veld verlaten, Kieft, Eller-
man en Chovanec. Coach Hiddink
moest daardooreen beroep doen op
Vanenburg, die hij wegens zijn
voetblessure liever aan de kant had
gehouden. Na een inspeelperiode
van rond een kwartier was PSV dui-
delijk de betere ploeg, vooral door
het sterke spel van Lerby op het
middenveld en Anton Janssen op
de linker vleugel. Dat tweetal legde
ook de basis voor de treffer van Ed-
ward Linskens, dertien minuten
voor tyd.

PSV speelde met: Lodewijks; Gerets, Cho-
vanec (Vanenburg), Koot en Valckx; Van
Aerle, Lerby en Ellerman (Linskens); Kieft
(Gillhaus), Romario en Janssen.

RKC-interesse
in Van Hanegem

Van onze sportredactie

UTRECHT - Wim van Hanegem is
benaderd door RKC. De Waalwijkse
eredivisieclub wil De Kromme, die
aan het einde van dit seizoen moet
vertrekken bij FC Utrecht, de veld-
training toevertrouwen. Ger Blok
hij staat binnen de spelersgroep ter
discussie zou in dat geval wel ver-
antwoordelijk blijven op technisch
gebied. Omdat de voormalige
bondstrainerkampt met een pijnlij-
ke rug, wilBlok het volgend seizoen
wat minder op het trainingsveld
staan.

Van Hanegem heeft wel oren naar
deaanbieding. „Er zijn wat mensen
in Waalwijk die willen investeren in
de club. Er komt dus wat geld vrij.
RKC lijkt me wel wat, al weet ik of-
ficieel nog steeds niet of ik per se
weg moet bij FC Utrecht. Ik lees het
alleen uit de kranten".

Ook Feyenoord interesseert zich
voor Van Hanegem, al zijn de be-
richten dat De Kromme al om de ta-
fel zou hebben gezeten met zyn
vroegere broodheer voorbarig. De
stadionclub heeft zich zelfs nog niet
beraden over het al dan niet verlen-
gen van het contract met trainer
Rob Jacobs. Van Hanegem: „Ik ben
inderdaad vlak voor de winterstop
in de Kuip geweest. Maar daar laat
ik wel meer mijn gezicht zien. Rob
Jacobsheeft al maanden terug laten
blijken dat hij wel met mij wil sa-
menwerken, maar het bestuur heeft
me nooit benaderd".

Programma
zaalvoetbal

HEERLEN - Voor de landelijke
zaalvoetbalcompetitie worden van-
avond in de districtsklasse zuid II
de volgende wedstrijden gespeeld:
MAASTRICHT (Geusselt): 20.15
uur Sphinx-Varenbeuk; GELEEN
(Sp): 20.15 uur Bouwfonds-Heel;
WEERT: 21.15 uur Posno Sport-
Wierts; NUTH: 21.15 uur Keelkam-
pers-Yerna; BRUNSSUM (Brunna-
hal): Brunssum-Bastings.
In de hoofdklasse zuid wordt van-
avond om 20.00 uur in Glanerbrook
het duel tussen Merpati en Mara-
thon gespeeld. Het bekerprogram-
ma voor vanavond luidt: Hans An-
ders-Billy Billy's (21.15 uur Maas-
tricht Geusselt); Sjork-Groene Ster
(20.00 uur Maastricht De Heeg) en
Cosmos-Eijsden (20.30 uur) Kerkra-
de West.

" HÜLZWEILER - Dynamo Tbilis-
si heeft zondag voor de benefiet-
wedstrijd tegen 1. FC Saarbrücken
ten gunste van de Armeense aard-
bevingsslachtoffers hulp gekregen
van Widzew Lodz. De Poolse club
stond een aantal voetballers af om-
dat de Dynamo-selectie tijdens het
zaaltoernooi van Saarbrücken zo
sterk was uitgedund, dat er te wei-
nigfitte spelers resteerden voor een
elftal. De opvallende Pools-Georgi-
sche combinatieverloor met 0-2. De
opbrengst van het duel was 25.000
gulden.

KUWAYT - In een wedstrijd voor
de voorronden van het toernooi om
het wereldkampioenschap voetbal
Aziatische zone (groep 3) heeft Ku-
wayt de thuiswedstrijd tegen de
Verenigde Arabische Emiraten met
3-2 gewonnen.Bij derust leiddeKu-
wayt met 1-0.
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Gedeeld succes
HARRACHOV - De springwed-
strijd op de schans van de Tsjecho-
slowaakse plaats Harrachov, tellend
voor de wereldbeker, heeft twee
Winnaars opgeleverd. De Tsjecho-
ïlowaak Pavel Ploc en de Noor'
John-Inge Kjörum kregen ieder
213,5 punten. Ploc sprong 110 en
111,5 meter, Kjörum wipte over 112
sn 110,5 meter. In de stand om de
wereldbeker leidt de Westduitser
Dieter Thoma met 131 punten voor
ie Zweed Jan Boklöv, die een punt

Torn Nijssen start legen Simon Youl

Nederlands tiental
in titelstrijd

MELBOURNE - Niet minder dan
tien Nederlandse speelsters en spe-
lers zijn direct toegelaten tot het
toernooi om de open Australische
tenniskampioenschappen, dat van-
daag in Melbourne begint. Het zyn
Brenda Schultz, Manon Bollegraf,
Nicole Jagerman, Carin Bakkum,
Hester Witvoet en Simone Schilder
bn de dames en Michiel Schapers,
Torn Nijssen, Menno Oosting en
Mark Koevermans bij de heren.
Van het tiental heeft MennoOosting
het bij de loting het minst getroffen.
De Brabander komt in de eerste
ronde uit tegen de als veertiende ge-1
plaatste Zweed Jonas B. Svensson.
Nijssen treft de Australiër Simon
Youl, Schapers, vorig jaar kwartfi-
nalist, maar getuigezijn verlies in de
eerste ronden van de aanlooptoer-
nooien beduidend minder op dreef,
de Portugees Nuno Marquez en

Koevermans deWestduitser Patrick
Kühnen.
Brenda Schultz, die in Adelaide de
finale haalde, waarna Sukova twee
tiebreaks nodig had om de Neder-
landse van zich af te schudden, be-
gint het eerste grandslamtoernooi
van het jaar met een partij tegen de
Tsjechoslowaakse Iva Budanova.
Bij winst is hoogstwaarschrjlijk de
als veertiende geplaatste Australi-
sche Arme Minter haar volgende te-
genstandster. Simone Schilder trof
het wat dat betreft nog slechter.
Mocht zij winnen van de Australi-
sche Jenny Byrne dan stuit zij ver-
moedelijk op de als tweede geplaat-
ste Martina Navratilova.

" ADELAIDE - Pat Cash heeft in
de finale van het tennistoernooi van
Adelaide moeten opgeven. De stand
in zijn partij tegen Stefan Edberg

was op dat moment gelijk, 6-6 in de
eerste set. De voormalige winnaar
van Wimbledon uit " Australië had
last van een blessure aan zijn arm.
Het waren de eerste verschijnselen
van een tennisarm. Cash had verder
kunnen spelen, maar wilde vlak
voor het begin van de Open Austra-
lische kampioenschappen geen risi-
co's nemen.

" WELLINGTON - Ramesh Krish-
nan, tweede op de plaatsingsrang-
lijst, heeft het met 145.000 dollar
(290.000 gulden) gedoteerde inter-
nationale tennistoernooi van Auck-
land gewonnen. In de eindstrijd ver-
sloeg de Indiase speler met 6-4, 6-0
de als eerste geplaatste Israëliër
Amos Mansdorf. Ook vorig jaar
stonden beide spelers in de eind-
strijd tegenover elkaar. Toen zege-
vierde Mansdorf.

" SYDNEY- De Amerikaanse Mar-
tina Navratilova, als eerste ge-1
plaatst, en haar landgenoot Aaron
Krickstein, derde op de plaatsings-
ransglijst, zijn winnaar geworden
van de tennistitels van Nieuw-Zuid
Wales. In Sydney versloeg de Na-
vratilova in de finale de Zweedse
Catarina Lindqvist met 6-2, 6-4.
Aaron Krickstein schakelde met
6-4, 6-2 de Rus Andrej Tsjerkasov
uit. In de halve finales was Navrati-
lova te sterk voor de Australische
Mandlikova: 6-3, 6-2. Krickstein ze-
gevierde met 6-0, 2-6, 6-4 over de
Joegoslavier Oresar.

Paul de Brauwer verkleint achterstand

Stamsnijder blijft
in eerste stelling

ASPER - Met de derde plaats in de
internationale veldrit te Asper heeft
Hennie Stamsnijder de leiding in
hetklassement om de Super Presti-
ge-trofee behouden. De wedstrijd in
België werd gewonnen door Paul de
Brauwer. Stamsnijders grootste ri-
vaal voor de Superprijs verkleinde
zijn achterstand tot zeven punten.
Er volgen nog twee wedstrijden.
In Asper maakte Roland Liboton de
koers. De tienvoudige profkam-
pioen van België sprintte naar de
eerste bocht, scheurde in drie ron-
den het veld totaal uit elkaar, maar
kon in de vierderonde het door hem
zelf bepaalde tempo niet meer vol-
gen. Liboton was slecht voorbereid
aan de start verschenen. Hij kreeg
de vorige week tijdens de training
een tak in een oog en fietste met een
steeds smeriger wordende bril. In
de laatsteronde stapte Liboton af.
Adrie van der Poel, de nieuwe Ne:
derlandse kampioen, reed van de
eerste ronde op achterstand en ein-
digde mede door een lekke band op
de negende plaats.
De uitslag: 1.De Brauwer in 1 uur en 13 mi-
nuten; 2. Danny de Bic op 5 sec; 3. Stamsnij-
der op 56 sec; 4. Messelis op 1.07; 5. Baars op
1.22;6. Van Bakel; 7. Kools; 8. Rudy de Bic
op 2.30; 9. Van der Poel; 10. Van Dijck; 11.
Hendriks; 16. Geert de Vlaeminck; 20.
Zweifel; 22. Lavainne; 30. Sergeant.
Klassement Super Prestige: 1. Stamsnijder
92 punten; 2. De Brauwer 85 p; 3. Baars 79 p;

4. Van Bakel 7b p; 5. Danny deBic 62 p; 6.
Kools 55 p.

" MUHLENBACH - Noël van der
Leij i legde in het Luxemburgse
Mühlenbach op devierde plaats be-
slag in een veldrit, die door de Belg
Paul Herrijgers werd gewonnen. De
gebroeders Van den Bosch werden
respectievelijk tweede en derde.
Van der Leij had bijna anderhalve
minuut achterstand.

" AMERSFOORT - Henk Baars
heeft zaterdag in Amersfoort een
nationale veldrit voor profs en ama-
teurs "gewonnen. Nico Verhoeven
bezette met 44 seconden achter-
stand de tweede plaats. Kools werd
drie seconden later derde.

" HERZOGENBUCHSEE - Frank
van Bakel is zesde geworden in de
internationale veldrit in de Zwitser-
se plaats Herzogenbuchsee. Hij had
een achterstand van 56 seconden op
de Zwitserse winnaar Roger Honeg-
ger, die voor de 12 ronden een tijd
van 59 minuten en 59 seconden no-
dig had. Tweede werd diens landge-
noot Beat Wabel, die in de eind-I
sprint werd verslagen.

" STUTTGART - In de zesdaagse
van Stuttgart leidt het Australisch-
/Duitse koppel Clark-Bolten met 77
punten. Vier ploegen volgen in de-
zelfde ronde: 2. De Wilde-Hess 52 p;
3. Hermann-Gölz 47 p; 4. Pedersen-
Worre 6 p; 5. Thurau-Tourné 5 p '

Olympisch kampioen
zoekt naar topvorm

Bittner verrast Tomba
KITZBUEHEL - De Westduitse salomspecialist Armin Bitt-
ner heeft zondag in de tweede manche de Italiaanse favoriet
Alberto Tomba verrast. De tweevoudig Olympische kampioen,,
die dit seizoen met alle geweld wil laten zien dat zijn gewicht-
stoename door het goede leven na Calgary wel meevalt, was
niettemin in de eerste manche beduidend sneller dan Bitnner.

Liefst 0,55 seconde scheidde de
twee. Tomba, die niets van zijn
grandeur heeft verloren maar de
concurrentie in het wereldbekercir-
cuit aan glans zag winnen, kwam op
het tweede parcours dat beduidend
lastiger was vrij snel na de start in
problemen. Al bij de eerste meting
van de tussentijd was hij zijn voor-
sprong grotendeels kwijt. Op de fi-
nishlijn kwam hij 0,22 seconde te-
kort.

De strijd om de wereldtitels op de
slalom en reuze-slalom in Vail kan
er door de terugkeer van Bittner al-
leen maar enerverender op worden.
De Westduitser ontbrak om gezond-
heidsredenen in Calgary. Op de sla-
lom is hij de laatste maanden echter. steeds vooraan te vinden.
Dat geldtook voor deLuxemburgse
allrounder Mare Girardelli, die net
zo gemakkelijk via de kortste weg
van een berg afsuist als zich langs
de poortjes wurmt op een slalom-
parcours. Hij won zondag, zonderri-
sico te nemen en zijn derde slalom-
zege na te jagen, de Hahnenkamm-
combinatie. Girardelli verdiende tij-
dens het weekeinde in Kitzbühel 37
wereldbekerpunten en verdreef
daarmee de Zwitser Pirmin Zur-
briggen, die zondag bij de tweede
manche uit beeld verdween, van de
eerste plaats.
„Ik heb inderdaad alleen maar aan
de combinatie gedacht", gaf Girar-
delli toe. „Ik heb, zeker in die twee-
de afdaling, slecht geskied en ge-
noeg foutjes gemaakt. Maar ik sta
nu wel bovenaan in het klassement
om de wereldbeker."
Uitslag slalom: 1. Bittner 1.45,09 (52,59 +
52,50); 2. Tomba 1.45,31 (52,04 + 53,27); 3.
Nierlich 1.46,19(53,65 + 52,54); 4. Girardelli
1.46.31 (52,89 + 53,42); 5. Furuseth 1.46,52
(53.26 + 53,26); 6. Frommelt 1.46,73;7. Grigis
J.47,19; 8. Benedik 1.47,31; 9. Okabe 1.47,86;
10.Shaw 1.48,76.
Combinatie: 1.Girardelli 7,48 punten; 2. Ac-
cola 60,04; 3. Mair 79,19; 4. Wasmeier 81,66;
3. Muller 92,86; 6. Cretmer 97,91.

Stand wereldbeker allround (na 16 wedstrij-
den): 1. Girardelli 194 p; 2. Zurbriggen 172
p; 3. Tomba 98 p; 4. Bittner 94 p; öiHöfleh-
ner 83 p; 6. Muller 81 p; 7. Mair 75 p; 8. Stock
en Wasmeier 72 p.
Stand wereldbeker slalom: 1. Bittner 94 p;
2. Girardelli 82p; 3. Tomba 60 p; 4. Furuseth
50 p; 5. Gstrein 42 p; 6. Tritscher 36 p; 7.
Nilsson 35 p; 8. Okabe 31 p.
Stand wereldbeker combinatie: 1. Was-
meier en Accola 32 p; 3. Zurbriggen en Gi-
rardelli 25 p; 5. Cretier 19 p.

"KITZBÜHEL - Een dag na de ne-
derlaag van Tomba legde Daniël
Mahrer in Kitzbühel op de overwin-
ning in een afdaling voor heren be-
slag. De voor Luxemburg uitko-
mende Mare Girardelli, diedaags te-
voren op dezelfde plaats een wed-
strijd won, eindigde als tweede. Pe-
ter Wirnsberger werd derde.
De stand om de wereldbeker na zes
wedstrijden: 1. Höflehner 75 pun-

ten; 2. Girardelli 64 p; 3. Möller 63 p
4. Wirnsberger 62 p; 5. Mair 60 p.

" GRINDELWALD- Vreni Schnei-
der heeft zondag de wereldbekersla-
lom in Grindelwald gewonnen. De
Zwitserse skister was door een erg
goede tweede manche bijna een se-
conde sneller dan de Amerikaanse
Tamara McKinney. Monika Maier-
hofer eindigde als derde. In de com-
binatie, donderdag werd daarvoor
de afdaling afgewerkt, kwam
Schneiders landgenote Brigitte
Oertli op de eerste plaats terecht.
Oertli werd donderdag achttiende
en zondag vijftiende, net voldoende
om Karen Percy en Michaela Figini
achter zich te houden.
Klassement wereldbeker slalom (na 5
wedstrijden): 1. Schneider 125 p; 2.
Maierhofer 58 p; 3. McKinney 50 p; 4.
Svet en Fernandez-Ochoa 40 p.

" Aan zegereeks van Vreni
Schneider komt geen einde. In
een wedstrijd om de wereldbe-
ker slalom in Grindelwald gaf
zij de concurrentie weer het
nakijken.

Jo Bonfrère

door wiel verheesen

GEEL - Of hij straks de redder van Verbroedering
Geel genoemd kan worden moet nog blijken. Het sei-
zoen in de op een na hoogste klasse van de Belgische
voetbalcompetitie is amper over de helft. Feit is des-
ondanks, dat Jo Bonfrère met zijn ploeg in zeven
wedstrijden méér punten veroverde dan een handvol
collega's met hetzelfde materiaal in elf duels. Zater-
dagavond versloeg Geel met 2-0 Stade Leuven. Ruim
drieduizend toeschouwers én de nieuwe bondscoach
van de Rode Duivels, Walter Meeuws, woonden de
strijd bij.

„Juist omdat bij Geel al een paar
trainers waren vertrokken wist
ik, dat ik bij myn indiensttreding
niet meer voor het zogenaamde
schokeffect kon zorgen", zegt de
42-jarige Bonfrère. „Het was al-
leen nog een kwestie van puin
ruimen. Ik denk, dat ik daarin
goed geslaagd ben. De ranglijst
maakt desondanks duidelijk, dat
er nog een lastige weg moet wor-
den afgelegd. Tegelijk met mijn
team hebben in de voorbije we-
ken ook andere staartploegen
winst behaald. Twee degrade-
ren."

De vroegere MW'er is bij Ver-
broedering Geel de opvolger van
Cor Brom, die het al na een week
of twee in de Belgische Kempen
voor gezien hield. „Toen men mij
benaderde heb ik niet eens ge-
vraagd wie in de maanden vóór
Brom de trainers waren ge-
weest", aldus Bonfrère. „Op de
eerste plaats had ikzelf niet be-
paald tekiezen uit aanbiedingen.
Voor het overige huldig ik het
standpunt, datjeecht niet de his-
torie van een club hoeft te ken-
nen."

Er zijn vakgenoten van de in
Heer/Maastricht woonachtige
oefenmeester, die nagaan hoe-
veel keer een elftal in de loop van
de jaren gewonnen of verloren
heeft van een tegenstander en
die aan de hand daarvan progno-
ses maken. „Alsof het spel iets
met statistiek te maken heeft",
zegt hij. „Ik gaervan uit, dat je je
voetbalfilosofie moet overbren-
gen op de groep waarover je be-
schikt en dat je vooral moet uit-
gaan van demogelijkheden daar-
mee."

Toen Jo Bonfrère de eerste keer
bij toenmalige hekkesluiter Geel
('amper tachtig kilometer van
Maastricht') de training leidde
stond de ontmoeting met AA
Gent als het ware voor de deur.
„Bij de aftrap kende ik mijn spe-
lers amper van naam", vertelt hij.
„Had je anders verwacht? Ik te-
kende mijn contract op een don-
derdag. Gent versloeg ons in het
daaropvolgende weekeinde met
3-0. We hadden geen schijn van
kans."
De flauwe grapjes, die meteen de
ronde deden, in de trant van: 'Ik
ben benieuwd wie volgende
week trainer is', maakten een
week later plaats voor bijval.
Verbroedering Geel dwong Has-
selt een gelijkspel af. Tegen
Lommei gebeurde hetzelfde. Zo
werden meer punten bijeen ge-

sprokkeld.Klap op de vuurpijl in
die periode was de 1-0 overwin-
ning op koploper Germinal Eke-
ren, dat met onder meer Michel
van de Korput en Ronnie Prins,
de zoon van wijlen Co Prins, Ne-
derlands getint is. „De wedstrijd
werd op een zaterdagavond ge-
speeld, maar op zondagmorgen
om zes uur was het in het spelers-
en sponsorhome nog één grote
kermis", stond in de Belgische
kranten.

Bonfrère ('ik was eerder naar
huis gereden') geniet nog van het
succes, zoals vanzelfsprekend de
zege op Stade Leuven hem ook
zichtbaar goed doet. Een paar
Maastrichtenaren, die zich tus-
sen de toeschouwers bevonden,
hadden tijdens derust al van hun
vreugde blijk gegeven. „Jo, het
loopt fantastisch", riepen zy van-
af de tribune. „Straks wordt het
nog 3-0", voegden zij er aan toe.
Zo ver kwam het weliswaar niet,
maar de sympathie van zijn
plaatsgenoten deed hem zicht-
baar goed. „Trouwens, de hele
sfeer spreekt mij aan. Voetbal
leeft in Geel. Drieduizend, maar
ook wel eens vierduizend of nog
meer kijkers op de tribunes. Is
hetniet fantastisch. Waar vind je
die in de eerste divisie in Neder-
land?"

Overigens, niet alleen bij Germi-
nal Ekeren (dat eergisteren zon-
der de geschorste Van deKorput
door Boom werd gevloerd) staan
enkele Nederlanders op de loon-
lijst. „Ik heb", aldus de oefen-
meester, „bij Geel eveneens een
paar landgenoten in het elftal.
Leon Rommé, die vlak vóór rust
tegen Leuven de score opende, is
er een. Mare van Sonsbeek is de
ander. De maker van het tweede
doelpunt daarentegen, Hassan
Karera, komt uit Rwanda. Hij is
een van de vele Afrikanen in de
Belgische competitie. Een paar
dagen geleden had ik nog twee
spelers uit Senegal en Ghana op
een test."

Hoewel hij met Verbroedering
Geel in een strijd om lijfsbehoud
is terechtgekomen geeft JoBon-
frère, die gisteren zijn eerstvol-
gende tegenstander Patro Eis-
den aan de slag zag in Diest, nog
steeds de voorkeur aan creativi-
teit boven vechtvoetbal. Kwestie
van geaardheid. Bij MW, waar
hij destijds als jongenvan zeven-
tien jaar in de hoofdmacht op-
draafde, was hij niet anders. Zijn
talent bracht hem ook in Jong

Oranje en het Nederlands
B-team.
„Toen ik bijna drieëndertig vva*
meende ik een punt achter ndUJ 1

actieve loopbaan te moeten zer'
ten", zegt hij. „Ik werd assistenv
trainer in de Geusselt. Achtera'
bekeken had ik beter nog cc"
paar seizoenen uitsluitend aj
speler bezig kunnen blijven. A 1
het nodig bleek (en bij MVV waS
dat nog wel eens het geval, red-'
moest ik toch weer opdraven. *^heb zodoende nog een stuk ?
vier, vijf competities gedeeltelij
op het veld doorgebracht }
plaats van op de trainersbankj

Bonfrère heeft bij MW onde'
meer als assistent van Leo Steeg'
man en Barry Hughes gefull'
geerd. Bij Roda JC was hij ed1

seizoen als zodanig werkzaafl 1

toen Frans Körver daar oefeJ1'

meester doorgebracht.

„Als ik aan laatstbedoelde PeH°tdeterugdenk moet ik zeggen, »a
ik amper een halfjaar met plezie
opKaalheide gewerkt heb. Frai 1

Körver zag mij, geloof ik, als cc
bedreiging. Dat stond een g°^
samenwerkingsverband in <?.
weg ofschoon ik zonder overdrU
ving durf te beweren, dat mil
vroegere teamgenoot opvoetba
technisch en tactisch gebied be»
met mij in zee had mogen 6aalg
Die indruk kreeg ik ook van "spelers. Het veranderde verd
allemaal niks aan de zaak. Ac
teraf zeg ik: zo gaat het nu eeP
maal in de trainerswereld. Als J
niet tot het circuit behoort wor
het moeilijk om te tonen waart"
je in staat bent. Hoe dan ook, aa
een man als Barry Hughes "*j
waar ik prettiger herinneringe
Hem vind ik een fijne collega-

Hughes polste Bonfrère een W
geleden nog of hy iets voeV*
voor een job bij Beerschot, fa
zou op initiatief van eerStg .
noemde een opleidings-institu
voor jonge voetballers uit
grond worden gestampt. ,flü£c'hes sprak met mij over de func
van hoofd opleiding. Daarnaa»
zou ik op het veld als zijn afs\e
tent optreden. Net in die perio
kwam Geel met het aanbod °Brom op te volgen. Ik heb P_\.hes onmiddellijk hierover in*
licht. Hy adviseerde mij toen °bij Geel in dienst te treden. .
meer het mij een betere ontplo

flingskans bood. De resulta
zijn goed. Het zal binnenkort
ker meetellen bij de contraci
spreking. Geel mag niet degra
ren. Komend weekeinde °e'^%twij tegen Racing Mechelen.*) -c
dagen later gaat de comPetl
verder."

" Jo Bonfrère heeft <&
oefenmeester van Geel e^paar succesvolle weken ach'
ter de rug. Met veel enthoV'
siasme pendelt hij een kw
of vier per week vanu»
Heer/Maastricht naar &
Belgische Kempen. „De sfe*
spreekt mij aan."

Foto: WIDDERSHOVË^
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