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Sanitaire
stop: auto

verdwenen
IfcNHEM - Bijna thuis na eenBjfitersportvakantie is een ge-
■P uit Stadskanaal zaterdag-
l*ond tijdens een sanitaire stopP Arnhem zijn auto met alle"gage kwijtgeraakt.

_F voertuig verdween van de
Parkeerplaats van een motel in

Na intensief afzoeken
Van de omgevingwerden alleen

I^n paspoort en een bankpasje
fUggevonden. De familie ver-
sef anderhalf uur in het mo-
'i voor een laatste sanitaire
>P en een maaltijd. Naast drie
'ffers waren in de geparkeer-
_auto ook depaspoorten, een
bewijs, een geldbedrag van
«ele honderden guldens en

achtergelaten.» een imperiaal was een aan-
ski's bevestigd.

Sectieop lijk toont aan:

Kerkraadse
prostituee

doodgestoken
Van onze verslaggever

J^KRADE - De donderdag ver-.
39-jarige prostituee Helga

j Bel is doodgestoken. Sectie in het
echtelijk laboratorium te Rijs-
J* heeft aangetoond dat ze door
K°en van een scherp voorwerp
n^e snij- en steekwonden heeftbelopen.
h

\3 team van 35 rechercheurs heeft
(L afgelopen weekeinde familiele-
tJ1' kennissen en eventuele klan-
(v,Van het slachtoffer ondervraagd,

k werd de Queens Club aan een
, gebreid sporenonderzoek onder-

j!Politie heeft grote behoefte aanLlUlgenverklaringen, die met grote
V?Cretie zullen worden behandeld.
m ngezien Vogel ook in haar woon-

*ats Aken als prostituee actief
beperkt het onderzoek zich

et alleen tot Nederland.

*Ou e kernvragen in het onder-
*iih Zi^n: welke geparkeerde auto's
9ch tussen half vier en tien voor
I, V* voor de Queens Club gezien,
Beh e hchtenvan de privéclub
r °rand, stonden er eventueel deu-
,j ,°Pen en zijn in genoemde perio-
(. bepaalde personen het pand bin-ngegaan?

y^ antwoord weet op een van deze
Cq ' wordt dringend verzocht
fa ntact op te nemen met de Kerk-

-1676 e poUtie ® 045" 467666 of

Het weer
EERST PLAATSELIJK MIST EN GLAD
gi.Vannacht ontstane mist en
*ch? zal in de lo°P van de
het verdwijnen. Vanuit
w , besten neemt dan de be-
Ha 'Hj^S toe en valt er in de
een g en avond wat re-
uil)' De wmd is zwak, geleide-
Vfj. toenemend tot matig tot

e 3 krachtig uit zuidwestelij-
jje r,chting. De maximumtem-
graa*Uur bedraagt ongeveer 8
tv ' **e niinimumtempera-
V Ur ügt rond 3 graden,
'refr actue,e informatie he-
ku enc*e het weer in Limburg
vul»t u bellen 06-91122346.
VANDAAG:
jT^op: 08.33 onder: 17.11
'»an op: 19.02 onder: 09.27J?°RGEN:J*n op: 08.32 onder: 17.13,aanop: 20.16 onder: 09.39

Barcelona geeft
22,5 miljoen

uit voor Koeman
Van onze

sportredactie
BARCELONA - Ro-
nald Koeman heeft
gisteren in Barcelo-
na zijn handtekening
gezet onder een vier-
jarigcontract. De in-
ternational treedt op
1 juli van dit jaar in
dienst bij de Spaan-
se club, die in totaal
een bedrag van 22,5

miljoen gulden uit
trekt voor de Gro
ningse PSV'er.
PSV ontvangt voor
de overgang van de
speler 12,5 miljoen
gulden en Koeman
zelf gaat in de vier
jaartien miljoen gul-
den verdienen bij
Barcelona. Met die
bedragen stapt Koe-

man ook financieel
het rijk van de Mara-
dona's en Gullits
binnen. De aanbie-
dingvan de club van
Johan Cruijff was
overigens niet de fi-
nancieel aantrekke-
lijkste die Koeman
bereikte. AC Milan
was bereid geweest
uit te gaan boven het
bedrag dat elke an-
dere gegadigde,
waaronder ook Reai
Madrid, Juventus en
Roma, op tafel wilde
leggen.

" Zie verder pagina 11

" Samen met Barcelona-president Nunez (links) en Johan
Cruijff houdt Ronald Koeman het shirt vast dathij op 1 juli
om de schouders trekt.

Vakbeweging accepteert voorwaarden regering

Solidariteit gaat over
erkenning onderhandelen

Van onze correspondent
WARSCHAU - De Poolse onafhan-
kelijke vakbeweging Solidariteit is
bereid met deregering te onderhan-
delen over de voorwaarden waaron-
der de in 1981 verboden beweging
weer kan worden erkend. Lech Wa-
lesa heeft dit gisteren in Gdansk
verklaard na een langdurige bijeen-
komst van het Nationaal Uitvoe-
rend Comité (KKW) over de uit-
komst van vorige week gehouden
plenum van het centraal comité van
decommunistische partij.
In een lange verklaring aan de pers
zegt KKW ondermeer dat 'de moge-
lijkheden zijn geschapen voor een
dialoog over de noodzakelijke eco-nomische en politieke hervormin-
gen in Polen.
Volgens Walesa moeten de gesprek-
ken over herlegalisering van devak-
beweging zo snel mogelijk begin-
nen. Hij noemde geen datum, maar

goed geïnformeerde zegslieden inzijn omgeving zeiden dat Walesawoensdag of donderdag in War-
schau met regeringsvertegenwoor-
digers zal spreken.

Jaruzelski hadvorige week nog ver-klaard dat de belangrijkste voor-waarde voor gesprekken over legali-
sering van Solidariteit is, dat de
vakbond zich aan de Poolse grond-
wet moet houden, dat wil zeggen
het socialistische karakter van de
Poolse staat en de leidende rol van
de communistische partij erkennen.
In de verklaring van Solidariteit
wordt aan deze voorwaarde tege-moetgekomen.

Eisen
Hoewel in de verklaring wordt ge-
steld dat Solidariteit geen voor-
waarden vooraf stelt voor het star-
ten van de onderhandelingen, wer-

den wel degelijk eisen geformu-
leerd. Een ervan is dat de Poolse re-
gering vakbondsvrijheid moet ga-
randeren conform de regels van de
Internationale Arbeids Organisatie
ULO).

De Poolse premier Mieczyslaw Ra-
kowski heeft gisteren voor deWest-
duitse televisie gezegd niet uit te
sluiten dat het Poolse verboden
vakverbond Solidariteit in de toe-
komst een politieke oppositiepartij
zal worden. Hij zei dat Solidariteit
alleen een politieke partij zou kun-
nen zijn indien het de status van
vakbond zou verlaten.

Tsjechoslowaakse
politie verricht
800 arrestaties

PRAAG - De Tsjechoslowaakse po-
litie heeft de afgelopen week meer
dan 800 arrestaties verricht tijdens
de grootste protestgolf sinds de
Sovjet-invasie van 1968. Aldus ver-
luidt in kringen van dissidenten.
Zaterdag werden ten minste 400
personen opgepakt en verhoord na
uit de trein te zijn gehaald bij het
dorp Vsetaty waar zij het graf van
Jan Palach hadden willen bezoe-
ken. Zijn persoon stond centraal in
de protesten die vorige week zon-
dag op hetWenceslas-plein in Praag
uitbraken toen de politie in actie
kwam tegen een menigte die bijeen
was gekomen ter herdenking van
Palachs dood. De student stak zich
twintig jaar geleden in brand uit
protest tegen de inval van het War-
schaupact.

Paniek op NS-station Sittard
Ketelwagen lekte

slechts water
SITTARD - Op het
NS-station Sittard
ontstond vrijdag
rond middernacht
grote paniek toen
ontdekt werd dat
een ketelwagen met
de zeer giftige en ge-
vaarlijke stof fenol
lekte.

De brandweerkorp-
sen van deNS en Sit-
tard en de politie
werden gealar-
meerd. Bovendien
werd iedereen op
een afstand van 100
meter van de wagen
gehouden. Er werd
zelfs al aan een eva-

cuatie-plan gewerkt.
Metingen wezen
even later echter uit
dat er helemaal geen
sprake was van fe-. nol-dampen. Korter
bij de ketelwagen ge-
komen ontdekten de
onderzoekers dat het
niet om fenol maar
om water ging. De
wagen was eerder
die avond doorge-
spoeld en op de bo-
dem stond nog wa-
ter, dat via een open-
staande klep weg-
liep.

Dossiers over ontvoerde oud-premier verdwenen

VDB mogelijk vermoord
BRUSSEL - De Relgische minister van Justitie, Melchior Wa-
thelet, heeft afgelopen weekeinde in een gesprek met de frans-
talige omroep RTBF niet uitgesloten dat de 69-jarige ex-pre-
mier Paul Vanden Boeynants, die meer dan een week geleden
is verdwenen, intussen is vermoord. Hoewel de gerechtelijke
diensten deze mogelijkheid van begin af aan open hebben ge-
houden is het de eerste maal dat de minister van Justitie open-
lijk ingaat op deze speculatie.

Dat zou er volgens waarnemers op
kunnen duiden dat de publieke opi-
nie in België langzaam wordt voor-
bereid op een dramatische wending
in de ontvoeringszaak. Er is nog
steeds geen spoor van Vanden
Boeynants. Men heeft geen enkel le-
vensteken gekregen en 'veet zelfs
niet of hij wel is ontvoerd. Ook heb-
ben sinds dinsdag de vermeende
ontvoerders niets meer van zich la-
ten horen.

Zaterdag kwamen feiten aan het
licht die de ontvoering van VDB in
verband zouden kunnen brengen
met extreem-rechtse criminele
kringen. Uit het archief van het Be-
stuur voor Criminele Informatie
(BIC), een inmiddels opgeheven in-

lichtendienst van het ministerie van
Justitie, worden enkele dossiers
over VDB vermist.

" De kersverse president van de Verenigde
Staten, George Bush, en de voorzitter van
het Nationale comité van deRepublikeinen,
Lee Atwater, genieten duidelijk van hun rol
als 'musici'. Tijdens de feestelijkheden bij

gelegenheid van de inauguratievan de pre-
sident in Washington tokkelen beide heren
vol verve op gitaren. Op de achtergrond
slaat de zangeres van de band het bekke-
trekken van de politici breed lachend gade.

Contacten
Daaruit zou blijken dat Vanden
Boeynants contacten heeft gehad
met twee op het slechte pad geraak-
te extreem-rechtse ex-rykswach-
ters. Dit tweetal is vaak in verband
gebracht met de beruchte Bende
van N .vel, de bende die m 1983 en
1985 overvallen pleegde waarbij 28
mensen koelbloedig werden afge-
slacht.

Het gaat om Madani Bouhouche en
Robert Beyer, diena hun ontslaguit
de rijkswacht een detectivebureau
zrjn begonnen. Bouhouche is ook
lange tijd verdacht van de moord op
een wapenhandelaar in 1986. Bij
huiszoekingen werd destijds bij
hem een groot wapenarsenaal ge-
vonden. Bouhouche en Beyer zou-
den Vanden Boeynants enige tijd
geleden hebben aangeboden de
BIC-dossiers over de belastingfrau-
de door de oud-premier, waarvoor
deze in 1986 werd veroordeeld, te
verduisteren in ruil voor veel geld.
Vanden Boeynants is daar niet op
ingegaan en meldde het aanbod aan
de justitie.

Man in park
verbrand

NUENEN- Een tot nu toe onbeken-
de man is gistermiddag in Nuenen
verbrand. Dat gebeurde in een park-
je. Het is niet duidelijk of de man
zichzelf in brand heeft gestoken of
dat er sprake is van een misdrijf.
Een woordvoerder van derijkspoli-
tie heeft dit gisteravond meege-
deeld.
De politie heeft geen getuigen ge-
vonden die hebben gezien hoe de
man in brand is geraakt. Voorbij-
gangers hebben wel nog gepro-
beerd om het vuur te doven. Dat is
niet gelukt. De man is ter plaatse
overleden. De leeftijd van het
slachtoffer wordt geraamd tussen
30 en 50 jaar. Later heeft de rijkspo-
litie nog bevestigd dat een man een
jerrycan met benzine heeft gekocht
bij een vlakbij gelegen benzinesta-
tion. Dat gebeurde kort voordat in
het parkje de brandende man werd
aangetroffen. Of het in beide geval-
len om dezelfde man gaat staat niet
vast, aldus de zegsman van de poli-

Onderzoek
De dossiers waarin niet alleen dere-
latie tussen VDB en de twee - Bou-
houche werd na vijf maanden voor-
arrest op 17 november wegens ge-
brek aan bewijs vrijgesproken -
maar ook andere zaken worden be-
schreven, zouden pas sinds vorige
week, dus na de verdwijning van
Vanden Boeynants, zijn zoekge-
raakt. Minister Wathelet heeft met-
een een groot onderzoek gelast, dat
onder leiding staat van de procu-
reur des konings, Andre Rutten. Er
zijn de laatste dagen tal van BlC-
ambtenaren verhoord en zelfs huis-
zoekingen gedaan.

vandaag
# Strijd tussen

Siberië en
Californië

Pagina 5

# Peelboeren
protesteren
in Meijel
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sport i

" Goud voor Visser,
zilver voor Kernkers.

" Roda JC, fataal
moment.

" Fortuna Sittard en
VW, halve winst.

" MW reikt PSV
helpende hand.

" Stamsnijder,
Superprijs

" VenL haakt af.

" Volleybalshow,
enthousiast onthaald

# Leo Visser,
superieur kampioen.

Sacharov toch
kandidaat voor

parlement
MOSKOU - De Soyjet-academicus
en mensenrechtenactivist Andrej
Sacharov is gisteren gekozen als
kandidaat voor de parlementsver-
kiezingen van 26 maart aanstaande,
tijdens bijeenkomst in het Huis van
de Cineasten. In totaal stemden 947
mensen voor Sacharov, die zich
kandidaat had gesteld voor verkie-
zing in de Kamer van de Nationali-
teiten in het Congres van Volksafge-
vaardigden. In totaal heeft een kan-
didaat 500 stemmen nodig om te
worden geselectioneerd.

Buiten stonden enkele duizenden
mensen die hun steun betuigden
aan de kernfysicus, die een sleutel
rol speelde in de ontwikkeling var
dewaterstofbom in de Sovjetunie ir
de jaren '50. Sacharov zei 'ontroerd
en 'geëerd' te zijn met zijn verkie
zing. Afgelopen donderdag was Sa
charovs kandidatuur verworpen
door de Academie van Wetenschap
pen. Vrijdag werd hij toen gekozer
als kandidaat voor een klein district
in Moskou door het personeel van
het instituut voor fysica „Lebedev"
in het kader van de ingewikkelde
procedure waarbij plaatselijke afge
vaardigden uit de hoofdstad ook
naar het Gongres worden gestuurd
nadat de eerste stemming heefl
plaatsgehad. Deze benoeming ver
valt met de nominatie gisteren var
voor de algemene verkiezingen. Mei
deze nominatie heeft Sacharov (67
de eerste stap gezet om een van de
2.250 afgevaardigden te worden.

tentoonstelling
Vleermuizen
in Maastricht

(ADVERTENTIE)

Kennismaking P.C. - Machineschrijven - Notueleren -
Tekstverwerking - Basis Boekhouden (BDB) - Lotus
123 - D-Base 111+ - Computerboekhouden - P.D.I. -
AMBI - Praktijkdiploma Boekhouden

MHJM Advies- en Studiecentrum, Diepenbrockstraat
[" IKI 15, 6411 TJ heerlen, tel. 722106/712856
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LSO onder Mas
degelijk Duits

MAASTRICHT - Voor de twee-
de maal in dit concertseizoen
trad violist Gil Sharon op als so-
list bij een LSO-concert. Na zijn
romantische hoofdrol in Vival-
di's 'Vier Jaargetijden' van no-
vember jl. voerde hij zaterdag-
avond in de Maastrichtse Staar-
zaal met de Israëlische pianiste
Idith Zvi Mendelssohns concert
voor viool, piano en strijkorkest
uit. Het twaalfde abonnements-
concert van het Limburgs Sym-
phonie Orkest bevatte verder
nog de ouverture 'Manfred' van
Robert Schumann en de tweede
symfonie van Johannes Brahms.
Dirigent was Salvador Mas Con-
de.
'Duitse Romantiek en een vleug-
je Barok' luidde de titel van de
LSO-advertentie in het LD van
vorige week. Dat 'vleugje Barok'
had ongetwijfeld uitsluitend be-
trekking op het geprogrammeer-
de concert voor viool, piano en
strijkorkest in d. Het is een van
de vele jeugdwerken van Felix
Mendelssohn, dat de talentvolle
pianist op 14-jarige leeftijd voor
zichzelf en zijn vioolleraar ge-
schreven had. In dit concert zijn

enkele concerto grosso-elemen-
ten romantisch uitgewerkt,
waarbij de jeugdige componist
muzikaal echter nog niet veel
verder kwam dan het schrijven
van virtuoze passages voor de so-
lo-instrumenten in de in die tijdgebruikelijke salonmuziekstijl.
Alleen het middendeel bezit mu-
zikaal enige allure; het doet in de
strijkorkestgedeeltes in de verte
aan Mozart en Schubert denken.
Idith Zvi en Gil Sharon lieten zo-
wel het barok-gegeven als dero-
mantische geest achter deze mu-
ziek volledig tot hun recht ko-
men en brachten dit onbeteke-
nende werk in een heldereen ge-
voelige vertolking.
Over de uitvoering van de beide

orkestwerken, onvervalste speci-
men van 'Duitse Romantiek',
viel eigenlijk niets bijzonders te
vermelden. Nu is Schumanns
ouverture 'Manfred' beslist geen
compositie waarvoor je een ras-
echte muziekliefhebber 's nachts
wakker zou moeten maken. Wan-
neer het ook nog qua verklan-
king niet boven de noten uitge-
tild wordt, zoals op dit concert,
heeft het geen enkele zin Mor-
pheus te storen.
Brahms' tweede symfonie

weerklonk in dezelfde sfeer: de-
gelijk Duits, vastberaden, maar
niet groots. Anders gezegd: het
aan Brahms' muziek gekoppelde
warme, veelal donkerbruine or-
kestcoloriet vertoonde onder
LSO's chefdirigent Salvador
Mas Conde roestplekken. Vele
fijnzinnige details van dit mees-
terwerk bleven muzikaal onder-
belicht en in sterke passages,
vooral in het eerste en derde
deel, had het geheel soms een iet-
wat 'vettig' karakter. Met de
symfonieën van Brahms kan
Mas Conde blijkbaar (nog) niet
zo goed uit de voeten als met die
van menige andere componist,
dat was mij bij de uitvoering van
Brahms' 'Derde', half november
iL, reeds opgevallen. 'leder schip
brengt nog geen mosselen bin-
nen' luidt een oud Nederlands
gezegde. Zo is dat.

peter p. graven
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Verrassende nederlaag van Kunst en Vriendschap Wittem

Spektakulaire afsluiting van
FKM-kampioenswedstrijd

door jos frasen
KERKRADE - Met twee spek-
takulaire optredens, gegeven
door de fanfares van Aarlan-
derveen en Wittem, werd gis-
teravond in een redelijk gevul-
de Rodahal - in aanwezigheid
van gouverneur Kremers - de
kampioenswedstrijd van de
FKM afgesloten. Zij vormden
de apotheose van twee dagen
blaasmuziek van de bovenste
plank, die - minder nadrukke-
lijk dan was verwacht - door
de Limburgse korpsen werd
beheerst. In totaal gingen
'slechts' vier van de zes wim-
pels naar blaasorkesten uit
onze provincie: Melick, Heyt-
huysen, Broekhem en Heer.
Een grote verrassing was zonder
meer de nederlaag die fanfare
Kunst en Vriendschap Wittem in de
superieure afdeling leed. Aarlander-
veen en Partij leverden een ware ti-
tanenslag, die uiteindelijk met 337,5
punten in het voordeel van Door Sa-
menwerking Sterk werd beslist. Hel
zal de juryledenLaro, Claessens en
Van Yperen beslist de nodige
hoofdbrekens hebben gekost aan
gezien er weinig niveauverschil tus-
sen beide korpsen was waar te ne-
men. De grotere muzikaliteit van
Aarlanderveen en het aandeel van
dirigent Danny Oosterman zullen
uiteindelijk de doorslag hebben ge-
geven. 'Wat zijn de Limburgers
stil...', zongen de Zuidhollandse
supporters na afloop.

Eerder op de dag haddenfanfare St.
Joseph uit Broekhem in de afdeling
Uitmuntendheid en de Koninklijke
harmonie van Heer in de Ere-afde-
ling de vloer aangeveegd van hun
concurrenten. Broekhem musiceer-
de op superieure wijze naar 326,5
punten en bleef daarmee de vier te-
genstanders bijna dertig punten

voor. Heer kreeg na een zeer virtuo-
ze uitvoering zelfs een half puntje
meer.
Zaterdagmiddag werd op bijzonde-
re succesvolle wijze de spits afgebe-
ten door harmonie Concordia Me-
lick 0.1.v. Harrie Wolters. Het korps,
dat voor het eerst als harmonie aan
een concours deelnam, liet er geen
twijfel over bestaan, dat men linea
recta terug wil in de superieure af-
deling. Resultaat van deze daden-
drang: 324 punten.
De tweede wimpel, die niet in Lim-
burgse handen terecht kwam, werd
vergeven in de ere-afdeling, sektie
harmonie: de beide Limburgse

korpsen - uit Leveroy en Swolgen -moesten dehoogste eer laten aan de
Philharmonieuit Leende.

Bijzonder spannend ging het er za-
terdagavond aan toe in de afdeling
superieur, sektie harmonie. Drie
Limburgse korpsen, uit Blerick,
Eijsden (de Oude Harmonie) en
Heythuysen gingen met elkaar in de
slag om de felbegeerde oranje wim-
pel. Die kwam na een technisch
briljante uitvoering terecht bij het
korps, dat er het meestrecht op had;
harmonie I'Union uit Heythuysen
(334,5 punten).

Afdeling Uitmuntendheid: harmonie Con-
cordia Melick, 324 punten blauwe wimpel;
fanfare St. Joseph Valkenburg-Broekhem,
326,5 punten blauwe wimpel.

Afdeling ere: fanfare Concordia Leveroy,
309,5 punten; fanfare Vriendenkring Swol-
gen, 311,5 punten; fanfare Philharmonie
Leende, 314 punten, witte wimpel; Konink-
lijke harmonie van Heer, 327 punten witte
wimpel.

Afdeling superier: harmonie St. Caecilia
Blerick, 327 punten; muziekvereniging St.
Radboud Kethel, 324,5 punten; Oude har-
monie van Eijsden, 324 punten; harmonie
I'Union Heythuysen, 334,5 punten oranje
wimpel; fanfareKunst en Vriendschap Wit-
tem, 333 punten; fanfare Door Samenwer-
king Sterk Aarlanderveen, 337,5 punten
oranje wimpel.

" Vreugde bij de muzikanten van Heythuysen na het behalen van het landskampioenschap.
Foto: CHRISTA HALBESMA
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Witte koolrolletjes,
Newyorkse bonensoep
Benodigdheden voor de koolrol-
letjes: 8 witte koolbladeren, 8 reep-
jesLeidse kaas van 1 bij 8 cm, boter
en cocktailprikkers.

Blancheer de koolbladeren 2 minu-
ten. Laat ze uitlekken en afkoelen. ,

Vul de koolbladeren met de reepjes
kaas. Steek ze vast met prikker en
bak in de boter rondom bruin.

Benodigdheden voor de soep: 4
uien, 2 teentjes knoflook, 200 g ma-
gerrookspek, 1500 g gare bruine bo-
nen, 2 el bruine beasterdsuiker, 2 el
gembersiroop, verse geraspte gem-
ber, 1 el mosterdpoeder, 1 dl tom-
tenketchup, 1 dl rode wijn, peper en
zout.

Snij schoongemaakte uien en knof-
look fijn. Snij . spek in dobbel:
steentjes. Doe alle ingrediënten bij
de bruine bonen en voeg 1 liter wa-
ter toe. Kook de soep 1 uur en breng
op smaak met peper en zout. Ser-
veer erbij bovengenoemde witte
koolrolletjes of een witte koolsalade
en stokbrood.

hub meijer

kunst

J.P. Laro verdwijnt van toneel
KERKRADE - Tijdens de kam-
pioenswedstrijd in de Rodahal

; kondigde jurylid Jean Pierre
Laro aan, dathij met jureren gaat
stoppen. Vanaf 1 januarivan vol-, gend jaar zal hij niet meer be-
schikbaar zijn. Ook de andere

I functies die hij in de muziekwe-

reld bekleedt - o.a. van commi-
sielid van diverse bonden en or-
ganisaties en voorzitter van de
Bond van Orkestdirigenten - zal
Laro neerleggen. Het jurylid
noemde zijn gezondheid als be-
langrijkste reden voor zijn be-
sluit. Insiders beweren echter

dat hij zich uit onvrede met be-
paalde ontwikkelingen binnen
de muziekwereld terugtrekt.
Voor deLimburgse Muziekbond
betekent het vertrek van Laro
een gevoelig verlies. Aangezien
ook collega Jean Claessens vol-
gende jaar niet meer in het jury-

team tijdens de bondsconcour-
sen zitting zal hebben, moet de
bond uitzien naar twee vervan-
gers. Een is reeds gevondenin de
persoon van John Floore, naar
de ander zal de bond naarstig op
zoek moeten.

Jurylid Laro zal overigens ook
niet worden uitgenodigd om zit-
ting te nemen in het juryteam
van het WMC. Zijn plaats daar
wordt ingenomen door Henkvan
Lijnschooten.

MAANDAG
Z/w AFSCHIED VON GESTERN (1966-D)

23.00-00.30 uur - 90 min - Duitsland 1
Duits drama met Alexandra Kluge, Gün-
ther Mack, Eva Maria Meineke, Hans
Korte, Fitz Werner e.a. Regie: Alexand-
ra Kluge.

DINSDAG
TOPKAPI(1964-USA)

10.03-12.00 uur - 120 min - Duitsland
1/2

Dieven hebben het voorzien op de juwe-
len van het Topkapi-museum. Zij den-
ken een volmaakte inbraak te kunnen
plegen...

WO DIE ALTEN WALDER RAUSCHEN
(1956-D)

20.15-21.45 uur - 90 min - Duitsland 2
De film speelt in op het verlangen van
mensen naar een zuivere wereld. Veel
dieren- en natuuropnamen spelen in op
nostalgische gevoelens. En natuurlijk
speelt de romantiek ook mee...

WOENSDAG
HAMMETT (1982-USA)

22.40-00.15 uur - 95 min - Duitsland 2
De ex-detective Hammett laat zich door
een vriend overhalen om nog eenmaal
een zaak op zich te nemen. De Chinese
Crystal Ling is spoorloos verdwenen. Zij
blijkt een belangrijke figuur in een chan-

i tagezaak te zijn.

DONDERDAG
Z/w THE GAY DIVORCE (1934-USA)
16.20-18.00 uur- 100 min - Nederland 2

Guy, een tapdanser, maakt op het sta-
tion van Londen kennis met een blondi-
ne die problemen met haar jurk heeft.
Guy leent haar zijn regenjas. De Ameri-
kaanse verdwijnt uit het zicht en Guy
gaat op zoek naar haar...

Z/w DER STAND DER DINGE
(USABRDP)
23.10-01.05 uur - 115 min - Duitsland 2

Een eenzaam, afgelegen en totaal ver-
vallen hotel aan de Portugesekust dient
als decor voor een science fictionfilm.
Als het geld en het filmmateriaal op zijn,
gaat producer Gordon naar Los Ange-
les. Het team wacht tevergeefs op zijn
terugkeer; Gordon blijkt spoorloos ver-
dwenen...

VRIJDAG
Z/w DAS SCHWARZE SCHAF
(1960-BRD)
20.15-21.45 uur - 90 min - Duitsland 1

De aardige paterBrown heeft in de ogen
van debisschop maar één fout: hij houdt
zich hartstochtelijk bezig met het oplos-
sen van misdrijven. Brown wordt over-
geplaatst naar een gemeente waar
nooit iets gebeurt. Dan wordt er een
mysterieuze moord gepleegd...

THE KARATE KID (1984-USA)
20.30-22.35 uur - 125 min - BRT 2

Danny wordt op school voortdurend ge-
plaagd door een stelletje schorem. Tij-
dens een plaatselijk toernooi wil hij, met
behulp van zijn Japanse conciërge die
hem de kneepjes van karate leert, de
hele bende vernederen.

WHEN WINTER COMES (JAPAN)
22.50-00.20 uur - 90 min - BRT 1

Keisaku Okada, een oude man van 80
jaar, vertrekt voor een reis door het
noordoosten van Japan. Hij heeft de
enorme som geld van 3 miljoen yen bij
zich. In een impulsieve bui geeft hij de
helft hiervan aan een stel, dat wil trou-
wen en een klein restaurant beginnen...

LUCKY LADY (1975-USA)
22.55-00.45 uur - 110 min - Duitsland 2

Barzangeres Claire en de avonturiers
Walker en Kibby denken een manier ge-
vonden te hebben om veel geld te kun-
nen verdienen. Zij kopen een verrot
jachtom daarmee whisky vanuit Mexico
te smokkelen.

REHEARSAL FOR MURDER (1982-USA)
23.30-01.08 uur- 100 min - Nederland 1

Alex Dennison staat op het toneel om de
eerste lezing van zijn nieuwe produktie

te beginnen. Precies een jaar geleden
mislukte zijn vorige stuk grandioos en
kwam de hoofdrolspeelster, waar Alex
mee zou trouwen, om het leven.De poli-
tie houdt het nog steeds op zelfmoord.
Alex wil aantonen dat de zaken anders
liggen...

MR. KLEIN (1976-FR)

23.45-01.45 uur - 120 min - Duitsland 1
Klein, een Fransman uit de Elzas, doet
tijdens de Duitse bezetting goede za-
ken. Hij koopt joodse kunstvoorwerpen
tegen afbraakprijzen op. Op een dag
wordt hij geheimzinnig bedreigd. Wil
men hem ook voor een jood laten door-
gaan?

ZATERDAG
Z/w WIR BITTEN ZUM TANZ (1941-D)

16.00-17.25uur - 85 min - Duitsland 1
Drama met Hans Moser, Paul Hörbiger,
Elfie Mayerhofer, Hans Holt, Heli Servi,
Theodor Hanegger, Richard Eybner e.a.
Regie Hubert Marischka.

PILLOW TALK (1959-USA)

16.00-17.40 uur - 100 min - BRT 1
Komedie over de toenaderingspogin-
gen tussen de binnenhuisarchitecte Jan
en de liedjescomponist Brad.

THE OTHER SIDE OF THE MOUNTAIN
(1975-USA)

20.15-21.55 uur - 100 min - Duitsland 1
Een Amerikaanse skiester verongelukt
tijdens de training van de Olympische
Spelen zo ernstig, dat zij in een rolstoel
terecht komt. Na een lange strijdvindt zij
een nieuwe levenstaak.

CAN YOU FEEL ME DANCING?
(1986-USA)

20.22-22.02 uur - 100 min - Nederland 1
De blindgeboren, 22-jarige Karin Ni-
chols vechtvoor een kans op een eigen,
zelfstandig leven. Als zij verliefd wordt,
ontdekt zij voor het eerst hoe fijn het is
om te dansen. Maar haar familie denkt
heel anders over de relatie...

LOVE IS NEVER SILENT (1985-USA)
20.25-21.55 uur - 90 min - BRT 1

'Love is never silent' is het ontroerende
verhaal van een meisje dat voor een
emotionele keuze staat: een eigen le-
ven leiden of blijven zorgen voor haar
dove ouders.

WAR ZONE (1986-USA)
22.35-00.15 uur - 100 min - Nederland 2

Met gevaar voor eigen leven houdt ver-
slaggever Stevens de wereld op de
hoogtevan wat er in het door de burger-
oorlog verscheurde Beiroet gebeurt.
Door omstandigheden wordt hij het
doelwitvan de PLO, de Falangisten en
de Israëlische geheime dienst.

SCHATTEN UM DOMINIQUE (1978-GB)

23.25-00.55 uur - 90 min - Duitsland 2
Dominique is een rijke vrouw die nog
lijdt aan de gevolgen van een val. Zij be-
gint aan haar verstand te twijfelen als zij

op een nacht in haar huis spookach jjjj
stemmen en geluiden hoort. Daar o
het niet bij...

BRANNIGAN (1974-USA)
23.45-01.35 uur- 110 min - Duitsland I

Een harde, Londense politie-luitena
moet een voortvluchtige gangster n
Amerika terugbrengen. Hij krijgt al
te maken met zijn collega's van
land Yard...

THE SACRIFICE (1986-ZWED/FR)
00.20-02.45 uur - 145 min - Nederlan°

Aan de vooravond van de Derde
reldoorlog zijn de carrière en het prn'
ven van een acteur totaal vastgeW"

videospoor
Maandag 23 januari tot en met
zondag 30 januari

(Z/w: alleen in zwart/wit)

ZONDAG
Z/w MUTINY ON THE BOUNTV
(1935-USA)

15.45-17.55 uur - 130- Duitsland 2

Kapitein Bligh behandelt zijn beman""
zeer slecht; rantsoeneert het wa kete-een minimum; gooit mensen in de *nen en laat de zweep over hen ja 9
De bemanning komt in opstand
neemt het roer over. Bligh wordt mei
getrouwen in een sloep overboom \r
zet.

PRINS BAYAYA(I97I-TSJECH.)
16.00-17.15 uur-75 min-BRT 1 J

Een prins verlaat, op zoek naar het 9^ |
luk in de wijde wereld, zijn verva
burcht. Hij verneemt dat de koning
geschikte echtgenoot voor zijn doe
prinses Slavena, zoekt. Tijdens |
tocht komt hij andere kandidaten
gen...

DER PAUKER (1953-USA)
16.25-17.55 uur-90 mm-Duitsland

Komedie.met Heinz Rühmann, »
Frydberg, Gert Fröbe, Peter Kraus »■
Regie Axel von Ambesser.
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Onbegrip
Het niet verdragen van chemische
toevoegingen in voeding door kin-
deren en volwassenen stuit in de di-
recte omgeving veelal op onbegrip.
Het afwijkende gedrag wordtveelal
geweten aan een verkeerde opvoe-

ding, afwijkende gezinsomstandig-
heden of aan geestehjke instabili-
teit.

In juni vorig jaar werd de vereni-
ging BAS opgericht, die zich onder
meer ten doel stelt meer bekend-
heid te geven aan deze problema-
tiek, ondersteuning te bieden en ad-
vies te geven aan mensen die met
het probleem te maken hebben, en
onderzoek te bevorderen naar de re-
latie tussen voeding en gedrag. De
afkorting BAS staat voor benzoë-
zuur (conserveringsmiddel), azo-
kleurstoffen en salicylaten, de drie
hoofdveroorzakers van de proble-
men.

Volgens schattingen van de vereni-
ging lijdt waarschijnlijk 10 procent
van de Nederlandse bevolking in
meer of mindere mate aan een vorm
van deze hypergevoeligheid.

Premies van
ziekenfondsen

omlaag'
|iciër,fIAAG_ Ms ziekenfondsen ef
"fern- gaan werken> kunnen de
&Ü,jles voor verzekerden omlaag
f°rid eer dan de helft van de zieken-asen in Nederland is sprake van
conpiSecnte bedrijfsvoering. Dal
°DenK deert de Twentse hoogleraai
Oft-d e "nanciën Boorsma na een
biiv 1?0^ naar de bedrijfsvoeringy 2lekenfondsen.
le^pns Boorsma zijn de verschu-
if,. 11 posten die ziekenfondsen ma-
t^ ■ niet alleen terug te voeren op
t^nh d en omvang van het patiën-
cen?estand. Bij vijftig tot zestig pro-
sl6c. .Van de ziekenfondsen is een
1^:? bedrijfsvoering ook een be-
klimke oorzaak. Boorsma ver-
fde gisteren voor de NCRV-ra-

at de recente fusiegolf van zie-
driJ°ndsen een doelmatiger be-

met zich mee kan
Ooijgen- Maar hij waarschuwde
lej(j Voor te veel fusies. Die kunnen
üe n tot nieuwe monopohes.
iiig yerheid moet volgens Boorsma
v6r JJPen, wanneer de concurrentie
Ir, als gevolg van de fusies.
dy et Plan-Dekker, dat een hei-vor-
st^8 Van de gezondheidszorg voor-
aan' #iVordt er immers van uit ge-
Con at ziekenfondsen elkaar be--onCUrreren

In de plannen-Oort verdwijnt de
huidige alleenstaandentoeslag van
bijna 4000 gulden per jaar. Mede
hierdoor gaat een groep van 200.000
alleenstaanden er tussen één en vier
procent in inkomen op achteruit.
Voor De Grave is dat teveel. Hij wil
dit inkomenseffect door zijn voor-
stel over enkele jaren spreiden.

Overleg
De Grave heeft over zijn voorstel
overleg gevoerd met Financiën en
staatssecretaris Koning. De PvdA
wil de totale alleenstaandentoeslag
handhaven zoals die nu is. CDA en
WD voelen daar echter niets voor.
De verwachting is dat PvdA en
CDA de WD uiteindelijk zullen
steunen bij het alleenstaandenplan.
Het afgelopen weekeinde hebben
de fiscale experts van CDA, VVD en
PvdA opnieuw overleg gevoerd
over gezamenlijk in te dienen wijzi-
gingsvoorstellen op Oort. Buiten de
alleenstaanden is daar nog geen re-
sultaat geboekt. In het bijzonder
een CDA-voorstel om iets voor be-
jaarden met een klein pensioen te
doen, bleek zo ingewikkeld te zijn,
dat nieuwe alternatieven gezocht
moeten worden.
De 100 miljoen gulden voor de al-
leenstaanden komt bovenop eerde-
re wijzigingsvoorstellen van de Ka-
mer, die volgens Ruding al 400 mil-
joen gulden extra vergen. De be-
windsman wees deze aanslag op
Oort van de hand. Daarbij erkende
Ruding wel dat het schrappen van
aftrekposten voor ondernemers 175
miljoen gulden meer oplevert dan
gedacht.

Bovendien had Financiën zelf, na
kritiek van deKamer, al 150 miljoen
gulden uitgetrokken voor een gerin-
gere beperking van aftrekbare ziek-
tekosten dan hetgeen men eerder
voorstond. De 400 miljoen gulden
aan Kamerwensen komt zo in feite
op 75 miljoen gulden extra neer, ex-
clusief het plan-De Grave en het
CDA-voorstel voor bejaarden.

Financiering
Nijpels reageerde op berichten dat
in het kabinet onenigheid bestaat
over het milieubeleidsplan en in het
bijzonder over de financiering daar-

van. De minister heeft een serie al-
ternatieven voorgelegd waaruit het
kabinet moet kiezen. Het duurste
pakket maatregelen wordt becijferd
op 4,5 miljard gulden in de komen-
de vijfjaar. Maar het is volgens Nij-
pels lang niet zeker dat voor de
duurste optie zal worden gekozen.

Aan het principe 'de vervuiler be-
taalt' wenst de minister vast te hou-
den. Wie zich schuldig maakt aan
vervuiling, zal voor de kosten moe-
ten opdraaien. Waar dat niet moge-
lijk is, zal de overheid moeten bij-
springen.

Nieuw wijzigingsvoorstel op belastingplannen-Oort

VVD vraagt 100 miljoen per
jaar voor alleenstaanden

Van onze parlementaire redactie

S,JJ HAAG - Alleenstaanden met een inkomen tot circa
MQ gui_en per jaar moeten een belastingtoeslag krijgen van
? gulden per jaar. Naar verwachting zullen 200.000 alleen-
v^den ouder dan 27 jaar van zon toeslag kunnen profiteren.

De Grave dient dit voorstel vandaag in bij de
(Wzetting van de Kamerdebatten over de belastinghervor-
j'ng volgens Oort. Voor de regeling wil het liberale Kamerlid
biljoen gulden per jaaruittrekken.

.lig. atlB de regeling voor de groep
(k moet blijven be-
IJeo ls n°ë onduidelijk. Zelf denkt
t m*?Ve aan een tot twee jaar. Dit

6 afhankelijk van de hervor-
ferj'ryan de gezondheidszorg vol-
koJ °ekker. In de Dekker-plannen
IL.1 er naast de procentuele zie-
in „°.ndspremie een vaste premie
Vri TegelÜk 6aat een deel
fcnrf Vo°rzieningen uit het zieken-

Qs naar de AwBZ. Dekker is
stlg voor alleenstaanden.

Kabinet kan kiezen uit serie alternatieven

Nijpels rekent op steun
voor milieubeleidsplan
Van onze parlementaire .redactie !

DEN HAAG - Minister Nijpels (Mi- <lieu) vertrouwt er op dat het Natio- ]
naai Milieu Beleidsplan (NMP), dat i
op 15 maart zal worden gepubli- 1
ceerd, desteun krijgt van zijn colle- ;
ga-ministers in het kabinet. Nijpels ]
zei wel enige kritische kanttekenin-
gen van andere bewindslieden te
verwachten, maar de noodzaak van ]
'draconische maatregelen' om het
milieu te beschermen wordt door ]
het kabinet onderschreven. i
<
De bewindsman verklaarde giste- I

ren voor de VARA-microfoon kri-
tiek op zijn voorstellen te hebben
verwacht. Als alle collega's in het
kabinet stonden te juichen over het
milieubeleidsplan, dan zou Nijpels
tot de conclusie zijn gekomen dat
zijn voorstellen niet ver genoeg gin-
gen.

Weekblad 'Der Spiegel': harde bewijzen

'Duitsers hielpen Libië
bij bouw tankvliegtuigen'

HAMBURG- Het Westduitse week-
blad 'Der Spiegel' schrijft dat er har-
de bewijzen zijn dat een Westduitse
onderneming Libië heeft geholpen
bij het ombouwen van vrachtvlieg-
tuigen tot tanktoestellen. Met deze
toestellen kunnen straaljagers in de
lucht worden bijgetankt zodat ze Is-
raël kunnen bereiken.
'De Spiegel' staaft het artikel met
een kopie van een brief van het be-
trokken bedrijf en beelden van een

videofilm. Het is de zoveelste keer
dateen Westduits bedrijf de afgelo-
pen weken is beschuldigd van sa-
menwerking met de Libische leider
Gadaffi.
In zijn jongste editie schrijft het
weekblad dat het bedrijf Intec tech-
nici en materieel naar Libië heeft
gestuurd óm Hercules-transport-
vliegtuigen en een Boeing 707 om te
bouwen tot tanktoestellen voor
straaljagers van het type Mirage en
MiG-23.

Regeringswoordvoerder Friedhelm
Ost erkende vorige week maandag
dat Intec twee brandstoftanks had
gestuurd naar Libië. Maar volgens
hem waren de tanks uitsluitend ge-
schiktvoor gebruik op de grond. In-
tec zelf, dat bij München is geves-
tigd, heeft ontkend dat hetook maar
iets te maken heeft gehad met de
plannen van Libië om het effectieve
bereik van zijn straaljagers uit te
breiden.
Een aantal Westduitse bedrijven

staat al onder verdenking dat zij de
exportregels hebben overtreden
door Libië te helpen bij het bouwen
van een fabriek die volgens de Ver-
enigde Staten bestemd is voor de
produktie van chemische wapens.
Aanvankelijk sprak Bonn tegen dat
Westduitse ondernemingen daar
iets mee te maken hadden, maar la-
ter moest de regering-Kohl beken-
nen dat zij al veel eerder informatie
had ontvangen over de banden tus-
sen het Westduitse bedrijfsleven en
Libië.
Kanselier Helmut Kohl zei gisteren
in een radiointerview dat in de in-
middels gelaste onderzoekende on-
derste steen boven zal moeten ko-
men over het mogelijke Westduitse
aandeel in de bouw van de verdach-
te fabriek bij Rabta. De kanselier
kondigde aan dat nog voor Pasen
wetsvoorstellen zullen worden in-
gediend in het parlement die het
mogelijk zullen maken bedrijven
zwaarder te bestraffen voor overtre-
ding van deexportregels.

binnen/buitenland

Arts op studiedag over hypergevoeligheid:

'Fluoride schadelijk
voor de gezondheid'

"an onze correspondent

'"" Er is geen voldoende bewijs
l positieve invloed van fluo-
U°P het voorkomen van tandbe-

"De effecten die men er bij het
tomen van cariës aan toekent,

i«et gevolg van statistische ver-
jagen. Wel bewezen zijn de
lelijke bijwerkingen van fluo-

" 2oals zweertjes in de mond,
8- en darmstoornissen, een ho-
«ankersterfte en een verhoogd

0 °P mongoüde geboorten.

' *e> zaterdag dr H.C. Moolen-|h in Ede op de landelijke stu-°aS van de Vereniging BAS, een'"genvereniging voor volwasse-
en (ouders van) kinderen diegevoelig zijn voor chemische

in voeding.

"Vpergevoeligheid voor chemi-

sche toevoegingen aan voedsel of
chemische stoffen die al van nature
in bepaalde voeding voorkomen,
heeft zowel lichamelijke als geeste-
lijke gevolgen. De allergie veroor-
zaakt fysieke klachten als hoofd-
pijn, buikpijn, exceem, bedplassen,
benauwdheid, grote dorsten hevige
transpiratie. Mentaal uit zich de hy-
pergevoeligheid in afwijkend ge-
drag als overactiviteit, agressiviteit,

lusteloosheid, depressiviteit en
slaapstoornissen.

Verpaupering in grote steden zichtbaar

PvdA wil herziening
van bijstandswet

EDE - De bijstandswet zou moeten
worden herzien, waardoor bijver-
dienen mogelijk wordt. Bovendien
moet de koppeling tussen het so-
ciaal minimum en de loonontwikke-
ling worden hersteld. Volgens
PvdA-partijvoorzitter Marjanne
Sint is herstel van dat principe
hoeksteen van een rechtvaardig in-
komensbeleid.

Sint zei dit op de door de Partij van
de Arbeid en het Trefpunt voor So-

cialisme en Levensovertuiging in
Ede georganiseerde conferentie
'Weg uit de armoede. Zij pleitte ver-
der in haar slottoespraak voor het
voeren van een actief werkgelegen-
heidsbeleid. Dat is volgens haar de
enige manier om op de lange ter-
mijn een oplossing te vinden voor
het armoedeprobleem in Neder-
land. „We zijn nu al tevreden met
500.000 werklozen, terwijl iedereen
in ons landrecht heeft op een baan,
waardoor hij of zij zelfstandig een
inkomen kan verwerven."
Sint hekelde het beleid van derege-
ring-Lubbers, waardoor de mensen
aan de onderkant van de samenle-
ving het de afgelopen jaren nog be-
roerder hebben gekregen. „We kun-
nen niet langer doen alsof armoede
in Nederland niet bestaat. In de gro-
te steden is de verpaupering zicht-
baar. Maar onder water is de ijsberg
van de stille armoede veel omvang-
rijker."

Oproep
De PvdA-voorzitter deed een mo-
reel appèl op het CDA omdat 'het
huidige beleid toch ook in strijd is
met de uitgangspunten van solidari-
teit en rechtvaardigheid van het
CDA. Zij riep het christen-demo-
craten op aandacht te geven aan de
uitspraken en signalen van kerken,
organisaties van uitkeringsgerech-
tigden, sociale diensten en gemeen-
ten over de arme kant van Neder-
land.

Poolse dissidente
priester vermoord
WARSCHAU - Pater Stefan Nied-
zielak (74), een Warschause priester
die bekend stond om zijn kritiek op
het bewind, is vermoord. Niedzie-
lak, die in de oorlog aalmoezenier in
het leger was, werd zaterdag lig-
gend in een plas bloed in zijn wo-
ning aangetroffen. Dit heeft pater
Zdzislaw Krol, de kanselier van de
aartsbisschop van Warschau, giste-
ren bevestigd.
De priester, die pleitbezorger was
van het verboden vakverbond Soli-
dariteit en aanhangervan de Confe-
deratie voor een Onfhankelijk Po-
len, werd gevonden in zijn huis in
de wijk Powazki door kerkgangers
die zich zorgen waren gaan maken
omdat hij niet verscheen voor de
ochtendmis.De priester had vrijdag,
via de telefoon tegen Krol gezegd
bang te zijn voor een aanslag. „Zij
krijgen me," luidden zijn woorden,
die erop wijzen dat hij met de dood
was bedreigd. Vandaag zal de lijk-
schouwing plaatsvinden. De dood
van Niedzielak roept herinneringen
op aan de moord op Jerzy Popie-
luszko. Deze priester werd in 1984
door drie agenten van de geheime
politie verdronken.

Politie vindt
negen ontvoerde
kinderen terug

QUITO - De politie van Ecuador
heeft negen kinderen teruggevon-
den die door een bende kinder-
rovers waren ontvoerd. Volgens een
zegsman van de politie werden de
kinderen - die tussen de vier maan-
den en drie jaar oud zijn - ontdekt
op aanwijzing van een advocaat die
deze week wegens kinderhandel
werd gearresteerd.

De advocaat had in een vraagge-
sprek aangeboden de schuilplaats
van de kinderen aan te wijzen in de
hoop dat hij dan vrijgelaten zou
worden. Volgens de politie stond de
advocaat samen met een vakbroe-
der aan hef hoofdvan een bende die
kinderen ontvoerde en hen voor
grof geld ter adoptie aanbood aan
echtparen in de Verenigde Staten
en Europa. De advocaatvertelde dat
hij zon 100 gulden per kind betaal-
de. Een schijntje vergeleken bij de
bedragen van die volgens hem in de
Verenigde Staten voor een pleeg-
kind betaald worden: rond de 50.000
gulden. Volgens de politie zou de
bende, die uit zeven man bestond,
ruim 30 kinderen hebben ontvoerd.
De bendeleden opereerden vooral
op drukke markten en maakte van
het gedrang gebruik om de kinde-
ren te ontvoeren als de moeders
even afgeleid waren door het inko-
pen doen.

punt uit
" Kernproef
De Sovjetunie heeft gisteroch-
tend een ondergrondse kern-
proef genomen bij Semipala-
tinsk, in de Centraalaziatische
republiek Kazachstan. De ex-
plosie had een kracht van tus-
sen 20 tot 150 kiloton. De kern-
proefheeft tot doel de 'militaire
techonologie' te verbeteren, al-
dus TASS.

Auto bekogeld
De auto van de minister-presi-
dent van bondstaat Baden-
Wurtemberg, Lothar Spaeth, is
zaterdag in Tübingen met eie-
ren en tomaten bekogeld door
studenten die protesteerden te-
gen het universitaire beleid en
hun leefomstandigheden.
Spaeth was in Tübingen om er
een tentoonstelling van de
schilder Paul Klee te openen.

" Salmonella
Deze week is in Leeds een
vrouw van 80 jaar overleden,
nadat zij een ei of gevogelte ge-
geten had, waarin zich salmo-
nellabacteriën bevonden. Een
professor in de microbiologie
aan de universiteit van Leeds
meldt in het weekblad Obser-
ver dat vorig jaar 28.196 inwo-
ners van Groot-Brittannië het
slachtoffer werden van voed-
selvergiftiging. In bijna de helft
van de gevallen was er sprake
van salmonellabacteriën in eie-
ren of gevogelte.

" Rode Kruis
Vier medewerkers van het In-
ternationaal Comité van het
Rode Kruis zijn gisteren in Bei-
roet teruggekeerd. Vorige
maand hadden zij zich terugge-
trokken uit de Libanese hoofd-
stad, nadat er dreigementen
ontvangen waren tegen het le-
ven van haar medewerkers. Het
was voor het eerst in haar 125-
-jarige bestaan dat het Rode
Kruis zich terugtrok uit een ge-
bied.

" Heroïnevondst
De rijkspolitie Zeeland is een
omvangrijke heroïnehandel op
het spoor. Vrijdagavond laat
werd in een bagagedepot op de
luchthaven Schiphol 15 kilo
zuivere heroïne aangetroffen
met volgens de politie een
straatwaarde van zes miljoen
gulden. In de nacht van vrijdag
op zaterdag werd. in verband
hiermee in Oostburg een echt-
paar aangehouden.

" Psalmboek
Egyptische archeologen heb-
ben een psalmboek uit de vier-
de eeuw voor Christus ontdekt
in het zuiden van Egypte. Het
490 pagina's tellende boek met
alle 150 psalmen werd tweeën-
eenhalf jaar geleden gevonden
in het graf van een 12-jarig
meisje bij de stad Beni Suef op
ongeveer 135 kilometer ten zui-
den van Cairo. De archeologen
wilden hun vondst echter pas
wereldkundig maken, nadat zn
hadden vastgesteld uit welke
tijd het psalterium dateert. Dat
bleek een tijdrovend karwei.
De psalmen zijn geschreven in
het oud-Koptisch, een laat-
Egyptische taal.

" Plaatsnamen
Bijna drie kwart van de Friezen
is tegen de officiële invoering
van Friese plaatsnamen zoals
dat in de gemeente Tietjerkste-
radeel is gebeurd. Wel positief
ten opzichte van de 'verfrie-
sing' is 20 procent en 9 procent
heeft geen mening. Dit blijkt
uit een enquête van het NIPO
die in opdracht van het Friesch
Dagblad is gehouden. De en-
quête vond plaats onder 602
Friezen, waarbij de inwoners
van de gemeenten Tietjerkste-
radeel en Boarnsterhim apart
ondervraagd werden.

" Wapenvondst
De politievan lerland heeft gis-
teren bekend gemaakt dat zij
een wapenopslagplaats van het
verboden lers Republiekeins
Leger (IRA), heeft gevonden.
De wapens waren begraven in
een plastic krat op het terrein
van een verlaten boerderij bij
Longfield, dicht bij de grens
met Noordierland. Volgens de
politie werden er onder meer
automatische Kalasjnikov-ge-
weren, munitie en patroongor-
dels gevonden.

" Noodlanding
Alle 17 inzittenden van een
vliegtuig van de Deense lucht-
vaartmaatschappij Muk Air
hebben het leven ervan afge-
bracht toen hun toestel tijdens
een noodlanding in het noor-
den van Zweden neerstortte.
Woordvoerder Knut Linda van
Muk Air zei dat de 15 passa-
giers en twee piloten, allen De-
nen, het verongelukte toestel
op eigen kracht hadden kun-
nen verlaten. Linda zei dat de
piloot kort na vertrek uit Orn-
koldsvik had gemerkt dat de
oliedruik terugviel, en besloot
naar de luchthaven terug te ke-
ren. Door slecht zicht stortte
het toestel echter 30 meter van
de landingsbaan neer.
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(ADVERTENTIE)

Met 'n SpaarVast Hypotheek
van hetBouwfonds krijgt u

ttieer ruimte voor leuke dingen...

— " ■ —— ■ — -^^M^M

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.

yjf^t Bouwfonds Limburgse Gemeenten
Gd*°. Jo» KlijncnUan 288, 04490-45678. Roermond. S». Chrlitoffcistraat 12, 04730-16555.

Venlo, Nijmeegjeweg 28 (bij hei Trefcenter). 077-541945.

Limburgs dagblad

" Zes blanke racisten
hadden de bescher-
ming van alles bij el-
kaar tweeduizend
man politie nodig (zie
foto) om veilig te kun-
nen demonstreren in
Atlanta (Georgia) in de
Verenigde Staten. Bij
acties van tegende-
monstranten raakten
zeker zes politie-agen-
ten gewond.
De blanke racisten
kregen toestemming
voor hun protestmars
omdat deze eerder
niet kon doorgaan,
vanwege de Democra-
tische Conventie die
in Atlanta gehouden
werd. De organisator
van de mars, de advo-
caat Richard Barrett,
had voorspeld dat er
zeker duizend mensen
zouden meelopen in
de protestmars. Zes
mensen waagden zich
uiteindelijk op straat.
Het spandoek dat de
zes met zich meedroe-
gen, was een aan-
klacht tegen Dr Mar-
tin Luther King en
vermeldde: 'Geen
'King' boven ons.
De groep demonstran-
ten hoort bij de zoge-
naamde Kv Klux
Klan, een organisatie
die Amerika 'White,
English and Protes-
tant' wil houden. Deze
organisatie schrikt er
niet voor terug haar
idealen met geweld te
bewerkstelligen, het-
geen blijkt uit de vele
moorden die er al zijn
gepleegd uit naam van
een wit, Engelstalig en
protestants Amerika.



t
Dankbaar voor het vele goede dat hij ons tijdens
zijn leven heeft gegeven, is, geheel onverwacht, in
alle rust en vrede van ons heengegaan, mijn lieve
man, onze zorgzame vader, schoonvader, opa,
schoonbroer, oom en neef

Alphons Ruijl
echtgenoot van

Elisabeth Beumers
Hij overleed in zijn 86e levensjaar, voorzien van het
h. oliesel.

Beek: E. Ruijl-Beumers
Stem: J.Ruijl

T. Ruijl-Janssen
Elsloo: J. Ruijl

M. Ruijl-Janssen
Sittard: B. Fijen-Ruijl

J. Fijen
Beek: M. Pijls-Ruijl

Th. Pijls
Elsloo: H. Ruijl

Ph. Ruijl-Colaris
en al zijn dankbare kleinkinderen
Familie Ruijl
Familie Beumers

6191 AD Beek, 20 januari 1989
Maastrichterlaan 30, huize Franciscus
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de begra-
fenis, zal plaatsvinden op woensdag 25 januariom
10.30 uur in de Mariakerk te Elsloo.
Dinsdagavond om 19.00uur zal de avondwake wor-
den gehouden in de kapel van huize Franciscus te
Beek.
Er is geen condoleren.
De overledene is opgebaard in het uitvaartcentrum
Daemen & Zn., Heirstraat 41 te Elsloo; bezoek da-
gelijks van 19.15 tot 20.00 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te beschouwen.

In verband met overlijden, zijn onderstaande be-
drijven woensdag 25 januarias. DE GEHELE DAG
GESLOTEN

Slagerij Ruijl
Heerstraat-Zuid 20, Stem

Autobedrijf Ruijl
Stationsstraat 85, Elsloo

Transportbedrijf Ruijl
Koolweg 118, Elsloo

Kapsalon Hairline
Past. Vonckenstraat 6, Geleen

t
Na een aantal fijne jarenin het verzorgingstehuis 't
Brook, is heden, in het De Weverziekenhuis te
Heerlen, van ons heengegaan, voorzien van de sa-
cramenten der zieken, in de leeftijd van 81 jaar,
onze üeve moeder, schoonmoeder, oma, overgroot-
moeder, schoonzuster, tante en nicht

Wilhelmina
Kokkelkoren

weduwe van

Sjef Wintjens
Heerlen: Lenie Bodelier-Wintjens

Theo Bodelier
Helmie en Harrie, Linda, Sander
Elian
Yvonne en John, Patricia, Marissa

Voerendaal: Harry Wintjens
Mia Wintjens-Moonen
Anjo en Arno
Ron en Nicolle
Harold en Madeleine

Hulsberg: Hub Wintjens
Elly Wintjens-Oebije
Dennis, Sanne

Voerendaal: Mathieu Wintjens
Familie Kokkelkoren
Familie Wintjens

Voerendaal, 21 januari 1989
Corr.adres: Dijkstraat 65, 6367KT Voerendaal
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de begra-
fenis, zal plaatshebben op donderdag 26 januariom
11.00 uur in de parochiekerk van de H. Laurentius
te Voerendaal.
Samenkomst in dekerk.
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven, is er
geen condoleren.
Woensdag zal de overledene bijzonder worden her-
dacht tijdens de avondmis om 19.00 uur in voor-
noemde kerk.
Gelegenheid tot afscheid nemen dagelijks van
18.00 tot 19.00 uur in het mortuarium van de begra-
fenis- en crematievereniging Voerendaal, Kerk-
plein 43 aldaar.
Zij die geen kennisgeving mochten hebben ont-
vangen, geheven deze annonce als zodanig te be-
schouwen.

t
Bedroefd, maar in grote dankbaarheid voor wat zij
voor ons is geweest,, delen wij u mede dat God tot
Zich heeft genomen, in de gezegende leeftijd van
88 jaar, voorzien van het h. sacrament der zieken,
onze üeve moeder, schoonmoeder, grootmoeder,
overgrootmoeder, zuster, schoonzuster, tante en
nicht

Gertrud Lehahn
weduwe van

Peter Jacob Hermans
Wij bevelen haar in uw gebed aan.

Naarden: G.C. Hermans-Jongschaap
Nieuwenhagen: J.L. Hermans
Nieuwenhagen: PJ. Hermans

M.G. Hermans-Gielgens
Brunssum: C.P.G. Hermans

A.L. Hermans-80ltong
Rosmalen: I.W.G. Smeets-Hermans

HJ. Smeets
en al haar klein- en
achterkleinkinderen
Familie Lehahn
Familie Hermans

Landgraaf, 21 januari 1989
Bejaardenverzorgingstehuis Heereveldje
Corr.adres: Custerslaan 47, 6373 TP Landgraaf
De plechtige uitvaartdienst zal worden gehouden
op woensdag 25 januarias. om 11.00 uurin de paro-
chiekerk van Maria Hulp der Christenen te Nieu-
wenhagen, waarna aansluitend de begrafenis op de
r.-k. begraafplaats aldaar.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is tot
schriftelijk condoleren.
Avondmis tot intentie van onze dierbare overlede-
ne dinsdag 24 januariom 19.00 uur in voornoemde
parochiekerk.
Gelegenheid tot afscheid nemen in de rouwkapel
van Lindeman Uitvaartcentra, Beuteweg 32 te
Nieuwenhagen, dagelijks van 18.15 tot 18.30 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
heven deze annonce als zodanig te willen beschou-
wen.

Na te zijn gesterkt door het sacrament van de zie-
ken, heeft vandaag zijn leven aan zijn Schepper te-
ruggegeven

pater Louis Moonen
S.M.A.

geboren te Nuth op 26 mei 1905
priester gewijd te Roermond op 16 maart 1929
overleden te Cadier en Keer op 20 januari 1989

Heerlen: Zuster Theodolinda
Helden-Parmingen: Zuster Ludovica

Cadier en Keer: Medebroeders v.d. Soc.
Afrikaanse Missiën
Familie Moonen

Dinsdag 24 januari as. is er een eucharistieviering
voor pater Louis Moonen in de kapel van het mis-
siehuis te Cadier en Keer om 19.00 uur.
Op woensdag 25 januari as. om 14.00 uur zal de
plechtige uitvaartdienst worden gehouden in de
kapel van het missiehuis te Cadier enKeer, waarna
hij te rusten wordt gelegdop het kloosterkerkhof.
Pater Louis Moonen ligt opgebaard in uitvaartcen-
trum Sassen, St.-Maartenslaan 44-48 te Wijck-
Maastricht, waar dagelijks bezoek is van 17.00 tot
18.00 uur.
6267 AC Cadier en Keer, 20 januari 1989
Missiehuis O.L. Vrouw van Lourdes
Rijksweg 15

Enige en algemene kennisgeving

t
Dankbaar voor de liefde en zorg waarmede zij ons
gedurende haar leven heeft omringd, delen wij u
mede dat heden, toch nog onverwacht, van ons is
heengegaan, onze lieve moeder, dochter, zus,schoonzus, tante en nicht

Marlies Moonen
Zij overleed op de leeftijd van 39 jaar.

Epen: Nathalie, Joyce
Holset: Johan Moonen

Berta Moonen-Cremers
Familie Moonen

20 januari 1989
Heerstraat 11, Epen
Corr-adres: Merelstraat 15, 6176 EZ Spaubeek
De plechtige uitvaartmis zal worden gehouden op
dinsdag 24 januari 1989 om 11.00 uur in de paro-
chiekerk St.-Paulus te Epen, waarna aansluitend
begrafenis op hetkerkhof bij de kerk.
Overtuigd van uw medeleven, is er geen condo-
leance.
Avondmis heden, maandag 23 januari, om 19.00
uur in voornoemde kerk.
Marlies is opgebaard in de rouwkapel van het De
Weverziekenhuis te Heerlen; gelegenheid tot af-
scheid nemen aldaar, dagelijks van 16.00 tot 17.00
uur.

Met grote verslagenheid hebben wij kennis geno-
men van het overlijden van onze medeoprichter en
bestuurslid

Marlies Moonen
Marlies, wij houden je steeds in herinnering.

Ballet Michelle
Epen

t
Met gevoelens van grote dankbaarheid voor haar
lange leven temidden van ons, maarook van droef-
heid nu zy er niet meer is, willen wij u kennis geven
van het overlijden van onze tante, oud-tante en
nicht, na een liefdevolle verzorging in Bunderhof
en te zijn gesterkt met het sacrament der zieken,
mejuffrouw

Maria Elisabeth
Keulen

* 3-4-96
t 21-l-'B9

Familie Leunissen-Keulen
Familie Poulssen-Keulen
Familie Keulen-Frints

Geleen, 21 januari 1989
Bejaardenhuis Bunderhof
Corresp.adres: W. Poulssen,
Heyendahllaan 82, 6464 EP Kerkrade
De plechtige uitvaartdienst zal worden gehouden
op woensdag 25 januari as. in de kerk van St-
Augustinus te Lutterade-Krawinkel om 11.00 uur.
Aansluitend vindt de crematie plaats in het crema-
torium van Geleen.
Op de vooravond, op dinsdag 24 januari,wordt de
overledene herdacht in een eucharistieviering om
19.00 uur in het bejaardenhuis Bunderhof, Europa-
laan 2, Geleen.
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven, is er
geen condoleren.
De overledene is opgebaard in het mortuarium van

IhetMaaslandziekenhuis te Geleen, alwaar gelegen-
heid tot bezoek dagelijks van 17.30 tot 18.30 uur.

t
In diepe verslagenheid geven wij kennis dat heden,
geheel onverwacht, van ons is heengegaan, voor-
zien van het h. oliesel, mijn lieve man, onze goede
en zorgzame vader, schoonvader, opa, broer, zwa-
ger, oom en neef

Wiel Curvers
oud-stoottroeper gediend bij 1 R.S.

echtgenoot van

Greta van Burg
op de leeftijd van 64 jaar.

In dankbare herinnering
Hoensbroek: Greta Curvers-van Burg
Hoensbroek: Rinus en Irene
Hoensbroek: Peter en Peter

Brunssum: Christien en Willem
Hoensbroek: George en Anita

Brunssum: Susan en Frenk
Hoensbroek: Wally en May

De kleinkinderen
Familie Curvers
Familie Van Burg

21 januari 1989
Kloosterstraat 87, 6431 LV Hoensbroek
De plechtige uitvaartdienst zal plaatshebben op
woensdag 25 januariom 11 uur in de dekenalekerk
van St.-Jan Evangeüst te Hoensbroek, gevolgd
door debegrafenis op decentrale begraafplaats aan
de Randweg.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid tot
schriftelijke condoleances.
Dinsdag as. om 19.15 uur avondwake in de kleine
St.-Jan aan de markt.
Wiel is opgebaard in een der rouwkamers van De
Universele, Hoofdstraat 100, Hoensbroek; gelegen-
heid tot afscheid nemen maandag van 19 tot 20 uur
en dinsdag van 14 tot 15 uur en van 19 tot 20 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
heven deze annonce als zodanig te beschouwen.

t
Nooit klagend, nooit vragend
zijn lasten in stilte dragend
zijn handen hebben voor ons gewerkt
zijn hart heeft voor ons geklopt
zijn ogen hebben ons tot het laatst gezocht.

In dankbare herinnering, delen wij u mede dat, na
een dapper gedragen lijden,van ons is heengegaan,
voorzien van deh.h. sacramenten, in de leeftijdvan
52 jaar, mijn dierbare man, onze lieve vader,
schoonvader, broer, zwager, oom en neef

Wiel Andrieu
echtgenootvan

Enny Vandewinkel
Merkelbeek: Enny Andrieu-Vandewinkel
Merkelbeek: Fons en Francine

Jabeek: Erik en Karin
Familie Andrieu
Familie Vandewinkel

6447 BZ Merkelbeek, 20 januari 1989
Houtstraat 22
De plechtige eucharistieviering zal worden gehou-
den op woensdag 25 januariom 11.00 uur in de pa-
rochiekerk H. Clemens in Merkelbeek, waarna de
begrafenis zal plaatsvinden op het r.-k. kerkhof al-
daar.
Samenkomst in de kerk.
Overtuigd zijnde van uw medeleven, is er geen con-
doleren.
Avondwake dinsdag om 19.00 uur in voornoemde
kerk.
Gelegenheid tot afscheid nemen van Wiel dagelijks
van 17.30 tot 19.00 uur in de rouwkapel van het
Maaslandziekenhuis in Sittard.
Wilt u, indien wij zijn vergeten u een kennisgeving
te zenden, deze aankondigingals zodanig beschou-
wen.

t
Op vrijdag 20 januari 1989 is overleden, mün man,
onze vader, schoonvader en opa

Sjang Tummers
echtgenootvan

Pauline Schmeitz
Bedankt voor wat jevoor ons hebt betekend.

Sittard: A.M.P. Tummers-Schmeitz
Venlo: J.M. Tummers

I.G.M. Tummers-Couwenbergh
Rob, Marjolein

Sweikhuizen: E.G. Honings-Tummers
F.M.M. Honings
Frank, Luuk

Mook: M.E. Heymans-Tummers
P.G. Heymans

Schinveld: E.L. Tummers
M.A.H.F. Tummers-Faut
Judith, Sanne, Joris,Karlijn
Familie Tummers
Familie Schmeitz

20 januari 1989
Broeksittarderweg 111, 6137 BH Sittard
De plechtigeuitvaartdienst, gevolgd doorde begra-
fenis, zal plaatshebben op woensdag 25 januari
1989 om 11.00 uur in de parochiekerkvan Chr. He-
melvaart te Vrangendael-Sittard.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid tot
schriftelijk condoleren vanaf 10.40 uur.
De dierbare overledene zal bijzonder worden her-
dacht tijdens de avondmis van dinsdag 24 januari
as. om 19.00 uur in bovengenoemde kerk.
Gelegenheid tot afscheid nemen in het mortuarium
van het ziekenhuis te Sittard, dagelijks van 17.30
tot 19.00 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te beschouwen.

Enige en algemenekennisgeving
t

Diep bedroefd, maar dankbaar voor de hefde*
zorg waarmede hij ons gedurende zijn leven nee
omringd, geven wij kennis dat heden, na een kort
stondige ziekte, van ons is heengegaan, voorzie
van de h.h. sacramenten, onze goede en zorSzaL,rvader, schoonvader, grootvader en overgrootvaoe

Mathieu Hendriks
weduwnaar van

Anna Derrez
op de leeftijd van 83 jaar.

In dankbare herinnering
Sittard: Johanen Net

Nuth: Huub en Mien
Swalmen: Janen Ria

Beek: Lies en Zef
Lommei B.: Arnold

Den Haag: Jannyen Harrie
Klimmen: Harrie

de kleinkinderen en
achterkleinkind

21 januari 1989
Valkenburgerweg 67, Nuth
Corr.adres: Nuinhofstraat 30, 6361 BC Nuth
De plechtige uitvaartdienst zal plaatshebben OP
woensdag 25 januariom 11 uur in de St.-Bavoker
te Nuth, gevolgd door de begrafenis op de begraa
plaats aan deSlagboomsweg.
Bijeenkomst in dekerk. Overtuigd van uw medei
ven, is er geen condoleren.
Dinsdag as. om 19 uur avondwake in de kapel van
huize Op den Toren te Nuth. NeVader is opgebaard in een der rouwkamers van v
Universele, Hoofdstraat 100, Hoensbroek; eel^ge^
heid tot afscheid nemen, dagelijks van 14 tot 15 u
en van 19 tot 20 uur.

r "I
Dankbaar voor alles wat zij voor ons gedaan en betekend heeft, geven wij
u met droefheid kennis dat heden, na een geduldig gedragen lijden, van
ons is heengegaan, onze zorgzame moeder, schoonmoeder, grootmoeder,
overgrootmoeder, zus, schoonzus, tante en nicht

Johanna Huls
weduwe van

Martin (May) Rosenboom
Zü overleed, voorzien van de h.h. sacramenten, in haar 86e levensjaar.

Kunrade: Keetje Schaakxs-Rosenboom
Harry Schaakxs

Wijlre: Annie Nix-Rosenboom
Übachsberg: Louis Rosenboom

Maria Rosenboom-Moederscheim
Übachsberg: Piet Rosenboom

Tiny Rosenboom
Wijlre: Elly Heydendael-Rosenboom

Hub Heydendael
Wijlre: Johan Rosenboom

Corry Rosenboom-Span
kleinkinderen en achterkleinkinderen
Familie Huls
Familie Rosenboom

Gulpen, 21 januari 1989
Dr. Ackenshuis
Corr.adres: Valkenburgerweg 74, 6321 GH Wijlre
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de begrafenis, zal plaatsvinden
op woensdag 25 januari 1989 om 11.00 uur in de parochiekerk van de H.
Gertrudis te Wijlre.
Overtuigd van uw medeleven, is er geen condoleren.
Rozenkransgebed, aansluitend avondmis, dinsdag om 18.45 uur in voor-
noemde kerk.
Moeder is opgebaard in de rouwkapel van het Dr. Ackenshuis te Gulpen.
Wilt u, indienwij zijn vergeten u een kennisgeving te zenden, deze annon-
ce als zodanig beschouwen.

I t ILaat Gods water
over Gods akker vloeien.

Voor hem een zegen, voor ons te vroeg, is hedennacht, in zijn 67e levens-
jaar,van ons heengegaan, mijn man, onze pap en lieve opa

Herman Storms
echtgenoot van

Tóos Smitz
vader van: Frans en Willy

Lia en Frank
Annie en Jan

opa van: Owen, Ralph
Diddy, Luc, Lieke
Lisa

6363 CP Swier-Wijnandsrade, 21 januari 1989
Landweg 15
De plechtige eucharistieviering zal worden gehouden op woensdag 25 ja-
nuari om 11.00 uur in de parochiekerk van deH. Stephanus te Wijnands-
rade, waarna debegrafenis zal plaatsvinden op de algemene begraafplaats
aldaar.
Bijeenkomst in de kerk.
Het rozenkransgebed, gevolgd door de avondmis, zal worden gehouden
op dinsdag 24 januari om 19.00 uur in voornoemde kerk.
Er is gelegenheid tot afscheid nemen in het uitvaartcentrum van Dela,
Grasbroekerweg 20 te Heerlen, dagelijks van 18.00 tot 19.00 uur.
Wilt u, indienwij zijn vergeten u een kennisgeving te zenden, deze annon-
ce als zodanig beschouwen.

t" I
Mijn kracht is gesloopt halverwege
mijn leven breekt voortijdig af... (Ps. 102)

Na een werkzaam en liefdevol levenvoor zijn gezin, dat alles voor hem be-
tekende, moesten wij tot ons groot verdriet, geheel onverwacht, afscheid
nemen van mijn üeve echtgenoot en onze zorgzame vader

Leo Frenken
echtgenootvan

Ans Beernink
vader van ROGER en PASCAL

Hij overleed in de leeftijd van 51 jaar, voorzien van de h.h. sacramenten.
Heerlen: Ans Frenken-Beernink

Roger en Pascal
Familie Frenken
Familie Beernink

20 januari 1989
P. Petersstraat 54, 6419 CA Heerlen
De plechtige requiemmis zal plaatsvinden op woensdag 25 januari as. om
11.00 uur in de dekenale kerk St.-Pancratius te Heerlen, gevolgd door de
teraardebestelling op de algemene begraafplaats te Imstenrade.
Rozenkransgebed, waarna avondmis, dinsdag 24 januari om 18.15 uur in
voornoemde kerk.
Voor aanvangvan deplechtigheid is er gelegenheid tot schriftelijk condo-
leren achter in de kerk.
Leo is opgebaard in de rouwkamer van het uitvaartcentrum v/h Crom-
bach, Ohemolenstraat 30, Heerlen (ingang St.-Antoniusweg); gelegenheid
tot afscheid nemen aldaar, dagelijks van 19.30 tot 20.00 uur.
Zij dieonverhoopt geen kennisgeving mochten hebben ontvangen, gelie-
ven deze annonce als zodanig te willen beschouwen.

Enige en algemene kennisgeving

t
Veel te vroeg ging zij van ons heen.
Wij zijn nu eenzaam en alleen.
De leegte die zij achterlaat,
brengt ons veel verdriet.
Doch de liefde die zij ons bood,
kan niet gescheiden worden door de dood-

Na een welbesteed leven, vol liefde en zorg voor allen die haar dierbaar
waren, hebben wij heden, geheel onverwacht, afscheid moeten nemen
van mijn üeve vrouw, onze zorgzame moeder, schoonmoeder, oma, zus-
ter, schoonzuster, tante en nicht

(Kitty) Catharine
Annette Gertrude

Schoeters
echtgenote van

Johan Peter Heinrichs
Zij overleed op 46-jarige leeftijd, voorzien van het h. sacrament der zie"
ken, in het St.-Jozefziekenhuis te Kerkrade.
Wij bevelen haar in uw gebed aan.

Landgraaf: J.P. Heinrichs
Landgraaf: Lies en Peter Rejack-Heinrichs

Tamara
Landgraaf: Anita en Freddie Stevens-Heinrichs

Amanda
Landgraaf: Silvia Heinrichs
Landgraaf: Stephan Heinrichs

Familie Schoeters
Familie Heinrichs

Kerkrade, 20 januari 1989
6371 XH Landgraaf
Op den Driessen
De plechtige uitvaartdienst vindt plaats op woensdag 25 januari as. om
10.30 uur in de parochiekerk van de H. Johannes de Doper te Eygelsho-
ven, gevolgd door de begrafenis op het kerkhof aan deRimburgerweg-
Samenkomst in dekerk. Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven, is er
geen condoleance.
Dinsdagavond wordt om 19.00 uur in voornoemdekerk een gebedsdienst
opgedragen tot intentie van de overledene.
De dierbare overledene is opgebaard in de rouwkamer te Nieuwenhagen,
Beuteweg 32; bezoektijd dagelijks tussen 18.00 en 18.15 uur.

t "
Je was iemand om nooit te vergeten.
Groot is de leegte die jeachterlaat.
Alleen de herinnering blijft over.
Met pijn in ons hart zullen wij verder leven,
en altijd denken aan wat jijvoor ons betekende.

Na een werkzaam en liefdevol leven, getekend door eenvoud en oprecht-
heid, is heden, in de leeftijdvan 53 jaar, voorzien van het h. sacrament de
zieken, van ons heengegaan, mijn lieve man, mijn goede en zorgzame va-
der, schoonzoon, broer, onze zwager, oom en neef

Frits Donners
echtgenootvan

Mia Fleischeuers
Wij bevelen hem in uw gebed aan.

Munstergeleen: Mia Donners-Fleischeuers
Mirna Donners
JosRouschop

6151 CN Munstergeleen, 20 januari 1989
Overstraat 6
De plechtige eucharistieviering, gevolgd door de begrafenis, zal wof"e£Eenouden op woensdag 25 januari 1989om 11.00 uur in de parochieker*

t.-Pancratius te Munstergeleen.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid tot schriftelijk condoleren
vanaf 10.30 uur.
Dinsdag 24 januari as. zal de overledene bijzonder worden herdacht tij-

dens de avondmis van 19.00 uur in genoemde kerk.
Gelegenheid tot afscheid nemen in het mortuarium van het ziekenhuis,
dagelijksvan 17.30 tot 19.00 uur.
Zij die geenkennisgeving mochten ontvangen, geheven deze annonce al
zodanig te beschouwen.

Met grote verslagenheid hebben wij kennis geno-
men van het overlijden van de heer

Frits Donners
Hij was jarenlangeen toegewijd bestuurslid van de
veeverzekering Elkanders Hulp te Munstergeleen.

Bestuur en leden
i veeverzekering

Munstergeleen

Wij zijn diep verslagen door het onverwachte overüjden van onze zeerge-
waardeerde penningmeester

Leo Frenken
Zijn inzet voor onze vakvereniging de CFO afdeling Heerlen zullen wU
node missen.
Wij wensen zijn echtgenote en beide zonen veel sterkte toe.

Bestuur CFO afdeling Heerlen
Bestuur en leden CFO groep ABP
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Pyromaanin Aken
zeskeer in actie

%]N —- Een pyromaanheeft in het
(i^ °Pen weekeinde brand ge-
i'kts V-n minstens zes kelders van
jj £hillende woningcomplexen in
V t

nnenstad van Aken- Daarbij
!k en enkele tientallen bewoners

Via een raam en de brandweer-Ler in veiligheid brengen. Ook
%£*n aantalvan hen een zodanige
«^Vergiftiging op dat zij voor be-
*om nS opgenomen moestenrQen in het 'Klinikum'.

k*Jlerste brand brak omstreeks
Hëe Voor twee zaterdagnacht uit

Patgebouw aan de Stollberg-t- Van daaruit leidde in de loop
£ e nacht een spoor van kelder-
üt, iaen in de richting Aken-Oost.

politie ontdekte al snel
tj^ft om brandstichtingen ging,

" n ondanks gericht patrouil-
le niemand op heterdaad betrap-

"°6rn nge J°nleman "St ook nu
iet 5*et ernstige rookvergiftiging in
O* ,j '^kenhuis; de anderen konden
Va» ipop van zondag weer huis-
"«ns keren.

Links platform in actie voor huurdersbelang
k Van onze verslaggever
ö ËRMOND - Het 'Platform voor
lin°Lessieve politiek en actie in

kUrB' stuurt de komende weken
k\ t lef naar alle gemeenteraden
v°or ?burS om aandacht te vragen
%-dvfVolSens het platform onaan-
t^rj plannen van staatssecre-
v6st- Weerma in de nota 'Volkshuis-
-lotanS in de jaren negentig. De
h0ge eidt namelijk tot aanzienlijke

C nuurPriJzen en minder huur-nerming voor huurders.
Hm-
W 'nitiatief tot de brief werd zater-

n genomen in Roermond tijdens
Plecht bezochte bijeenkomst

öw ■ diverse gemeentelijke pro-'
fracties. Slechts zeven

Bers \r stu"rden vertegenwoordi-
Sk "de brief wil het Piatform
Otu d

uitoefenen op de gemeenten
v^j"? nota in dezevorm niet te aan-
watfr>en' Initiatiefnemer van het
"Met m Jan Muytjens uit Geleen:
W' name in de kleinere plaatsen
voortn We dat de gemeente een
Sa^p^kkersrol wil vervullen om in
■Üsat' erking met huurdersor_a-
s.'es te ageren tegen deze nota."

Vrijheid pas
na een uur

claxonneren
MAASTRICHT - Nadat hij zijn
auto had binnengereden in een'
garage aan de Dingemansstraat
raakte een Maastrichtenaar
vrijdagnacht omstreeks drie
uur plotseling ingesloten door-
dat de deur achter hem in het
slotwas gevallen.Door de auto-
claxon in werking te stellen,
trachtte hij de aandacht van
omwonenden te trekken. Dat
lukte pas na een uur. De toen
gealarmeerde politie slaagde er
in deman zyn vrijheid te herge-
ven.

Eerste Limburgse welkomstbord onthuld

Peelboeren voeren
actie in Meijel

Van ónze verslaggever
MEIJEL - De actiegroep 'Behoud
de boeren in de Peel' uitAsten heeft
de plaatsing van het eerste Lim-
burgse welkomstbord in Meijel aan-
gegrepen voor een protest tegen de
maatregelen van minister Nijpels
voor het behoud van het natuurge-
bied 'De Groote Peel. Gouverneur
J.Kremers en burgemeester G. Kir-
kels van Meijel, die het bord 'Wel-
kom in Limburg' onthulden, waren
getuige van de actie van de peelboe-
ren.

De actiegroepis het er niet mee eens
dat boeren in het natuurgebied de
Groote Peel voor drainage van gras-
land en voor het scheuren van gras-
land in bouwland vergunning moe-
ten aanvragen. De boeren vinden
dat ze daardoor ernstig worden be-
perkt in hun bedrijfsuitvoering. Ac-
tieleiderPeter van Oosterhout: „Het
telkens weer aanvragen van vergun-

ningen en de verwachting dat elke
vergunning minimaaleen maand op
zich laat wachten, maakt een goede
bedrijfsvoering onmogelijk. Wij wil-
len de Peel niet afbreken, maar an-
derzijds moeten de boeren in de
Peel ook nog een toekomst hebben.
In onze ogen is deze maatregel ge-
nomen door mensen die van het
boerenbedrijf geen verstand heb-
ben", aldus Van Oosterhout.

De boeren zetten hun actie kracht
bij door het uitdelen van pamfletten
en het meevoeren van borden met
teksten als 'Zet Ed op een raket,
want deze wetis pet. Ludiek was de
actie van een jongetje die op een
vlaaidoos de tekst meevoerde: 'Ik
wil ook nog boer worden langs de
Peel.

Het bord 'Welkom in Limburg' in
Meijel is het eerste van in totaal der-
tig borden die worden geplaatst aan
de grenzen van de provincies Bel-

gisch en Nederlands Limburg. De
borden worden neergezet met het
oog op de Europese eenwording in
1992, wanneer de weggebruikers na
het wegvallen van de grenzen de
binnenkomst van het Nederlandse
ofBelgische Limburg niet meer zul-
len opmerken. Er is voor 1989 geko-
zen om, in het jaar van' 150 jaar Lim-
burg', de samenwerking tussen de
beide Limburgen te onderstrepen.

" Boeren uit de omgeving van natuurgebied De Groote Peel voeren actie tijdens de onthulling
van het eerste bord Welkom in Limburg.

" Een peelboer in spé.
Foto's: JEROENKUIT

Tussen Siberië en
Californië laait

de strijd weer op
Van onze verslaggever

GRUBBENVORST - Louis in 't
Zandt heeft zijn leven lang geen
'vrede' gekend. Zo nu en dan was er
weliswaar sprake van 'niet-aanvals-
verdragen', maar voorturend was er
die spanning dat de 'vijand' weer
zou aanvallen. De dertiger In 't
Zandt kan als een van de weinigen
in Nederland pronken met de stel-
ling tussen Siberië en Californië te
wonen. Om precies te zeggen:
Heierhoeve (150 inwoners), een
buurtschap in de gemeente Grub-
benvorst dat onderdeel is van het
eenderde deel van die plaats dat in-
gelijfd driegt te worden door 'die
kale kakkers uit Venlo'. In 1962 zijn
ze de 'oorlog' al begonnen, zo maakt
Louis' vader Gerard duidelijk en
zucht diep.

Buurgemeente Venlo, erkend en
aangewezen als centrumgemeente
van Noord-Limburg en knooppunt
van distributie en opslag, wil 1.400
hectare van de gemeente Grubbén-
vorst hebben om daar ruimte te re-
serveren voor met name industrieën
en uitbreiding van de reeds in ont-
wikkeling gekomen agribusiness.
'Eén onaanvaardbare amputatie',
noemt Grubbenvorsts burgemees-
ter R. Vennaaten dit voornemen. In
het waterwingebied, zon tachtig tot
honderd hectare groot, moet een
golfbaan worden aangelegd. Een
'business meeting point' is per slot
van rekening onontbeerlijk, rede-
neert de boze buurman.
Gerard en Louis in 't Zandt hebben

in dat waterwingebied een boeren-
bedrijf, grenzend aan de spoorlijn
Helmond/Duisburg; een varkens-
fokkerij en -mesterij. Zeshonderd
varkens staan hen bij de uitvoering
van hun werk bij. Beiden hebben
een flinke lap grond en hebben af-
gelopen jaarvoor de nodige tonnen
aan- en verbouwd. Het Venlosplan,
daterend uit 1962, om een enorm
rangeeremplacement aan te leggen
op de plek waar nu zowel het huis
van de In 't Zandts als dat van Mie-
ke Vroonhoven ligt, vormt weer een
serieuze bedreiging sinds burge-
meester Van Graafeiland van Venlo
het voorstel tot wyziging van de ge-
meentegrens bij de Kroon heeft in-
gediend.

Naamswijziging
Mieke Vroonhoven is secretaris van
de Actiegroep Grubbénvorst en
Lottum Zelfstandig. Zaterdag zijn
haar elf jaar oude actiegroep, de
burgemeester van haar gemeente,
de LLTB en de directie van de Coö-
peratieve Venlose Veilingvereni-
ging weer bij elkaar gekomen. Eer-
ste agendapunt was natuurlijk een
voorstel tot naamswijziging van de
actiegroep. „Grubbénvorst blijft
zelfstandig: tweederde deel van
'ons' grondgebied althans. Dus die
naam kunnen we niet meer hante-
ren." Algemeen wordt er in Grub-
bénvorst over gedacht één vuist te
maken tegen Venlo. Belangrijkste
troef lijkt in eerste instantie de
macht die de CW in Grubbénvorst
heeft.

De actiegroep heeft al zwart op wit
dat de veiling niet weg wil uit Grub-
bénvorst, zegt Mieke van Vroonho-
ven die van plan is te verhuizen als
haar afgelegen riante stulp uiteinde-
lijk toch op Venlos grondgebied
zou komen te liggen. „We worden
dorpeloos," vult Louis in 't Zandt
aan. "Nu nebben we tenminste nog
een burgemeester dieons na de zon-
dagse mis in het buurtschappelijke
kapelletje komt vertellen wat Venlo
met ons van plan is. Nu wordt er ge-
lukkig nog sneeuw geruimd, ook in

afgelegen buurtschappen zoals hier.
Ik kan in mijn overal het gemeente-
huis van Grubbénvorst binnenstap-
pen. Maar als het allemaal doorgaat
zie ik me niet datzelfde voor een
sjiek Venlos loket doen," beklaagt
Louis zich op een wijze dieLimbur-
gers uit andere delen van de herin-
deelde provincie bekend in de oren
zal klinken.

Een ding is op dit moment zeker.
Vandaag barst in Grubbénvorst het
vervroegde traditionele carnavals-

feest 'gekke maandag' los. „Reken
maar dat de optocht gebruiktwordt
om ons ongenoegen te laten blijken
over de Venlose 'amputatieplan-
nen'. Maar na die tijd zal het in
Grubbénvorst een kwestie van lob-
byen en actievoeren worden. Ons
staat nog veel te wachten," klinkt
het strijdlustig. Maar aan 'vechten'
zijn ze daar tussen Siberië en Cali-
fornië door de jaren heen wel ge-
wend geraakt.

Jos van den Camp

" De actiegroep 'Grubbénvorst en Lottum zelfstandig' verandert haar naam en bindt de strijd
aan tegen de amputatieplannen van Venlo. Foto's- FOTOBUREAU kuit

provincie

Vijfregionale vakbondsvergaderingen druk bezocht

Limburgse chauffeurs
bereid tot actie voeren. Van onze verslaggeefster

I^ERLEN - De maat is vol voor de Limburgse chauffeurs.
jr'bleek afgelopen zaterdag op de vijf bijeenkomsten van de
«iVoersbonden FNV en CNV in Limburg. De vergaderingen

>en u druk bezocht. De Limburgse chauffeurs onderschrij-
l het ultimatum dat CNV en FNV aan de werkgevers heb-

£ gesteld. Voor vrijdagmiddag 12.00 moeten de werkgevers
hervatten en met betere voorstellen ko-n anders volgen er acties.

"6 \1
l(n r ervoersbond CNV kwam bij-
tij 'n Weert en Maastricht. „Onze
Dj n zijn normaal nogal gematigd.
V°Pkomst op beide bijeenkom-
\j vijftig leden van de honderd-
u 'S, was naar onze begrippen on-
\{ °flijk groot. Daar blijkt al uit
Wae mensen het spuugzat zijn.

Onze leden willen zich niet in een
hoek laten drukken, maar zullen
vechten voor een goede CAO," al-
dus Paul Janssen, secretaris van de
afdeling Limburg van de Vervoers-
bond CNV. De boodschapvan de le-
den was volgens hem overduidelijk.

„De werkgevers moeten rekenen op
harde acties als ze geen water bij de
wijn doen." 'Ook bij de Vervoersbond FNV
bleek de actiebereidheid van de
chauffeurs groot te zijn. Op de drie
ledenvergaderingen van het FNV in
Sittard, Nederweert en Venlo kwa-
men ruim tweehonderd vakbonds-
leden opdagen. „Onze leden inLim-
burg zijn bereid om acties te voeren.
Met name in Sittard was de stem-
ming fel. De chauffeurs zijn het zat
dat er telkens weer zo moeilijk ge-
daan wordt over gerechtvaardigde
eisen," stelt JelleKrol van de Ver-
voersbond FNV.
De cao-onderhandehngen in het
wegtransport hepen vorige week
vast op onder meer de invoeringvan
een onregelmatigheidstoeslag van
30 tot 100 procent voor avond-,
nacht- en weekendwerk, waarmee
debonden betere werktijden willen
afdwingen. De werkgevers zijn al-
leen bereid tot een studie. De bon-
den eisen verder twee procent
loonsverhoging, waar de werkge-
vers één procent tegenover stellen.

Loopt het ultimatum van de bonden
af zonder dat de werkgevers de be-
sprekingen hebben hervat, dan zul-
len de Vervoersbonden het komen-
de weekeinde regionale actieverga-
deringen beleggen. Er wordt ge-
dacht aan publieksvriendelijke ac-
ties zoals het bezetten van hethoofdkantoor van de werkgeversor-
ganisatie NOB Wegvervoer en blok-
kades van grote bedrijventerreinen,
industriegebieden en distributie-
centra. De eventuele acties zullen
gezamenlijk door FNV en CNV op
touw worden gezet.

Feodaal
Volgens de ouderraad gaat het con-
flict al lang niet meer over de kwali-
teit van de school maar over wie de
baas is. Volgens hen zou burge-
meester Vaes zich feodaal hebben
opgesteld tegenoverde ouders. Wet-

houder G. Peters zou het vertrou-
wen van de ouders hebben be-
schaamd door binnen enkele dagen
terug te komen op zijn eerder geno-
men standpunt om Backer te ont-
slaan.
Komende donderdag vergadert de
gemeenteraad van Maasbracht.
Minstens een fractie zal dan op deze
kwestie terugkomen.

Ghanees op de
fiets over A76

Van onze verslaggever
SPAUBEEK - De politie van
Beek heeft in de nachtvan vrij-
dag op zaterdag een man uit
Ghana met zijn fiets van de
autosnelweg A76 moeten ha-
len. De Ghanees verblijft mo-
menteel in het asielzoekerscen-
trum in Spaubeek. Daar begon
hij na middernacht nog aan een
fietstocht. De Nederlandsever-
keersregels bleek de man niet
tekennen en autowegen had hij
in Afrika evenmin gezien. Toch
kwam hij zonder brokken te
maken tot aan de afrit Voeren-
daal. Daar wist de Beeker poli-
tie hem eindelijk te achterha-
len. De agenten achtten hetver-
standiger om hem met fiets te-
rug te brengen naar het cen-
trum. De man kreeg wel een
bon van 70 gulden.

Amokmakers vallen ook politie aan

Laveloze jongelui
mishandelen vrouw

Van onze verslaggever
HEERLEN - Een groep laveloze
jongeren heeft gisteravond in de
wijk Molenberg in Heerlen een
vrouw in elkaar geslagen. Toen de
gealarmeerde politie arriveerde,
gingen de jongeren ook die te lijf.

De politie arresteerde drie Heerle-
naren en zette ze achter slot en gren-
del. De vrouw werd naar het zieken-
huis overgebracht. Het groepje van
vijftot zes jongerenwerd in de vroe-
ge middag gesignaleerd in café Wil-
helmina, waar een receptie met de
stadsprins plaats vond. Zo rond half
zeven togen ze naar een nabijgele-
gen snackbaraan deKerkraderweg.
Daar vielen ze op door ruziezoekend
en dronken gedrag. Een vrouw
werd in de deuropening in elkaar

geslagen. Buiten bleven de jonge-
ren op de bloedende vrouw inslaan
en -trappen. Vervolgens togen ze
weer naar café Wilhelmina, waar
ook nog enkele klappen vielen.
Toen de politie (acht man sterk, met
wapenstok) arriveerde, zwierven de
amokmakers op straat rond.

Ze verzetten zichtegen hun aanhou-

ding. Een vrouw viel een politie-
agent aan. Toen deze haar wegduw-
de, viel ze tegen de grote ruit van
een autoshowroom aan, die hier-
door sneuvelde. De politie wist drie
daders (waaronder de vrouw) te
overmeesteren. Volgens een politie-
woordvoerder zullen er zeker nog
meer aanhoudingen worden ver-
richt.

Ouderraad openbare school laakt b en w in briej

Ouders Maasbracht
zijn insinuaties beu
MAASBRACHT- In een open brief
aan de gemeenteraad van Maas-
bracht reageert het bestuur van de
voormalige ouderraad van de open-
bare school in Maasbracht veront-
waardigd op beschuldigingen en in-
sinuaties diehet collegein een brief
van 30 december jl. aan de ouder-
raad zou hebben geuit.

In het schrijven benadrukken zij
dat het college feiten verdraaid en
de ouders ten onrechte voor een
groot deel de schuld in de schoenen
schuift voor het slechte functione-
ren van directeur H. Backer en de
'allerminst geslaagde startperiode'
van de school. Deze telt vier maan-
den na opening nog slechts vier
leerlingen.

De voormalige ouderraad vindt dat
het college meer de hand in eigen
boezem moet steken. Zij stoort zich
met name aan het standpunt van b
en w dateen ouderraad als in Maas-
bracht het functioneren van elke an-
dere directeur bijzonder moeilijk
zou hebben gemaakt.

Hardrijder
van veertien

WEERT - Bij een snelheidscontrole
die gisterochtend op de rijksweg A2
ter hoogte van Weert werd gehou-
den bleek een van de hardrijders
een 14-jarige jongen te zijn. Samen
met zijn 15-jarige passagier had hij
de auto gestolen in hun woonplaats
Eindhoven. Het voertuig had ande-
re kentekenplaten, die de twee van
een geparkeerde auto hadden afge-
schroefd.

PPR-lid tijdens afscheid:

'Belang
Staten

onderschat'
MAASTRICHT-Bij de Limburgers
is te weinig bekend wat het werk
van de leden van provinciale staten,
ook wel de Staten genoemd, in-
houdt. Met deze constatering nam
het PPR-statenlid Paul van der Hij-
den vrijdag afscheid van dit provin-
ciaal bestuursorgaan. Van der Hij-
den zei met plezier terug te zien op
zijn relatief korte periode als staten-
lid, maar ook herhaaldelijk te zijn
geconfronteerd met onbegrip bij de
kiezers voor het werk van een sta-
tenlid.
„Het belang van ons werk dringt
veel te weinig door bij de mensen.
Een buitengewoon spijtige zaak,"
aldus Van der Hijden. „De zaken die
hier aan de orde komen, zijn zaken
die de mensen aangaan."
Het PRR-lid nam om persoonlijke
redenen vervroegd afscheid. Tege-
lijk met het vertrek van Van der Hijr
den nam de CDA-er H. van Beers af-
scheidvan de Staten; hij vestigt zich
buiten de provincie Limburg. De
twee statenleden worden opgevolgd
door respectievelijk W. De Heer en
H. Govers.
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Stijgende criminaliteit
in vakantieplaatsen

GRONINGEN - De recreatie-crimi-
naliteit in vakantieplaatsen in ons
land neemt sterk toe. In tegenstel-
ling tot wat vaak wordt gedacht is
dit geen verschijnsel dat alleen aan
de kust voorkomt. „Ook op deVelu-
we, in Brabant enLimburg, kortom
in alle vakantieplaatsen met veel
jongeren, is dit het geval."
Tot die conclusie komt de crimino-
loog dr. H.L.W. Angenent van de
Rijksuniversiteit in Groningen na
een onderzoek van twee jaar. Het
gaat volgens hem vrijwel alleen om
groepsdelicten, voornamelijk van
jeugdige vakantiegangers alhoewel
plaatselijke jongeren ook wel be-
trokken zijn bij dit soort kleine cri-
minaliteit.
Door overmatig drankgebruik, om
stoer te doen en uit verveling maken
jongeren tussen de 16 en 19 jaarzich
steeds vaker schuldig aan diefstal,

vandalisme en rijden onder invl
De criminoloog pleit voor het oi»

niserenvan evenementen zoa~J! ef>
concerten, de aanleg van skeiie» „
rollerskatebanen en het inric
van gokhallen „alhoewel dat laa
met enige reserve".

Daarnaast moet het drankgebf
worden ingeperkt. Kroegj7oeri
moeten geen drank meer vertv£0p
aan dronken jongens, de ver*
van drank in cafetaria's moei *,s
staakt worden en na twee ""oe-
nachts zouden de cafe's dicht n
ten. In het ergste geval, zo vin" detemoet jongeren de toegangtot.ientie-horecagelegenheid in zon vaka
plaats worden ontzegd. Volgen*
genent is al in diverse vakantie■ j

pen gebleken dat samenwer* .
tussen gemeente, politie en nw
ondernemers tot het gewenste
fect leidt.

Enige en algemenekennisgeving

t
Bedroefd, maar dankbaar voor het vele goede dat
zij ons tijdens haar leven heeft gegeven, hebben wij
afscheid moeten nemen van mijn lieve vrouw, onze
zorgzame moeder, schoonmoeder, oma, zuster,
schoonzuster, tante en nicht

Maria Elisabeth Mols
echtgenote van

Martinus Johannes
van Haren

Zij overleed op 62-jarige leeftijd, voorzien van het
h. sacrament der zieken.
Schinveld: M.J. van Haren
Schinveld: Jan en Üschi van Haren-Pantser
Schinveld: Jo en Brigitte van Haren-Kirsch
Schinveld: Mariet en Manfred

Kinscher-van Haren
Schinveld: Martien en Marian van Haren-Bruis
Brunssum: Truus en Nico Lammers-van Haren
Schinveld: Frans en Regina van Haren-Moysg

en haar kleinkinderen
Familie Mols
Familie Van Haren

6451 EC Schinveld, 21 januari 1989
Pastoor Brounsstraat 21
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de begra-
fenis, zal plaatsvinden op woensdag 25 januari as.
om 11.00 uur in de parochiekerk van de H. Eligius
te Schinveld.
Overtuigd van uw medeleven, is er geen condole-
ren.
De avondwake is dinsdag 24 januariom 18.45 uur
in voornoemde kerk.
De overledene is opgebaard in de rouwkapel te I
Schinveld.

t
Bedroefd, maar in grote dankbaarheidvoor wat zij
voor ons is geweest, delen wij u mede dat God tot
Zich heeft genomen, in de leeftijdvan 65 jaar,voor-
zien van het h. sacrament derzieken, onze lieve zus,
schoonzus, tante en nicht

Francisca Maria
Johanna Haan

Wij bevelen haar in uw gebed aan.
Heerlen: Mia Haan
Heerlen: H. Bindels

Landgraaf: M. Brunenberg-Haan
H. Brunenberg

Heerlen: E. Schoutens-Haan
en al haar nichten en neven
Familie Haan

Heerlen, 21 januari 1989
Corr.adres: Laurierstraat 289, 6413 RH Heerlen
De plechtige uitvaartdienst zal worden gehouden
op woensdag 25 januarias. om 12.00uur in de paro-
chiekerk van de H.H. Martelaren van Gorcum aan
de Sittarderweg te Heerlen, waarna aansluitend de
crematie in het crematorium te Heerlen, Imstenar-
derweg 10.
Bijeenkomst in de kerk. Geen condoleren.
Avondmis, tot intentievan onze dierbare overlede-
ne, dinsdag 24 januari as. om 19.00 uur in voor-
noemde parochiekerk.
Gelegenheid tot afscheid nemen in de rouwkamer
van Lindeman Uitvaartcentra, Spoorsingel 4, Heer-
len, dagelijks van 18.30 tot 19.00 uur.
Voor vervoer kerk-crematorium v.v. is gezorgd.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
heven deze annonce als zodanig te willen beschou-
wen.

Tot onze grote verslagenheid en verdriet hebben
wij op donderdag 19 januarionze vriend en collega

Theo Lommen
verloren bij een auto-ongeluk.
Theo was een fijn mens en een echte BSO-er.
Met dankbaarheid denken wij terug aan zijn colle-
gialiteit gedurende de korte tijd die hij bij ons in
dienst was.
Moge God Theo's familie, vriendin en vrienden
troosten in deze tijd van intens verdriet.

Alle medewerkers van
BSO Maastricht bv

I ~
Het is onze droeve plicht u in kennis te stellen dat
heden van ons is heengegaan, voorzien van het h.
sakrament der zieken, in de leeftijd van 71 jaar

Mathilde Antoinetta
Hubertina Maria
(Tilly) Hermans

Uit aller naam:
Limbricht: J.P.H. Spee

20 januari 1989
Dr. Nolenslaan 23 - 1 6136 GG Sittard
De plechtige uitvaartdienst zal plaatshebben op
woensdag 25 januari as. om 11.00 uur in de dekena-
le kerk van St.-Petrus (Grote Kerk) te Sittard.
Op wens van de overledenewordt haar lichaamter
beschikking gesteld van de medische wetenschap.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid tot
schriftelijk condoleren vanaf 10.30 uur.
De dierbare overledenezal bijzonder herdacht wor-
dentijdens de avondmis van dinsdag 24 januarias.
om 19.00 uur in bovengenoemdekerk.
Gelegenheid tot afscheid nemen in het mortuarium
van het ziekenhuis te Sittard, dagelijks van 17.30
tot 19.00 uur.
Zij, die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te beschouwen.

De dag des Heren komt
zoals een dief in de nacht

Diep bedroefd, maar dankbaar voor de liefde en
zorg waarmee zij ons steeds heeft omringd, geven
wij kennis van het onverwachte overlijden, op de
leeftijdvan 61 jaar,van mijn lieve vrouw, onze lieve
moeder, schoonmoeder, oma, zuster, schoonzuster,
tante en nicht

Dien Veldhorst
echtgenote van

Cornelis Johannes de Lange
In dankbare herinnering:

Brunssum: CJ.de Lange'
Heerlen: Henk de Lange
Voorst: Dinie Weijenberg-de Lange

JanWeijenberg
Thomas, Chantal

Brunssum, 21 januari 1989
Venweg 22
De rouwdienst, geleid door ds. A.W. J. van deEnd,
zal plaatsvinden op woensdag 25 januari as. om
14.00 uur in de Bethelkerk aan de Heugerstraat te
Brunssum, gevolgd door de crematie in het crema-
torium te Heerlen, Imstenraderweg 10, om 15.30
uur.
Gelegenheid tot schriftelijke condoleance vanaf
13.30 uur achter in de.kerk.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
heven deze annonce als zodanig te willen beschou-
wen.

Met grote verslagenheid hebben wij kennisgeno-
menvan het plotseling overlijden van onze collega

Theo Lommen
In de korte periode dat hij voor BSO/Maastricht
werkzaam was, heeft hij zich ten volle ingezet. Wij
betreuren het ten zeerste dat het levenspad van een
zo enthousiaste medewerker zo plotseling werd af-
gebroken.
Wij wensen zijn ouders, vriendin en vrienden heel
veel sterkte toe om dit zware verhes te verwerken.

Directie en medewerkers
BSOißuro voor Systeemontwikkeling bv

Met grote verslagenheid en diep
geschokt, delenwij u mede dat, ten
gevolge van een vreselijk ongeval,
in de ouderdomvan 88 jaarvan ons
is heengegaan, onze lieve zuster,
schoonzuster en tante

Maria Antoinetta
Paulina Pieters
weduwe van

Peter Leonardus Thevissen
Wij vragen u voor haar te bidden.

Brunssum: HJ. Pieters
Antwerpen (B): P.A. Pieters

Familie Thevissen
Familie Vijgen

22 januari 1989
Emmalaan 4
6051 BC Maasbracht

De plechtige eucharistieviering zal plaatsvinden op
woensdag 25 januari 1989 om 10.30 uur in de paro-
chiekerk van St.-Gertrudis te Maasbracht, waarna
om 11.45 uur de crematie zal plaatshebben in het
crematorium Nedermaas, Vouershof 1, Geleen.
Samenkomst in dekerk, waar vanaf 10.00 uur gele-
genheid is tot schriftelijk condoleren.
Dinsdagavond om 19.00 uur avondmis voor haar
zielerust in voornoemde kerk.
Gelegenheid tot afscheid nemen in uitvaartcen-
trum Sniekers,Wilhelminalaan sa, Maasbracht, da-
gelijks van 17.00 tot 17.30 uur.
Mochten wij iemandzijnvergeten, gelieve dan deze
annonce als kennisgeving aan te nemen.

t I
Vol bewondering voor de moed waarmee hij zijn
lijden heeft gedragen, geven wij kennis van het
toch nog plotselinge overlijden van onze zorgzame
vader, schoonvader, opa en overgrootvader

Theo Geers
voorzien van de h.h. sacramenten der zieken, in de
leeftijd van 75 jaar.

Kinderen, klein- en achterkleinkinderen
Brunssum, 20 januari 1989
Corr.adres: Erfstraat 18, 6414 TE Heerlen
De plechtige eucharistievireingzal plaatsvinden op
dinsdag 24 januari as. om 10.30 uur in de dagkapel
van het St.-Gregoriusziekenhuis te Brunssum, ge-
volgd door de crematie in hetcrematorium te Heer-
len, Imstenraderweg 10, om 12.00 uur.
Vader is opgebaard in de rouwkapel van voor-
noemd ziekenhuis; bezoekuur dagelijks van 17.30
tot 18.30 uur.

Algemene kennisgeving

t
Heer,
wij geloven dat U de Heer bent
van leven en dood.
Die gedachte geeft ons hoop.
Maar als we iemand
dieons dierbaar is, verliezen,
hebben we geen antwoord.
Laat ons, Heer,
ons leven
in Uw handen leggen
en leer ons telkens weer
'Uw wil geschiede'zeggen.

Toon Hermans
Op 74-jarige leeftijd is hedenochtend, rustig en vre-
dig ingeslapen

Maria Anna Dassen
echtgenote van

Joseph Muris
In dankbare herinnering
Kinderen en kleinkinderen
Familie Dassen
Familie Muris

6372 CZ Landgraaf, 20 januari 1989
Hoofdstraat 371
De plechtige uitvaartdienst zal worden gehouden
op woensdag 25 januarias. om 11.00 uur in de paro-
chiekerkvan O.L. Vrouw van Berg Carmel teLeen-
hof-Schaesberg, waarna aansluitend de crematie in
het crematorium te Heerlen, Imstenraderweg 10.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is tot
schriftelijk condoleren.
Moeder wordt bijzonder herdacht in de avondmis
van dinsdag 24 januari as. om 19.00 uur in voor-
noemde parochiekerk.
Gelegenheid tot afscheid nemen in de chapelle ar-
dente van de verpleegkliniek te Heerlen, dagelijks
van 14.00 tot 16.00 uur.
Voor vervoer kerk-crematorium v.v. is gezorgd.

Enige en algemenekennisgeving
t

Heden overleed, tot onze grote droefheid, voorzien
van het sacrament der zieken, in de leeftijd van 69
jaar, onze vader, schoonvader, grootvader en over-
grootvader

Mathieu Stassen
Lanaken (B): Gisèle en Roger

De Spaey-Stassen
Maastricht: Elza en Huub

Gerardu-Stassen
Macungie (USA): Annelie en Bill

Gurkey-Stassen
Maastricht: Guillaume Stassen
Maastricht: Marianne en Jo

Bartholomeus-Stassen
en zijn kleinkinderen en
achterkleinkind

Heerlen, 21 januari 1989
Bautscherweg 46A
Corr.adres: Aamruwe 29, 6218 AH Maastricht
De plechtige uitvaartdienst zal worden gehouden
donderdag 26 januari as. om 11.00 uur in de paro-
chiekerk van de H. Joannes de Doper te Limmel-
Maastricht, gevolgd door de bijzetting in het fami-
liegraf op der.-k. begraafplaats aldaar.
Bijeenkomst om 10.45 uur achter in dekerk, alwaar
gelegenheid is tot condoleren.
Rozenkrans, gevolgd door de avondmis, woensdag
om 18.45 uur in voornoemde kerk.
Bezoek uitvaartcentrum Sassen, St.-Maartenslaan
44-48 te Wijck-Maastricht, dagelijks van 17.00 tot
18.00 uur.

Enige en algemene kennisgeving *

t
Tot ons groot verdriet is, geheel onverwacht, v»»l
ons heengegaan, onze lieve broer, zwager, oom^l
neef

Jan Essers
Hij overleed in de leeftijd van 52 jaar.
Wij bevelen hem in uw gebed aan.

Landgraaf: Will Essers
Ida Essers-Mazajchik
Danny en Kim

Helmond: Leo Essers
Familie Essers

Kerkrade, 19 januari 1989, St.-Pieterstraat 254
Corr.adres: Mentenlaan 6, 6373 GZ Landgraaf
De plechtige uitvaartdienst zal worden gehoude
op dinsdag 24 januari as. om 11.00 uur in dep^
chiekerk van St.-Petrus Maria ten Hemelopnerni"
te Chevremont-Kerkrade, waarna aansluitend °begrafenis op de begraafplaats Schifferheide v «Kerkrade.
Bijeenkomst in de kerk. Geen condoleren.
Gelegenheid tot afscheid nemen in het streekrn<M
tuarium, St.-Pieterstraat 145, Chevremont-KerW» l
de, gelegen op het terrein van de LückerheideW11
nick, dagelijks van 18.00 tot 19.30 uur.
Voor vervoer kerk-begraafplaats v.v. is gezorgd'

t
Geheel plotseling overleed, op 72-jarige leefttr
nog voorzien van het h. oliesel, mijn dierbare Ü&'
onze zorgzame vader, schoonvader, lieve °P
broer, zwager, oom en neef

Frits Derhaagh
echtgenootvan

Lisa Strijkers
Wij vragen u voor hem te bidden.

De bedroefde familie:
Susteren: L. Derhaagh-Strijkers

Roosteren: José.Pustjens-Derhaagh
Wim Pustjens

Susteren: Wil Derhaagh
Susteren: John Derhaagh

Margot Damen
Mike
Familie Derhaagh
Familie Strijkers

6114 RG Susteren, 21 januari 1989
Baakhoverweg 1
De plechtige eucharistieviering wordt gehoud^ j
dinsdag 24 januariom 13.30 uur in deparochiek^ |
van de H. Amelberga te Susteren, waarna verti*
per auto naar het crematorium te Geleen voor °uitvaart om 14.45 uur.
Samenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid '"schriftelijk condoleren vanaf 13.00 uur.
Heden, maandag 23 januari, om 18.45 uur TOïet>
kransgebed, gevolgd door de avondmis, in vo°
noemde kerk.
Gelegenheid tot afscheid nemen van 17.00 tot 1'- fuur in het mortuarium van begrafenisondernen1
Peusen, Kloosterstraat 31 te Susteren.

Dankbetuiging
Voor devele blijken van medeleven, persoonlijk f
in devorm van kaarten, na het overlijden van mU
lieve man en onze vader en opa

Johannes Haze
betuigen wij u hiermee onze oprechte dank.

J. Haze-Kelder
Kinderen en kleinkinderen

Brunssum, januari 1989

1

Steenhouwerij VËrtiC
MOONEN-WANDERS B.V. f 0/1Wijngaardsweg 10 - Hoensbroek J7T>Tw!
Telefoon 045-227700 y | jjry W I

Voor al uw
ijzerwaren

Te k. gevraagd loop-, sloop-
en SCHADEAUTO'S van
50 tot 4000 gld. Tel. 04490-
-19679 of 25611.
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.
Te k. gevr. AUTO'S en be-
drijfsauto's. Sloop of scha-
de geen bezw. 045-723076,
b.g.g. 045-727742.
Wij geven het meeste voor
uw AUTO. U belt wij ko-
men direct. Tel.-045-422610,
ook 's avonds.
Te k. OPEL Blitz camping
auto V 1500,- ml. 045-711617.
Goede motor.
Te k. Honda CIVIC t '81,
APK 20-l-'9O, z. m.,
vr.pr.’ 2250.-, 045-452008.
RENAULT Fuego, bwj. '81,
zwart met witte bekl., zeer
weinig gel. 04490-52697.
Terugname van financie-
ringsbank RENAULT Tra-
lie bus diesel T 1000, '85,
f12.500.-. Emly H.O. Tel.
04490-23738 of 04498-54510.

Te k. VW PASSAT bjr. 81,
1600 LD, te bevr. Salviapln.
6, Kerkrade, na 18.00 uur.
Te k. zeer mooie VW Polo
coupé sprint jub.uitv. '86,
30.000 km. 045-316599.
VOLVO 240 GL '81, kl.
grijs, lpg, i.z.g.st. ’6750,-.
Tel. 04492-3234:
VW Golf LX nov. '83, kl.
wit, als nw. ’7500,-. Tel.
045-421207.
VOLVO 264 GLE aut. '80,
kl. grys, led. inter. Bijz.
mooi ’5250,-. 04492-3234.
VOLVO 240DL '83, lpg, kl.
grijs i. perf. st. ’9750,-.04492-3234.
Te koop Toyota COROLLA
de luxe bwj. '80 i.z.g.st.
Vr.pr. ’ 2250,-. 04492-3582.
Te koop Honda ACCORD
bj. '80. Vr.pr. ’2000,-. Tel.04492-3582.
CITROEN BK 14RE '85, klzilvergrijs, 5-bak. bijz. mooi’ 10.750,-. 04492-J234.
Te koop Ford SIERRA 2 0GL, 5-deurs, bj. '83. Vr.pr

’ 10.750,-. 04492-3582.
LADA 2105GL 1,5 nov. '85,
Ie eig., kl. rood, a.nw.

’ 5000.-. 045-420650.
Alfa Romeo GIULIETTA
2.0 '81, kl. ivoor, als nw.
’4250,-. 045-454217.

Ford Escort L 1.3, 82; Citroen Visa RE II 1.1, '87; BMW
316 1.8, '81; Nissan Sunny CL 1.5, '84; VW Passat 1.6,
'83; VW Jetta 1.6, '87; Opel Kadett S 1.3 autom., '85;
Volvo 360 GLS 2.0, 86; Volvo 340 Winner 1.4 automa-
te, '85; Lada 1600 GLS, '84; Lada 1200 E, '83; Mazda
929 DX 2.0, '85; Mazda 626 HB - GLX 1.6, '84, '85; Maz-
da 626 HB 2.0, '83, '85; Mazda 626 Sed. LX, 1.6, '83,
84; Mazda 626 Sed. GLX 2.0, '81, 83; Mazda 626 cou-
pé 2.0, '82; Mazda 323 Sport HB 1 3, '87; Mazda 323 HB
1.3 GLX, '81, '82, '86, '87; Mazda 323 HB 1.5 GLX auto-
matic, 12-'B6; Mazda 323 Sed. GLX 1.6 inj., '87; Mazda
323 Sed. GLX 1.3, 82, '83, 85. Mazda Kroon-garantie.
Autobedrijf LEYMBORGH B.V. Bomerweg 2-8, Lim-
Oricht, tel. 04490-15838.

I Ford Scorpio 2.0 5 bak '85
’22500,-; Ford Sierra 2.0
Ghia '86 ’21500,-; Ford
Sierra 2.0 Laser '86
’18500,-; Ford Sierra 1.8
Laser '86 ’17500,-; Ford
Sierra 2.0 Combi '85’16500,-; Ford Sierra 2.3
diesel 5 bak '86 ’ 18000,-;
Ford Sierra 2.0 GL 5 bak
lpg '83 ’ 12500,-; Ford Es-
cort 1.1 Laser '85 ’ 12750,-;
Opel Kadett 1.2 LS '86 div.
ace. ’ 15750,-; Opel Corsa
1.3 3drs. '87 ’ 14750,-; Opel- Corsa 1.2 TR 2 drs. rB7

’ 14750,-; Opel Ascona 1.6
LS autom. hatchback '85

’ 16500,-: Opel Ascona 1.6Luxus Hatchback div. ace.
'83 ’11500,-; Renault 25
GTS 5 bak elec. ruiten '86
’23500,-; Renault 11 1.4Broadway 5 drs. 5 bak '86
’13500.-; Renault 9 1.4
GTS div. ace. '83 ’7250,-;
Nissan Bleubird 2.0 GL
autom. Lpg '85 ’13500,-;
Nissan Stanza 1.8 GL 5 bak
'83 ’9500,-; Peugeot 505
GL 5 bak elec. schuifd. Lpg
'85 ’ 15500,-; Mazda 626 1.6
'83 ’ 9500,-: Mitsubishi Ga-
lant 1.6 GL 5 bak '86
’17000,-; Inruil, financie-
ring, Bovag garantiebewijsAutomobielbedrijf en APK
keuringsstation P. v. DIJK
en Zn., Hompertsweg 33,
Landgraaf-Schaesberg (Ka-
kelt) tel. 045-311729. Alle
keuringen toegestaan.
Datsun Cherry 1.3 GL,'B6:
AUDI 100autom., '83: Ford
Sierra 2.0 GL, '83; VW Golf
1600, '83; VW Passat sta-
tioncar CLD, '84; Fiat Pan-
da, '84; Peugeot 305, '82;
OpelRekord/77; Ford Tau-
nus 2 L GL, '79: Opel Ka-
dett 13 S, '85; Mitsubishi
Colt GLX. '87; Ford Escort1300 CL, '87; BMW 318i, '85;BMW 316 autom., 4-drs.,'Bs. ;
Autobedrijf Reubsaet, Opde Vey 47^19, Geleen. In-ruü, garantie, financiering.Tel. $1490-44944. Uw adresvoor APK-keuring en alle !autoreparaties.
Te k. Ford ESCORT D, bj. j
11-'B6, km.st. 48.000, vr.pr. !’ 16.500,-. Tel. 045-225194 !
Te k. FIAT X 1.9 Sport, bj.
1975, i.z.g.st, vr.pr. jf4250,-; ievent. inruil mog. Tel. 045- 1
227533. i
VW GOLF GTD, 1988, !59.000 km, 5-drs., met 1
schuifdak, stereo, alarm, ienz., ’ll.OOO,- onder inieuwprijs. Auto Jasper .
8.V., Sittard, tel. 04490- -21944. I

Opel SENATOR 2,5 i '84,kl.
met.groen, Ie eig. i.nw.st,
aut. Lpg ’14.750,-. 04492-

Te k. Opel REKORD 1900
bwj. '79 i.e.st. Stationsstr.
10 Nuth. 045-242334.
MERCEDES 280 S '83 don-
kerblauw cv., lpg, i.st.v.nw.

’ 21.750,-. 04492^3234.
Honda PRELUDE EX '83
kl. zilvergrijs, i.stv.nw.
Stuurbekr. ’ 13.750,-. 04492-
-3234.

Onze kleintjes
Auto A-z

SuzukiAltoGL '88
VWPolo fox '88
Daihatsu Charade '87
Peugeot2osXE '87
FiatUno4sS '87
FordFiestal.lL '86
Peugeot 205 XRD '85
met 12 mnd. Bovaggaran-
tie, Heerlenseweg 200
Landgraaf, tel. 045--FORD Granada '82

’ 5750.-; 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,-; Volvo 240 GL
'81 ’7250,-; Citroen GSA
Pallas '81 /1750,-;Honda
Prelude '80 ’3500,-: Oirsbe-
kerweg 27, Óirsbeek, 04492-
-3582.
Inkoop AUTO'S. Contant
feld. Joosten, Scharnerweg, Maastricht, tel. 04£
634978.
Tek. LADA 1200S 4-drs. bj.
'79, apk aug. *89, vr.pr.
’750,-. 045-211622.
Te k. Ford ESCORT auto-
maat bj. '78, voor hobb.
Pr.n.o.tk. Tel. 045-752361.
Te k. RENAULT 25 Turbo
diesel, bj. '84, zeldz. mooi.
Tel. 045451715.
Te koop FIAT Panda, wit,
bj. '86. Tel. 045-419157.
Tek. BMW 728, bj. '79, i.g.st.
Heerlenersteenweg 20,
Kerkrade, tel. 412990.
Te k. Ford ESCORT, zeer
mooi, bj. '81. Belemnieterf
173, Heerlerheide, tel. 045-
-212525.
Te koop aangeb. OPEL
Manta 2 ltr. S, LPG, 3-drs.,
div. extra's, '79, v_pr.
’3500,-; inruil mog. Tel.
04750-22955.
Te koop aangeb. FIAT 132
autom., LPG, APK-ge-
keurd 1990, vr.pr. ’5000,-,
bj. '79. Tel. 04750-22955.
VW GOLF 1.3, kat. wit,
type 1987, stereo, ± 30.000
km, ’17.900,-. Auto Jas-
pers 8.V., Sittard, tel.
04490-21944.
PEUGEOT 305 GT auto-
maat, grijsmet, 1986,
schuifdak, stereo, enz.,

’ 15.000,- onder nieuwprijs.
Auto Jaspers 8.V., Sittard,
tel. 04490-21944.

CITROEN BK 1.4, 1986,
div. ace, als nieuw,
’13.900,-. Auto Jasper
8.V., Sittard, tel. 04490-
-21944.
PEUGEOT 205 1.1 Special,
brede banden, '86, toeren-
teller, spec. spoilerset voor
en achter, sunroof, alles in
kleur gespoten, ± 40.000
km. Auto Jasper 8.V., Sit-
tard, tel. 04490-21944.
PEUGEOT 405 SR, type
1988, blauw, electr. ramen,
centr. vergr., ETG stuur-
bekr., 5-bak, enz., ± 30.000
km, ’9OOO,- onder nieuw-
prijs. Auto Jasper 8.V., Sit-
tard, tel. 04490-21944.
Fiat PANDA S, zwartmet,
± 12.000 km, 1988, als
nieuw, ’ 10.950,-. Auto Jas-
per B.V, Sittard, tel. 04490-
-21944.
Te k. Opel ASCONA, '79,
APK-gek., elkekeuring toe-
gest, div. onderdelen ver-
nieuwd. Tel. 045-259664.
Autobedrijf M. Hogenhout
biedt te koop aan: PON-
TIAC Sunbird Hatchback,
kl. model, nieuwe uitvoe-
ring, bj. '83, directiewagen;
Opel Kadett 12 S Hatch-
back, '84, 53.000 km, Ie
eigenaar; Citroen 2 CV6,
30.000km, bj. '84;BMW 525,
met LPG, '80; Opel Ascona
16 S, '83, Ie eigenaar. Ga-
rantie, financiering, inruil
mogelijk. Wilhelminastraat
146, Hoensbroek.
G.G. AUTO'S biedt u aan:
degelijke auto's, gebruikt,
van de bekende grote mer-
ken, zoals: Renault 25 V6Injectie, met alle denkbare
extra's; Honda Accord Se-
dan 1.6 Luxe, 12 kleppen-
motor, 1984; Citroen BK 16TRS, met alle extra's, 1983;
Volkswagen Jetta 16Ó0 met
getint glas, centr. vergren-
deling; Ford Escort 1600
Luxe, 1984, met extra's;
Ford Escort 1100, 1981 en
1982; Volkswagen Scirocco
GT met uitbouwset, sport-
wielen, enz., enz.; Mazda
323 Hatchback autom.,
1983; Toyota Celica Lift-
back ST, 1979; Opel Rekord
20 S, in nieuwstaat, 4-drs.,
blauwmet, bj. 1980; Honda
Prelude met div. extra's,
1981; Volvo 343 DL, bj.
1982; Opel Kadett 12 N,
1980; Opel Manta ’1500,-.
Garantie vanaf ’ 5500,-. In-
ruil mogelijk. APK-keu-
ring. Ook voor al uwrepara-
ties. Zeer groot assortiment
autoaccessoires, volop keu-
ze. G.G. Auto's, Heerenweg
284/286, Heerlen, tel. 04£
224127.
Te k. ESCORT KR 3i, met
uitbouwset iets moois, bj.
'86; Opel Kadett GSi, verf.,
kl. rood, als nieuw, bj. '86;
Ford Fiesta, i.z.g.st., bj. '83.
Inruil en financ. mogeüjk.
Voll. garantie. J. Horsch,
Rötscherweg 54, Land-
graaf, tel. 045-316696.
Wegens omstandigh. exclu-
sieve ROVER 2600, 6 cyl.,
als nieuw, vr.pr. ’2950,-.
Tel. 045-323830.
Ford FIESTA 1100 S, APK
tot 13-l-'9O, ’1650,-. Te
bevr. 045-313194. ____________

Roadstar vr. loop-sloop en
SCHADEAUTO'S. Hoog-
ste pr. + viijw. ook wrak-
ken. Tel. 045-226346-226260.
Spoed. Wy zoeken drin-
Ëend AUTO'S vanaf bj. '80.

>ir. cont Ook sloop. 045-
-414372. Tev. alletypes Mer-
cedes.
Gebr. ONDERDELEN van
jonge schadeauto's, allemerken. Tevens tek. auto's
met schade. Deumens,
Haefland 20, Brunssum.
Tel. 045-254482.
Tek. gevr. sloop-en SCHA-
DEAUTO'S, van ’ 100,- tot
’5000,-. Tel. 04490-43481.
Gebr. AUTO-ONDERDE-
LEN van o.a. BMW, Ford,
Opel, VW, enz. Robby's
Auto-onderdelen, Akerstr.
Nrd. 350. Tel. 045-224123.
Te k. gevr. loop-, sloop- enSCHADEAUTO'S. Ik be-
taal de hoogste prijs inLim-
burg. Tel. 045-254049.
GOLF diesel te koop, '83,
met ANWB-dieseltest Tel.
04406-12875.

BMW
Constante voorraad van

groot aantal BMW-occa-
sions,

div. types en bouwjaren
vanaf ’ 10.000,-.

KERA
Kerkradersteenweg 5

Kerkrade Tel. 045-452121
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. 3 auto's met garantie:
OPEL Ascona 1900 S,
4-drs., bj. '80, ’2250,-; Opel
Ascona 2.0 Berlina. 79,

’ 1750,-; Oldsmobüe Cutlas
stationcar, 8 cyl., aut. '81,
’4250,-. Allen APK-ge-keurd tot '90. Tel. 045-
-323178.
MITSUBISHI Galant, '80,
’2800,-; Sapporo 1600. '79,

’ 1950,-; Honda Prelude,vBO, ’5500,-; Honda Civic,
'81, 5-bak, 5-drs., ’3900,-;
Datsun Sunny coupé, '79,
’2900,-: Opel Rekord 1900
N, '79, ’ 2500,-;Kadett Cara-
van. '78, ’2200,-; VW Golf
D, '79. ’3900,-; Renault 5
GL, '81, ’ 2950,-; Mazda 323,
'78, ’1300,-; Toyota Celica
Liftback, '78, ’ 1950,-; Opel
Manta, '76, ’1250,-. Oude
Landgraaf 101, Schaesberg-
Landgraaf, tel. 045-311078.
Hallo opgelet! Doorlopend
vragen wji alle merken
AUTO'S tekoop, ook sloop.
Tel. 045-416239.
VW Jetta '81, apk 2-'9O, als
nieuw ’ 4250,-. Op gas. 045-
-455778.
Te k. mooie VOLKSWA-
GEN Golf.bj. '80. Vr.pr.

’ 3650,-. Demstraat 26,
Hoensbroek.

Autobedrijf HEKA 8.V.,
Rimburgerweg 40, Bruns-
sum, vraagt te koop loop-,
sloop- en schadeauto's.Tel.
045-273177.
Te k. DATSUN 120 A cou-
pé, bj. '77, puntgaaf, APK,

’ 500,-. Tel. 045-218925.
Seat-dealer A.C.H., Jeu-
grubbenweg 20 (bij Rand-
weg) te Hoensbroek, tel.
045222455, biedt met ga-
rantie te koop aan: SEAT
Malaga 1.5 SKI, '89; Seat
Ibiza 1.2 GL, '88, '87 en '86;
Ibiza 1.2 GL Del Sol, '87;
Seat Ronda 1.2 GL, '85 en
'84; Seat Ibiza Van diesel,
'86; Ibiza Van, '85; Subaru
1600 coupé (nieuw); Subaru
1800 4WD, '88; Subaru 1800
GL, '85: Subaru 1600,81 en
'80; Subaru Mini, '87; Seat
133Luxe, '80; Alfa Sud, '81;
Peugeot 305 GR, '79; Re-
nault R5, '85 en '81; VW
Derby, '77; Honda Accord,
'79; Honda Civic, '80; Lada
2105 GL, '83 en '82; Solara
1.6GLS, '81; Mazda 323, '81
en '78; Opel Kadett, '77;
Morris Marina, '78; Horizon
GL, '78; Mazda 1300, '76;
Austin Allegro, '78; Fiat
Panda, '81; Sunbeam 1000,
'79. Inruil en financiering
mogelijk. Donderdag koop-
avond
Grote occasionshow Mazda
Loven B.V. Mazda 323 HB
1.5 GT '83; Mazda 323 HB
1.1, '83; Mazda 323 HB 1.3 +
lpg, '87; Mazda 323 NB, '81;
Mazda 323 NB 1.3 Aut, '81;
Mazda 323 NB 1.5, '82; Maz-
da 323 NB 1.3, '83; Mazda
323 NB, '85, '86; Mazda 626
Sedan 2.0 + lpg, '84; Mazda
626 HB 1.6 LX '86; Mazda
626 HB 2.0 GLX, '86; Mazda
626 HB 2.0 GLX, '87; Ford
Sierra 1.6 + lpg, '85; Ford
Sierra 1.8 Laser 5-drs '85:
Ford Escort 1.1 L '82; Ford
Escort 1.3 L + LPG, '82;
Ford Fiesta, nieuw model,
'85; Honda Quintet Aut,
'82; Mitsubishi Colt, '82;
Nissan Cherry 1.3 GL, '84;
Toyota Corolla 1.3 DX, '85;
VW Jetta, '82; Opel Kadett
1.2 S (3x) '82, '83, '84; Opel
Ascona 1.6 S, '84; Opel
Manta 1.8 S HB '83. Goed-
kope inruilers: Buick Sky-
hawk, zéér mooi, '79; Mazda
323 Aut, '78; Mercedes 260
SE, 25-8-'B7, 37.500 km,
donkerblauwmet, Ie eige-
naar, alarminstallatie, an-
tenne en luidsprekerset,
centrale deurvergrende-
ling, buitentemperatuur-
meter, velours bekleding,
klapschuifdak (electrisch),
ABS. Palemigerboord 401,
Heerlen. Tel. 045-722451
Ford FIESTA, bj. '81,
i.z.g.st, APK, vr.pr. ’ 3950,-.
Laagstraat 31, Steenberg-
Hoensbroek.
AUTO'S hallo opgelet! Wij
betalen ’300- tot ’ 20.000-
-voor uw auto, ook bedrijfs-
wagens. 045-411572.
Te k. MERCEDES 250T.
bwj. '79. Tel. 04490-74634 of
37036.
VOLVO 340 Luxe, bwj. '84,
in st.v. splinternieuw, Ie
lak, apart mooi, ’7950-,
met keuringsrapp. Inl. 043-
-254462.

Ford Sierra 2 \ GL, met
open dak, '85; Ford Orion
1.6L met lpg, '85; Opel Ka-
dett Caravan Diesel, 5-drs.,
'85; OpelKadett Diesel, '83:
BMW 316, 4-drs., '86; Opel
Kadett 1.2 S, '80; Opel Re-
kord Berlina 2 L, '83; Ford
Taunus 1600 Bravo, '81; VW
Golf 1300, '80; Ford Escort
1300 Bravo '84; Opel Corsa
12S '84. Auto's met Bovag-
garantie. Inruil en financie-
ring. APK-keuringsstation.
Autobedrijf STAN WE-
BER, Baanstr. 38, Schaes-
berg. 045-314175.
FORD type Escort 1.3 L,
zeer mooi, '82, met APK.
Hamerstr 37-39, Hrln.
Te k. BMW 1502 bwj. '77,
i.g.st sunroof, trekh. en ra-dio. Vraagpr. ’2000,-. Tel.
045-223499.
KADETT 12 Hatchback,
'83, schuif-/kanteldak, als
nieuw. Herlongstraat 43,
Heerlerbaan.
Te k. automaüc FORD Es-
cort 1300 L, nieuwst, '80,
’3000,-. 045-725703.
T.k. VW GOLF 1.6 S
SPRINTER. Weinig km,
z.g.st, APK, bj. '80, pr.
’3850,-, tel. 04490-22689.
OpelKadett 1600 GT bj. '85;
Opel Kadett 1200 LS '85 en
'83; Ford Scorpio 2.0 CL '87;
Ford Escort 1400 CL 5 bak
'87; Ford Escort Laser '84;
Ford Taunus 1600 Bravo'82; Fiat Panda 45 S '85:Honda Jazz '85; Mitsubishi
Colt 1400 DEL '84 5 drs.:
Toyota Starlet DX '86; VWGolf 1600 GL automatic '85;
Mazda 323 DEL 3 drs. '84.
Garantie, financiering APK
en inruil, autobedrrjf P.
VEENSTRA Rotterdam-
straat. 98, Heerlen, tel.
725806 na 18 uur 312059.

TALBOT Solara 1.6 GL, 5
versn., lpg, m. '83. 3 mnd.
gar., + 10.000 + apk + trek-haak; Peugeot 505 GR,
electr. ramen, 3 mnd. gar.,
trekhaak, + 10.000 + apk;
Innocent! 120 L, m. *82,
loopt 175 km per uur, met
apk + 10.000 + 3 mnd. gar.;
VW Jetta D, m. '84, Ie eig.,
zeer mooi, weinig gelopen,
met apk + 3 mnd! gar. +
10.000-beurt; Opel Rekord
2300 CL, wit combi, met
stereo, apk + 10.000-beurt +
3 mnd. gar., dubb. spiegels
en trekhaak; Audi 100 com-
pl. 200 uitgevoerd, dubb.
spiegels, lpg, trekhaak,
sportvelgen, get. glas, Ie
eig-Opel Kadett Rally 2 L
GTÉ met sportvelgen en
nw. 205 banden Lexmaul
SP, geel, wit kent, 1980,
met trekhaak, apk + 10.000
+ 3 mnd. gar. Tel. 04490-
-52697.
Te k. GOLF C. bwj. '84,
km.st. 78.000, div. extra's,mr. moge!., voor GTI.
04498-53498.
VW GOLF MX m. '80 z.
mooi APK ’ 2950,-, tel. 045-
-454087.
R. 5 '80 APK 12-'B9 ’ 1800-mooi en zuinig tel. 045-
-351916.

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

’600,-. Inl. 04490-45033.

~""~"^^^^vïl-Demonstratie KTV s v #VIDEORECORDERS Jd

’ 199,-. Telediscount, r""
huisstraat 48, Heerlen^■üPH_[

_PwTT*ff!H
JAARSTALLING (afg^ !ten), voor caravans, D +
e.d., te Sittard. ’ 15°-
btw. Tel. 04492-2601^^:
Te k. gevr. TOERCA^, 'VANS, ook verkoop t°T
ravans. Tel. 045-32317g>^
Te k. STACARAVAN &
douche + w.e. in "W
bosrijke omgev. te ü üfInl. 045-420126. najgjj^

GEBIT gebroken? £Ly
terwijl u wacht. Bors^j,
en Moers, Streepersu-
Schaesberg. Q45-315gii>0
TV-REPARATIE .zo^voorrijkosten. Z.-L1,"?,^.,
tv-service. Tel. 045_j*l^
Voor alle koelkast- en d>svriesreparaties y.y<;&B. ~Tel. 045-441566 0f46j02V
GEBIT gebroken? *U
terwijl u wacht. Hopnn ..
Akerstraat Nrd. 328. Hoe
broek. Tel. 045-228211^-;
De massage van VER j.
QUE is uniek. Tel. u
228481 (geen seA_^y

Nieuwste KTV's en video's J
magnetrons en wasmachines. Incl. fabrieksgara
Vanaf ’ 35,- p.mnd. eigenaar! Binnen 24 uur gratis

zorgd/geïnstalleerd. ,
Bel nu (gratis) 06-0221922, Codisc-telejkrgdjej^
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Wethouder Goossens verrichtte opening

'Goede Herderkerk
verenigt de mensen'

Van onze correspondent
SCHINVELD - Wethouder Boy
yoossens nam zaterdagmorgen
'n Schinveld de Goede Herder-
kerk van hetAmerikaanse domi-nee-echtpaar John en Betty

Thorpe officieel in gebruik. Zijn
symbolische daad bestond uit
het luidenvan de klok.
Dominee JohnThorpe wil dat de
kerk in Zuid-Limburg een bin-
dende functie krijgt. „De Heer

heeft ons hier naartoe gestuurd
om de mensen dichter bij elkaar
te brengen, zonder de barrièrestussen de verschillende kerkge-
nootschappen. In dit plan probe-ren we een zegen te zijn voor de
gemeenschap van Zuid-Lim-burg", aldusThorpe in zijn inwij-
dingsboodschap.
Het kerkje in deKern was tijdens
de dienst, die na de openingsce-
remonie volgde, overvol. De aan-
wezigen werden zeer actief be-
trokken bij de samenzang, ter-wijl mevrouw Thorpe ook enkele
liederen vertolkte.

" Wethouder Boy Goossens spreekt de overvolle Goede Herderkerk toe, even voordat hij delnhuldigingsklok zou luiden. Foto: CHRISTA HALBESMA.

College bepaalt keuze extern bureau zelf
Strenge eisen aan

bezuinigingsrapport
Jpj, Van onze verslaggever
kpKRADE - HetKerkraadse col-
*fsch

S nietvan plan om zich te laten
8inP

pen met een vaaS bezuini-
lfa °SraPport van een nog te con-
Wu en extern bureau. „We stellen
rea duidelijk voorwaarden. Het bv-

moet in korte tijd en met een

zeer gerichte werkwijze tot een rap-portagekomen. We hebben niks aaneen rapport dat waardeloos is zon-
der alweer een tweede rapport etc.
We willen op 25 juni volledig uitge-
werkte voorstellen aan deraad pre-
senteren", aldus Kerkraads finan-

Voetbalclubs vrijdag
voor de rechter

g^ENSBROEK - De voetbalvereni-Vcf.en RKWV Kaspora en SV
1H0 zullen vrijdag voor de rechter
cluh« n verschijnen omdat beide
v9n h de huurcontractopzegging

e gemeente Heerlen naast zich
°en neergelegd.

Bebe
P ente neeft eenzijdig de

beid„ Van de sportcomplexen van
wlub oPgezegd. Men wil de

Ser, °roekse clubs er zo toe bren-
°m SeDruik te gaan maken van
accommodatie, namelijk die

van Kaspora. Dit om bezuingingsre-
denen en om de korfbalvereniging
Mariarade een speelveld te ver-
schaffen.

Ree houdt
agenten in
houdgreep

j^NDGRAAF - Twee politie-
ke t

en twee inwoners van
heh~andgraafse wijk Leenhof
derhin zaterdag maar liefst an-
rno ♦

uur lang op de grond
i"cc n ggen om een ontsnapt
3e m bedwang te kunnen hou-

-orn\,ree.was,ree.was door een gat in de
Part'k"18 van een Heerlens
kot» n gekropen en zetteers naar Landgraaf. De ge-
smeerde politie trachtte het
ma met een net te vangen,
hetn n lieP het fmaaJ door-
ma Ulteindelijk doken vieran °p het dier, dat zich onver-'oeibaar bleef verzetten. Tot

«"maat van ramp had de op-
doeneHPen dierenarts niet vol-
bii ," u verdovingsmateriaalu zich. Het duurde anderhalf
coli Voordat een KerkraadseUllega het dier deed inslapen.

tenrk,leumd en vermoeid brach-
Ker,*? agenten het ree vervol-s«ns terug naar Heerlen, waar
uitciZlJn ontsnappingsroes kon«usiapen.

Fusiebesprekingen
Op 14 januarivonden tussen de ge-
meente en de besturen van voetbal-
clubs fusiebesprekingen plaats in
het gebouwvan de voormaligeAles-
sandro Voltaschool te Hoensbroek.
Bij dit gesprek waren onder meer
wethouder Zuidgeest, raadsleden
en gemeenteambtenaren aanwezig.
De partijen gingen uit elkaar om devoetbalclubs de gelegenheid te ge-
ven de leden te raadplegen. Verderwerd de afspraak gemaakt dat ervóór 1 maart duidelijkheid moetzijn. Dit met het oog op de organisa-tie van de nieuwe competitie.
Algemeen wordt verwacht dat de
fusie dan zijn beslag heeft gekregen.
De nieuwe voetbalclub zal dan
waarschijnlijk de grootste van de
vier Hoensbroekse verenigingen
worden.

Mislukking
Dat de gemeente toch formeel vast-houdt aan de huuropzegging heeft
wellicht te maken met een eventue-
le mislukking van de besprekingen.
Van gemeentezijde was dit week-
einde niemand bereikbaar voor
commentaar.

Insluiper
aangehouden

HEERLEN - Een 27-jarige inwoner
van Heerlen is door de politie aan-
gehouden op verdenking van inslui-
ping in verschillende woningen en
sportzalen. Meestal stal hij geld en
waardevolle spullen uit jassen en
tassen die in kleedruimtes ophin-
gen.
Hij wordt voorgeleid aan de officier
van justitie.

Ongenoegen
Het college vermoedt dat de klach-
ten van de omwonenden voortko-
men uit 'algemene gevoelens van
ongenoegen' over de gang van za-
ken met betrekking tot het woon-
wagencentrum aan deLooierstraat.
Woonwageneigenaar Baijens kwam
in het geweer omdat hij een ge-
bouwtje wil maken dat de maxi-
maal toegestane afmetingen over-
schrijdt. Zon groter gebouw acht
het college planlogisch onaanvaard-
baar en het zou ook de afschermen-
de groenstrook te zeer aantasten.

Tijdens de komende vergadering
komen de collegevoorstellen in de
gemeenteraad. Neemt die de beslis-
sing van het college over, dan kun-
nen de klagers eventueel een arob-
procedure aanspannen.

Spel met aansteker
had fatale gevolgen
HEERLEN - Doordat het vierjarige
zoontje met een aansteker in bed
speelde, brandde zaterdagochtend
de bovenverdieping van een huis
aan deRuyterstraat volledig uit. Het
gezin (moeder en vijfkinderen) wist
heelhuids aan het vuur te ontsnap-
pen.
De brandweer kon voorkomen dat
aangrenzende woningen schade op-
liepen. De woningvereniging heeft
meteen een andere woning ter be-
schikking gesteld.

Tweede Kamerlid een echte carnavalist'

Sjwatse kater voor
Thijs Wöltgens

Van onze verslaggever
KERKRADE - De traditioneleSjwatse Kater-onderscheiding is
dit jaar terecht gekomen bij
Tweede Kamerlid Thijs Wölt-
gens. Hij ontving de orde tijdens
het jaarlijksegalabalder ex-prin-
sen in de Hofvan Erenstein.

De voormalige Kerkraadse prin-
sen waarderen in Wöltgens dat
hij zich als vice-voorzitter van de
PvdA-fractie bijzonder inzet
voor de belangen van zijn eigen
streek. De Prinsenraad is van

mening dat Wöltgens steeds de
joviale Limburger is gebleven,
ondanks datzijn werkplek in het
'westerse' Den Haag ligt. „De
Kerkraadse cultuur ligt hem na
aan het harten hij is een geboren
carnavalist. Geen stemming in
de Tweede Kamer zal hem ervan
weerhouden om op carnavals-
dinsdag mee te doen met het
kloonetrekken", luidt de motive-
ring verder. Wöltgens is tevens
beschermheer van het ludieke
gezelschap van toonkunstenaars
'Leiderkein Preis'.

" Een van de oud-prinsen feliciteert Thijs Wöltgens metzijn carnavalistische onderscheiding. Foto: dries linssen.

oostelijke mijnstreek

Voerendaal staat 'dubbele woonwagen' toe

Bezwaren afgewezen
lover woonwagenkamp

cieel verantwoordelijk wethouder
Lei Hermans.
inmiddels heeft het college bij drie
externe bureaus inlichtingen inge-
wonnen. Binnenkort hoopt men
mee tekunnen delen ofen zo jawel-
ke hulp van buiten wordt benut
voor het opstellenvan rigoreuze be-
zuiningsplannen.

Het Kerkraadse college van b en w
hoeft de gemeenteraad overigens
voor die keuze niet te raadplegen.
„Nee, want de raad heeft al een kre-
diet beschikbaar gesteld voor 'ex-
terne hulp ten behoeve van be-
stuur", zo laat wethouder Hermans
desgevraagd weten.

Burgemeester Jan Mans, zijn wet-
houders plus ambtenaren zetten
vaart achter dezo noodzakelijke be-
zuiningsoperatie. In 1993 moet de
Kerkraadse begroting immers slui-
tend zijn. Deze week al leveren alle
afdelingen ten gemeentehuize voor-
stellen in over hoe het goedkoper
zou kunnen. Een projectgroep on-
der leiding van wethouder Hermans
van financiën buigt zich daar over
en stelt een eerste plan op. Vervol-
gens is het de beurt aan een extern
bureau.

Van onze verslaggever
VOERENDAAL - Het Voe-
rendaals college van b en w
heeft bezwaarschriften van
omwonenden én van woonwa-
genbewoner Baijens aan de
Looierstraat ongegrond ver-
klaard. De bezwaren richten
zich tegen een raadsbesluit
van 31 oktober jongstleden.
Dat besluit maakt het moge-
lijk dat een extra grote, zoge-
naamde 'dubbele' woonwagen
toegelaten wordt op het
kampje. De raad stelde toen te-
vens paal en perk aan de afme-
tingen van bijgebouwtjes in
het kampje.

De groep van 28 omwonenden pro-
testeert tegen het feit dat een groen-
strook van vier meter breed wordt
verhard om de komst van de grote
woonwagen mogelijk te maken. De
omwonenden zeggen onrust en
waardedaling van hun huizen te
vrezen doordat er meer handel zal
ontstaan. Bovendien vinden zij dat
het kampje feitelijk uitgebreid
wordt en dat zou tegen eerdere af-
spraken zijn.

Het college is van mening dat er
geen uitbreiding plaats vindt, om-
dat het aantal standplaatsen op vijf
blijftgehandhaafd. Over een toezeg-
ging is bij de gemeente niets be-
kend. 'Wie denkt schade te zullen
lijden, kan een verzoek tot schade-
vergoeding indienen', vinden bur-
gemeester en wethouders.

'Pancratius'
feestelijk in

gebruik genomen

1189

Van onze verslaggever
HEERLEN — Met een feestelijke
pontificale hoogmis, die opgedra-
gen werd door mgr. Gysen, de bis-
schop van Roermond, is gistermor-
gen de afsluiting van de renovatie
van de Pancratiuskerk gevierd. De
monumentale kerk van Heerlen,
waarvan het oudste gedeelte uit de
twaalfde eeuw stamt, is voor in to-

taal drie miljcen gulden opgeknapt.
Behalve de bisschop waren ook ver-
tegenwoordig ers van de gemeen-
schap aanwedg, waaronder burge-
meester Piet 'an Zeil.

De renovatie de kerk heeft dik
een halfjaar geduurd. Aanvankelijk
werd gedachl aan een eenvoudige
opknapbeurt, maar gedurende het
werk werd btsloten de kerk meteen

geheel te renoveren. Een prachtigeheldere kerk, is het resultaat.

Behalve het einde van de renovatiewerd ook gevierd dat de kerk al 80C
jaar op deze plaats staat. De oudst*
bewijzen van de existentie van d«
Pancratiuskerk in Heerlen gaan na-
melijk terug naar het jaartal 1189
Voordien moet er vermoedelijk ook
al een kerk gestaan hebben, maai
die was waarschijnlijk van hout. In
1189 is echter van een stenen kerk-
gebouw sprake.

Blijdschap in Heerlen dat de kerk -met plafondschilderingen van
Charles Eyck en enkele zeer oude
beelden - er nu weer zo mooi uitziet. Na demis ging de kerkgemeen-
schap begeleid door muziek naar
het Grand Hotel waar in de middag-
uren een soort parochietreffen
plaatsvond.

# Bisschop Gijsen tijdens zijn toespraak zondagmorgen in deSt. Pancratiuskerk in Heerlen.
Foto: CHRISTA HALBESMA.

'Ontwikkelingssamenwerking opgeschort

Werkgroep Beek in
onmin met college

Van onze verslaggever
BEEK - De werkgroep ontwikke-
lingssamenwerking in Beek heeft in
een boze brief aan het college van b
en w laten weten alle aktiviteiteit
voor onbepaalde tijd te staken. Er
zal niet meer vanuit Beek aan ont-
wikkelingshulp gewerkt worden,
omdat de gemeente herhaaldelijk
weigert om financiële hulp te verle-
nen. Sinds 1987 toen de werkgroep
werd opgericht, nota bene op initia-
tief van de gemeente, moet men het
zonder subsidie stellen.

Voor 1989 heeft de groep opnieuw
een poging ondernomen om een
geldelijke bijdrage van het gemeen-
tebestuur te krijgen, maar uit enke-
le gesprekken zou al zijn gebleken
dat dekans daarop heel erg klein is.
Nog voordat er een officieel besluit
is genomen heeft men besloten alle
aktiviteiten te staken. Volgens de
werkgroep neemt het college van b
en w en een merendeel van de raad
een passieve houding aan ten op-
zichte van de ontwikkelingssamen-
werking.

Van samenwerking tussen gemeen-
te en werkgroep is totaal geen spra-

ke, de gememte weigert catego-
risch om een principiële uitspraak
over de subsÜiëring te doen en er
wordt geen mkele belangstelling
voor het we« van de groep ge-
toond. Toen ie gemeente wel een
startsubsidie erstrekte aan de we-

reldwinkel in Beek was de maat
voor de werkgroep helemaal vol.
Deze grieven werden ditweekeinde
in de brief aan b en w kenbaar ge-
maakt.

De werkgroep ontwikkelingssa-
menwerking werd begin 1987, na
een door de gemeente georgani-
seerd oriënterend gesprek, gefor-
meerd door vertegenwoordigers uit
de Beekse kerkdorpen. Hieruit ont-
stond een vaste kern, diebegon met
zelfstudie en met oriëntatie op het
gebied van ontwikkelingssamen-
werking. Voorts werden er contac-
ten gelegdmet andere groepen in en
buiten de gemeente, werden ge-
sprekken gehouden op scholen etci

Ger III26e
heerser van
Voerendaal

VOERENDAAL - Ger 111 (Oerle-
mans) mag zich de 26e prins van'
Voerendaal noemen. Op het po-
dium van een werkelijk bomvol-
le Laurentiuszaal werd de nieu-
we hoogheid van de carnavals-
vereniging 'De Naate' voorzien
van de gebruikeüjke versierse-
len. Omdat het middernachtelijk
uur al gepasseerd was, is Ger 111
niet vanaf zaterdag maar van gis-
teren in functie.
Een van de eersten die de nieuwe
prins zijn felicitaties aanbood

was Jo Ortrmns als president
van de bezoektnde carnavalsver-
eniging 'De Kiatboere' uit Kun-
rade. In een wirm pleidooi hield
hij het gemeertebestuur voor nu
eens eindelijk knopen door te
hakken om he" voor Voerendaal
zo broodnodig» Multifunctioneel
Centrum gestate te geven. Hier-
bij inspelend «p de vele bezoe-
kers die als ha'ingen in een ton
achter in de ;aal opeengepakt
stonden.

Ger Oerlemans is 19 jaar, woont
aan de Tenelerweg en werkt als
vrijwilliger bij de gemeente Voe-
rendaal. Hij is il dertien jaar lid
van deKoninkljke Schutterij St.
Sebastianus. Diarnaast speelt hij
in een orkest trompet en hij zit
ook weleens acnter de drums.

"Met een prinselijk gebaar vertoont Ger ll' zich voor het
eerst als heerser over het Voerendaalse carnavalsrijk.

Fotc WIMKÜSTERS

'Joejork' voor
milieukwesties

van diverse aard
Van on je verslaggever

HEERLEN - Toor de Heerlense mi-
lieu-stichting dejork stond 1988 in
het teken van ieerlen en het gevaar
van de Awac tboeings. Dat schrijft
de stichting ireen jaarverslagje.
Joejork, dat <en leefbaar Heerlen
voorstaat, heelt de gemeente Heer-

len herhaaldelijk verzocht om een
Awacs-rampenplan op te steller».
Daar is de gemeente nu mee bezig..
Verleden jaar werd 32 keer een be-
roep gedaan op de stichting. Vol-
gens Jan van der Hijden van Joe-jork is nauwelijks een item aan te
geven waarop meer reacties binnen
kwamen dan een ander. „Mensen
belden voor de meest uiteenlopen-
de dingen", verklaart van der Hij-
den.
„Voor vermeende illegale vuilstort-
plaatsen tot vragen als waar men
chemisch afval kan deponeren".

Advies
Zestien maal gafJoejorkeen advies,
tien maal werd doorverwezen naar
overheidsinstanties, milieuorgani-
saties of bedrijven, en vier maal ver-
leende de stichting daadwerkelijke
hulp. Volgens Van derHijden krijgt
de nog jongemileustichtingreacties
omdat zij in de Gouden Gids en het
info-bulletin van de gemeente staat.

Ook een punt van wrevel noemt de
stichting het 'koopfeest' de Welten-
se Schuifel. Joejork bekijkt dit fes-
tijn met argusogen omdat feestgan-
gers het dierenlevenrond de Welter-
vijver in het verleden ruw verstoor-
den.

Vluchtsprong
van zes nieter
LANDGRAAF - Onder het ;
motto 'even een paar schoenen
aantrekken' wist een 34-jarige
Landgravenaar zich zaterdag-
avond aan de aandacht van een
politiepatrouille te onttrekken,
die hem kwam ophalen omdat
hij nog 28 dagen gevangenis-
straf moest uitzitten.
De man sprong vervolgens van
zes meter hoogte van het bal-
kon af. Hij hield zich schuil in -
het struikgewas. Pas een kwar-
tier later kon hij daar door de
speurende agenten uit tevoor- -schijn worden gehaald. De on-
gedeerde man werd toen rich-
ting huis van bewaring ge- ;
bracht.
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Nederland 1
13.00-13.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
KRO i
15.30 Neighbours. Australische serie.

Scott en Danny leren wat hard wer-
ken is en Des verpest de avond voor
Daphne.

15.55 Nogges. Herhaling van KRO-
fragmenten. Presentatie: Mieke La-
mers.

16.25 De poppenkraam. Kinderserie.
Afl.: Een klein krengetje.

16.50 Er was eens... het leven. Te-
kenfilmserie over de werking van het

menselijk lichaam. Afl: Het been-
merg.

17.17 Algemene Loterij Nederland.
Bekendmaking van de esrste trekking
van de bankrekeninghoiders.

17.30 Journaal.
17.44 KRO' s tekenfilm) "stival.
18.00 Kinderkookkafé. Presentatie:

Marjolein Macrander.
18.20 Op je ogen. Jongerenmagazi-

ne.
18.45 Pimmetje Panda. Afl.: Meneer

Driedekker op de vlucht
19.00 Journaal.
19.18 KRO's tekenfilmftstival.
19.30 Volmaakte vreerrden. Ameri-
kaanse comedy-serie. Ml.: Vertrou-
wen in je medemens.

19.55 Mijn dochteren ik. Engelse co-
medy-serie. Afl.: Romances?

20.25 Artsen in de frontlinie. Reeks
Franse tv-films over artsen die huma-
nitaire hulp bieden in ramp- en oor-
logsgebieden. Afl.2: Libanon. Dokter
Fournier wordt voor het eerst gecon-
fronteerd met een oorlog en vindt het
onmogelijk om neutraal te blijven en
de bevolking tot het bittere einde te
steunen.

21.50 Hotel op stelten. Engelse co-
medy-serie. Afl.: Voor de 'betere'
klasse.

22.30 Journaal.
22.40-23.30 Japan. Afl.: De electroni-

sche familie.

Duitsland 1
09.45 ARD-Ratgeber. Toeristische

tips. Vandaag: 1. Hotelpauschalen. 2.
Aero-Lloyd. 3. Die günstigsten Reise-
termine. 4. Touristik-Nachrichten.

10.00 Tagesschau.
10.03 (TT)Die Schwarzwaldklinik.

Serie. Afl.: Der zudringliche Patiënt.
Herh.

10.50 Die Rudi Carrell Show. Herh.
12.25 Globus - Die Welt von der wir

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

Sklavenhalters. Braziliaanse serie.
Af1.75.

15.30 Berlin - Ecke Bundesplatz. Se-
rie portretten. Afl.: Menschen auf dem
Weg ms Jahr 2000.

16.00 Die Trickfilmschau.

16.15 Ein Hamster im Nachthemd.
6-delige kinderserie. Af.: Geheimak-
tion Gehirn.

17.00 Abenteuer Wildnis. Natuursrie.
Afl.: Nashörner mit Personalausweis.

17.15 Tagesschau.
17.25 Flug in die Hole. Afl.: Das
Fünkchen Hoffnung.

18.26 Tagesschau.
18.30 Hier und Heute. Actualiteiten.
18.52 Grosstadtrevier. Serie. Afl.:

Eine böse Überraschung.
19.58 Programma-ovenicht.
20.00 (TT)Tagesschau.
20.15 (TTJPeter Strohn. Es muss

doch mehr als alles geben. Serie van
Felix Huby, met Klajs Löwitsch,
Franz Boehm, Hanneloe Elsner e.a.

21.00 Vom Überleben. /erkenningen
in de Koerdische bergei.

21.45 Bitte umblattem. Amuse-
mentsmagazine met tijdragen van
Albert Krogmann.

22.30 Tagesthemen. Acualiteïten.
23.00 Glasnost im sowjetischen

Kino. Abschied von Matjora, Russi-

sche speelfilm uit 1983 van Elem Kli-
mow, met Stefanija Stanjuta, Lew Du-
row, Alexej Petrenko e.a.

01.05 Tagesschau.
01.10-01.15 Nachtgedanken. Be-

schouwing door Hans Joachim Ku-
lenkampff.

" David Hasselhoffin 'Bitte umblattern'. (Duitsland 1 - 21.45
uur)

TV-KANALEN,
GOLFLENGTEN

Kabel- en CAI-abonnees
voor kanalen zie schema exploitant

■ = zwart wit programma

"" = stereo geluidsweergave
00 = tweetalig bij stereo-app
TT = teletekst ondertiteling

TELEVISIE
Nederland 1: 5 26 29 46 SI 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 4C>
Duitsland 2: 21. 29. 35 en :i
Duitsland 3 WEST: 39. 48. fO. 55 en 58
Duitsland 3 (SWF): 40. 55 ei 56
België TV 1: 10 en 44
België TV 2: 25 en 47
België RTBF 1: 3 en 8
België Tele 21: 28 en 42
RTL Plus: 7. 26. 36.46 en sótelliet
Sat 1: satelliet
3 Sat: satelliet
SSVC: 33. 40. 49 en 59
Sky Channel: satelliet
Super Channel: satelliet
TV 5: satelliet

België/TV 1
14.00 Schooltelevisie.
15.00 Zonen en dochters. Australi-

sche serie met Pat McDonald, Torn
Richards, Rowena Wallace e.a.
Af1.660. (herh.)

15.25 Terloops. Herh.
15.55-17.10 Van Pool tot Evenaar.

Vandaag: Peru. Herh.
17.30 De snorkels. Amerikaanse te-

kenfilmserie. Afl.: De gouden dolfijn.
17.55 Nieuws.
18.00 Tik Tak. Animatieserie. Af1.268.

Herh.
18.05 Plons. Afl.: Plons en de kom-

kommer. Herh.
18.10 De Peulschil. Informatief jonge-
renmagazine. Vandaag: Het weerbe-
richt. M.m.v. Armand Pien. Presenta-
tie: Chris Van den Durpel en gastpre-
sentator Wim.

18.35 Willem Teil. Amerikaanse-Brit-
se jeugdserie. Af 1.21:De inquisiteur,
met Will Lyman, Jeremy Clyde, Ro-
bert Morleye e.a.

19.10 Uitzending door derden. Licht-
punt, een programma van de Vrijzin-
nige Verenigingen.

19.25 Mededelingen, programma-
overzicht en paardenkoersen.

19.30 Nieuws.
20.00 Buren. Australische serie met

Francis Bell, Dasha Blahova, Peter
O'Brien e.a. Af1.48.

20.20 Fanclub. Ben Crabbé presen-
teert nieuw talent, vandaag: Future
Sense met Angel Love.

20.30 Captain James Cook. Australi-
sche serie. Afl.3.

21.20 Kijk uit! Verkeerstips. Vandaag:
Telefoneren achter he stuur.

21.25 Labyrint. Vancaag: Nieuwe
hoop voor suikerzieken. M.m.v. prof.
dr. D. Pipeleers.

22.10 Intermezzo.
22.25 Kunst-zaken.
22.30 Nieuws.
22.45 Huizen kijken. Informatieve se-

rie over bouwen, verbouwen en wo-
nen. Afl.2.

23.10-23.15 Coda. Het derde land,
van Martinus Nijhoff.

België/TV 2
19.00 Zonen en docnters. Australi-

sche serie. Af1.661.

19.23 2x7. Tv-spelletje met Mark De-
mesmaeker.

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

grammavan de Katholieke Televisie-
en Radio-Omroep.

21.20-22.20 Recital. Muziekprogram-
ma. Presentatie: Niki De Meyer. »

—W^— !■■■ " UJ»^— I

" Jean Toots Thtelemans in 'Recital. (België/TV 2 - 21.20-
-uur)

Nederland 2
13.00-13.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
AVRO
16.00 ««AVRO Service Salon. Fami-

liemagazine. Presentatie: Catherine
Keyl en Amanda Spoel.

17.32 (TT)Chinese Chef. Culimair
magazine. Afl.: Eten als medicijn.

18.03 ""Ontdek je plekje. Vandaag:
Hattem.

18.12 Van huisschaker tot club-
schaker. 12-delige cursus schaken.
Presentatie: Hans Böhm. Afl.B.

18.32 The real ghostbusters. Teken-
filmserie. Afl.: De spook motorrijder.

18.55 De Fabeltjeskrant Afl.: De bei-
tel fout.

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

19.25 AVRO's sportpanorama. Pre-
sentatie: Robin Albers.

20.00 (TT)Journaal.
20.29 AVRO Wedden dat....? Spel-

programma. Presentatie: Jos Brink
en Myrna Goossen. Presentatie: Jos
Brink.

22.20 AVRO's Televizier. Actualitei-
tenmagazine. Presentatie: Ria Bre-
mer, Karel van de Graaf, Pieter Vare-
kamp en Cees van der Wel.

23.00 Jonge mensen op het con-
certpodium. Solisten: Monika Hege-
dus, fluit. Hakan Hardenberger, trom-
pet. David Gwesyn Smith, bariton.
Presentatie: Cees van Drongelen.

23.50 European Business Weekly.
Wekelijks overzicht van de belangrijk-
ste zakelijke ontwikkelingen. Presen-
tatie: Leontien Ceulemans en Peter
Hobday.

00.20-00.25 Journaal.

"Ria Bremer presenteert
'Avros Televizier'. (Neder-
land 2 - 22.20 uur)

Duitsland 2
09.45 Zie Duitsland 1.
13.15 Warum Christen glauben. 13-

-delige serie over religie. Afl.: Ein
Name für das Baby - Zum Thema
Glaube.

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

met Tammy Lauren, Whitney Blake,
Ray Singer e.a. Afl.: Rocker Boomer.

16.20 Logo. Kinderprogramma.
16.30 Unser Freund... das Pferd. Se-
rie over paard en mens. Afl.: Max der
Freiberger.

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

17.10 ""Tele-lllustrierte. Spot, ac-
tualiteiten en amusement.

17.45 SOKO 5113. Serie. Afl.: Glücks-
kinder.

18.20 SOKO 5113. Vervolg.
18.58 Programma-overzicht.
19.00 Heute.
19.30 Lockvögel. Misdaad- en lief-

desverhaal van Rolf Silber, met Win-
fried Glatzeder, Krista Posch, Daniele
Legler e.a. Aansl.: Ratschlag für Ki-
noganger.

21.15 WISO. Sociaal-economisch ma-
gazine.

21.45 Heute-journal. Aansl.: Politba-
rometer.

22.15 Denkmal. Cultureel raadspel
van en met Helmut Greulich (Oplos-
sing op 31-1-89).

23.10 Die stillen Stars. Serie portret-
ten van Nobelprijs-winnaars. Van-
avond: de scheikundige Dr. Dudley
Herschbach.

23.40 Gert Fröbes Morgenstern am
Abend. Gert Fröbe draagt gedichten
en proza van Christian Morgenstern
voor en toont zijn pantomimisch kun-
nen. Herh.

00.25-00.30 Heute.

" Gert Fröbe in zijn 'Morgenstern am Abend'. (Duitsland 2 -
23.40 uur)

RADIO
Radio 1: 95.3 en 100.3 mHz. 747 kHz (402 m) en
1251 kHz (240 m)
Radio 2: 92.1 en 88.2 mHz (van 19 00-7 00 ook
frequenties AM- en FM-zenders Radio 1)
Radio 3: 103.9en 90,9 mHz
Radio 4: 98.7 en 94.5 mHz
Radio 5: 1008kHz (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 97.9kHz)
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

Duitsland 3 West
07.55 Gymnastik im Alltag. (1/5).
08.10 Schooltelevisie.
09.10 Sesamstrasse.
09.40 Telekolleg 11. Cursus geschie-

denis. Les 16. Herh.
16.35 Teletekstoverzicht.
17.00 Schooltelevisie.
18.00 Telekolleg 11. Cursus Duits. Les

17.
18.30 Sesamstraat.
19.00 Aktuelle Stunde. Regionaal

magazine met nieuws en sport.
19.40-19.55 Raamprogramma van

de regionale studio's.
20.00 Landesspiegel.
20.30 48 Stunden. Reportage.
21.00 Fragen Sic Frau Dr. Cora. Pro-

gramma voor brandende levensvra-
gen, m.m.v. Johanna von Koczian.

21.30 West 3 aktuell.
21.45 Hilferufe. Kerstin Wiegand: Ich

möchte endlich an mich glauben.
22.45 Philosophie heute. Der Zaube-

rer von Messkirch, programma over

Martin Heidegger.
23.45-23.50 Laatste nieuws,

België RTBF
14.00 Schooltelevisie. 16.50 Schoolte-
levisie. 17.45 Vacaturebank. 18.00
Nouba nouba, met Hello Kitty en Tik
Tak. 18.30 Jamais deux sans toi, geva-

rieerd informatief programma. 19.00 .
Journaal. 19.03 Ce soir, Waalse actua-
liteiten. 19.24 Paardenkoersen. 19.30
Journaal. 20.00 Contacts, verkeerstips.
20.05 L'Écran témoin. Au dessous du
volcan. Amerikaanse speelfilm uit 1984
van John Huston, met Albert Finney,
Jacqueline Bisset, Anthony Andrews,
e.a. 23.15 Laatste nieuws. 23.45-23.55
Tribune économique et sociale, econo-,
misch magazine. Vandaag: Les clas-
ses moyennes. (Herh.).

België Telé 21
18.30 Schooltelevisie. 19.30 Journaal
met simultaanvertaling in gebarentaal.
20.00 Start, sportprogramma. Met: EK-
kunstrijden op de schaats te Birming-
ham, samenvatting van de afgelopen
week; Wereldcup skiën te Wengen, sa-
menvatting van het weekend. 22.00-*
22.454 Top 21, hitparade. Presentatie:
Maureen Dor. (Herh.).

TVS
16.05 Brèves. 16.10L'Homme Au Képi
Noir. 16.30 Bonjour, Bon Appétit. 17.00
Récréation. 17.30 Des chiffres et des
lettres. 17.55 Brèves et Météo Euro-
péene. 18.00 Tante Blandine. 19.30 j
Papier glacé. 20.00 L'autobus du show- i
business. 21.00 Nouveau monde. I
22.00 Journal télévisé. 22.30 Météo i
Européene. 22.35 Entrepreneur Inc. j
23.00 Les événements D'Octobre. j
00.30-01.00 Biondi et Cie.

Radio 1 radioleder heel uur nieuws. 7.04 Hier en
nu. 7.15 Het Levende Woord. 7.22
Lichte muziek. 7.30 Nws. 7.33 Hier
en nu. 8.32 Maandagmorgen ma-
gazine. (9.30, 10.30 en 11.30
Nieuwsoverz. Hier en nu). 12.06
Boer en tuinder. 12.30 Nieuws-
overz. Hier en nu. 12.32Over ko-
pen gesproken. 12.50 Moment.
12.56Meded. t.b.v. Land- en Tuin-
bouw. 13.09 Hier en nu. 14.06Ve-
ronica nieuwsradio. 19.03 Veronica
nieuwsradio extra. 20.03 Club Ve-
ronica trend. 21.02 KRO's Jazz
Connection. 22.02 Op de eerste
rang. 22.50 In het teken van de re-
genboog. 23.05 Met het oog op
morgen. 0.02 Easy listening. 2.02
AVROW. nachtdienst. 6.02-7.00
Auto inrw/ro aan!

Radio 2
leder heel uur nieuws. 7.04 Een
goede morgen met Ron Brandste-
der (8.04-8.15 TROS-Aktua) 9.04
TROS Gouden Uren. 11.04Op Vol-
le Toeren. 12.04 André van Duin.
13.04TR0S Aktua. 13.15Tijd voor
Tetske. 14.04 Muziek uit duizen-
den. EO: 15.04 Met muziek het
hele land door. 16.04 Open huis.
16.57 EO-Metterdaad hulpverle-
ning. 17.04 Ronduit Radiokrant.
18.04 Tijdsein. 18.25Kom er es uit.
18.50De wolkenwagen. 19.03Van
u wil ik zingen. 19.30Hemelsbreed.
19.45 Begrijpt u wat u leest? 20.02-
-7.00 Zie radio 1.

Radio 3
leder heel uur nieuws. 6.02 De
Baas van de week. 9.04 Arbeidsvi-
taminen 12.04 Hollands Glorie.
14.04 Toppop Radio. 16.04 Top-
pop twintig. 18.04 Driespoor. 19.03
Het steenen tijdperk. 20.03 Muziek

met Meta. 22.03 Candlelight.
23.03-24.00 Droomgeheimen.

Nederland 3
NOS
09.00-09.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
10.00 Maar niet heus. Les 3.
10.30-11.00 Jonge onderzoekers.

Les 10.
13.00-13.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
14.30-15.00 Engels basisonderwijs.

Groep 8. Les 4.
17.15 Nieuws voor doven en slecht-

horenden.
17.30 Journaal.
17.44 Sesamstraat.
18.00 Medelanders Nederlanders.

Kasih Brani, Moluks vrouwenpro-
gramma.

18.30 Taal van alledag. Les 2. Herh.
18.45 Taal van Alledag, les 17.
19.00 (TT)Het klokhuis.
19.15 (TT)Het jeugdjournaal.
19.25 Het waanland. Kinderprogram-

ma waarin theater en boeken centraal
staan.

19.36 Houden van Holland. Film van
de Bond Heemschut.

19.41 Zendtijd ten behoeve van de
Partij van de Arbeid (PvdA).

20.00 Journaal.
20.29 Qwerty. Actuele rubriek over

mensen en computers. Presentatie:
Machteld Kooij.

21.15 Sport Studio.
21.55 Kenmerk. Actualiteitenrubriek.
22.20 Bericht van de Wilde Ganzen.
22.30 Journaal.
22.40 Den Haag vandaag. Parlemen-

taire ruriek.
22.55 Open Universiteit. Bedrijfseco-

nomie.
23.25-23.30 Nieuws voor doven en

slechthorenden.

Duitsland 3 SWF
08.30 Telekolleg 11. Cursus Duits. Les

17.
09.00-10.35 Schooltelevisie.
16.30 Musik in ihrer Zeit. Serie. Afl.:
Klassik. \

17.00 Beitrage zur informations- j
technischen Grundbildung. Infor-
matieve serie. Afl.: Wer ist ALbert [
Schneider? :

17.30 Telekolleg 11. Cursus Duits. Les !
17. (herh.).

18.00 Sesamstraat.
18.28 Da schau her. Programma voor ;

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

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

teuer. Documentaire. Afl.: Die 'edlen \
Wilden' im Stillen Ozean, noch is Pa- \
lau 'Republik auf Probe'.

20.15 Andere Volker - andere Sitten. ë
Documentaire. Afl.: Seksualiteit.

21.00 Südwest aktuell - Neues urn ë
Neun. Ë

21.15 Markt. Gevarieerd economisch j
magazine met muziek. Presentatie: ;
Manfred Trebbes.

22.45-22.50 Laatste nieuws.

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

kaanse serie. (Herh.).
09.55 Tennis. Samenvatting Austra-

lian Open vanuit Melbourne.
11.00 Die Springfield Story. (Herh.).
11.40 Sketchhotel. Serie. Afl.: Hotel

Freud (3).
11.50 Tekenfilm.
12.00 Du schon wieder. Amerikaan-

se serie. (Herh.).
12.30 Klassik zu Mittag, m.m.v. het
RTL-Orkest.

13.00 Heute bei uns.
13.10 Tennis. Australian Open in Mel-

bourne.
15.45 Netto: Ihre Wirtschaft heute.
15.55 RTL Aktuell.
16.05 Die Springfield Story. Ameri-
kaanse serie. Af1.671.

16.55 RTL Aktuell.
17.00 Tennis. Australian Open in Mel-

bourne.
17.55 RTL Aktuell.
18.00 Ihr Auftritt, Al Mundy. Afl.: Drei

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

Mann. Afl.: Bigfoot und die Ausserir-
dischen.

20.00 IhrWetter.
20.10 Die grosse Liebe. Duits-Israëli-

sche speelfilm uit 1984 van Dan Wol-
man.

21.50 RTL-Spiel.
22.00 RTL Aktuel.
22.25 Tennis, samenvatting Austra-

lian Open in Melbourne.
22.35 Mannermagazin 'M.
23.10 Kulturmagazin 10 vor 11.
23.35-00.20 Twilight Zone. Afl.: Be-

sessen/Der Hüter der verlorenen
Stunde.

SAT 1
06.00 Guten Morgen mit SAT 1. 09.00
SAT 1 Bliek. 09.05 Mitten in Europa -
Deutsche Geschichte. 09.35 Superka-
ter. Afl.: Heiße Würstchen - Heifte Ge-
schafte. 10.00 SAT 1 Bliek. 10.05 Ge-

neral Hospital. Afl.: Backgammon zu
dritt. 10.50 Teletip Koenen. 11.00 SAT
1 Bliek. 11.05 Crazy Movie - Das grofte
Lachen. Britse komedie uit 1972 van
Harry Booth, met Reg Varney, Norman
Rossington, Suzanne Lloyd e.a. 13.00
Tele-Börse. 14.00 Ihr Horoskop. Afl.:
Programma-overzicht. 14.05 Mr. Ma-
goo. Afl.: Mr. Magoo und Robin Hood.
Deel 3. 14.30 ■ Lassie. Afl.: Das Ge-
schaft. 14.55 Der Goldene Schuss.'
15.05 General Hospital. Afl.: Kampf urrt
Milch. 15.50 Teletip Koenen. 16.00 J
Mem Freund Taffdi. Afl.: Auch Gast-j
freundschaft hat Grenzen. 16.25 DcC
Goldene Schuss. 16.35 Die Leute von.
der Shiloh Ranch. Afl.: Sandsturrn.]
17.35 SAT 1 Bliek. 17.45 Bezaubernd*
Jeannie. Afl.: Der Wetterfrosch. 18.15
Glücksrad. 18.45 SAT 1 Bliek. 19.00
SAT 1 Wetter. Aansl.: Programma*
overzicht. 19.10 V - Die ausserirdjj
schen Besucher kommen. Afl.: Freiheit
für Rawlinsville. 20.00 SAT 1 Blic#r
20.10 Make-up und Pistolen. Afl.: Teft
ror in der Modebranche. 21.05 SAT "Bliek. 21.10 Dort oben, wo die Alp*
glüh'n. Duitse heimatfilm uit 1956 v*JOtto Meyer, met Ingmar Zeisberg, &
bert Rueprecht, Lotte Ledl, Erik Frey.
Gerunde Locker, Peter Gruber, Har<*>;
Hesse e.a. 22.55 SAT 1 Bliek. 23.0»
News & Stories. 23.45-23.55 Program-
ma-overzicht.

ssvc
| 12.30 For Schools. Stop look listen.
E Food:Bananas.
| 12.40 For Schools. Landmarks. Li-
= ving with the weather.
= 13.05 Children's SSVC. Tumbledown

farm.
| 13.20 Charlie Chalk. De buitengewo-

ne antikiteiten van een clown.
| 13.35 Bazaar. Met Judy Spiers en
| Fred Harris.
| 14.00 News and weather.
ï 14.30 Neighbours. Paul begint te twij-
= felen aan de loyaliteit van Gail.
| 14.50 Knots landing. Afl.: Weighing
= of Evils.
| 15.40 Children's SSVC. Allsorts.
| 16.00 The Real Ghostbusters. Kan

Ghostbuster het mysterie oplossen
rond het niet afgewerkte boek van
Agatha Grisley om haar geest totrust

1 te brengen.
= 16.20 The best kept secret. Nieuwe
I serie met verhalen door Emily Rodda
I verteld door Elaine R. Smith.
Ê 16.35 Knightmare.
= 17.05 Grange HUI. Trevor ervaart dat
| Vince ESP heeft.
| 17.30 Blockbusters. Gepresenteerd
I door Bob Holness.
1 17.55 The Chart Show. Non-stop vi-

-1 deoclips uit detop tien..
E 18.45 News and weather.
= 19.00 Strike it Lucky. Quiz gepresen-
| teerd door Michael Barrymore over

geavanceerde technieken.
= 19.25 Coronation Street. Alan Brad-

ley werkt zichzelf verder in de proble-
jj men.

Ë 19.50 Dallas. Nieuwe serie.
| 20.35 Dribing in Germany. Hoogte-

punten uit de verschillen tussen auto-
rijden in Duitsland en Engeland.= 21.05 Boon. Afl.: The devilyou know.

i Een routinekwestie voor Ken en Mar-
Ê garet ontwikkelt zich tot iets anders
Ë dan normaal.
Ë 22.00 News and Weather.
Ë 22.30 World in Action. Reportage.
Ë 22.55-23.50 Sportscene. Vandaag

hoogtepunten uit de in Schotland ge-
speelde voetbalwedstrijden.

Radio 4
7.00Nws. 7.02 Aubade (8.00 Nws).
9.30 Daar word ik stil van. 10.00
KRO-Klassiek op maandagmor-
gen: 1.Gerhart Hetzel,viool, en Eli-
sabeth Leoinskaja, piano. 2. En-

" semble Wien Berlin. 3. Boris Per-
gamenschikov, cello, en Pavel Gili-
lov, piano. 11.50 Over muziek.
12.00 Radio Vierklank. (13.0C
Nws.) 13.50 Over kunst en kuituur
14.00KRO-Klassiek op maandag-
middag: Beethoven en Spor. 15.5C
KRO-Literair: Over poëzie. 16.00 Ir
antwoord op uw schrijven - klas-
siek. 16.45 Zin in muziek. VARA
17.00 VARA-klassiek: Mily Balaki-

rev. 18.00 Nws. 18.02 Blazers ma-
gazine. 18.30 De Klassieken: Ita-
liaanse vocale muziek. 20.00 Nws
20.02 De VARA-Matinee: Radio
Filharmonisch Orkest 0.1.v. Valeri
Gergiejev m.m.v. Oleg Kagan,
viool. 22.00 Jazz op vier. 23.00-
-24.00 Het zout in de pap.

Radio 5
6.30-6.49 Scheepvaart- en markt-
berichten en uitgebreid weerbe-
richt. 9.00 Nws. 9.02 NOS Sportief.
9.25 Waterstanden. 9.30 Trauma-
tologie. 10.00 Factor 5, met om
11.00 Berichten van en over oude-

ren. 12.00 Nws. 12.05Het voordeel
van de twijfel. 13.00 Nws. 13.10
Faktor 5, metom 13.10 Bericht van
buiten. 14.00 Moetje horen. 14.05
Weet wat je eet. 14.25Radio drie-
hoog-achter. 14.45 Chips die je niet
kunt eten. 15.00 Bericht uit het ko-

ninkrijk. 16.30 NOS Kindermagazi-
ne. 17.00 Wat een taal. 17.30 Het
einde van de oorlog. 17.55 Meded.
en schippersberichten. 18.00Nws.
18.10 Chips die je niet kunt eten-
magazine. 18.20 Uitzending van
D'66. 18.30 Progr. voor blinden en
slechtzienden. 18.40 Nederlands
Israeëlitisch Kerkgenootschap.
18.55 Promoprogr. voor buitenlan-
ders. 19.00 Programma voor bui-
tenlandse werknemers. Het voor-
deel van de twijfel. 21.35-22.00
Hobbyscoop.

Omroep Limburg
7.15-7.59 Ochtendmagazine: Lim- "burg actueel, gastv.d. dag en muz.
8.05, 9.02, 10.02 en 11.02 Kort
nws. 12.05-12.56 Middagmagazi-
ne: Limburg Actueel, Limburg en
de wereld, agenda en muz. 13.05,
14.02, 15.02 en 16.02 Kort nws.
17.02 Region. weerber. 17.05Lim-
burg actueel, agenda en muz.
17.25 Vakwerk: de Limburgse ar-
beidsmarkt, scholing en vakature-
bank. 17.55Kort nws. 18.05-18.07
Aankondigingen.

3 SAT
14.15 Programmaoverzicht. I*-3;
Gast im Studio: Jan Carr's NuclejJ*
15.29 Der Musikkanal auf der IFA B'-
-16.15 Udo Lindenberg in concen
Feuerlandrevue '88. 17.15 Heu»
Abend in 3sat. 17.20 Mini-ziss. Jeu9^journaal. 17.30 Pinocchio. Afl--
Stadt der Delphine. 18.00 Bilder a"s

Österreich. 19.00 Heute. 19.22 3».
Studio. 19.30 X-Large. JeugdmaQ*'
ne. 21.00 Ein Heim für Tiere. Afl:Tra^riger Sonntag. 21.45 Kulturjourn*;
21.53 Sport-zeit Nachrichten. 22-""
Zeit im Bild 2. 22.20Der schwarze Sn»
riff. Amerikaanse speelfilm uit 19^.vjrJerrold Freeman, met Louis Gosse' I ■'

Clv Culager, Mary lice, James Mct°
chin, Barton Heyman, Barry Brown e- "23.50 3sat-Schlagzeilen.

Sky Channel
06.30 European Business Channel-
-07.00 Good Morning Scandinavië
08.00 The DJ Kat Wake-Up Club.
08.05 The DJ Kat Show.
09.00 Cisco Kid.
09.30 Pound Puppies. ek.
10.00 ««Made in Germany. W^z,e ,

programma. . -.
11.00 "«Countdown. MuzieKP'"

gramma. ma \
12.00 ««The Coca-Cola Eurocn»
Top 50. Muziekprogramma.

13.00 Another world.
14.00 Beyond 2000.
15.00 Ritters Cove.
15.30 Starcom. .016.00 ««The Nescafé UK Top "

Muziekprogramma.
17.00 The DJ Kat Show. j

17.57 Thé* Uniroyal Weather ReP°'
18.00 Flying Kiwi.
18.30 I Dream of Jeannie. rt18.57 The Uniroyal Weather ReP°'
19.00 The Ghost & Mrs.Muir.
19.30 The Insiders. to|
20.30 Monday Movie. Sweet Scem

Death. A
21.57 The Uniroyal weather repo^
22.00 Mobil motorsports news.
22.30 ««Soul in the City. MuzieKP1

gramma. jj,
23.30 ««The Nescafé UK Top "*

Muziekprogramma. . rO-
-00.30 "«Canada calling. MuzieKP'

gramma. .*

00.57 The Uniroyal Weather repo^

Super Channel
07.00 World news and business-
-08.00 Entertainment mix. Elk uur

16.30 World News.
16.30 Hot Line live.
18.30 Captain Power and the ;

diers of the future.
19.30 Kate and Allie.
20.00 Bird of Paradise. [
21.45 World News.
22.00 The discovery zone, fil"1-
-00.00-03.00 Entertainment mix-

BRT 2
5.30 De Gouden Geeuw. (6.00,
6.30, 7.00 Nws. 7.30 Nws. en
R.V.A.-berichten). 8.00 Nieuws.
8.12 De Groote Magazijnen. 10.00
Nieuws. 10.03Kwistig met muziek.
11.55 Mediatips. 12.00 Limburg
1989. 13.00 Nieuws. 13.10 Joeke-
bokssouvenir. 14.00 De eerste
dag. 16.00 VooruitAchteruit. 17.00
Focus. 17.10 Hitrevue. 18.00
Nieuws. 19.00 Zig-Zag. 22.00
Nieuws. 22.05 Maneuvers in het

donker. 23.30-2.00 Twee tot tw

(om 00.00 uur Nieuws.)

Belg. Rundfunk
6.30 Radiofrühstück. 7.15Wu i(1
kasten. 7.30 Regionalmag g,„
7.45 Veranstaltungskalender" „»
Presseschau. 8.30 Besin"^
Worte. 9.05 Regionalmagaz"
Musikexpress. 10.00 Gut "legt. 11.05 Gut Aufgelegt
Müsik bei Tisch (Veranstaltun^
lender). 12.30 Presseschau,.
Frischauf. 14.05 Schulfunkjv^
geschichte des Alltags. vom
riegel zum Tresorschloss.
Musikzeit heute: Operette urw p
sical. 15.00 Nachmittagss' pi
16.05 Spotlight: US-Charts-
Oldiekiste. 18.00 Regf^.O»
richten: BRF-Aktuell. 18.W-'
Jazz.

Luxemburg/RTL
5.30 Guten Morgen! 900 t

wie kein anderer. 11 00 Tre_
elf. 12.00 Is janDing. 14.uv,
16.00 Entenjagd 17.00 H|ljg oO
sikduell. 17.50 Sportshop _ gji
RTL-Musikduell. 19-00-1.w
junges Musikprogramm.

WDR4
4.05 Radiowecker. 6.05 M

2 <jl
melodie 9.05 Musikpavil on . ?<<r
Gut aufgelegt. 14.05 Auf oe^
menade. 15.00 Café-K°
16.05 Heimatmelodie. 1'" ŝCn«,,
sik-Express. 20.05 .z"'
Broadway undKudamm. t '^.IPsik zum Traurnen. 2Z-
Nachtexpress.

.iillllll
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" Japans straatbeeld uit de documentaire 'Japan. (Neder-
land 1 - 22.40 uur)
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fNOG DEZE WEEK GEOPEND!!!
59 /^~ "~"~^/ "\/^~ n^ Daarna is de Meubelboulevard voor 10 dagen
2p __ V- gesloten, vanaf maandag 30 januari
§f *^s^^~~ ~^^^ "N,/^~ "X/ -\ (week voor carnaval) tot en met 8 februari

$* 1 MFUBELBOULE^SS,! ~^^N/" \ OP DONDERDAG 9 FEBRUARI 1989 HOPEN WIJ U WEER TE
5 L H " Hl , V^ \ s~ MOGEN BEGROETEN OP ONZE SCHITTERENDE EN UNIEKE

_*<-""U L □ p- \\ (\ f) L V^ MEUBELBOULEVARD, waar uop een oppervlakte van 10.000 m 2tt v^~_ I I B f Tl 1111 Ili f7A /'ft een collectie meubels vindt, zowel KLASSIEK als MODERN in
g' f£sf*^\ f lil n I K M P lil "i {'"ilV' \) 1 diverse PRIJSKLASSEN, STIJLEN en HOUTSOORTEN.I > 7 'A \ pny U H! hi^^- Ul'^-». Lft^_ in i Wl \iPll l Tevens vindt u bij ons alle bekende merken, zoals: AUPING,

* * iTf! Aoj I I 1r^S Blijft' E *SL, I—U ■ il if 1 I?Sr\ BENDERS/BENCH, ROLF BENZ. CASTELIJN, GELDERLAND,

J t&&j^jfa^^jQlE^ £t^|S^jjjj \^^^^jJ^^M^MM^.■T^ta?? Bovendien beschikken wij over 100 gratis PARKEERPLAATSEN

-. ■ ,:V' .VV^n^r^aa» ' '; ; Kom vrij en blij meubels kijken, kiezen en kopen op dem i MEUBELBOULEVARD!

I MEUBELBOULEVARD René Pans B.V. Dt:%::iïizt^ulevatd
cabergerweg 10, Maastricht, tel. 043-215585 Meubelboulevard
"*t beste bereikbaar via de Noorderbrug, richtingsborden Bosscherveld Wijk 17 volgen, Noorderbrug helemaal rechtdoor afrijden tot aan verkeerslicht, dealer ufr^i d«« rechts afslaan (dus niet de slinger af naar het centrum). Ook te bereiken met stadsbus lijn 10. 's Maandags vanaf 13.00 uur geopend en donderdag koopavond. ,'f'

' ru4UKitbSLWjj|
f ScAow-scAfta&tte.^11 Allesmoet weg! 1
||A De laatste stoffen 0" 0" f " O" f§f P/m

Dautzenbergstraat 25 - Heerlen J

HOEPEDAGOGIEK^zerMAAKT Iffißjjl

I S^srussa-^^TS^- HMmeest veelzijdige deelu3dstua p

Vraag alvast een brochure. ~__ .
HOGESCHool_______ y^J ■

I Wedden dat ute veel betaalt voor II uw autoverzekering? I
I Wij zijn er absoluut zeker van, dat u bij ons goedkoper uit bent.

Alle gegevens en premieberekeningen van maar liefst 60
verzekeringsmaatschappijen zitten bij ons in de computer. Dus kunnen
we altijd de goedkoopste voor uw situatie en uw auto uitzoeken! Neem

de proef op de som. Eén telefoontje en u weet het. Wij garanderen u dat
't de moeite waard is.

Laat onze computer uw voordeel berekenen.
Geurts Assurantiën, 045-211668/221090, Nieuwstraat 22-24

Veld Assurantiën, 045-215458, Nieuwstraat 116, Hoensbroek

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 vpojr^continudiensj<;uj-sisten.

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 ■■% ■ ■■ mm
studiegids. 111 |f
Laan van Hövell tot r Ir Wk I
Westerflier 13,6411 EW ■ ■ ■■■■« I

| Heerlen, tel. 045-712281. INTERNATIONAL EDUCATION CENTRE I
■|»gp£^_ I Voor uw toekomst en/of hobby! Wilt u een café, disco, coffee-shop, cafetaria,

HR^M; ' bistro, petit restaurant of gemeenschapshuis beheren of in de horeca gaan werken?

rorpKJJ: Geleen, op dinsdag 14 februari, in restaurant Van de Wall, om 10.00 uur
mM^zSÊ Heerlen, op dinsdag 14 februari, in het H.K.8.-gebouw, om 19.30 uur!l||)i Sittard, op donderdag 16 februari, in hotel de Limbourg, om 19.30 uur

Roermond, op vrijdag 17 februari, in hotel Alexander, om 19.30 uurMaastricht, op vrijdag 17 februari, 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 "*«**»« «,„,«.,«,o~>^.„
Instituut Vakonderwijs, Sagittalaan 24, 5632 AL Eindhoven
Telefoon 040-425526 (ook 's avonds) of Roermond 04750-15440. „1
De cursus kan ook schriftelijk worden gevolgd (’ 295.-) 1155a? J**

Wij verstrekken alle
soorten leningen.
Enkele voorbeelden P.L.

84x 60x 36x
5100 — 109,- 165,-
-7500 — 158,- 240,-

-10100 — 210,- 322,-
-20000 326,- 417,- 638,-
-25000 402,- 521,- 797,-
Effectieve rente vanaf 9,6%
Boven 72 mnd. is voor
duurzame gebruiksgoederen

1e hypotheken va. 6,2% ,
2e hypotheken

240 x 180 x 120x
10000 97,- 107,- 132,-
-20000 194,- 215,- 265,-
-30000 291,- 323,- 397,-
-40000 388,- 431,- 530,-
-mits overwaarde
Doorlopend krediet

mcl. rente theo- rente
p.mnd. retische mnd.

looptijd
5000 100,- 69 mnd. 0,97

11000 220,- 66 mnd. 0,87
16000 320,- 65 mnd. 0,83
20000 400,- 65 mnd. 0,83

Uw intermediair

GEURTS B.V.
NIEUWSTRAAT 22-24
HOENSBROEK

Nederlands bouwbedrijf
vraagt voor Dld. omg. M.
Gladbach-Köln ËET.-
TIMM. en mets. Ook col.
Ned. verz. Tel. 045-229529 of
229548.
Club 2000 in Geleen vraagt
nog MEISJES voor week-
end en voor ma. t/m vr. Tel.
04490-42315.
Ervaren VERKOOPSTER
gevr. Full-time baan, min.
leeft. 20 jr. Soll. te richten
aan Woninginrichting
Howa, t.a.v. Mevr. D. Snij-
ders, Nieuwstr. 12-14, 6431
KT Hoensbroek.
Confectieatelier te Oirs-
beek zoekt CONTROLEU-
SE/STRIJKSTER voor hal-
ve dagen + thuisnaaisters
met ervaring. Tel. 04492-
-4890.

SLAGERSGEZEL ge-
vraagd, bekend met het
vak, ook worstmakerij. Tel.
afspraak: 045-252733. Slage-rij L. Huben, Kerkstraat 79,
Brunssum.
CENTRALISTE/TELEFO-
NISTE gevraagd voor dag-en nachtdienst. Heerenwee267. Heerlen.
Huisvrouw zoekt HUIS-VROUW voor privéwerk
Tel. 045-228481.
lm- en exportbedrijf vraagt
op part-time basis ervarenactieve CHAUFFEUR voorverhuiswagen, groot rijbe-
wijs. Liefst AOWer of WA-Oer, enige kennis Frans enDuits en buitenlanderva-
ring strekken tot aanbeve-ling. Eigen vervoer en tel.vereist. Br.ond.nr. HO 673Limburgs Dagblad, Kou-venderstraat 215, 6431 HEHoensbroek.

Een eigen speciaalzaak!
Dat kan wanneer u met vis omkunt gaan en belangstel-

ling heeft voor traiteursprodukten.
Wij hebben voor ondernemende vakmensen met mid-
denstandsdiploma, uitstekende lokaties beschikbaar in

Limburg. Tel. 020-474018.

The Wall Street
Journal/Europe

seeks a Production Assistant for their publishing opera-
tions in Heerlen. Prefer college degreeor equivalent pu-
blishing/printing background. Must speak and write
English fluently. Salary to commensurate with experlen-
ce. Please address all inquiries to:

Dow Jones Publishing
Co. (Europe) Ine,

Warren Reed - Production Manager
In de Cramer 37

6411 RS Heerlen
I — ■ _

VAN ISHOVEN STICHTING
ACADEMIE VOOR HANDELSWETENSCHAPPEN

IN JANUARI/FEBRUARI STARTEN WIJ WEER MET:

" STAATS PRAKTIJK DIPLOMA SPD

P J INLICHTINGEN EN AANMELDINGEN:
aKv^Cw-H l*T KORTE HAVENSTRAAT 29Vö /r\ lOr^ 5611 VN EINDHOVEN
JST/P* TEL" 04°-120446> BGG 534986

" " " ■ ■ ■ H-.— .. ■■ ■■

't Allerbeste voor 'n vriendelijke prijs
Upl -. ■ \\mWmmmmWÊmmm\ \Wm?m^k Ka^^ BBBelh^l iïldlb Kdieiio|Jt3lv OT £%Jl

mmm^T « : ■''■'- mmmW fiSBÜ^M m^Lmmmmmm^lmmWW S^sS^^te^

'halfje'-leverworst JltfN^Ï*<^^^m .^^_ —— ■ I _l Zoekt u maar uit! «
j/^^ÊmmW" lïSlff^L. Ti I lfcl MA iV IV MA mWÊTM Gewassen winterpeen, l||lerkennismaking: '^f^^m jfli^^^S', MVV Hollandse uien,

ntiy \?=2! IILIU L J L L U 1 J witte kool, TI
I.|M|||[' \jj^aÊJfÊm^ W émmmmM mmmmmmmmW groene kool, Ë "^. ■■ !^iÜMliiPpp DEZE AKTES ZIJN ALLÉÉN GELDIG OP MAANDAG 23-DINSDAG 24-EN WOENSDAG 25 JANUARI 1989 boerenkool, perkilo# %** cent.



Enkele millimeters maken
einde aan sportcarrière

Deze maand worden in Arnhem de
Europese Kampioenschappen voor
Pony's verreden. Een paar weken
geleden ontving Sandy Poyck uit
Sittard een uitnodiging van de Ne-
derlandse Katholiek Bond (NKB)

- om ons land hierbij te vertegen-
woordigen. Vanaf haar 6e verjaar-
dag heeft ze naar dit moment toe ge-
werkt. Maar voor Sandy kwam de
uitnodiging te laat.

Sandy werd vorig jaar september 18
jaar. Volgens deregels van de NKB
betekent dit, dat zij niet meer op een
pony mag starten en alleen nog aan
wedstrijden voor paarden kan deel-
nemen. Maar Gwen, de pony waar-
mee Sandy afgelopen jaar zo veel
triomfen vierde, is enkele millime-
ters te klein om als paard te starten.
Dus een anderpaard kopen? Sandy:
„Dat zou nog wel kunnen, maar het
onderhoud kan ik niet betalen. Daar
heb ik geen geld voor."

Sandy was als kleuter al wild op
paarden. „Vroeger was er op deker-
mis altijd iemand die kinderen op
pony's een ritje liet maken. Als ik
dan met mijn ouders naar de kermis
ging, wilde ik niets anders dan op
een van die Shetlanderties het
straatje op en neer rijden. Steeds
maar weer. lets anders wilde ik
niet." Toen Sandy zes jaar werd
mocht ze met paardrijlessen begin-
nen. „Een onvergetelijke verjaar-
dag, want mijn benen waren einde-
lijk lang genoeg." Paardrijden werd
de belangrijkste hobby voor Sandy.

Na twee jaar les werd haar op een
zaterdagmiddag gevraagd of ze de

volgende dag met drie andere kin-
deren mee wilde doen aan een wed-
strijd. „Na de les nam mijn moeder
mij hals over kop mee om nog voor
winkelsluitingstijd een échte rij-
broek te gaan kopen. Ik had altijd
een oude trainingsbroek gedragen.
Een jaar later ging ik met zeven an-
deren dressuurwedstrijdenrijden."
De eerste jarenkreeg Sandy les van
Paul Goldstein, die later in Duits-
land ging werken. „Maar hij kwam
wel voor belangrijke evenementen
in mijn ruitercarrière naar Neder-
land."
Sandy heeft altijd veel steun van
haar moeder gehad. „Toen mam en
ik alleen kwamen te staan, moest zij
werk gaan zoeken. Omdat ze in het
begin net genoeg verdiende om van
te leven, nam ze voor de zaterdag
een extra baantje zodat ze mijn rij-
lessen kon betalen."

In 1981 werd Sandy te groot voor
haar kleine, zwarte pony 'Pas-op.
„Maar ik heb hem wel nog twee jaar
als troeteldier gehouden. Ik ben
toen op Jeroentje, een manegepony
gaan rijden. Jeroentje was te wild
om dressuur te rijden en het eerste
jaareindigde ik tijdens wedstrijden
dan ook als laatste. Maar ik kreeg
hem in dehand en uiteindelijkekon
ik met Jeroentje in de klasse Z
(zwaar) naar de Limburgse Kam-
pioenschappen. Daarna werd ik af-
gevaardigd naar de Nederlandse
Kampioenschappen. Het was de
eerste keer datik meedeed in dena-

tionale top. Een onvergetelijke erva-
ring, want ik won met Jeroentje
voor het eerst de Nederlandse Kam-
pioenschappen."
Kleine meisjes worden groot en op-
nieuw moest Sandy overstappen op
een andere pony. Jeroentje werd
verkocht en maakte plaats voor
Gladstone. Drie jaar lang zouden
deze 'dondersteen' van een pony,
die zich in de wei alleen door meis-
jes laat vangen, en de jonge amazo-
ne een hechte combinatie vormen.
Samen reden en sprongen ze op na-
tionaal niveau zestal-dressuren en
voor het eerst startte ze ook voor
een cross-country.

Drie keer per week was Sandy in de
manege te vinden en in devakanties
zelfs iedere dag van elf tot zeven
uur. „Het afgelopen jaar heb ik op
Gwen, een pony van Gradussen, ge-
reden. Via de Limburgse en'de Ne-
derlandse Kampioenschappen
stond ik in een internationaal par-
cours en na Jumping Amsterdam
kwam Jumping Maastricht."

Dank zij de prestaties van het afge-
lopen jaarheeft de NKB Sandy nu
geselecteerd voor de Europese
Kampioenschappen. Maar helaas,
het is te laat. Sandy mag na 1 januari
van dit jaar, nadat ze de Europese
Kampioenschappen al acht keer
heeft bijgewoond, niet meer als po.-
nyruiter starten. Want pony Gwen
kan zich, op een paar milimeter na,
niet met paarden meten.

O Sandy Poyck heeft tijdens haar sportcarrière al heel wat
prijzen in dewacht gesleept. Foto: peterroozen

Kind
Mart Schoutrop geniet als ze vertelt
over de ervaringen met 'haar' groep
oudjes in de leeftijd van 72 tot 88
jaar. „Je kunt zoveel voor elkaar be-
tekenen. Er wordt een praatje ge-
maakt over het weer en meestal

volgt er dan wel een goede raad
'Kind', want zo word ik genoemd
'als je naar buiten gaat moet je wel
een dikke jas aandoen, want het is
koud. Ze vertellen de leuke dingen
dieze meemaken, maar ook de tries-
te verhalen krijg ik te horen. Er ont-
staat een band en ik denk dat dat
komt omdat praten door de telefoon
zoveel gemakkelijker is."

De meesten van de cirkel weten dat
Mart, toen ze eenmaal thuis zat, nog
moest leren koken. „Met een volle
dagtaak had ik als alleenstaande
geen zin om te koken. Dus at ik al-
tijd buiten de deur. Zoiets wordt
dan wel eens verteld. Als ze weten
wat ik ga koken, krijg ik dan ook
steevast een recept aangereikt. Ech-
te ouderwetse, lekkere recepten. En
als ik zeg dat ik iets niet mag heb-
ben dan vinden ze dat flauwekul,
want hunrecept is gezond.Nou, dat
is toch prachtig."

De Telefooncirkel is géén huwe-
lijksbureau, daar laat Mart geen
twijfel over bestaan. „We kunnen
daar ook niet aan beginnen. Soms
vraagt iemand, die graag bij de Tele-
fooncirkel aangesloten wil worden,
om een speciaal iemand die hij of zij
mag bellen. Dat doen we dus niet.
We houden wel rekening met het
feit dat twee personen het niet met
elkaar kunnen vinden. Dan krijgen
ze een ander telefoonnummer."

Sociale
vaardigheden

Binnenkort start 'Vorming en
Scholing voor Vrouwen' (VSV)
in Voerendaal met twee cursus-
sen. Tijdens de cursus 'Hoe zegje
wat je denkt' leren vrouwen
d.m.v. oefeningen in sociale
vaardigheden voor zichzelf op te
komen en hun eigenwaarde te
vergroten. 'Levensloopplanning
voor vrouwen' is een cursus die
vrouwen begeleidt in hun keuze
voor een betaalde of onbetaalde
baan, een loopbaan ofeen studie.
Beide cursussen worden tijdens
12 bijeenkomsten gehouden en
kosten ’ 35,-.
Meer informatie: Corry Jansen,
« 04459-1620; José Senden,
S? 04459-1774 of Marian Mertens,
S 045-752136.

'Telefooncirkel zorgt voor een veilig gevoel'

Dagelijks contact haalt
beiaarden uit isolement

„De Telefooncirkel is voor iedere bejaarde die graag zelfstandig
wil blijven wonen belangrijk. Het is geen kwestie van sociale
controle, zoals wel eens wordt beweerd, het geeft de mensen
die hierbij aangesloten zijn juist een veilig gevoel. Daarbij
brengt het dagelijkse contact vooral eenzame mensen even uit
hun isolement."

ledere morgen om twintig minuten
over acht belt Mart Schouttop uit
Geleen namens het Dienstencen-
trum Zuid twee bejaarde mensen
op. Daarna start zij om halfnegen de
Telefooncirkel. „De bejaarde die ik
bel, belt de volgende weer op en om
negen uur sluit de cirkel. Ik krijg
dan van de laatste te horen hoe het
gaat met de groep en als iemand
zich niet goed voelt, bel ik die be-
wuste persoon zelf nog eens op.
Mocht iemand om de een of andere
reden de telefoon niet opnemen,
dan waarschuw ik de sociale werk-
ster van het Dienstencentrum. Zij
gaat dan kijken of er iets aan de
hand is."

Mart Schoutrop leeft helemaal mee
met het wel en wee van 'haar' oud-
jes.Ze heeft dan ook geenrust voor-
dat het laatste telefoontje binnen is.
„Soms zit ik voor niets te wachten.
Uiterlijk tien over negen bel ik dan
op. Meestal krijg ik dan te horen:
'Ojee, ik ben jouhelemaalvergeten.
Dat krijg je met bejaarde mensen,"
vertelt Mart lachend, daarbij hele-
maal voorbijgaand aan het feit dat
zij sinds Kerstmis ook tot de '65-
-plussers' behoort.

Deze geboren en getogen Geleense
wilde, nadat zij als 56-jarige voor het
arbeidsproces werd afgekeurd, niet
bij de pakken gaan neerzitten. „Ik
had een full-timebaan. Doordat ik al
slecht ter been was en daarbij ook
nog eens mijn heup brak, was het
werken dus afgelopen. Dan val je
wel in een diep gat en om de over-
gang wat gemakkelijker te maken,
kreeg ik van de specialist het advies
om iets te gaan doen waar ik een
gruwelijk hekel aan had. Nou, dat
werd dus voor mij een cursus Ne-
derlands en Frans aan de Volksuni-
versiteit. Tussen al die jonge men-
sen mocht ik gewoon niet afgaan,
dus ik moest wel leren. Dan krijg je
vechtlust, neem dat van mij aan."
Na de Volksuniversiteit sloot Mart
Schoutrop zich aan bij een hand-
werkclub voor bejaarden. Daar
hoorde ze van de Telefooncirkel en
ze vond dat dit ook wel iets voor
haar was. „Doordat ik moeilijk kan
lopen ben ik aan huis gebonden.
Nou, dan kan ik ook iets voor ande-
ren doen. En gelukkig was mijn
leeftijd toentertijd voor het Dien-
stencentrum geen probleem. Sinds
een paar jaar ben ik de contactper-
soon van Telefooncirkel Zuid en in-
middels weet ik hoe belangrijk dat
dagelijkse telefoontje voor oude
mensen is."

Sterke arm
ledereen die bij de Telefooncirkel is
aangesloten, moet ervoorzorgen dat
iemand anders een reservesleutel
van de woning heeft. Dat kan bij bu-
ren of familie, maar ook bij de socia-
le werkster van het Dienstencen-
trum. „De ervaring heeft geleerd dat
dit noodzakelijk is. Als er iets ge-
beurt moet iemand in de woning
kunnen komen. Is er geen reserve-
sleutel, dan wordt de politie gewaar-
schuwd en maken zij de woning
open. Hoe geweldig zij helpen, heb
ik zelfkunnen ervaren. Toen ik mijn
heup brak heb ik hen gebeld. Zij
zorgen voor een ambulance, pakten
mijn koffertje met ondergoed en
pyama's in en sloten het gas, het
licht en de voordeur af. En dat doen
ze voor iedereen."
Meer informatie: Dienstencentrum
Zuid Geleen, 8 04490-43041.

vrouw

Zelfvertrouwen
Dinsdag 14 februari start het
Emancipatorisch Vormings-
werk met Vrouwen (EW) uit
Sittard weer met een cursus
'Bouwen aan je zelfvertrou-
wen. Twee vrouwen begelei-
den de groep die d.m.v. van pra-
ten met en luisteren naar elkaar
en ontspanningsoefeningen
hun zelfvertrouwen proberen te
versterken. De cursus bevat 12
bijeenkomsten en kost ’ 30,-.
Meer informatie: Willy van Ge-
merden, « 04490-73985 of Mar-
ly Rutten* 04490-52317.

sprekend

Gerry en lede
„Zeventig jaar Katholiek Vrou-
wengilde Maastricht is een hele
tijd. Ons jaarthema 'De verande-
rende rol van de vrouw in de sa-
menleving' was tijdens onze ju-
bileumviering dan ook heel toe-
passelijk. Want ook binnen onze
afdeling van het Katholiek Vrou-
wengilde Nederland is in die ja-
ren heel wat veranderd. Stond
vroeger slechts één vrouw aan
het hoofd van de regionale afde-
ling, momenteel hebben wij een
algemeen en dagelijks bestuur
en in detoekomst willen wij ook
de leden steeds meer bij de acti-
viteiten betrekken.

Door ons jaarthema hebben wij
duidelijk de veranderingen van
de vrouw in de samenlevingkun-
nen aantonen. Was zij vroeger ge-
bonden aan het gezin, nu zie je
dat vrouwen steeds meer voor
zichzelf opkomen. Dank zy de
emancipatiegolf wordt de vrouw
niet meer beknot door een groot
gezin. Ze kan, als de omstandig-
heden dat tenminste toelaten,
kiezen voor een eigen leven. En
het is niet belangrijk ofdie keuze
het. huishouden is of een baan
buitenshuis. Het is alleen jam-
mer dat, ondanks die emancipa-
tie en ondanks de keuzevrijheid,
de problemen nog lang niet zijn
opgelost.

Dat hebben wij ons vooral gerea-
liseerd toen tijdens onze jubi-
leumviering het jaartal 1990 viel,
een jaarwaarin voor de vrouwen
heel veel gaat veranderen. Meis-
jes die vanaf 1990 18 jaarworden- en dus meerderjarig - krijgen
dezelfde rechten en plichten als
jongens. Dus ook zij zullen tot
aan hun AOW zelf voor de kost
moeten zorgen. Op zich is dat

prima, maar waar wij ons zorg^J
over maken is het feit dat er ov ||
dienieuwe wet nog zo weinig "\ 1
kend is. Het hele verhaal er op
heen is te vaag. Moet de jonge" ■

me blijven werken of, als ,
werkloos is, blijven sollicitere "En hoe moet het dan als erkin"
ren komen in een gezin waarv*
beide partners werken. Er is
nog niet eens voldoende kin»"
opvang. Wij vragen ons af ofz°
verordening van overheidsweg
zomaar kan, zonder dat iederee
die het aangaat - en vooral <*
groep meisjes - voldoende op
hoogte is.

Maar misschien zijn de JonJL
vrouwen daneindelijk af vanhel)akelige dwang dienu nog op n
wordt uitgeoefend. 'Houd voor
je toekomst in de gaten, doe <*
of dat, dan kun jetenminste vo j
jezelfzorgen' wordtnu nogteg y
hen gezegd. ..
We kunnen natuurlijk wel v\
gen dat zon thema feitelijk 1
op de vrouwen van ons gilde v
toepassing zijn, maar uiteind
lijk kunnen zij wel datgene w
ze tijdens bijeenkomsten h°r

0fdoorgeven aan hun kinderen
kleinkinderen.

Zo zal ons nieuwe jaarthema, a
vanaf september op het P
gramma staat: 'Conciliair *
ces: Gerechtigheid, vrede en
heelheid van de schepping' v°
lange tijd onze aandacht vra?T.p
Zon veelomvattend thema »"
je niet in één jaar afwerken- v
eindelijk wordt er van ons 8 fvraagd om samen te werken vo"
een betere wereld waarin
mensen van de toekomst - a
alle kinderen en kleinkinderen
kunnen leven."

" Gerry Roomans (voorzitter) en lede Hendriks (vice-voofi
zitter) Katholiek Vrouwengilde Maastricht.

Foto: WIDDERSHOVE*!

'ledereen kan Metamorfose Massage leren
„Een tijdje geleden gaf ik een pa-
tiënt met de ziekte van Parkinson
de zogenaamde Metamorfose Mas-
sage. Na een aantal behandelingen
kon hij weer een kopje vasthouden.
De artsen stonden voor een raadsel.
Zij nemen over het algemeen deze
werkwijze niet zo serieus. Mijn
eigen' huisarts daarentegen verwijst
zijn patiënten ook wel eens door
naar mij. En als ik dan resultaat
boek, betekent dat voor mij veel
voldoening voor mijn werk," vertelt
Marry van Hese uit Geleen.
Het principe waarmee in de Meta-
morfose Massage gewerkt wordt is:
'het levenzelf. Deze massage is een
eenvoudige techniek voor zelfgene-
zing. Het is van het grootste belang
dat de beoefenaar van deze techniek
zijn bewustzijn niet laat afleiden
door de klachten, de problemen en
de symptomen van de cliënt. De
masseur is een tussenpersoon. Zij
past een lichte massage toe op 'de

voeten, de handen en het hoofd. De
rest doet het lichaam en de geest
van de cliënt zelf.
De resultaten zijn sterk afhankelijk
van de persoon. De ene mens rea-
geert immers anders of vlotter dan
de andere.
Vijfjaar geleden hoorde Marry van
Hese uit Geleen via een kennis dat
er in Tilburg een werkgroep Meta-
morfose Massage bestond.
„Aangestoken door het enthousias-
me van die kennis, ben ik me gaan
verdiepen in de Metamorfose Mas-
sage en ook een cursus gaan volgen.
Ik raakte langzamerhand in de ban
van deze massage-techniek. In eer-
ste instantie paste ik haar alleen toe
op mijn familieleden. Maar sinds
een paar jaar behandel ik gemid-
deld vijftien cliënten per week.
's Maandags bezoek ik mensen die
slecht ter been zyn ofom eenandere
rede niet naar mij toe kunnen ko-
men, thuis. En op dinsdag en don-

derdag masseer ik de cliënten hier."
Als beoefenaar van de metamorfose
techniek gebruiktMarry alleen haar
handen. Er komen geen apparaten
of medicijnen aan te pas. „De cliënt
zit gewoon in een stoelen ik heb zijn
of haar rechtervoet op m'n schoot
liggen. Op de achtergrond klinkt
meestal een rustig muziekje. Ik
masseer de voet van de grote teen
naar dè hiel, over de wreefen gaver-
volgens naar de andere voet. Eigen-
lijk bereik ik daarmee het gehele li-
chaam. Daarna ga ik over naar de
handen en het hoofd om het even-
wicht te herstellen.
Deze massagetechniek is niet alleen
geschikt voor zieke mensen. Ook
gezonde mensen bezoeken mij om
hun conditie te verbeteren of te sti-
muleren. Het kan een oppepper zijn
voor mensen die zich prettig willen
voelen.
Veel succes boek ik bij kleine kin-
deren. Vooral baby's die

darmklachten hebben en daar

vaak huilen. Ik behandel dan■. *
der èn baby. Meestal zijn de {[„^
ten na twee of drie behande»
verdwenen."

" Marry: Jk begin altijd met het masseren van de rechtervoet." Foto: PE
#

Examenvrees
Mensen met examenvreesj^
door de massage van Man*
rustig. Ze hebben geen angsl

om op examen te gaan. .ïiët»^
Marry: „Zwaar depressieve ci.e|
gaan na een aantal keren De"*bor*
te zijn maar al te vaak als ne .
hier de deur uit. Ik moet hierop»
zeggen dat de genezing voor m
procent ligt aan de gespreK*
ik met hen voer. Mensen o' ve
voet aan mij toevertrouwen e fIP
uiteindelijk heel wat bloot*
staat een vertrouwensrelatie
daar uit gaat de cliënt Pra*f"'-naS5*aard gebeurt dat tijdens ac

Meer informatie: « 04490-524^

" Mart Schoutrop: „Dan/c zij de telefoon kan menige bejaarde zelfstandig blijven wonen."
Foto: PETER ROOZEN

(ADVERTENTIE)

' Is uwfiguur
voer u een probleem?

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

Dankzij 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-liguurcorrectie-instituut

voor medisch verantwoord afslanken, langs natuurlijks weg. ■
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Zilver voor
GerardKernkers

Leo Visser
Europees
kampioen

GÖTEBORG - Het Europees
schaatskampioenschap eindig-
de in een complete Nederlandse
triomf. Leo Visser kroonde zich
in Göteborg op superieure wijze
met de titel. De 22-jarige rijder
uit Haastrecht zegevierde op devijf en tien kilometer. Gerard
Kernkers werd zowel tweede op
de afsluitende afstand als in het
algemeen klassement. De over-
winning van Visser was de eer-
ste Nederlandse klassementze-
ge sinds Hein Vergeer in 1986
wereldkampioen werd.

Visser, door de wankelevorm bij de
nationale afstandskampioenschap-
pen een 'vraagteken' genoemd, be-
slistehet toernooi op de 1500 meter,
al was zijn mijl afgezien van de laat-
ste ronde zeker niet van superieure
kwaliteit. Voor Visser betekent het
na-Olympisch seizoen een voorlo-
pig einde van zijn loopbaan.

Net twee weken na de wereldtitel-
strijd in Oslo, waar titelverdediger
Eric Flaim uit de Verenigde Staten
de voornaamste tegenstander is,
dient Visser te starten met zijn op-
leiding voor verkeersvlieger. De
Haastrechter houdt er rekening mee
dat die de keuze voor zijn maat-
schappelijke loopbaan heel wel een
definitief afscheid van het schaat-
sen kan betekenen.

" Zie verder pagina 12

Nazoveel jaren Nederland was ik toe aan een nieuwe uitdaging'

Barcelona omhelst Koeman
h Van onze verslaggever

- Een enkeling op het vliegveld El Prat van
ge

,rce lona vroeg nog wie er verwacht werd, had er niets over
viue ên- Zóveel mensen bij de uitgang van de internationale
W ' minutenlang balancerend op de punten van hun te-
rjaa Fotografen, heel erg veel, met de ellebogen werkend, en

nog eens vijf cameraploegen. Hijkomt, riep er
Beh daar is"ie' zei de an(*er- Blond, met stevige 'gel' overeindgouden stekelhaar. Ronald Koeman in Barcelona, een Gro-
*ijnëer die er een ster is > vÜf maanden voordat hij definitiefJn stek in Spanjes tweede voetbalstad hoopt te vinden.

«n^n schaduw zijnvrouw, Bartina,
''ijlt!? Ger Lagen-
het' d|e zag hoe een goede bekende
0^ trio hartelijk begroette. Juan
fen art' vice-voorzitter en afgelo-
V onderhandelaar van FC
in r* na> leidde de Nederlanders

I twCordvaart door Barcelona. Half
% as net vliegtuig gearriveerd,
Vlup,y.ler uur wachtte alweer de
fe >-nt terug, via Genève. In de kor-
«1"Ssentijd deed Ronald Koeman

wat hij moest doen.

Opgelost
e r̂ste plaats praten, met de-

luuv. Gaspart en voorzitter José
hVer Nunez, over de laatste details.
(Jen 2eltering, vrijgave voor het Ne-
hui„ nds elftal en de manier van
kisting", legdeKoeman zelfuit.
Wle v.ergde nog geen kwartier. „Ja,
tf ert

's nu opgelost". Volgde de on-
Viei.ekening van het contract voor
Hiaar ' dat PSV 12,5 mihoen gul-
tul,! de spelerzelf zon 10 mihoen. denoplevert.

<iCL' «aarvoor had Koeman in decatn olkte Perszaal van het Nou
Orjg P-Stadion, waar net ook een
Werj dag voor duizenden leden

gehouden, voqr de vorm en

vooral de fotografen een bijna blan-co velletje ondertekend. Volgde hetvasthouden van het blauwpaarse
shirt, dathij vanaf 1 julizal dragen,
en slechtseen enkelevraag. Want deSpanjaarden wisten toch al bijna al-
les van de PSV-er.

Hijzelf heeft al geleerd hoe die vra-
gen het best te beantwoorden. „Ikheb voor Barcelona gekozen", legde
Koeman uit, „wegens de sfeer.
Voetbal betekent hier iets en na zo-
veel jaar in de Nederlandse compe-
titie was ik aan een nieuwe uitda-
ging toe. Het is Barcelona gewor-
den, omdat het elftal dit seizoen een
nieuwe weg is ingeslagen en het
goed doet. Daar hoop ik mijn
steentje aan bij te dragen".

Zijn ontvangst op het vliegveld, be-
nadrukte de volgens de Spanjaar-
den beste voetballer van Europa,
bewees hoe sterk het voetbal aan de
Middellandse Zee leeft. „Ik heb me
al een beetje op die belangstelling
kunnen voorbereiden, hoewel ik
verwacht, dat er na 1 juli nog veel
meer op me afkomt".

School
Op de achtergrond keek zijn vrouw
Bartina, op verzoek van Ronald zelf
meegereisd, rustig toe. Barcelona's
Juan Gaspart had haar vrijdag nog
aan de telefoon gehad. „Zn' heeft
veel invloed op de beslissing van
Koeman gehad", legde device-voor-

zitter uit. „Ze hoorde, dat er hiereen
goede school voor de kinderen was
en weet, dat het klimaat hier veel
aangenamer is dan bijvoorbeeld in
Milaan".

..Ja", bevestigde de eega van een
van de best betaalde voetballersvan
Europa, „als ik het niet gewild zou
hebben, zouden we niet naar Barce-
lona zhn gegaan. In december, tij-
dens onze vakantie opTenerife, zijn
wevoor het eerst concreet over onze
toekomst gaan praten. We hadden
net nog een mooi nieuw huis in
Eindhoven gekocht, het kan dus
verkeren".

Die woonruimte moet in Barcelona
nog gezocht worden, maar dat is al-
lemaal van latere zorg. De zonnige
zondag in Barcelona was er een van
het tekenen van het contract en het
laten zien van het nog altijd on-
schuldige gezicht. Eerder dan 1 juli
zal Ronald Koeman ook zeker niet
meer komen, althans niet voor FC
Barcelona voetballen. Een sugges-
tie diewerd geopperd, omdat deNe-
derlandse competitie twee maan-
den eerder eindigt dan de Spaanse.

Koeman zelf: „Nee, ik voetbal hier
pertinent niet eerder dan 1 juli. Ik
ben gewoon tot de 30e juni in dienst
van PSV. Ik" heb ook één dag, van-
daag, uitgekozen om niet aan PSV,
maar aan Barcelona te denken.
Maandag train ik gewoon weer bij
PSV en wil ik helpen het seizoen zo
goed mogelijk af te maken, zoals ik
dat ook de afgelopen twee seizoe-
nen heb gedaan".

Tot slotwas er nog even tijd het veld
van het imposante stadion op te
gaan, waar Koeman in augustus vo-
rig jaar al met PSV in het Juan
Gamper-toernooi twee wedstrijden
speelde. Als heteven meezit, kan hij
op dezelfde plaats die straks zijn
meuwe tehuis is, ook nog zijn car-
rière bh PSV afsluiten. Op woens-
dag 24 mei, finale van het Europa
Cup I-toernooi...

" Van Dorpel produceert de Volendamse treffer. Nederburgh en Trost (rechts) hebben het nakij-
ken- Foto: JOOP BOEK.

Suvrijn staat
Aanvoerdersband
af aan Van Loen

j. Van onze verslaggever
g^KRADE - Roda JC trad te-n volendam aan met een nieu-
2;;aanvoerder: John van Loen.
had VoorSanger Wilbert Suvryn
he?,.ln de winterstop verzocht
ver leiderschap' te mogen inle-
" en, omdat het zijn spel miet
" goede kwam. „Wilbert heeft

hJt P?riode achter derug waarin
2ichni.et zo lekker beP- HÜ wü
het ♦ elemaal concentreren op
Vorn, rugkr"gen van de oude
<j 'm-en omdat hij het aanvoer-
erVScnap als extra balast heeft
ban^ 11' neeft nJj gevraagd de
ti-Q

te mogen inleveren", aldustra«ier Reker.

Het668* aangewezen persoon om
sen °Mer te nemen is Gene Hans"
tevpii 131l31 die neemt dan meteen
zioK oi °P zÜn vork en wil
m " overal tegelijk mee be-
VaJfVen" °aarop is de keuze op«n Loen gevallen. John heeft in
gek° e maanden veel kritiek
ka'fSen. Het aanvoerderschap
een urn misschien ergens over2j|L punt heen tillen",
voor v T

ut aanvoerder was
tpoJ Van Loen in ieder geval een

Hij kwam tegen
de hu Samuel nauwelijks aan
vierde c1 n ,kreeg ook n°e»erde gelekaart.

door huub paulissen
VOLENDAM - Een desastreus
moment in de defensie van
Roda JC deed bij Volendam
flink de kassa rinkelen. Met het
schenken van de 1-0 zege hielp
Roda JC de tegenstander gister-

middag over de magische grens
van twintig competitiepunten.
En dat betekent dat voor de se-
mi-profs van Volendam een lu-
cratief premiestelsel in werking
treedt. Bovendien kocht trainer
Jan Reker de videobanden die
Volendam bij elke thuiswed-
strijd laat maken. De oefen-
meester kon na de live-verto-
ning namelijk niet vatten hoe
zijn manschappen, die op alle
fronten domineerden, ander-
maal kopje onder gingen.

Het collegiale gebaar naar de semi-
profs van Volendam komt de Kerk-
radenaren echter duur te staan.
Voor de zevende achtereenvolgen-
de maal kunnen zij fluiten naar de
winstpremie en moeten met lede
ogen toezien hoe de kloof met de
subtop gestaag groeit. Daarmee
wordt het geduld binnen de ambi-
tieuze Kerkraadse club de laatste
maanden flink op de proef gesteld.
Het ontbreekt Roda JC duidelijk
aan het vernuft om een veldover-
wicht om te zetten in doelrijpekan-sen en treffers. De aanvoer is zo ma-
tig dat een kapitale kracht als Johnvan Loen niet kan renderen.

De Kerkradenaren hadden hun op-
ponent compleet in de zak. De wed-
strijd was koud begonnen of deschrik sloeg Volendam om het hartGuyt duwde de doorgebroken Su-vrijn binnen de beruchte lijnen om-ver, maar scheidsrechter Uilenberg
vond het vergrijp niet penalty-rijp.Even later moest doelman Schilderzijn hele kunnen tonen om eenfraaie kopbal van Sanchez Torres
uit het doel te ranselen.

Volendam wist zich vooral op het
middenveld geen raad met het

agressieve spel van Hanssen, Su-
vrijn en Boerebach en kwam slechts
zelden tot een fatsoenlijke opbouw.
Met uitzondering van een moment
op slag van rust toen Duif plots oog
in oog stond met Nederburgh. De
Roda-goalie pareerde knap en zag
hoe Sneekes in de rebound naast
schoot.

In de tweede helft werd Volendam
volledig weggespeeld en muurvast
gezet op eigen helft. Maar eenmaal
aanbeland bij het vijandelijke straf-
schopgebied ontbraken bij Roda de
ideeën om door de opeenhoping
van spelers heen te breken. Van
Loen, die tot groot vermaak van het
publiek in Samuel veelal zijn mees-
ter vond, had twee kansjes en het
wachten was op dat ene moment,
dat Volendam eindelijk een knieval
zou moeten maken.

Totdat die fatale 78e minuut aan-
brak! Nederburgh had al ruim een
halfuur geen bal meer in dehanden
gehad, toen de buitenspelval van
Roda JC niet functioneerde. Steur
kon vrij oprukken en de bal in de
voeten van Van Dorpel schuiven,
die van dichtbij geen fout maakte.
Met Huub Smeets speelde Jan Re-
ker zijn laatste troef uit, maar ook
dat zette geen zoden aan de dijk.

Volendam-trainer Leo Steegman
was Öe eerste om toe te geven hoe-
zeer zijn ploeg had gemazzeld: „Dit
zijn gouden punten. Op het moment
dat die treffer valt zou ik met een ge-
lijkspel uitermate tevreden zijn ge-
weest. Roda JC had de wedstrijd
volledig in handen. Wij hadden
niets in te brengen, onze opbouw
liep helemaal niet. Dat was de ver-
dienste van een fanatiek Roda dat
ons met gelouterde en fysiek Sterke
spelers helemaal in de greep had".
JanReker diena afloop elke versna-

Volendam-Roda JC 1-0(0-0)-78. Van
Dorpel 1-0. Scheidsrechter: Uilen-
berg, toeschouwers: 3700. Gele kaart:
Samuel (Volendam) en Van Loen (Ro-
da JC).
Volendam: Schilder, Van Loon, Guyt,
Samuel, Plugboer, Steur, Sneekes,
Steltenpool (32. Kernper, 86. Bond),
Duif, Van Dorpel en Bakker.Roda JC: Nederburgh, Broeders,
Trost, Fraser, Diliberto, Suvrijn, Boe- jrebach, Hanssen, Sanchez Torres, Van
Loen en Van der Luer (82. Huub
Smeets).

pering afwimpelde ('lk heb al gege-
ten en gedronken') was goed ziek
van het weggevertje. „Zelfs als wij
hier een gelijkspel hadden behaald,
zou ik van een verloren punt heb-
ben gesproken. Het is onvoorstel-
baar, wij spelen voortreffelijk voet-
bal en toch krijgen wh' weer een ne-
derlaag aan onze broek. Ons manco
is dat wij ondanks een voortdurend
veldoverwicht-te weinig echte kan-
sen creëren. Maar zoveel pech als
wij de laatste maanden hebben ge-
had, dat kan natuurlijk niet blijven
duren".

Steffi Graf als vanouds
" Steffi Graf
heeft de eerste
week in de open
Australische
kampioenschap
pen afgesloten
met het bereiken
van de
kwartfinale.

Tegen Nicole
Provis
onderstreepde
de nummer een
van de
wereldranglijst
haar aspiraties.

Na 6-4 in de
eerste set
maakte zij in de
tweede korte
metten met haar
opponente uit
Australië. Het
werd 6-0. Voor
Steffi Graf zou
het behalen van
de hoofdprijs
een herhaling
van het twaalf
maanden eerder
behaalde succes
betekenen. De
Westduitse
slaagde er toen
tevens in om alle
andere Grand
Slamtoernooien
op haar naam te
schrijven: Parijs,
Wimbledon en
New Vork.

" Vervolg op
pagina 17.

Vanderlijde
winnaar na
50 seconden

LEVERKUSEN - Arnold Van-
derlijdeblijftrake klappen uitde-
len in de Bundesliga. In de thuis-
wedstrijdvan zijn club Bayer Le-
verkusen tegen titelverdediger
CSCFrankfurt had hij zijn tegen-
stander Peter Geiler al na vijftig
seconden op de knieën. Geiler,
die als amateur ooit bokste tegen
Mike Tyson, was niet bestand te-
gen een aantal leverstoten, ge-
volgd door een rechtste hoek van
Vanderlijde. Na dat bliksemof-
fensief gooide de trainer van de
zwaar aangeslagen Geiler wijse-
lijk de handdoek. Silvio Mezzen-
ga behaalde een overtuigende
puntenzege op deMexicaan Gar-
cia. Mezzenga, die in de eerste
ronde nog veel tegendstand had
te verduren, beheerste het ge-
vecht in de tweede en derderon-
de volledig. Ondanks de twee
Nederlandse overwinningen ver-
loor Bayer Leverkusen de wed-
strijd met 13-14. Arnold Vander-
lijde vertrekt vandaag voor een
veertiendaagse tournee naar Su-
riname. De trip vindt plaats in
het kader van een cultureel uit-
wisselingsprogramma. Arnold
Vanderlijde neemt de gelegen-
heid te baat om in Suriname te
trainen en een aantal partijen te
sparren.

Regilio Tuur had slechts 34 se-
conden nodig om de partij voor
zijn club Dortmund tegen Ring-
frei Mülheim door knock-out te
winnen. Het slachtoffer was de
Westduitse vedergewicht- Zeiler.
Het was voor Tuur de derde k.o-
zege in evenzoveel partijen voor
de competitie van de tweede
Bundesliga.

Koeman in
principe

middenvelder
Van onze sportredactie

BARCELONA - Ronald Koeman
wordt bij FC Barcelona de derde
toegestane buitenlander. Hij zal de
centrale as gaan vormen met de
Braziliaan Aloisio en de Engelse
spits Gary Lineker. Trainer Johan
Cruijff vertelde gisteren vaag, dat
hij Koeman in principe als midden-
velder zal gebruiken, maar dat de
PSV-er op wel vier verschillende
plaatsen kan spelen. Cruijff wil na-
melijk sommige spelers van zijn
huidige selectie niet onnodig aan
het twijfelen brengen over hun toe-
komst.

Barcelona
lonkt naar
Van Basten

BARCELONA - In Barcelona valt
ook nog steeds de naam van Marcc
van Basten. Vice-voorzitter Juan
Gaspart heeft vorige zomer bij AC
Milan al over de mogelijke prijs van
de spits geïnformeerd, maar kreeg
van Silvio Berlusconi te horen, dal
hij niet aan de Milanese Nederlan-
ders mag komen. Van Basten zeil
respecteert zijn contract in Milaan,
dat tot 1991 duurt, zo liethij gisteren
in een Spaanse krant weten. Zhn
eventuele komst zou Gary Linekei
overbodig maken, maar Juan Gas-
part zei gisteren, dat er niets con
creets over de contacten metAC Mi-
lan valt te melden en dat Linekei
zich geen zorgen hoeft te maken.
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" Ronald Koeman,
van De Geusselt
naar het Nou
Camp-stadion.
Zaterdagavond op
de tribune bij
MW-PSV, een dag
als 'superstar'
ingehaald in
Barcelona.
Foto: WIDDERSHOVEN

Roda JC vangt bot

(ADVERTENTIE)
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scorebordg
Excelsior - RBC 3-0 (1-0). 43. Michel van
Watturn 1-0,48. Michel van Watturn 2-0, 49.
Van Goozen 3-0. Scheidsrechter: Van de
Henk.

FCDen Haag - Eindhoven 3-2 (1-1). 12. Van
der Laan 1-0, 18. Verlijsdonk 1-1, 54. Otto
2-1, 70. Otto 3-1, 88. Maas 3-2. Scheidsrech-
ter: Reygwart.

Cambuur - Helmond Sport 2-2 (1-1). 14.
Anema 1-0, 31. Moorman 1-1, 62. Schlüter
1-2, 88. Huitema 2-2. Scheidsrechter: Lam-
mers.

eerste divisie
GoAhead Eagles-Heerenveen (8000) 3-1
NAC-SW (3050) 2-1
Cambuur-Helmond Sport (3000) 2-2
Telstar-Vitesse (1100) 1-2
Wageningen-Emmen (1000) 0-1
NEC-AZ (2500) 3-1
DS'79-Heracles (800) 4-1
Excelsior-RBC (1500) 3-0
FC Den Haag-Eindhoven (3000) 3-2

Excelsior 18 12 4 2 28 35-14
Vitesse 18 11 5 2 27 30-10
GAEagles 18 9 4 5 22 36-21
NEC 18 8 6 4 22 38-23
Den Haag 17 9 3 5 21 45-26
NAC 17 8 5 4 21 29-27
AZ 18 8 5 5 21 40-22
Heerenveen 18 8 3 7 19 29-25
Cambuur 18 6 6 6 18 29-25
DS'79 18 8 2 8 18 34-33
SW 18 6 6 6 18 27-30
Graafschap 18 6 5 7 17 24-33
Heracles 18 5 6 7 16 25-34
Telstar 18 5 4 9 14 26-36
RBC 17 5 3 9 13 17-30
Eindhoven 18 5 3 10 13 22-29
Emmen 17 5 0 12 10 22-54
Wageningen 18 3 4 11 10 20-38
Helmond S. 18 18 9 10 19-37

NEC kampioen eerste periode. GA Eagles
kampioen tweede periode.

Tweede periode
GA Eagles 9 6 3 0 15 26- 7
Den Haag 9 6 2 1 14 34-15
Vitesse 9 6 2 1 14 13- 4
Excelsior 9 6 1 2 13 19-10
NAC 8 5 2 1 12 17-14
SW 9 4 3 2 11 16-16
Telstar 9 4 2 3 10 16-10
AZ 9 3 4 2 10 17-13
Cambuur 9 3 3 3 9 16-13
Heracles 9 3 3 3 9 13-14
Heerenveen 9 3 3 3 9 14-15
DS'79 9 3 2 4 8 16-16
NEC 9 2 3 4 7 18-19
Graafschap 9 2 3 4 7 7-17
RBC 8 2 15 5 5-11
Eindhoven 9 2 16 5 7-12
Helmond S. 8 0 4 4 4 10-20
Wageningen 9 2 0 7 4 9-23
Emmen 9 2 0 7 4 9-33

Zaterdag 28 januari, 19.30 uur
Emmen-De Graafschap
Eindhoven-SC Cambuur
Helmond Sport-Excelsior
Heracles-NAC
SW-GA Eagles
Heerenveen-NEC

Zondag 29 januari, 14.30 uur
Vitesse-FC Den Haag
RBC-DS'79
AZ-Wageningen

scoreverloop
EREDIVISIE
Willem II - PEC Zwolle 4-1 (1-1). 31. Loggie
1-0, 44. Van Ankeren 1-1, 69. Van der Borgt
2-1, 77. Loggie 3-1, 82. Godee 4-1. Scheids-
rechter: Kernpers.

BW Den Bosch - Sparta 2-1 (2-0). 36. Van
Duren 1-0, 43. Krüzen 2-0, 58. Beukers 2-1.
Scheidsrechter: Overkleeft.

Veendam - Ajax 0-1 (0-1). 30. Bergkamp 0-1.
Scheidsrechter: Houben.
Feyenoord - RKC 0-0. Scheidsrechter: De
Munnik.

FC Utrecht - Haarlem 2-1 (0-1). 45. Holverda
] 0-1, 79. De Kruijff 1-1, 90. Steinmann 2-1.
jScheidsrechter: Luinge.

EERSTE DIVISIE
Go Ahead Eagles - Heerenveen 3-1 (2-0). 36.
Lodeweges 1-0, 39. Van den Brink 2-0, 54.
De Jonge 2-1. 89. Van den Brink 3-1.
Scheidsrechter: Bulthuis.
NAC - SW 2-1 (1-0). 27. Cornelissen 1-0, 69.
Van Gils 2-0, 83. Loovens 2-1. Scheidsrech-
ter: Kok.

Telstar - Vitesse 1-2 (1-0). 9. Tania 1-0,
56.Koolhof 1-1, 60. Evers 1-2. Scheidsrech-
ter: Van Swieten.

Wageningen - Emmen 0-1 (0-0). 72. Metz 0-1.
Scheidsrechter: Schuurmans.

NEC - AZ 3-1 (2-0). 36. Janssen 1-0, 41. Jans-
sen 2-0, 48. Arts 3-0, 70. Vonk 3-1. Scheids-
rechter: Van der Niet.

DS'79 - Heracles 4-1 (2-0). 10. Van der Weel
1-0. 39. Van der Weel 2-0, 68. Kuisdom 3-0,
79. Kuisdom 4-0, 90. Dams 4-1. Scheidsrech-
ter: Van Vliet.

topscorers

EREDIVISIE
1. Van Duren (BW Den Bosch) 11, 2. Hoek-
stra (RKC) en Bergkamp (Ajax) 10,4. Eykel-
kamp (Groningen), Clayton (Fortuna) en
Van de Wiel (RKC) 9, 7. Van Geel (Feyen-
oord) en Romario (PSV) 8, 9. Meijer (Gro-
ningen), Steur (Volendam), Keur (Twente),
Van Buuren (Veendam), Lens (Fortuna),
Van der Ark (Willem II), Pettersson (Ajax),
Van Dorpel (Volendam) en Koeman (PSV)
7, 18. Duif (Volendam), Schapendonk
(RKC), Roos (PEC), Rob Witschge (Ajax) en
Holverda (Haarlem) 6.

EERSTE DIVISIE
1. Loggie (AZ) en Van den Brink (GA
Eagles) 15, 3. Velten (Heracles) 14, 4. Jans-
sen (NEC) 13, 5. De Jonge (Heerenveen) 11,
6. Verroen (AZ), Visser (Telstar) en Corne-
lissen (NAC) 10, 9. Carbo (Cambuur), Oos-
terlee (SW), Hommeles (Heerenveen),
Brouwer (Emmen) en Koolhof (Vitesse) 8.

kaarten
Rood: Brands (Feyenoord).
Geel: Bults (Den Bosch), Wijnberg(Sparta),
Snoei (Sparta), Hutten (RKC), Van der Eist
(RKC). Young (FC Utrecht), Linford (FC
Utrecht), Van Tour (Haarlem), Peeper
(Haarlem), Samuel (Volendam), Van Loen
(Roda JC), Van der Waart (PEC Zwolle),
Maessen (Fortuna), Rutten (VW), Eijer
(VW), Elzinga (FC Twente), Manders (He-
racles), Brehler (Wageningen), Smand (Em-
men), Arts (NEC), Vonk (AZ), Carbo (Cam-
buur), Coort (Helmond Sport), Haatrecht
(Heerenveen), Haarman (NAC), Loovens
(SVV).

reserve divisie C
Dinsdag 24 januari
RBC-NEC
MW-PSV
BW Den Bosch-RKC
VW-Roda JC
Eindhoven-Willem II
Fortuna Sittard-Helmond Sport

buitenland
ITALIË
Ascoli-Torino 1-0
Bologna - Verona 0-0
Como - Pescara . 1-0
Inter Milan - Lazio Roma 1-0
Juventus - Atalanta 0-1
Lecce - Fiorentina 0-0
Pisa - Cesena 1-0
ASRoma - AC Milan 1-3
Sampdoria - Napoli 0-0
Stand: Inter Milan 14-25; Napoli 14-21;
Sampdoria 14-19; Atalanta 14-19; Juventus
14-17; AC Milan 14-16; AS Roma 14-15; Fio-
rentina 14-15; Lazio Roma 14-12; Como 14-
-12; Verona 14-11; Pisa 14-11; Ascoli 14-10;
Lecce 14-10; Bologna 14-10; Cesena 14-10;
Pescara 14-10; Torino 14-9.

ENGELAND
Arsenal - Sheffield Wednesday 1-1
Coventry - Wimbledon 2-1
Liverpool - Southampton 2-0
Luton - Everton 1-0
Middlesbrough - Tottenham Hotspur 2-2
Newcastle - Charlton 0-2
Nottingham Forest - Aston Villa 4-0
Queens Park Rangers - Derby 0-1
West Ham United - Manchester United 1-3
Millwall - Norwich City 2-3
Stand: Arsenal 21-44; Norwich 22-41; Co-
ventry 22-36; Liverpool 22-35; Nottingham
Forest 22-34; Manchester United 22-33; Mill-
wall 21-33; Derby 21-32; Everton 21-30;
Middlesbrough 22-29; Wimbledon 21-28;
Tottenham 22-26; Luton 22-26; Aston Villa
22-26; Southampton 22-26; Queens Park
Rangers 22-24; Charlton 22-23; Sheffield
Wednesday 21-23; West Ham United 22-17;
Newcastle 22-17.

BELGIË
Achtste finales beker:
Zwarte Leeuw FC Antwerp 0-0(1-1)
Anderlecht - Hamme 1-1 (8-0)
KV Mechelen - Boom 6-0(0-1)
St. Truiden - Lokeren 0-0(1-3)
KV Kortrijk - Club Brugge 2-1(1-3)
Westerlo - Witgoor Dessel 3-1(3-3)
Patro Eisden - Club Luik 1-1(0-4)
Standard Luik - Beerschot 5-0(4-1)

toto/lotto
lotto 3
Winnende getallen: 10 - 14 - 15 - 24 - 28 - 36.
Reservegetal: 5. Deelnemers: 545.083; inleg:
’2.324.097.00; prijzengeld ’1.176.765,00

Cijferspel 3
760747

Toto 3
Juistekolom: 3-1-2-3-1-3-1-1-2-1-1-
1. Deelnemers; 30.218; inleg: ’198.818,00;
pryzengeld: ’139.075,00

Toto-gelijk 3
7-10-14-23-25.Toegevoegde wedstrijd:
20. Deelnemers: 3102; inleg: f. 15.390,00;
prijzengeld: ’22.472.00 (inclusief jackpot).

Duitse lotto
Winnende getallen: 12 - 13 - 16 - 17 - 26 - 40.
Reservegetal: 47.

Spiel 77
8453 136

Belgische lotto
1 - 21 - 24 - 27 - 31 - 40. Reservegetal: 42.

Jokernummer
4500878

uitslagen ek-schaatsen
Uitslagen EK-schaatsen in Göteborg (achtereenvolgens: puntentotaal, 500, 5000,
1500 en 10.000 meter):

1 Visser (Ned) 168.427 40,32 (12) 7.08,41 (1) 2.02,43 ( 7) 14.49,12 ( 1)
2° Kernkers (Ned) 170.066 40,35 (13) 7.14,85 ( 2) 2.04,33 (14) 14.55,76 ( 2)
I Karlstad (Noo) 170.847 40,99 (19) 7.18,93 ( 3) 2.02,90 (10) 14.59,97 ( 3)
4' Eminger (Oos) 171.586 40,98 (18) 7.20,17 ( 5) 2.02.76 ( 9) 15.13,38 ( 4)

5 Sighel (Ita) 171.848 40,12 ( 8) 7.21.00 ( 6) 2.04,73 (15) 15.21,04 ( 7)
6 Bos (Ned) 171.941 40,75 (16) 7.20,08 ( 4) 2.03,79 (13) 15.18,40 ( 5)
7 Jermohn (Sov) 172.019 40,99 (19) 7.22,21 ( 7) 2.02,34 ( 6) 15.20,56 ( 6)
8 Adebere (DDR) 172.779 39,85 ( 2) 7.28,43 (15) 2.02,20 ( 4) 15.47,06 (14)
9 Portijk (Ned) 172.983 40,39 (14) 7.27,02 (11) 2.01,78 ( 3) 15.45,97 (13)

10 Garajev (Sov) 173.029 40.24 (10) 7.32.09 (23) 2.00,96 ( 1) 15.45,21 (12)
11 Herda (BRD) 173.425 39,90 ( 4) 7.27,34 (13) 2.03,22 (11) 15.54.36 (15)
12 Jarvinen (Fin) 174.019 41,09 (21) 7.25,06 ( 8) 2.05,00 (16) 15.40,68 (11)

13 Jekhc (BRD) 174.605 41,20 (24) 7.26,73 (10) 2.05,81 (19) 1535,93 ( 8)
14 Bengtsson (Zwe) 175.219 41,72 (26) 7.25,35 ( 9) 2.06,35 (22) 15.36,96 ( 9)
15 Koss (Noo) 175.896 40,22 ( 9) 7.27,16 (12) 2.08,06 (28) 16.05,48 (16)
16 Radke (Pol) 175.920 42,15 (29) 7.27,79 (14) 2.06,02 (20) 15.39,70 (10)

Nederlanders domineren gedevalueerd EK

Leo en gerard in voetsporen ard enKeessie
Van onze verslaggevt

GOTHENBURG- Op het moment, datArd Schenk in 1966 zijn
eerste van drie Europese titels veroverde, was Leo Visser ne-
gen dagen oud. De Haastrechtse baby lag in de luiers, onwe-
tend van wat er plaatsvond in Deventer, waar toen het beroem-
de Ard en Keessie-tijdpérk werd geboren. Drieëntwintig jaar
laterwaren de beide vedetten van weleer, Ard Schenk en Kees
Verkerk, er in Gothenburg getuige van, hoe de zuigeling van
toen tot de tiende Europese kampioen van' Nederlandse bo-
dem werd gekroond.

Gothenburg '89 riep onwillekeurig
herinneringen op aan Deventer '66.
De heerschappij van Schenk(44 nu)
en Verkerk (46), die tot 1972 duurde
en Nederland zeven schaatsgekke
jaren bezorgde, kreeg toen aan de
boorden van de IJssel gestalte. Leo
Visser en Gerard Kernkers zijn bij-
na een kwart eeuw later in de voet-
sporen getreden van hun illustere
voorgangers. Net als destijds
Schenk en Verkerk waren ze in Go-
thenburg oppermachtig. Het ar-
moedige toernooi in Zweden had
meer weg van een veredeld 'Dutch
Open', met 28 schaatsers in een figu-
ranten-rol, dan een strijd tussen
Europese schaatstoppers.

Kernkers (21) is van de twee de ana-
lyticus, die zich het liefst met een
goed boek terugtrekt op zijn hotel-
kamer. Visser (23) benadert het le-
ven losser, zonder overigens een
losbol te zijn. In tegenstelling tot
Kernkers wordt hij 's avonds nog
wel eens klaverjassend in de lobby
gesignaleerd.

Hoewel er veel vergelijkingen te
maken zijn, is het wel erg ver ge-
zocht om Kernkers en Visser te be-
stempelen tot het gereïncarneerde
Schenk/Verkerk-duo van de jaren
tachtig. Niet alleen zijn de karakters
verschillend, maar bovendien gaat
de gelijkenis ook op sportief gebied
mank. Visser neemt na dit seizoen
afscheid van de schaatssport en
stort zich anderhalf jaar lang met
ziel en zaligheid op zijn piloten-op-
leiding. Het tijdperk Kernkers/Vi-
sser is dus al voorbij voordat het
goed en wel is begonnen. Boven-
dien steekt Eric Flaim momenteel
met kop en schouders boven de rest
uit, zodat nietvan een Nederlandse,
maar een Amerikaanse wereld-
heerschappij gesproken moet wor-
den.

Schenk (44), met Verkerk eregast in
Gothenburg, over die nieuwe gene-
ratie: „Kees en ik trainden niet al-
leen samen, we trokken ook het hele
jaar door met liedjes het land in. In
tegenstelling tot wat journalisten
beweerden, waren we goede vrien-
den. Ik heb het idee, dat dat bij
Kernkers en Visser minder het ge-
val is. In het openbaar zie je ze niet
vaak samen optreden. In diezin is er
geen sprakevan een onafscheidelijk
duo, zoals destijd met ons".

In 1966 gingSchenk er met de Euro-
pese titel vandoor, die eigenlijk be-
stemd was voor Verkerk. De ge-
schiedenis herhaalde zich het afge-
lopen weekeinde in Gothenburg.
Na zijn knappe prestaties tijdens de
Nederlandse afstandskampioen-
schappenen in Davos was Kernkers
de uitgeproken favoriet, temeer
daar Visser zich in die periode
moest inhouden vanwege een lies-
blessure. Maar juist die gedwongen
rust heeft de vliegenier in wording
goed gedaan. De 'alternatieveling'
reed als één van de weinigen een
constant toernooi met uitschieters
op de vijf en tien kilometer. Ker-
nkers verloor op de vijfkilometer de
afstand, waarop hij twee weken te-
rug nog afstandskampioen was ge-
worden kostbare seconden.

Gistermiddag raakte de Europese
titel helemaal uit beeld, doordat hij
zijn 1500 meter verprutste. Meer
dan een tweede plaats achter Visser
zat er voor derijder uit Eelde niet in.
„De afgelopen twee weken heb ik
lekker gereden, maar dit weekeinde
ging het niet, zoals ik gehoopt had.
Ik heb daar geen verklaring voor.
Sommigen denken misschien, dat
ik als de grote favoriet onder een te
grote druk heb gestaan, maar zo heb
ik dat zelf niet ervaren. Ik heb me-
zelf vrijdag juist moeten oppeppen,
omdat ik me te ontspannenvoelde",
aldus Kernkers.

Hoewel Kernkers veelal werd getipt
als opvolger van de zieke Tomas
Gustafson, werden uiteindelijk in
Gothenburg denormale krachtsver-
houdingen tussen de twee Neder-
landse toppers redelijk weergege-
ven. De laatste twee jaar stond Vis-
ser steeds een treetje hoger dan zijn
rivaal en vriend. Kernkers bleef op
de sprint redelijk in de buurt, maar
was op de overige afstanden een
klasse minder dan Visser, die Haa-
strecht na Vergeer (2x) de derde
Europese titel in vijfjaar bezorgde.

Visser klaagde twee weken over ge-
mis aan wedstrijdritme als gevolg

van zijn liesblessure. Koude oorlog
misschien? Visser: „Ben je mal. Je
denkt toch niet, dat ik verstoppertje
heb gespeeld. Die leeftijd heb ik ge-
had. Nee, Ik heb op het goede mo-
ment de vorm te pakken gekregen.

Daar moet je een beetje geluk bij
hebben. Vooraf was ik onzeker, om-
dat ik me dewekenvoor het EK niet
had kunnen meten met anderen. Ik
wist niet precies hoe ik ervoor
stond. Maar het ging perfect. Het
voordeel voor mij is geweest, dat
Gerard zich als de grote favoriet
moest waarmaken. Dat kwam mij
prima uit".

Het ontbreken van Gustafson, de
ziekte van Hadschieff en de desinte-
resse van de Russen 'normaal' in
een na-olympisch jaarkwam Visser
in zijn laatste EK ook niet ongele-
gen. Kees Verkerk: „Het was een
goedkoop toernooi voor hem. In
onze tijd had je tien sterke Noren,
Zweden en Russen. Die heb ik nu
niet gezien".

" Leo Visser verdrong Kernkers naar het tweede plan, zoals
deze impressie van de rechtsteekse confrontatie op de 1500 me-
ter aangeeft.

sport

eredivisie
Fortuna Sittard-FC Groningen (4200) 0-0
MW-PSV (7500) 1-3
VW-FC Twente (5271) 1-1
Willem 11-PECZwolle (5500) 4-1
FC Utrecht-Haarlem (4000) 2-1
Feyenoord-RKC (8600) 0-0
Volendam Roda JC (3700) 1-0
BW Den Bosch-Sparta (2300) 2-1
Veendam-Ajax (7200) 0-1

PSV 18 14 1 3 29 40-16
Ajax 18 12 2 4 26 41-21
FC Twente 18 7 9 2 23 28-14
Fortuna Sittard 18 9 5 4 23 28-18
Feyenoord 17 9 4 4 22 37-30
Volendam 17 9 3 5 21 29-22
Groningen 17 7 5 5 19 31-20
Haarlem 18 7 4 7 18 24-25
KodaJC 18 5 7 6 17 24-22
Den Bosch 18 7 3 8 17 26-36
FC Utrecht 18 6 4 8 16 25-30
Veendam 18 6 3 9 15 19-28
Sparta 18 4 6 8 14 24-28
RKC 17 5 3 9 13 29-38
PEC Zwolle 18 5 3 10 13 27-39
Willem II 18 3 6 9 12 26-40
VW 18 19 8 11 17-30
MW 18 3 5 10 11 20-38
Woensdag 25 januari, 19.30 uur
FC Groningen-RKC

Vrijdag 27 januari, 19.30 uur
PEC Zwolle-Veendam

Zondag 29 januari, 14.30 uur
Sparta-Willem II
FC Twente-BW Den Bosch
Roda JC-VW
RKC-Volendam
PSV-Feyenoord
Haarlem-MW
FC Groningen-FC Utrecht
Ajax-Fortuna Sittard (zonder publiek)

Geen ijs
in Bislett

GOTHENBURG - In Noorwe-
gen begint men zich grote zor-
gen te maken om het wereld-
kampioenschap allround, dat
op 11 en 12 februari in het Bis-
lett-stadion te Oslo wordt ge-
houden. Aangezien de tempe-
raturen in Scandinavië voort-
durend boven het nulpunt
schommelen in deze lente-ach-
tige winter, is het (natuur)ijs in
de schaatstempel gesmolten.

Aangezien het evenement al
over een kleine drie weken
wordt gehouden, hopen de No-
ren dat het op korte termijn
echt gaat winteren. Zo niet, dan
zullen de WK-organisatoren uit
moeten wijken naar de kunst-
ijsbaan van Valle Hovin.

Incidenten met bestuursleden en supporters

Tumult bij Smoke Eaters
Van onze medewerker
THEO KEYDENER

GELEEN - De Smoke Eaters doen
de laatste weken steeds vaker in
negatief opzicht van zich spreken.
De winst op BP Oilers (4-2) werd
gisteravond overschaduwd door
enkele vervelende incidenten met
bestuursleden en supporters van
de club. In de VIP-ruimte kwam
het tot een opstootje toen penning-
meester Boy Schepers van de Ge-
leense club de als waarnemer fun-
gerende scheidsrechtersbaas Ernie
Zaalberg van Selst uit de gelegen-
heid te verwijderen. Terwijl de Nij-
megenaar in gesprek was met en-
kele mediavertegenwoordigers
beet Schepers hem toe dat zijn aan-
wezigheid niet op prijs werd ge-
steld en sommeerde hem te ver-
trekken.

De penningmeester haalde hier-
mee zijn gram op de boete die Smo-
ke Eaters kreeg opgelegd door de
tuchtcommissie van de ijshockey-
bond, waarvan Zaalberg van Selst
lid is. De Eaters kregen een geld-
straf van 750 gulden nadat vorige
week zondag een toeschouwer
scheidsrechter Tamme Engelsman
in het gezicht sloeg. Bovendien
hangt de Geleendenaren nog een
straf van twee duels zonder pu-
bliek boven het hoofd, indien het
incident zich herhaald.

Schepers motiveerde zijn handels-
wijze met: „Wij zijn door de tucht-
commissie gestraft zonder dat de
bond ons iets heeft laten weten en

zonder dat wij zijn gehoord. Wij
hebben uit de pers van de straf ver-
nomen. Wij hebben Zaalberg ge-
vraagd hoe dat kan. Hij is lid van
die commissie, maar kon ons geen
antwoord geven. Deze gang van za-
ken pikken wij niet. Zo eenvoudig
ligt dat".

De scheidsrechtersbaas reageerde
gelaten op het voorval en verliet de
VIP-ruimte. „Hier sta ik gewoon
boven. Ik neem aan dat ik geen
kaart heb om in die VIP-ruimte te
mogen komen. Voor de rest raakt
het mij niet. Ik ben bij die gewraak-
te strafzitting niet aanwezig ge-
weest, omdat ik elders verplichtin-
gen had".

De wedstrijd tegen BP Oilers uit
Heerenveen was nog maar net be-
gonnen of de politie moest eraan te
pas komen om problemen met
Friese supporters te voorkomen.
Aanleiding tot het tumult was was
Oilers-speler Koren, die zijn stick
vanaf de strafbank in het publiek
gooide. De zaak dreigde uit de
hand te lopen, maar mede door in-
grijpen van bestuurdersleden bleef
dat uit.

Tijdens de wedstrijd bleef het
uitermate onrustig. Een flink aan-
tal supporters, waaronder een paar
mensen die een functie binnen de
Geleense vereniging bekleden, ver-
scheen in beschonken toestand en
door hun houding aan de boarding
moest het duel herhaalde malen
worden onderbroken. Tevergeefs

sommeerden spelers en suppoos-
ten de onrustzaaiers om op de tri-
bunes plaats te nemen en zich rus-
tig houden.

In de laatste fase van het duel, na-
dat enkele Heerenveen-spelers op
de strafbank moesten plaatsne-
men, wilden Geleense supporters
zich met de gang van zaken be-
moeien. In het gedrang en tumult
schoot Eaters-voorzitter Piet Keu-
lers te hulp om een vechtpartij te
voorkomen. Als 'beloning' kreeg
hij enkele klappen en werd hij bij-
na door de eigen aanhang onder de
voet gelopen.

Overige uitslagen: Heerenveen - Rotter-
dam 2-5(1-1,1-3,0-1); Tilburg - Nijmegen 6-2
(2-1, 1-1, 3-0); Rotterdam - Amsterdam 11-6
(2-0, 4-2, 5-4). Stand: 1. Rotterdam 4-11 (21-
-18); 2. Nijmegen 4-10 (20-17); 3. Tilburg 4-9
(25-16); 4. Geleen 4-7 (13-22); 5. Heerenveen
4-6 (16-21); 6. Amsterdam 4-1 (13-26).

" Ook op het ijs werden af en toe harde klappen uitgedeeld. Inzet: scheidsrechtersbaas Zaalberg
oan Selst, die door Smoke Eaters uit de VIP-room werd gezet.

Rob van Steen
naar Rotterdam

GELEEN - De_ door Smoke Eaters
ontslagen speler Rob van Steen, zal
deze competitie nog gaan spelen
voor Rotterdam. De Spaubekenaar
heeft bij de bond beroep aangete-
kend tegen zijn straf. Volgens de
voorzitter van de Rotterdams ver-
eniging Van 't Wout, zo stelde Van
Steen, kom hij dit seizoen nog aan
het spelen. Rotterdam is met Nij-
megen favoriet voor de finale om
de nationale ijshockeytitel.

sport kot

" BIRMINGHAM - Clad
Leistner uit West-Duitsland is *Birmingham Europees W 'pioen kunstrijden op de scW
bij de dames geworden. De 23-
-rige opvolgstervanKatarina *zorgde daarmee voor het eet
Westduitse succes op Europ*
vlak sinds 1954, toen Gu'
Busch kampioene werd. Patfl'
Neske uit Düsseldorf vergroc'
de Westduitse vreugde met
derde plaats. Natalja Lebede
uit de Sovjetunie pakte de zü 1

ren medaille. Eitje Schuiten'
Rotterdam werd negentiende Jl:

Wijziging EK
GÖTEBORG - De toernooi* 1'
in West-Berlijn (dames) en OU
teborg (heren) waren de laat* t
Europese kampioenschapP' t
volgens de beproefde formD»^
Met ingang van het komend
jaar (Heerenveen) wordt de '
telstrijd voor dames en heren'
drie dagen gehouden. In " t
nieuwe opzegt rijden de her*)(
vrijdag de 500 en de 5000 met»,(
zaterdag de 1500 en zondag',
10.000 meter. h

Girardelli oppermachti
WENGEN - De voor Luxere
uitkomende Mare Girardelli he6
Wengen zijn derde afdaling vo°
wereldbeker van dit seizoen ge*
nen. Girardelli was bijna tw#
conden sneller dan de Zwitser
min Zurbriggen. Daniel M*
eveneens uit Zwitserland, werd
de.

Uitslag: 1. Girardelli (Lux) 2.25,76; I
briggen (Zwi) 2.27,68; 3. Mahrer
2.27,87; 4. Oehrli (Zwi) 2.28,06; 5. WaS»
(BRD) 2.28,16. WB-stand: 1. GirardeUj
2. Höflehner 89; 3. Zurbriggen 78; 4. *berger 73.

" WENGEN - Rudi Nierlich "in Wengen de zesde slalom in de
reldbeker-competitie op zijn i*
gebracht. De 22-jarige Oosten^
was op de Lauberhorn een fljj
sneller dan Alberto Tomba. 'Girardelli werd vierde. De W
burger, die zaterdag met overn 1'
de overdaling won, zegevierde>"
combinatie en vergrootte zijn *sprong in het wereldbeker-kl*
ment.

Uitslag: 1. Nierlich (Oos) 1.35,90; 2. "H
(Ita) 1.35,92; 3. Strolz (Oos) 1.37,60; 4. »
delli (Lux) 1.37,75;5. Furuseth (Noo) Ij
Klassement wereldbeker: 1. Girardel",
2. Zurbriggen 231; 3. Tomba 133; *■'meier 118; 5. Höflehner 97.

" TIGNES- Vreni Schneider isj
haar tiende zege in een werelj
kerwedstrijd alpine ski in de «\
gekomen van het vijftien jaar "record van de Oostenrijkse Al,
marie Moser-Pröll, die in het"zoen '72-73 elfraces won. In Ti*
(Fra) won de 24-jarige vedett*
Elm de reuze-slalom, haar vijf^
rij, voor Carole Merle uit Fran^Maria Walliser veroverde de of>
plaats.

Uitslag: 1. Schneider (Zwi) 2.18,01; 2-J(Fra) 2.18,78; 3. Walliser (Zwi) 2.W.
Svet (Joe) 2.19,25; 5. Meier (BRD) >'Stand reuze-slalom: 1. Schneider 'j
Svet 66; 3. Maier 60; 4. Merle 55. WB-H"
ment: 1. Schneider 286; 2. Merle 206; *liser 164; 4. Maier 150.

Twee gewonde
in Monte Carl

MONTE CARLO - Bij de ralb'
Monte Carlo zijn twee toeschoU
gewond geraakt bij een slipPjj
van de Italiaanse coureur
sandro Fiorio. Het ongeluk tne
Lancia-rijder gebeurde 'tijden'
eerste etappe. Een kijker werd.
een gebroken been en een an
toeschouwer met verschil'.^
kneuzingen naar het ziekenhui'
bracht. Derit werd stil gelegdov
ambulances gelegenheid te é
de onheilsplek te bereiken. "
genstellingtot de toeschouwers
Fiorio wel in staat door te gaan-

Stand: 1. Biasion/Siviero (Ita) Lanciaj
1.26.08; 2. Auriol/Occelli (Fra) Lanciaï
op 0.20; 3. Kankkunen/Piironen (Fin>i
ta Celica op 1.55; 4. Sainz/Moya (Spa',(
ta Celica op 2.06; 5. Vatanen/Berglunfl)
/Zwe) Mitsubishi Galant op 2.34; 6. Mi*
/Geistdorfer (Fin/BRD) Mazda 323 op *

Geurts/De Wij
vallen uit

WINTERBERG - Gustav Wed<*i
Bruno Gerber, de bemanning^
de Zwitserland I, zijn in Winte^Europees bobkampioen gev/oK
Zij bleven de Oostduitsers
gang Hoppe en Bogdan Musio'
voor. De Westduitsers Rudi \,
ner en Markus Zimmermann,

<*^de eerste manche de concurf^versteld hadden doen staan
het record van Winterberg ov*.
eerste 50 meter te verbeteren,
den derde.

Voor de Nederlandse deelne*^verliep de tweede dag niet sU^vol. Stuurman Rob Geurts en
kamper Robert de Wit vielen ,j
Han Minjon eindigde met zij^i
leende' remmer Michael Bal"^
op de 24e plaats, die zaterdag

'■ jdoor het duo Geurts/De Wit a
bezet. De Nederland I gleed in* ,
gedurende 3 minuten en 59," j
conden over de baan in Winterjjiruim 7,5 seconden langer da'
slee van Weder en Gerber.
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Frank Arnesen
assistent-manager
'Mp? SE ~ De voormalige Deense
tfo^ational Frank Arnesen, die
tiev ,lessures gedwongen zijn ac-
sisbf l°°Pbaan afsloot bij PSV, is as-
sten- manaSer geworden van eer-

B 1913 uit Odense.
h0 zal zien vooral gaan bezig
trekwen met de buitenlandse be-
ha», lr»genen met het opsporenvanu*üw Deens talent.

sport kort
" QUEBEC - De eerste van de zes
schaakpartijentussen deCanadees
Kevin Spraggett en Arthoer Joes-
soepov uit de Sovjetunie, in de
kwart-finales van het kandidaten-
toernooi, is in Quebec (Can) in re-
mise geëindigd.De partij vergde 36
zetten.
Volgens de deskundigen had de
met wit spelende Joessoepov ge-
durende de hele partij een licht
voordeel, maar kon de schaker uit
de Sovjetunie het voordeel niet uit-
buiten.

Frans Körver:
'Normale uitslag'

Van onze medewerker
MAASTRICHT - MW-
PSV, stand 1-1 na ze-
ventig minuten. Een on-
gekende weeldevoor de
thuisclub. Volgens
MW-trainer Frans
Körver had er tot op dat
moment zelfs meer in
gezeten. De Maastricht-
se combinaties waren
echter te traag en ont-
wikkelden zich boven-
dien te zeer in de breed-
te. Daarbij verspeelde
MW veel kracht. Frans
Körver: „We hebben ge-

durende een groot deel
van de wedstrijd uitste-
kend partij geboden.
Vooral in deperiode dat
we op zoek waren naar
de gelijkmaker, hebben
we verschillende goede
mogelijkheden gehad.
Het liep soms voortref-
felijk."

De beste mogelijkheid
om de stand in even-
wicht te brengen, kreeg
de hard werkende
Huub Driessen. Geheel
vrij gespeeld na een be-
keken pass van Gerry,
Schuman stormde
Driessen op PSV-doel-
man Lodewijks af. Hij

schoot echter naast.
Tien minuten na derust
kregen de Maastrichte-
naren loon naar wer-
ken. Driessen lanceerde
Verbeek, die de bal
langs de vertwijfeld uit-
komende PSV-goalie
werkte: 1-1. Daarna
was het snel gebeurd
met MW. Frans Kör-
ver: „Als je dewedstrijd
in totaliteit bekijkt, is
1-3 toch een normale
uitslag. Jammer dat de
drie PSV-treffers tot
stand kwamen met be-
hulp van mijn spelers."

Met geld uitKoeman-transfer op zoek naar Nederlandse topaanvaller

PSV zoekt versterking
door fred sochacki

MAASTRICHT - PSV is het
nieuwe jaar begonnen zoals
het oude werd afgesloten. De
winterstop heeft de omme-
keer waarop iedereen in het
Eindhovense kamp zit te
wachten, niet teweeg kunnen
brengen. PSV kwakkelde ook
in De Geusselt tegen MW.
Weliswaar won de ploeg met
3-1, maar deovertuiging en de
vanzelfsprekendheid waar-
mee dit soort overwinningen
in het verleden gepaard gin-
gen, ontbrak.

De winst op MW was die van de
rijksdaalder op het dubbeltje. Ter-
wijl Guus Hiddink zijn mihoenen-
formatie onder ideale omstandighe-
den in Zimbabwe voorbereidde op
de voorjaarsdrukte, ploeterde Frans
Körver in de modder op de bijvel-
den van De Geusselt. Blij als hij ze-
ven spelers op de training mocht be-
groeten, omdat de rest geen vrijaf
van hun werkgevers kreeg.

Ook al was deblessurelijst van PSV
aanmerkelijk imposanter dan die
van bij de tegenstander; MW leed
er zichtbaar meer onder. Het gemis
van Van Breukelen, Nielsen, Chova-
nec, Heintze, Kieft (geblesseerd) en
Koeman (geschorst), woog naar
Maastrichtse maatstaven gemeten
niet op tegen het ontbreken van
Vanderbroeck, De Jong en Vincent.
Gevolg van het personele geschuif
her en der was een weinig boeiende
wedstrijd, die al meteen van alle
eventuele spanning werd beroofd
toen Romario Hans Linders de bal
ontfutselde en doelman De Haan
met een prachtige lob verschalkte.
Carnavalsprins Robert de eerste,
had nog geen minuut daarvoor de
aftrap verricht.
„Daarna liepen we constant te zoe-
ken", verklaarde gelegenheidslibe-
ro Berry van Aerle het onsamenhan-
gende spel. „Door de blessures en

de schorsing van Ronald werd bijna
het hele elftal overhoop gehaald.
Daarbij kwam de slechte staat waar-
in het veld zich bevond, waardoor
vele combinaties bij voorbaat al ge-
doemd waren te mislukken". Aan
de lange aaneenschakeling van mis-
verstanden over en weer kwam een
eind door een fout van Van Breuke-
len-vervanger Patrick Lodewijks.
„Het enige momentwaarover ik niet
tevreden ben", verklaarde de 21-ja-
rige doelman. „Ik kwam te twijfel-
achtig uit het doel". En Frank Ver-
beek profiteerde a la Romario. Hij
stifte de assist van Huub Driessen
over Lodewijks.
Lodewijks misser was voor PSV
evenwel het sein wat serieuzer met
tegenstander MW.om te springen.
De thuisploeg werd onder druk ge-
zet en in een mum van tijd hadden
JuulEllerman en andermaal Roma-
rio de Maastrichtenaren terug in de
realiteit gebracht. „De tegentreffer
van MW was de prikkel die wij
kennelijk nodig hadden", vond Ed-
ward Linskens. „Doordat wij MW
op hun speelhelft konden vastzet-
ten, kon ik bijvoorbeeld veel meer
voor PSV gaan betekenen. Voor de
pauze, toen de wedstrijd echt rom-
meligwas,'heb ik heen en weer ge-

draafd zonder het gevoel te hebben
echt iets zinvols voor de ploeg te
kunnen betekenen. Toen MW on-
der druk kwam, kon ik veel makke-
lijker de rol van aanbrenger voor de
voorhoede vertolken. Het was ech-
ter enorm wennen, niet alleen voor
mij. Ik had elfweken geen competi-
tievoetbal meer gespeeld".

PSV raakt steeds dieper in de perso-
nele problemen. Zaterdagavond
verrekte Addick Koot een knie-
band. Hij zal mogelijk de topper te-
gen Feyenoord moeten missen. Ber-
ry van Aerle zal zeker niet van de
partij zijn, omdat hij gisteren zijn
derde gele kaart zag. Ook de nieuw-
ste aanwinst, de Tsjech Chovanec
zal, als hij herstelt is van zijn blessu-
re, waarschijnlijk aan de kant moe-
ten blijven omdat Hiddink metLer-
by en Romario het maximale aantal
buitenlanders binnen de lijnen
heeft.

PSV kan in de topper wel weer een
beroep op Ronald Koeman doen.
Met de centen dieKoemans transfer
naar Barcelona in het Eindhovense
laatje gaat brengen zullen Ploegsma
en Hiddink het aanvallend vermo-
gen van deEuropacupwinaar trach-
ten te verbreden. Alhoewel de

coach geen namen noemde doelde
hij op een speler met de Nederland-
se nationaliteit. De aan deze opmer-
king automatisch gekoppelde spe-
culaties bewogen zich in De Geus-
selt rond de namen van John Bos-
man, Pieter Huistra en zelfs Marco
van Basten.
MVV-PSV 1-3(0-1) - 1.Romario 0-1, 54. Ver
beek 1-1, 71. Ellerman 1-2, 82. Romario 1-3
Scheidsrechter: Blom, toeschouwers: 7500.
MW: De Haan, Linders, Arts, Thai, Qua
den, Delahaye, Maas, Schuman (84. Meij
ers), Francois, Driessen, Verbeek.
PSV: Lodewijks, Gerets (84. Janssen), Kool
(10. Veldman), Linskens, Valckx, Van Aer-
le, Vanenburg, Lerby, Romario, Gillhaus.
Ellerman.

" In horizontale positie maakt Guy Francois de bal onbereikbaar voor Soren Lerby (links) er
Hans Gillhaus.

sport

Fortuna-Groningen: avondje 'stratego' in De Baandert

Voetbal in valstrik
door harry muré

- Als het voetbal wordt verheven tot wetenschap,
!jj er geen bal meer aan. Fortuna en Groningen beperkten
7* tot een partijtje 'stratego', waarin na negentig minuten

!e 'poppetjes' nog keurig overeind stonden en dat twee
Minnaars en voor de rest alleen maar verliezers opleverde.
Ie verliezers waren de toeschouwers en voor een deel de spe-

£rs. Er zijn op een miezerige zaterdagavond best aangena-mer dingen programmeerbaar dan resultaatvoetbal zonder
De winnaars waren de trainers, Van Doorneveld

'ö Westerhof. Zij constateerden tijdens hun nabeschouwing
fergenoegd, dat de partituur van hun partij goed was uitge-
v°erd.
J* dubbele nul op het scorebord
'S op dat moment van nul en ge-
Nei waarde meer. De posities wa-

? 'geconsolideerd' en het effect
i*" het puzzelwerk was optimaal:

defensies scoorden honderd pro-
ieh' et niet-verliezen genoot bij
j hervatting van de tweede compe-

prioriteit en 'organisatie'
het hoogste doel dat de beperk-, friiddelen heiligt. Die verregaan-

concessieaan het resultaat stond
J* bezienswaardige partij voetbal
'^rlijk en figuurlijk in de weg.

i Jtuna en Groningen hadden allesaer controle met uitzondering
5* 1 het componeren van een doel-
JJt of zelfs maar een doelrijpe
jj?s- De toonzetting van de water-

ig. °P elkaar afgestemde scena-
s sloten bij voorbaat uit waar het

jj^aal om draait in de voetbal-
l"^t. Dat zijn nog altijd de drie V's:
passing, vernuft en variatie. Als
j Wegvallen, steekt de verveling

kop op.

twee Hansen, Van Doorneveld
I» s. "esterhof, legden na afloop om-

\e fcvndig uit hóé hun ploegen hadden
n] v °etbald en waaróm - de stukjes
rï de puzzel pasten precies in el-
rf j?*r- maar voor het op vertier en
N J;ns atie beluste publiek blijft zon
* jfBew^keld concept een crypto-

ii< (jatr>, dat de doorsneekijker boven
i,: tya Pet gaat. Voor de toeschouwer
ipa en er in De Baandert slechtseen
m^T.zaken helder: anderhalfuur ge-

J^Plineerd en voorbeeldig werk-
VeTtbal ' opgesplitst in twee totaal

njL^chillende beelden. In de eerste
*2ert liet Fortuna zich schaakmat
ii Vip] n °P eigen gebied. Na de rust
I&?, Groningen terug in een soort

seistelling rond doelman Tukker.

;'ka* drie spitsen (Meijer, Eijkel-
ld 8e

pen Koorman) bond Gronin-
,ll "«■ m het eerste halfuur vierFortu-
o' l^rdedigers, met als logische
"oD jkwentie eenrichtingsverkeer

?ip,de Sittardse helft. Fortuna liet

* sip u wegdrukken, al vloeide dat
> c'p°ts indirect voort uit taktische
l« J^ando's. „Het was inderdaad
:'&?: de bedoeling," analyseerde
Ni^ van Doorneveld. „Wij zaten

t,^ 1 goed in de wedstrijd, de uitvoe-
delklopte niet. Al moet ik de ver-

hl Qlging een compliment maken."

il Ute F°rtuna de aanval niet zonder
i bl! !" °Pofferde aan deverdediging,
1 t^ek mdc tweede helft, toen Gro-

0r„gen diep op de eigen wegzakte.
,j sanisatorisch hield de thuisclub
rj Wedstrijd vast in handen, maar

>| oVp stond offensiefte weinig tegen-
(2 r- Er ontstonden mogelijkheden- p nder uitgespeelde kansen) en de

"w ■n 8 DOod ook nauwelijks
val zicnt°P een bevrijdende toe-

{^streffer. Hans van Doorneveld,
1 ïii nUmerend: „Na het eerste halfuur

We aardig teruggekomen. De
ate dreiging in het zestien meter-

gebied ontbrak. Tochben ik niet on-
tevreden met zon eerste wedstrijd
na de winterstop." De reactie van
zijn collega Westerhof was nave-
nant. „Niet goed gespeeld, maar or-
ganisatorisch zijn we niet in de pro-
blemen gekomen."

Met als welhaast vanzelfsprekend
resultaat: een doel(punt)loze balan-
ce- act, waarbij het voetbal automa-
tisch in de opgestelde valstrikken
verzeild raakte.

Fortuna Sittard-FC Groningen - Toe-
schouwers 4.200. Scheidsrechter: Bakker.
Gele kaart: Maessen (Fortuna).
Fortuna Sittard: Hesp, Maessen, Duut,
Liesdek, Kicken (79. Griffith), Boessen, Ja-
link, Rejjners, Mordang, De Vries, Clayton.
FC Groningen: Tukker, Koevermans,
Boekweg, De Wolf, Koorman, Van Dük,
OldeRiekerink, Roossien, Meijer, Ten Caat,
Eijkelkamp. " Organisatorisch evenwicht in De Baandert. Vlnr: Jalink, Boekweg, Duut en Eijkelkamp.

Foto: PETER ROOZEN

voetbal in buitenland
AC Milan en

Zwarte Leeuw
positieve

uitzonderingen
ROME - Voor het eerst dit sei-
zoen wasAC Milan in de Italiaan-
se competitie een positieve uit-
zondering op de regel. De club
van de Nederlanders maakte drie
doelpunten tijdens een wedstrij-
dag, waarop slechts negen keer
werd gescoord, In de hoofdstad
won Milan met 3-1 van ASRoma,
hetgeen de tweede opeenvolgen-
de overwinning betekende voor
Gullit en aanhang. Voordien had
de ploeg in zeven duels tien ver-
liespunten moeten verwerken.

AC Milan klom naar de zesde
plaats. De kampioen was in
Rome vanaf het begin sterker en
had dat voor een belangrijk deel
te danken aan de inbreng van
Gullit. Verdediger Tassotti ver-
zorgde de openingstreffer voor
de landskampioen. De Westduit-
se international Voller maakte
gelijk, waarna Van Basten en
Virdis het betere spel van Milan
bekroonden. Van Basten, vorige
week tegen Cesena ook al pro-
duktief, steeg met zijn zevende
doelpunt op de topscorerslijst
naar de met Virdis en Vialli
(Sampdoria) gedeelde vierde
plaats.

Derdeklasser Zwarte Leeuw
zorgde in de achtste finales van
de Belgische beker voor een sen-
satie door FC Antwerp uit te
schakelen. Het clubje uit Rijke-
vorsel hield de ploegvan Kessler
in 'eigen huis' (de wedstrijd werd
gespeeld voor 15.000 toeschou-
wers in het stadion van Lierse)
op 0-0. In Antwerpen was het 1-1
geworden.

Frans van Rooij en zijn ploeg-
makkers kregen wel de beste
kansen om de kwartfinales te be-
reiken, maar moesten oppassen
voor snelle uitvallenvan Zwarte
Leeuw, dat in de eerste ronde
Racing Genk had uitgeschakeld.
In de 87e minuut werd doelman
Wim de Coninck van Antwerp
uit het veld gestuurd na de twee-
de gele kaart. Hij werd vervan-
gen door Ronny Prins, zoon van
wijlen Co Prins.

In de Engelse competitie bleef
koploper Arsenal .een blamage
bespaard. Paul Merson maakte
een kwartier voor tijd de gelijk-
maker tegen het laag geklasseer-
de Sheffield Wednesday: 1-1.
Nottingham Forest boekte de ze-
vende winst in successie. Deze
keer werd het 4-0 tegen Aston
Villa. Manchester United en Co-
ventry, belangrijke achtervol-
gers van Arsenal, wonnen even-
eens. United met 3-1 bij West
Ham, dat onderin bengelt, maar
vier duels ongeslagen was geble-
ven. Coventry won van Wimble-
don met 2-1.

Ajax heelhuids
weg uit Veendam

HEERLEN - PSV en Ajax hebben
in het eerste volledige voetbalweek-
einde na de winterstop hun voor-
sprong op de subtoppersvan de ere-
divisiemet een punt vergroot. Daar-
bij hadAjax aan één doelpunt tegen
Veendam voldoende: 1-0. De beslis-
sende treffer in Veendam was van
Bergkamp. Het was zijn tiende doel-
punt in tien wedstrijden. De winst
van de Amsterdammers was niet
verdiend. Veendam kreeg betere
kansen, maar benutte er niet één.

Van het puntverlies bij de achter-
volgers was dat van Feyenoord on-
getwijfeld het meest opzienbarend.
De Rotterdammers speelden in de
Kuip gelijk (0-0) tegen RKC, dat tot
dan nog geen punt in een uitwed-
strijd had gewonnen. Bovendien
kreeg Brands twee gele, en dus een
rode kaart. Aangezien hij reeds één
keer geel achter zijn naam had, ont-
breekt hij volgende week in Eind-
hoven tegen PSV.

Het was de enige rode kaart op de
achttiende speeldag, die 47.000 toe-

schouwers trok. Daarnaast werden
16 gele kaarten uitgedeeld. De enige
club diewaarschijnlijk met veel ple
zier aan de hervatting van de com
petitie terugdenkt, is Willem 11. De
tot op de laatste plaats gezakte for
matie uit Tilburg hervond de aan
sluiting met de overige degradatie
kandidaten. De ploeg won met 4-1
van PEC Zwolle. Loggie, als opvol
ger van Van der Ark overgenomer
van AZ, debuteerde met twee doel
punten.

Malta houdt
Spanje op 0-2
LA VALETTA - Malta heeft de
schande van de nederlaag van 1-12
tegen Spanje, die dateert van ruim
vier jaar geleden, enigszins uitge-
wist. Malta verloor voor 26.000 toe-
schouwers in hoofdstad La Valetta
met 0-2. Het was een kwalificatie-
wedstrijd in groep zes voor de we-
reldtitel. Vier jaargeleden werd Ne-
derland in de aanloop naar de Euro-
pese titelstrijd het slachtoffer van
de dubieus hoge score die Spanje
verwezenlijkte.

De ploeg van trainer Suarez is de
enige in groep 6 zonder puntverlies.
Spanje kwam na zestien minuten op
voorsprong door een strafschop van
Michel. De voor Barcelona spelende
Bask Beguiristain zorgde zes minu-
ten na de pauze voor de eindstand.
Spanje speelde het laatste kwartier
met tien man. Verdediger Sanchis
was uit het veld gestuurd.

Stand groep 6:
Spanje 3 3 0 0 6 8-0
Hongarije 2 110 3 3-2
Noord-lerland 4 112 3 3-5
lerland 2 0 1110-2
Malta 3 0 12 12-7

voetbal-kort
" DEN BOSCH - Sparta moet
het voorlopig stellen zonder trai-
ner Rob Baan. Hij liep op de trai-
ning een spierscheuring op en is
zeker drie weken uitgeschakeld.
Assistent Nijman verving Baan
gisteren in de competitiewed-
strijd tegen Den Bosch.

" MARIA-HOOP - Frans Hou-
ben, kersvers Fifa-referee, ac-
teert op 8 maart internationaal.
De scheidsrechter uit Maria-
Hoop is, met Jan Hobé, als grens-
rechter aangewezen voor de WK-
kwalificatiewedstrijd Albanië-
Engeland. Het duel wordt geleid
door JohnBlankenstein.

" ROOSENDAAL - Cor Pot,
oud-voetballer van Sparta, Ex-
celsior en MW, tekent een een-
jarigcontract als trainer bij RBC.
De 36-jarige leraar lichamelijke
opvoeding uit Capelleaan de IJs-
sel heeft momenteel de Voor-
burgse hoofdklasser Wilhelmus
onderzijn hoede.

" TUNIS - Marokko, de Afri-
kaanse verrassing tijdens de laat-
ste wereldtitelstrijd, verloor in
de aanloop naar het mondiale
toernooi met 1-2 van Tunesië. In
dezelfde groep versloeg Zambia,
dat verbaasde tijdens het Olym-
pisch toernooi, Zaire met 4-2. In
de stand hebben alle vier de lan-
den twee punten uit twee duels.

" ENSCHEDE - FC Twente
heeft geen overeenstemming be-
reikt met Ad van der Wiel. De
spitsspeler van RKC verklaarde
na dewedstrijd van zijn ploeg te-
gen Feyenoord een akkoord met
de Enschedese club te hebben
bereikt. FC Twente verklaarde
van niets te weten.

VVV klimt uit dal
Van onze medewerker

HENK HAFMANS
VENLO - Na afloop van het duel
VW-Twente (1-1) schraapte Theo
Vonk op de persconferentie zijn
keel. De stembanden van deTwent-
se coach waren nog niet helemaal in
orde. Tijdens derust was hij verbaal
flink van leer getrokken tegen zijn
aanvallers, die hij arrogantie had
verweten. De donderspeech van
Vonk sorteerde in zoverre effect,
dat een dreigende nederlaag (bij
rust leidde VW met 1-0) werd
voorkomen. Uiteindelijk mocht FC
Twente heel blij zijn met de halve
winst, want de gelijkmaker was een
mazzeltje van de eerste orde.

„Een ongelukkig moment", noemde
VW-trainer Leo van Veen de situa-
tie waaruit Lipponen onverwacht
kon scoren. Een uittrap van doel-
man Hans deKoning verlengde Piet
Keur in de lege ruimte, waar René
Eyer en Lipponen zich bevonden.
De VW-er had een straatlengte
voorsprong op de Twentse Fin,

maar gleed uit op de soppige gras-
mat. Lipponen profiteerde van deze
unieke mogelijkheid: 1-1. De num-
mer drie van deeredivisie hadvoor-
dien (en ook daarna) nauwelijks of-
fensieve daden laten zien. Tot uitge-
speelde scoringskansenkwamen de
gasten niet en de misstap van Eyer
was voor hen dan ook een geschenk
uit de hemel.

VW had verdiend de leiding geno-
men. Niet door een overdadige aan-
valsdrift, maar dooreen evenwichti-
ge aanpak. Twee voorzichtig opere-
rende ploegen schotelden de tribu-
neklanten een uiterst matte verto-
ning voor. De thuisclub toonde
voorin nog het meeste initiatief. Met
name de acties van Danny Hoek-
man (na een schorsingsperiode van
vier duels weer van de partij) trok-
ken in de beginfase de aandacht.

De beschikbaarheid van Hoekman
was was een hele opluchting voor
Leo van Veen, dieniet kon beschik-
ken over Luhukay, Reijnink, Peters

en Nijssen. Ook het feit dat young-
sters als Stewart en Verberne aan de
verwachtingen voldeden, stemde
Leo van Veen tevreden. Stewart het
zijn opponent Scharmin meermalen
de hakken zien en Verberne die de
kersverse international Huistra te-
genover zich zag, stond zelfs aan de
basis van de enige Venlose treffer.
Zijn voorzet stichtte zoveel verwar-
ring voor het Twentse doel, dat Ger-
ry Slagboom tweemaal kon uitha-
len. Zijn eerste actie werd geblok-
keerd, maar in de rebound trof hij
voluit het net. Dat doelpunt bleek
achterafniet toereikendvoor de vol-
le winst, maar zó spelend is VW op
de weg terug.

WV-FC Twente 1-1 - 37. Slagboom 1-0
71. Lipponen 1-1. Toeschouwers: 5.271
Scheidsrechter: Hobé. Gele kaarten: Ruttei:
en Eyer (VW), Elzinga (Twente).
WV: Roox, Verberne, Verhagen, Van Ber
ge-Henegouwen, Eyer, Rutten, Reynierse
Slagboom, Stewart, Van der Ham, Hoek
man.
FC Twente: De Koning, Elzinga, Paus, Rut
ten, Scharmin, Schmidt (461 Lipponen)
Bosch, Balm, Neijenhuys (66. Roelofsem
Keur, Huistra.

(ADVERTENTIE)

Kleurkopieën
erïekte kleuren en vele

A-4 en A-3|ï) zelfs groter.
J'J dekleurenprofs:
(JPollolaan 13 Heerlenr^fpon 045-711460
KOPIESNELLER
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KAPITALE VERKOOP
ORIËNT-KARPETTEN

o.a. KABUL - HAMADAN - TABRIZ
Deze uitzonderlijke kollektie in grote verscheidenheid zal door een

vooraanstaande importeur wegens speciale omstandigheden worden
verkocht. Een deelvan dezekollektie bestaat uit honderden stuks

Kabul-karpetten in devolgende afmetingen en prijzen:

63x120 cm 25.00 140x200cm 95.00
70x140 cm 35.00 150x230 cm 120.00
85x170 cm 50.00 170x240 cm 135.00

100x150 cm 55.00 200x300 cm 198.00
100x200 cm 70.00 250 x 350 cm 285.00
125x185 cm 75.00 l enkele berbers |

Dinsdag 24 januari 9.00 -18.00 uur
Woensdag 25 januari 9.00 -18.00 uur» BRIKKE OAVE <Lindeplein sa, Brunssum

In het CENTRUM VAN HEERLEN
(de Bongerd) wordt momenteel een groot en
UNIEK HOREKAPROJEKT gerealiseerd
Dit projekt biedt ruimte voor een grote
verscheidenheid aan horekakonsepten.

Voor een onderdeel van dit objekt zoeken wij
kontakt met een

KREATIEVE HOREKA-
-ONDERNEMER (M/V)

De Koninkliike
Brand Bierbrouwerij Het is onze bedoeling om samen met de
BV. gevestigd te geschikte kandidaat een nieuwkonsept te
Wijlre IZ LI. is een ontwikkelen voor deze exploitatie.
van oudsher öere- „ ...Bent u in het bezit van de vereiste vestigings-nommeerd middel- papieren en ziet u iets nieuws als een
<>root bedrijf met uitdaging, neem dan kontakt op met onze
een uitstekende heer K. Franssen om over de originele
marktpositie m Ë % invullingvan gedachtente wisselen.
haar branche_^^r __ . . .... _

Koninklijke Brand
at Ü3 Bierbrouwerij b.v.

m AW mmw.MMW mAm\ .Am\\ mDc neer Franssen is
Ë B^S\Mr wl' iT. WM. \ dagelijks bereikbaar tussen

f %%%%%% 1 8.30 en 10.00 uur onder_ I tel.nr. 045-461377.

Li WIST U DAT I
VAN DOOREN KANTOORMEUBELEN '

ZELF IMPORTEERT!?
Vandaar onze (age prijzen. Bijv.:
2-deurS kasten, afsluitbaar, 4 legborden voor maar tDU 5—
TekenkaSten, 6laden, AQ-formaat, afsluttbaar voor maarUÏWj—
Tekentafel, 170x 100.dubb.kolom, compleet voor maar «KWj""*

4-ladenkasten,M-oHotioformaat voor maar 0«föj"~

I KANTOORMEUBELEN I
In ons programma treft u merken als:
Stampa Neolt

Basic Westaro
MB Westline

Metalin Backfield etc.

Wij fabriceren zelf dsrectiemeubelen in licht en donker eiken,
grijs, wit en zwart.
Eiken bureaus va 895,-. Eiken tafels (200x100) va. 815,-
-'Daarnaast vindt u bij ons een ruimte van 500 m2met gebruikte
en iichtbeschadigde kantoormeubelen voor iedere beurs.
Koop niet voordat u bij Van Dooren bent geweest!

\£j Van Dooren Kantoormeubelen
Handelsstraat 23 (handelscentrum Bergerweg), Sittard.
Tel. 04490-14867. Donderdag koopavond tot 20.00 uur.
's Zaterdags geopend van 10.00-16.00 uur.
Prijzen excl. BTW. Franco levering door heel Nederland en België.

LET OP HET JUISTE ADRES! |i

Vertrouwd, discreet en... snell Voor auto,
boot, caravan, meubels, woningverbetering

en elk ander doel.

PERSOONLIJKE LENINGEN
Netto Looptijd in maanden
in handen 60x 48x 36x 24x

5.100.- 112.- 133.- 170.- 240.-
-11.000- 237.- 282.- 364.- 517.-
-16.000- 345.- 410.- 530.- ,752.-
-20.000- 431.- 513.- 663.- 940.-
-30.000- 642.- 765.- 981.- 1397.-

Effectieve rente vanaf 10,8%
Elk gewenst bedrag tussen f 1.000.- en f 100.000.-.
Ook langere looptijd mogelijk voor woningverbete-
ring, boot en caravan: 72, 84, 96 of 120 maanden.
Een lopende lening hoeft geen bezwaar te zijn.
Kwijtschelding bij overlijden: maximaal f 50.000,-.
Leeftijdsgrens: 67 jaar.
Geen informatie bij werkgever.
Informeer vrijblijvend. .

Ook voor doorlopend krediet (vanaf 0,81%
per mnd.) en een gunstige 1e of 2e hypotheek

LEZERSSERVICE

Limburgs Dagblad
ERNST MOSCH

und seine
Original Egerlander Musikanten

zaterdag 18 februari 1989
Rodahal - Kerkrade

Entree ’ 35- en ’ 40,-.

Kaartverkoop bij alle kantoren van het
Limburgs Dagblad en de VW Vaals. 92139

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

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

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

Zeer goedkope tarieven
" Lopende leningen geen bezwaar. Elk bedrag tussen

’ 1000- en ’ 100.000-mogelijk.

" Volledige geheimhouding, geen informatie bij werkgever.

" Overiijdensrisico meestal gedekt. Bovendien kunt u vrijstel-
ling van terugbetaling krijgen bij ziekte en ongeval en ook
vaak kwijtschelding bij invaliditeit of WAO (vraag hiervoor
vrijblijvend prijsopgave).

" Doorlopend krediet 2% aflossing

" Voordelige le, 2e en 3e hypotheken. Hierin looptijd tot 30
jaar. 99089

Reeds meer dan 15 jaar vertrouwd
(gediplomeerd) kredietintermediair

Gemeente Herten
Bij de afdeling Sociale Zaken kan op korte termijn
worden geplaatsteen

BIJSTANDSMAATSCHAPPELIJK
WERKER M/V

voor 20 uur per week
Functie-inhoud:- onderzoek, rapportage en advisering m.b.t.

aanvragen ingevolge de ABW, RWW, WBO en de
IAOW;- het verrichten van heronderzoeken;- het verrichten van andere op een afdeling Sociale
Zaken gebruikelijke administratieve
werkzaamheden.

Functie-eisen:- in het bezit zijn van het diploma MBO-SD (of
vergevorderde studie) of een gelijkwaardige
opleiding);- ervaring in bovengenoemde werkzaamheden;- goede contactuele eigenschappen en redactionele
vaardigheid;- belangstelling voor of kennis van automatisering.

Salariëring:
afhankelijk van opleiding en ervaring een
bruto-salaris van minimum ’ 2336-en maximum

’ 3616- per maand, functie-niveau 7, bij een
540-urige werkweek.
Inlichtingen:
kunnen worden ingewonnen bij het hoofd van de
afdeling, telefoon 04750-31666, toestel 18.
Schriftelijke sollicitaties:
kunt u vóór 2 februari 1989 richten aan burgemeester
en wethouders van de gemeente Herten, Postbus
2704, 6049 ZG Herten. ,27,34

GUNSTIGE LENINGEN l___£_
JT- huisbezitters: PERSOONLIJKE DOORLOPEND % .„„,»!»,„,* p^ops,."# exthalaoeuisten LENINGEN W KREDIET Mica16, 28 CN J 6 f»-W<WWF»Mrf»WM^p»^pqPI ■ Krediet. P mnd. neme Theor

hypotheken "S«" Tooo ToT o»7^ Zonwering
krediet- looptijd onderpand verstrekbaar en meestal ».ww,- i vw,- wf»# -w w»

«„„u/rnnmbedrag «maanden kwiitschelding. txj overlijden. 11.000,- 220,- 0,87 %66 _.„Sh!?wroom.._
i.ryp 2thyP 2.h» D Krediet- .nnflA _nn n»a< *■

Sittarderweg 116,
3«o» 240» m £"*"£ 72x 54x 42 x ;°°°°' *°°'" *n* f* Heerlen

10.000,- 68,- 87,- 107,- I . 111p. 147>. 30.000,- 800,- 0,83 <*> 68 Tel: 045-721658
18.000,- 103,- 148,- 161rI 10.000 199,- 838,- 880,- 40.000,- 800,- 0,81 °h 68 ' ' —J

25.000,- 172,- 242,- 269,- I 18.100 284,- 382,- 43 1 ,- fgHLVJBBBBBBBBBBBVLVJBBBMBBBVSBBBSBB:
dnooo »5 j,» 431-1 20.000 376.. 487.- 871.-■ FINANCIERINGSKANTOOR WMMMmmmmm^MM." !,7 ,!,' "1' 28.000 470,- 883,. 714,- II ,-,/-, rA n|T3Rn BS BB» 75.000.- 814,- 727,- 809,-m^ 30000 564i. 700i. 857,. ■ .Ui bVbTVbbV k\ Lk\ ||i|||yj|^|ygÉ|É|jjygy

% «n—*-.*-«* _él_____. 5000°934--',6''-,423-- II 011LLI P K c K
.«.im kunntn <>. tir»»tn «tn.-.n jBJ HL Eti r.m. „n.i o,Bl* o.r mi.nd U\J U UVI L-=3U \J Wegens drukte, dringend 2

mmmmmmmmmmmmmmmmmmWmmW Scharnerweg 108 Maastr ch £vEe D
meisjes/^rou-

__PB4BD9B^__PD_PB4S*W BP*VM| o-l " WEN gevraagd voor excl.
« y L J_F 4» TTTTTTx" DljKantOOr: club. Intern, gar.loon en

■ Hoofdstraat 9, Hoensbroek g" gogein^werküj-

H^^^^^JH^^^BJBHtHbwPP^^W^P*^Bßß BB end. Wegens herh. teleur-
l*A^LylJj I stelling onzerzijds alleen

M^^f^KWWflifSfffiffSÊSSSi f beschaafde types reagerenp^gl^lll^^ljlllllllllllllllllllip^ svp Tel 045-419823.

Hotel Hermens vraagt voor
as. seizoen

nachtwaker
Soll. na telef. afspr.

04406-15217.
RECLAMEBEZORGERS
gevraagd voor Sittard,
Hoensbroek, Nuth, in
weekend, Treebeek-Bruns-
sum, tel. 045-257974.
Zelfstandige IJZER-
VLECHTER gevr. IJzer-
vlechtbedryf Boonstra, In-
dustrieweg 11, Geleen, tel.
54390.
Gevr. KAPSTER, zelfstan-
dig kunnende werken, part-
time. Kapsalon Trudy
Wiertz, tel, 045-412010,
Kerkrade-West.
Gevr. VERKOOPHULP
voor 3 markten per week.
Tel. 045-225868. "BARMEISJES gevraagd
voor middag- en avond- .
uren, Bar Ma Cherie, Helle-
broek 61, Nuth 045-241829. I
Wouters-Sanders Delica- .
tessen en Wijnen b.v. Heer- I
len vraagt op korte termijn |
een gemotiveerde en repre- ■sentatieve PARTIME-
VERKOOPSTER met erva-
ring! Sollicitaties na tel. af- Ispraak onder nr. 045- ,
714116. J
Jongedame als BUFFET-
HULP gevr. (part-time).
Hotel De Post, Klimmen,. 04405-1534.
Hotel Monopole te Valken-
burg vr. per 15 maart DI-
RECTIE-ASS. M.H.S., zelf- ;
st. werkende kok m/v, leer- |ling-kok 3e jaars, serveer- ,
sters, man oi vrouw v.d. af- ;
was 18 tot 22 u., 30 ir. Nieu-
weweg 22, tel. 04406-12365 |
na 18 uur. ■ ■
Goedlopend avondcafé
vraagt nette MEISJES za.,
zo., vervoer heen gratis. Tel. '09-49240573510 of 09- !
49240573539 na 14 uur. I
ZIEKENVERZORG- '(STOER gevr. v. in het week- Ien bij invalide. Tel. 045- '462421.

JmmAAM§iaMMMMMMMMMMM\
NEW LOOK 8.V., Schaes- :berg. Gevelreiniging, uit-kappen, voegen, steigerver-
huur. Tel. 045-3121547-
-312709.
STUCADOOR kan nog ;
werk aannemen. Tel. 045- '462428. Na 18.00 uur. i
OPRITTEN, erfverh. etc. Ivlgs. nwe. stabilisatiemeth. iKallen Stabilisaties, Kerk- 1rade. Tel. 045-457415. 1
Dakdekkersbedrijf M. Haas ■is en blijft het vertrouwdeadres voor al uw DAK- iWERKZAAMHEDEN. Tel. '045-451862. 1
TV/VIDEO-REPARATIE
Görgens. Tel. 045-314122

TRAP BEKLEDEN, rails
hangen, gordynen maken.
Voordeelprijzen en vak- !
manschap. Gratis prijsop- 'gave. Schillings Interieur, |
Sunplein 39, Nieuwenha-
gen. Tel. 045-312613. ,
HANS LIPS voor timmer-, I
dak- en zinkwerk met ga- ■rantie. Vr. vrijbl. advies/of- :feite. Bel 045-453818. "Voor VAKBEKWAME be- :
hang- en schilderwerk-
zaamheden: tel. 045-210020. i
DAKDEKKERSBEDRIJF'De Nok, voor al uw dak- 'werkzaamheden, met de ilangste schriftelijke garan- 1tic. Bel voor vrijblijvende 1offerte. Tel. 045-224459. _ i
Voor al uw nieuwbouw en
VERBOUWINGEN: bouw-
bedrijf Baburek, tel. 045-
-216969.
Voor SIERBESTRATING,
terras, oprit en vakman-
schap: stratenmakersbe- :drijfNico Gerards. Vrijblij-
vende prijsopgave en ad-
vies. Tel. 045-313956. ;

■ OPRITTEN en terrassen in '. klinkers of sierbestrating, :tuinaanleg, vrijbl. prijsop-
gave. 045-326574.
Studente zoekt overdag
werk alsBABYSIT ml. 04£
711617.

KEUKENS, keukenappa-
ratuur. Laag in prijs, met
§arantie. R/J Handelson-

erneming, Stationstraat i294, Nuth. Tel. 045-242602.
KANTELDEUREN, rol-
deuren, sectiedeuren met
ofzonder afstandbediening
in 23 maten direkt lever-
baar. Afstandbediening,
computergestuurd, ge-
schiktvoor alle soorten ga-
ragedeuren compl. met
zender voor in uw auto. Fa.
Straten, Eijkskensweg 18,
Geulle. Tel. 043-641044:
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/tv Frank
8.V., Bokstr. 33. Heerler-
heide. Tel. 045-213432.
Gebruikte KLEURENTE-
LEVISIES te koop vanaf. ’ 100,-; nieuwe kleurentele-
visies vanaf ’398,-. R.T.V.
Van Voorst, Ganzeweide
48, Heerlerheide. Tel. 045-
-213879.
KACHELS. Grandioze ver-
bouwingsopruiming: 10-
-70% korting. Nieuw en ge-
bruikt. De Kachelsmid, Wa-
lem 21, Klimmen. 04459-
-1638.
Goede KLEUREN-TV'S
met garantie. Philips groot- ibeeld va. ’ 145,-. Zeer grote
sort. tv's. Occasioncentrum
Geel, Grasbroekerweg 25, lHeerlen. Tel. 045-724760.
Te k. vellen LEER voor
vele doeleinden. Tel. 04490-

-" 52652. I
Te k. Ie soort GRASZO-
DEN, ’3,50 p.m2. Gratis |
thuis bezorgd. Afhalen (
’3,25 p.m2. Gehele aanleg
goedkoop. Tel. 045-323178 -313135. ]
Te k. SUPER-ANTRA- I
CIETKOLEN, nr. 3en 4. va. ;
’4OO,- p.t. Tel. 045-319784.
Te k. prima WASMACHI- .NECOMBINATIE, Zanker .of AEG, met garantie. Tel. 1045-314914. . I

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

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

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

het Limburgs Dagblad en bij onderstaande adressen:
Heerlen

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

Heerlen
Kantoorvakhandel G. Alberts, Dr. Poelsstraat 22

Sittard
Dekker v.d. Vegt Boekverkopers, Brandstraat 23

Vaals
VVV Informatie Centrum, Kon. Julianaplein 47

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.

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.

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

Schrijfmachines
IBM en Olivetti elektrische schrijfmachines, Olivetti-ko-
gelkopmachines met correctie, vanaf ’295- excl.
BTW. Emly Handelsonderneming. Tel. 04498-54510.
COMMUNIEJURKEN te
koop, collectie 1989, nieuw,
ook Sissymodel met
kroontje, hoedje, tasje en
paraplu's. Voor informatie
tel. 045-272516.
Fender GITAAR met ver-
sterker voor ’3O- p.mnd.
Drumstel compl. met bek-
kens voor ’3O- p.mnd.
Keyboard voor ’ 30-
-p.mnd. Orgels voor ’3O-
-p.mnd. Verder alles op mu-
ziekgebied. Muziekhuis
Lyana, Mauritsweg 48,
Stem, tel. 04490-33227 (don-
derdag koopavond tot 21.00
uur).
Dames-heren KAPSALON
t. overn. aangeb. Inventaris
z.g.a.n. Goede ligging, gun-
stige voorwaarden. Br.o.nr.
HO 668 aan Limb. Dagblad.
Kouvenderstr. 215, 6431 HE
Hoensbroek.
Te k. KOLEN, Ie keus, zeer
goedkoop. Tel. 045-423199
of 422217.
Te koop HANDELSPAND
te Hasselt met 2 winkels en
huis. In goede staat, goede
ligging. Z.B.N. Tel. 09--3211363468.
Voor alle OCCASION-
MEUBELS, eiken, mod.,
barok, slaapkamers, eeth.,
kasten, salontafels enz.
Kouvenderstr. 208, Hoens-
broek
WASAUT. 195,-; kl.t.v. 175,--; gashaard 125,-; gaspl. 175,-:
ijskast 125,-; antieke tafel(eiken) en 6 stoelen 550,-,
045-725595.
Te k. VERWARMINGS-
RADIATOR, lang 130,hoog
100, dik 8 cm. 043-645628.
HORECA, Horeca!!! Door
inruil verkregen: nog enke-
le gereviseerde bedrijfs-
vaatwassers en espresso-
machines met garantie.
Eigen service- en installa-
tiedienst. handelsonder.
EFKA Kerkrade. Tel. 045-
-455815.
Te k. weg. verhuiz. WIN-
KELINVENTARIS 1 jr.
oud en ged. inboedel. Tel.
045-316599.
Te k. LATEX voor binnen
+ buiten, beton + wegen-
verf voor Vi pr. Tel. 045-
-2133563.
Te k. BREIMACHINE, tel.
na 18 uur 04490-55708.
Te k. grote partij PAL-
LETS. Speciale prijs. Hout-
handel Rinkens, Land-
graaf, tel. 045-319846.
Tek. houten HUISJE, soort
directiekeet, met puntdak.Geheel uitneembaar in
schoppen, 2 slpks., keuk.,
douche en woonk. afm.
7xll m, moet opgeknapt
worden, hout is puntgaaf,
’3500,-. Tel. 045-323178.
VW POLO bj. '88. Caravan
Tabart Burggraaf m. alle
extra's. Tel. 045-416235.
Te k. COMMUNIEJURK.
Tel. 045-272154.

Goud, ZILVER, munt.
postz. etc. cont. bet. vrijbl.
tax. Groenstr. 109, Geleen.
Te k. gevr. OUD IJZER en
metalen, sloop- en schade-
auto's. Tel. 045-272216,
b.g.g. 272516, ook 's avonds.
Wy kopen GOUD, defect of
heel, tegen contant geld.
Verseveld, Saroleastraat
80A. Heerlen, tel. 045-
-714666.
Te k. gevr. defecte KLEU-
REN-TV'S v.a. 1981 (type-
nummer vermelden). 045-
-723712.
Gevr. KOELKAST, gasfor-
nuis, diepvries, eethoek,
kast, bankst. 045-725595.

CARNAVALSPAKJES te
h. of te k. Oude wijvenpak-
ies te h. Boumans, Vredes-nofje 22, Terwinselen, tel.
045-411960.
Ge, KAMERS v.a. 350,- all-
in p. mnd. Lotbroekerweg
19, H'broek, tel. 227291.
Jurgen AUTOVERHUUR,
Langheckweg 32-40, tel.
045-463333.

Te h. woonh. met app. BE-
DRIJFSRUIMTE van
10x10x3.3. h., oprit 30 m.
Gesch. v.v. doeleind. 3
slpk, kelder, tuin, garage.
Bwj. '70 te Schaesberg.
Aanv. 2 mnd. Inl. 045-
-313947.
Te h. va. 1-3-1989, gestoff.
EENGEZINSWONING
met garage, te Eygelsho-
ven. Huurprijs ’875,-
-p.mnd. Tel. 045-460678.
KAMERS te h. Maastrich-
terstr. 24, Brunssum.
Gemeub. ZIT/SLPK. dou-
che, keuk, Panneshei-
derstr. 1 en 19,Kerkrade.
Gemeubileerde KAMERS
te huur. Papersjans 40,
Heerlerheide.
Te huur KAMERS en ap-
partementen in Susteren.
Tel.: 04499-1615 of 06-
-52107978.
Te HEERLEN-HEERLER-
BAAN te h. een nette wo-
ning met gar., ’ 950,-. Inl.
04490-48180.
Te h. te BRUNSSUM gem.
zit-slpk. en eigen doucheen
w.e., 3 min. v. ziekenh. ml.na 15.00 uur: Laanderstr.
85, Heerlen.
Te huur APPARTEMENT
gelegente Bleijerheide, md.
woonkamer, slaapk, keu-
ken, badkamer. Tel. 045--311413.
Heerlerheide, 1-pers. APP.
te h. met eigen w.e. en dou-
che. ’565- all-in, huur-
subs. mog. Tel. 045-210482.
Gemeub. KAMER gebr.
keuken, douche, w.e.
Schaesbergerweg 152,
Heerlen.
Te h. te HEERLERHEIDE
zit/slaapk., ondergebr. inbungalow met gebr. van
keuk., douche + eigen op-
gang ’ 95,- p.week all-in.
Inl. na 19.00 u. 045-223482.
FRITUREZAAK te Heer-
len, met inventaris, nieuw
ingericht, goede ligging
met goede omzetmogelijk-
heden. Tel. 045-314719.

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.

Te k. APPARTEMENT van r.
appartementencomplex te I
met ged. open keuk., 2 slpk.
con met veel privacy, tev. in
Het geheel is voorz. van tl

’ 69.000,- k.k. Netto mnd.la:
18 en 19 uur 045-441470.
Te k. halfvryst. WOON-
HUIS in centrum Nieuw-
stadt. Met oprit, voor- en
achtertuin. Ind. bee.gr.: hal,
toilet, kamer, keuken, kel-
derkast, serre en berging;
Ie verd.: 3 slaapkamers,
badkamer met zitbad en 2e
toilet; 2e verd.: grote zolder
en cv. Direct te aanvaar-
den. Vr.pr. ’ 135.000- k.k.
Tel. 04498-54469.

Snel en goed uw
huis verkopen?
Jos Storms Onr. Goed.
Past. Vonckenstr. 44,

Geleen. Tel. 04490-42550.
Geen verkoop!
Geen kosten.

Uw WOONHUIS verko-
pen? Geen verkoop, geen
kosten. BOPA O/G 045-
-324133.
HEERLEN-CENTRUM:
vrijgezellenflat (2 slaapka-
mers), ’87.000- k.k. Info:
045-717976.

WOONHUIZEN te koop
gevraagd, tot ’ 150.000,-.
Achterstallig onderhoud
geen bezwaar. Afwikkeling
via notaris binnen 24 uur.Aanb. aan Wijman & Part-
ners Vastgoed, taxaties, hy-
potheken, tel. 045-728671 of
04750-15135.
CAFÉBEDRIJF te k, wo-
ning gesch. voor apparte-
menten of kamerverh. te
Kerkrade-West. Br. o. no.
HE 071 LD Geerstr. 5, 6411
NN Heerlen.
Tek. APPARTEMENT van
part. gelegen in nieuwbouw
appartementencomplex te
Kerkrade. Ruime woonk.,
met eed. open keuk, 2slpk, badk. met douche enbalcon met veel privacy,
tev. in souterrain bijbeh.
berging. Het geheel is
voorz. van thermopane be-
glazing. Pr. ’69.000,- k.k.
Netto mnd.last ca. ’395,-.
Bellen tuss. 18 en 19 uur
045-441470.
Tek. WOONHUIS in eenrij
met achterom schuur, kel-
der,woonkamer, open keu-
ken, 3 slaapkamers, dou-
che. Vrij te aanv. ’ 88.000,-
-k.k. Tel. 045-211668.

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

Honde- en KIPPENHOK-
KEN vanaf ’ 195,-. Hout-
bouw Übachs, Eygels-
hovergracht 39, Kerkrade-
Vink. Tel. 045-460252.
DOBERMANPUPS zeer g.
stamb. Ned. stam. oudersaanw. 13 wkn, tel. 045-
-272158.
POEDELTJES en tek-
keltjes. Div. kleuren. Tel.:
04459-1237.
Te k. jonge LEOMBER-
GERS. Tel. 0949-2454/7998.
Goed tehuis gezocht voor
mooi MOPSHONDJE. Tel.
04490-38119.
Gez. goed tehuis voor COC-
KER SPANIEL met stam-
boom, reu, 5 jr. Tel. 045-
-214026.
Weggevlogen op 18 jan.
GRIJZE-ROODSTAART-
PAPEGAAI, omg. markt
Schaesberg. Tel. 045-
-320650.

Te k. HONDA CR 125, mcl.
car bj. '86. Tel. 04490-16110,
na 18.00 uur.

Te k. HONDA MT 5, parijs-
Dakar, i.z.g.st. Pr. n.o.t.k.
045-419260.
PUCH Maxi te k. Tel. na
17.00 uur 045-324168.
Te k. brommer merk TO-
MAS autom. met wind-
scherm, helm en verz.
z.g.a.n., vr.pr. ’ 800,-.Kïuisstr. 2, Doenrade,
04492-1219.
Prach. ZUNDAPP CS 50,
als nieuw, stw., cockp.,
verz. Panneberg 61, Hoens-
broek.
Tek. YAMAHA DT 50 MX,
zwart, bj. '86, ’ 1750,-. To-
renstraat 24, Brunssum, tel.
045-270301.

Goed gerichte bijles (18
vakken) ook in uw omge-
ving. STUDIEBEGELEI-
DING in Heerlen, Hoens-
broek, Sittard en Maas-
tricht. Inl.: E.C. DeHorizon.
Tel. 045-210541.

Eenzaam? Bel HUWE-
LIJKS/RELATIEBU-
REAU „Geluk", tel. 04498-
-54604.
Zoekt u een serieuze RE-
LATIE? Bel dan naar huw-
.rel.buro Levensgeluk. 045-
-211948.

SILO-verharding, erfverh.etc. vlgs. nw. stabilsatie-
meth. Kallen Stabilisaties
Kerkrade. Tel. 045-457415.
Onderdelen Bank SCHIN-
NEN. Tel. 04493-2715.
FRANK heetwaterreini-
gers. Frissen/Tuin en Park
BV. 04406-40253.

Diepvries- en KOELKAST-
REPARATIE zonder voor-
rijkosten. Bel Geleen:
04490-45230. Service bin-
nen 24 uur.
aart. gelegen in nieuwbouw
Kerkrade. Ruime woonk.,, badk. met douche en bal-
souterrain bijbeh. berging,
hermopane beglazing. Pr.
st ca. ’ 395,-. Bellen tuss.

Antieke KEUKENKAS-
TEN vanaf ’475-, 3-drs.
eiken kasten vanaf ’ 475-,
toogkasten vanaf ’ 975-,cylinder bureaus ’ 1375-,
slaapkamers vanaf ’ 1275,-.
Souren (witte boerderij bij
Makro) te Nuth. Tel. 045-
-243860.
Antiekhandel SIMONS
biedt u een ruime keuze in
antieke meubelen en klein-
goed tegen betaalbare prij-
zen. Met service + garantie»
Donderdag koopavond.
Dorpstraat 45a, Nuth, t.o.
kerk, naast Chinees restau-
rant.

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

320.320.24

Escort-service all-in 045"
326191 ma. t/mvrijd. 14-^ .
tot 04.00 u. Alle rnog
aanw. __- 'PARADISO, Europaweg-
Nrd. 158, Landgraaf. o**
317032. Ma. t/m vrijd. «"
14 u. .
„DE JACHTHUT", Haan'
rade-K'rade, Grensstr. 2-
Gabi, Regina, Karin, He**
Maria en Matina. Ma.-zo- '20-4 uur. 045-463943^
Provinciebox
Waarom verre afstanden
als het ook zo kan! ledere

provincie zn eigen
nummer. Alle nummers

beginnen met

06-
-320.330

Groningen ~j
Friesland L
Drenthe S
Overrijsel
Gelderland ,flUtrecht ll
Noord-Holland L
Zuid-Holland £,
Brabant
Limburg
Het iswel de bedoeling da'
je je eigen provincienur"'

mer belt. We kunnen uite^aard niet verbieden datj
op 'visite' gaat bij een an'

dere provincie. .
0,50 p.m. Viditel pajjJlU

Hete BLIKSEM verwen^)
met supergrote ...! Inl- °*229718.
Het geheim dat u deelt me
de RIVERSIDECLUB c
afslag Echt - Ohé en La*"j
Dijk 2, Ohé en Laak,
mtr. voorbij camping
Maasterp, open van "L
t/m vrij. van 14.00 t/m 2^
u. Tel. 04755-1854^^^
Nieuw NOENDA + as€
tentes, ook SM + sla*1
Ass. gevr. 04492-5605^
Club MIRABELLE (KeJrade) geopend 16.00
03.00 uur. Burg. Frai"
senstr. 4, 045-419823^
Wel opwindend... zo
jou!FLIRT-LINE33,sUP*
sexy! Bel: 06-320.320-^
(50 cpm).

Mirjam
van de

Tuk
met superhete
sex-ervaringen

320.323.63
50 et. per min. --Club

Exclusief ;
Heren opgelet. Er zijn 8 *" \
mes voor u * aanwe*' {

waaronder 2 nieuwe. 'dustriestraat 13, Kerkra^ <West. Geopend van I]^,
tot 23.00 uur. Tel. °*423634. ___^,
Neem 'ns iemand bij ■«, |
BEURTBOX"! Alleen^. ,
kanjers en spetters! A (
mag! 06-320.325.34 - i
et. per min. f
Wil je vreemd gaan? (
met iemand afspreke „ i
Gaat 't jou alleen om se,
Bel dan „DE JEUKBO*
06-32032516, 50 c_p/g?^j
Heb je al kennisgerna^
met „DE KLODDER^'n echte perverse seXß|gs
Erg smerig! Heel grof! Al^mag! 06-320.325.14, ' '
et. per min. y

Voor 'n goede
beurt-lijn!!!

06-320.325.33
sex! sex! sex-

-50 et. p.m. m
Pb. 208 - 3500 AEJJtrgV

Jong, jonger
jongst!

Callcutta06-320.320.13
lolitasex 18 jr-

-50 et. per min. „|
Pb. 208 - 3500 AEUtre^
Club Margo, met rie\
S.M., saunamassage e

ÊÖ,
lieve dames. RIJKS»»
ZUID 1318, Gele"
04490-48448. Tev"
meisje gevraagd. _____~^j
Laat u eens verwennen {
nieuw PRIVÉHUIS met
gastvrouw Michelle en
kele erotische meisjes.
04746-5563. Tevens m"
jes gevr. Ook esco_t__^
CLUB ELLE met Te^Mercedes, Tanja, Reg.^,
Claudia 043-218884. 'yens leuke meisjesjg^j
Heren! Van harte vvelK^
bij MANUELAva. 10°U

Tel. 045-721759_____^:
MICHELLE
320.320.76, 50 CtpgTJl^
LIESJE 06-320.322.76.
et per min. —^MELANIE 06-320.322'
50 et per min. —j-jj
VICKY 06-320.330.90,
et per min. -^gfl
ELSJE 06-320.330.91'
et. per min. _-^
JOLENE 06-320.320-
-50 c. per min. _____-<£
TELESEX, Natasja j|r
320.320.70, 50 cU_gfJ^



Rudy Douven: weekeinde van de waarheid

Nivellering in
Wijk aan Zee

Verf AAN ZEE ~ Het was in het weekeinde in het 51e Hoogo-
-ofi s"toernooi tijd voor de grote nivellering. De vrijdag nog zo
(jj*antastbaar lijkende voorsprong van Vitali Tsjeskovski ver-. een in Wijk aan Zee geheel. De 44-jarige schaakgrootmees-
o Ult Krasnodar leed twee nederlagen tegen achtereenvol-
2\v Sigaar Georgiev en de Hongaar Sax, beide malen met
viif *n e no°f(lvariant van net Spaans. Tsjeskovski is met
jy> uit acht nog altijd eerste, al deelt hij die positie nu met deJJ^gaar Ribli.

Het hele veld schoofin elkaar, want
het verschil met nummer laatst, de
Peruaan Granda Zuniga, is maar
twee punten. De Nederlanders Van
der Wiel, Douven en Piket houden
elkaar broederlijk gezelschap op de
gedeelde negende plaats op ander-
halfpunt van de leiders.

John van der Wiel was een van de
zes spelers, die in het weekeindean-
derhalf punt scoorde. De 29-jarige
Leidenaar boekte zaterdag zijn eer-
ste winstpartij ten koste van de
weer razendsnel spelende ex-we-
reldjeugdkampioenAnand.
Voor Rudy Douven was het een
weekeindevan de waarheid. Na een
fraai begin met drie uit vijf daalde
hij af naar de laagste regionen. Eerstgaf de Limburger zijn afgebroken
partij tegen Vaganian zonder verderspelen op. Daar kwam in dezevende
ronde een kansloze nederlaag tegen
Ribli overheen. Zondag verzuimde
'Doefje' zich tegen de onderaan-
staande Granda Zuniga te herstel-len. Na een pionoffer had Douvenwinnend voordeel kunnen bereiken
met het subtiele 20...De8 in plaats
van TaaB. Douven dacht, dat hij
spectaculairder kon winnen door
eerst een paard en vervolgens nog
een toren te offeren. Uiteindelijk
mocht hij nog blij zijn met eeuwig
schaak remise te kunnen forceren.

Jeroen Piket zal weer een ander
toernooi uit moeten kiezen voor zijn
derde grootmeesterresultaat. In
Groningen ging het in december
ook mis. Na verlies tegen Ribli en
remise tegen Anand moet hij vier

uit vijf scoren om alsnog het begeer-
de doel te halen. Gezien zijn matige
spel in Wijk aan Zee is die kans te
verwaarlozen.
Uitslagen grootmeestergroepB, zesde ron-de: Dokojan - Hodgson 1-0, Rogers - Kuijf
0-1, Lau - Van der Sterren 1/2-1/2, Fedoro-
wicz - Campora afg., Njjboer - andruet 1-0,
Armas - Bosboom 1-0.
Stand na zes ronden: 1. Fedorowicz 4 1/2en
1 afg., 2. Hodgson 4 1/2, 3. Nyboer4,4. Lau 3
1/2 en 1 afg., 5. Kuijf 3 1/2, 6. Dokojan 3, 7.
Van der Sterren en Armas 2 1/2, 9. Campora2 en 2afg., 10.Andruet en Bosboom 1 1/2,12.
Rogers 1. Vandaag is een rustdag.
Grootmeestergroep A, achtsteronde: Sax -Tsjeskovski 1-0, Vaganian - Georgiev 1/2-
1/2, Ribli - Miles 1/2-1/2, Granda Zuniga -Douven 1/2-1/2, Van derWiel - Benjamin 1/2-
1/2, Piket - Anand 1/2-1/2, Sokolov - Nikolic
1-0.
Stand na acht ronden: 1. Ribli en Tsjes-
kovski 5 punten, 3. Sax, Vaganianen Soko-
lov 4 1/2, 6. Nikolic, Benjamin en Anand 4, 9.
Georgiev, Van der Wiel, Miles, Piket enDouven 3 1/2, 14. Granda Zuniga 3.

Snijders
onttroond

heeftE^TElN - Simson Landgraaf
Hom ."Jdens de nationale Grieks
Ijs einse kampioenschappen te
■tunn ein Seen titel in de wacht
ein?er> slepen. In de 62 kg klasse
partii 6 uvio Meijs na een fraaie
Waal Muurling op de 3e
kg ?" peter Snijders, die in de 68

zÜn Nederlandse titel
Ie „f* yerdedigen, kwam in de fina-
Otrl Vtegen Gielen van De Halter
x, ecnt-

ftde2e minuten worstelen eindigde
slaa„?artlJ. °P 0-0. In de verlenging
sehan 6 Gielen erin het kampioen-

*met ° tegen 1 Punten in de
digd

u te slepen. Peter Snijders ein-
klass °P de 2e Plaats- In de 74 kg
doot.f st°°tte Eric Bos als winnaarWB A"klasse. In de partij van
Ie tTos tegen de winnaar van pou-
lllfpjKastelein van de Halter
Hij ,nt; schoot Bos zwaar te kort.
"Untp 2.or uiteindelijk met 3-11"Jezpt11-,Eric Bos eindigde ondanksederlaai op de 2eplaats. René
op d;*l eindigde in de 82 kg klasse
e't>dn J;.Plaats- Helaas liep hij in de
een h J tegen van der stoeP in
ché uPzwaai en verloor op tou-
IjhDUlteindelijk viel de 4e plaats

Geelen ten deel.

Tourstart voor
Colombianen

*oek* ~ TÜdens een werkbe-
TourH-an Colombia heeft de nieuwe
reeri cteur Jean-Marie Leblanc
ven St ilvee Tourplaatsen weggege-
bia„ leblanc verzekerde de Colom-
bia p Profploegen Café de Colom-Tonr^ p°stobon deelname aan de
In ri France-
dit jat*l° nde van Frankryk starten

u , Ploegen van elk 9renners.
forrnat- ekend krÜgen de eerste 18s, ln het klassement van de
ïonrHi eker een startbewijs. De
vier « cüe heeft het recht om de
'en iyenëe Plaatsen zelf in te vul-
kaan* Leblanc de twee Colur-nreeds heeft aange-
cardS' resteren nog twee 'wild
l°t dp i^óoor Ploegen die straks nietkerft* startgerechtigde wereldbe-
» eams behoren.
Kluo^gen veldritten: VOSSEM (Big): 1.
MooV' Danny de Bic, 3. GhyUebert, 4.
ÖRllnS' 5- Geert de Vlaeminck. RAM-van i" (Lux>: !" Vervaet, 2. Van Dijk, 3.
Wa?,fn B°sch. SABLE-SUR-SARTHE: 1.

e, 2. Radomir Simunek, 3. Arnould.

volleybal
ö edivisie
filfc/M-Sudosa/A 3-0öeitf °"Longa '59 0-3

&--B/VCH U°yd/AMI.JO
p^rgus-Sudosa/Zaan 0-3Staid moßrotner/M °-3

fe" 10-18A*;'uynarno 10-14

Ön 10- 6

. ia 10- 2
vL^isie B
D'erhout/V-EAVV 1-3San^p '88Gevamy/WC 2 2-3

orion2 IISt^ur8-TDK/Brevok 3-0

EA°^«g 13-36
Ütecrit 13-29
Tuk" ■ 13-22"K/Bi-evok 13-21

Gevamy/WC 2 13-20
Activia 13-19
VCE 13-19
Letro/O 13-18
Vierhout/V 13-17
Devoco '88 13-16
Orion 2 13-12
Sarto/P 13- 5

2e divisie C
Hovoc-Udenhout 3-0
FacopaVC Weer-Symmachia

0-3
Nashua/VCG-Dr.Pepper/Were
Di 3-1
Artemis/R-Valuas/VCT 3-0
Artemis/R 2-Peelpush 2-3
Pancr.B/VCH 2-RooyseVK

1-3
Stand
Hovoc 13-35
Artemis/R 14-35
Symmachia 13-34
Rooyse Vk 13-25
FacopaVC Weert 13-23
Peelpush 13-21
Nashua/VCG 13-17
Dr.Pepper/WereDi 13-15
Udenhout 13-15
Valuas/VCT 13- 7
Pancr.B/VCH 2 13- 5
Artemis/R 2 14- 5
3e divisie E
Bach SV-Nuvo "68 3-1
Jokers-Nuvoc 1-3
Datak/VCL-Letro/O 2 2-3

Datak/VCH2-Polaris 3-0Pancr.B/VCH 3-Rooyse VK2

Stand 3~°
Pancr.B/VCH 3 13-32Letro/02 13-31V^E 13-31Jokers 13-25RooyseVK2 il-19Bach SV ijCq
Datak/VCL 14-jo
Datak/VCL 2 14_18Nuvoc 13-17VC Voerendaal 13-14Nuvo/68 13_10Polaris 13

_
2

HEREN
Eredivisie
Deltalloyd/AMVJ-TDK/Bre-
vok g_j
Safeco/Bovo-Acco/Dos 3-2Nashua/VCG-Brezan/SSS 1-3Bosta theSm.-Detach/A 0-3Rentokil/ZVH-Orion 2-3Reflex-Brother/M 3_n
Stand
Deltalloyd/AMVJ 9-13Orion 10-18Rentokil/ZVH 9_ 16Detach Animo 10-12Acco/Dos 10-10Brezan/SSS io_loNashua/VCG io_ 8Bosta theSmash 10- 6
Reflex 10

_
6TDK/Brevok io_ 6

Brother/M io_ 4
Safeco/B jo_ 4
Ie divisieB
Havoc-Youngstar/V 3-0PVC/Blokkeer-Datak/VCL 1-3Nashua/VCG 2-Varel/CW 1-3Gevamy/VVC-Polaris 3-0Radius-Odulphus 3-2Pancr.B./VCH-Miniware/HBC
Stand

I_3

Gevamy/VVC 13-32Miniware/HBC 13-31youngstar/Vrevok 13-30Radius 13
_

27Odulphus 13-24Varel/CW 13-21Havoc 13
_

20Nashua/VCG 2 13-16
PVC/Blokkeer 13-13Datak/VCL 13-11
Pancr.B/VCH 13- 9
Polaris 13-0

2e divisie C
Activia-Veldon 2-3
Ledub-Datak/VCL 2 2-3
BCSComp.Ser/DS-Linne 2-3Super/Roosend.-Vocasa 0-3
Moonen Papier/VVK-SEC/V

3—oGevamy/WC 2-Olympus 2-3
Stand
Vocasa 13-35
Linne 13-33Activia 13-27

Velden 13_24
Olympus 13-22Moonen Papier/WK 13-21
BCS/Comp.Serv/DS 13-20
SuperRoosendaal 13-19
Datak/VCL 2 13-13
Gevamy/WC 2 13-12
Ledub 13- 8
SEC/V 13- 0

3e divisie E
Peelpush-Wevoc/Wh 3-1
Hajraa-Set Up/M 3-0
Interkontakt/P-Sittardia 3-0
Artemis/R-Facopa VC Weert

3—o
VC Horn-RooyseVK 1-3
Stand
Peelpush 13-36
Rooyse VK 13-29
Facopa VC Weert 13-27Furos 13_25
VC Hom 13-22Wevoc/Wh 13-21Artemis/R 12-17Hajraa 13-15yCE, 13-15Interkontakt/P 13-14Sittardia 12- 7
Set Up/M 13_ 3

Tweede ronde
eindstation
PSV-dames

EINDHOVEN - De zaalhandbal-
sters van PSV zijn zoals verwacht in
de tweede ronde van het toernooi
om de IHF-bekerblijven steken. De
tweede wedstrijd in de Eindhoven-
se zaal ging zaterdagavond met één
punt verschil tegen het sterke Bayer
Leverkusen verloren: 17-18. Bij de
rust was het nog 10-8 voor PSV. De
eerste wedstrijd had de Westduitse
ploeg een week eerder met groot
vertoon van macht gewonnen: 21-
-10.
De handbalsters van SEW uit Nib-
bixwoud zijn in de tweede ronde
van de Europa Cup voor landskam-
pioenen uitgeschakeld door de Ita-
liaanse club Cassano. SEW verloor
met 17-23. De thuiswedstrijd was
gewonnen met 25-19. Op grond van
de regel, die bij een gelijk aantal
doelpunten een extra waarde toe-
kent aan de 'uit' gemaakte treffers,
moet SEW het toernooi verlaten.

sport

Ton Sijbrands
weer nummer 1

Dordrecht - oud-wereid-
«ampioen Ton Sijbrands is weer
sjyerelds sterkste dammer. Zijn
gedeelde tweede plaats in hetaatste toernooi om de wereld-ziel leverde hem nog zes rating-
vnnten op, waardoor hij met een

orlopig onaantastbare voor-zong de wereldranglijst aan-

Wereldkampioen Alexei Tsjizjov
J^roverde in Suriname 35 pun-
*n waardoor hij naar de tweede
Plaats oprukte. Koeperman, die

in 1988 nummer één van de we-
reld, zakte naar de derde plaats
en wordt op devoet gevolgd door
Harm Wiersma, die door zijn
deelnemen aan de interlandwed-
strijden tegen de Sovjetunie vo-
rig jaarweer op de actieve lijst is
verschenen. De ranglijst telt nu
tien spelers met een rating van
boven de 2400 punten, onder wie
vier Nederlandse spelers.

De beste Nederlandse speelster
is nog steeds Karen van Lith, al
werd de Rosmalense gepasseerd

door een vierde Russin. Zij zakte
naar de vijfde plaats. Wereld-
kampioene Zoja Sadovskaja
overschreed als eerste speelster
ter wereld de grens van 2400. Zij
heeft een voorsprong van 39 pun-
ten.

De wereldranglijst: Heren: 1. Sijbrands
(Ned) 2456, 2. Tsjizjov (Sov) 2435,3. Koe-
perman (VS) 2423, 4. Wiersma (Ned)
2422, 5. Dibman (Sov) 2419, 6. Valneris(Sov) 2417, 7. Baljakin (Sov) 2416, 8.Clerc (Ned) 2405, 9. Gantwarg (Sov)
2404, 10. Van de Wal (Ned) 2401, 11.Wir-
ny (Sov) 2394, 12. Korenjevski (Sov)
2385, 13. Gerard Jansen (Ned) 2377, 18.Scholma (Ned) 2345, 20. Van der Zee
(Ned) 2342, 30. Stokkel (Ned) 2322, 36.
Hans Jansen (Ned) 2313. 39. Van Aalten
(Ned) 2305.

Dames: 1. Sadovskaja (Sov) 2402,2. Rat-
kovitsj (Sov) 2363, 3. Lewina (Sov) 2357,
4. Jankovskaja (Sov) 2340, 5. Van Lith
(Ned) 2330, 9. Polman (Ned) 2298, 13. Ot-
ten (Ned) 2267, 18. Graas (Ned) 2241.

Amelie nog steeds
in problemen

Van onze medewerker
MAASTRICHT- De bestuurspe-
rikelen bij de Maastrichtse voet-
balclub Amelie zijn nog steeds
niet opgelost. De KNVB had,
middels regiovoorzitter Toon
Verkoyen en administrateur
Hub Rouschen, de laatste alge-
mene vergadering van begin ja-
nuari ongeldig verklaard. Deze
zou niet regelementair, conform
deregelementen door dekascon-
trolecommissie, zijn uitgeschre-
ven. Bovendien was niet meer
geheel duidelijk wie nu wel of

niet zitting in het bestuur had

Bij een bijeenkomst met de be-
stuursleden heeft Toon Ver-koyen hen verzocht om allenhun
bestuursfunctie ter beschikking
te stellen. Tijdens een nieuwe al-
gemene vergadering zouden zij
zich dan weer herkiesbaar kun-
nen stellen.
Op zijnverzoek om deze week te
reageren hebben alleen de heren
Louis Sarneel, Harry Blauw enTonny Satijn voldaan. Zij heb-
ben echter besloten om hun be-

stuursfuncties niet neer te leg-
gen. Het bestuurslidMath Teheu
heeft (nog) geen bericht gezon-
den. John Teheu, van wie niet
met zekerheid was te zeggen of
hij nu wel of niet regelementair
tot het bestuur behoorde, blijft
beschikbaar voor een bestuurs-
functie.

ToonVerkoyen hoopte echter op
een gezond verstand bij het 'zit-
tende' Amelie-bestuur om zijn
advies om hun functie neer te
leggen op te volgen. Verkoyen:
„Kort na carnaval zal er in elk ge-
val een algemene vergadering
moeten plaats vinden die ik per-
soonlijk zal voorzitten. Mocht
men er niet uitkomen, dan zal
men toch stilaanbij Ameüe moe-
ten gaanrekening houden dat de
KNVB een mentor zal aanstel-
len".

amateurs halen in
HEERLEN - Het in-
haalprogramma ama-
teurvoetbal van zondag
29 januari is als volgt:

Hoofdklasse C
DESK-Longa
SVN-Vlissingen
Wilhelmina'oB-Venray
Waubach-Sittard
Geldrop-TOP

Eerste klasse F
Heerlen-Meerssen
Caesar-Heer
SCG-Born
Almania-RKONS
Volharding-Panningen
Tweede klasse AEijsden-RKVCL
Heerlen Sport-Miranda
De Ster-Minor
Kolonia-Hopel
RKHSV-RKWL

Tweede klasse B
Geleen-Tiglieja
Sparta'lB-IVO
Venlosche Boys-Blerick
RFC-Obbicht
Derde klasse A
RVU-Scharn
RKWM-Haslou
WVV'2B-Berg'6B
Polaris-Keer (restant 45 min.)
Lindenheuvel-Rapid
Bunde-Kluis
Derde klasse B
Groene Ster-SVM
Vaesrade-RKBSV
Chevremont-Treebeek
Schuttersveld-FC Gracht
Bekkerveld-SVK
Weltania-Heksenberg
Derde Klasse C
Brevendia-Susteren
Maasbracht-Armada
Megacles-Buchten
FC Oda-PSV'3S
Crescentia-Moesel
EW-Merefeldia

Derde klasse D
Vitesse'oB-VOS
RKDEV-Wittenhorst
RKMSV-GFC'33
SC Irene-Swift'36
Vierde klasse A
Caberg-RKBFC
Sint-Pieter-Standaard
MW'O2-RKASV
Vilt-ltteren
Walram-SVME
Vierde klasse B
GSV'2B-Schimmert
Vijlen-Nnswiller
Mheerder Boys-Banholtia
RKMVC-Wit Groen
Klimmania-Hulsberg
RKUVC-Sportclub'2s

Vierde klasse C
RKHBS-Nieuw Einde
Simpelveld-Centrum Boys
RKSVB-VCT
Rimburg-KVC Oranje
Abdissenbosch-Heilust
Laura-Waubachse Boys

Vierde klasse D
Sanderbout-RKDFC
Kaspora-FC Hoensbroek
Sweikhuizer Boys-De Leeuw
Langeberg-KEV

Vierde klasse E
Stevensweert-GVCG
Roosteren-Urmondia
Holtum-SVE
Sint-Joost-Vesta
DVO-Walburgia

Vierde klasse F
RKESV-Thorn

" RKVB-RKAVC
SVH'39-Victoria
Leeuwen-RKSVO
Vierde klasse G
SVVH-Baarlo
VCH-Heythuysen
FC Steyl'67-Egchel
Vierde klasse H
RKDSO-Ysselsteyn
Montagnards-EWC
Geijsteren-Leunen
Hegelsom-Wanssum
Meterik-Meerlo

zaalhandbal
DAMES
Eredivisie
OSC-Quintus 11-19
UVG-Swift A 20-14

Aalsmeer-Vonk/Mosam 23-21
Hellas-Niloc 19- 9
Stand
SEW 13_24
Herschi/V en L 14-22Quintus ' 14-18
Hellas 14-isAalsmeer 14-17PSV ' 13-15UVG 14-15
VenK 14-12
OSC 14_ 9Niloc 14_ 8
SwiftA 14- 5
Vonk/Mosam 14-3
Eerste divisie
EMM-Animo 13-18
Velo-VGZ/Sittardia 14-15
DVC-DWS 14-17
Hermes-Auto Caubo lason

13-16
Caesar-BHC 14- 9
Hercules-Holbox/Swift 11-30

Stand
Holbox/Swift 14-24
VGZ/Sittardia 14-23
Auto Caubo lason 14-19
Animo 14-19
DWS 14-15
Velo 14-15
Caesar 14-13
Hermes 14-13
BHC 14- 9
DVC 14- 8

EMM 14- 6
Hercules 14-. 4

Tweede divisie
Heel-SwiftA2 14- 6
Noav-Herschi/VenL2 12-13
SVM-Esca 10- 7
Loreal-Vonk/Mosam 2 23- 5
Merefeldia-Athomic 11-13

Stand
Herschi/VenL2 12-22
Noav 12-20Loreal 12-18SVM 12-16Athomic 12-14Esca 12-13Merefeldia 12-6Heel 12- 6SwiftA2 12- 4
Vonk/Mosam2 12- 1
Derde divisieTongelre-Zephyr 14-13PSV 2-KwantumBlauw Wit

10-10Zonnebloem-Hae len 9-13
Bergeijk-Posterholt 12-15SwiftH-EHV 16-13
Stand
Kwantum Blauw Wit 12-21
Posterholt 12-20
SwiftH 12-19
Zephyr 12-11
PSV 2 12-10
Zonnebloem 12-10

Tongelre 12- 9
EHV 12- 7
Bergeijk 12- 7
Haelen 12- 6

HEREN
Eerste divisie
Tongelre-Hellas 2 16-12
Holbox/Swift-Loreal 19-11
EDH-Laren 32-17
Pius K-de Gazellen 18-24
VGZ/Sittardia 2-BHC 16-18
Seijst-Quintus 19-19

Stand
BHC 14-20
Tongelre 14-20
EDH 14-19
Holbox/Swift 14-17
Laren 14-15
Loreal 14-15
PiusX 14-14
VGZ/Sittardia 2 13-12
Quintus 14-11
Seijst 13- 9
de Gazellen 14- 8
Hellas 2 14- 6

Tweede divisie
Batouwe-UDI 19-12
Noav-Kwantum Blauw Wit 2

19-16
PSV-Erica 13-10
Herschi/V enL 2-Meteoor

15-14
Arnhemia-Rapiditas 25-21

Stand
Noav 12-18
Arnhemia 12-16
Kwantum Blauw Wit 2 12-15
PSV 12-15
Rapiditas 12-15
UDI 12-11
Batouwe 12-10
Herschi/VenL2 12- 8
Erica 12- 7
Meteoor 12- 5

Derde divisie
Holbox/Swift 2-Tremeg 23-12
DVC-Loreal 2 21-13
SVM-Herten 25-10
Blerick-Aristos 23-15
Jupiter-Apollo 19-11

Stand
SVM 12-21
Holbox/Swift 2 12-20
Blerick 12-20
DVC 12-14
Jupiter 12-11
Apollo 12-10
Tremeg 12-10
Loreal2 12- 6
Aristos 12- 5
Herten 12- 3

Gert-Jan Theunisse
'Zwartste Schaap
van Nederland'

" Carnavalsvereniging
'Het Zwarte Schaap' uit
Nijmegen heeft
profwielrenner Gert-Jan
Theunisse naar aanleiding
van diens dopingperikelen
in de Tour de France
afgelopen weekeinde
uitgeroepen tot 'Zwartste
Schaap van Nederland.
Met gemengde gevoelens
nam Theunisse (foto),
gejlankeerd door zijn
vriendin Lieske Liebregts,
tijdens de carnavalszitting
de trofee in ontvangst.

Opschudding in Ottawa door dopingcontrole
Barnes pakt
wereldrecord
kogelstoten

LOS ANGELES - Het nog maar pas
enkele weken oude atletiekseizoen
op de overdekte baan heeft zijn eer-
ste wereldrecord.Bij wedstrijden inLos Angeles, die tellen voor het
Amerikaanse Grand Prix circuit,
stootte Randy Barnes de 7,250 kilo-
gram wegende kogel naar een
nieuw wereldrecord van 22,66 me-
ter. De 22-jarige winnaarvan het zil-ver in Seoel overtrof daarmee de
Zwitserse wereldkampioen Werner
Günthör, die op 8 februari 1987 in
Magglingen tot een afstand van
22,26 meter kwam. Bij wedstrijden

in Ottawa veroorzaakte de aankon-
diging, dat een dopingcontrole zou
worden gehouden, de nodige op-
schudding. Paula Ivan won in de
Canadese stad opnieuw de 1500 me-
ter in 4.09,96.

" WAGENINGEN - Unitasatleet Blacka
heeft in het NK veldloopvoor studenten be-
slag geld op de derde plaats. De uitslag: 1.
Gommer 9000 m in 29.52, 2. Bosker 30.20, 3.
Blacka 30.33, 4. Theunissen 30.56.
Uitslag veldloop Gemert: 1. Van Nunen(De
Keien, Uden)lo,s km in 34.21, 2. Versluis
34.54, 3. Van Eek 35.16, 4. Vangangelt 35.33,
5. Van Deursen (AV Tegelen) 35.58.

" HEERLEN -Linssen van Unitas heeft bh
de heren de tweede Emmaloop van AVON
Heerlen over 10 km gewonnen in 33.52, ge-
volgd door: 2. Lemmens (Kimbria, 33.59), 3.
Driessen (Achilles-Top, 34.17), 4. Hoven
(AVON, 34.43), 5. Adams (AVON, 35.17). Bij
de dames (5 km) zegevierde Stevens
(AVON) in 21.41,vóór Kuypers (Puth, 23.03)
en Janssen (Heerlen, 24.38). De 5 km bij de
heren had het volgende resultaat: 1.R. Sluy-
pers (AVON) 17.14; 2. H. Frenken (Stem)
17.30; 3. J. Reynen (Landgraaf) 17.37).

Drie titels voor
Sportschool Roethof
Limburgse
karateka's
slaan toe

Van onze medewerker
ROOSENDAAL - De Limburgse
karateka's hebben bij de Zuidne-
derlandsekampioenschappen B-ca-
tegorie in Roosendaal opnieuw een
stempel op het wedstrijdgebeuren
gedrukt. De wedstrijden golden als
voorselectie voor de Nederlandse
A-kampioenschappen en daarbij
hebben zich acht karateka's van XC
Geleen, vijf van sportschool Roet-
hof en één van Do Pora Meerssen
geplaatst. Sportschool Roethof pak-
te drie van de zes titels.
Jammer was, dat de finale-party
tussen de beide clubgenoten Geest-
man en Palmberg niet kon door-
gaan. Palmberg liep in een voorpar-
tij een lipblessure op en kon daar-
door niet in de finale aantreden.
Geestman werd daardoor tot win-
naar uitgeroepen.

Een uitzonderlijke prestatie ver-
richtte Theo Zwakhalen (XC Ge-leen) door voor dezesde keer beslag
te leggen op een Zuidnederlandse
titel. Ondanks een spierscheuringinde hand beet Zwakhalen door en
won zelfs zijn finale-partij voortijdig
door Huijer met 6-1 te verslaan.Ook J. Sams (Roethof) blijft een
moeilijk te bevechten tegenstander.
Toch had hij iets meer moeite metdeRoosendaler Mol. Sams won met
6-4.
Tot 60 kg.: 1. H. Coffie (SC Roethof); 2. M.
Kievits (Teteringen); 3. W. Visser (Bergen
op Zoom); 3. A. Cornelus (XC Geleen). Tot65kg.: 1. E. Parrent (Roosendaal); 2. J. op de
Camp (XC Geleen); 3. E. Helsen (XC Ge-
leen); 3. T. van Spaandonk (Bergen op
Zoom). Tot 70 kg.: 1. Theo Zwakhalen (XC
Geleen); 2. R. Huijer (Roosendaal); 3. R.Muurmans (Do Pora Meerssen); 3. W. Mon-
dee (Roosendaal). Tot 75 kg.: 1. F. Geest-
man (SC Roethof); 2. S. Palmberg (SC Roet-
hof); 3.R. Hardy (Eindhoven); 3. J. de Jong
(XC Geleen). Min 80 kg.: f. H. Grevenbroek
(Eindhoven); 2. W. Feyen (XC Geleen); 3. B
Vin (Goes); 3. R. Scholten (SC Roethof).
Plus 80 kg.: 1. J. Sams (SC Roethof); 2. R.
Mol (Roosendaal); 3. K. Langenberg (Vlis-
singen); 3. R. van de Hulst (Geleen)

trainerscarrousel

"BORN - Eersteklasser Bom heeft
het contract met trainer Hans Eng-
bertsen uit Elsloo met een jaarver-
lengd. Tevens is optie genomen
voor de verlenging met nog eenjaar.

" PANNINGEN - Eersteklasser
Parmingen en trainer Neer Munne-
com zullen ook in het seizoen 1989-
-1990 blijven samenwerken.

" MARIA/HOOP - Erik Effing (31),
momenteel speler bij de derde klas-
ser EW uit Echt, wordt het ko-
mend seizoen trainer bij MHD uit
Maria-Hoop. Hij slaagde onlangs
voor het diploma oefenmeester 3.

Programma
zaalvoetbal

HEERLEN - In de landelijke zaal-
voetbalcompetitie worden van-
avond in de klasse Zuid II de vol-
gende wedstrijden gespeeld:

MAASTRICHT (Geusselt): 20.15 uur Bas-
tings-Keelkampers en 21.15 uur Yerna-
Leeuwen; BEEK: 21.15 uur Haantjes-Posno
Sport; WEERT: 21.00 uur Wierts-Bouw-
fonds; HEEL: 21.00 uur Heel-Sphinx-
HEERLEN (Varenbeuk): 19.00 uur Varen-
beuk-Brunssum.
In de hoofdklasse zuid staat op het pro-
gramma: BRUNSSUM (Brunahal): 21.15
uur Brikske-Merpati; GELEEN (GL): 20.00
uur Meyers-Billy Billy's; GELEEN (Sp.):
21.00 uur Bouwkompas-Vaals; BO-
CHOLTZ: 20.30 uur Sportclub-Marathon;
KERKRADE WEST: 20.30 uur Cosmos-
B.Stap In; ÜBACH OVER WORMS: 20.00
uurAntwan-Hans Anders; EIJSDEN: 21.15
uur Eijsden-Flatazor.

Hoofdklasse C
GELDROP-LONGA 2-2. 3. Gagliardi 0-1
Rust. 49. deKat 0-2, 75. Van Der Heijden 1-2,
84. Van Der Heijden 2-2 (strafschop).
Scheidsrechter Straatman. Toeschouwers
500.
Venray 12 6 6 0 18 19-12
Limburgia 13 6 4 3 16 24-18
TSC 13 4 8 1 16 14-11
Halsteren 14 5 5 4 15 22-18
EHC 13 5 4 4 14 14-10
Geldrop 13 4 5 4 13 15-17
Longa 12 3 6 3 12 11-10
Sittard 12 4 4 4 12 15-20
Vlissingen 12 3 5 4 11 24-21
DESK 13 2 7 4 11 11-16
TOP 11 2 6 3 10 15-13
Waubach 11 1 7 3 9 10-13
Wilhelmina'oB 11 2 5 4 9 17-24
SVN 12 1 4 7 6 11-19

oefenvoetbal
SVM-Haslou 1-1
Sittard-Veritas 2-1
Groene Ster-SVN 1-1
Polans-LHB/MC 2-1

Born-LHB/MC 2-2
RKSW-Moesel 2 5-0
Maasbracht-RKESV 1-3
RIOS-Victoria 0-5
W Berg-Mheerder Boys 3-2
Bevo - RKVB 0-1
Swift '36-Belfeldia 3-3
Laar-RKESV 0-0
EHC - Vaesrade 0-2
SVTreebeek-Urmondia 3-2
Almania-Minor 0-1
Limburgia-Vinkenslag 2-4
EHC 2-RKDFC 2-2
RKSVN-Linne 2-2
Born-EW 2-1
SVH '39-EMS 2-0
RKONS-SVK 3-0
Obbicht-Lindenheuvel 3-1
Heerlen-Sittard 0-1
Caesar-SVM 2-3
Haslou2-SVM2 1-1
SVM2-Caesar2 0-2
Dinsdag 24 januari:
SVH'39-Linne (19.30 uur)

jeugdvoetbal
Landelijke jeugd
Hoofdklasse B
Sparta-Wageningen 1-1
Feijenoord-PSV 2-2
Fortuna S-VW 1-1

Eerste Klasse D
Helmond Sp.-Sittard 6-1
Panningen-Roda JC afgel.
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Gouwe Cramignon voor Kees Janstna

# Tijdens een galazitting van de Eijsdense carnavalsvereniging De Klèèflep is Studio
Sport-presentator Kees Jansma ingehuldigd als de 23ste ridder van de Gouwe Cramignon.
De onderscheiding viel Kees Jansma ten deel vanwege zijn uitstekende verslaggeving tij-
dens het voor Nederland zo succesvol verlopen Europees kampioenschap voetbal in Duits-
land. Foto: WIDDERSHOVEN
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De NATIONALE Life Lijn,
fel. 013-321395 7 dagen
per week geopend.
Club RUSTICA v.d.
Weyerstr. 9, Kerkrade-
West, tel. 045-412762.
Live - Live - Live - Live

Sex-Box
50 et. p. min. 06-

-320.325.06
Live - Live - Live - Live

KIJKOTHEEK videoclub,
leuke meisjes aanwezig.
Tel. 045-718067.
Privé CORINA, Angela,
Petra, Chamilla en Maris-
ka. Tel. 045-227734.
Nieuwe 06-LIJN. Superse-
xy, zinvolle pret! 06-
-320.321.59 (50 et p.m.)
Buro ELVIRA privéadress.
bemidd. ’ 25,- p. adres.
Tel. 045-419384, en ass.
gevr.
KANDRA en Joyce, tot
03.00 uur, privé en escort;
tev. meisje gevr. 045-
-228975.
Nieuw EVA va. 19.00 uur,
tel. 045-419384, tevens
ass. gevr.

Wat onsBetreft iVV^Vkan je je tanden*^ m
erin zetten... en hou 't droog.
Na 21 00 uur gaan alleremmen los

06-320.322.22
50cent per minuut

Door jonge masseuse tota-
fe ONTSPANNINGSMAS-
SAGE (no-sex). Tel. 045-
-223574.

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

Aaaahh!
06-320.321.66

Mmh sex. 50 et. p.m.
..CONTACTENBUREAU..
L'Amour, privé-adresbe-
middeling Heerlen. 045-
-225237.
ZAKENMENSEN kiezen
bij Buro Venus voor privé-
adressen. Zowel regio als
landelijk. Inschr. v. gast-
vrouwen welkom. Inl.:
Brunssum. 045-257191.

'' De kletslijn waar jezeker
aan jetrekken komt.- Bel voor 'n superkontakt:

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
weer2 nwe. klasse meisjes
aanw.
Escortservice tel. 04490-
-23730. Ma. t/m zat. v.
20.00-5.00 uur.
Ik heb al een hotel bespro-
ken. LIVE-AFSPREEK-
LIJN! Bel 06-320.320.55
(50 c.pm.).
Gay-Bizar-Live 06-
-320.330.88 (50 c.pm) Uni-
formen? Oh ja, lekker!.
„Karin zoekt een vriend...

Erotische
Afsprakenlijn

Snel: 06-32032580 (50
c.pm)

Sex Hotline
06-320-320-22
Hot News

06-320.323.66
50 et. per min.

Men
Connection
06-320.324.14
Men Meet Men

Razendsnel echt spannende!
sexskontakten leggen!

Zoveelkans ££L maakte ie nog nooit.
&06-320.324.90 T
<L^^ 50 cent per minuut

Nieuw!!! Unieke en enige
totale ONTSPANNINGS-
MASSAGE (no-sex). Tel.
045-351555.

De Pretbox
Gezellig met 9 anderen
kletsen over uitgaan,

hobby's, vrijen,
avontuurtjes en

verlietd zijn.
★★* 06 ***320.325.44

50 et. p. min.

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
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 H'lem

Diana escortservice
045-215113

39n0,n5-9im4P

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, pb. 157 Z'voort

Het bad bubbelt pas echt
bij ...
de meisjes van

Club
Bubbles

Rijksweg Zuid 131, Ge-
leen, 04490-42313. Tev.
meisje gevr.
Ik vraag me af of ik een
NYMPHOMAANTJE ben?
06-320.325.12 - 50 et. p.m.
CLUB 28 ma. - vr. 11 -24 u.,
zat. 11-24 u. Tel. 045-
-420042.
BIGGY'S escortservice
van ma. - zat. 11 uur...?
Tel. 045-410034.

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.
PRIVÉ meisjes Selfkant
09-49-2456-1053, 's mor-
gens vanaf 08.00 u.
Spik splinter nieuw! MA-
RIA, Tanja en Natasja.
045-229718 - 228738.

✓<lf^-3"X. N. / /6v^C^^'^mmmmmm\
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U IN DE WOLKEN,
ZIJ WEER ONDERDAK.
Zon 5 miljoen Afghanen zijn op devlucht. Al jaren leven ze van dag u minimaal f2- (of een veelvoud daarvan) vóór 3 maart over- ■
tot dag, in een wankel evenwicht tussen leven en dood. Ze hebben maakt op ABN-rekeningnummer 51.97.57.777 of op girore- ■
niets, hooguit een sprankje hoop. Hulp is daarom hard nodig. De kening 416880 t.n.v. Willem en Mary Loterij, dan ontvangt ude ■
Willem en Mary Loterij wil zoveel mogelijk geld inzamelen voor vijf loten thuis. I
deze vluchtelingen Prijzen zijn er natuurlijk ook te winnen. Het ■

Het is de Staatsloterij die de organisatie .^
prijzenpakket bestaat uit: 2 Vol- ■

in handen heeft van deze eenma- "|_,oeKOlllSt VtUCtlteimg g yds 440 DL een gehed ver„ ■
lige loterij. Het geld dat we bin- | 4 4VrVi<lllistail OBZCK^ |=,t

zorgde vliegvakantie van twee I

fMt^ËMMOMr.f^MMMT^ _-M4MMBBsïKSE. ■Wtißt^MMmOSt 1I "!<*!□ MMm.awß3&¥w* Wi; 1 I GiPS- " 1 I i i

loterij (eenmaal per twee maanden meespelen met een heel I

nu meteen uitvoerig vaderlandse geschiedenis te gaan doceren: lot gedurende een jaar).

Willem 111 schreef de mensenrechten 300 jaar geleden al in zn De trekking vindt plaats op maandag 13

(oranje) vaandel. Mede door zijn optreden werden destijds de maart. Op 14 maart worden de uitslagen gepubliceerd in de

politieke en godsdienstige vrijheden op de Britse eilanden landelijke dagbladen en op teletekst, en er komt een trekkingslijst

hersteld. U begrijpt dat we ons graag onder zon vaandel te hangen bij alle verkoopadressen. Maar misschien vindt u dat

scharen. allemaal minder belangrijk. Mis- j*fc.
"s*0Olfó" li

De Willem en Mary loten kosten f5-per stuk. Ze zijn schien vindt ut ook veel be- jj|
vanaf 23 januari t/m 4 maart verkrijgbaar. Bij alle verkoopadres- langrijker dat er inderdaad enorm

sen van de Staatsloterij, alle postkantoren en alle Grenswissel- veel geld wordtingezameld voor SjSß^jjfc^
kantoren. U kunt ook via bank of Postbank loten bestellen. Als de Afghaanse ■ vluchtelingen, imasa "»»® m "*v» § —*

WILLEM EN MARYLOTERIJ. KOOP EEN LOTf VERBETER HUN LOT.
/^S\\ |j|:j J:ff?Tl PHILIPS [11 K2SS VOLVO --»" Nederlandse staatsloterij f^Shf'

VergunningnummerLO.BBo/120/216 88d.d 14-11-88 Min. v. lust. \^VülJ^

Non-stop SEXVERHALEN 06-320.330.07. Non-stop
Retinafoon 06-32032103, EROTISCHE verhalen.
50 et. per min. f 0,50 per minuut.

Topsex Is 2 handen vol!
06-320-325-25

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

06-320-325-35
En als zon lekker ding te intiem
wordt, neem je toch een lijntje

met zn tweeën...
Babbellijn

Branie schoppen met 9 mensen die hunkeren naar
een avontuurtje, 's Nachts alleen voor volwassenen.

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

06-320.330.03

PRIVÉ 10.00 t/m 17.00
uur. 09-3211766083.
Veronique, Melanie, Joy-
ce, Diane, Connie en Jill
voor als u weet wat u wilt!!!
Privéhuis MICHELLE, tel.
045-228481.
CONTACTBUREAU Lucie
voor bemiddeling van
adressen. Tel. 04490-
-50921, Geleen.
VERA privé, tel. 04754-
-5818.

Tieners
Nieuw - 06 - Nieuw

320.321.10
Bel voor gratis

tienerposterkalender 1989,
aansteker en stickers
Nieuw - 06 - Nieuw

320.323.10
10 meisjes, 100 verh. p.d.

Viditel p. 34010, 50 c. p.m.

Privé bij JOLANDA met 6 QtanrlÏP VWsexy meisjes va. ’75,-. OldllUJtJ OOü
04492-3198. Ass. gevr. 06-
NOBEL ESCORT voor de qqa QOC CC
man met niveau. Maandag \D£.VJ .yD£.\J.\J\J
t/m vrijdag van 14.00 tot
2.00 uur. Tel. 045-459597. 50 et. p. min.

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

Nieuwstr. 110, Kerkrade. Tel. 045-454372.
De box v. mooie meiden en leuke jongens(50 et. p.min.)

Flirt-Box 06-320.330.01
Sex Society's

Jonge meisjes 06-320.321.21
laten zich pakken, va. 7/15 en 15/23.

's Nachts live sex 06-320.321.21
v.a. 23 tot 7 uur (boven 18 jaar).

Harde taal 06-320.325.21
alleen voor tuig.

Letitbe-zar 06-320.324.21
niet alleen de deur heeft een kier.

Sexschandaal 06-320.324.31
de.vuurdoop was heel lekker.

Live spektakel 06-320.324.41
ons paar gaat te ver, oordeel zelf, 50 et. per min.

Sexbekentenissen van
Nederlanders, luister zelf

maar eens... Ware
Sex

Bekentenissen
06-

-320.323.55/50
lets te bekennen?

Bel onze tape!
010-4297085.
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.
KATJA Nicky en Elly de
voordeligste v.a. ’ 50,-, tel.
045-423608.

Nieuw privé
045-321038

Grijp je kans en laat je eens ,
opwarmen door 9 frisse jongells

Bobby's Gay Box
Dollen met 9 jongens die maar één gedachte he

50 et/min.
06-320.323.01

Queensclub oJ
Geopend va. 15.00 uur ma. t/m vrijd. Zat. va. 20-0

Holzstr. 103, Kerkrade. Tel. 045-451jEl^j
Wie weet, misschien maak je

een afspraakje...
Bel snel de

Babbelbox!
Op de Babbelbox ontmoet jemensen die vrijuit P^J
over 't weer, vrijen, avontuurtjes en verliefd z'in'eeri
met de Babbelbox doe je metzn tienen of, wan' s

daar behoefte aan hebt, intiem met zn twee j

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

50 ct./min. 06-320.336^
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MichielSchapers en Brenda Schultz ronde verder

Nijssen illusie armer
MELBOURNE- Zowel voor Torn Nijssen als Manon Bollegraf
is het open Australisch tenniskampioenschap in het enkelspel
voorbij. Michiel Schapers daarentegen heeft de achtste finales
bereikt. De Rotterdammer versloeg in de derde ronde de als
twaalfde geplaatste Michael Pernfors uit Zweden in vier sets:
6-7, 7-5, 7-6 en 6-0. Ook Brenda Schultzkwam een ronde verder.
De Nederlandse versloeg de Australische Michelle Jaggard in
twee sets: 6-4, 6-2.

Torn Nijssen verloor in drie sets van
de Joegoslaaf Goran Ivanesevic, die
zich via het kwalificatietoernooi
voor het evenement had geplaatst.
De setstanden waren 4-6, 4-6 en 0-6.
Manon Bollegraf ging onderuit te-
gen de als vijftiende gerangschikte
Hana Mandlikova, die in drie sets
zegevierde. Na 3-6 en 6-3 werd het
9-7 voor de Australische in de be-
slissende reeks. In de kwartfinales
ontmoet Mandlikova de Ameri-
kaanse Martina Navratilova.
Torn Nijssen werd met zijn partner
Brod Dyke in de derde ronde van
het dubbelspel uitgeschakeld door
John Fitzgerald en Anders Jarryd.
Nijssen en Dyke verloren in twee
sets; 1-6, 6-7. Brenda Schultz en Mi-
chiel Schapers verdwenen uit het
mix-toernooi. Schultz verloor met
de Deen Mortensen in twee sets van
het Amerikaanse koppel Stewart-
/Garrison. Schapers redde het met
Arm Henrickson niet tegen Todd
Woodbridge en Terry Phelps: 2-6,

ver uit de buurt, zit de kans er in dat
Schapers en Schultz nog meer van
zich zullen laten horen.
Voor Schapers is dat een min of
meer normale zaak. Tweemaal eer-
der (in 1985 en 88) reikte hij in Mel-
bourne al tot de laatste acht. Zijn
zege met 6-7, 7-5, 7-6, 6-0 op de als
twaalfde geplaatste Zweedse Mi-
kael Pernfors" bracht hem een stuk
dichterbij een hernieuwde confron-
tatie metBoris Becker, tegenwie hij
na de zege van vier jaar geleden in
de tweede ronde nog altijd met 1-0
leidt. Die sensationele zege veroor-
zaakte destijds een breuk tussen
Becker en diens coach Günther
Bosch.
Onder het opnieuw gesloten dak
van het centrecourt - het weer is in
Australië al net zo van slag als in

» LUCKNOW - Het Nederlands
hockeyteam is er in Lucknow niet
in geslaagd de Indira Gandhi Me-
morial Cup te behouden. De ploeg
van coach Hans Jorritsma verloor
in de finale met 2-1 van Pakistan.
In de poulewedstrijd had Neder-
land met dezelfde cijfers gewon-
nen. Eindstand: 1. Pakistan, 2 Ne-
derland, 3. India, 4. Kenya.

Met Ivan Lendl, Stefan Edberg,
Steffi Graf en Martina Navratilova -
de voornaamste „overlevenden"
van de eerste week - nog tamelijk

Europa - deed Becker zich kennen
als iemand, die zich met de dagver-
betert. Hij vuurde negentien aces af
en gundezijn tegenstander, dearme
Chris Prydham, niet meer dan drie
games: 6-0, 6-1, 6-2. „Zon vuurwerk
heb ik nog nooit meegemaakt. In
deze vorm wint Becker het toer-
nooi", steunde de Canadees.

Voordat de tweede confrontatie tus-
senBecker en Schapers op Australi-
sche bodem een feit is, moet de
Westduitser nogwinnenvan de aan-
vallend ingestelde Zweed Jonas
Svensson, terwijl Schapers ook en
opnieuw de strijd met een Zweed
aanbindt; Jan Gunnarsson, die met
zijn 85ste plaats op de wereldrang-
lijst dertig plaatsen lager is inge-
schaald dan de Nederlander.

Manon Bollegraf was één slag ver-
wijderd van een confrontatie met
Martina Navratilova. Bij 7-6k in de
derde set had zij drie matchpoints
tegen de als vijftiende geplaatste
Hana Mandlikova. Maar op de één
of andere manier liet zij de kansen
door de handen glippen. Juist op
die beslissende momenten bleek
Mandlikovas intimidatie-taktiek lo-
nend. Eerder had de nieuwbakken
Australische bij haar landgenoten,
die de lijnen bewaakten geen geloof
gevonden voor haar protesten. Een
uit ergernis weggeslagen bal was
haar zelfs op een strafpuntkomen te
staan. Erger nog - zij het verbaal -maakten Noah en Steeb het. Hun
obscene opmerkingen werden in
het dubbelspel beboet met 500 dol-
lar.

Droommoyenne Léon Keulen
HfiN HAAG - Léon Keulen uit
jjuth eindigde als tweede in hetjjederlands kampioenschap

driebanden-klein,
j
y verloor in de finalepartij van
6an Roovers uit Oudenbosch,
le als kampioen uitkwam op 12
"atchpunten en een algemeen
gemiddelde van 0.965. Kwalita-
f was Léon Keulen echter ver-

joeg de bestespelervan deacht
in Den Haag. Zijn alge-mene moyenne van 1.130 is in, ejte spelsoort van uitzonderlijk

*?«ber. In het Nederlands kara-
r^enschap eerste klasse kader
J*2 in Alkmaar eindigde Heerle-i^1* Spiertz op de zesde plaats.
s 6 titel was voor HarryMeijer uitEr >raelo.

TWeede plaats
voor MZPC

c^UWARDEN - In de A-zwem-
en pPetitie is het Maastrichtse MZ
Wa\p a^s tweede geëindigd inLeeu-
-Bin e organiserende vereni-
v nS Orca won met 13.8 seconden
w or?Prong. HZ en PC uit Drachtenera derde.
j.or de Maastrichtse formatie won
s)°nny Senden de 100 meter school-
lef J°ngens '74 in 1.12.0, Jurgeno^ger 200 meter schoolslag '72 enuaer in 23Q 1( Roy Meyboom 100
in ï noVriJe slaS jongens '76 en later
Wi ■°2-1. JonitaWestheim 400 meter
0(Tselslag meisjes in 5.08.3, waarna
fett x 10° meter wisselslagesta-Lle-ploeg jongens'74 en later werdu"gemaakt in'4.30.5.
v * estafette-team miste op een hal-
Nerie°onde de inscnrÜftUd voor de
Sph andse winterkampioen-
\VerriPpen- Door de MZ en pc"ers

Wk vier umieten voor het win-
lWarnPioenschap gezwommen.
„.*' was Mark Kentgens op de 100
rul , rug slag in 1.10.8 en 200 meter
ot> h

g in 2-30-8> Jonita Westheim
s£ de 400 meter in 5.08.3 en Danny
56"epers 100 meter vrije slag in

sport kort
*&EVENTER- Bij kickbokswed-
J-rijden in Deventer heeft Rivo Sa-
Pu°Ua Uit Geleen zÜn wedstrijd op
ln k

gewonnen van Leenders.
§ , net licht-gewicht verloor Jo
Rcnaekens uit Nieuwstadt vanöenens.
* WUCKELHOVEN- In de Duitse
gin liga heeft de voor boksvereni-
wu Huckelhoven uitkomende

Tonny Haberland»m pani j tegen Hecht uit Karlsru-
j/; gewonnen. De Geleendenaarron!) de zyn °PP°nent in de tweede

"de twee keer voor acht tellen
n

ar het canvas, waarna diens trai-r de handdoek gooide. Huckel-
kaVfn won deze wedstrijd van

arlsruhe met 15-9 en veroverdeardoor de leiding in de oberliga.

*LOS ANGELES-De Amerikaan
>andy Barnes heeft bij wedstrij-

tpu
m Los Angeles het indoor-we-eld^ord kogelstoten op 2 meter« t>6 centimeter gebracht. Barnes,y deOlympische Spelen in Seoel

vP i?aar van de zilveren medaille,
erbeterde het oude record van de
witser Werner Günthor met veer-

ls centimeter.

* GRONSVELD - Vorige week is
ca, ♦ Jar'ge leeftijd George Ver-
v^uteren uit Meerssen in Portugal
«ongeiuirt George Vercauterenas niet alleeneen fervent aanhan-

-1 r Van de eerste klasser SCG maar
v

as tevens de sponsor (GeulhoO
dn de voetbalclub uit Gronsveld.

* ATLANTIC CITY - De Ameri-u.aan Meldrick Taylor heeft in At-«mtic City zijn wereldtitel (IBF-
«sle) ln het licnt_weltergewicht

u * succes verdedigd tegen zijn
anagenoot John Meekins. De arbi-r staakte aan het slot van de ze-nde ronde het gevecht.

HEERLEN-De uitslagen van de"idoor-softball-competitie luiddenals volgt:y»oRivers-Samacols 3-23«laastricht-TwoRivers 16-4■^arnacols-Maastricht 9-11

?!,eind stand in poule A:* Maastricht; 2. Samacols; 3. Twottivers.
»„e J^^isfinales vinden plaats opzondag 19 februari.

John Maessen
voorzitter

WC de Ster

GELEEN - Na een voorzitter-
schap van 15 jaar heeft Toine
Smets vrijwillig zijn functie ter
beschikking gesteld tijdens de
jaarvergadering van wielerclub
De Ster. Zijn opvolger is de 44-ja-
rige John Maessen uit Geleen.
Maessen was in het verleden al
eens drie jaar bestuurslid van De
Ster.
Tijdens de druk bezochte verga-
dering werden Jan Franssen en
John den Braber als nieuwe be-

stuursleden gekozen. De dit sei-
zoen bij de amateurs debuteren-
de Danny Nelissen uit Sittard

werd uitgeroepen tot renner van
het jaar bij wielerclub De Ster,
terwijl secretaris Paul Jacobs de
beker kreeg voor het meest ver-
dienstelijke lid in 1988.
De amateurs van wielerclub De
Ster worden dit jaar geleid door
Sjef Molling uit Ulestraten, ter-
wijl Ger Nelissen uit Sittard zijn
assistent wordt. WC De Ster telt
ruim 150 leden waarvan onge-
veer 100 dewielersport aktief be-
oefenen.

ft John Maessen, denieuwe voorzitter van WC De Ster, overhandigt Danny Nelissen de tro-
fee voor diensuitverkiezing alsrenner van het jaar. Foto: PETER ROOZEN

Van onze medewerker
WEERT- De Limburgse pony-kam-
pioenschappen dressuur, die in
Weert door de gelijknamige pony-
club in het hippisch centrum van
dressuur- en springstal de IJzeren
Man werden georganiseerd, hebben
niet die spanning gebracht die men
van dit soort wedstrijden had mo-
gen verwachten. In dehoogste cate-
gorie, de D-zwaar, wist alleen Susan
Gortz te overtuigen.

De beide jury-leden Wim Ernes en
Frits Nijskens, waren het daarroe-
rend over eens. Ernes: „Het was de
enige combinatie, die voldeed aan
de eisen die je in deze categorie
moet stellen. De technische onder-
delen werden voldoende uitge-
voerd. Als Susan Gortz echter aan
een selectievoor hetEuropees kam-
pioenschap denkt, moet ze echter
toch nog heel wat doen."
Ook in de overige categorieën viel
het niveau tegen. Was Limburg en-
kele jaren geleden nog toonaange-

Springwedstrijd
In de tweedaagse springwedstrijd
in manege De Leistert (Roggel)

heeft geen van de combinaties een
dubbele zege kunnen behalen, al-
hoewel allen twe keer aan de start
kwamen. De klasse zwaar werd op
zaterdag buitgemaakt door Tonnie
Peeters, terwijlLuc Steeghs op zon-
dag met Urias de beste combinatie
vormde.

Uitslagen:
Klasse beginners: 1. Anna Wilms met Pad-
jero; 2. J. Sturme met Fire Bird; 3. A. de
Vlieger met Wodan. Klasse licht: 1. L.
Thijssen met Santa Delgado; 2. K. van Oers
met Byou; 3. H. Derks met Usantana. Klas-
se midden: 1. H. Storms met Astrix; 2. R.
van Kruchten met Santa Doyglas; 3. W. He-
ber met Condus Basra. Klasse zwaar: 1 T
Peeters met Whiskey; 2. T. Holtus met Balti-
more; 3. P. van de Pas met Blackpower.
Uitslagen zondag: 1. E. Ottenheym met Ca-
dans; 2. D. Zegers met Beauty; 3. H. Daris
met Barona. Klasse licht: 1. K. Jeurissen
met Mister Casimir; 2. H. Otten met Ba-
boen; 3. L. Steeghs met Corintha. Klasse
midden: 1. R. van Cruchten met Santa
Douglas; 2. P. Kersten met Woitheo; 3. R.
van Cruchten met Santa Marcello. Klasse
zwaar: 1. Luc Steeghs met Urias; 2. Wiel
Heber met Wembley; 3. Jo Vlaar met Sakil-
ly

Spanning ontbrak in
titelstrijd pony's

vend binnen het NKB-gebied, thans
zullen de Limburgers in Wanroy
hard moeten knokken om zich op
dat niveau te handhaven. Ongetwij-
feld waren alle 230 combinaties naar
Weert afgereisd om een serieuze
gooi naar detitel te doen. Van deze
230 konden slechts dertien met een
titel naar huis gaan terwijl een veel-
voud zich voor de nationale kam-
pioenschappen in Wanroy kon kwa-
lificeren.
Uitslagen:
Klasse A-B beginners: 1. Doris Jacobs met
Flipper; 2. Kelly Niens met Sonja. Klasse
B-licht I: 1. Paul Smolenaers met Bobby; 2.
Carlien Houben met Kitty. Klasse B-begin-
ners licht II: 1.Roger Theunissen met Nel-
son. Klasse C-beginners: 1. Anouk Hen-
driks met Avaron; 2. Ellen Willemssen met

Annastasia. Klasse C-licht I: 1. Ivo Verdel-
len met Katinga; 2. Cindy Vullings met
Mona. Klasse C-licht II: 1. Roy Quadakkers
met Sara; 2. Rina Janssen met Prim. Klasse
C-midden I: 1. Sandy Merkx met Maggy.
Klasse D-beginners: 1. Johan Houben met
Arrafat; 2. Mascha Hendrickx met Ilko.
Klasse D-E licht I: 1. Willeke Hermans met
Alex; 2. Wendie van Buggenum met Beau-
ty. Klasse D-E licht II: 1. Bianca Westerhoi
met Fuego; 2. Anouk Lammers met Prinz.
Klasse D-E midden I: 1. Suzan van Wylick
metRyon; 2. Ilse van Well met Hanny. Klas-
se D-E midden II: 1. Wendy de Gelder met
Abu; 2. Everieke van Gasteren met Thean-
ka. Klasse D-zwaar: 1. Susan Gortz met Sa-
voy; 2. Kathleen Coenders met Ilayza.

sport

Na winst in Wetzikon verzekerd van Super Prestige

Stamsnijder klaar voor WK
WETZIKON - Een week voor
net wereldkampioenschap in
pontchateau heeft Hennie Stam-
snijder grote indruk gemaakt in
fle voorlaatste veldrit om de Su-
Per Prestige-trofee. De Tukker

in het Zwitserse Wet-akon met veertien secondenvoorsprong op nationaal kam-
P»oen Adri van der Poel.
Omdat de Belg Paul de Brauwer
niet verder kwam dan de zeven-
tiende plaats werd Stamsnijder
2eker van de Super Prestige-tro-
fee. Voor de laatste wedstrijd,
over twee weken in het Belgi-
sche Zillebeke, werd zijn voor-

sprong 22 punten

Wereldkampioen Pascal Richard
kwam in Wetzikon niet in de uit-
slag. Hij verkoos de concentratie
voor de titelverdediging van vol-
gende week. Zo werd de Zwitser-
se SuperPrestige-veldrit een Ne-
derlands gebeuren. Stamsnijder
demarreerde in de slotronde

vooraan weg, ondanks dat hij
nog hinder ondervond van een
knieblessure opgelopen tijdens
de Nederlandse titelstrijd in Sint
Michielsgestel. „Anders zou ik
kansloos zijn geweest in de,
sprint tegen Van der Poel", aldus
Stamsnijder. „Ik moest veel risi-
co's nemen wilde ik winnen. Het
is aardig gelukt."

Uitslag Wetzikon: 1. Stamsnijder 1.03.31,2.
Van der Poel op 0.14, 3. De Bic 0.23, 4. Ho-
negger0.54, 5. Breu 1.05,6. Wabel 1.16, 7. Li-
boton 1.29, 8. Zweifel z.t., 9. Iten 2.01, 10.
Krukenbaum z.t., 11.D'Arsie z.t., 12. Camr-
da 2.17, 13.Hendriks z.t, 14.Kools 2.47, 15.
Hautekeete 3.07, 20. Groenendaal 3.36, 21.

Van Bakel 4.23, 35. Noël van derLeij 7.21.
Klassement Super Prestige: 1. Stamsnij-
der 107 punten, 2. De Brauwer 85, 3. Baars
79, 4. Van Bakel 76,5.De Bic 75,6.Kools 57.

"NIJMEGEN - Een veldrit voor
amateurs in Nijmegen werd ge-
wonnen door Wim de Vos uit
Oosterhout voor nationaal kam-
pioen Frank Groenendaal, Rudy
Nagengast, Rini Pley en Pieter
Burgers. Na afloop werden Groe-
nendaal, Nagengast, De Vos en
Edwin Kuyper aangewezen voor
het wereldkampioenschap. Bij-
nen is reserve.

" GEMONDE - René Guyt
schreef een veldrit voor ama-
teurs in Gemonde op zijn naam.
De uitslag: 1. Guyt (Den Haag), 2.
Burgers op 0.20, 3. Jansen 0.25.

Weertenaren slordig tegen Meppel

Afgang Miniware
Van onze basketbalmedewerker

WEERT- De confrontatie tussen de
nummer drie Miniware Weert en de
nummer vier Computerij Meppel
van de nationale basketbal-eredivi-
sie is voor eerstgenoemde op een
triest resultaat uitgelopen. Met niet
geringe cijfers van 77-96 leed de
thuisclub een uiterst gevoelige ne-
derlaag.

De naaste concurrent had eerder in
de competitie al twee maal het on-
derspit moeten delven. Deze keer
het de Meppelse hoofdmacht niet
metzich sollen. Al na twee minuten
stond deploeg uitDrente op een 0-6
voorsprong. Slordig balverhes bij
de gastheren gaf Computerij alle
kans om te scoren.
Langzaamaan leek Miniware toch
terug te komen. Het verschil bleef
tot diep in de eerste helft variëren
rond om de vijf punten. In de elfde
minuut kwam Miniware zelfs op
voor de eerste maal op gelijke hoog-
te (23-23). De naderhand verworven
voorsprong van 31-29 was echter
niet van lange duur. Weert kwam op

alle fronten te kort. Verdiend ston-
den de gasten bij rust voor met
39-46.

Ondanks een hartig woordje van
coach Blair startten de Weertenaren
in de tweede helft niet serieus ge-
noeg. De basis-vijf Riddick, Van
Dinten, Banks, Heydeman en Van
Kleef was niet in staat om het ver-
schil te verkleinen. Sterker nog, het
werd alleen maar groter. De noorde-
lijke ploeg zette de wedstrijd volle-
dig naar zijn hand.
Topscorers waren de Amerikanen
van Computerij die met zn tweeën
goed waren voor maar liefst 43 pun-
ten. Via 55-65 werd het binnen vijf
minuten 69-89. Terwijl de kleine
Meppelse aanhang het Weertse pu-
bliek overstemde en de polonaise
danste verlieten de Miniware-spe-
lers na een abominabele slotfase te-
leurgesteld het veld.

" Aan inzet ontbrak het bij deze actie in de strijd tussen Mini-
ware en Competerij niet. Uiteindelijk was de hele buit voor de
ploeg uit Meppel. Foto: kuit.

Nederlandse
biljarters

uitgeschakeld
ESSEN - Het team van Europa
heeft de eerste wereldtitel in de bil-
jartdriekamp gewonnen. Het gemê-
leerde gezelschap, bestaande uit de
Italiaan Oddo, de Portugees Theria-
ga en de Luxemburger Grethen,
was in de finale te sterk voot deeer-
ste ploeg van de Bondsrepubliek en
mocht ruim negenduizend gulden
verdelen.
De derde plaats was voor België 11,
dat was ingevallen,omdat de Zuida-
merikanen verstek lieten gaan.
Voor 700 toeschouwers versloegen
de Belgen de tweede ploeg van de
Bondsrepubliek. Nederland, vooraf
bestempeld als favoriet, haalde de
halve eindstrijd niet. In het beslis-
sende groepsduel verloor Neder-
land van de latere winnaar, het door
de Europese bond CEB opgestelde
team.

Routeschema's
Ronde van Italië: 21 mei: eerste etappe:
Taormina - Catania 120 km, 22 mei:
tweede etappe: Catania - Etna 130 km,
23 mei: derde etappe: ploegentijdrit in
Messina 30 km, 24 mei: vierde etappe:
Scilla - Cosenza 195 km, 25 mei: vijlde

etappe Cosenza - Potenza 260 km, 26
mei: zesde etappe: Potenza - Campobas-
so 220 km, 27 mei: zevende etappe: Iser-
nia - Rome 218 km, 28 mei: achtste etap-
pe: Rome - Gran Sasso aankomst ber-
gop 195 km, 29 mei: negende etappe:
Aquila - Gubbio 220km, 30 mei:Pesaro -Riccione individuele tijdrit 35 km, 31
mei: elfde etappe: Riccione - Mantua 240
km, 1 juni: twaalfde etappe: Mantua -Mira 150 km, 2 juni: dertiende etappe:
Padua - Tre Cime Lavaredo 201 km, 3
juni: veertiende etappe Misurana - Alta
Badia 129 km, 4 juni: vijftiende etappe:
Alta Badia - Trento 80 km, 5 juni: zes-
tiende etappe: Trento - Santa Caterina
Valfurva 208 km, 6 juni: zeventiende
etappe: Santa Caterina Valfurva - Meda
220 km, 7 juni: achttiende etappe: Men-
drisio - Monte Generoso klimüjdrit ,15
km, 8 juni: negentiende etappe: Meda -
Tortona 187 km, 9 juni: twintigste etap-
pe: Voghera - La Spezia 216km, 10 juni
eenentwintigste etappe: La Specia - Pra-
to 205 km, 11 juni tweeëntwintigste:
Prato - Florence individueletijdrit 55ki-
lometer.

Ronde van Spanje: 24 april: eerste etap-
pe: individuele tijdrit in La Coruna 21
km, 25 april: tweede etappe: La Coruna -
Santiago de Compostella 222 km, 26
april: derde etappe: ploegentijdrit in
Vigo 35 km en vierde etappe: Vigo -
Orense 105 km, 27 april: vijfde etappe:
Orense - Ponferrada 163 km, 28 april:
zesde etappe: Astorga - Bejar 260km, 29
april: zevende etappe: Bejar - Avila 195
km, 30 april: achtste etappe: Avila - To-
ledo 165km, 1 mei: negende etappe: To-
ledo - Albaceta 226 km, 2 mei: tiende
etappe: Albacete - Gandia 194km. 3 mei:
elfde etappe: Gandia - Benicasim 219
km, 4 juni: twaalfde etappe: Vinaroz -
Lerida 182 km, 5 juni: dertiende etappe
Lerida - Cerler 190 km, 6 juni: veertien-
de etappe: Benasque - Jaca 164 km, 7
juni: vijftiende etappe Jaca - Zaragoza
166 km, 8 juni: zestiende etappe: Esca-

ray - Valdezcaray 1940klimtijdrit 23km,
9 juni: zeventiende etappe Haro - Santo-
na 193 km, 10 juni: achttiende etappe
Santona - Lagos Enol 225 km, 11 juni:
negentiende etappe: Cangas de Onis -Branillin 152 km, 12 juni: twintigste
etappe: Leon - Valladolid 157 km, 13
juni: eenentwintigste etappe Valladolid- Medina del Campo individuele tijdrit
42km, 14 juni: tweeëntwintigste etappe:
Collado - Segovia 187 km, 15 juni:
drieëntwintigste etappe: Segovia - Ma-
drid 179 km.

Ehrens' paard Topaz
krijgtandere naam

WEERT - Het toppaard Topaz waarmee Rob Ehrens onlangs nog de
Grote Prijs van Zuid-Larenwon, is 'omgedoopt' in HCS-Technology.
Eigenaar Henk Maassen van Topaz sloot met directeur Huub van de
Boogaard van HCS-Technoïogy een eenjarig sponsorcontract met
een optievan driejaar. Hierdoor is het 12-jarig toppaard, dat door zijn
prestaties met Rob Ehrens tot de top-vijf-verdieners van Nederland
behoort en daardoor bij de internationalepaardenhandelaars sterk in
de belangstelling is gestegen, voor de Weerter ruiter gewaarborgd.
Huub van de Boogaard is geenonbekende in de paarden-sponsorwe-
reld want als directeur van Nashua stond hij aan de wiegvan de Nas-
hua-wereldbekerwedstrijden dressuur, die enorm populair werden
bij het publiek en die thans aan het vierde seizoen bezig zijn.

Geslaagd interlanddebuutRamon Lacroix
Van onze tennismedewerker
GOES - Ramon Lacroix uit Beek
heeft zijn eerste interlandals tennis-
ser zonder verlies afgesloten. In de
leeftijdscategorie tot en met 14 jaar
won Nederland met 17-1 van de En-
gelsen waarbij de Britten alleen het
tweede jongens-dubbel wisten te
winnen. De interland eindigde in
een 62-15 voordeel voor de Neder-
landse equipe.

Lacroix had de meeste problemen
in zijn eerste tegen Matthew
Coombs. Niettemein won hij met
7-5; 6-7; 6-3. In de drie andere
singles was Lacroix in twee sets de
winnaar. Tegen David Loosemore
won hij met 6—4, 6-3 waarna hij Tho-
mas Hand met 6-3; 7-5 de baas
bleef. Tegen de Engelse nummer
een in zijn leeftijdscategorie, Lee
Sabin, had Lacroix amper proble-
men en won met 7-5; 6-3. In het af-
sluitend dubbelspel met Harald
Jans uit Meppel versloeg Lacroix
met 6-4; 6-3 Sabin en Loosemore.

Monique Vinders
verrassing in

jiu-jitsu-strijd
ROTTERDAM - Tijdens het jaar-
lijkse Rotterdamse jiu-jitsu-toer-
nooi hebben de Limburgse deelne-
mers het voortreffelijk gedaan. Bij
de dames tot 65 kilogram zorgde de
Kerkraadse Monique Vinders-Doh-
men (sportschool VanDrunen) voor
de grootste verrassing. Zij won na-
dat zij in de voorronde de Neder-
landse kampioene en de nummer
twee van het EK, de Hilversumse
Angelique Poort, overtuigend ver-
slagen had.

Bij de dames tot 65 kilogram werd
Silvia Habets (Van Drunen) winna-
res door Jacqueline Hopman (Hil-
versum) in definale te verslaan. Ook
de heren waren succesvol in Rotter-
dam. Serve van Wissum (Maas-
tricht) won deklasse tot 65 kilogram
en Michel Vreuls (Kerkrade) de
klasse tot 72 kilogram. In de catego-
rie boven 85 kilogram was het een
dubbel succes omdat daar de beide
Kerkradenaren, Ruud Lieskamp en
Charles Sloun de finale behaalden.
Ruud Lieskamp toonde zich hierin
de sterkste. Alleen de klasse tot 85
kilogram werd niet door de Limbur-
gers beheerst omdat onder andere
Klaas Hofstede, Caspar van Delft en
Mike Leener geblesseerd waren. De
Rotterdammer Hartman won nu en
Ed Hoofdwijk (Sportschool Van
Drunen) werd, evenals verleden
jaar, derde.

Ook routeschema Vuelta bekendgemaakt

Torriani kiest
voor zware Giro

MILAAN/MADRID - Vicenzo
Torriani heeft zaterdag een la-
ding kritiek te verduren gekre-
gen na debekendmaking van het
routeschema voor de 72e Giro
d'ltalia. Saronni en Visentini
vonden het parkoers zo zwaar,
dat er voor hen geen enkele eer
zal zijn weggelegd, zoals dat vo-
rig jaarook al het geval was toen
de Amerikaan Hampsten zege-
vierde vóór Breukink en Zim-
mermann.

Torriani koos opnieuw voor een
bergachtig routeschema. De
start wordt op 21 mei in Taormi-
na op Sicilië gegeven. De finish
is op 11 junina een lange indivi-
duele tijdrit in Florence. Van de
vier Nederlandse profploegen is
zeker, dat Panasonic aan de Giro
deelneemt. Jan Raas moet nog
een keuze maken tussen de Ron-
de van Italië en de Vuelta.
In Madrid werd zaterdag hetrou-
teschema voor de Vuelta d'Es-
pagna bekend gemaakt. De
Spaanse ronde begint op 24 april
in La Coruna en eindigt op 15
mei in Madrid. In zowel de Giro
als de Vuelta is geen enkelerust-
dag voorzien. Behalve de ploeg
Raas probeert deorganisator van
de Ronde van Spanje ook het Ne-
derlandse PDM aan de start te
krijgen. Pedro Delgado, aanwe-
zig bij de presentatie, zal binnen-
kort beslissen of hij de Ronde
van zijn geboorteland op zijn
programma plaatst. Indat geval
start de Tourwinnaar niet in de
Giro.
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Europacupduel van
minuut tot minuut

LINKöPING - Het scoreverloop in de
EC-zaalhandwedstrijd tussen de dames-
teams van IF Linköping en Herschi/V
en L was als volgt:

Blomberg 1-0, Ter Beke 1-1, Blomberg
(str) 2-1, Frisk 3-1, Collart 3-2, Caroline
Olsson 4-2, Segers 4-3, Gunilla Olsson
5-3,Kivit 5-4, Höglin 6-4, Collart (str) 6-5,
Collart 6-6, Blomberg (str) 7-6, Blom-
berg 8-6, Collart 8-7, Blomberg (str) 9-7,
Segers 9-8, Segers 9-9,Blomberg (str) 10-
-9, Caroline Olsson 11-9, Pistere 11-10,
Höglin 12-10, Collart 12-11, Blomberg
13-11, Pistere 13-12, Widström 14-12,
Marlou Donners 14-13, Marlou Donners
14-14, Höglin 15-14, Collart 15-15, Frisk
16-15, Kivit 16-16, Collart 16-17, Steen-
Karlsson 17-17, Collart 17-18, Widström
18-18, Collart 18-19,Blomberg 19-19, Gu-
nilla Olsson 20-19, Steen-Karlsson 21-19.

laatste wedstrijden voor de winter-
stop, stukken beter gespeeld. Dit
was weliswaar een aardige pot vol-
leybal, maar het levert ons helaas
niets op."
Henrianne Bellemakers, wiens
knieblessure nog steeds niet volle-
dig hersteld is, moest vanaf de wis-
selbanktoekijken hoe haar ploegge-
noten in het openingsbedrijf wissel-
vallig acteerden, zodat Deltalloy-
d/AMVJ gemakkelijk afstand kon
nemen: 15-7. Vanaf de volgende
reeks was duidelijk sprake van een
meer uitgebalanceerd stnjdverloop.
Pancratiusbank/VCH bleef knap in
het spoor van de thuisploeg, vooral
door toedoen van Jacqueline Wil-
lems, wiens aanvalsacties zeer
moeilijk te bespelen waren voor de
Amstelveense netverdediging. Bij
9-8 slaagde Deltalloyd/AMVJ er in
een gaatje te forceren: 12-9. Een
marge die de Heerlense formatie
niet meer wist te overbruggen: 15-
-11. Ger Spijkers: „Onze spelpatro-
nen zijn in zon fase onder steeds
toenemende pressie net nietvast ge-
noeg."

Een druk die Pancratiusbank/VCH
in de derde periode aanvankelijk
wist te negeren. De thuisploeg werd
steeds onzekerder tegen de nu soe-
pel combinerende zuidelijke forma-
tie. Bij 1-8 was AMVJ coach Marcel
Sturkenboom al door zijn time-outs
heen. Even later openbaarden zich
eerste haperingen in het zuidelijke
scoreproductie. Op de drempel van
setwinst(B-14) verkrampte de ploeg
opeens volledig. Niemand had meer
een pasklare aanvalsoplossing in
huis, zodat Deltalloyd/AMVJ dank-
zij Heerlensefouten langszij kon ko-
men 14-14. Zes opslagbeurten later
was de kater compleet: 16-14.

Geleense dames komen kracht te kort voor stunt

Europees avontuur
V en L ten einde

door ivo op den camp
LINKÖPING - Onder begeleiding van 'The final countdown'
van de popformatie Europe betraden RP IF Linköping en Her-
schi/V en L zaterdagmiddag de prachtige handbalarena in de
Zweedse provinciestad Linköping voor de return in detweede
ronde van het Europacup 11-toernooi. Ruim een uur later
klonk het 'We are the phampions' door de zaal. Dat laatste sloeg
op de thuisclub, die er middels een zwaar bevochten 21-19
overwinning in was geslaagd de kwartfinales te bereiken.

Het eerste muzikale intermezzo had
betrekking op de Geleense dames.
Voor hen bleek achteraf inderdaad
het aftellen van de seconden Euro-
pees handbal begonnen. Uiteinde-
lijk brak met name de 13-17 neder-
laag in de heenwedstrijd de ploeg
van trainer Piet Kivit op. Het EC-
avontuur van V en L is voorbij. De
wijze waarop bracht bij menigeen
echter het woordje 'als' op het
puntje van de tong.

Als V en L vorige week in eigen hal
gespeend was gebleven van het fa-
tale eerste kwartier na de pauze,
toen de gasten zeven tegendoelpun-
ten oprij scoorden; als niet drie van
de vier strafworpen in Linköping
hun doel voorbij waren geschoten;
als Natasja Kivit niet nog kort voor
de wedstrijd in het ziekenhuis be-
handeld had hoeven te worden. Al-
lemaal speculaties achteraf, die ze-
ker het uiteindelijke resultaat heb-
ben beïnvloed.

Maar trainer PietKivit en zijn speel-
sters waren mans genoeg om daar
de schuld voor de eliminatie niet te
zoeken. „We hebben een prima par-
tij handbal gespeeld", vond Kivit.
„Daar heb ik de groep voor gecom-
plimenteerd. Uiteindelijk is de uit-
schakeling te wijten aan de wed-
strijd in Geleen. Toen speelden we
na enkele weken in een diep dal ge-

zeten te hebben net niet goed ge-
noeg."

Aan de voorbereiding heeft het ze-
ker niet gelegen. De V en L-speel-
sters wisten precies wat hen te doen
stond. De algeheel heersende stilte
in de lounge van het hotel en de
bleek weggetrokken gezichten op
de ochtend van de wedstrijd, kort
voor het vertrek naar de sporthal,
spraken boekdelen. ledereen was
tot in de finesses op de hoogte van
de zwakke plekken van de tegen-
stander. De videobeelden van de
eerste wedstrijd hadden dat punt-
gaaf geregistreerd.

De pijn zat 'm zo kort voor de wed-
strijd echter bij Natasja Kivit. De
dochtervan deV en L-trainer is een
niet weg te denken schakel, maar de
Geleense wist tot kort voor aanvang
van de wedstrijd niet of ze kon spe-
len. Een hinderlijk abces aan derug
dat normaal lopen, laat staan ren-
nen, vrijwel onmogelijk maakt
moest in het ziekenhuis nogmaals
behandeld worden. Pas een halfuur
voor het beginsignaal arriveerde
Natasja Kivit in de sporthal. De
dokter had geadviseerd om niet te
spelen, maar Natasja zelf zette toch
het licht op groen. „De ploeg leefde
lange tijd in grote onzekerheid",
constateerde Piet Kivit. „En dat is
zeker niet de concentratie ten goede
gekomen."

In de beginfase liep dan ook veel
fout. Binnen vier minuten leidde
Linköping met 3-1 en leek, met de
13-17 zege in Geleen als ruggesteun,
op een gemakkelijke overwinning
af te stevenen. De zevenhonderd-

vijftig bezoekers toverden de hal
om in een ware heksenketel. V en L
toonde echter karakter en vocht te-
rug. Nimmer in het verdere verloop
van de wedstrijd zou de voorsprong
van de thuisclub meer dan twee
doelpunten bedragen. Steeds weer
kwam V en L op gelijke hoogte,
maar sprak daarvoorwel zelden eer-
der vertoonde energiebronnen aan.
Het lag uiteindelijk aan het ietwat
knullig verprutsen van twee straf-
worpen door Mirjam Collart dat V
en L toch nog met een 12-10 achter-
stand de kleedkamers moest opzoe-
ken.

Na de pauze lag er toch nog een sen-
satie in het verschiet. Diane van der
Veer miste halverwege de tweede
helft vanaf zeven meter een eerste
mogelijkheid om V en L op voor-
sprong te schieten, maar tien minu-
ten voor het eindsignaal was het
toch zover: 16-17. Het eerdere en-
thousiasme van, de Zweedse fans
was omgeslagen in ontzetting. Piet
Kivit deed nogmaals een beroep op
zijn basiszevental om alles uit de
kast te halen. Alle taktische regis-
ters werden opengetrokken, maar
na het alles-of-niets spelletje stond
V en L met lege handen.

" NatasjaKivit van Herschi V en Lis haar bewaakster voorbij
en stelt de Zweedse doelverdedigster op de proef.

Mosamverzuimt
punt te pakken

AALSMEER - In de zaalhandbal-
eredivisie bij de dames verloor het
Maastrichtse Vonk/Mosam zondag-
middag in en tegen Aalsmeer met
23-21 na een 9-13 voorsprong bij rust
voor de Maastrichtse ploeg. Vonk-
/Mosam speelde in Aalsmeer een
goede wedstrijd, maar in de tweede
helft werd aanvallend te vlot en on-
nauwkeurig afgesloten waardoor
Aalsmeer via break-outs de achter-
stand kon ombouwen in de uitein-
delijke 23-21 zege.
Tot 18-18 hield Mosam de stand ge-
lijk maar toen Aalsmeer bij de stand
19-18 voor het eerst op voorsprong
kwam tekende zich de nederlaag al
af. Weliswaar wist Mosam nog
langszij te komen maar via 21-21
won Aalsmeer op gelukkige wijze
het duel.

Vonk/Mosam-trainster Mia Starren:
„Jammer, dit resultaat, want er had
voor ons beslist meer ingezeten.
Eén punt hadden we zeker ver-
diend. Aalsmeer verdedigde in de
eerste helft nogal nonchalant en
daar maakten wij handig gebruik
van. Na rust speelden we aanval-
lend wat minder."

Oefencampagne
handballers

mist overtuiging

Van onze medewerker
SITTARD - De selectie
van het Nederlands he-
renzaalhandbalteam
vertoefde de afgelopen
week in het nationaal
sportcentrum van Sit-
tard waar de ploeg van
bondscoach Ton van
Linder een traingsstage
afwerkte ter voorberei-
ding op het wereldkam-
pioenschap zaalhand-
bal voor B-naties, dat
op 15 februari in het
Franse Belfort van start
gaat.
Een trainingsstage die
niet veel betekende,
omdat de nationale
ploeg geen enkele keer
compleet kon aantre-
den. Sterker nog, er wa-
ren dagen dat slechts
een handvol geselec-

teerde spelers aanwezig
was. Oefenwedstrijden
werden er desondanks
tóch gespeeld. Liefst
vijf maal tegen Slavia
Praag. Ondanks aanbie-
dingen van V en L en
Blauw Wit om als spar-
ringpartner te fungeren
wilde de bondscoach
niet tegen een van deze
twee Limburgse ploe-
gen uitkomen. „Past
niet in mijn voorberei-

ding", was zijn laconie-
ke commentaar. Verge-
ten werd echter dat
Oranje een week eerder,
toen de selectie ook
zon trainingsweek had
in Emmen, wel speelde
tegen bijvoorbeeld
Haka E en O.

De bondscoach deed
wat keepers betreft de
laatste dagen een be-
roep op Gerrit Stavast

van VGZ/Sittardia. Hij
kweet zich goed van
zijn taak. Vreemd is
echter dat Blauw-Wit-
speler Raymond Steij-
vers, hij zag af van het
WK omdat hij de studie
lietprevaleren, wel mee
gaat naar Bulgarije.
„Om het team te com-
pleteren. Hij is niet uit
de selectie gevallen",
lichtte de bondscoach
zijn keuze toe.

Vast staat in elk geval
dat de voorbereiding
van Oranje op het WK
niet vlekkeloos ver-
loopt. Een pluspunt
was wel het herboren
spel van Aalsmeerspe-
ler Kees Boomhouwer
en het goed debuteren
van Hercules linskpoot
Job Haagreize.

Benarde situatie voor Heerlense volleybalploeg

Pancratiusbank/VCH
muurvast in eindfase

Van onze medewerker
AMSTELVEEN - De eerste compe-
titieronde na een lange winterpauze
had voor de volleybalsters van Pan-
cratiusbank/VCH een tamelijk on-
fortuinlijk verloop. Terwijl de mees-
te directe concurrenten in de degra-
datiedans punten pakten ging de
Heerlense equipevia 3-0 (15-7,15-11,
16-14) onderuit tegen Deltalloy-
d/AMVJ. Met alleen Sudosa/Assen
achter zich, kijkt de ploegvan coach
Ger Spijkers intussen tegen een
kloof van vier punten tot eerstvol-
gende ploeg (AMN/Zaan) op de
ranglijst aan.

Een benarde positie voor Pancra-
tiusbank/VCH, dat in Amstelveen
redelijk goed presteerde, maar te-
veel tijd nodig had om in het juiste
ritme te geraken. Trainer Ger Spij-
kers: „We hebben, afgezet tegen de

het weekeinde van
Volleybalclinics

Van onze medewerker
PAUL DEMELINNE

SITTARD/MAASTRICHT - „Miljaar, wat was die kerel
lang. Gelukkig bukte hij zich vaak, zodat ik geen pijn in
mijn nek kreeg. Je werd behoorlijk moe van die oefenin-
gen, maar het was klasse. Ik heb hardstikke veel geleerd."
Arlon Luyten (10), minivolleyballertje bij EPV in Maas-
tricht, genoot nogzichtbaar na van de persoonlijke training
die hij zaterdagmorgen in de gloednieuwe sporthal Rand-
wijck van international Rob Grabert kreeg.

Net als Arlon Luyten een dag la-
ter had zaterdag in Sittard ook
Rachel Geurden (11) uit Kerkra-
de genoten. Met pretogen en het
van sparringpartner Edwin Ben-
ne gekregen shirt tegen de borst-
kas geklemd, deed de volleybal-
ster-in-de-dop van Furos haar re-
laas: „Hij deed precies voor hoe
ik moest afrollen na het spelen
van de bal. Nou, toen kon ik het
ook meteen goed."

Niet alleen de mini's reageerden
enthousiast op de 'voorstellin-
gen' die Selinger's reizende vol-
leybalcircus het afgelopen week-
einde in Zuid-Limburg gaf. De
beide clinics van Oranje trokken
een recordaantal van meer dan
2.700 toeschouwers, een door-
slaand succes voor het organise-
rende projectteam Volleybal
Promotie Limburg.

De wisselwerking tussen acteurs
en publiek in de uitpuilende
sporthal van het Nationaal
Sportcentrum in Sittard was vrij-
dagavond perfect. Dicht om het
speelveld heen gepakt, zorgden
ruim 1.400 fans voor een fantasti-
sche ambiance („Een wereldpu-
bliek," oordeelde assistentcoach
en spreekstalmeester Harrie
Brokking), terwijl men een kijkje
in de volleybalkeuken van
bondscoach Dr. Arie Selinger
kreeg voorgeschoteld.
Voor de pauze was er alom be-
wondering voor de wijze waarop
de Oranjereuzen - degemiddelde
lengte van de ploeg ligt net bo-
ven de dubbele meter - in hoog
tempo alleaspecten van het (top-
)volleybal de revue lieten passe-
ren. Drills, waarbij de hartslag
van de atleten regelmatig rond
het piekniveau van 180 schom-
melde. Het superieure techni-
sche platform waarop de natio-
nale ploeg zich beweegt, kreeg
een extra dimensietoen Selinger
een regionaal selectieteam van
jonge spelers aan dezelfde oefe-
ningen onderwierp. Achteraf
had de Amerikaanse volleybal-
professor desondanks een posi-
tief oordeel over deze jongelin-
gen: „Jullie hebben hier best

veel talent. Met goede methodie-
ken en voor alles inzet en trai-
ningsijver, kunnen julliebest ver
komen."

Overigens ontbrak recordinter-
national en gangmaker Marco
'Cootje' Brouwers dit weekeinde
op het appel.
Teammanager Gerard Verhalle:
„Marco verdedigt op dit moment
op het hoofdkwartier van de
FIVB, de volleybalwereldfedera-
tie in Lausanne, onze candida-
tuur tot deelname aan de zoge-
naamde Worldleague, een we-
reldomvattende, financieel lu-
cratieve toernooienreeks waar-
voor straks alleen de allerbeste
teams voor uitgenodigd worden.
De eisen die daarbij gesteld wor-
den, omvatten niet alleen een
sportieve afweging, maar ook
zware organisatorische en com-
merciële voorwaarden. Brou-
wers is een uitstekende ambassa-
deur, die je zon klus prima kan
toevertrouwen."

Na een korte onderbreking
mochten de mini's aan de slag
met hun grote voorbeelden, ge-
volgd door een partijtje tussen
het Oranjetrio Rob Grabert, Ro-
nald Zoodsma en Peter Blangé
tegen zes Limburgse represen-
tanten. Uitslag 15-3voor de inter-
nationals.
Als spectaculair sluitstuk nam
de slechts 1.75 meter lange aan-
voerder Avital Selinger het al-
leen op tegen het lokale sextet.
Een formidabele krachtsinspan-
ning van de de excellente solist,
die de overmacht aan de andere
kant van het net onder donde-
rend applaus en goedkeurende
blikken van Selinger senior met
15-8 het nakijken gaf.

Richard Gulikers (Artemis/Ra-
pid), een van de figuranten: „De
service van Avital was gewoon
niet onder controle te krijgen."
Direct na afloop greep de door-
gaans zwijgzame bondscoach
persoonlijk de microfoon, om de
toeschouwers voor hun enthou-
siaste response te bedanken.

„Hier kom ik later in het J
graag terug om een interlan"
spelen," het hij weten.
Bewondering voor het spek*? e<was er ook bij Jo Maas, iTr^tvan regerend handbalkampl j<
VGZ/Sittardia: „Als je dit ziej^
het bij ons maar een dodebeo^
ning. Ik heb diep respect v°°\j
wijze waarop deze jongens -i
hun sport bezig zijn. Hier s^
een enorme wervingskracht
uit."

Het nader onderzoeken van e jr
geneugten die de etablissen 1

ten aan het Vrijthof zon grote
putatie hebben bezorgd, wa*jiej'
leen weggelegd voor de pl°yuljfding,want nauwelijks twaalf p,
later zaten in Maastricht ~nieuwruim 1.300 tribunekla"^
gereed voor de tweede sessie-^Door het matineuze aanv»
suur en de gigantische afme^gen van deze nieuwe sporta^,,
modatie, waarbij de toesc"
wers opvrij grote afstand het t^beuren moesten volgen, kon -^bruisende sfeer van de vo i

avond niet worden benad ■Desondanks was ook dezereP^.se uitermate geslaagd, zoals s .
kanon Ron Zwerver liet we
„Sittard was een van deDeSH^nnies die we gedraaid hebd^Vandaag moesten we eve.J\iSgang komen, maar uiteindeW ja
toch ook hier devonk overge j
gen, dacht ik". Met op de vair^een klinkend succesje vooi-^Limburgse volleyballers, .g
Avital Selinger detweede ne ..
laag tot nu toe in zijn solo-cpe
frontaties opzadelden: 15-1*- '^y
verrassing was nu weg, ze ~t
ben zich goed aangepast',
deelde de Oranje-captain.
Tevredenheid alom derh^fniet in de laatste plaats by d -jv
ganisatie. Bankdirecteur en Kj,,:
ningmeester Martin R° $
„Dank zij de sponsoring et\-[et>
grote toeschouwersaantal^
blijft er een redelijk batig sB*
over.

Een basis waarmee we straK
de slagkunnen om onze doe $
ling namelijk nieuwe kade
scheppen voor ontplooung J.
de Limburgse volleyba^ p
een eerste aanzet te êeVf,^c)f.e.VPL voorzitter Eddy van e\t
„Dit weekeinde is bewaa» .
dat volleybal in Limburg. . a »r
leeft. Onze aanpak slaat d'U*vef
aan. Er zal dan ookzekerfl

orf
volg komen. Wellicht in de
van een of meer interlands n
een gerenommeerde tege
der."

" Edwin Benne, lengte 2.07 meter, doceert. De 10-jarige Gino Camp van Artemis/RaP 1.
kijkt toe. Foto: WIDDERSHOVÏ1"
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