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Limburger
Nederlands

eerste
’popdoctor’
DOOR LAURENS SCHELLEN

NIJMEGEN - De 33-jarige Lim-burger drs Paul Rutten mag zich
eind deze maand Nederlands

doctor in de popmuziek

noemen. Op 30 januari promo-
veert de in Echt geboren en in
Roosteren getogen communica-
tiewetenschapper aan de Nij-
meegse universiteit. Zijn proef-
schrift is getiteld 'Hitmuziek in
Nederland 1960-1985.
Als wetenschappelijk onderzoe-
ker en docent is Rutten al enkele
jarenwerkzaam aan het Instituut
voor Communicatiewetenschap
aan genoemde universiteit. Daar
behaalde hij in 1983 zijn docto-
raal-examen.
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Bekentenis
Ij* c*- ie mannen uit Amsterdam die* Politie dinsdagavond kort na de
Csnapping in Sittard aanhield,, bben gisteren uiteindelijk be-
v, te hebben geholpen bij deb"Jcht van de 40-jarige Colombiaan
W en de 28"Jarige ler B.Q. De Co-

was in hoger beroep ver-

oordeeld tot zestien jaar voor een
geruchtmakende drugaffaire in IJ-
muiden.

Het drietal kon onder die bekente-
nis vrijwel niet meer uit, omdat de
politie over keiharde bewijzen van
hun betrokkenheid beschikt; voet-
sporen van de drie verdachten, die
aangetroffen zijn op het terrein ach-
ter de buitenmuur van de gevange-
nis en vervolgens een kassabon van
een Sittardse winkel, waar de hel-
pers de ladder voor de vlucht van
de gedetineerde hadden gekocht.
Dat bewijsstukvond de politie in de
auto van het drietal. De ontsnapten
zyn nog steeds spoorloos, alsook
twee van de vijf helpers.

Voor de politie is het overigens vol-
slagen onvoorstelbaar dat niemand
van de bewakers iets gezien heeft.
Te meer niet omdat de muur rond
de gevangenis voorzien is van ca-
mera's.

De Amsterdamse procureur-gene-
raal mr R. Manschot zei gisteren in
een reactie op de ontsnapping dat
Nederland op zn minst één zwaar
bewaakte gevangenis zou moeten
hebben met bijvoorbeeld wachtto-
rens en bewakers met honden die
buiten patrouilleren. „Er is geen ge-
vangenis ter wereld waar niet uit
ontsnapt kan worden. Maar de ma-
nier waarop twee gedetineerden in
Sittard wisten te ontkomen, is te
gemakkelijk. Je moet er als maat-
schappij vanuit kunnen gaan dat
dergelijke zware criminelen na hun
veroordeling hun straf uitzitten," al-
dus Manschot.

Zie verder pagina 13

" Bewakers boos over
falende beveiliging

hetweer

j^ELBEWOLKING
fin nacnt is een zwakke sto-je?£ gepasseerd, waarachter
Vj

s drogere lucht onze omge-
ve)f bereikt- Naast wolken-
\q 'len kan er een enkele op-
is ln.B voorkomen en de zon
te enige sombere dagen weer
D e °°rschijn komen. De tem-
êr„Htuur lo°Pt °P tot zon 6t>j* .en- De wind is zwak toth!?1- uit noordwestelijke

Het kwik daalt ko-
y *lde nacht naar 3 graden.
I, 0r informatie betreffendebJ.weer in Limburg kunt u7Ue«» 06-91122346.&DAAG:C °P: 08.40 onder: 16.59.«anop: 14.03 onder: 06.32SRGEN:08.39 onder: 17.01

15.19 onder: 07.28

Gamsachoerdia
zet mars in
op Tbilisi

JEREVAN - De afgezette presi-
dent Zviad Gamsachoerdia is
met zon 5.000 gewapende aan-
hangers uit West-Georgië een
mars naar de hoofdstad Tbilisi
begonnen, zo is vernomen in
kringen van de Armeense rege-
ring in Jerevan. Gamsachoerdia
zegt zijn volgelingen te willen
steunen 'in de burgeroorlog die
de overgangsregering omver
moet werpen.'

De gevluchte president kwam
gisterochtend in de Westgeorgi-
sche stad Soegdidi aan, nadat hij
Armenië had verlaten. In Soeg-
didi riep hij zijn aanhangers op
'de junta in Tbilisi te verwoes-
ten.

In de Georgische hoofdstad zijn,
volgens Levan Sadonisjwili van
de groene partij, ten minste 2.000
mensen de straat opgegaan om
Gamsachoerdia hun steun te be-
tuigen. De betogers verzamelden
zich bij het station in Tbilisi en
trokken vervolgens door de bin-
nenstad.

Vanuit de hoofdstad Tbilisi werd
gemeld dat Gamsachoerdia in de
ochtend naar Soechoemi vloog,
om van daaruit verder te rijden
naar Zoegdidi waar hij sympa-
thiserende betogers toesprak. In
het westen van Georgië, waar hij
geboren is, heeft Gamsachoerdia
veel aanhang. Ook op het platte-
land kan hij overwegend op
steun rekenen.

De president riep het volk op
een kruistocht naar Tbilisi te on-
dernemen en een burgeroorlog
te ontketenen, aldus een getuige.

Drie arrestanten bekennen hulp bij ontsnapping uit We Geerhorst'

Actiedreiging bij gevangenissen
van onze verslaggever

JTTARD - De Abva-Kabo heeft gisteren in een overleg met
.^atssecretaris A. Kosto van justitie geëist dat er een eind. °mt aan de bezuinigingen op het gevangeniswezen. „Er moet
vUlst extra geld komen voor de beveiliging, zodat het risicoan ontsnappingen en bedreiging van personeel minder groot

ordt." Als Kosto niet aan de eisen tegemoet komt, is de
bva-Kabo bereid acties te gaan voeren in de gevangenissen.
e bond reageert daarmee op dere-nte ontsnapping uit de Sittardse

'de Geerhorst. Daarbij
I erden twee bewakers door hand-n6ers van de ontsnapten bedreigd

een vuurwapen. Volgens de
l&Va-Kabo is het werk van be wa-rs gevaarlijker en zwaarder ge-iLorden-van justitievindt
j
lKosto begrip heeft getoondvoor
eisen van de bond. Hij zei toech er nard voor te ,-^kgn ___ er

Dnrn extra bezuinigingen komen op
TO"tie en justitie.

Om hoogte verzekeringspremie te beoordelen

Onderzoek naar
gezondheidszorg

DEN HAAG - Een onafhankelijk
instituut gaat een onderzoek doen
naar de kostenstijgingen in de ge-
zondheidszorg. Het onderzoek moet'
binnen zes weken klaar zijn. Daarna
worden, indien mogelijk, beleids-

conclusies getrokken. Dit hebben
staatssecretaris Simons (Volksge-
zondheid) en de organisatie van
particuliere verzekeraars in de ge-
zondheidszorg KLOZ gisteren na
een urenlang beraad afgesproken.
De Tweede Kamer liet gisteravond
in een informatief overleg met Si-
mons weten de besluiten toe te jui-
chen. Wel vindt de Kamer in meer-
derheid dat het onderzoek zo veel
mogelijk bekort moet worden.
Volgende week wordt bepaald wie
het onderzoek gaat doen. In de Ka-
mer gaf Simons te kennen de Alge-
mene Rekenkamer, onafhankelijk
controleur van overheidsfinanciën,
daarvoor te willen vragen.
Het besluit tot het onderzoek bete-
kent niet dat Simons en de KLOZ
het nu eens zijn over de premie-
hoogte voor particulier verzeker-den. Simons blijft bij zijn mening
dat de premie minstens 15 procent
omlaagkan. De KLOZ bestrijdt dat.
Na afloop van het beraad repte
KLOZ-onderhandelaar Boorsma
wel voor het eerst openlijk over een
premiedaling per 1 april. Boorsma
zei daarop te hopen, al is het nu te
vroeg om daartoe te besluiten. „In-
dien er enige ruimte voor premieda-
ling is, zal dat gebeuren", zei de
KLOZ-man, verwijzend naar de
grote concurrentie in de sector.
In het beraad met Simons herhaal-
de de KLOZ-delegatie de stelling
dat de premies op 1 april in ieder
geval niet omhoog zullen gaan. Si-
mons gaf later aan daaruit af te lei-
den dat de premies omlaag zullen
gaan, al is de mate waarin nog de
vraag. Indien het onafhankelijke
onderzoek aangeeft dat er ruimte is
voor een premieverlaging, zal die
niet uitblijven, zo voorspelde de be-
windsman.
Zie ook pagina 14

" Bestand maar geen vrede
tussen Simons en KLOZ

Aken nodigt
verdreven joden
uit voor bezoek

AKEN - Alle joodse burgers die
door het nationaal-socialisme voor
en tijdens de Tweede Wereldoorlog
uitAken verdreven zijn, zullen door
het gemeentebestuur van die stad
worden uitgenodigd voor een be-
zoek. Tussen 29 april en 6 mei zal
het bezoek plaatsvinden.
Burgemeester Jürgen Linden
bracht in 1989 het idee ter sprake.
In 1990 ging de gemeenteraad una-
niem akkoord en startten de voor-
bereidingen voor het bezoek.

Grote drugvangst
in Maasmechelen
MAASMECHELEN - De motorbri-
gade van de Rijkswacht Genk heeft
gisternacht tijdens een routine-con-
trole aan de grensovergang Boor-
sem-Maasmechelen 42 kilo zuivere
heroïne onderschept.
De heroïne werd gevonden in een
auto waarin twee Turken zaten. De
straatwaarede van de drugs wordt
geschat op circa 125 miljoen Belgi-
sche frank.
Het aangehouden duo had nauwe-
lijks de moeite genomen de heroïne
in de wagen te verstoppen. Het spul
was gewoon in enkele tassen en
plastic zakken opgeborgen.
De Turken waren op weg naar Ant-
werpen. Met de BMW van een
vriend, een in Nederland wonende
Turk, waren ze uit Amsterdam ge-
komen.

Voor zestig miljoen
aan valse ’snippen’

LONDEN - De Britse politie heeft
een partij vals Nederlands geld in
beslag genomen die een waarde
heeft van 60 miljoen gulden.

Het hoofdkwartier van Scotland
Yard maakte gisteren bekend dat,
het geld - dat uit 600.0000 valse
biljetten van 100 gulden ('de
snip') bestond - in beslag is geno-
men bij een inval in een woning
in het noordwestenvan Londen.

Er is een 44-jarige ler gearres-
teerd. Scotland Yard kon nog niet
zeggen of de verdachte banden

had met de IRA, het lerse Repu-
blikeinse Leger.
De politie had het huis al enige
tijd in de gaten gehouden, alvo-
rens zij in de nacht van woensdag
op donderdag tot actie overging.

Bij de zoekactie in de woning
werd geen vervalsingsapparatuur
aangetroffen. De vondst van de
bankbiljetten was de grootste in
de Britse geschiedenis.

" De enorme partij vals geld, die bij een inval in een woning
in Londen in beslag werd genomen. Foto: EPA

KLM-vliegersvervolgd wegens
belastingfraude
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SCHAESBERG
s Autokino: Drop dead Fred, vr za ;i>

I 20 uur, zo 20.30 uur. Doe Holly- |I wood, vr za 22.15 uur. P
KERKRADE

I Wijngrachttheater: The Russia E
i House, wo 20 uur.

MAASTRICHT
*■ Mabi: Frankie and Johnny, vr >
J t/m zo 18.30 en 21.15 uur, ma t/m £I do 21.15 uur, za zo wo ook 14.30 ï
jj uur. The Addams Family, dag. [_ 21.15 uur, vr t/m zo ook 18.30 |i uur, za zo wo ook 14.30uur. Toto ,|_ le Heros, dag. 21.15 uur, vr t/mzo f| ook 18.30 uur. De Reddertjes in |
I Kangoeroeland, za zo wo 14.30 [1 uur. Hot shots, dag. 21.15 uur, vr |J t/m zo ook 18.30 uur, za zo wo [
| ook 14.30 uur. Ciné-K: Thelma f
| and Louise, dag. 21 uur. ;|
jj Cinema- Palace: Harley David- £| son and the Marlboro man, dag. «
J 19 en 21.30 uur. Bingo, za zo 14 [
1 en 16.30 uur, wo 14 uur. Don't i
■» teil Mom the babysitter 's dead, tï dag. 18.45en 21.30 uur, za zo ook fi 13.45 en 16.15 uur, wo ook 13.45 I
J uur. Fievel in het Wilde Westen, [
J za zo 14 en 16.15 uur, wo 14 uur. i
I Ricochet, dag. 18.30 uur. The J_ Fisher King, dag. 21 uur.Lumiè- j
5 re: La doublé vie de Veronique, |
J dag. 20 uur. An angel at my ta- [

■4 ble, dag. 20.30 uur. Delicatessen,
J dag. 22 uur. Stanno tutti bene, vr [
| za 23 uur.

GELEEN_ Roxy: Ricochet, dag. 20.30 uur. r
| Don't teil Mom the babysitter 's *jj dead, dag. 20.30 uur, zo ook 15 *[
j* uur. De Reddertjes in Kangoe- ■■

5 roeland, za zo wo 15 uur. [

SITTARD
3 Forum: Hot Shots, dag. 20.301
3: uur, za zo wo ook 14 uur. The jAddams Family. dag. 20 30 uur. }
i Fievel in het Wilde Westen, za zof* wo 14 uur. Filmhuis Sittard: La I
3 Discrete, wo 20.30 uur. [

ECHT
J Royal-Microßoyal: Don't teil |
* Mom the babysitter 's dead, vr I
"f t/m zo 20.30 uur, zo wo 15 uur.I_\ De Reddertjes in Kangoeroe- ;j' land, za zo wo 15 uur. Curly Sue, I3 vr t/m zo 20.30 uur.

ROERMOND
3 Royal: Ricochet, dag. 20.30 uur, jI zo ook 16.30 uur. De Reddertjes |4 in Kangoeroeland, zo wo 14.30)
H uur. Royaline: Hot Shots, dag. j
é 20.30 uur, zo ook 16.30uur. Film-:!
E huis Roermond: La Discrete, do j
m 20.30 uur. ,

VENLO
4, Perron 55: _a Discrete, za 19.30\
J uur, di 20 uur.

x. I

recensie

Frankie (Michelle Pfeiffer) is zon
vrouw. Ze kwam al jongvanuit een
kleine plattelandsgemeente naar
New Vork, met de ambitie om actri-
ce te worden. De verwachtingen die
ze van het leven had, kwamen niet
uit, en nu is ze serveerster in de
drukke eettent Apollo. Ook op het
emotionele vlak heeft Frankie de
nodige klappen gehad. Vandaar dat
ze zich verschanst heeft achter een
muur van flinkheid en schijnbaar
zelfvertrouwen. Echt thuis voelt ze
zich alleen in de Apollo, bij colle-
ga's en vaste klanten, waar een war-
me familiesfeer heerst. Of in haar
kleine appartementje in een wat

morsige buurt, waar haar beste
vriend de homofiele buurman Tim

Op een goede dag solliciteert ene
Johnny (Al Pacino) bij de Apollo als
kok. Hij is al evenmin een onbe-
schreven blad; achter in de veertig,
gescheiden en net uit de gevange-

nis. Eén maal in zijn leven heeft hij
een cheque vervalst en liep gelijk
tegen de lamp. Maar Johnny is een
aarts-optimist en hij valt als een
blok voor Frankie. Zij houdt uit alle
macht de boot af, doodsbang op-
nieuw gekwetst te worden. Johnny
echter weet van geen wijken en aan
het eind van de film wordt zijn
doorzettingsvermogen beloond.

Een flinterdun verhaaltje, toegege-
ven. De manier waarop het is uitge-
werkt, verdient echter alle lof. Het
had gemakkelijk een sentimentele
draak kunnen worden, maar regis-
seur Garry Marshall weet die klip-
pen handig te omzeilen. Marshall
heeft zijn sporen verdiend met films
als 'Pretty Woman', 'Beaches' en
'Overboard'. Ook heeft hij een lange
staat van dienst als regisseur van
dertien televisieseries waaronder
'Happy Days' en 'Mork and Mindy',
die ook in Nederland razend popu-
lair waren/zijn.

Marshall had het geluk toneelschrij-
ver Terrence McNally bereid te vin-
den zijn stuk 'Frankie and Johnny
in the Clair de Lune' om te werken
tot scenario, en de casting blijkt een
gouden greep. Michelle Pfeiffer en
Al Pacino zijn volkomen geloof-
waardig als de twee geschramde
individuen, die tóch nog maar weer
eens proberen om uit hun eenzaam-
heid te breken en het beste te ma-
ken van hun leven. Ook de bijrollen
zijn zorgvuldig ingevuld. Karakters
worden degelijk uitgewerkt, ner-
gens wordt hinderlijk overdreven.
Bovendien worden ernst en (subtie-
le) humor prettig afgewisseld met
een vrij alledaags en sober realis-
tisch decor.

Kortom: een perfect gemaakte, ple-
zierige komedie met een lach en een
traan; al had het wel een half uurtje
korter gemogen.

Te zien in Mabi Maastricht en Ri-
voli Heerlen.

video vers
fn "Video Vers' wordt aandacht be-
steed aan speelfilms die onlangs of
binnenkort op video te huur of te
koop zijn.

DOOR HANS TOONEN

'Le Brasier' ofwel 'het kolen-
vuur' belicht op ingrijpende wij-
ze de uitbuiting en discriminatie
van buitenlandse werknemers
(Poolse mijnwerkers) in Noord-
Frankrijk, anno 1931.

Brandpunt van dit vlammend
protest tegen vreemdelingenhaat
is de Poolse kompel/bokser Vic-
tor (Jean-Marc Barr), die zich net
als zijn vader en zn jongerbroer-
tje te barsten werkt in een le-
vensgevaarlijke Noordfranse
mijn. De eigenaar/directeur, ver-
slaafd aan heroïne en wars van
'rooie rakkers', maalt niet om
veiligheid. Van de economische
malaise krijgen de 'Polakken' op
voorhand de schuld. Als Victor,
die gretig achter de Poolse mijn-
werkersdochters aan zit, het
waagt verliefd te worden op Ali-
ce (prachtige rol van de Neder-
landse actrice Maruschka Det-
mers), is dan ook de beer los in
het mijnwerkersstadje. Omdat
hij een van hem zwanger zijnd
Pools meisje dumpt voor Alice,
wordt hij persona non grata. De
Franse kompels accepteren hem
evenmin. Ook Alice wordt het le-
ven zuur gemaakt.

Intussen lopen de spanningen
tussen de Franse en Poolse mijn-
werkers hoog op omdat de eige-
naar de Pools gezinnen gedwon-
gen huiswaarts wil sturen. De
spontane staking ondergronds
wordt met een lege belofte ge-
broken, waarna Victor als op-
roerkraaier alsnog verbannen
wordt. Zijn vader, die er met
boksen wat bijbeunt, voelt zich
misbruikt door de mijndirecteur.

En slaat alle frustraties van zich
af tijdens een 'voorgekookte'
bokswedstrijd tegen een Franse
favoriet.
Van 'LeBrasier' word je niet vro-
lijk. Zowel met de liefde als met
de kompels loopt het slecht af.
Buiten kijf staat het meester-
schap van regisseur Eric Bar-
bier.(Warner).

'Fire Birds' daarentegen is geen
hoogvlieger, ook al gaat deze ac-
tiefilm van regisseur David
Green over de AH64 ofwel de
Apache-helikopter, de vliegende
vechtjas van de Amerikaanse
luchtmacht in 'Desert Storm.
Het verhaal is ieltjes: Brad Little
(Tommy Lee Jones) leidt een
zwerm helikopterpiloten op, on-
der wie Jake Preston (Nicolas
Cage) en Billy Guthrie (Scan
Young), waarmee president
Bush het aandurft de Zuidameri-
kaanse drugsmaffia aan te pak-
ken. Op muziek van Phil Collins
klapwieken deze uitverkoren pi-
loten naar de papavervelden van
Colombia om er korte metten te
maken met de drugsbaronnen.
Wat mij stoort aan 'Fire Birds', is
niet het halleluja-verhaalrond de
Apache, maar het er altijd weer
met de haren bij slepen van een
liefdesaffaire.(CNß).

'Mad Max ' dateert uit 1985 en
betekende de definitieve door-
braak van Mei Gibson. Met het
uitbrengen van de Mad Max-tri-
logie (nog géén dertig gulden per
deel) bewijst Warner de uitzon-
dering op de regel dat vervolgen
op kassuccessen altijd minder
zijn. 'Mad Max Beyond Thunder-
dome' is deze uitzondering: bi-
zarre, meesterlijke film van
George Miller. Vooral de vechts-
cènes in de Donderkooi tussen
Mad Max en Master-Blaster zijn
onovertroffen. (Warner).

’Warshawski’
is matige
detective

DOOR LEO BANKERSEN

Haar slaapkamer is een puinhoop,
haar koelkast een vuilnisbak en ze
heeft een hartgrondige hekel aan
mannen die haar voornaam willen
weten. Ze schiet als de beste en
heeft een geheime passie voor hoge
hakken en lekkere ijshockeyspe-
lers.
Even voorstellen: V.I. Warshawski,
doortastend privé-detective, onaf-
hankelijk minnares en slecht huis-
vrouw. De hoofdpersoon uit de
detectiveromans van Sara Paretsky
is nu te zien in een misdaadkome-
die geregisseerd door JeffKanew.
Kathleen Turner speelt de titelrol.

Een voor de hand liggende keus,
want wie anders dan zij kan tegelij-
kertijd zo verleidelijk en vernieti-
gend kijken? Erg veel meer krijgt
Kathleen overigens niet te doen, af-
gezien van het achterna zitten van
misdadigers dan. Kanew meent
kennelijk dat die nadrukkelijke
combinatie van mannelijke en vrou-
welijke clichés genoeg is om een
interessant filmpersonage in het le-
ven te roepen. Een dame als V.I.
komen we in films inderdaad zel-
den tegen, maar de geloofwaardig-
heid blijft toch een knelpunt.

Het grootste probleem met 'V.I.
Warshawski' is dat de makers te
weinig moeite hebben-gedaan om
van de bekende platgetreden paden
af te wijken. Als V.I. na een avondje

stappen met een voormalige ijshoc-
key-beroemdheid wordt opge-
scheept met diens dertienjarige
dochter Kat (Angela Goethals uil
'Home Alone') is duidelijk wat ei
gebeuren gaat. Eerst hebben V.I. en
Kat een hekel aan elkaar, daarna
worden ze dikke vrienden. En als
tijdens het babysitten de vader dooi
een explosieom het leven komt, ligt
het vervolg eveneens voor de hand:
V.I. ruikt misdaad en rust niet vooi
ze de moordenaar van Kats vadei
heeft gevonden.

Tijdens haar naspeuringen word'
V.I. mishandeld door brutale crimi
nelen, en wel driemaal onverhoeds
van achteren aangevallen. Er is eer

speedboat-achtervolging op Chica-
go River. En de climax van de film
is een heuse shoot-out met veel dra-
ma in de haven. Intussen blijkt de
intrige waar alles om draait vol-
strekt oninteressant te zijn. Het eni-
ge wat de kijker op de been houdt,
zijn de snedige opmerkingen die
V.I. en haar problematische journa-
listenvriendje Murray plegen uit te
wisselen. Ook de smakelijke spelle-
tjes blufpoker van V.I. en haar jon-
ge compagnon Kat mogen er zijn.
Zulke kleine oplevingen kunnen
echter niet verhinderen dat het alle-
maal veel te veel lijkt op een matige
aflevering van een matige tv-serie.

Te zien in H5Heerlen.

# Ook Kathleen Turner krijgt als V.I. Warshawski weinig
schot in misdaadkomedie.
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}:Royal: Hot Shots, vr t/m zo 19.30 £
jj en 21.30 uur, ma tm do 19 en 21 r
I uur, za zo ook 15 en 17 uur. Ri- j
J voli: Frankie and Johnny, vr t/m f
| zo 18.30 en 21 uur, ma t/m do i.I 20.15 uur. za zo ook 16 uur. De £
f Reddertjes in Kangoeroeland, za f% zo wo 14 uur. Maxim: Harley J;
f Davidson and the Marlboro f
3 man, dag. 19 en 21 uur, za zo ook m
J 14.30 en 16.30 uur. H5: The Ad- £I dams Family, dag. 14.30 19 en E
| 21.30 uur, za zo ook 16.45 uur.,t«
| V.I. Warshawski, dag. 18.45 en f
't 21.15 uur, vr ma di do ook 14.15 Ij uur. Fievel in het Wilde Westen, £I za zo 14.15 en 16.15 uur, wo 14.15 L
I uur. Don't teil Mom the babysit- -I ter 's dead, dag. 14 18.30 en 21 r
| uur, za zo ook 16.30 uur. Rico- .~
| chet, dag. 18.30 en 21 uur, vr ma £
| di do ook 14 uur. Bingo, za zo 14 '±
J en 16 uur, wo 14 uur. Curly Sue, f.
| dag. 14 en 18.30 uur, za zo ook 16 *| uur. The evil empire, dag. 21 uur. *

" Scène uit
| 'The Evil Empire. |

’Frankie & Johnny’ laat
echte warme liefde zien

DOOR GEMMA WILDENBERG

Soms denk jeals vrouw dat de
prins op het witte paard is
overreden door een vrachtwa-
gen en dat hij nooit meerkomt
opdagen. Of als man dat Asse-
poester ergens voorgoed ach-
ter slot en grendel zit en vóór
noch na middernacht zal ver-
schijnen. De inhoud van de
film 'Frankie and Johnny'
heeft niets te maken met het
thema van het legendarische
gelijknamige lied: giftige ja-
loezie; 'Frankie and Johnny'
van Garry Marshall laat zien
dat er voor zulke mensen nog
hoop is.

" Frankie (Michelle Pfeiffer) krijgt een aardappel-roos van
kok Johnny (Al Pacino).

recept
DOOR HUUB MEIJER

Zalmsoufflé
Een verfijnd voorgerecht voor 6
personen.
Benodigdheden: 60 g boter en nog
wat extra om schaal in te vetten,
bloem, 350 g zalmfilet, V 4 1melk, 4
eieren (geplitst), zout, peper en
nootmuskaat, 2 el fijngehakte ker-
vel (vers of uit blik).
Vet grote souffléschotel in met bo-
ter en bestuif met bloem.
Snijd zalmfilet in blokjes.
Laat boter smelten, roer bloem er-
door en laat mengsel twee minuten
pruttelen.
Voeg al roerend scheutsgewijs melk
toe, breng saus aan de kook en laat
indikken.
Roer vervolgens eierdooiers, snufje
zout, peper en nootmuskaat erdoor
en voeg zalm en kervel aan saus toe.
Schep vervolgens snel stijfgeklopte
eiwitten door de saus.
Doe het mengsel in de souffléschaal
en bak soufflé in een voorverwarm-
de oven van 175°C. - stand 3 - in ca.
45 minuten goudbruin en bijna
gaar.
De soufflé mag van binnen nog een
beetje zacht zijn.
Serveer direct.

Spaanse slag om twee
films over Columbus

DOOR RUUD DE WIT

BARCELONA - Twee films moeten
Cristoffel Columbus vijfhonderd
jaar na 'zijn' ontdekking van Ameri-
ka dichter bij het moderne bios-
kooppubliek brengen. Maar nog
voordat de Columbus-films hele-
maal opgenomen zijn, heeft de keu-
ze van de producers en regisseurs al
de nodige discussie losgemaakt.
Voorlopig lijkt de Britse regisseur
Ridley Scott (van onder meer Thel-
ma & Louise') over de beste papie-
ren te beschikken met Gerard
Depardieu als Columbus. Maar ook
concurrent John Glenn (bekend
van een viertal James Bond-films
met Roger Moore in de hoofdrol)
heeft zich in de publiciteitsslag van
de nodige bekende namen verze-
kerd. Zij hebben Marlon Brando tot
hun beschikking als de inquisiteur
Torquemada en Torn 'Magnum' Sel-
leck als koning Ferdinand van Ara-
gon. Voor Spaanse acteurs en actri-
ces zijn in beide films slechts bijrol-

len weggelegd
De discussie spitst zich met na<n e
toe op het besluit van het Quinto
Centenario - de officiële SpaanSe
staatscommissie voor het VijWe
Eeuwfeest van de ontdekking vaIJAmerika - om de film van regissen'
John Glenn zijn 'zegen' te gevel1-
Het Quinto Centenario kreeg voo
deze steun de toezegging van °\
producers vader en zoon Salkind
(onder meer betrokken bij de la 3/'
ste Superman-film) dat de door &
commissie gesponsorde repicla 5

van de drie scheepjes, waarmee -?;
lumbus de oversteek van Andalus' e
naar het Caribische eiland San Sa)'
vador maakte, in de film een Vvo_f\
nente plaats zouden krijgen. He
Quinto Centenario neemt ook voO
tien procent ( f 9 miljoen) deel in "e
produktie van deze film.

" Gerard Depardieu

Spektakel
De tweede Columbus-film van °Brit Ridley Scott viel oorsprong
lijk buiten de belangstelling van he
Quinto Centenario, maar kan nU
ook op financiële Spaanse steun ï~ |
kenen. Scott (regisseur van 'AlielV
'Blade Runner' en 'Thelma & Lou'
se') schuwt ook het spektakel ne;
maar volgt in grote lijn de overig"-l"
niet bepaald overvloedige histo'1'
sche bronnen over het leven va
Columbus.
De film is gebaseerd op een scen^rio van deFranse journalistRosaiy"
Bosch, historicus Carlos Martin^
Shaw fungeert als adviseur. H*.
budget waarmee Scott werkt, I'S*
aanzienlijk lager dan de 90 miljüe..
gulden, waarmee Glenn inmidde'
in Malta aan het filmen is. >
Vooralsnog lijkt Scott erin geslaal
te zijn de voor hetEuropese pubüeK
aantrekkelijkste sterren vast te le?
gen. Met name de keus van de e'
genzinnige, romantische en tegeW
wrede Gerard Depardieu als C°'
lumbus lijkt een garantie voor süC'
ces. Sigourney Weaver - afgeweze"
door de Salkinds, maar goed £ej
noeg bevonden voor dezelfde r°
door Scott - vertolkt Isabella va"
Castilië, nadat eerder Kathleen Tv
ner en Glenn Close werden afgev^"
zen.

Om het Spaanse karakter van <*
films te behouden, wordt de werdf*.
première van beide films verwac^
op 11 oktober in Sevilla, precies »
uur voor de sluiting van de expo e
voor 12 oktober; de dag waarop C°
lumbus vijfhonderd jaar eer"e
voor het eerst voet zette op Amer'
kaanse bodem.

Horizontaal
1. fijngesneden tabak; 3. pel; 6. boom; 11.
falset; 12. beeltenis; 13. rang i.h. leger;
14. Europ. hoofdstad; 16. Jap. parelduik-
ster; 19. samenvatting; 21. zonder zorgen,
tevreden; 22. staat, volk; 23. vliegende
hond; 26. smakelijk; 29. ongebonden; 31.
gevoelsuiting; 32. berg. hoop; 35. roofvo-
gel; 36. schrijnwerker; 37. lui, traag; 38.
schrijver; 39. jong.

Verticaal
1. rijstdrank; 2. bijval; 4. opname-apPa'
raat; 5. hertesoort; 7. snob; 8. steenn^5'
sa; 9. rivier; 10. kleur; 15. heidesoort (o.''
17. krachtbron; 18. harde wind; 20. Q^
zelig; 21. ingewand v.e. haring; 24. Be'9,biersoort; 25. keurig, proper; 27. toe'5
naar kennis; 28. ijlbode; 29. vaandel; 3"'
roofdier; 33. bijb. figuur; 34. dierenv-1"
blijf.

Vrijdag 17 januari 1992 "2

Oplossing van gisteren

(C) Standaard Uitgeverij Antwerpen

f limburgs dagblad _

puzzel van de dagde tootootjes



’Zagreb moet in oorlog verloren gbieden afstaan ’
Servië erkent huidige
grenzen Kroatië niet

gÈLGRADO/LISSABON -
weigert de huidige

Nnzen van het onafhankelij-e Kroatië te erkennen. Bori-
°*v Jovic, de Servische verte-

in het Joegosla-
fjsche staatspresidium, ver-
aarde gisteren dat Zagreb de

moet afstaan die het
* laatste zes maanden in de?orlog tegen Servië heeft ver-een. Volgens Jovic moeten,r nieuwe grenzen worden ge-,°kken tussen Kroatië en Ser-vië.

"^-voorzitter Portugal verwierproeren onmiddellijk de Servische
gëgesties over grenswijziging. „De
/* stelt zich op het standpunt dat

niet kunnen worden ver-eerd door geweld ofeen partij dieM wil denkt op te leggen aan derder", zei een woordvoerder vanft ministerie van Buitenlandse Za-?tl in Lissabon. De EG erkent de
?erfzen zoals die bestonden voor-
st in junivorig jaarhet geweld los-ï^stte. „Ze kunnen alleen worden

door dialoog, onderhan--süngen en met wederzijdse in-
aldus de zegsman,

jj^ar Jovic maakte duidelijk datj^Vië de gebieden die Servische
,r*jdkrachten en het Joegoslavi-
j-Jte federale leger op Kroatië heb-
ri veroverd, niet zal opgeven. Het
Ber en de Servische minderheid

,1 ntroleren in totaal bijna eenderde
el van het Kroatische grondge-
ed. „Kroatië kan alleen erkend. orden binnen het gebied waar het

jT^ht heeft", zo zei Jovic tegen het
l?egoslavische presbureau Tanjug.

Joegoslavisch staatspresidium
v °rdt nog slechts gevormd door
u^egenwoordigers van Servië enK,ontenegro.
s^lgarije heeft als eerste de Joego-
j^vische deelstaten Macedonië en
b'j'snië-Hercegovina als onafhanke-

landen erkend. De regering in
gaat daarmee verder dan on-'"r meer de EG, die woensdag met/"dere landen diplomatieke erken-

u^g verleende aan de republieken
jr°atië en Slovenië,

van Macedonië door
K^'garije zal ongetwijfeld voor de
l dige controverse zorgen. Grie-
s. Wand, dat een gelijknamige land--s^ek kent, zegt dat de Joegoslavi-

«e Macedoniërs de naam hebben
l ergenomen om gebiedsaanspra-
» te kunnen laten gelden. De re-
\ fjng en het parlement in Skopje
s Dben echter met klem tegenge-
| f̂°ken dat zij uit zijn op territoria-

c'-ims. Ook op Bulgaars grondge-
t^d ligt een gedeelte van Macedo-
§e- Bulgarije, Griekenland en
rvië zijn in het verleden bij her-

k 'ng in oorlogen verwikkeld ge-
v.^kt over het bestuur van Macedo-nië.

Hechts geweld
in Duitsland

Vertienvoudigd
,jPNN - De Duitse veiligheids-
VnSten neDDen gisteren cijfersLfr rechts-extremistisch geweld: Kendgemaakt waaruit bhjkt dattL: a-ntal strafbare acties tegen bui-dj'rfnders in 1991 is vertienvou-?gct vergeleken met 1990.
C totaal gaat het om 2.368 strafbare
ty J^n (ongeveer 1 misdrhf op elke
<j 000 Duitsers), waaronder volgens
Va oerlijnse krant BZ 338 gevallen
o*11brandstichting en 241 aanvallen
v£ Personen. In de maand oktober
,jJ?den bijna een kwart van de mis-
'n h

n tegen buitenlanders plaats,
w december waren het er minder,

nog altijd bijna 200.
(lepiCladers zi Jn voor net grootste

neo-nazistische skinheads,
t^ts-extremistische universi-
r,J Sstudenten, jonge arbeiders uit
Ber eerungwezen en werkloze jon-
g ®n, aldus de bronnen van de BZ.

vee' acties gekeerd warenl^sen asielzoekers, is één deelstaat
sftot>nnen met net uitzenden van
het Jes waarin burgers de ernst van
de geweld wordt getoond en dan
VVraag kri J~en voorgelegd: „Hoe

duurt het nog dat de Duitsers
ge^„Politiek asiel moeten aanvra-

binnen/buitenland
VS dringen aan

op omverwerping
bewind Saddam

WASHINGTON - De
'Verenigde Staten zullen
blijven aandringen op
de omverwerping van
het bewind van de
Iraakse leider Saddam
Hoessein. Washington
zal tot dat moment er
voor zorgen dat Irak
'een paria onder de lan-
den' blijft. Dat heeft
een woordvoerder van
het Witte Huis gisteren
verklaard ter herden-
king van het uitbreken
van de Golfoorlog, pre-
cies een jaar geleden.

Fitzwater somde een
reeks positieve effecten
op van de vorig jaar ge-
voerde Golfoorlog. Hij
legde daarbij de nadruk
op het veiligstellen van
de internationale olie-

voorraden en het in
middels begonnen Is
raëlisch-Arabische
vredesoverleg.

Fitzwater zei voorts dat
de oorlog Saddam in
een 'ernstig verzwakte
positie' heeft gebracht.
De woordvoerder on-
derstreepte dat 'het
Amerikaanse volk en
de president vastbera-
den blijven bij het
handhaven van de druk

op Saddam Hoessein
totdat in Irak een nieuw
leiderschap de macht
heeft overgenomen. Wij
willen de (economi-
sche) sancties van de
Verenigde Naties tegen
Irak handhavenen Sad-
dams regime isoleren,
als een paria onder de
landen.
Fitzwater sloot geen en-
kele Amerikaanse optie
uit die zou moeten lei-
den tot het afzetten van

Saddam. Hij voegde er
echter aan toe dat de
VS niet alleen tot actie
zullen overgaan en dat
het op de eerste plaats
de verantwoordelijk-
heid van het Iraakse
volk is, Saddam te ver-
drijven.
Opiniepeilingen toon-
den de afgelopen dagen
aan dat het merendeel
van de Amerikaanse
burgers van mening is
dat president George
Bush na het grondof-
fensief te snel tot een
wapenstilstand heeft
besloten. De meeste
Amerikanen vonden
dat de geallieerde aan-
val tegen Irak had moe-
ten worden voortgezet
totdat Saddam was ver-
dreven.

Ter Veld: aandacht voor selectie verslapt

Banenpools slechts
voor helft bezet

WATERINGEN - Landelijk is
bijna de helft van de beschikbare
plaatsen in banenpools voor zeer
kansarme werklozen niet bezet.
Dat leidt staatssecretaris Ter Veld
van Sociale Zaken en Werkgele-
genheid af uit recent ingediende
verzoeken voor uitbreiding van
banenpoolplaatsen door 325 ge-
meenten.

Bovendien is landelijk gezien het

aantal werklozen uit etnische
minderheden in banenpools veel
lager dan hun aandeel in de lang-
durige werkloosheid, zo signa-
leerde de staatssecretaris in een
toespraak in Wateringen.

Tenslotte lijkt de aandacht voor
de selectie van kandidaten voor
de banenpools uit de kring van
langdurig werklozen te verslap-
pen. De afronding van de her-
oriënteringsgesprekken met
werklozen op 1 januari van dit
jaar lijkt soms ook het einde van
de gerichte gezamenlijke aan-
dacht door het gewestelijk ar-
beidsbureau en de gemeentelijke
sociale dienstvoor die selectie, al-
dus Ter Veld.

De staatssecretaris spoorde ge-
meenten aan om als verantwoor-
delijke voor de sociale dienst en
als bestuurder van de arbeids-
voorziening hun belangrijke rol
op dit terrein waar te maken.
Sociale Zaken zal hierover in
overleg treden met zowel het Cen-
trale bestuur als de regionale be-
sturen voor de arbeidsvoorzie-
ning, kondigde Ter Veld aan.

Tweede uiterst-rechtsepartij stapt uit coalitie

Israël bereidt zich
voor op verkiezingen

JERUZALEM/WASHINGTON -Israëlbereidt zich voor op vervroeg-
de verkiezingen nadat gisteren dui-
delijk is geworden dat de regering
van premier Yitzhak Shamir zijn
meerderheid in het parlement zal
verliezen. De gevolgen voor het vre-
desproces zijn nog onduidelijk. De
partijen in het vredesoverleg wer-
den het gisteren in Washington eens
over een datum voor hervatting van
de bilaterale gesprekken.
Nadat woensdag de uiterst-rechtse
Tehiya-partij uit de coalitie was ge-
stapt maakte gisteren ook de ex-
treem-rechtse Moledet-partij duide-
lijk dat ze de regering zal verlaten.
Beide partijen verzetten zich tegen
iedere vorm van zelfbestuur voor de
Palestijnen in de door Israël bezette
gebieden.
Als beide partijen zondag tijdens de
kabinetsvergadering de daad bij het
woord voegen zal de regeringscoal-
tie vijf parlementszetels verliezen
en in de Knesset nog slechts kun-

nen rekenen op 59 van de 120 parle-
mentariërs.
De belangrijkste oppositiepartij, de
Arbeiderspartij, maakte bekend dat
ze met een motie van wantrouwen
een eventuele minderheidsregering
van Shamir ten val zal proberen te
brengen. Volgens de Arbeiderspar-
tij heeft regering-Shamir 'op alle
punten gefaald.

Minister Van den Broek heeft in Je-
ruzalem geen enkel begrip gekre-
gen voor de wens van de EG-landen
dat er een einde komt aan het ne-
derzettingenbeleid. Na afloop van
een gesprek met zijn Israëlische col-
lega David Levy herinnerde hij
eraan dat Israël zich tot nu toe nog
nooit heeft verplicht om geen nieu-
we nederzettingen in de bezette
gebieden te bouwen of bestaande
nederzettingen uit te breiden. De Is-
raëlische minister verklaarde dat
geen enkel land moet proberen Is-
raël onder druk te zetten.

Groep militairen
kan vervroegd

afzwaaien
DEN HAAG - Defensie werkt aan
een regeling voor het vervroegd af-
zwaaien van kleine groepjes dienst-
plichtigen. Het collectief ontslag
geldt voor hooguit een paar hon-
derd militairen.

In principe komen alleen dienst-
plichtigen in aanmerking die be-

trokken zijn bij de afbouw van hun
onderdeel. Dat heeft een woord-
voerder van het departement desge-
vraagd meegedeeld.
Voor Defensie is het vervroegd af-
zwaaien een instrument om de in-
krimping en reorganisatie van de
totale krijgsmacht soepel te laten
verlopen. Het is vooral bedoeld
voor dienstplichtigen die bij hun
onderdeel 'de deur dicht en het
licht uit moeten doen', aldus een
woordvoerder van Defensie.
Het gaat met name om dienstplich-
tigen die werkzaam zijn in de on-
derhoudssector.

’Ten onrechte gegoocheld met miljarden ’
Kritiek op cijfers

commissie-Wolfson

Von onze parlementaire redactie

DEN HAAG - De commissie-Wolf-
son, die in opdracht van de PvdA
de toekomst van de verzorgingss-
taat heeft bekeken, heeft zich ten
onrechte rijk gerekend. Er is door
de sociaal-democratenten onrechte
gegoocheld met miljardenbedragen.
Zegslieden op Sociale Zaken en bij
het Centraal Planbureau (CPB), de
rekenmeesters van het kabinet,
hebben dit laten weten.

Bij de opstelling van haar advies is
de commissie-Wolfson ervan uitge-
gaan dat er door een beter functio-
neren van de uitvoerende instanties
in de sociale zekerheid een bespa-
ring van 10 tot 20 miljard gulden
kan ontstaan.

Tevens berekende de commissie
dat door het scheppen van 90.000
extra arbeidsplaaten per jaarhet na-
tionaal inkomen (het bedrag dat wij
allemaal tezamen verdienen) met 10
tot 20 miljard gulden per jaar zou
toenemen. Met die meevallers wilde
de commissie ingrepen in uitkerin-
gen voorkomen.
Uitgaven voor loonkostensubsidies

en toeslagen op uitkeringen voor
degenen dieaan scholing gaan doen
of deelnemen aan werkervarings-
projecten (circa 1 miljard gulden
per jaar) wilde de commissie op een
andere wijze financieren.

Het daarvoor benodigde geld wil
men halen uit toekomstige bespa-
ringen op uitkeringen (uitkering-

strekkers gaan immers weer aan het
werk) en een lastenverzwaring voor
hogere inkomens.

Op Sociale Zaken wordt een bespa-
ring van 10 tot 20 miljard gulden
binnen de sociale zekerheid door
een betere uitvoering van het stelsel
als niet realistisch van de hand ge-
wezen. Bij het CPB wordt erop
gewezen dat er geen rekenkundig
verband te leggen valt tussen een
toename van het aantal banen en
het nationaal inkomen. Naar ver-
wachting zal door een toename van
het aantal banen de totale arbeids-
produktiviteit in ons land zelfs da-
len. De extra werkgelegenheid zal
immers vooral bestaan uit laagge-
kwalificeerd werk ten behoeve yan
mensen met een lage opleiding en
weinig werkervaring.

Naar crisis
De moeizame gang van za-
ken rond het plan-Simons,
dat al voor zoveel onrust
heeft gezorgd onder verze-
kerden en verzekeraars, mist
zijn uitwerking op de politiek
niet. Langzaam maar zeker
leidt de invoering van de
stelselwijziging gezond-
heidszorg naar problemen
binnen de coalitie. De wre-

vel neemt toe en de PvdA heeft het CDA met een crisis gedreigd
als de christen-democraten niet loyaal meewerken aan de invoe-
ring van het plan-Simons.
Het moet gezegd, het plan is onder een wel heel slecht gesternte
ter wereld gekomen. Bovendien heeft het niet veel gescheeld of
de CDA-senaatsfractie had het op het laatste moment nog getor-
pedeerd. Het geesteskind van Simons werd begeleid door gebrek-
kige informatie en een emotioneel over elkaar heenrollen, waarbij
de betrokken partijen elkaar bewust of onbewust op het verkeerde
been zetten.
Ook Simons zelf speelt in deze tragedie een sombere rol. In een
interview in het weekblad Vrij Nederland trapt hij wild om zich
heen. Simons verklaart teleurgesteld te zijn in premier Lubbers, die
wat hem betreft teveel op de rem stond. De Eerste-Kamerfractie
van het CDA verwijt hij dat de senatoren uitsluitend problemen met
zijn plan hadden ortidat het niet uit eigen koker kwam. Hij twijfelt
hardop aan de loyaliteit van de coalitiepartner. Kennelijk is Simons
voor het gemak even vergeten dat hij en zijn partij binnen het kabi-
net een minderheidspositie innemen en dat de bezwaren, die van
veel kanten tegen de plannen zijn aangevoerd, reëel zijn. Het zou
goed wezen als de staatssecretaris de hand eerst eens in eigen
boezem stak, alvorens allerlei ongenuanceerde kreten te slaken.
Hetzelfde geldt in feite voor fractievoorzitter Wöltgens. Hij bestond
het woensdag te laten doorschemeren dat (Eerste-) Kamerleden
van CDA- en WD-huize ten aanzien van de stelselherziening niet
altijd in staat lijken het algemeen belang boven het zakelijk belang
te stellen. Hij beschuldigt hen ervan commissariaten te hebben bij
particuliere verzekeraars. Een ernstig verwijt, datechter meteen om
harde bewijzen roept, maar die zijn tot dusver uitgebleven. Logisch
dat dergelijke uit onmacht geboren opmerkingen meteen door de
tegenpartij, in dit geval de CDA-Senaatsfractie, worden afgestraft.
Het is niet uit te sluiten dat de laakbare opmerkingen van Wöltgens
en Simons zijn ingegeven door angst dat de verdere invoering van
de plannen niet doorgaat. De reactie van de CDA-fractievoorzitter
in de Tweede Kamer, Brinkman, dat 'toch iemand het hoofd koel
moet houden als de gemoederen zo hoog oplopen' is bij dit alles
heel verstandig. Hij had er politiek gemakkelijk een slaatje uit kun-
nen slaan, dat de PvdA nog lange tijd zwaar op de maag zou
hebben gelegen.
De Tweede Kamer heeft gisteren in commissieverband met Simons
over de kostenontwikkeling en de hoogte van de premies in de
gezondheidszorg gesproken en een aantal maatregelen verlangd.
Dat had echter al vorig jaar dienen te gebeuren toen de Tweede
Kamer zat te slapen en de CDA-fractie in de Senaat van de pre-
mier opdracht kreeg het plan-Simons te accepteren. De vraag of
Simons zelf niet de lastenverzwaringen die doorzijn plannen optra-
den, heeft 'goedgepraat' door een premiedaling bij particuliere
verzekeraars aan te kondigen, is echter (nog) onbeantwoord ge-
bleven. Een onderzoek naar de werkelijke kostenstijging door
orfafhankelijke deskundigen kan dat duidelijk maken.

Eerste kind
geboren uit

bevroren embryo
SYDNEY - Een Australische
vrouw heeft gisteren het leven ge-
schonken aan een kind dat is ge-
groeid uit een ingevroren bevruchte
eicel. Bijzonder was ook dat de eicel
was bevrucht door injectie met een
spermatozoön.
Tot nu toe werden bij bevruchting
buiten de baarmoeder enkele zaad-
cellen op de eicel losgelaten waar-
van er dan één zelf binnen de eicel
moest zien tekomen.
De betrokken vrouw (37) heeft het
drie keer vergeefs geprobeerd, toen
ontwikkelde de bevruchte eicel zich
niet. De vrouw heeft een dochter
gekregen.

pun tUit
Noodtoestand

Het parlement van Estland
heeft gisteren wegens het nij-
pende voedseltekort de nood-
toestand uitgeroepen. Een
speciaal comité bestaande uit
afgevaardigden van de regering
en het parlement werd in het
leven geroepen om toe te zien
op de produktie en distributie
van primaire goederen. In de
afgelopen weken is in de hoof-
stad Tallinn een ernstig tekort
aan voedsel en brandstof ont-
staan. Benzine is al twee weken
niet te krijgen. Ook worden er
nog nauwelijks primaire le-
vensmiddelen als brood, kaas
en boter verkocht.

Vliegtuig
Het lijk van een Amerikaanse
piloot die boven Zuid-Korea
vermist werd na een ongeluk
met een spionagevliegtuig, is
gisteren teruggevonden op de
kust van Zuid-Korea. Het vlieg-
tuig vloog boven de Japanse
Zee ten oosten van Zuid-Korea
toen het van de radar ver-
dween. Het Amerikaanse leger
zei eerder geen aanwijzingen te
hebben dat het vliegtuig door
Noord-Korea was neergescho-
ten.

Aanslag
In de Spaanse stad Barcelona,
zijn gisteren twee leden van
een militaire band doodgescho-
ten. Een overheidsfunctionaris
in Barcelona zei dat de politie
de Baskische afscheidingsbe-
weging ETA van de aanslag
verdenkt. De twee slachtoffers
droegen volgens de functiona-
ris burgerkleren toen ze in het
stadscentrum werden doodge-
schoten. De ETA beschouwt de;
Olympische Spelen die op 25
augustus in Barcelona begin^
nen als een militair doelwit.

Doodvonnissen
Het Hooggerechtshof in Cuba !
heeft-'twee van de drie dood- -"
vonnissen die een Cubaanse-w
rechter zaterdag tegen drie Cu-
banen uit Miami uitsprak, bc-" "'vestigd. De hoogste rechter .'
veranderde de doodstraf voot' ''de derde persoon in een geval*-"*"genisstraf van dertig jaar. De> I
drie werden onlangs opgepakt."
kort nadat ze met een rubber-' I
boot aan land waren gegaan bij- "Cardenas, 100 kilometer ten"'
oosten van Havana. Zij hadden "
automatische wapens en 40' -
bommen bij zich.

" De tot voorzitter van
de nieuwe Algerijnse
staatsraad benoemde Mo-
hamed Boudiaf (rechts)
wordt op het vliegveld
van Algiers begroet door
generaal Gueneizia.
Boudiaf zette na een
bijna 30-jarige periode
van ballingschap in Ma-
rokko weer voet op Alge-
rijnse bodem.
De 72-jarige oorlogsvete-
raan, die een vooraan-
staande rol speelde bij de
bestrijding van de vroe-
gere Franse koloniale
heersers, beloofde het Al-
gerijnse volk bij zijn aan-
komst 'zich tot het uiter-
ste te zullen inzetten om
de welvaart te bevorde-
ren.
Het Islamitische Red-
dingsfront (FIS) heeft
aangekondigd naar de
rechter te stappen om de
annulering van de twee-
de ronde van de parle-
mentsverkiezingen door
de nieuwe machthebbers
aan te vechten.
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Slecht
Het openlijk dreigen met crisis via
de media is altijdeen slecht teken.
Zeker als het om min of meer 'on-
dergeschikte' punten gaat als
maatregelen inzake asielzoekers
die hier niet welkom zijn en dus
op de een of andere manier ons
land weer uit .moeten zonder in il-
legaliteit te verdwijnen, dan wel
een reisje van depremier waar het
zwarte ANC in Zuid-Afrika wat
problemen mee heeft.

Nu staat de PvdA al tijden zwak
in de politieke peilingen. Men zou
bij verkiezingen nu ongeveer de
helft van de 49 kamerzetels over-

houden. Zware klappen kreeg
men rond de wao-besluiten. Een
ingreep in uitkeringen werd door
een groot deel van de achterban
niet geaccepteerd. Een partij in
verwarring.
De uitweg lijkt men nu te zoeken
in de aanval. Terug naar 'linkse'
idealen. „Wij zijn in de fractie te
lang vriendelijk geweest voor het
CDA. Dat was ingegeven door pu-
re angst", orakelde Kamerlid Van
Traa deze week. En Dik Wolfson,
de schrijvervan het PvdA-rapport
over de toekomst van de verzor-
gingsstaat, had het over de PvdA
als aantrekkelijke partner voor
CDA en WD. „Dus stellen w\j
ons profiel wat scherper."

Met het kiezen van de aanval op
coalitiegenoot CDA wordt de af-
stand tot de christen-democraten
echter tevens vergroot. En dus
stijgt de spanning. Terwijl de
PvdA, zie Wolfsons rapport, elke
ingreep in de sociale zekerheid
voor de toekomst afwijst, denkt
het CDA daar juist steeds nadruk-
kelijker over na. De wao-ingreep
mag niet het enige wapenfeit op
dit terrein blijven.

Inkomens
Waar de PvdA, zie opnieuw Wolf-
sons stuk, streeft naar inkomen-
snivellering, wil het CDA juist de
andere kant op. Daar waar de so-

ciaal-democraten de midden en
hogere inkomensgroepen willen
opzadelen met meer lasten, wil
het CDA een lastenverlichting. En
dat speelt niet alleen bij de toe-
komst van de sociale zekerheid.
Ook de stelselherziening gezond-
heidszorg heeft deze kenmerken.
Hogere lasten betekenen ook een
blokkade voor de plannen van de
commissie-Stevens (een CDAer)
om te komen tot een forse belas-
tingverlaging en -vereenvoudi-
ging. Over die operatie zou het
Kabinet vóór 1 januari 1993 moe-
ten beslissen, maar dat lukt al
lang niet meer.

En zo zijn er nog meer 'vuiltjes' in
het raderwerk van CDA en PvdA.
Bijvoorbeeld een door de PvdA
gewenste milieuheffing op ener-
gie. Toevallig ook onderwerp van
een studie onder leiding van
PvdA'er Wolfson. Voor het CDA
is het onbestaanbaar dat die ope-
ratie alleen in ons land zou plaats-
vinden. We prijzen ons dan alleen
uit de markt, luidt het motief.
De wao-besluitenvan hetKabinet
moeten ook nog steeds in wetge-
ving worden omgezet en inge-
voerd. Met een PvdA-stuk waarin
alle ingrepen in de sociale zeker-
heid worden afgewezen, ziet men
die operatie in CDA-kring met
knikkende knieën tegemoet. Hoe
ver zullen de sociaal-democraten
terugkrabbelen? En wat doen we
op 1 juli of 1 januari 1993 met de

koppeling tussen lonen en uitke-
ringen? Weer in ere herstellen, ten
gerieve van de PvdA? Hoewel het
eigenlijk niet kan.

nieuws analyse

DOOR HANS DE BRUIJN

BRUSSEL - Met de erkenning door de Europese Gemeen-
schap van Kroatië en Slovenië als onafhankelijke staten is
een eind gekomen aan een halfjaar van verdeeldheid en on-
duidelijkheid in de EG over de opstelling in de Joegoslavi-
sche crisis. De twaalf leggen zich er nu ook officieel bij neer
dat Joegoslavië als staat heeft opgehouden te bestaan.

Maar ook deze erkenning, waartoe
woensdag in Lissabon werd be-
sloten, was geen toonbeeld van
eensgezindheid. Alleen Duitsland
is tevreden, maar dat heeft dan
ook al maandenlang op erkenning
aangedrongen, vaak tot ergernis
van de EG-partners. Die hebben
lang, volgens de critici veel te
lang, de illusieovereind gehouden
dat Joegoslavië nog kon worden
gered.

Of de wankelmoedige opstelling
van de twaalf de crisis heeft ge-
rekt of juist verkort, valt nauwe-
lijks te bewijzen. Feit is dat zij in
dit conflict nauwelijks meer kon-
den doen dan praten, bemiddelen
en hopen op de goede wil van alle
partijen. Maar dat vertrouwen is
door al die partijen keer op keer
beschaamd. Minister Van den
Broek werd er als EG-voorzitter
moedeloos van.
De Duitsers hebben de Neder-
landse minister herhaaldelijk als
zondebok aangewezen. In novem-
ber gingen zij zelfs zover hem ver-
antwoordelijk te verklaren voor

het voortduren van de bloedige
gevechten, omdat hij niet aan het
handje van zijn rivaal Genscher
achter de Kroaten wilde gaan
staan. Maar Van den Broek had
rekening te houden met meer dan
de Duitse belangen alleen.

Hoon
De meeste EG-landen stonden
aarzelend tegenover erkenning
van Kroatië en Slovenië, al had
men geen goed woord voor de
Servische obstructie over. De
vrees voor dergelijke uitbarstin-
gen in bijvoorbeeld de (toen nog)
Sovjetunie of Tsjechoslowakije,
en zelfs voor minderhedenoproer
in het westen (Frankrijk, Spanje,
lerland) noopte de meeste landen
tot voorzichtigheid.
Met het erkennen van onafhanke-
lijkheid die het gevolg is van ge-
weld, haal je de geest uit de fles,
was de mening in vooral Parijs,
Londen en Den Haag. Ook Kroa-
tië is wat dat betreft niet brand-
schoon, maar toen minister Van

DOOR AB WINKEL Na huwelijk willen Sandra en Hans met rust gelaten worden

’Shovelrit beheerst ons leven elke dag’
BEVERWIJK - Hans van
Wijk (28), de man die vorig
jaar wereldnieuws werd door
een dollemansrit met een
zware shovel in Heemskerk,
heeft verschrikkelijk veel
spijt van zijn daad. „Het is
echter niet meer terug te
draaien." Gisterochtend
trouwde hij met Sandra van
Wijck, de vrouw om wie hij
toen de rit maakte. Sandra
(34) zegt dat ze met Hans
weer een normaal leven wil
leiden. „We willen nu einde-
lijk wel eens metrust gelaten
worden", is hun boodschap
aan het publiek.

„Als ik denk aan wat die betrok-
kenen hebben doorgemaakt. Vre-
selijk. Maar het is gebeurd en niet
terug te draaien. We hopen dat die
mensen hun dagelijkse leven
weer leven. En wij moeten ook

verder. Ik heb mijn straf gehad en
die is niet gering", vertelt Hans.
Sandra vult aan: „Hij zit in de ge-
vangenis zonder mij en de kinde-
ren. Voor ons allebei is dat heel
erg."

Wanhoopsdaad
Van Wijk reed in de nacht van 17
op 18 juli, door emoties over-
mand, met een 5 meter hoge en 96
ton zware shovel van zyn werkge-
ver Heckett door Heemskerk. Een
wanhoopsdaad; hij verdacht zijn
vriendin van overspel. Met de sho-
vel die niet op de openbare weg
mocht rijden, ging hij op weg naar
het huis van een zus van Sandra,
waar ze zou zijn ondergedoken.
Daarbij ramde de chauffeur tien-

tallen auto's en tenslotte het huis
van de zus. Zijn daad haalde over
de gehele wereld de voorpagina's.
Maar het gevolg was wél dat Hans
en Sandra vrede sloten en beslo-
ten te trouwen.
Sandra wil niet veel meer kwijt
over de periode na het incident
dan: „Hou het er maar op dat ik

een paar weken nodig had om al-
les op orde te krijgen." Hans zit
momenteel in de gevangenis in
Hoorn. Hij werd door de rechter
veroordeeld tot achttien maanden
cel, waarvan zes voorwaardelijk.

Door zijnwerkgever werd hij ont-
slagen.

„In de gevangenis komt het wel
eens ter sprake, maar ik wil er
niets meer over kwijt. Je weet niet
wie je wel en niet kunt vertrou-
wen, dus moet je het zelf verwer-
ken. Maar gelukkig is er veel
familie en zijn er vrienden op wie
we kunnen rekenen. Per bezoek
mag ik drie volwassenen zien. Het

was in het begin gewoon plannen
om iedereen de kans te geven om
op bezoek tekomen. Die aandacht
van mensen van wie we houden,
heeft ons erg gesteund."

" Zichtbaar
overrom-
peld door de
aanwezig-
heid van een
waar leger
persverte-
genwoordi-
gers,
verlaten de
zojuist
getrouwde
Hans
(midden) en
Sandra het
gemeente-
huis van
Beverwijk.

Foto: ANP

binnen/buitenland

PvdA zoekt uitweg uit diep dal door CDA wacht aan te zeggen

Coalitie vertoont scheuren
DOORCARELGOSELING

DEN HAAG - Het is ooit
een verstandshuwelijk ge-
noemd: de coalitie die CDA
en PvdA in 1989 begonnen.
Aan de ene kant waren er
harde maatregelen nodig om
de verzorgingsstaat voor de
toekomst te behouden. Het
CDA zou dat alleen voor el-
kaar krijgen met steun van
de PvdA. Aan de andere
kant moest het harde econo-
rfiische herstelbeleid van de
jaren tachtig een sociaal ge-
acht krijgen. De PvdA kon
dat bereiken, met steun van
het CDA.

Na een jaar inwerken wisten CDA
en PvdA vorig jaar samen de Tus-
senbalans op te stellen. Een om-
vangrijk bezuinigingspakket van
17 miljard gulden met vergaande
maatschappelijke en politieke
cpnsequenties. Enkele maanden
later klaarde men de wao-klus, al
was het met horten en stoten. De
begroting voor 1992 lukte ook nog
wel, al had het CDA vooral pro-
blemen met de inkomensnivelle-
rende belastingmaatregelen. Ten-
slotte was er de stelselherziening

gezondheidszorg (het plan-
Simons), waarbij het CDA alleen
om politieke redenen (lees: geen
ruzie met de PvdA) instemde met
een verdere, maar gefaseerde, in-
voering.

Inmiddels is 1992 begonnen en
heeft de PvdA de aanval geopend.
VanuitPvdA-kring werd met poli-
tieke problemen gedreigd als het
CDA moeilijk blijft doen met de
asielzoekers, bezwaren houdt te-
gen de stelselwijziging gezond-
heidszorg, blijft vasthouden aan
ingrepen in de sociale zekerheid
en als premier Lubbers toch naar
Zuid-Afrika afreist.

Breken
„Het wordt een heel boeiend jaar
met als vraag, wie het eerste durft
te breken en op welk punt", aldus
een CDAer dezer dagen. Voorals-
nog ziet premier Lubbers geen
aanleidingvoor een breuk in 'zijn'
coalitie. Hij wil de ploeg tot de
verkiezingen van 1994 bijeen hou-
den. Vanwege de eer en eventueel
door maar niets te doen.
Vraag is alleen of de rest van zijn
partij die lijn zal accepteren. Doet
men dat niet, dan ontstaan er
fraaie mogelijkheden voor-'de op-
positie. Zowel voor de VVD als
D66. Bij beide partijen lijken de
littekens uit het verleden (de
breuk in het CDA-WD-kabinet
en het feit dat D66 niet in de hui-
dige coalitie mee mocht doen)
redelijk geheeld.
En zou men niet met het CDA in
zee willen gaan, dan blijft een
combinatie met de PvdA altijd
mogelijk. Al zal zowel VVD als
D66 zich wel een oude wijsheid
moeten realiseren. Als het econo-
misch goed gaat, is er ruimte voor
linkse idealen. Gaat het slechter,
dan slaat de stemming om naar
rechts. En dat ons land econo-
misch in een dal glijdt, bestrijdt
niemand. Ook de PvdA niet.

# De erkenning van
Kroatië werd in de
hoofdstad Zagreb
woensdag tot laat in de
avond gevierd. Ook deze
twee jeugdigeKroaten
waren zich terdege
bewust van dat
historischefeit, getuige
hun uitbundigheid.

Foto: EPA

Slovenië en Kroatië ten dode opgeschreven zonder economische hulp

Erkenning wordt ook
door EG duur betaald

den Broek dat hardop zei was
hoon uit Bonn en Rome zijn deel.
Naarmate het conflict voortduur-
de viel dat standpunt echter niet
meer vol te houden.
De Servische agressie liep eind
vorig jaarzozeer de spuitgaten uit
dat erkenning door de EG van
vooral het belegerde Kroatië de
enige manier was geworden om
het bewind in Belgrado te isole-
ren. Daarom werd in december al
besloten tot erkenning, zij het op
termijn, in een laatste poging de
partijen aan de onderhandelings-
tafel tot een akkoord te laten
komen.

Dat is uiteindelijk (nog) niet ge-
lukt. Verder uitstel kon de EG
zich niet meer permitteren. Dat
zou ook zinloos zijn geweest, om-
dat Bonn, en in het Duitse kielzog
ook Brussel, Rome en Kopenha-

gen, al hadden besloten tot forme-
le erkenning over te gaan. De
EG-vredesconferentie, ook al een
Duits initiatief, zal doorgaan om
de boedelscheiding in Joegoslavië
af te handelen.
Minister Van den Broek is nooit
zo blij geweest met die conferen-
tie, omdat hij vreesde dat de par-
tijen daardoor alleen maar minder
bereid zouden zijn tot concessies.
Zolang er gevochten werd zou im-
mers niet gepraat worden. De
praktijk heeft de minister ongelijk
gegeven, want er werd wel dege-
lijk tegelijk gevochten en gepraat.
Veel heeft dat overigens niet op-
gelost.

Het is voor de hele EG wrang dat
de echte doorbraak in Joegoslavië
meer het gevolg was van het op-
treden van de speciale VN-bemid-
delaar Cyrus Vance dan van voor-
zitter lord Carrington van de

EG-conferentie. Vance slaagde
erin een wapenstilstand te krijgen
die niet direct weer werd geschon-
den, al was het alleen maar omdat
Servië niets meer met de EG te
maken wilde hebben.
Er zijn, ondanks de borstklopperij
van Genscher, geen winnaars in
deze crisis. Of het zouden de be-
woners van de nieuwe onafhanke-
lijke republieken moeten zijn, die
eindelijk de zelfstandigheid krij-
gen waar zij al zo lang van dro-
men. Maar een die niet over rozen
gaat. Daarvoor heeft de oorlog te
veel vernietigd en zijn de repu-
blieken economisch te zwak.

Sancties
Zonder steun redden zij het niet.
Politieke onafhankelijkheid is
niet synoniem met economische
zelfstandigheid. De onafhanke-

lijkheid heeft daarmee een uiterst
zwakke basis, zeker voor repu-
blieken als Bosnië-Hercegowina
en Macedonië, die geen enkel eco-
nomisch fundament hebben. Hun
onafhankelijkheid zal dus ook
voor de Europese Gemeenschap
duur betaald worden.

Terwijl de twaalf al de beurs moe-
ten trekken om de Russen, Oe-
krainers en andere oud-Sovjetre-
publieken door de winter te
helpen, zullen nu de vroegere Joe-
goslaven de hand gaan ophouden.
Slovenië riep gisteren al manmoe-
dig snel een aanvraag voor het
EG-lidmaatschap te zullen indie-
nen, maar het enthousiasme daar-
voor zal nog minder zijn dan dat
voor de onafhankelijkheid.

Het eerste wat de EG nu zal doen
is het opheffen van de economi-
sche sancties die vorig jaartegen

Joegoslavië zijn afgekondigd. 2U
zal snel met de nieuwe staten
moeten gaan praten over hervat-
ting van de hulp en het opstelle"
van nieuwe handels- en samen'
werkingsakkoorden. Wat de e#'
Sovjetrepublieken in het vooruit'
zicht wordt gesteld, kan de e*"
Joegoslaven niet worden onthoU'
den.

Terwijl de eerste taak voor de Ë&
nu vooral op economisch gebiefl
zal liggen, lijkt de rol van Qe.
twaalf uitgespeeld waar het gaa
om het handhaven van de broZe
vrede. Dat wordt een taak voor <je
vredesmacht van de Verenig<je
Naties, die zich binnenkort aan de
grenzen tussen de nieuwe repu'
blieken kan gaan opstellen. Ma8'
hoe sneller die nieuwe staten er
economisch weer bovenop -Üll'
hoe eerder de blauwhelmen we^'
naar huis kunnen.

Zielig
Sandra wijst er echter ook op dat

er minder leuke dingen zijn %?
weest. Zo was ze geschrokken vajj
een verhaal dat een roddelbla^zonder beider medeweten onlanÉ?'
afdrukte, compleet met foto's d,e
zonder toestemming waren é_~maakt: „Zoiets is ongelooflÜv,
Wat moet je daar nu mee? Het "»
nog te vies om je kont ermee af **vegen."

Hans heeft totaal geen zin °^_over het shovel-incident zelf ":
praten: „En daarom heb ik oo*
geen zin om met kranten en tele^visie te praten. Ze staan te dn'1'

gen. Je kunt er rijk van wordC'
Men wil er zelfs een film over mB'
ken. Maar ik heb iets gedaan wa 3
ik spijt van heb en ik zou er è^.cent beter van willen worden. * _
zitten we niet in elkaar. De mC
sen praten over een stunt. Ma8:
voor mij is het bittere ernst. D 8
merk ik wel als ik in de gevang^
nis zit. Als jeaan dat soort d\née
meewerkt, verkoop je je zelf."

Vrij
Hans hoopt in februari vrij tek^men. Gisteren mocht hij trouw^
tijdens een verlof van zestig
Hij weet nog precies wat het eer'
ste was toen hij thuiskwam: „Z<£
dra ik binnen was, sprongen <?*
kinderen op me af. Een heerÜr
moment om dieweer te zien. Vo°
hen is het ook heel erg. Ze liggefl
er wakke van. Dat zou over mo^*
ten zijn, maar ook daarvoor is n»S
nodig."
Zorgen maakt Van Wijk zich oo*
over zijn toekomst: „Ik m^
straks een baan zien te vindC'
Elke werkgever zal dit incident18[
ten meewegen. Ik ben ervan oveZ
tuigd dat elk mens een kant hee»*
die zoiets mogelijk maakt. Ze*
nooit 'nooit', al houd jezelf zoie^
niet voor mogelijk."

Sandra van Wijck benadruk^„Hoewel dat niet kan, willen *fr
het vergeten. Verder gaan. We kW'
ken vooruit. Naar de tijd dat
bij elkaar zijn. We trouwen om é%
trouwd te willen zijn. Je bezege'.
ermee datjevan elkaar houdt. D 8doen heel veel mensen. Normal
mensen. En dat is wat wij wille
Terug naar een normaal lev-J*Dat zal moeilijk zijn, maar gelu>{'

kig hebben we een hele dik^
huid."

(ADVERTENTIE)

WINTERKONING
WORDEN?

Voel u zelfdekoning te rijk. Koop snel een staatslot
U heeft nog 3 dagen voor deverkoop sluit

Bel voor deverkoopadressen 06 ■ 9595 (50 et p/m).
Wacht niet Er is immers geen mooier lot dan een staatslot

GELUK IS NOG 3 DAGEN TE KOOP.

Vrijdag 17 januari 1992 "4Limburgs dagblad""^



Grensoverschrijdend vrachtverkeer uit protest tegen eenwording stilleggen

Expediteurs willen staken
Van onze redactie economie

{"EERLEN - De Duitse bond van expediteurs, Bundesver-, ar>d Spedition und Lagerei, heeft haar leden en de collega-
onden in andere EG-landen opgeroepen de grenzen op 27 ja-
üari voor goederenvervoer te sluiten. Zij vragen zo aandacht
Oor de problemen waarmee de expediteurs te maken krijgen,

Js per 1 januari 1993 de grenzen binnen de EG volledig wor-en opengesteld. De meeste expediteurs - die hetvervoer van,lenst zijn met exportformulieren en dergelijke - verliezenaun baan.

J^fen al in Nederland zijn 1400 ex-
werkzaam. In heel Euro-* Saat het om tienduizenden ar-J^'dsplaatsen. Vanaf 1993 is het niet

nodig dat de goederen die
(jj.er de grens komen, door de expe-

worden bekeken op hun
aarde. Dat gebeurtnu nog wel, om.kunnen bepalen welke invoer-
ehten er geheven moeten worden.

Bonden en werkgevers hebben al
afgesproken dat de ww-uitkering
van 70 procent van het laatstver-
diende loon moet worden verhoogd
naar 85 procent, voor de duur van
enkele jaren. Er is echter nog geen
overeenstemming over wie de kos-
ten voor haar rekening moet ne-
men. Expediteurs vinden dat werk-
gevers, EG en de landelijke overhe-
den het geld gezamenlijk op tafel
moeten leggen.
Om deze eisen kracht bij te zetten
proberen de verschillende buiten-
landse expediteursbonden een sta-
kingsdag te organiseren. Zij denken
dit te bewerkstelligen door bijvoor-
beeld geen goederen bij de grens in
te klaren, waardoor grensover-
schrijdend transport onmogelijk
wordt.

Overigens is er bij de Nederlandse
expediteursverenigingen, voor

'zover ze al commentaar willen ge-
ven op het plan, weinig animo voor
een actie.

Sociaal plan
(expediteurs is een sociaal plan
vp_le* vooruitzicht gesteld, maar in<*1 gevallen is dat plan nog niet af-
(j.r°nd. Ook de Nederlandse expe-
tièfUrs wachten nog op een defini-f sociaal plan.

Akkoord over
elektronisch

betalen hij AH
DAi^S^ertTfe^nmmmmn

j. ereenstemming bereikt met Bea-
v *t By in Hoofddorp over de in-
dring van elektronische betaling
j. .alle 500 supermarkten. Albert
~ eiJn wil betalen met alle bankpas-;hn met pincode binnen drie jaarfoeren.»e' principe-akkoord is een direct
\,.v°lg van de aangekondigde prijs-
» raging per 1 april van soms 26ar 21 cent per transactie. BeaNet,
j n gezamenlijke onderneming van
|, Nederlandse banken, heeft jaar-

oih miljoen transacties nodig
Aji quitte te spelen. Wanneer alle

zijn aangesloten op het
j ' zal de grootgrutterbijna eender-
k daarvan voor haar rekening
kc» 1*1-611" hiervoor krijgt zij een extratuf'0- van twee cent per geldhan-ggng.ja^ Zaanse supermarktbedrijf is al
si t.n een Broot voorstander van
2-ektronisch betalen. VoordelenJl bijvoorbeeld minder geld in
s s> kortere wachttijden bij de kas-

n snellere en goedkopere ver-erking van de betaling.

Zwangere stewardessen
willen blijven vliegen
Van onze redactie economie

AMSTERDAM - Freelance ste-
wardessen eisten gisteren tijdens
een zitting voor de Amsterdamse
rechtbank dat deKLM het vlieg-
verbod voor zwangere stewar-
dessen intrekt. Zij willen zelf
uitmaken of zij gedurende hun
zwangerschap vliegen of niet.
Volgens hen maakt deKLM zich
schuldig aan discriminatie en
aan schending van het recht op
privacy. Stewardessen moeten
aan de KLM melden dat zij
zwanger zijn.
Bij de KLM geldt sinds ander-
half jaar een vliegverbod voor

zwangere stewardessen. De
luchtvaartmaatschappij zegt het
vliegverbod te hebben ingesteld
uit vrees voor de gevolgen van
kosmische straling voor moeder
en ongeboren kind.

De maatregel wordt volgens de
advocaat van de stewardessen,
mr. G. van Driem, echter vooral
ingegeven door de vrees van de
KLM voor ziekmeldingen gedu-
rende de zwangerschap.
Volgens de stewardessen is het
gevaar van kosmische straling
uiterst klein. De KLM daarente-
gen wil niet het risico lopen dat
de vrouwen straks schadeclaims
indienen.

Wereldrecordstrop
staalkabelbedrijf

RIDDERKERK - Een 'wereldrecordstrop' zegt het staalkabelbedrijf
Verto in Ridderkerk zelf over vier 61 ton zware kabels die het deze
week afleverde. De kabels hebben een doorsnede van 40" centimeter,
zijn 66 meter langen kunnen elk een gewicht van maximaal 6600 ton
torsen. Aan beide uiteinden zit een oog met een doorsnede van zes
meter.
De reuzestroppen van staalkabel zijn gemaakt voor het offshore-
bedrijf Heeremac in Leiden. In mei van dit jaar zijn ze nodig voor de
plaatsing van een 9,6 miljoen kilo zwaar dek op een booreiland van
Shell in de Noordzee.
De stroppen, een order met een waarde van ruim een miljoen gulden,
zijn gemaakt door United Grommets bv in Moerdijk, een joint-ventu-
re van Verto en het Duitse bedrijf Gebr. Henschel GmbH, die een
speciale machine heeft moeten ontwikkelen voor deze constructies.
Vooral het vervaardigen van de ogen door splitsing van de kabel is
volgens het bedrijf een buitengewoon specialistische klus.

# De kabels hebben een doorsnede van veertig centimeter
en kunnen een enorm gewicht torsen. Foto: GPD

beurs

Onveranderd
- De Amsterdamse

k0( heeft gisteren een
Wu inzinking snel weten te ver-«en. Na een tijdelijke daling
i^ een half punt sloot de stem-
ue f Sindex onveranderd op 120,30.
W alm- van de EOE-index bleef

perkt tot 0,45 punt op 291,02.
Vril .
t>u^aag is het drievoudig hekse-
W5°P de optiebeurs, wat bete-
j^ l dat allerlei soorten opties aflo-

el koersdruk voor de effec-
vsti rs wordt daar ditmaal niet
bai verwacht, omdat er nogal wat
&s.SePosities moeten worden glad-

n"!eken. De affaire was een stuk
tye der dan woensdag, maar toch
Be> . 9-6" miljoen in aandelen om-f_**t.

noofdmarkt excelleerde HCS
3i een koersrijzing van maar liefst
1 7 Procent. Het fonds steeg van f
*oü

tQt f 2,30 op vage berichten als
t>o0 ,er. een reddingsplan voor hetst^d^Jdende concern op stapel
«tl rj: Hoogovens verraste vriendt^„j Üand door een verdere koerss-
Ü6

slng met f 0,80 op f50,70 ondanks
kin„n-ekondigde produktiebeper-
%_■v ast lokale markt was Cindu zeer
Co ' met f 9 winst op f 159. Tulip
Muf?Puters won f 1 op f 22,80 en
V '«house f 0,20 op f5,10. Bij Bree-
de werd de winststijging van 10

ent beloond met een vooruit-ga Van f °'60 °P f n '7o- Frans
S.tootte f 2-30 door naar f 78.

°P f deed er een rijksdaalder bijVr)
bjj^^e parallelmarkt liet Newtron

Procent liggen op f 1,90 op
VaHri dat het fonds mogelijk
oft0ft e beurs wordt gehaald.
Sprak °Ptiebeurs was eveneens
Sterrim Van een Prijshoudende
sch0?? ln-> maar de omzet lag ruim-
l°taip boven het gemiddelde. De
c%t. °mzet kwam uit op 76.000atracten.

Hoofdfondsen v.k. s.k,

' ABN Amro 45,00 44,90
ABNAmroA.inF. 79,60 80,00
AEGON 127,20 127,00
Ahold 81,10 81,10
Akzo 137,60 137,50. Alrenta 190,50 190,70
Amevcert. 55,20 54,30
Bols eert. " 45,90 d 45,40
Borsumn Weert. 61,50 60,50
Buhrm.Tet.c. 45,00 44,50
DAF 22,90 22,90
Dordtsche Petr. 139,00 139,50
DSM 99,20 99,50
Elsevier eert. 101,20 99,60
Fokker eert. 29,70 30,00
Gist-Broc. eert. 34,50 34,80
HCSTechnology 1,75 2,30
Heineken 164,80 165,50
Hoogovens nrc 49,90 50,70
HunterDouglas 68,20 68,80
IntMüller 61,00 60,50
InLNed.Gr.c. 48,50 48,80
KLM 41,40 41,50
Kon.Ned.Papier 48,70 48,30
Kon. Olie 149,20 149,70
Nedlloyd 57,80 57,70
Océ-v.d.Gr. 68,00 , 68,00
Pakhoed eert. 46,60 45,10
Philips 30,10 30,40f
Polygram 40,20 40,10
Robeco 98,40 98,90
Rodamco 56,90 56,00
Rolinco 99,30 98,80
Rorento 71,20 71,40
StorkVMF 44,90 44,80
Unilevercert. 185,00 183,00
Ver.BezitVNU 81,10 80,70
VolmacSoftw. 23,90 23,80
VOC nrc 42,40 42,40
Wessanencert. 84,50 84,70
Wolters-Kluwer 65,40 65,00

Avondkoersen Amsterdam
Kon.Olie 149,70-150,30(149,70)
Unilever 182,50-183,00(183,00)

Binnenl. aandelen
Aalbertslnd 48,40 48,60
ABNAmroHld.prf. 6,11 6,10
ABNAmroHld.div. 43,20 43,30
ACF-Holdingc. 31,60 31,10
AhrendGroepc. 117,50 119.20
AsdOptionsTr. 10,10 10,20
Asd. Rubber 3,30 3,30 e
Ant.Verff. 420,00
Atag Hold.eert 114,00 114,50
Athlon Groep 46,30 46,50
AthlonGroep nrc 45,50 45,50
Aut.lnd.R'dam 84,50 84,50
BAM Groep 81,20 81,00
Batenburg 120,50 120,50
Beers 116,70 116,70
Begemann 129,50 129,60
Belindo 346,00 345,00
Berkei's Patent 1,20 1,29
Blydenst-Will. 33,80 34,00
Boer De,Kon. 230,00 230,00 I

BoerDeWinkelb. 76,00 72 80Boskalis Westm. 23.80 2380Boskalis pref. 26,10 26 00Braat Beheer 34,00 b 3550Breevast 11,10 n'7oBurgman-Heybroek 2350,00 235000Calve-Delft pref 800.00 80000Calvé-Delftcert 1174,00 u^'ooCinduIntern. 150,00b 159*00Claimindo 332.00 333'00eContent Beheer 24,00 2400CreditLBN ïI.OOf 3090Crown v.G. eert. 143,00 14500CSM 87,30 8740CSMdiv.9l/92
CSM nrc 87,80 8750CSMnrcdiv.9l/92 85.50
DAF eert. 18,50 is 60Delft Instrum. 25,60 25 40Desseaux 39,30 3920Dorp-Groep 38,60 3g'MDraka Holding 22,90 22 50
Econosto 26,80 2680EMBA 214,00
Enks Holding 78,70 7g 50Flexovit Int. 59,80 60,10
Frans Maas eert. 75,70 7g]oo
Gamma Holding 96,50 96^0Gamma pref. 5,55 555Getronics 30,30 3000Geveke 38,70 4000Gevekediv'92 35,50 36J0Giessen-de N. 97,50 9850Goudsmit 39,00 3850Grasso'sKon. 102,50 10250Grolsch 182,50 185 00GTI-Holding 200,00 202,00Hagemeyer 135,50 13650bidemdiv'9l 128,00 13200HALTrust B 14,50 1440HALTrust Unit 14,50 1440HBG 192,00 195.00Heineken Hold. 146,06 14680

Hoek'sMach. 259,00 26000 eHoll.Sea S. 0,48 o 49Holl. Kloos 420.00 b 420001HoopEff.bank 7,00 7JO
HunterD.pref. 2,90 298
IHC Caland 58,70 59^0Kas-Associatie 35,90 3620Kempen _Co 9,00 g[oo

Kiene's Suikerw 798.00 798,00
KondorWessels 29,50 2920KBB 73,00 7300Kon. Sphinx 53,50 53 50Koppelpoort 395,00 39500Krasnapolsky 196,00 19600Landré&Gl. 51,30 51,30
Macintosh 41,50 4170Maxwell Petr. 116,40 116,40
Moeara Enim 1200,00 1200 00
M.EmmOB-cert. 15500,00 15500]00
Moolen Holding 35,50 35^00Mulder Boskoop 55.00 aMultihouse 4,90 5,10 ■Mynbouwk.Werk. 362,00 362^00Naeff 475,00
NAGRON 51,50 51,50

. NKFHolding 189,20 190,00
Ned.Part.Mij 51,50 51,50
Ned.Springst. 7050,00 7050,00
Norit 20,00 20,00
Nutricia GB 151,50 152,00
Nutricia VB 159,50 160,00
Nijv.-TenCate 95,80 96,00
Omnium Europe 8,50 a 8,50a
Orco Bank eert. 70,30 70,30
OTRA 302,00 310,00
Palthe 69,60 69,80
Philips div.'92 29,80 29,60
PirelliTyre 19,10 19,40
Pulynorm 128,50 128,50
Porcel. Fles 143,00 143,00
Randstad 39,50 39,20
Ravast 28,50 28,50
Reesink 67,70 68,00
Samas Groep 37,00 37,00
Sarakreek 15,30 14,80
Schuitema 1600,00 1600,00
Schuttersveld 51,20 50,50
Smit Intern. 42,30 42,20
St.Bankiers c. 16,00 16.60
Stad Rotterdam c 39,50 39,40
TelegraafDe 91,50 91,20
Textielgr.Twente 85,00 85.00
Tulip Computers 21,80 22,80
Tw.Kabel Holding 118,50 119,50e
Übbink 68,50 70,00 t
Union 64,00 63,80
Un.Dutch Group 3,30 3,00aVereenigde Glas 520,00 520,00
Vertocert. 33,50 34,00
Volker Stevin 60,00 59,00
Vredestein 14,30 14,30
VRG-Groep 43,40 43,90
WegenerThl 235,00 234,00
WestlnvestF. 18,00f 18,00a
Westlnv.F.wb 114,00 f 114,00a
WoltersKluwer 254,00 252,00
Wyers 32,00 32,00

Beleggingsinstellingen
ABN AmroAand.F 78,00 79,00
ABN AmroAmer.F. 72,00 71,00
ABNAmroEur. F. 73,00 73,50
ABN AmroFar EF. 53,70 54.40
ABN AmroLiq.Gf. 161,00 161.00
ABN Amro Neth.F. 81,40 82,40
ABN AmroObl.Gf. 173,80 173,90
Aegon Aandelenf. 33,20 34,20
Aegon Spaarplus 5,25 5,25
ABN Beleg.fonds 59,70 60,20
ALBEFO 51,40 51,70
AldollarßFS 26,80 26,70
Alg.Fondsenbez. 230,00 230,00
AllianceFund 10,50 10,50
Amba 11,00 11,20
Amro NorthAm.F. 66,90 68,30
Amvabel 80,30 81,00
Asian Tigers F. 61,00 61,50
Asian Select.F. 53,80 54,80
Austro Hung.F. 4,50
Bemco RentSel. 55,00 55,20
BeverBelegg. 3,30 3,30
CLN Obl. Div. F. 108,40 108,50
CLNObLWaardef. 112,30 112,40

Delta Lloyd Inv. 28,50 29,80
DP America Gr.F. 37,50 37,00
Dp Energy.Res. 39,00
EGFlnvestm. 125.50 126,50
EMF Rentefonds 66,50 66,60
Eng-Holl.Bel.Tl 10,00 10,00
Envir.Growth F. 50,30 51,70
Esmeralda part. 34,90 35,50
Eur.Ass. Trust 5,90 6,10
EMS Growth Fund 103,10 103,00
EMS IncomeFund 103,40 103,50
EMS Offsh. Fund 101,70 101,70
EOE Dutch St.IF 309,00 311,00
Eur.Growth Fund 49,00 49.00
Euro Spain Fund 7,00 7,20
Far East Sel.F. 54,50 54,80
GimGlobal 52,30 52,50
Groeigarant 1,57 1,56
Holland Fund 71,20 72,00
Holl. Eur.Fund 47,50 47,50
Holl. Obl.Fonds 121,50 121,50
Holl. Pac. Fund 101,00 101,00
Holl.Sei.Fonds 81,20 82,00
Innovest 81,50 81,50
lnterbonds 502,00 505,00
Intereffekt500 31,50 31,40
Intereffekt wt 108,00 104,00 e
Investapart. 69,50 69,80
ISHimal.Funds 7,50
JadeFonds 147,50 151,00
JapanFund 17,90 17,50
Jap.lnd.AlphaF. 8100,00
Jap Sect.Rat.Yen 6500,00
Korea Pac.Tr.s 9,00
Mal.CapitalF.S 5,80
MeesObl.Div.F. 116,70 117,00
Mexico IncomeF. 21,50
MXInt.Ventures 9,60 9,70
Mondibel 75,20 75,30
Nat.Res.Fund 1170,00 1170,00
NedufoA 119,80 119,80
Nedufoß 112,00 115,00 b
NMBDutch Fund 43,40 43,20
NMBGeldmarktF. 53,94 53,94
NMBGlobal Fund 45,20 46,00
NMBOblig.Fonds 35,80 35,90
NMBSpaard.F. 101,11 101,14
NMBRentegr. F. 116,70 116,80
NMBVast Goed F. 37,90 37,90
New Asia Fund 6,00
Nomura Warr.F. 0,95 0,90 f
Obam, Belegg 247,80 250,00
OAMFRentefonds 11,25 11,20
Orange Fund 20,20 20,30
Pac.Dimensions 84,00 84,50
Pac.Prop.Sec.F. 30,80 30,90
PiersonRente 112,10 112,10
Postb.Belegg.f. 56,40 56,50
Postb.Verm.gr.f. 53,50 53,50
Prosp.lnt.HlPs 3,90
Rentalent Bel. 148,30 148,50
Rentotaal NV 35,20 35,30
RG Divirent F. 48,80 48,90
RGFlorente 113,00 113,10
RG SP Groen 54,30 54,40
RG SP Blauw 51,20 51,50
RG SP Geel 48,20 48,70
Rodin Prop.s 94,00 a 93,00 a

Rolinco cum.p 73,50
Schrod.lnt.Pr.F 29,70 29,70
Sci/Techs 14,00 14,50
Technology Fund 19.20 19,20
Tokyo Pac Hold. 215,00 212,00
Trans Eur.Fund 80,20 80,00
Transpac.F.Yen 308.00 310,00
Unilnvest 14,00 13,50
UnicoInv.Fund 76,70 76,60
UnifondsDM 31,20 30,50
Vaste Waard.Ned 65,20 65,00
Vast Ned 109,50 109,50
VIB NV 59,80 60,00
VSB MixFund 51.50 52,10
VSB Rente Fonds 108,40 108,60
WBO Intern. 68,20 69,50
Wereldhave NV 118,80 120,00
Yen Value Fund 82,50 83 20
ZOMFloridaF.s 45,80 45^50
Parallelmarkt
Alanhen 29,80 29,80
ABF 110,00 110,00
Berghuizer Papier 45,40 46.00
BesouwVan eert. 473 46,70
Biogrond Belegg. 10,90 loisoComm.Obl.Fl 96,90
Comm.Obl.F.2 96,80
Comm.Obl.F.3 96^90De Drie Electr. 12,50 13,00Delta Ll.Dollarf. 64,60 65 30
Delta UoydECU 61,60 61,80
Delta Lloyd Mix 59,60 60,30Delta LloydRent 57,90 58,20
Delta Lloyd Vast 55,90 56.00
Dico Intern. 92,00 87,00
DOCdata 6,00 6,20f
Dutch Take Ov.T. 45,00 45,00
Ehco-KLMKleding 39,20 39,00
E&L Belegg. 1 65,60 66,70
E_LBelegg.2 72,40 73,00
E&LBelegg.3 105.50 105,60
E_LBelegg.4 76,20 76,60
EiLKap.Rente F. 104,20 104,30
Free Record Shop 27,80 28,00
GaiaHedgel 112,60
Geld.Papier c. 69,00 69,00
German City Est. 47,30 47,10
GoudaVuurvast 78.00 78,00
Groenendijk 46,20 46,60
Grontmij 54,00 53,00
HCA Holding 46,00 45,60
Heivoet Holding 38,00 38,00
Hes Beheer 42,00 42.00
Highlight Dev. 17,00
Homburg eert. l,oof I.OOf
Inter/View Eur, 3,00 3,00
Kühne+Heitz 43,20 43,40
LCI Comput.Gr. 4,20 4,20
Melle, van nrc 34,30 34,10
Nedcon Groep 41.00 42,50
Nedschroef 90,50 93,00
Neways Elec. 5,90 6,20
NewEur.HtlsDM 20,00 20,00
NewtronHold. 2,20 1,90
Pan Pac. Winkel 10,00 10,00
Pie Medical 4,70 4,70

Simac Techniek 12,50 12,30
SligroBeheer 50,50 51,80
SuezGr.Fund 53,00 53,30
VHS Onr. Goed 1,60f 1,70
Vilenzo Int. 37,70 37,70
Welna 241,00 240,00
Wereldhave 4,30
Weweler 32,00 33,00

Wall Streef
allied signal 46% 46%
amer.brands 44% 43%
amer.teltel 40% 40%
amococorp 48% 48Vb
asarcoinc. 23'■« 24%
bethl. steel 14% 17%
boeing co 51 7/a 51%
can.pacific 17%
chevron 68% 68
chiquita 38% 38%
chrysler 14% 14%
citicorp 15% 15
cons.edison 26% 26%
digitequipm. 59V< 54%
dupontnemours 47% 48%
eastman kodak 49% 48%
exxon corp 59% 59
ford motor 32% 33
gen. electric 76% 78
gen. motors 32% 34%
goodyear 58 Va 59
hewlett-pack. 63% 62%
int. bus.mach. 95% 95%
int. tel.tel. 58% 58%
kim airlmes 22% 22%
mcdonnell 77 76%
merekco. 156% 151%
mobil oü 66% 66%
penn central 25% 25%
Philips 16% 16%
pnmenca 40'/» 40%
royal dutch 82% 82%
searsroebuck 39% 40%
sfesouth.pac. 13% 13%
texacoinc. 61% 61%
united techn. 54% 55%
westinghouse 19% 19%
whitman corp 14% 14%
woolworth 31% 30%

Advieskoersen
amerik.dollar 1,750 1,870
austr.dollar 1,29 1,41
belg.frank(lOO) 5,31 5^61
canad.dollar 1,510 1,630
deensekroon (100) 27,50 30,00
duitsemark(100) 110,00 114,00
engelse pond 3,06 3,31
finse mark(100) 39.85 42,35
franse frank (100) 31,35 34,10
grieksedr.(lOO) 0,85 los
ierse pond 2,85 3,10
ital.lirel 10.0001 13,70 1540
jap.yen(10.000) 137,50 143,50
joeg.dm.t/m 100
noorsekroon (100) 27,10 29,60

oost.schill.(lOO) 15,75 16,25
port.escudo(lOO) 1,17 1,35
spaanse pes. (100) 1,68 1,84
turkse pond(100) 0,0265 0.0425
zweedse kr. (100) 29,35 31,85
zwits.fr. (100) 124,00 128.50

Wisselmarkt
amerikdollar 1,81675-1.81925
antill.gulden 1,0005-1,0305
austr.dollar 1,3472-1,3572
belg.frank(lOO) 5,4665-5,4715
canad.dollar 1,57575-1,57825
deensekroon (100) 29.010-29.060
duitsemark' (100) 112,5950-112,6450
engelse pond 3,2030-3,2080
franse frank (100) 32,990-33.040
gneksedr.(lOO) 0,9270-1,0270
hongk.do)lar(lOO) 23,1750-23.4250
ierse pond 2,9945-3,0045
ïtallire(10.000) 14,905-14,955
jap.yen(10.000) 142,015-142.115
nwzeel.dollar 0,9767-0.9867
noorsekroon (100) 28,620-28,670
oostenr.sch.(lOO) 15.9970-16,0070
saudiar.ryaldOOl 48.3250-48,5750
spaanse pes. (100) 1,76851,7785
sunngulden 0,9985-1,0385
zweedsekr. (100) 30,895-30.945
zwitsfrank(lOO) 126,840-126,890
ecu. 2,2915-2,2965

Index Amsterdam
CBS-koersindex( 1983=100)
algemeen 200.90 200.80
idexcl.kon.olie 192,30 191,90
internationals 206,30 206,30
lokale ondernem. 196,70 196,40
idfinancieel 141,80 141,70
idniet-financ. 249,90 249,50

CBS-herbeleggingsindex (1983= 100
algemeen 286,00 285,90
idexcl.kon.ohe 258,70 258.10
internationals 306,10 306,20
lokaleondernem. 264,00 263,60
id financieel 209,00 208,80
id niet-financ 317,20 316.8 C
CBS-stemmingsindex (1987= 100)
algemeen 120,30 120,20
internation 132,10 132,50
lokaal 118.10 117.90
fm.instell 125.40 125,00
niet-financ 116,70 116,50
industrie 124,80 124,60
transpiopsl 136,50 135,50

Goud en zilver
Goud onbewerkt 20,380-20.980 vonge
20.530-21,130.bewerkt 22,580 laten
vonge 22.730 laten.

Zilver onbewerkt 205-275, vorige 205-275
bewerkt 320 laten, vorige 320 laten.

Dow Jones

Industrie 3.249,55

-8,95

OPTIEBEURS
serie omzet v.k s.k

abnamro c jan 40.00 804 4.90 5,00
abn amro c jan 42,50 560 2,40 2.50
abn amro c apr 42,50 2326 3,20 3.30
abnamrocapr 45,00 369 1,40 1.40
abn amro c apr 47,50 373 0,60 a 0,50
abn amro cjul 45.00 2237 1.60 1,70
abnamrocj93 40,00 985 6,00 5,90
dsm cjan 100.00 404 0,70 0,50'
coc cjan 280,00 634 12,00 11,00
coc cjan 285.00 599 7,00 5.60
coc cjan 290,00 1356 2,80 1,60
coc cjan 295,00 830 0.80 0,30
coc c feb 290,00 632 7.00 6,40
coc c feb 295.00 1262 4,60 4.10
coc c apr 290,00 489 11,70 a 11.40
coc pjan 285,00 451 0,20 0.2(1
coc pjan 290.00 432 0,80 1,10
coc pfeb 290,00 472 3,10 3,60a
coc pmrt 280.00 1065 1,90 2,00
coc papr 280.00 367 250 2.80
gist cjan 35,00 517 0,20 0,30
gist c apr 35,00 486 1.60 1.80
hoog cjan 45,00 353 4,90 5.70
hoog cjan 47,50 453 2,40 3,20
hoog cjan 50.00 521 0,60 0,80
hoog papr 47.50 473 1.70 1.50
hoog papr 50.00 410 2.80 2,50
ing cjan 4750 491 0.90 1,10
ing cj93 60,90 301 0,60 0,60
ing cj94 47,80 364 5,90 6.00
kim cjan 40,00 761 1,30 b 1,50
nedl cjan 50,00 627 7,70 8.20a
nedl cjan 55,00 919 290 270
nedl c apr 55.00 586 6,00 a 5.70
nedl papr 65.00 494 B.ooa 7,30
phil cjan 30,00 1176 0,30 0,50
phil c apr 32,50 990 1,10 1,20
phü pjan . 30.00 968 0.30 ü.20
phil papr 30.00 1941 1.40 1.30
olie cjan 145,00 354 4,20 4,50
olie cjan 150.00 618 1,10 o,Boa
olie c feb 150.00 404 3.60 3,40
olie c apr 150,00 503 5.50 5,90
obe c apr 160.00 871 1,60 1,70
obe papr 145.00 657 1,90 1.80
obe pjul 150.00 396 6.20 5.80
olie p095 135.00 691 6,50 6,10
obe p096 160.00 470 13.50 14,01)
unil cjan 180,00 379 5,40 3,50i
voc cjan 42,50 385 0,50 0,50

j a laten g bieden *ei-di»
b bieden h-laten» ei-di».
c ei-claim k gedaan - h
d ei-dividend i gedaan " g
e gedaan l bieden »k slotkoers vorige da)

I gedaan < laten sk = slotkoers gisteren

economie

Groei aantal nieuwe banen welverminderd

Werkloosheid ook
in 1991 gedaald

Van onze redactie economie

HEERLEN - Het werkloos-heidspercentage is in het afgelo-
pen jaar verder gedaald tot 4,5
Procent, aldus het Centraal Bu-
reau voor de Statistiek (CBS). Dedaling van het aantal geregis-
treerde werklozen was echter
«ger dan in voorgaande jarenen
Werd in de loop van 1991 zelfs
"fiinder. Ook de groei van het
aantal banen is in de loop van
vorig jaar afgenomen.

Het jongste cijfer, een gemiddel-de van drie maanden, komt uit
°P 317.000 geregistreerde werk-

lozen over de periode van okto-
ber tot december vorig jaar. Het
voorgaande cijfer, dat over sep-
tember tot en met november was
nog 310.000.
Het Centraal Plan Bureau voor

ziet in zijn jongstecijfers, die van
vorige maand, een lichte afname
van de werkgelegenheid (met
ongeveer 8.000 banen) in dit jaar
en een groei van het aantal werk-
zoekenden met 30.000.

Het werkloosheidspercentage
van het CBS over 1988 is 6,4. Dat
daalde in de daaropvolgende ja-
ren via 5,7 en 4,9 tot 4,5 vorig
jaar.De geregistreerde werkloos-
heid daalde zowel bij mannen als
bij vrouwen, maar de daling bij
de mannen is al enkele jarengro-
ter dan die bij vrouwen. Het per-
centage werkloze mannen was
vorig jaar 4,3 en dat van de vrou-
wen is inmiddels gekomen od
4,7.
De werkloosheid onder jongeren
(16 tot en met 24 jaar) nam afvan
8,9 procent in 1988 tot 5,1 pro-
cent vorig jaar. De werkloosheid
onder mensen van 35 jaar of
ouder is 3,9 procent.

Ondanks lichte winststijging eerste kwartaal

Siemens voorziet
vrij moeilijk jaar

MÜNCHEN - In het eerste kwartaa
van het op 1 oktober begonnen
boekjaar zijn winst en omzet van
het Duitse elektro en elektronica-
concern Siemens met 6 procent ge-
stegen bij een vermindering van de

lorderontvangst met 1 procent. Het
resultaat na belastingen ging in ver-
gelijking met dat over dezelfde pe-
riode van het voorgaande jaar van
377 naar 398 miljoen mark, terwijl
de omzet steeg van 15,4 tot 16,2 mil-
jard mark. De orderontvangst
kromp van 20,4 tot 20,1 miljard
mark. Ondanks de lichte winststij-
ging verwacht Siemens dat dit
boekjaar moeizaam zal verlopen.
Dat heeft de vice-president van Sie-
mens, Heinrich von Pierer, gisteren
verklaard. Voor het hele boekjaar
voorziet Siemens een toeneming
van de orderontvangst, zij het dat
de groei duidelijk geringer zal uit-
vallen dan in 1990/1991.
De nog steeds grote vraag naar in-
frastructuur in onder meer Oost-
Duitsland zal naar verwachting niet
voldoende zijn om de zwakkere sec-
toren net zo sterk als vorig jaaraan
te vullen. Voor de omzet voorziet
Von Pierer een stijging van ruim 10
procent tot iets meer dan 80 miljard
mark.
Naar het zich laat aanzien zal de
winst na belastingen tenminste
even hoog worden als die van 1,8
miljard mark over het afgelopen
boekjaar.
Siemens toont een verdeeld beeld.
In sectoren als infrastructuur, infor-
matietechniek, energieopwekking
en -distributie en systemen voor
railverkeer valt een positieve ont-
wikkeling waar te nemen. Van de
andere kant staan de markten voor
halfgeleiders en computers er bij-
zonder slecht bij. In de algemene
industriële activiteiten ziet Von Pie-
rer er geen duidelijke aanwijzingen
voor dat Siemens al uit het dal
komt. Hij denkt dat het concern
nog een „droogteperiode" te wach-
ten staat.
De scherpe concurrentie op de we-
reldmarkt voor chips heeft een bui-
tensporig prijsverval met zich ge-
bracht en dwingt Siemens derhalve
tot verlaging van de kosten. Vooral
door het schrappen van banen. Ook
voor andere sectoren zullen maatre-
gelen worden getroffen.
Er werken bij het Siemens-concern
419.000 mensen, 17.000, ofwel 4 pro-
cent, meer dan aan het eind van het
boekjaar op 30 september.

munt uit
Brandstof

De prijzen voor benzine en die-"
sel gaan zaterdag met twee cent
per liter omhoog. De advies-
literprijzen komen daarmee op-
-184 cent voor super plus lood-
vrij, 180 cent voor euro loodvrij
en 196 cent voor gelode super.-
Een liter diesel gaat aan de
meeste pompen 112,6 cent kos-
ten.

Olie
OPEC-president Jibril Aminu'
heeft de leden van het oliekar-
tel gisteren opgeroepen hun
produktie vrijwillig te verklei-
nen. „Elk lid zou zijn produktie
op vrijwillige basis moeten be-.'
perken en dit volhouden tot
onze vergadering in februari."'
De bedoeling daarvan is hogere
olieprijzen te bewerkstelligen.

Etna
Het Rotterdamse concern In-
ternatio-Müller (electrotech-.
niek, handel en transport) zat
De Etna te Ulft verkopen Atag.
Holding. De Etna maakt for-
nuizen, ovens, kookplaten en-
magnetrons. De Etna telt 95
werknemers en heeft een om--
zet van f 25 miljoen per jaar.
Het is het laatste metaalverwer-
kingsbedrijf dat Internatio-
Müller nog in bezit heeft. De
enige obstakels voor de ver-
koop kunnen nog worden op-
geworpen door de onderne-
mingsraad bij De Etna en de
vakbonden, die om een oordeel
zijn gevraagd.
Zij kunnen problemen hebben
met het feit dat Atag slechts
vijftig van de 95 arbeidsplaat-
sen bij De Etna kan garande-
ren.

Digital
Het Amerikaanse computer-
concern Digital heeft in het
tweede kwartaal van het lopen-
de boekjaar (begonnen op 1 juli
vorig jaar) een verlies, inclusief
bijzondere posten, geboektvan
138,32 miljoen dollar. In het
tweede kwartaal van het vorige
boekjaar haalde het concern
een nettowinst van 111,14 mil-
joen dollar binnen.
Over de eerste helft van het
boekjaar kwam er een verlies
uit de bus van 109,7 miljoen
dollar vergeleken met een net-
towinst van 137,3 miljoen dol-
lar in dezelfde periode van het
boekjaar 1990/91.

Staking bij
Philips in

Hasselt
HASSELT - Ongeveer honderd
personeelsleden van de gereed-
schapsmakerij (een afdeling van de
plastic en metaalwarenfabriek
PMF) van Philips in Hasselt, heb-
ben gisterochtend gestaakt. Ze
blokkeerden de toegangspoorten.
Het kwam tot schermutselingen
met de politie. De werknemers zijn
niet te spreken over het feit dat er
binnenkort 36 banen verdwijnen.
Dat is een gevolg van de beslissing
van Philips om in de gereedschaps-
makerij, die een onderdeel is van
PMF), alleen nog voor eigenbehoef-
ten te werken.
De actie had tot gevolg dat niemand
de fabriek binnen kon. Bij Philips
Hasselt werken meer dan 2000 per-
soneelsleden die CD's en CD-spe-
lers maken.

Handel
Handel tussen ontwikkelings-
landen onderling blijkt, anders
dan meestal wordt veronder-
steld, nauwelijks tot groei vanhun economie te leiden. Tot de-
ze conclusie komt de econoom
C. van Beers in zijn proefschrift
over de export van ontwikke-
lingslanden. Van Beers is don-
derdag aan de Vrije Universi-
teit van Amsterdam gepromo-
veerd. Van Beers onderzocht
het exportaanbod van ontwik-
kelingslanden in Azië en La-
tijns-Amerika.
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♦' ■ I AUTO

—^ KLEUNEN
mitsubishi KERKRADE

Bij grensovergang Locht 193
HEERLEN-AKEN Tel. 045-425555

MITSUBISHI

VREEMDE MERKEN

EV#QhflÉJafiwjaMÉÉÉ|3

AUTO'S VAN DE WEEK (2 MAAL)

I KOOPJES VAN DE WEEK

IUw Alfa Romeo dealer Xtffêfri
Automobielbedrijf
E.A. Kozole B.V.

Edisonstraat 23(nabij draf-en renbaan)
Schaesberg, Landgraaf
Telefoon 0J5-321088

lfcw>M>iiS 3E9B3 sm Sul
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Auto Veneken b.v. _\
"Occasioncentrum" I^^TT^ "Occasionkelder"

Prins Mauritslaan 171 B _.»_ Leyenbroekerweg 27
6191 EE beek H'flftjnn 6132 CN Sittard ___

tel 046-372882 m.rVHHÊÊ tel. 046-515777

Veneken Beek Veneken Sittard
Audi 100 cc 2.3 E, grijsmet 1988 Audi 80,1600 cc, bordeuxrood met. 1990 =Audi 100 cc 2.0 E, groenmet 1988 Audi 80, 1600 cc, 90 pk, =Golf Madison 1.8 i9O pk, zwart 1990 zwartmet 1990 =Golf Pasadena 18i 90 pk, wit 1991 Audi 80,1.8 S, grijsmet 1988 =Audi 80 1.8S9O pk, zilver 1988 Audi 100, 5 cyl. 133 pk, blauwmet. . 1987 =Golf Pasadena 60 pk, diesel, VW Golf Madison, 1800 i,

i 5-drs., blauwmet 1991 zwartmet 1990 =Jetta 1600,4-drs., blauwmet 1987 VW Golf Madison, 1600 cc, zwart .... 1990
Audi 80 2.0 E, automaat, veel VW Golf 1600 cc, automaat,
extra's, beigemet 1989 blauwmet 1986
Audi 801.9 diesel, groenmet 1990 VWGolf 1600cc, wit 1984 =
VW Polo Jeton 1300 coupe, wit 1990 VW Golf 1300 cc, wit 1985 ==■ Golf 1300, wit 1987 VW Golf diesel, blauw 1987 =
VW Jetta 1600, 4-drs., sportief, VW Jetta 1600 cc, wit 1987 =rood 1987 VW Jetta 1300 cc, rood 1987 s=
Seat Ibiza XL 1200, zwart 1990 VW Golf GTI, zilvermet 1982 =Polo, 3-drs, coupé 1100 cc, wit 1987 VW Polo, 3-drs, wit 1988 _=
Fiat Uno 45, wit 1987 VW Passat CL, 1800 cc, 90 pk, _=
Fiat Uno 45 iE, grijsmet 1990 rood 1990 EE
Golf 1600 automaat, beigemet 1988 Citroen Axel 1100 cc, 17.000 km,
Golf CL 1600, beigemet 1986 rood 1987 ==
Golf C 1300, rood 1986 Opel Kadett 1.2S, wit 1986 =5Golf 1600, wit 1987 Opel Kadett 1800 cc, 3-drs., rood .... 1988 =i Passat Cl 1.8 i, 90 pk, 4-drs., Ford Escort 1.4 CL, 4-drs., wit 1987 =Sedan, blauwmet 1989 Ford Escort 1.3 L, 3-drs., zilvermet. 1986 =Volvo 340 DL, grijsmet 1987 DEMO: Audi 80 1.8 S, 90 pk,I Audi 100 cc turbo diesel, zilver 1987 tornadorood 1-5-91 ___
Golf 1300 i Madison, zwartmet 1990 Passat CL 1800 cc, 90 pk, =Passat CL 1600, 40-drs, sedan, wit 1990 blauwmet 24-6-91
Audi 80 1.9 E, grijsmet 1987 «s»
Mercedes 200 diesel, blauw 1983 ==
Polo, 3-drs, Fox, wit 1990 =
VW Jetta Pacific 1300 cc, grijsmet. . 1990 =Audi 80 1.8 S, wit 1989 ==Ford Sierra, 4-drs., 1.6, zilver 1990 "I Golf Manhattan 1.3, wit «....1990
Golf Manhattan 1.8 i, 4-drs., wit 1990 ==DEMO: Passat CL 4-drs, I.Bi, EE
groenmet 7-'9l =Audi 80 1.8 i wit, comfort edition .... 8-91

/# ALARM ____-.C064J&7
ALSELKESECONDE TELT

Maak er verstandiggebruik van.

@
AUTOLIEFHEBBERS SCHRIJVEN

18 JANUARI IN HUN AGENDA.
EN DEZE ADRESSEN;

giM-ertens
Rathausstrasse 7 uc,ri/iC6
AachenLaurensberg WCHSC"*
Tel. 09-49-241 13449/13210 » *~

k Wij spreken Nederlands i

__-M-i
VLOT EN DISKREET GEREGELD.

Lage lasten, voor elk doel

FINANCIERINGSKANTOOR

Scharnerweg 108 6224 JJ Maastricht

_______ _____ÖC-^V-''* "^^V.

11 \MGoi[!____-^^ 1
■ï Mercedesj3oj^Lii^- rTTTTTTTTTTTTTT^^—.^ 1

I_TSJ!W3i VVJ Go« GTM_l_L_--------- -____-^-^ 1llV^jlj !__ ::::;-- — TT' 89

Hl umi Passat 1800CLio ,—-[_mi\

__A_____^__a_^^^^^^b^^.'':':': 'I

Peter Schunckstr. Heerlen, tel. 045-412641 |jjr

j SNOEPJE VAN DE WEEK.

::>,: £^Z^Z-~ „
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De nieuwe Citroen AX moet u beslist leren van binnenuit verstelbare buitenspiegels, uitgesteldebetalingvan maximaalf 10.000,-**
kennen. Hij is lekker compact. Ziet er goed een neerklapbare achterbank en brede tot 1 junia.s.Bovendien is op een aantal auto's V_f^VJ
uit. Rijdt verrukkelijk (maar ook heel zuinig). Michelin- banden. En, zoals bij elke Citroen, de katalysator-subsidie van 1991 nog van Br^___^_l
En hij is standaard al heel compleet 6 jaar carrosserie garantie. Als unu voor de toepassing. Uw voordeel: nog'ns f 800,-***. BÉfIiBÈB

uitgerust. Zo vindt uop de basisuitvoering, nieuwe Citroen AX kiest, kan dat extra leuk Al met al een tractatie die de ware liefhebber aivmabb ■
de Citroen AX First (f 18.775,-*), onder meer uitpakken. Want, tijdelijkbiedt Citroen u een toch niet aan zich voorbij laatgaan? V^l I^V^l__il\l

CITROEN AX. NU AANTREKKELIJKER DAN OOIT.
" Prijs mcl. BTW, excl. kosten rijklaar maken. Wijzigingen voorbehouden. Citroen prefereertTotal. Afgeb. deCitroen AX GT.** Uitgest. betaling opbasis gebr. huurkoopvoorwaarden van Citroen Financiering Nederland.Kentekenregistratie voor 15-2-92.De aktie loopt t/m 1-2-92. **" Zolang devoorraad strekt.

VanRoosmalen's Automobielbedrijf BV, Wilhelminasingel 58-62, Maastricht. Rijksweg 113, Gulpen.
Autobedrijf Sondagh BV, De Koumen 36, Heerlen. Autobedrijf VanLeeuwen, Strijthagenweg 129,Kerkrade.

AutobedrijfNizet BV, Industriestraat 14, Sittard. AutobedrijfChiaradia (service-agent), Trichterweg 122,Brunssum. I



Design
Vier internationaal befaamde
koetswerkbouwers tonen in
Brussel hoe een auto er in de toe-
komst volgens hen zal uitzien.
Eén van de 'concept cars' is de
Ramarro van Bertone. Via deze
wagen creëerde Bertone een
nieuw type Chevrolet Corvette.

De Nazca Ml2is ontsproten aan
het brein van Giorgetto Giugiaro
(Italdesign) en zijn zoon Fabri-
zio. Een prototype met hoge
prestaties -en ontwikkeld op ba-
sis van de BMW 12-cilinder mo-
tor van de 850i.

Van de samenwerking tussen
Pininfarina en General Motors is
de Chronos het resultaat. Begin
deze maand debuteerde deze wa-
gen reeds op de Detroit Motor
Show in de Verenigde Staten.
De Hyena, een coupé gebaseerd

op de mechaniek van de Lancia
Delta Integrale HF, is ontworpen
door Zagato, de 'officiële' ont-
werper van de Turijnse autopro-
ducent. De naam Hyena is overi-
gens bewust gekozen. Het bij-
zondere van dit dier is dat de
voorste ledematen even sterk
ontwikkeld zijn als het achter-
stel. De viervoeter beschikt daar-
mee over een krachtige 'vierwiel-
aandrijving'. Wie over voldoende
fantasie beschikt zal de originele
dierlijke vormen als kop, lenige
en krachtige spieren en zelfs een
spoor van staart ontdekken.

Luxueuze 5-Touring, nieuwe 2.5 turbodieselmotor en coupé in 3-serie

BMW draait goed in
Nederland en Spanje

DOOR NOL VAN BENNEKOM

°MW heeft vorig jaar over Ne-derland geen klagen gehad. DeOuitse fabrikant heeft berekend
"at zijn Nederlandse dochter, sa-JJïen met de Spaanse vestiging,
"e sterkst groeiende markten
Voor dit merk zijn. In pure aan-
dien is het Nederlandse aandeel
fjatuurlijk niet zo indrukwek-
kend, maar bij een teruglopende
{ttarkt van 2,5 procent boekte
«MW Nederland toch 25 procent
~roei ten opzichte van 1990. De
njeuwe 3-serie zorgde voor eenverkoopstijging van liefst 70 pro-Cent, al moet daarworden bijver-
*vd dat de oude 3-serie commer-
cieel gezien op sterven na dood
Was.

~*e verkoop van de 5-serie is ge-
baald omdat de nieuwe 3-model-
j*n hier wat klanten hebben
Weggezogen. Bovendien kwam

de dieselversie van de 5-serie te
laat. Heel tevreden is BMW Ne-
derland over de verkopen van de
7-serie

Onlangs vond de presentatie
plaats van de nieuwe coupé-ver-
sie van de 3-serie en van de
5-Touring. Ook werd een nieuwe
zescilinder turbodieselmotor
voorgesteld, die zowel in de 3-se-
rie als in de 5-serie wordt toege-
past. Alle nieuwe en vernieuwde
modellen zullen vanaf morgen
bij de dealers in de showroom te
vinden zijn.

Het nu geïntroduceerde coupé-
(lees tweedeurs)model is welis-
waar afgeleid van de sinds een
jaar bekende vierdeursversie,
maar is volgens BMW toch een
volkomen zelfstandig ontwerp.
In voorgaande modellen werkte
het steeds andersom. Daarbij
werd de vierdeurs steeds afge-
leid van de tweedeurs.

Het nu gelanceerde model heeft
een aantal ingrijpende wijzigin-
gen ten opzichte van de vier-
deurs ondergaan, al valt dat, op
de portieren na, op het eerste ge-
zicht niet zo op. Toch heeft hij
een vlakkere en meer gestrekte
lijn. Hij is bijna drie centimeter
lager en ruim een centimeter
breder. Opvallend is de ruimte
achterin, voor velen een min-
punt in het vorige model. Voor
de passagiers is hier nu plaats
genoeg

Technisch is de coupé identiek
aan zijn vierdeurs broertje.
Er zijn drie motorvarianten be-
schikbaar: de basis wordt ge-
vormd door de 1.8 liter viercilin-
der voor de 318i. Deze motor
levert 140 pk. Daarna komen de
beide zescilinders van twee liter
150 pk en 2,5 liter 192 pk. Alle
motoren beschikken over vier
kleppen per cilinder en zijn
voorzien van geregelde drieweg-

katalysator plus lambdasonde.
Alle BMW's, dus ook de 3-serie,
hebben voortaan standaard
ABS.
De prijs voor de goedkoopste
coupé, de 318is, is fl 64.900, ge-
volgd door de 320imet fl 69.900
en de 325i79.900 gulden. Voor de

automaat komt daar nog een
kleine zesduizend gulden bij.

" De Touring van de 5-serie is een luxueus uitgevoerde stationwagen. Verkoopprognose
van deze wagen is 500 stuks in 1992.

Uitstraling
Naast de wereldprimeurs staan
in Brussel ook modellen, die
voor het eerst in Europa te zien
'zijn. Bijvoorbeeld de Ferrari 512
TR. De 12 cilinder 5-ltr motor
produceert 428 pk en bereikt
daarmee een topsnelheid van
nog net geen 314 km/u. Met per-
fecte rij-eigenschappen en qua
ontwerp een zogenaamde 'eye-
catcher'. Bovendien is er de Ja-

guar XJ 220, peperduur en met
een beperkte produktie van 350
stuks.
De nieuwe Honda is weliswaar
eenvoudiger, kost aanmerkelijk
minder (52 mille), maar biedt
evenveel uitstraling. Met zijn
spitse grill en gewelfde diagona-
le motorkapranden lijkt hij
enigszins op de BMW 850. De
achterkant daarentegen zou zo
van de tekentafel voor de Jaguar
XJS kunnen komen. Leverbaar
in twee motorversies: de beken-
de 2-ltr en een nieuwe 2,3 ltr/133
pk krachtbron.

In een aantal Europese landen
zal het leveringsprogramma van
de Accord op korte termijn wor-
den uitgebreid met een Honda
Accord Coupé, een tweedeurs
model met achterklep. Dit model
wordt vanuit Marysville in Ame-
rika naar Europa geëxporteerd.
Technisch is de coupé identiek
aan de Sedan 2.0i. Als kracht-
bron heeft de coupé een 2 ltr/133
pk zestienklepper onder de mo-
torkap.

„Bij de ontwikkeling van de
nieuwe Mitsubishi Colt is ge-
streefd naar een 'basisauto voor
een nieuw tijdperk', met betere
prestaties en kwaliteiten. Een
auto die tegelijkertijd voldoet
aan de geldende milieu- en vei-
ligheidsnormen," aldus Motoo
Suzuki, Managing Director van
Mitsubishi Motors. Zijn filosofie
is gebaseerd op het concept 'een-
voud en rijkdom. Waarbij een-
voud verwijst naar het creëren
van een solide basis zonder over-
bodige franje. Rijkdom staat
voor het resoluut vernieuwen
van alle vitale functies en basis-
mechaniek. Verkoopprognose
voor Europa: ongeveer 3.000
stuks per maand.

Het is nog even afwachten wat er
uit de samenwerking van Mitsu-
bishi met VolvoCar rolt. De jaar-
lijkse produktie - vanaf '95 - is
wel gesteld op het bouwen van
200.000 auto's in Bom, maar wie
weet krijgt Renault een dikkere
vinger in de pap dan dat merk
nu al heeft. Er zijn onderhande-
lingen gaande met Renault
(sterk gelieerd aan Volvo Zwe-
den) over de levering van be-
langrijke en met name motori-
sche onderdelen.

auto

Thema 70ste autosalon: ’Creativiteit en mobiliteit’

Mazda 626 en Volkswagen
Vento primeurs in Brussel

DOOR HUUB MEIJER

De autotentoonstelling in Brussel brengt slechts
twee echte wereldprimeurs: de Mazda 626 en de
Volkswagen Vento. De Chrysler Voyager met 2,5 ltr/
120 pk turbo-dieselmotor, het prototype van een
4-deurs Volga en de Belgische kit-car Gillet Vertigo
zijn bij de meeste bezoekers minder bekend en mo-
gen derhalve als mondiaal nieuws worden gezien op
de 70ste editie van 'het Autosalon', die nog tot 26 ja-
nuari loopt.
Toonaangevend voor Europa
olijven deautosalons van Frank-furt, Genève en Parijs. Daar wor-
den heel wat meer nouveautés
Voorgesteld. Maar de naar ver-
pachtingruim 800.000 bezoekers
kunnen ook in elf hallen van het
Tentoonstellingspark in Brussel
volop genieten van prachtige
automobielen, snelle en luxueus
Uitgevoerde motoren en boven-
dien van de nieuwste modellen
rÜwielen.

Jn zijn openingstoespraak gaf A.
G-van Roy, voorzitter van de
Belgische Federatie derAuto- enRijwielnijverheid (FEBIAC) zijn

visie op de beide aspecten van
het beursthema.

Wie creativiteit zegt, denkt aan
design. Creativiteit vindt men
echter ook op het vlak van de
veiligheid, comfort en milieube-
scherming, terreinen waarop de
automobielconstructeurs hun
kunnen reeds hebben bewezen,
aldus Van Roy.

De mobiliteit is volgens Van Roy
één van de grote uitdagingen
van het Europa van morgen. Een
weldoordachte politiek inzake
ruimtelijke ordening, grensover-
schrijdende wegenstructuur en een samenhangend transportbe-

leid op lange termijn zijn daarbij
van groot belang.

" De injectiemotor van de Suzuki Swift Cabrio staat borg voor een laag
benzineverbruik en dynamisch rijplezier.

" Qua vormgeving heeft de Volga 3105 iets weg van zowel
de Chrysler Saratoga als de gestroomlijnde Ford Scorpio.

" Kenmerkend voor de Mitsubishi Colt 1600 GLXi zijn het sobere inte
en het koetswerk.

" De Volkswagen Vento, troefkaart op gebied van veiligheid en milieuzorg

Opvolger
De positie die de Volkswagen
Cento inneemt tussen de Golf en
de Passat is hem perfect op het
stalen lijf geschreven. De dyna-
mische 4-deursberline met ener-
gieke lijnen verraadt meteen
haar sterke 'persoonlijkheid' en
is gecreëerd op basis van de
'Auto van het jaar 1992', de nieu-
we Golf. De Vento zal leverbaar
zijn in CL-, GL- en GT-versie
met als buitenbeentje de Vento
VR6. Alle modellen zijn stan-
daard uitgerust met een airbag,
stuurbekrachtiging en 5-versnel-
lingsbak. Een volwassen 4-deurs
sedan: 4.40 meter lang en 1.84
meter breed. De wagen heeft een
ruime kofferbak.

Op de autotentoonstelling in
Brussel is voor het eerst ook het
prototype van de Volga 3105 te
zien. De stroomlijn van deze wa-
gen breekt met de vormgeving
van de vroegere Volga's en heeft
veel weg van een Chrysler Sara-
toga. De wagen is 505 cm lang,
heeft een V8motor van 3,4 ltr/
170 pk en wordt standaard uitge-
rust met 4WD, airconditioning,
ABS, verwarmde stoelen, check-
control. Wanneer de wagen in
produktie wordt genomen is af-
hankelijk van de vraag of autofa-
brikant VAZ een co-producent
zal vinden.

De Swift Cabrio, als prototype
op de autosalon in Frankfurt ge-
lanceerd, wordt in Brussel als
Europese primeur aan het pu-
bliek voorgesteld. Dit 'juweeltje'
is een two-seater, die veel weg
heeft van de legendarische ca-
brio's uit de jarenzestig. Hij ver-
enigt charme, distinctie en origi-
naliteit op een briljante manier.

De wagen heeft een 1,3 ltr injec-
tiemotor als krachtbron, is stan-
daard voorzien van ergonomi-
sche stoelen, stuurbekrachti-
ging, electrisch regelbare bui-
tenspiegels, 5-versnellingsbak,
mistlampen en schijfremmen vo-
ren.
Tot 26 januari is 'het Salon' dage-
lijks geopend van 10.00 tot 19.00
uur, op woensdag 22 en vrijdag
24 januarizelfs tot 21.00 uur.

Touring
Een nadere kennismaking BMW
5-Touring leert dat de 'Touring'
meer is dan een gewone combi.
BMW heeft op basis van de 5-se-

rie gezocht naar een eigen stijl,
ofwel een 'echt' ontwerp, zonder
te vervallen in een verlengde se-
dan met achterklep. Daarbij
moest de stationwagen vooral lu-
xueus zijn. Dat betekende een
geduchte reductie van het ge-
luidsniveau en goede

aërodynamische eigenschappen.
Ook het interieur moest een ho-
ge mate van comfort bieden,
zodat de auto gewild zou zijn
voor privé en voor zakelijk ge-
bruik.

Daarin is men goed geslaagd. De
laadruimte wordt afgesloten met
een flexibele hoedenplank. De
vloer heeft ook nog een klep,
waaronder wat platte spullen
kunnen worden opgeborgen. Als
de achterstoelen zijn weggeklapt
ontstaat een vlakke laadvloer.
De Touring wordt naar keuze ge-
leverd met twee zescilinder ben-
zinemotoren van 150 en 192 pk
en met de nieuwe turbodiesel-
motor.

De stationversie begint met een
prijs van fl 80.975 voor de 520i.
De duurste is de BMW 525 iX,
die fl 109.025 kost.

Belangstelling
voor grijs

rijden stijgt
DOOR HUUB MEIJER

De belangstelling voor auto's op
grijs kenteken is de afgelopen ja-
ren spectaculair gestegen. Vorig
jaar werden ongeveer 60.000
voertuigen met een dergelijk
kenteken verkocht, tegen iets
meer dan 44.000 in 1988.
Veel auto-importeurs brengen -speciaal voor de Nederlandse
markt omgebouwde personen-
auto's uit, die voldoen aan de
hier geldende wettelijke voor-
schriften.

Volgens mr Ad van Tatenhove,
belastingsdeskundige van de
P&H Groep, een samenwer-
kingsverband van accountants
en belastingadviseurs, levert een
auto op grijs kenteken de kopers
een aanzienlijke besparing op.
Dergelijke auto's zijn vrijgesteld
van de Bijzondere Verbruiksbe-
lasting Personenauto's (BVP).
De BVP bedraagt over de eerste
10.000 gulden bijna 19 procent,
daarboven meer dan 27 procent.
Over die BVP wordt ook nog.
eens 18,5 procent btw geheven.
Voor een personenauto van rond
de 32 millekan het voordeel voor
dezelfde auto op grijs kenteken
oplopen tot zon slordige 6.000
gulden.
Een extra voordeel levert het be-
dragaan motorrijtuigenbelasting
op. 'Grijze' auto's vallen in een
categorie met een beduidend la-
ger tarief.
Bovendien is er speciaal voor
mensen die een auto van de zaak
rijden (wel of niet geleasd) nog
een belangrijk financieel voor-
deel: zij zijn vrijgesteld van de
autokostenfictie. Die bedraagt
momenteel 20 procent van de ka-
taloguswaarde voor mensen die
minder dan 30 km van hun werk
wonen. Wie voor woon-werk-ver-
keer verder moet rijden, moet
zelfs 24 procent bij zijn belast-
baar inkomen tellen. Is de auto
echter volgens de criteria van
het ministerie van Financiën
geen personenauto, vervalt de
autokostenfictie.
Niet nieuw
De belangstelling voor het grijze
kenteken is niet nieuw. In 1986
en 1987 werden tegen de 70.000
auto's in het segment van de be-
drijfswagens tot 3.500 kg geregis-
treerd. Veel mensen bleken daar-
in een aantrekkelijke manier te
zien om de BVP te ontlopen.
In die tijd werden nauwelijks ei-
sen gesteld aan de groottevan de
laadruimte. Als de achterbank
uit de auto was verwijderd, ging
de wagen in kwestie door voor
een bestelwagen.
In 1987 voerde het ministerie
van Financiën nieuwe eisen in,
waaraan bedrijfswagens dienden
te voldoen om voor de fiscale
voordelen in aanmerking te ko-
men. Bepalend daarbij is de in-
richting van de wagen in kwestie
en niet waarvoor hij gebruikt
wordt.

Oppassen
Particuliere kopers van een auto
op grijs kenteken moeten overi-
gens oppassen. Het ministerie
van Financiën verbiedt de inruil
van auto's op geel kenteken te-
gen die op grijs kenteken en
omgekeerd. Volgens de wetge-
ver zijn dit onvergelijkbare goe-
deren. Om dezelfde reden mogen
bijvoorbeeld motorfietsen in
principe niet worden ingeruild
tegen personenauto's.
In zon geval mogen garagebe-
drijven de btw van de inruilprijs
niet uitbetalen. Dit financiële
verlies speelt niet bijeen trans-
actie tussen twee particulieren.

Een uitzondering op deze situa-
tie is gemaakt voor auto's op
grys kenteken van vóór 1988.
Die mogen wel worden ingeruild
tegen een gewone personenauto.

Diesel
Met de nieuwe dieselmotor plus
turbo en intercooler heeft BMW
een technisch hoogstandje te
zien gegeven. Met een cilinderin-
houd van 2,5 liter levert deze
machine 115 pk. Het specifieke
vermogen van 57 pk per liter is
nog niet eerder in produktiedie-
sels gerealiseerd, zo zegt de fa-
brikant. De motor werkt volgens
het principe van de indirecte in-
spuiting, waarbij de verbranding
al in de wervelkamer wordt inge-
zet.
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Mobiele SCHROEF-
COMPRESSOR Atlas Cop-
co 4m3 geluid gedempt,

’ 5.500,-. Tel. 04923-61953
Te k. VLOERTEGELS van
zeer bekende merken, 1e
keus 30x30 cm., ’29,50
p.m2, lijm, voegsel en thuis
bezorgd gratis. De Hut 7,
Gulpen, tel. 04450-1970
Te koop SCHROEFCOM-
PRESSOR Atlas-Copco
380 V, 22 KW, 3.500 ltr. p.
min., 12 atm. geluidsarm, z.
g.a.n., vr.pr. ’9.500,-. event
met zandstraal-installatie.
Nagelbeek 17, Schinnen.
04493-4098, na 18.00 uur.

Landbouw
ONDERDELENBANK.
Tel. 04493-2715.
Te k. prima 3- en 4-jarige
RIJPAARDEN. Tel. 04754-
-84117.

Geldzaken
Nieuw van LEGIO-LEASE
maandelijks 5 kansen op

’ 1.000.000,- met het
Legio-Premieplan. Geheel
fisc. aftrekbaar, geen start-
kapitaal nodig, premie-obli-
gaties leasen. Bel voor de
gratis brochure 071-225391

Reparaties

TV/video defect
Binnen 24 u. klaar, prijsopg.
en garantie; tel. 045-231340
E & E Electronica Brunssum
TV/VIDEO reparatie. Zonder
voorrijkosten. Görgens. In-
dustrieterr. Abdissenbosch-
Landgraaf. Tel. 045-314122
Diepvries/koelkastreparatie
meestal binnen 12 uur.
TEBBEN koeltechniek (part)
Geen voorrijkosten met ga-
rantie. 045-460471

Fa. WGW Bouw. Voor direct
gevr. voor Duitsland MET-
SELAARS, betontimmerlie-
den. Ook colonnes. 045-
-231336/ 230477. Hommer-
terweg 77, Hoensbroek.
Gevr. WINKELCHEF, ass.
winkelchef, verkoopsters,
part-time verkoopsters en
leerling verkoopsters. Sla-
gerij America, St. Pieterstr.
44, Kerkrade. 045-456435.
Gevr. voor bakkerszaak
vriendelijke zelfst. VER-
KOOPSTER, enige ervaring
gewenst, geboden wordt
leuk afwisselend werk in een
van onze winkels te Vaals of
Simpelveld. Soll. na tel. af-
spraak 045-441470.
Gevr. 2 part-time KAP-
STERS. Friseur u. Kosmetik
Studio Gisela Schlösser.
09-49.24047666 of 22627.
Priveclub zoekt met spoed
leuke MEISJES, leuke sfeer,
hoge verdiensten, intern
mogelijk. Vervoer aanw.
045-228481.
Leuke buffet- en BARMEIS-
JES gevr. Madame Butterfly
Vaesrade. 04492-1934.
Harry Maas MODE-
SCHOENEN zkt. verkoop-
ster Ift. 19 tot 35 jr. voor 20 a
30 uur p/w met ervaring in
modebranche. Soll. na af-
spraak. Tel. 045-714473.
Edah Slagerij Landgraaf
zoekt een part-time SLA-
GERIJ-MEDEWERKSTER
niet alleen voor de zaterdag.
Heb je interesse kom dan
even langs voor een ge-
sprekje. Vragen naar Dhr.
Wevers. Edah slagerij,
Raadhuisplein 14, Land-
graaf. Tel. 045-326652.
Cafetaria/Snackbar zoekt
parttime MEDEWERKSTER
18 tot '25jr. voor maandag
en/of woensdag plus 1 of 2
afwisselende dagen. Tel.
045-213451.
Met spoed gevr. all-round
DAKDEKKERS, salaris n.o.
t.k. Loodgieters- en dakdek-
kersbedrijf Schins, tel. na
18.00 uur 045-723174.
B.E.M. bv. gevr. METSE-
LAARS & betontimmerl.
voor Nederl. en Duitsl. met
Ned. Voorz. Inl. Tel: J.C. v.
Tilburg, 04450-4565.
Wolf Europabouw vraagt
voor Duitsland ervaren
METSELAARS. Tel. 045-
-214500; na 13.00 uur
04499-4479.
Fa. Hanneman, Strijthagen-
weg 125 te Kerkrade zkt. op
korte termijn een ervaren
full-time CENTRALIST en
taxi-chauffeurs. Persoonlijk
aanm. tussen 10.00-16.00
Gevr. energieke JONGE-
MAN met rijbewijs vracht-
auto (geen cd.) voor 40-
-urige werkw. Soll. na tel.
afspr. 045-751275

Te huur gevraagd

Te huur gevr. halfvrijst.
WOONHUIS te Treebeek.
Tel. 045-229529.
Te h. gevr. voor zakengezin
met 2 kinderen, mooie wo-
ning in HEERLEN, Land-
graaf of Kerkrade-west. Tel.
045-423513 na 18 uur
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

-Ti LtmburysDagblad

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

piccolo's
Over 1 kolom, in kleine letters met één woord in
hoofdletters. Minimumhoogte: 10 millimeter. Prijs per
millimeter hoogte: / 1,30.
Afwijkende tarieven voor rubrieken Proficiat en
Vermist/Gevonden ’1,15 per mm, Onroerend Goed en
Bedrijven Transakties ’ 1,80.

Reuzepiccolo's
pvèr 1 of 2kolommen, in 4 mogelijke lettergrootten met
minimaal één woord in grotere letter (14-punts).
Minimumhoogte: 10 millimeter. Foto's, logo's en
illustraties zijn mogelijk. Prijs per millimeter hoogteper
kolom: ’ 1,80.
Advertenties onder nummer: ’ 7,50.
Bewijsnummers op aanvraag: ’ 4,75.

Prijzen exclusief 6% BTW. Betaling contant of met de
acceptgirokaart die u wordt toegezonden.
Enkele rubrieken UITSLUITEND a contant en mét
legitimatie.

Telefonisch opgeven

045-719966
Maandag tm vrijdag 8.30-17.00 uur. Opgave - in de
regel - tot 12.00uur daags voor plaatsing.
Schriftelijk opgeven
Opgave via de 1e post daagsvoor plaatsing.
Persoonlijk opgeven
Via de balie van onze kantoren maandag t/m vrijdag
8.30-17.00 uur. Voor plaatsing op zaterdag en maandag
geldtdonderdag 17.00 uur.
t
Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden
voor schade van welke aard dan ook, ontstaan door niet,
niét tijdig of onjuist plaatsen van advertenties.

HetLimburgs Dagblad wordt dagelijks gelezen door
meer dan 250.000personen van 15 jaaren ouder.
fßron CeDucoSummo Scarvw) 07

Sportief geweld!
Volkswagen Golf GTi 16V
zwart, 3-drs., orig. sportvelgen, elektr. schuif/kanteldak

1990, 35.000 km
1 jaar garantie

Saab 9000 Turbo 16V
5-drs., 1987, d.grijs, met airco, Pullmann bekleding,

elektr. ramen voor en achter enz. enz.
1 jaar Saab Selekt garantie

Lancia Pininfarina Station
1988, zilvermet., IE Turbo, airco, alarm, alcantara bekl.,
radio-cass.ree, verstralers in bumper, lichtmet. velgen

1 jaar Occasion label
Saab 900 Turbo 4-drs.

zwart, 1988, schuifdak, alarm, centr. vergr., hoofdst. achter
1 jaar Saab Selekt garantie

Al deze auto's en ook andere staan bij
OCCASION CENTER HEERLERBAAN

Waar u auto's koopt tegen betaalbare prijzen
ONDERDEEL VAN DE KOMPIERGROEP

HEERLERBAAN 66, HEERLEN. TEL. 045-428840.

Opel Kadett 1.6 SR
wit, Irmscher uitgev., verlaagd, 15"-velgen, kuipstoelen,

bwj. '82, pr. ’ 6.500,-.
Kaalheidersteenweg 262, Kerkrade. Tel. 045-425881.

Bouwen/Verbouwen

Dak van
staal

Uniek systeem
voor isolatie en
ventilatie van
platte daken

Veugen
Dakbedekking Sittard 046-

-523306/06-52127603

bouwmat./machines
Kanteldeuren en rolluiken
bestellen? STRATEN Voe-
rendaal bellen. Ook voor in-
dustrie. Tenelenweg 8-10.
Tel. 045-750187.
KANTELDEUREN, roldeu-
ren, sectiedeuren met of
zonder afstandsbediening in
23 maten direkt leverbaar.
Afstandsbediening compu-
ter gestuurd, geschikt voor
alle soorten garagedeuren
compl. met zender voor uw
auto. Fa. Straten, Eijkskens-
weg 18, Geulle. 043-641044
Mobiele dieselagregaten'
MEADOWS 4 cyl. 27.5 KVA,
220/380 V, 50 Hertz ex-le-
ger, in nw.st. per st.
’4.500,-, 04923-61953.
Mobiele benzine-agregaten
SANKEY, 10 KVA, 220/380
V, 50 Hertz, p.st. ’2.000,-;
5-6 KVA, 220/380 V, 50
Hertz, pst. ’ 1.500,-, in nw.
st., ex-leger. 04923-61953.
Mobiele dieselagregaten
BROCKHOUSE 10 KVA,
220/380 V, 50 Hertz, in nw.st
ex-leger, per st. ’3.500,-.
Tel. 04923-61953.

OPGELET, gevr. voor ex-
port, pers. en bedrijfsauto's
in alle prijsklasses v.a.
’5OO,- . Schade of defect
geen bezw. Contant geld.
045-727742 b.g.g. 723076.
Autohandel Johan
SCHMIDT heeft diverse
auto's in voorraad van
’750,- tot ’6.000,-. Alles
met APK. Tel. 04492-2888.
Hommert 24, Vaesrade.
Te k. Fiat UNO Diesel, bwj.
'85, vr.pr. ’4.000,-. Tel.
045-219629.
AUTO'S te koop gevraagd,
bwj. 79 t/m '83. Kontant geld
Tel. 046-511631.
Te k. Opel KADETT D, bwj.
'80. Tel. 045-752156 na
18.00 uur.
Te koop Opel CITY 1.6 S,
automaat, bwj. 78 met APK,
iets opknapwerk, vr,pr.

’ 750,-. Tel. 045-259889.
Nieuw! Nieuwl Mitsubishi
12V COLT, type '92,
’6.000,- korting. Holzstr. 67
Kerkrade.
Eenmalige aanbieding! NIS-
SAN 100 NX Targa, km.st.
600, hoge korting. Holzstr.
67, Kerkrade.

Belgische Bouwfirma zoekt
METSELAARS, timmerlie-
den bekisting, voor Neder-
land en Duitsland, wekelijk-
se betaling. Tel. 09-3211.
256853/11386283.
Enthousiaste jonge SLA-
GER gevr. Slagerij Jeu
Lendfers, Hoofdstr. 221,
Hoensbroek. Bel voor afspr.
045-212395 gg 04492-4798
VERKOOPSTER gevraagd,
Soll. na tel. afspr.: 046-
-745939. Brood-en banket-
bakkerij H. Cardinaals,
Geleen.
Sticht, zoekt enige MEDE-
WERKERS voor de buiten-
dienst (als bijverdienste) ook
studenten en WAO-ers.
Voor afspr. bellen vrijd. van
17.00-19.00u. 045-224987
Nette DAME gevr. als hulp
in de huishouding voor
plusm. 15 a 20 uur p.wk. Inl.
Ruwette, 045-717324.
Voor klaar maken van nieu-
we en gebruikte auto's, goe-
de part-time AUTOPOET-
SER. Autobedrijf van Leeu-
wen, Kerkrade. Tel. 045-
-453355
SCHOONMAAKSTER gevr.
m.i.v. 1 febr. met eigen ver-
voer, voor ons pand in Heer-
len en Waubach, 6 uur p. Wk
op maand, en donderdag-
ochtend. Tel. 045-422877.
Gevr. per direct RU-IN-
STRUCTEUR voor district
Geleen. Tel. 046-580848.
GROEPSVERVOER-
CHAUFFEURS MA/ gevr.,
liefst met ervaring. Taxi Ed
Slangen en Zn , Puntelstr.
32A, Simpelveld. Tel. 045-
-444444
TEXTIELREINIGING AWE,
is een textielreinigingsbedrijf
met vooraanstaande klanten
in de gezondheidszorg en
industriële sector. Voor drie
middagen in de week, ong.
10 uur, zijn wij op zoek naar
een schoonmaakster. Leef-
tijdsindicatie, 30-35 jaar.
Textielreiniging AWE, de
Koumen 57, Hoensbroek,
tel. 045-213770.
Gevr. part-time TAXI-
CHAUFFEUR voor wee-
kends en chauffeur voor
groepsvervoer. Tel. 045-
-241491
Met spoed leuke MEISJES/
dames gevr. voor privé club
en/of escort-serv., inwoning
en verv. mog. 045-326191
(weekends 045-463616)
Schoonmaakbedrijf Horvath
b.v. vraagt SCHOONMAAK-
STER voor avonduren. Tel.
045-313757.
Cemsto Schoonmaakbedrijf
vraagt dames/heren voor
uitvoering van SCHOON-
MAAKWERKZAAMHEDEN
in Heerlen voor de avond-
uren. Tel. aanmelden tussen
9.00-17.00 uur 043-214861.

OG te huur
Kamers en appartementen
te huur te SUSTEREN. Tel.
04499-1615.
Te huur APPARTEMENT te
Heerlen-Zuid. Tel. 045-
-422526.
Te h. AMSTENRADE, win-
kel/kantoorruimte, 70 m2,
met toilet, keuken, magazijn,
evt. met boyenwoning. Tel.
04492-1776.

Mededelingen

Eerste keer geslaagd
Bedankt

Auto-rijschool J. Sijben,
Hoensbroek.

Miranda Peters.

Erik wenst zijn lieve vrouw
het allerbeste. Plaatst u ook
zon PICCOLO op Valen-
tijnsdag? Vanaf ’ 13.25
maakt u het. mogelijk. Voor
meer info 045-719966.

Te koop Fiat UNO 70 iE,
bwj. '90, kl. zwart, v.v. brede
velgen, pr. ’ 15.000,-. Tel.
046-339684.
Te koop FIAT 127, bwj. '81,
i.z.g.st., vr.pr. ’1.350,-. Tel.
046-527521.
Te koop Ford SIËRRA 2.0,
bwj. '90, km.st. 40.000, s-
drs., blauwmet., get. glas, s-
versn., pr. ’ 18.500,-. Tel.
046-338473.

Wilt u ook iemand verrassen op
VALENTIJNSDAG?

Plaats dan een piccolo!
Al vanaf ’ 13,25 staat u erbij.

Opgave geschiedt via alle kantoren
van het Limburgs Dagblad.

MEER INFO? 045-719966
Contante betaling vereist. Legitimatie verplicht.

MERCEDES 190 D, type
1985, rood, vele extra's, vr.
pr. ’20.000,-. Tel. 04492-
-3321, na 13.00 uur.
Te k. Honda PRELUDE, bwj
'84, i.z.g.st. APK 1-93, c.d.-
install. en 4 nwe. banden.
Tel. 045-255716.
Te k. BMW 318i, i.z.g.st.
diamantzw. 15"-vlgn. bwj. 3-
'BB, vr.pr. ’18.500,-. Tel.
045-721325.
Te k. BMW 316 bwj. 78,
APK jan. '93, trekh., sunroof,
kl. wit, vr.pr. ’2.000,-. Tel.
04406-41813.
CITROEN BK 14 '88, 55.000
km, i.z.g.st. rood, ’ 11.500,-
-045-250563. St. Gregorius-
In. 12, Brunssum.
Te k. CITROEN BK 16TRS,
bwj. eind '83, APK dcc. '92,
i.z.g.st., vr.pr. ’ 4.950,-.
Heerlerweg 78, Voerendaal.
Citroen VISA Club (2 cyl.)
'81, APK 3-93, i.g.st.,

’ 1.250,-. Tel. 045-252947.
Fiat RITMO diesel, 4-drs.,
nw. model, APK 10-7-92,
zeer goede motor, olievrij,
bwj. '85, ’ 4.500,-. Tel. 045-
-323178.

Auto's

Daihatsu Quadflieg
Terrèinauto

Daihatsu Feroza EL Resin Top 1991 ’ 27.900,-
Daihatsu Rocky Wagon HR D 1985 ’ 18.750,-
Ford Siërra 2.3 Diesel Combi 1988 ’ 18.900,-
Austin Metro Van 1990 ’ 7.950,-

Automaat
Daihatsu Applause Xi Autom 1989 ’ 22.900,-

Occasions
Daihatsu Charade GT Ti 3.000 km 1990 ’ 23.900,-
Daih. Charade 1300 Breeze 31.000km 1990 ’ 15.750,-
Daihatsu Charade TS 50.000 km 1987 ’ 10.900,-
VW Passat GL 18, grijsmet. 41 .OOOkm 1989 ’ 29.900,-
Audi 80 kl. blauw 42.000km 1988 ’ 23.900,-
Honda Accord 2.0 EX 40.000 km 1989 ’ 23.750,-
Opel Kadett 13LS41.000km 1989 ’ 16.750,-
VWPolo Sedan blauwmet. 11 .OOOkm 1989 ’ 16.900,-
Mazda 1.3LX 3-drs 1989 ’ 16.750,-
Ford Fiësta 1.1 lux, rood 1988 ’ 12.900,-
Nissan Sunny Twincam coupé rood 1987 ’ 18.900,-
Alfa 33, kl. wit, zeer mooi 1987 ’ 12.900,-
Peugeot 205KR kl. rood, 42.000 km 1988 ’ 14.750,-
BMW 316 4-drs. sportvelgen 1984 ’ 10.900,-
Mitsubihi Colt 15 GLX sport 1986 ’ 10.900,-
Ford Escort 1.4CL 5-drs 1987 ’ 13.900,-
Ford Siërra 1.6 CL Sedan kl. blauw 1987 ’ 13.900,-
Ford Siërra 2.3Diesel 5-drs 1988 ’ 16.900,-
Ford Escort 1.3 CLkl. bruin 57.000km 1987 ’ 12.900,-
Lancia Thema lE, zilver, 103000km 1987 ’ 13.900,-
BMW 316 kl. blauw 124.000km 1986 ’ 14.750,-
Opel Kadett 12LS Sedan kl. zilver 1987f 13.750,-
Opel Kadett 13 LS 5-drs 1987 ’ 13.750,-
Alfa Sprint coupe 1.5kl. zilver 1987 ’ 14.750,-
Opel Corsa 12LS Sedankl. wit 1985 ’ 6.750,-
Opel Kadett 12LS 3-drs kl. rood 1984 ’ 5.950,-
Mitsubishi Cordia I.6SR 1983 ’ 6.750,-
Volvo 340 DL 5-drs 1986 ’ 9.900,-
Renault 11 TL 5-drskl. blauw 1983 ’ 4.750,-
Citroën BK 1.4 RE, 98.000km, rood 1985 ’ 6.950,-
VW Golf GTS veel ace 1983 ’ 7.950,-
Ford Escort XR3 1600i zeer mooi 1983 ’ 8.750,-
Ford Escort 1300 laser kl. blauw 1984 ’ 6.950,-
Fiat Panda White 34 1985 ’ 6.750,-
Subaru Mini Jumbo5-drs 1987 ’ 7.950,-
VW Jetta met sportvelgen 1982 ’ 4.750,-
Opel Ascona 16S, 5-drs,kl. blauw 1983 ’ 4.750,-
Ford Escort 1.3Lkl. blauw 1983 ’ 6.500,-
Fiat Uno 70S 5-drs kl. groenmet 1983 ’ 5.950,-
Opel GT specialeuitv. 2.2i 1969 op aanvr.
Skoda 120LS coupe 43.000km 1983 ’ 2.950,-
Skoda 120LS Sedan 58.000km 1984 ’ 2.950,-

Diverse inruilers v.a. ’ 500,-- 112, Landgraaf Tel. 045-321810

Occasions zoals
het hoort

Citroen BK 19 TRD rood 1984
Renault 5 TL wit 1985
Citroen 14Basis grijs 1985
Citroen Visa 11 RE rood 1986
Citroen 1400Leader 2x 1986
Toyota Corolla 1.3 DX grijsmet 1986
Citroen BK 16 TRi grijsmet 1987
Citroen 14RE rood 1987
VW Golf 1.3 met Im-velgen 1987
Citroen 14 met spoilerblauwmet 1988
Citroen 19 TRi Break wit 1988
Mitsubishi 1.5Lancer GLX grijs 1988
Citroen BK 19 GTi wit 1988
Ford Fiësta 1.1 Vinesse 1989
Opel Kadett 1.3 i 5-drs. wit 1989
Seat Ibiza 1.2 XL wit 1989
Ford Fiësta nw. model 1.4i rood 1989
Citroen AX 1.1 wit 1989
Citroen AX 1.1 Inj. 2x 1990
Citroen AX 1.4GT grijsmet 1990

Automaten
Nissan Micra met Im-velgen 1986
Volvo 340 DL 1984

De actiefste Citroen-dealer in Zuid-Limburg

Onr. goed te koop aangeb.. gevr.

De Makelaar in tevredenheid
Voor een plezierige en correcte behandeling bij:

aankoop - verkoop - verhuur - hypotheek en taxatie.
Nedu Makelaardij

Emmaplein 12, Heerlen. Tel. 045-711500.

Snel en goed Uw huis verkopen?
Jos Storms O.G. Past.Vonckenstr.44 Geleen 046-742550

Geen Verkoop! Geen kosten
Woonhuis verkopen???
Wij kopen woonhuizen direct zelf aan,

100% zekerheid en geen makelaarskosten.
PENIS VASTGOED, bel vrijblijvend 040-518428.

Gulpen
in centrum, goed gesitueerd tussengelegen woonhuis (óók
met auto achterom bereikbaar), met tuin. Ind.: beg.gr.:
woonk., eetkeuken, toilet, douche, bijkeuken. Verd.: over-
loop, 2 slpks., vaste trap naar zolder. Prijs ’ 95.000,- k.k.

LIVAC BV
Akerstraat Nrd. 11, Brunssum. Tel. 045-220550.

Sittard, Industriestraat 35
Op handelsterrein gelegen bedrijfsobjekt, bestaande uit:
showroom/verkoopruimte met verhard terrein, alsmede
vrijstaand woonhuis met o.a. kantoor, kelder, hal, woon-
kamer, luxe keuken, 3 slaapkamers en fraaie badkamer.
Uitbreiding is mogelijk. Uitv. gegevens en koopprijs op
aanvraag. Tel. 046-510655.

Personeel gevraagd

Limburgs Dagblad
vraagt

Bezorg(st)ers
voor Heerlen en Übachsberg

Voor meer info over de aard van het werk, de duur van de
bezorgroute en de hoogte van de verdiensten en extra's,
kunt u tijdens kantooruren even langskomen of bellen.
Geerstraat 5, Heerlen. Tel. 045-717719.

Chauffeur kraanwagen
gevraagd. Zond, erv. onnodig te soll. Tel. 045-411063.

Limburgs Dagblad
vraagt

bezorg(st)ers
voor

Nuth-Vaesrade
ca. 1 uur werk per dag tussen 5.30 uur en 7.00 uur,

prima vergoeding, extra's spaarregeling voor mooie kado's
provisie-mogelijkheden.

Inl.: Limburgs Dagblad, Brunssum. Tel. 045-256363.

|<^RP BV.

zoekt voor de afdeling verkoop binnendienst:
een technisch commerciële

medewerker
* opleiding op M.8.0.-niveau

* affiniteit met de automobieltechniek
* leeftijd 20-30 jaar

* commerciële ervaring gewenst
* actieve, enthousiaste en flexibele instelling

Heeft u interesse, stuur dan uw
sollicitatiebrief met CV. aan:
KERP BV, t.a.v. de Direktie,

In de Cramer 31, 6411 RS Heerlen

Qüattro Mode Sittard
vraagt een

ervaren filiaalleidster en
een part-time verkoopster

(plusm. 20 uur)
Voor deze functies denken wij aan representatieve jonge

vrouwen (plusm. 20-35 jr.) die met enthousiasme en
creativiteit geheel zelfstandig de zaak zullen leiden.

Bent u geïnteresseerd in een leuke job, richt dan uw
sollicitatiebrief met recente pasfoto en cv. aan:

Quattro, Postbus 193, 6131 AD Sittard.

Contel Montage
zoekt isolatiemonteurs/plaatopzetters voor Zuid-Nederland

1 Tel. 046-527681.

City-Tax 424242
vraagt voor direct, wegens uitbreiding activiteiten.

full-time en part-time Taxi-chauffeurs
Sollicitaties na telefonische afspraak tijdens kantooruren.

Café - Bistro - Midgetgolf zoekt
vr. Compagnon

alleenstaand, tot 35 jr., liefst i.b.v. Horeca-papieren
< Voor ml. 04755-1912, na 15.30 uur.

Van Leeuwen
Citroen

vreemde merken:
Toyota Starlet 1.3 XLi, 1990,

wit
Peugeot 205 1.4iXS 1990,

antraciet
Volvo 340 DL 1988,

antraciet
Hyundai Pony XP 1500,

1988, wit
Alfa Romeo 1.3 Junior,

1987, zilvermetallic
Volkswagen Golf 1.3, 1987,

rood/bruin
Nissan Sunny 1.7 D HB,

1987, rood
Toyota Corolla 1.3 aut.,

1984, wit
Mazda 323 HB, 1983,

zilvermetallic

Citroen:
BK 16TGi, 1991,

grijsmetallic
BK 14 TE Palais LPG, 1990,

blauwmetallic
BK 14 Chamonix, 1989,

grijsmetallic
BK 16 Leader, 1986,

blauwmetallic
BK 14 RE, 1988,

zilvermetallic,
BK 14 E, 1988, blanc meye

BK 19TRS, LPG, 1988,
blanc meye

BK Break 19 turbo diesel,
1990 blanc meye

BK Break 16 TGi, LPG,
1990 blanc meye

Inruil, garantie en financie-
ringsmogelijkhedenü!

Van Leeuwen
Citroen

Strijthagenweg 129,
Kerkrade.

Autobedrijf
Jasper BV,

officieel
Peugeot-dealer

Peugeot 205 1.4Accent '89
Audi 80 2.0E'90

Peugeot 205 1.1 Junior
'87-'B9

8MW316 1.8'83-'B4
Peugeot 205 1.1 GL'B7-'B9

Citroen BK 1.4 '88
Peugeot 205 1.1 GR '91
Citroen BK 1.9TRD86

Peugeot 205 I.4XS'BB-'B9
Fiat Tipo 1.6 IE '88

Peugeot 309 1.3 Profil
'86-'B7-'B9-90

Ford Siërra 2.3 D VAN '87
Peugeot 309 1.4KR '89-9°

Mits. Galant 1.6 GL'BB
Peugeot 309 1.9 GLD '87
Nissan Bluebird 2.0 HB '6_
Peugeot 305 1.5 Break '86
Mazda 323 F 1.6 coupé'9°

Peugeot 405 1.6 GLi
88-'B9-'9O

Mazda 323 1.3 GLX '88
Peugeot 405 1,6 GLi

'88-'B9-'9O
Opel Corsa 1.3 NB '88
Peugeot 405 GRi Break

'89-'9O
Opel Kadett 1.8 NB'BB

Peugeot 405 1.9 SRi '89
Opel Ascona 1.8 E '88
Peugeot 405 1.9 GRi

automaat '89
Renault 21 GTD '88

Peugeot 505 2.2 GTi '87
Rover 213 S '89

Talbot Solara 1.6 SX'B4
Seat Ibiza 1.5 GLX '88

Talbot Horizon 1.3 LS'B*
Volvo 340 1.7GL87

Talbot Samba Cabriolet '83
VW Golf 1.6 '87-'BB-'9O

Dit alles alleen bij
Autobedrijf
Jasper BV,

Windraak 29
6153 AC

Munstergeleen
S 046-521944

Officieel
Peugeot Dealef>

Te k. Ford SIËRRA 2.0 &
autom., bwj.'B2, vfV'

’ 5.250,-. Tel. 046-510058^.
Ford ESCORT 1400 Brav<>'
bwj. '89, 18.000 km, kl. roo*
veel accessoires, pr.n.o.t"'
Tel. 045-729850.
Te k. zeer mooie Ford FIÉS"
TA 1300 S, bwj. '80, met ora
sunroof en APK, V'
f 1.950,-. Tel. 045-225171^
Te koop Ford SIERRA rnf[
LPG, 3-drs, bwj. 86. A£verkeert in perf. staat. VrP'

’ 8.250,-. Tel. 046-740785^
l.v.m. aanschaf lease-a-1"
te koop Ford SIËRRA S*
dan '88, zwart, ged. CoJworth uitv., centr. vergren"'
en alarm met afst.bedieniri»'
LPG. Tel. 045-215990. ,
Ford ESCORT 1600 G_*
4-drs., bwj. '82, LPG, zilv*'
met., APK 5-7-92, in nw-S 1,

’4.250,-. Tel. 045-323178^,
Ford TAUNUS 1600 GLX *drs., LPG-install. APK q?r
8-10-92, in st.v.nw., DW'
'82, ’ 2.250,-. 045-323178^
Honda ACCORD t. '81, *drs., APK 6-92, ’1.950.'
045-412570, na 13.00 uur^
Honda ACCORD aut., 4-dJ5APK 10-9-92, zitverm-'-'
bwj. '83, zeer mooie aut°'

’ 3.250,-. Tel. 045-323178^
JEEP Nissan King Cab, '80'
nieuwstaat, met Hardtop, '!T
teressante prijs. Holzstr. 67'
Kerkrade. J
JEEP Nissan Patrol, &<__
Benz, '89, alle acces., gef
kent., luxe uitvoering. Hol 2'

str. 67, Kerkrade. ✓

MAZDA 626 coupé hardtof
2.0, bwj. 79, i.z.g.st., _
’1.250,-. Voskuilenweg S3,

Heerlen. J
Voor Piccolo's

zieverder pagina 18

DAIHATSU Feroza Resin-
top EL II inj., 14.000 km, mrt.
'91, div. extra's o.a. Sidebar
softtop two tone grijs met.
’7.000,- onder nw pr.
Jurgen Autocentrrum Kerk-
rade 045-452570.
Te k. Alfa ROMEO Sprint
Veloce 1.5, bwj. '80, vr.pr.
’2.200,-, APK 07-92. Tel.
045-440732 (na 17.00u).
Auto KALDEBORN, wij be-
talen ’4OO,- tot ’30.000,-
-voor uw auto! 045-411572.
INKOOP alle merken auto's.
Wij betalen de hoogste prijs!
045-416239 tot 21.00 uur.
Wij betalen ’5OO,- tot
’20.000,- voor uw AUTO
('S). Gratis afh. 045-422217
Te k. Ford SCORPIO 2.0,
5-gang bak, zeer mooi, bwj.
'86, vr.pr. ’ 11.750,-. Nieu-
we Tunnelweg 58, Kerkrade

WOONHUIZEN te koop ge-
vraagd. Mogelijk blijven wo-
nen tot u andere woonruimte
heeft. Wijman & Partners,
Heerlen. 045-728671.

Bedrijfsruimte
GEMEUBILEERDE kanto-
ren tijdelijk of permanent
mcl. receptiefaciliteiten,
postadres, telefoonbeant-
woording, tekstverwerking,
vertalingen. Maastricht, Am-
sterdam, Utrecht. Bel Euro-
Busmess-Center 043-
-821500.
Te koop Boumer UNITS, 6x
3.00x7.00 (compl. lengte
17.85x7.00) loodstype, nw.
pr. ’ 54.000,- vraagprijs

’ 9.000,-. Tel. 046-528486
Of 581182.

Kamers
ir zoekt WOONRUIMTE
tussen Vaals en Maastricht.
Tel. 045-725216.
Te h. centr. HEERLEN grote
gem. kamer, liefst ouder
pers. Tel. 045-442192
HEERLEN, studentenkamer
per 1-2-92, pr. ’375,-
-p/mnd all-in plus borg. Inl.
045-413074.
Valkenburg, KAMERS te h.
voor hele jr., eigen opg., 3
min. van station. Tel. na
12.00 uur 04406-15323.

Te koop
gevraagd

woonhuizen in de prijs-
klasse tot ’ 150.000,-.

Directe aankoop mogelijk!!
Geen verkoop, geen kosten!

LIVAC B.V.
Akerstraat Nrd. 11,

Brunssum. Tel. 045-220550

Kerkrade
in Kerkrade-West een ruim
tussengel. herenhuis met
binnenplaats. Ind.: beg.gr.:
ruime hal, toilet, kelder, gr.
woonk., eetkeuken, douche.
Verd.: 4 slpks., vaste trap
zolder alwaar 3 slpks., cv.,
pr. slechts ’ 98.000,- k.k.

LIVAC bv
Akerstraat Nrd. 11,

Brunssum. Tel. 045-220550
15 jaarvaste rente! 8,9% of
9,1% Bel. 045-712255. Na
kant.uren Dhr. J. Wetsels
045-440731. STIENSTRA
Hypotheek Service.
Te koop of te ruil vrijst. ZA-
KENPAND te Brunssum.
Geschikt voor vele doelein-
den, ook dubbele bewoning.
Gevr. bungalow, bouwgrond
of zakenpand in regio met
tel.nr. 045-21/22/23. Te
bevr. 045-231000.

Peugeot
Janssen
Kerkrade

NU 2 JAAR GARANTIE
OP AUTO'S JONGER DAN

5 JAAR!
Audi 80 1.8 S div. extra's '89
Ford Escort 1.4 CL sch.dak

'89
Ford Siërra 1.6 Laser '85
Ford Siërra 2.0 CLK6'88

Honda Civic 1.4 GL '88
Mitsubishi Colt 1.5 GLX '87
Opel Corsa 1.2 STR '87

Opel Kadett 1.3 exclusief '86
Peugeot 106KR 1.1 10-'9l
Peugeot 205XL Diesel '86
Peugeot 205 GR Diesel '87
Peugeot XE Accent 1.1 '89
Peugeot 205 XL 1.1 '85/'B9

Peugeot 205KR 1.4 '89
Peugeot 309 GR 1.6 '88

Peugeot 405 GL 1.6 '88/'B9
Peugeot 405 1.6 sch.dak '90
Peugeot GR 1.9 sch.dak '88

Peugeot 405 SR 1.6 '88
Renault 9 GTL Louisiana '86

Renault 21 RX 2.0i'87
Seat Malaga 1.5 GL '89

Toyota Corolla 1.3 SXL '87
VW Golf 1.6 GTi Im-velgen

'82
VW Golf 1.6 Manhattan '89

PEUGEOT JANSSEN
Eygelshovergracht 64

6464 GB Kerkrade
Tel. 045-460500

Zeldz. mooie EXCORT 1.3
KR 3 uitv. '83, nw. APK.
Kerkraderweg 166, Heerlen.
Ford ESCORT L Bravo, bwj.
7-'B4, APK, pr. ’6.250,-, 1e
lak, altijd binnen gestaan,
tel. 045-273743.
Te k. zeer mooie Ford ES-
CORT 1300L, bwj. '83, APK,
met vele extra's, vr.pr.
’4.750,-. M. Trompstr 24,
Landgraaf. 045-410754.

2 Metselaars
Voor diverse projecten in
Zuid-Limburg. Metselwer-
ken Van de Kleut 8.V., tel.
Ó45-311625, na 17.30 uur

045-325284
Bejaardentehuis Huize Bui-
tenlust zoekt BEJAARDEN-
VERZORGSTER of zieken-
verzorgster die zelfstandig
kan functioneren voor alle
diensten. Salaris via CAO
bejaarden. Tel. afspr. maan-
öag2Q-1, 04406-12202.
Nette FRITUREHULP gevr.
(vr.) voor ma., di., wo., liefst
met erv. Tel. 045-451453.
Gevr. POETSVROUWEN
en kassamedewerkster t.b.v
Bar-Dancing te Kerkrade,
aainm. tussen 17-20 uur.
045-458236.
Nette SERVEERSTER ge-
vraagd voor 1 a 2 avonden
oer wk., ervaring gewenst,
Ift. 20-35 jaar. Café Extase
Eöht, tel. 04754-81782.

BARDAMES gevr. v. bar in
Hoeselt Belg. int. mog. Tel.
09-32.11492330.
BARMEISJES gevr., garan-
tieloon mogelijk en vervoer
gratis. Tel. 045-217407. Na
20.00 uur 045-458916.
Disco Dancing vraagt met
spoed KELNER. Tel.
04405-3907.
Euro bouw mc. zoekt MET-
SELAARS, timmerlieden en
1 uitvoerder voor werk in
Duitsland. Tijdens kantoor-
uren van 9.00 tot 17.00 uur.
za. 16.00-17.00 uur. Tel.
043-639710.
CHAUFFEUR part-time (uit-
groei naar full-time mog.)
gevr. voor Pizzeria Max te
Kerkrade. Lft. 20 jr. Bellen
na 19 u. 045-454700.
Aannemersbedrijf Belo
vraagt ervaren BETONTIM-
MERLIEDEN en metselaars
voor Duitsland. Hoog loon.
Tel. 045-250930/250238.

AutoGarant ster-occasion-
show: Audi '80 diesel nov.
'88; BMW 520iautom. '86;
BMW 732i'84; Fiat Tipo '88;
Fiat Panda '86; Fiat Uno 45
S '86; Ford Escort 1.4 CL
'89; Ford Escort 1.6i '87;
Ford Siërra 1.6 '86; Ford
Siërra 1.6 autom. '84; Hon-
da Civic 1.3 '84; Lada 1200
'87 ’2.750,-; Mazda 323
1.6i'91; Mercedes Jeep 280
GL '84; Nissan Sunny 1.4
SLX '91; Nissan Sunny 1.6i
SLX coupé '89; Opel Omega
2.0iautom. '89; Opel Kadett
1.6 i '89; Opel kadett 1.3 LS
'87; Opel Corsa 1.2 '87 en
'84; Opel Ascona 1.6 S '85;
Opel Manta 2.0 SJ '84; Peu-
geot 405 GL 1.4 '88; Renault
5 SL '88 en '84; Seat malaga
1.5i '89; Seat Ibiza 1.5 GL
'86; Subaru busje 4-WD '90;
Subaru 1.6 DL '89; Suzuki
Swift 1.3 GLX '88; Skoda
105 L '84 ’1.850,-; Toyota
Carina 2.0 DX diesel '87;
VW Golf 1.3 Luxe '88; VW
Passat diesel '87; Volvo 340
autom. '88; Volvo 740 GL
airco. etc. '87; Volvo 360
GLS '85 en '84. Tevens rui-
me keuze voor de kleine
beurs o.a. Citroen Visa GT
'83; Ford Fiësta en Taunus
'81; Honda Civic autom. '81;
Mercedes 200 D '81; Opel
Ascona '81; Opel Manta '80
en 78; Peugeot 305 '82;
Volvo 244 GL 78 en Volvo
66 autom. '78. AUTOGA-
RANT, de grootste Subaru
dealer v.d. mijnstreek.
Schelsberg 128, Heerlen
(tussen Hendriks en Bristol)
Tel. 045-725588.
CHEVROLET Celebrity '83,
V 62.8L, autom. grijsmet,
046-512541 na 17.00 uur.
Te k. gevr. VW KEVERS
1303, voor restauratie. Tel.
045-423199.

Opel Kadett 1.8 GTE '84
Honda Civic 1.5i16 klep '90
Ford Siërra 1.8 CL aut. '88
Ford Escort XR3i 1600 '88

BMW 324D zilver '87
Fiat Tipo 1.4 IE blauw '90

Uno 45 S IE 15.000 km '90
Fiat Uno 45 IS groen '89
VWPolo 1.3i1e eig. '89
Lancia VlO IE nw.st. '89
Opel Corsa grijs kent. '85
Ford Fiësta 1.11 rood, '91

Peugeot 305 Break GR '86
Ford Escort 1100 Bravo '84
Opel Kadett 1.3iantr.met '89
Toyota Corolla 1.3 XLi 12V.
Allen i.z.g.st. Div. inruilers,
reparatie, onderhoud, APK-
keuringen, 100% financ, in-
ruil mogelijk, bovag-garantie

AUTOBEDRIJF
J. Osojnik & Zn

Eygelshovergracht 65 Kerk-
rade. Tel. 045-460734

b.g.g. 464980.

Vrijdag 17 januari 1992 "8

Lenie en Joep
30 joar jetrouwd!

Proficiat van: Marita,
Mailin, Gardie en Jo.

14 februari. Valentijnsdag
Wens je vriend(in) het alleb-
este. Al vanaf ’13.2*
plaats je een PICCOLO'
Voor meer info 045-719966



Duitsland 1
Jjj.oo Tagesschau.
"9-03 Der Denver-Clan. Amerikaanse
Jene. Afl.: Stirbt Blake?.
j°4s Dayan Qigong. Afl.6.0-00 Tagesschau.
"-03 Münchner Meister: Franz von°efregger, portret.
■["50 Hundert Meisterwerke: Das

von Chios, van Eugène
Herh.

'"00 Tagesschau.
103 (TT) Der gezahmte Wider-spenstige. (II bisbetico domato), Itali-aanse speelfilm uit 1981. Met: Adria-

Celentano, Ornella Muti, Edithpeters e.a. Herh.
Persoverzicht.
Tagesschau.
ARD-Mittagsmagazin.

3-45 Wirtschafts-Telegramm.'0o Tagesschau.
"02 "" Sesamstrasse.*-30 Naturschutz zwischen Elbe

Ostsee. Doe.serie. Afl.3 (slot):
mecklenburgische Elbtal.

1g
,15 Tagesschau.
"20 Auf dem Mond ist nie was los.

">OO ARD-Sport extra: EK VoetbalJ 992, loting vanuit Göteborg.
1?°0 punkt 5 - Landerreport.
,y15 Tagesschau.
'25 WWF-Studio.
j/35 Heidi und Erni. Serie. Afl.: Der

,' l6be Nachbar; Guter Hoffnung.
Hier und Heute.

"■45 Knastmusik. Serie. Afl.: Da-

I9r° *" Herzblatt. Show.
s^sB Programma-overzicht.,"00 (TT) Tagesschau.

"" Der Ruf des Adlers. Ameri-
£*anse serie. Afl.4 (slot): Die Un-j°eugsamen.,-44 Tagesthemen-Telegramm.jMS Gott und die Welt.

~-j*o Tagesthemen. Actualiteiten."°0 Die lieben Verwandten. Serie.
O[J-: Die Frühjahrsgrippe.

Sportschau.
"50 Kommissar Maigret stellt ei-?e Falie. (Maigret tend vn piege),ranse speelfilm uit 1957. Met: Jean

O^abin, Annie Girardot e.a.j.^s Tagesschau.
1 50-01.55 Z.E.N.

TV
FILMS VIDEO

Duitsland 1en 2
'03 II Bisbetico Domato. Italiaan-

jj5 'ilm uit 1980 van Castellano &
Vrijgezelle boer raakt in det.ai van Milanese schoonheid. Ma-

-9© film met Adriano Celentano enue mooie Ornella Muti.

RTL4
J^-45 Texas, adio. Italiaans-Engel-B film uit 1966 van Ferdinandoal-i. Revolverheld trekt samen
I®1 zijn broer van Texas naar

©xico om de moord op hun vader.^wreken. Met Franco Nero en Jo--86 Suarez.

Duitsland 2
2j-30 Carola Lamberti - Eine vom
pjlrkus. Oostduitse film uit 1954 vanar>s Muller. Zwak verhaal over

'e broers die in het circus werken
achter een schoonrijdstertje. Met Henny Porten enMorst Naumann.

BRT1
IR r\
Sp ?° Le quatrïèrtie pouvoir. Fran-je film uit 1985 van Serge Leroy.
"urr>alist probeert moord op te los-n °P lid van een vanuit Parijs

operende Arabische verzetsgroep.
Met Philippe Noiret en Nicole Gar-
cia.

" Nicole Garcia en Philippe Noiret in 'Le quatrième pou-
voir'. (BRT 1 - 16.00 uur).

RTL Plus
20.15 Over the Top. Amerikaanse
Stallone-film uit 1987 van Mena-
hem Golan. Armworstelwedstrijd
tussen Sylvester Stallone en zijn
schoonvader moet beslissen over
voogdij van Stallone's zoontje.
Heel matig.

Nederland 2
13.00-13.12 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
16.00 "" Journaal.
16.08 Muziek uit duizenden.
16.55 Derrick. Duitse misdaadserie.
Afl.: Mozart en de dood. Herh. De
17-jarige violiste Marion Scholz wordt
door 2 dronken mannen verkracht.
Haar vriend Justus slaat hen in el-
kaar. Derrick heeft het vermoeden
dat de mannen al eerder hebben toe-
geslagen, waarbij ze de vrouw in
kwestie hebben vermoord. Als hij
erachter komt wie het zijn, besluit hij
ze te arresteren. Voordat het zover is,
gaan de twee eerst nog even bij Jus-
tus langs.

18.00 "" Journaal.
18.20 De bal is rond. Jeugdsportpro-

gramma. Presentatie: Walter Tierne-
ssen.

18.58 De teenage hero turtles. Te-
kenfilmserie. Afl.: Leonardo contra
Tempestra.

19.26 (TT) Over m'n lijf. 16-delige
medische info-show over de werking
van het menselijk lichaam. Afl.: Bloed
serieus.

20.00 (TT) Op goed geluk. Spelpro-
gramma gepresenteerd door Carry
Tefsen.

20.45 (TT) Medisch Centrum West.
Nederlandse ziekenhuisserie. Afl.:
Het gevecht. Vita Zwart komt als
slachtoffer van een verkrachting bin-
nen bij de eerste hulp. Als uitkomt dat
ze in een bordeel werkt, roept haar
verhaal nogal wat twijfels op.

21.44 De tv-dokter. Medische tips van
Ferdinand Zwaan.

21.45 TROS tv show. Amusement-
sprogramma met Ivo Niche.

22.39 Crime time. Tweewekelijks ma-
gazine over de misdaad. Presentatie:
Jaap Jongbloed.

23.20 De aanslag op Gorbachev.
(Red King, white knight), thriller van
Geoff Murphy. Met: Torn Skerritt, He-
len Mirren, Max von Sydow, e.a. De
KGB-spion Tulayev heeft een afkeer
van de glasnost en de perestrojka en
beraamt een aanslag op Gorbatsjov
zodat alles bij het oude kan blijven.

01.00-01.05 "" Journaal.

Duitsland 2
09.00 Zie Duitsland 1.
13.45 EURO. Europees magazine.
14.30 Carola Lamberti - Eine vom
Zirkus. Oostduitse speelfilm uit 1954
van Hans Muller. Met: Henny Porten,
Horst Naumann, Hans Rüdiger Renn
e.a.

16.00 heute.
16.05 Der Kurier der Kaiserin.

Jeugdserie. Afl.: Der Goldmacher.
16.30 Pfiff. Sportprogramma voor de

jeugd. Presentatie: Ulrike Anger-
mann.

16.55 ZDF-Glückstelefon.
17.00 heute.
17.10 Sport heute.
17.15 "" landerjournal.
17.50en 18.25 Die Simpsons. Ameri-
kaanse tekenfilmserie. Afl.: Bart wird
ein Genie./Afl.: Horror frei Haus.
Aansl. Programma-overzicht (VPS
18.50).

19.00 heute.
19.20 Der Landarzt. Serie. Afl.: Der
neue Doktor.

20.15 (TT) Derrick. Politieserie. Die
Reise nach München. De werkloze
Hogo Sassner hoopt in München ein-
delijk weer werk te vinden. Wanneer
er 's nachts in zijn pension een
moord plaatsvindt, is Sassner best
bereid om niet te vertellen wat hij ge-
zien heeft. Maar daar moet wel iets
tegenover staan.

21.15 Die Reportage: Saddam, der
machtige Verlierer, reportage over
Irak en Saddam Hoessein.

21.45 heute-journal.
22.15 Mainz bleibt Mainz. Wie es

singt und lacht, programma over her-
inneringen aan carnavalszittingen in
de jaren zeventig.

23.15 Allein gegen dieMafia. 28-deli-
ge serie. Afl.3. Cattani viert zijn over-
winning op de moordenaar Cirinna en
de drugsbende van de Mafia, ofwel
hij weet dat de werkelijke bazen bui-
ten schot zijn gebleven. In een televi-
sie-interview spreekt hij dreigende
woorden in de richting van de Mafia-
bazen.

00.15 heute.
00.20-02.05 Dennis Hopper - The

last movie. Amerikaanse speelfilm
uit 1971 van Dennis Hopper. Met:
Dennis Hopper, Don Gordon, Roy
Engel e.a.

RTL Plus
22.00 Black Eagle. Amerikaanse
vechtfilm uit 1987 van Eric Karson.
De hoogtrappende Belg Van Dam-
me als sovjet-schurk vecht tegen
de held Sho Kosugi.

RTL4
22.10 Police Academy I. Ameri-
kaanse komedie uit 1984 van Hugh
Wilson. Toelatingseisen voor de
opleiding tot politieagent worden

geschrapt. Een dolle boel dus op
de politieacademie. Voor de lief-
hebbers van Amerikaanse humor.
Met Steve Gutenberg en Kim Cat-
tral.

Nederland 3
08.55-09.00 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
10.00-10.30 (TT) Nieuws uit de na-
tuur. Afl. 14.

11.00-11.30 (TT) Schooltv-weekjour-
naal. Afl. 16.

13.00-13.12 Nieuws voor doven en
slechthorenden.

15.50 Studio sport. Rechtstreeks ver-
slag van de EK schaatsen voor da-
mes en heren in Heerenveen.

18.00 "" Journaal.
18.15 Studio sport.
18.50 Sesamstraat.
19.05 Studio sport.
19.40 Jeugdjournaal.
19.50 Uitzending van het GPV.
20.00 Studio sport. Rechtstreeks ver-

slag van de EK schaatsen te Heeren-
veen.

21.30 Rotiand. Jan Rot presenteert
het tweede deel van de 6-delige serie
over de Snikken glimlachjes met
Frank Boeyen en Jack of Hearts.

22.00 "" Journaal.
22.15 Studio Sport journaal.
22.30 NOS-Laat. Achtergrondinforma-

tie met om 23.00 Gesprek met de
minister-president door Hans Emans.
Presentatie: Charles Groenhuijsen.

23.10 Markant. Filmportret van de
grafisch kunstenaar S.L. Hartz.

00.00-00.05 Nieuws voor doven en
slechthorenden.

" Frank Boeijen in 'Rot-
iand'. (Nederland 3 - 21.30
uur)

RTL4
06.55 Nieuws.
07.00 Cartoon.
07.25 Nieuws.
07.30 Cartoon.
08.00 Nieuws.
08.05 The bold & the beautiful. Ame-

rikaanse soap. Herh.
08.30 Nieuws.
08.35 M.A.S.H. Amerikaanse comedy-

serie.
09.05 Nieuws.
09.10 Love boat. Amerikaanse serie.
10.00 Goede tijden, slechte tijden.
10.30 As the world turns. Ameri-

kaanse serie.
11.15 64.00 Gulden vraag. Herh.
11.40 Hitbingo. Herh.
12.40 Clip.
12.45 Texas Idaho. Italiaans/Engelse

speelfilm uit 1966. Met: Franco Nero,
José Guardiola, Livio Lorenzon e.a.

14.15 The Oprah Winfrey show.
Amerikaanse talkshow.

15.05 Sons & daughters. Australi-
sche serie.

15.35 The bold & the beautiful. Ame-
rikaanse soap.

16.00 Telekids. Kinderprogramma.
16.30 Happy days. Amerikaanse se-

rie.
17.00 5 uur show.
18.00 Nieuws.
18.20 Prijzenslag.
18.50 Scrabble.
19.00 Rad van fortuin.
19.30 Nieuws.
20.00 Goede tijden, slechte tijden.

Nederlandse dramaserie.
20.30 Wie ben ik? Spelprogramma.
21.10 De prins van Bel Air. Ameri-

kaanse comedyserie.
21.40 Get a life. Amerikaanse come-

dyserie.
22.10 Police academy 1. Amerikaan-

se speelfilm uit 1984. Met: Steve
Guttenberg, Kim Cattrall, G.W. Bai-
ley, Bubba Smith, Donovan Scott e.a.

23.45 Nieuws.
00.00 Twin Peaks. Amerikaanse dra-

maserie.
00.50 M.A.S.H. Comedyserie. Herh.
01.15 The Oprah Winfrey Show.

Herh.
02.00 Teletext.

Duitsland 3 West
08.55 Seniorengym. 09.10 School-tv.
11.40 Teletekst. 11.50 Das Recht zu
lieben, serie. Af 1.58. 12.15 WM-Wis-
senschaftsmagazin. (herh.). 13.00 Sig-
nale: Der Mann im Schatten - Der
mannliche Geliebete, doe. (herh.).
13.45 Umweltspiegel: Diskai - atme,
doe. (herh.). 14.15 W 3aktuell. 14.20
FensterPlatz. 15.30 Linie K. 16.00 W3
aktuell. 16.05 Sonne, Wem und harte
Nüsse, serie. Afl.3. 16.30 Expedjtion in
magische Weiten, doe.serie. Afl.: Sja-
manen in Korea. 17.15 Streifzüge:
Aachen. 17.30 Cursus bedrijfsecono-
mie. 18.00 Aktuelle Minute. 18.01 De-
grassi Junior High, jeugdserie. Af1.39.
18.57 Programma-overzicht. 19.00 Ak-
tuelle Stunde (19.45 Raamprogram-
ma's). 20.00 Landesspiegel: Die kalte
Strasse der Hoffnung. 20.45 Die Zu-
kunft der Vergangenheit, doe.serie.
Afl.3. 21.30 W 3aktuell. 21.45 ZAK.
22.30 Nordwestwind (Noroit), Franse
speelfilm uit 1976. Met: Bernadette La-
font, Geraldine Chaplin, Kika Markham,
e.a. 00.39 Nieuws. Aansl.: Linie K.

RTL Plus
06.00 RTL Früh-Magazin. Met om:
06.05 GeldMarkt;
06.30 Guten Morgen Deutschland;
08.30 RLT aktuell.
08.35 Der Hammer. (Sledge Ham-

mer), Amerikaanse misdaadserie.
Afl.: In Hammers Obhut. Herh.

09.00 Australian Open '92. Tennis-
kampioenschappen Melbourne, sa-
menvatting.

09.30 Australian Open '92. Tennis-
kampioenschappen Melbourne, live.

12.55 RTL aktuell.
13.00 Ein Vater zuviel. (My two

dads), Amerikaanse serie. Herh.
13.30 California Clan. (Santa Barba-

ra), Amerikaanse serie. Aansl.: RTL
aktuell.

14.20 Die Springfield Story. (The
guiding light), Amerikaanse serie.
AansL: RTL aktuell.

15.05 Dallas. Amerikaanse serie. Afl.:
Finsteres Geschaft. Aansl.: RTL ak-
tuell.

15.55 Chips. Amerikaanse politiese-
rie. Afl.: Das Ding aus dem Meer.

16.45 Riskant! Spelprogramma met
Han.s-Jürgen Baumler. Aansl.: RTL
aktuell.

17.10 Der Preis ist heiss. Spelshow
met Harry Wijnvoord.

17.45 Durchgedreht. Videoshow.
17.55 RTL aktuell.
18.00 Dallas. Amerikaanse serie.

Herh.
18.45 RTL aktuell.
19.15 Pazifikgeschwader 214. (Black

sheep squadron), Amerikaanse actie-
serie. Afl.: Fehlentscheidung. Herh.

20.15 Over the top - Sylvester Stal-
lones Muskelspiel. Amerikaanse
speelfilm uit 1986 van Menahem Go-
lan. Met: Sylvester Stallone, Robert
Loggia, Susan Blakely, e.a. Herh.

22.00 Red Eagle. Amerikaanse speel-
film uit 1987 van Eric Karson. Met:
Sho Kosugi, Jean-Claude van Dam-
me, Doran Clark, e.a.

23.40 RTL aktuell.
23.50 Sexualprotz wider Willen.

(The love God), Amerikaanse kome-
die uit 1968 van Nat Kiken. Met: Don
Knotts, Arme Francis, Edmond
O'Brien, e.a.

01.00 Australian open '92. Tennis-
kampioenschappen Melbourne.

" Walter Plathe in 'Der
Landartz'. (Duitsland 2 -19.20 uur).

Duitsland 3 SWF
08.15 Tele Gym. 08.30 Cursus econo-
mie. 09.00 School-tv. 10.40 Pro-
gramma-informatie. 16.00 This week.
16.15 Actualités. 16.30 Gott und die
Welt. Cursus economie, (herh.). 17.30
Robbi, Tobbi und das Fliewatüüt, kin-
derserie. Afl.2. (herh.). 17.53 Barney,
kinderserie. Afl.: Die Abmagerungskur.
(herh.). 17.58 Der Doktor und das liebe
Vieh, serie. 18.26 Das Sandmannchen.
18.30 SW-Journal. 19.00 Service urn
Sieben. 19.16 Was die Grossmutter
noch wusste, tips. 20.00 Lindenstras-
se, serie. Afl.: Gin und die Folgen.
20.30 Bad Emser Saulen für Hundert-
wasser, filmportret van een kunste-
naarsechtpaar. 21.00 Nieuws. 21.15
Menschen unter uns: überleben in
Queens. 22.00 Harald und Eddi, sketc-
hes. 22.30 ■ Der Engel, der ein Teufel
war (Voici ie temps des assassins),
Franse speelfilm uit 1956. Met: Jean
Gabin, Daniele Delorme, Lucienne Bo-
gaert e.a. 00.20 Nieuws. 00.22 Pro-
gramma-informatie.

Duitsland 3 West
22.30 Noroit. Franse film uit 1977
van Jaques Rivette. Jonge vrouw
wil moord op haar broer wreken.
Daartoe infiltreert ze in de bende
van de vrouw de 'de dochter van
de zon' wordt genoemd. Bizarre,
maar aardige film met Bernadette
Lafont en Geraldine Chaplin.

Duitsland 1
23.50 Maigret tend vn piège. Fran-
se detectivefilm uit 1957 van Jean
Delannoy. Commissaris Maigret
probeert middels een oude truc een
vrouwenmoordenaar uit zijn tent te
lokken. Erg goede Simenon verfil-
ming met Jean Gabin en Annie Gi-
rardot.

Duitsland 2
0.20 The Last Movie. Amerikaanse
film uit 1971 van Dennis Hopper
die daarvoor met 'Easy Rider' een
fortuin verdiende. Dat fortuin werd
voor een groot gedeelte besteed
aan sterke drank en cocaïne, het-
geen aan deze grotendeels onbe-
grijpelijke film is af te zien. Goed
camerawerk en goed acteerwerk
van hoofdrolspeler Julie Adams. Al
Hoppers' vrienden spelen mee, dat
wel.

televisie en radio vrijdag

Nederland 1
'3.00-13.12 Nieuws voor doven en
slechthorenden.6.00 "" Journaal.6.07 Torn en Jerry. Tekenfilmserie.

'""21 (TT) Service salon. Gevarieerd
fniddagprogramma.
"30 Ereprijs 117. Familieprogram-
Ria met Minoesch Jorissen.
'«"00 Boggle. Woordspel. Presenta-re: Hans Schiffers.
'""28 Ja, natuurlijk extra. Natuurfilm-
Serie. Vandaag: documentaire over
net leven in en rond de Zuidpool.

J8.56 De roze panter. Tekenfilmserie.'9.04 Different world. Amerikaanse
comedyserie. Whitley en Dwayne
studeren af, en Ron doet net alsof hij
[*>k zijn bul heeft om zijn vader niet
waad te maken.

'""29 Cosbyshow. Amerikaanse co-
medyserie. Theo heeft een bijbaantje

'n het wijkcentrum waar hij bijles en
schooladviezen geeft aan kinderen,
[jij ziet deze dingen zonnig in, maar

M komt van een koude kermis thuis.«M)0(""+TT) Journaal.
<"-25 Voyage of terror. (De kapingyan de Achille Lauro), miniserie. Met:
°urt Lancaster, Eva Marie Saint,

Montagnani e.a. Afl.l. Het
Waargebeurde verhaal over de ka-
Ping van een cruiseschip in 1985Jtoor Palestijnen.

Cheers. Amerikaanse comedy-
serie. Een beroemde honkballersPeelt zijn jubileumwedstrijd. Sam
Wordt gevraagd ook mee te doen,

eigenlijk mag hij de speler niet
10.

Claude Monet: Ik schilder zoalsde vogel zingt (2), portret van de
schilder Claude Monet. Dit deel gaat
c^er de laatste periode van Monet's
carrière, waarin hij in Giverny, Parijs
J-n aan de Normandische kust ver-blijft. Ook bezoekt hij Nederland.

Hercule Poirot. 5-delige serie
."ïisdaadverhalen. Afl.3: The adventu-
'* of Johnnie Waverley. Een rijke

roept de hulp in vanpoirot als hij vermoedt dat zijn zoon-Je gekidnapped zal worden.
J>-54 Miniatuur.
""■O3-00.08 "" Journaal.

België/TV 1
14.30-15.30 Schooltelevisie. 14.30

Wereldoriëntatie; 15.00 Nederlands.
16.00 Macht van de media. (Le qua-

trième pouvoir), Franse speelfilm uit
1985. Met: Philippe Noiret, Nicole
Garcia, Jean-Claude Brialy e.a.

17.30 Mooi en meedogenloos. (The
bold and the beautiful), Amerikaanse
serie. Afl. 340.

17.55 Nieuws.
18.00 Tik tak. Animatieserie. Afl. 17.
18.05 Postbus X. Jeugdserie. Van-

daag: De gouden schoen.
18.30 TV 1 - Top 30.
19.03 Buren. (Neighbours),
19.25 Mededelingen.
19.30 Journaal/Sport.
20.00 Kwislijn.
20.05 Sledge Hammer. Amerikaanse

comedyserie. Afl. 15: Belegering.
20.30 De sleutels van het Fort

Boyard. Spelprogramma.
21.35 Matlock. Amerikaanse mis-

daadserie. Afl.: Starlet. Aansl. Paar-
denkoersen.

22.30 Vandaag/Sport.
22.55 The free Frenchman. 6-delige

Engels/Franse serie. Afl.l. Madelei-
ne, dochter van prof. Bonnet, en de
rijke Bertrand de Roujay trouwen en
verhuizen naar Parijs. Vrienden den-
ken dat het huwelijk niet lang duurt.

23.40-23.45 Coda. Stefaan van den
Bremt leest: De tuin is klein.

België/TV 2
18.55 Nieuws.
19.00 De mens en het water.
19.30 Het Capitool. (Capitol), Ameri-

kaanse serie. Afl. 322.
19.53 Benny HUI.
20.00 Vlaanderen vakantieland.Toe-

ristische portretten: Malmedy - Stave-
lot - Trois-Ponts; Zeeland.

20.35 Kijk uit! Verkeerstip.
20.40 Ten huize van. Jozef Deleu.
21.30 Journaal/Sport.
22.00 Affiche. Kunstprogramma.
22.30-23.15 Concert. Slavische dan-

sen opus 72, Dvorak. BRTN-Filhar-
monisch orkest 0.1.v. Fernand Terby.

SAT1
06.00 Guten Morgen mit SAT 1. 08.30
■ Bezaubernde Jeannie. Amerikaanse
serie. Herh. 09.00 SAT 1 Bliek. 09.05
Rückkehr nach Eden. Australische se-
rie. Herh. 10.00 Wahre Wunder. Show-
programma. Herh. 10.55 Hunter. Ame-
rikaanse misdaadserie. Herh. 11.55
Glücksrad. Spelprogramma. Herh.
12.45 Tele-Börse (13.00 SAT 1 Bliek).
13.35 Unter der Sonne Kaliforniens.
Amerikaanse serie. 14.30 ■ Bezau-
bernde Jeannie. Amerikaanse serie.
Herh. 15.00 SAT 1 Bliek. 15.05 Falcon
Crest. Amerikaanse serie. 16.00 Cag-
ney & Lacey. Amerikaanse misdaadse-
rie. Herh. 17.00 SAT 1 Bliek. 17.05
Geh aufs Ganze. Spelshow. 18.15 Bin-
go. 18.45 Guten Abend, Deutschland.
19.20 Glücksrad. 20.05 WetterNews.
20.15 Zwei sind nicht zu bremsen. Itali-
aanse actiekomedie uit 1978. Herh.
22.20 Todesschwadron. Amerikaanse
misddadfilm uit 1983. 00.00 SAT 1
Bliek. 00.10 Tanzstunden-Report. Duit-
se sexfilm uit 1973. Herh. 01.40 Vor-
schau/Videotext.

Radio 1 radioRadio 1 7.07 Het Gebouw met om
7.07 Afdeling nieuws (7.30 Nws).
8.30 De tafel van NL. 9.30 Het ar-
chief. 10 05 De reddeloze reporta-
ge. 11.05 De documentaire. 12.05
Afdeling nieuws. (12.30 Nws.)
12.34 Informatie voor de vissers
12.55 Mededelingen t.b.v land- en

tuinbouw. 13.10 Hier en nu, met
om 13.45Kerk vandaag. 16 05 VA-
RA Radio I vrijdageditie (17.30
Nws). 18.00Vervolg VARA Radio Ivri|dageditie. 20.04 NCRV-Bulletin.
21.04 NCRV-vrijdag-sport. 23.07
Met het oog op morgen. 0.02-7.00
Veronica s Oh, Wat een nacht, met
om 0.02 De stemband. 2.02 Oh,
wat een nacht 5.02-7.00 Ook
goeiemorgen.

Radio 2
7.04KRO's ontbijtshow. 8.30 Post-
bus 900. 8.50 Het levende woord.
9.04 Adres onbekend. 10.04In ant-
woord op 11 50 Postbus 900
12.04 Alleen op vri|dag. 14.04Ra-
tel plus. 15.30 Binnenlandse za-
ken. 16.04 Gerard de Vries draait
op verzoek. 17.04 Nederlands hit-
werk. 18.04 Gesprek met de minis-
ter-president. 18.09 Opium radio.
20.30 Hersengymnastiek.
21.00-7.00 Zie Radio 1.

Radio 3
6.02 Ook goeiemorgen. 9.04 Goud
van oud. 12.04 Van Diepen draait
door. 15.04 De top 40. 18.04 De
avondspits 19 04 Dinges en Van
Inkel. 22.04-24.00 Countdown ca-
fé.

Radio 4
7.00 Nws. 7.02 Vroeg ochtendcon-
cert 1. 8.00 Nws. 8.02 Vroeg och-
tendconcert 2: Heksen en tovena-
ressen. 9.00 Grote Russische
meesters (5): David Oistraich (2).
Muz. voor viool en piano. 10.00
Valery Gergiev dirigeert Prokofjev.
Roméo et Juliette, Prokofjev. Kirov
Theater Ork 12.30 Jazz op vier -concert. 13 00 Nws. 1302 Operet-
te: Marehen aus dem Oriënt. 14.00
Orgelbespeling. 1430 Songs of
praise 15.00 Klein bestek. 15 45
Uit de schat der eeuwen. 16.15
Crème du baroque 17.00 De psal-
men. 17.20 Concertante. 18.00
Nws 18.02 Muziekjournaal. 19.00
Uit het muziekarchief 20.00 Nws.
20.02-24.00 Supplement, met A.
Muziek en theater; ca.23.00 De be-
denker bedacht.

Radio 5
6.30-6.50 Scheepvaart- en markt-
berichten en uitgebreid weerbe-
richt. 8.30 De onderstroom. 8.55
Scheepspraat. 900 Nws. 902
NOS Sportief 9.25 Waterstanden.
9.30 Sporen in het verleden. 10.00
In gesprek. 10 55 Vrijzinnig vizier.
11.00 Een leven lang. 12.00 Nws.
12.05 Toegift. 12.15 Hobbyvitami-
nen. 13.00 Nws. 13.10 Het Ge-
bouw deze week met om 13 10 Het
interview; 1400 Het onderzoek:
14.30 Muziek uit het Gebouw:
15 00 Het idee; 16.36Welingelich-
te kringen. 17 35 Postbus 51 radio-
magazine 17.55 Mededelingen en
schippersberichten. 18 00 Nws.

18.10 Paulus de boskabouter
18.20 Uitzending van het GPV.
18 30 Homonos. 19.00 Nieuws en
actualiteitenrubriek in het Turks.
19.30 Nieuws en actualiteitenru-
briek in het Marokkaans en het
Berbers. 20.15 Nieuws en actuali-
teitenrubriek in het Chinees. 20 30
De bijbel open 20.55 België totaal.
21.05 Schoolagenda. 21.20 Zicht
op Israël. 21 40-22.00 Theologi-
sche verkenningen.

België/RTBF 1
12.10 Vacatures. 12.25La fete dans la
maison. Herh. 13.00 Nws. 13.35 La
bonne occase, Franse speelfilm uit
1964. 15.10 Au nom de la loi. Herh.
16.10 Gourmandises. Herh. 16.25
Clips. 16.30 Nouba nouba. 17.25 Duo
d'enfer. 18.25 La fete a la maison.
19.00 Ce soir. T9.30 Journal. 20.05
Jeunes solistes. 21.20 Poltergeist 111,
Amerikaanse speelfilm uit 1988. 23.00
Vidéothèque. 23.55 Nws. 00.15-00.20
Bourse.

België/Télé 21
14.00 Cursus Ned. 14.30 Cursus E.
15.00 Muzzy in Gondoland 2. 16.45
Planète des Hommes - Les Mende.
Herh. 17.40 Nouba nouba. 18.30 Hitch-
cock présente. 19.00 Radio 21. 19.30
Journal. 20.00 Jerry la grande gueule
(The big mouth), Amerikaanse speel-
film uit 1967. 21.30 Nws. 22.05 Art 21:
La maniere negre ou Aimé Césaire,
chemin faisant. 23.05 Ce soir.
23.35-00.00Coup de film.

TV 5
07.00 Nws. 07.40 Cursus Fr. 08.00
Clin d'oeil. 08.05 Can. nws. 08.20 Nws.
08.30 Selection One world. 08.55 Eu-
rojournal. 09.55 La marché du siècle,
(herh.). 11.25 Magellan. 11.40 Science
cartoon. 11.50-11.55 Nws. 16.05 Nws.
16.15 Faut pas rever. 17.15 Magz culi-
naire. 17.40 Kim et Clip en Casimir.
17.55 Cursus Fr. 18.10 Le jeu des dic-
tionnaires. 18.30 Nws. 18.50 Clin
d'oeil. 19.00 Trente millions d'amis.
19.30 Belg. nws. 20.00 Les enfants de
l'exil. 21.00 Nws. 21.30 Recital Julien
Clerc. 22.30 Le francaix tel qu'on le
parle. 23.00 Nws. 23.20 Média Sud.
23.35-23.40Sauve qui veut.

RAI UNO
06.55 Ochtend- en middagprogramma.
18.00 Flash. 18.05 Occhio al biglietto.
18.05 Italia chiamo. 18.50 II mondo di
Quark. 19.40Almanacco del giorno do-
po. 19.50 Che tempo fa. 20.00 Tele-
giornale. 20.40 Gli anni spezzati, film.
22.45 Linea notte. 23.00 Da Lenin a
Gorbaciov. C'era una volta I'URSS.
00.00 Che tempo fa. 00.30 Oggi al par-
lamento. 00.40 Mezzanotte e dintorni.
01.00 DSE. 01.30 Linea notte. 01.45 A
che prezzo Hollywoodl, film. 03.10 Li-
nea notte. 03.25 Eureka, film. 05.30
Divertimenti. 06.05 Notre Dame, film.

BBC 1
07.00 Teletekst. 07.30 Breakfast news.
10.05 Kilroy, discussie. 10.50 Hot
chefs. 11.00 News. 11.05 Playdays.
The tent stop. 11.25 Stoppit and Ti-
dyup. Afl.: Take care. (herh.). 11.35 No
kidding with Mike Smith, quiz. 12.00
News. 12.05 Travel show extra. 12.30
People today, talkshow. (13.00 News).
13.20 Pebble Mill, talkshow. 14.00
News. 14.30 (TT) Neighbours, serie.
14.50 Only when I larf, Engelse speel-
film uit 1968. Met: Richard Attenbo-
rough, David Hemmings, Alexandra
Stewart e.a. 16.30 Twee tekenfilms.
16.50 Bitsa. 17.05 Night birds on Nan-
tucket. 17.20The further adventures of
SuperTed, tekenfilmserie. (herh.).
17.30 Hangar 17, amusement. 17.55
Newsround extra. 18.05 (TT) Grange
Mill, jeugdserie. 18.35 (TT) Neighbours,
serie. (herh.). 19.00 (TT) News. 20.00
Wogan, talkshow. 20.35 (TT) Harry
and the Hendersons. Afl.: Harry and
the homeless man. 21.00 (TT) Grace
and favour, serie. 21.30 Caught in the
act, homevideofilms. 22.00 (TT) News.

22.30 (TT) Love hurts. Afl.: Walk right
back. 23.20 Critical condition, Ameri-
kaanse speelfilm uit 1987. Met: Ri-
chard Pryor, Joe Mantegna, Ruben
Blades e.a. 01.00 The wicker man, En-
gelse speelfilm uit 1973. Met: Edward
Woodward, Christopher Lee, Britt
Ekland e.a. 02.30-02.35 Weer.

BBC 2
09.00 Breakfast news. 09.15 Westmin-
ster. 10.00 School-tv. 11.20 Around
Scotland. Afl.: Story of a story part 1.
11.40 School-tv. 14.20 Greenclaws.
(herh.). 14.35 Bunyip. Afl.: Wombat.
14.40 School-tv. 15.00 News. Aansl.:
Words and pictures. 15.15 Sport on
Friday. (16.00 News). 16.50
New5.17.35 Catchword, quiz. 18.05
Behind the headlines. 18.35 The clo-
thes show. (herh.). 19.00 (TT) Thun-
derbirds. Afl.: The imposters. 19.50 ■
Dr. Who, sf-serie. Afl.: The time medd-
ler: A battle of wits. 20.15 100 %, jon-
gerenmagazine. 21.00 Lynn Siddons.
21.30 (TT) Old garden, new gardener.
22.00 Victoria Wood as seen on TV,
comedyserie, (herh). 22.30 (TT) Gulf
Hypotheticals. 23.30 Newsnight. 00.15
What the papers say. 00.30 Scrutiny.
01.00 Weer. 01.05-01.40 Behind the
headlines, (herh.).

Sportnet
08.00 Eurobics. 08.30 Road to Albert-
ville. 09.30 Boksen. 10.30 Eurobics.
11.00 Voetbal. 12.00 IJschockey.
14.00 Basketbal. 15.00 Ski special.
15.30 Voetbal. 16.30 Golf. 17.30 Pilote.
18.00 Ski report. 19.00 Basketbal.
19.30 Voetbal. 21.30 Basketbal. 23.00
Voetbal. 00.00 Boksen. 01.30 Skiën.
02.00 Volleybal. 03.00 Voetbal. 04.00
Golf. 05.00-07.00 Snooker classics.

Eurosport
09.00 Rally. (herh.). 09.30 Voetbal,
(herh.). 11.00 Trans world sport. 12.00
Road to Albertville. 12.30 EK Basket-
ball, (herh.). 14.00 Rally. (herh.). 14.30
Voetbal, (herh.). 16.00 Voetbal. 17.00
Motorsport. 18.00 Kickboksen. 19.00
Track action magz. 19.30 EK Basket-
bal. 21.00 Rally Parijs - Kaapstad, live.
21.30 News. 22.00 Boksen. 23.00
Voetbal, (herh.). 00.00 Rally. (herh).
00.30-01.00 News.

CNN
09.45 Newsroom. 12.30 Business Mor-
ning. 13.30 Business day. 15.00 Larry
King. 16.00 World day. 17.30 Crier and
Co. 20.00 World business tonight.
21.00 The int. hour. 23.00 World busi-
ness tonight. 23.30 Showbiz today.
00.00 The world today. 01.00 Moneyli-
ne. 01.30 Crossfire. 02.00 Prime news.
03.00 Larry King. 05.00 Showbiz today.

Omroep Limburg
07.00 Limburg Aktueel. 8.00 Radio
Euregio. 8.30 Limburg op vrijdag
9.00 Licht Limburgs. 10.00 Op de
valreep 12.00 Limburg Aktueel.
13.00 Overname landelijke zender
17.00 Limburg Aktueel. 18.00 Het
Podium. 18.30 Vasteloavesleed-
jeskonkoer

België/Radio 2
06.00 Nieuws. 6.05 Voor dag en
dauw 8.00 Nieuws 8 10 Het leven
is mooi. 10.00 Nieuws 10.03 Pla-
tenpoets 11.50 Het koekoeksnest
12.00 Radio 2 regionaal. 13.00
Nieuws. 13.10 Goed op vrijdag.
14 00 Het Algemeen Belang. 17 00
Radio 2 regionaal. 18 00 Nieuws
18.10 Hitriders. Toppers en platen

van vroeger. 20.00 Het eenzame
hartenburo 22 00 Nieuws 22.05
Country-side. 23.30 Nachtradio.

WDR4
04.05 Radiowecker 6 05 Morgen-
melodie. 8.07 Morgenmelodie und
Wetterbericht 9.05 Musikpavillon
12.00 Nachrichten und Wetter.
12 05 Zur Sache 12 07 Gut aufge-
legt (1300 Mitmenschen) 1400
Nachrichten 14.05 Stichwort Wirt-
schaft. 14.07 Auf der Promenade
15.00Café-Konzert 16 05 Heimat-
melodie 17 00 Der Tag urn Fürff.
17 07 Musikexpress. 20 00 Nach-

richten. 20 05 Zwischen Broadway
und Kudamm 21.10 Musik zum
traurnen. 22 30-4.05 Nachtex-press.

Super Channel
06.30 USA market wrap. 06.40 Busi-
ness insiders. 07.05 Business view.
07.30 Sports news. 07.35 News focus.
08.30 Spiegel tv. 09.00 The mix. 09.30
Super shop. 10.00 Victory. 10.30 The
mix. 11.50 Music news. 12.00 Super
shop. 12.30 HelloAustria Hello Vienna.
13.00 Japan business today. 13.30
Beyond tomorrow. 14.00 All mixed up.
14.50 Music news. 15.00 Wanted.
16.00 On the air. 17.50 Music news.
18.00 Wyatt Earp. 18.30 I spy. 19.30
Inside edition. 20.00 Inside golf. 20.30
Tennis magz. 21.00 Wild America.
21.30 Spiegel TV. 22.00 World news.
22.30 Sports news. 22.45 USA Market
wrap up. 23.00 Drums in the deep
south, Am. speelfilm uit 1951. 00.40
Music news. 00.50 Blue night. 01.20
Supershop. 01.50 The mix all night.

MTV Europe
07.00 Awake on the wildside. 10.00
Paul King. 13.00 Simone. 16.00 Grea-
test hits. 17.00 Report. 17.15 At the
movies. 17.30 News at night. 17.45 3
from 1. 18.00 Prime. 19.00 Yo! Raps
today. 19.30 Dial MTV. 20.00 Ray Co-
kes. 22.00 Greatest hits. 23.00 Report.
23.15 At the movies. 23.30 News at
night. 23.45 3 from 1. 00.00 Post mo-
dern. 01.00 Kristane Backer.
03.00-08.00 Night videos.

België/BRF
06.35 Radiofrühstück 715 Wun-
schkasten (7.45 Veranstaltungska-
lender. 830 Besinnliche Worte)
9.10 Musikexpress 10.00Gut Auf-
gelegt 12 00 Musik bei Tisch.
(12.15 Veranstaltungskalender)
13.00 Treffpunkt Frischauf. 14.05
Musikzeit heute: Klassik leicht ser-
viert. 15.00 Nachmittagsstudio
16.05 Spotlight: Euro-Tops 17.05
Oldiekiste. 18.10 BRF-Aktuell +Sportvorschau 1840-20.05 Kon-
zertabend.

RTL Radio
04.00 Fruhschicht Voor vroege
vogels. 600 Guten Morgen
Deutschland 900 Radio Shop.
Muziek en actualiteiten 12.Q0RTL-Mittag 14.00 RTL-Radio Ca-
fé 16 00 Feierabend. 18.00 Neuesaus Kmb. Video, Musik 21.00 Je
t'aime. 24.00-04.00 Radio-Nacht
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i OCT/IGGN :
+ mehr als nur Discothek Eschweiler +

iedere vrijdag
LIVE BAND EN

BIER 2f- DM
ZATERDAGS DISCO INFERNO *

★ *Méér dan 2000 m2 amusement *2 discotheken, 8 bars, restaurant, podium *« Geopend: vrijdag en zaterdag van 20.00 " 6.00 uur *M Königsbenden 42,5180 Eschweiler, Tel. 09-49240327419 *4 AutobaanAken-Keulen, afslag Eschweiler/Weisweiler. Rechtsaf richting Eschweiler *★ *★*★★★★"* ★★★★★★★★★★★★★★★
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Do. " vr. -za. - zo. geopend.

Hét uitgaanscentrum
van Kerkrade.

Zondag 19 januari

CMVfiLSMODESHOW
Met de allernieuwste kamavalsattracties.

Het allergrootste op het gebied van
karnavalskleding.

drive-in-bioskoop

AUTOKINO
LANDGRAAF

Vr. en za. 20 u.
Zond. 20.30 u.

Vr. en za. 22.15 u.
2e succesweek

DOC| H0LLYW00D

Tiroler Gasthof
Terbruggen 7, Eygelshoven

Voor u speelt vrijdag en
zaterdag

Fairlane
ledere ma., di. en wo.

I KIENEN ».,

Dancing Gorissen
Brunssum

Zaterdagavond
DANSEN

met

l APOLLO TRIO

I de WINKBÜLLE HEËLE

STADSSCHOUWBURG
Zaterdag 18 januari, 20.11 uur

GROOTS JUBILEUMFEEST
met orkest Sergio popovski,

Steelband v.d. Rijkspolitiekapel
Troöt in deGoot e.v.a.

Entree:f 44,—
mcl. alle consumpties

Zondag 19 januari, 12.30 uur

m.m.v. Wiel Knipa, Klumkes Blumkes,
Koninklijk Heerlens Mannenkoor

St. Pancratius, Miserabel,
Koninklijk Heerlens Harmonie-Orkest e.v.a.

Entree:f 11,—
mcl.koffie met iets erbij

(vanaf 16.11uur jubileumreceptie)
Kaartverkoop: Schouwburg Heerlen, SNS-Bank Geertsraat,

SporthuisDiana, Math Douven Sportprijzen,
Café 'tBrandpunt, Café 't Duuvelke

Tel. 045-312510 \\ \J) SUNPLEIN

Vrijdag 24 januari

THE SPIKES
iedere vrijdag - zaterdag - zondag geopend
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*^^IÜllI Heerlen
Beitel 90, Heerlen, telefoon 045-417890

Optreden LONDON KNIGHTS op
vrijdag 17 januari

GEHEEL UITVERKOCHT
(2e optreden volgt op vrijdag 20 maart)

In het voorprogramma de NACHROAVE
Disco 1 normaal geopend

De "Royal Suite" ook te huur voor feestavonden
Geopend vrijdag en zaterdag van 21.00 - 05.00 uur.

I a mi irrMrr VANAVONDLA DILIGENCL «i^ij^

%fe^ CONNECTION
y p "Ww wo 22 JAN w0 29 JAN
Een begrip in Limburg YOU AND ME UN ITY

Die schönste Verbindungvon Leben undWohnen

_\_ff__\\ Hf ___________^_-^----^-----^_------B

W? Modell QUARTZ-TISCH

5100 aachen, wirichsbongardstraße 18
_\\\m_m__m^_m^^^^m\ ge^enüber clisenbrunncn
IgyÜmHHll telefon 0949-241/407919-20
_\W bp-pirkhaus wirichsbongardstraßc

Rolluiken
(Heroal-systeem)

Zonwering
Kunststoframen

P. Greymansstraat 18
SCHINVELD

tel. 045-256371
Vraag vrijblijvend

prijsopgave

STEUN DE
ARTSEN
ZONDER
GRENZEN

GIRO 4054
AMSTERDAM

m^innmzomin grenzen
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Papierfabriek saneert ondanks relatief goedresultaat

Bij KNP 130 banen weg.

ke Landricuskerk in Echt genoemd
als schuilplaats voor asielzoekers.
Volgens groepscommandant Har-
bers kan de Echter politie niet op
eigen houtje ondergedoken asiel-
zoekers ter uitzetting gaan opspo-
ren, maar moet dat in overleg met
Justitie in Den Haag gebeuren. Bij
het verlenen van onderdak zouden
ook pastoors betrokken zijn. Vol-
gens koster/diaken Beerkens uit
Echt kloppen de asielzoekers regel-
matig voor hulp bij de pastorie aan.
Een woordvoerster van de parochie
O.L. Vrouw Onbevlekte Ontvange-
nis in Pey meende dat asielzoekers
zich in de H. Landricuskerk bevin-
den aan het Vrythof in Echt. Deken
Raymaekers ontkende dat gisteren.

Opsporingsbevel
Adjudant Gaal van de Vreemdelin-
gendienst wilde gisteren bevestigen
noch ontkennen dat asielzoekers
zich verbergen in de H. Landricus-
kerk. „Het is ook niet eenvoudig om
dat uit te zoeken. Willen we ergens
naar binnen gaan met een opspo-
ringsbevel, dan moeten we ook ze-
ker weten dat de mensen zich daar
bevinden. Het moet precies volgens
de regels gebeuren, want anders
staan de asielzoekers een dag later
alweer op vrije voeten", aldus Gaal.

Justitie in Den Haag benadrukte
nogmaals het niet eens te zijn met
priesters en religieuzen, die uit hu-
manitaire redenen onderdak verle-
nen aan uitgeprocedeerde asielzoe-
kers, „ofschoon de beweegredenen
wel begrijpelijk zijn".
Uit het Asielzoekersopvangcentrum
AZC) in Echt zijn het afgelopen
aar tientallen asielzoekers verdwe-
len. Een gedeelte van de voort-

was een verblijfsvergun-
ning al geweigerd, anderen vrees-
len uitgeprocedeerd te raken.

Overval op
drogisterij

binnen week
opgelost

HEERLEN - Binnen een week
heeft de Heerlense politie een over-
val op een drogisterij op de Aker-
straat-Noord opgelost. De 15-jarige
overvaller werd woensdag voor
winkeldiefstal aangehouden en be-
kende later de vorige week vrijdag
gepleegde overval. Dezelfde dag
meldde zich een twintig jaar oude
Heerlenaar, die bekende dat hij bij
de overval op de uitkijk had ge-
staan.

De uit Heerlen afkomstige overval-
ler bedreigde de eigenares van de
drogisterij met een mes en eiste de
inhoud van de kassa op. De vrouw
rende echter de winkel uit, waarop
ook de overvaller zonder buit het
hazepad koos.
Nadat hij woensdag voor de winkel-
diefstal was gearresteerd, bekende
hij tijdens het verhoor dat hij de
overval op de Akerstraat-Noord had
gepleegd. De jongen bleek te zijn
ontvlucht uit een rijksinrichting
voor jeugdigen.
Later op dezelfde middag meldde
de 20-jarige Heerlenaar zich bij het
politiebureau met de mededeling
dat hij schoon schip wilde maken.
Hij bekende inbraken in twee wo-
ningen. Daarnaast bleek hij een
twintigtal caravans te hebben open-
gebroken om daar de nacht door te
brengen. Uit de caravans ont-
vreemdde hij bovendien diverse
goederen, om met de opbrengst van
de verkoop daarvan drugs tekopen.
Tot grote verrassing van de politie
bekende hij ook op de uitkijk te
hebben gestaan bij de overval op de
drogisterij. De politie van Nuth
bleek de man tenslotte ook nog te
zoeken voor een tasjesroof in die
gemeente.

onze redactie economie

JUSTRICHT - Papierprodu-
jnt KNP gaat afslanken. Eind
f jaar moet het aantal arbeids-

! fatsen bij de divisieFine Paper
F* 130 zijn gedaald. De divisie
Pft fabrieken in Maastricht en

In Maastricht gaat hetF? 70 en in Nijmegen om 60 ar-
'dsplaatsen. I

P*P slankt af omdat de papierin-
FHrie moeilijke tijden kent. Er zijn
t Zoveel papierfabrieken, dat eri" grote overcapaciteit is. Boven-
f 1zijn door de grote concurrentief opbrengsten gedaald. KNP wilf de kosten besparen door te in-Pteren in machines die door min-r mensen bediend hoeven teJ?rden. Er wordt ook gepoogd effi-

nter te gaan werken. Sommige
jj J^zaamheden worden mogelijk
feesteed.
jv^ denkt dat het mogelijk is de

arbeidsplaatsen te schrappen
gedwongen ontslagen. In de

J'sieFine Paper werken zon 2000iP^sen, waarvan ruim 1300 inB^Stricht. Het plan is om een aan-
vanaf 57,5 jarigePtijd met vervroegd pensioen tef*n gaan. De uitkering van die

yfenemers zal dan worden aange-
WJd met een toeslag van KNP. Ver-F Wil KNP de uitzendkrachten en
Pknemers met een tijdelijk con-
»J wegsturen. De plaatsen diejjJkomen worden intern opgevuld.|Jiem Eijdems van de Industrie-

FNV toonde zich gisteren ver-tl door het plan. „Al jaren hoor ik
£" de werkdruk in deMaastrichtse
ftek te hoog is en dat er eigenlijk
j^sen bij moeten. KNP is eenFftgezond bedrijf. Het zit ze op
Ijj- ogenblik even tegen, maar deze

is helemaal niet nodig.
l * is voor deKNP-directie gewoon

goed genoeg. Alleen als de
blijft stijgen, loopt het kwyl

k de bek." Eijdems wil geen so-F*l plan bij KNP, maar in plaats
LJ'fvan de afvloeiingen per geval

1^ 4'jn nieuwjaarsrede ging KNP-j^frian F.J. de Wit gisteren naderUop de problemen. Hij verwacht, ''s in 1991 ook dit jaarovercapa-
in de papiermarkt. Toch is De

'(J 'gezien de ontwikkelingen nietj?eel ontevreden' over 1991. De
fl^t daalde met 2,5 procent tot

miljoen. Daarmee deed KNP
jl veel beter dan veel Europese en

papiermakers die aan-ö.,'ijke verliezen leden. Volgens
<ij Wit deedKNP het zo goed dank-
l de verpakkingsactiviteiten van
L concern, die goede resultaten

V- Jaar verwacht KNP een groei
(Jr15 procent in papier. Maar omdat
L°P de hele wereld zoveel papier-
ik rieken bij zijn gekomen, neemt_ concurrentie toe en wordt het
w1een moeilijk jaar. Voor de ver-
«.^kingssector ziet 1992 er gunsti-

Treinen vertraagd
voor natuurbehoud
SITTARD - De treinen tussen Sittard
en Maastricht rijden twee weken lang
met vertraging. Van 25 tot en met 30
januari en van 2 tot en met 7 februari
plegen de NS onderhoud aan de rails
tussen Beek en Bunde. Normaal ge-
beurt dat werk 's nachts, maar de
.organisatie Natur, Bos, Landschap en
Fauna (NBLF) vreesde dat het Bun-
derbos schade zou oplopen als de
nachtrust er verstoord zou worden.
De NBLF verzocht daarom het werk
overdag uit te voeren en de NS gaven
daaraan gehoor om „de natuur te la-
ten voorgaan." Dat betekent dat de
treinen op die dagen met een aange-
past dienstrooster rijden. Op de per-
rons zullen aankomst- en vertrektij-
den op borden te lezen zijn. Ook bij
de loketten zijn informatiefolders te
krijgen over de afwijkingen.

Mishandeling
vrouw in Echt
ECHT - Aan de Markt in Echt vond
er begin deze week een mishandeling
plaats van een 21-jarige inwoonster
van Susteren. Zij raakte daarbij licht-
gewond. De vrouw werd zonder enige
'aanleiding op het hoofd geslagen.
Toen zij om hulp wilde gaan roepen
probeerde de dader haar mond dicht
te houden. Door verzet te blijven bie-
den wist zij zich uiteindelijk los te
maken. Haar belager koos vervol-
gens het hazepad.

Duitsers met
partij drugs
SWALMEN - De politie heeft afgelo-
pen zondag naar nu eerst bekend is
geworden drie Duitsers aangehouden
die in het bezit waren van een vrij
,grote partij verdovende middelen.
Een inzittende van de onderzochte
auto had 200 gram heroïne bij zich.
Een tweede persoon had een kilo
hash gekocht. De drugs vertegen-
woordigen een waarde van zeker
enkele tienduizenden guldens.
De heroïne was vrijwel zeker niet van
al te beste kwaliteit. Dat maakt de po-
litie op uit het feit dat de harddrug
voor slechts 45 gulden per gram was
gekocht. De deal was in Venlo afge-
sloten, terwijl het goedje in Roermond
was overhandigd.

Aangehouden voor
mishandeling
VENLO - De politie van Venlo heeft
in de nacht van woensdag op donder-
dag vier inwoners van die stad in de
leeftijd van 61, 39, 32 en 30 jaar aan-
gehouden die verdacht worden van
ernstige mishandeling van een 43-ja-
rige man uit Arcen. De man liep hier-
bij zeer ernstig letsel op en moest in
kritieke toestand opgenomen worden
in het St.-Maartensgasthuis in Venlo.
Het slachtoffer meldde zich woendag-
avond bij de woning van een van de
verdachten om daar, volgens de poli-
tie 'iets' af te halen dat hij al betaald
had. Wat dit 'iets' was wilde een
woordvoerder van de politie, in ver-
band met het onderzoek, niet zeggen.
Omdat hem niets geleverd werd ont-
stond er een vechtpartij waarbij de
Arcenaar diverserake klappen kreeg.
Door bekenden werd de man, die
ogenschijnlijk niets mankeerde naar
zijn woning gebracht en raakte daar
buiten bewustzijn. Hij werd per ambu-
lance per spoed naar het ziekenhuis
overgebracht waar zijn toestand don-
derdagavond nog steeds kritiek was.

Inbrekers bellen
aan bij eigenaar
MAASTRICHT - Twee inbrekers, die
gisteren hebben aangebeld bij een
huis in Maastricht waarin ze een dag
daarvoor hadden ingebroken, zijn gis-
teren aangehouden door de politie.
Volgens de politie kwam het duo te-
rug om te kijken of de bewoners voor
langere tijd afwezig zouden zijn.
De dieven konden worden aangehou-
den door het wantrouwen dat ze wek-
ten bij de eigenaar van het huis toen
ze de weg vroegen. Hij belde de poli-
tie en reed vervolgens zelf onopval-
lend achter het duo aan.
Op het bureau bleken de twee de
huissleutel van het pand nog op zak
te hebben evenals de portemonnaie
van de man. Het buitgemaakte be-
drag van 400 gulden was inmiddels
vergokt.

Trouwen in Spaans
Gouvernement
MAASTRICHT - In de toekomst zul-
len trouwlustigen in Maastricht waar-
schijnlijk hun ja-woord kunnen geven
in het monumentale Spaans Gouver-
nement aan het Vrijthof. In dit gebouw
is een museum van klassieke inte-
rieurkunst en -cultuur gevestigd. Het
gemeentebestuur onderzoekt mo-
menteel de mogelijkheden om huwe-
lijken ook elders dan in het stadhuis
te voltrekken.

OvJ Laumen in fraudezaak Broek bv Vaals:

’Misdadig brein loopt
als vrij man rond’

(ADVERTENTIE)

DEZE WEEK BIJNA ALLES VOOR 1 G U L 0 E N

kakelverse VSS^SIISSS^ kuikenbouten

voor slechts 1,- / bij elke kilo verse
bii eike 3 st. mooie (y < . Naanhof-
braadhanen |gf£T»lJhMJXglJ kuikenfilet

4 n Aan de randweg tussen Hoensbroeken Nuth ■* f»voor slechts 1U," ".: 045-244724 voor slechts IU,-
1 hamworstje i kiio kant en klare bami
voor slechts 1,- bij elkekilo kaas! voor slechts 1,-
Soepvlees z. been bij eike wokip-stroganoff in
per kg 9,98 v°or lü«"
RosbiefperkgNu 15,98 Sinaasappels
QfOte (per 3 kg verpakt) per kg NU I,-
schwarzwalderkirschvlaai Uien 2 kg nu 1,-
nij 9,98 Aardappels 10 kg nu 3,50

AUTOBAAN AFSLAG NUTH, RICHTING HOENSBROEK
TELEFOON 045-244724

Aanbiedingen geldig a.s. vrijdag en zaterdag.

j*°ÊßMOND - Officier vanstitie mr J. Laumen in Roer-
heeft gisteren tijdens

&/1 openbare zitting duidelijk
dat hij 'loert' op een

s een bekende Limburgse
(k^nman aan te pakken. Vol-Os Laumen, die ook desge-
qv a~d niets wilde zeggen
SCL*r. de identiteit van de waar-

in Midden-Limburg
jj, ftende zakenman, „loopt de"*n achter een groot aantal

verdachte faillissementen in
heel Midden- en Zuid-Lim-
burg nog steeds als een res-
pectabel man vrij rond, zonder
dat hem nog wat kan worden
aangewreven. Hij is de geniale
leider die naar mijn idee ach-
ter heel wat zaken waarbij fir-
ma's volledig werden leegge-
haald handig buitenspel
blijft".
Mr Laumen deed zijn 'waarschu-
wing' in het kader van de behande-

ling van een strafzaak (wegens fles-
setrekkerij) tegen de voormalige
directeur van de hout- en bouwma-
terialenhandel Broek bv in Vaals,
Jan H. (38) uit Ospel.

Broek bv in Vaals, tot 1987 een res-
pectabel, familiebedrijf, werd in dat
jaar opgekocht door ene Harrie D.
en later doorverkocht aan verdach-
te Jan H. Volgens mrLaumen gin-
gen vele bestellingen het bestelde
hout voor contant geld weer de
deur uit en D. en H. streken het geld
op zonder aan de betaling van de

rekeningen te voldoen. Binnen en-
kele maanden was de eens zo
bloeiende firma Broek BV volledig
uitgeperst failliet.

Mr Noordhuis, de raadsman van de
verdachte, de probeerde de recht-
bank in Roermond er gisteren van
te overtuigen dat Jan H. slechts de
katvanger was die onder invloed
van Harrie D., die vermoedelijk na
nieuwe 'problemen' is uitgeweken
naar Spanje, het vuile werk opknap-
te.

Houtleveranciers in Nederland ble-
ven met tonnen schuld zitten. Mr
Laumen zag Jan H. niet als de 'on-
nozele': „Ook hij heeft aanzienlijke
bedragen uit de verkoop van de niet
betaalde houtvoorraden opgestre-
ken", aldus de officier van justitie.
Hij eiste voor de flessetrekkerij die
Jan H. als directeur van Broek BV
heeft gepleegd een gevangenisstraf
van 10 maanden en een boete van
50.000 gulden. De helft van de ge-
vangenisstraf overigens voorwaar-
delijk.

Uitspraak over veertien dagen

I " Twee originele 'Mounties', Canadese politie te paard, patrouilleren door Vaals. Foto: frits widdershoven I

Grensgemeente uitgekozen voor toeristische promotie

Groep Canadezen brengt
werkbezoek aan Vaals

Van onze verslaggever

VAALS - Resort Hoog-
Vaals lijkt sinds gisteren op
een Canadese nederzetting.
Onder de naam 'Atlantic
Canada' is een delegatie vanzon honderd Canadezen, al-
len werkzaam bij de over-
heid of in het toerisme, te
gast in Vaals. Gedurende
vier dagen worden 600 tour-
operators uit Duitsland,

Frankrijk, België en Neder-
land overladen met Canada-
promotie.

Vaals is door het Canadese de-
partement uitgekozen als lokatie
voor de Europese presentatie
van 'Atlantic Canada', omdat het
grensstadje enigszins vergelijk-
baar is met de toeristische infra-
structuur en het landschap van
de vier oostelijke Canadese pro-
vincies Nova Scotia, Brunswick,
Newfoundland en Prince
Edward Island. Bovendien ligt

Vaals zeer centraalvoor de Euro-
pese touroperators.

Niet alleen de Canadese vlaggen
wapperden overal in Vaals, ook
werd er alles aan gedaan om de
sfeer uit dat land op allemogelij-
ke manieren te creëren. Zo pa-
trouilleerden twee originele
'Mounties', Canadese politie te
paard, door Vaals en omgeving,
speelden Canadese pipers en
werden voor de zogeheten 'Lob-
ster-party' 1500 kreeften overge-
vlogen. Niet alleen Resort Hoog-

Vaals, maar ook Hotel-Kasteel
Vaalsbroek is compleet omgeto-
verd tot een stukje Canada. Er
staan zelfs verkeersborden die
.waarschuwen voor overstekende
beren...

Zowel in Hotel-Kasteel Vaals-
broek als Resort HoogVaals wa-
ren de koks op alles voorbereid.
In de kerstvakantie werden de
diners als proef thuis klaarge-
maakt. De Canadese maaltijden
werden honderd procent geko-
pieerd. Ook enkele plaatselijke
cafés speelde in op het bezoek
uit Canada door bepaalde soor-
ten rum te presenteren.

Morgen, zaterdag, bestaat de Ca-
nadapromotie uit sport en spel,
met 's avonds een jaren vijftig
feest. Zondag na de brunch ver-
trekt het gezelschap. De Canade-
zen hebben voor het vierdaags
programma anderhalf miljoen
gulden uitgetrokken. Voor de
komende drie jaar is voor pro-
motie tien miljoen Canadese dol-
lars gereserveerd.
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Jense biedt Boze Moeder excuus aan
■BEEK - Luchthavendirecteur W.F. Jenseineeft in een openbare brief zijn excuses aan-[ geboden aan mevrouw Goudsmit in Oirs-
I beek van het actiecomité Boze Moeders.I Jense had haar tijdens de nieuwjaarstoe-spraak rechtstreeks als persoon aangespro-ken over de protesten van de actiegroepttegen de uitbreiding van de luchthaven.

r De directeur zei onder meer het jammer teI vinden dat haar man niet bij de luchthaven
Was komen werken, want dan zou zy lid kun-! nen worden van het Graetheidecomité.

I Oe directeur zegt nu dat zijn presentatie-I Vorm niet erg gelukkig is geweest, en be-

grijpt dat hij de indruk heeft gewekt dat hij
de Oirsbeekse persoonlijk wilde treffen. Dat
is niet zijn bedoeling geweest, stelt hij ach-
teraf. Discussies over zaken van algemeen
belang horen niet thuis in de privé-sfeer, is
Jense met Goudsmit van mening.

Zij aanvaardt het excuus, dat voor haar als
een verrassing is gekomen. Dat ze door een
verslaggever van de open brief in kennis ge-
steld moest worden, neemt ze voor lief. „Ik
neem aan dat ik die brief morgen ook in de
bus heb, al zou het netter geweest zijn als ik
hem als eerste gezien had. In elk geval is het
fatsoenlijk en sportief dat de heer Jense zich

in het openbaar zo uitspreekt. Ik ben blij dat
hij eindelijk de regels van goed fatsoen in
acht heeft genomen.

Anderzrjds heeft hij van onze bezorgdheid,
die door zijn uitspraken nog vergroot was,
niets weggenomen." Goudsmit doelt op de
opmerkingvan Jense. dat ze er onverstandig
aan had gedaan in Oirsbeek te gaan wonen.
„Met andere woorden: daar wordt het ook
een kabaal van jewelste. Maar Oirsbeek ligt
helemaal niet onder de aanvliegroute van de
Oost-westbaan. Kennelijk wordt het dus nog
erger dan voorspeld. Die andere kant van
zhn verhaal blijft heel nadrukkelijkhangen."

Politie overlegt met Den Haag over onderduikers

Landricuskerk in Echt
vluchtoord asielzoekers

DOOR JACKYSTROUCKEN
ECHT - De gemeentepolitie in
Echt verwacht dat op zeer korte ter-
mijn overleg zal plaatsvinden met
Justitie in Den Haag over het op-
sporen en in bewaring nemen van
ondergedoken asielzoekers. Dat
heeft woordvoerder B. Harbers van
de Echter politie gisteren meege-
deeld. Intussen wordt de plaatselij-



Enige en algemene kennisgeving

t
Moegestreden, maar dankbaar voor de vele
mooie dingen waarvan zij in dit leven heeft mo-
gen genieten, en geheel vol overgave aan de
Heer, heeft na een leven van hard werken af-
scheid moeten nemen, onze lieve moeder,
schoonmoeder, groot- en overgrootmoeder, zus-
ter, tante en nicht

Enny Schillings
weduwe van

Roel van den Hoogen
Zij overleed in de leeftijd van 73 jaar, in het De
Weverziekenhuis te Heerlen.

Landgraaf: A.M.H, van de Wardt-
van den Hoogen
J.H. van de Wardt
Toine en Anita van deWardt
Joyce en Adrew

Eygelshoven: R.H. van den Hoogen
Hannie van den
Hoogen-Scblepütz t
Mia
Iris en Jaap Boxma
Björn en Mellanie
Ronald en Sabine
Mark

Eygelshoven: Elisabeth Schroeders-
van denHoogen t
L. Schroeders
Anja en Leo
Familie Schillings
Familie van denHoogen

Heerlen, 15 januari 1992
Corr.adres: Karel Doormanstraat 108,
6374 VJ Landgraaf
De plechtige uitvaartdienst zal gehouden wor-
den op dinsdag 21 januari a.s. om 11.00 uur in
de parochiekerk van de H. Joannes de Doper,
Hubertusstraat te Eygelshoven, waarna aanslui-
tend de begrafenisplechtigheid zal plaatsvinden
op het r.k. kerkhof aldaar.
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven, is er
geen condoleren.
De overledene zal bijzonder worden herdacht
tijdens de eucharistieviering van zaterdag 18 ja-
nuari a.s. om 19.00 uur in voornoemde parochie-
kerk.

Dankbetuiging
Daar het mij onmogelijk is eenieder persoonlijk
te bedanken voor het medeleven, mij betoond
bij het overlijden en de begrafenis van mijn ge-
liefde echtgenoot

Ben Muller
wil ik u langs deze weg hartelijk danken.

J.M. Muller-Prevoo
Heerlen, januari 1992

I t
Moegestreden, maar dankbaar voor de vele
mooie dingen waarvan zij in dit leven heeft mo-
gen genieten, heeft van ons afscheid moeten
nemen, onze lieve moeder, schoonmoeder, zus-
ter, schoonzuster, tante en nicht

Renate van der Weide
weduwe van

Wiel Vos
Zij overleed in de leeftijd van 58 jaar, voorzien
van het h. sacrament der zieken.

Sittard: René
Schaesberg: Monique en John

Familie van der Weide
Familie Vos

6372 XE Landgraaf, 16 januari 1992
Daniëlstraat 1
De plechtige uitvaartdienst zal worden gehou-
den op maandag 20 januari a.s. om 12.00 uur in
de dekenale kerk van de H.H. Petrus en Paulus
te Schaesberg, Hoofdstraat, waarna aansluitend
de crematie zal plaatsvinden in het cremato-
rium te Heerlen, Imstenraderweg 10.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is
tot schriftelijk condoleren.
Rozenkransgebed tot bijzondere intentie van
onze dierbare overledene op zaterdag 18 januari
a.s. om 18.45 uur, aansluitend avondmis in voor-
noemde dekenalekerk.
Gelegenheid tot afscheid nemen in de rouwka-
pel van Lindeman Uitvaartcentra, Beuteweg 32
te Nieuwenhagen, dagelijks van 18.45 tot 19.00
uur.
Voor vervoer kerk-crematorium v.v. is gezorgd.

Enige en algemene kennisgeving

t
Er is een land der levenden
en een der doden,
en de brug tussen hen
is liefde, het enig blijvende.

Verdrietig, maar in het besef dat haar nu rust is_ gegeven, hebben wij afscheid genomen van

Els Ricker
* 21 juli 1955 t9januari 1992

moeder van

Wim en Mendy
Familie Ricker

Kapelweg 33
6415 RJ Heerlen
De crematie heeft in besloten familiekring
plaatsgevonden te Schiedam.

I "
Diep bedroefd geven wij kennis dat, na een ar-
beidzaam leven, geheel onverwacht van ons is
heengegaan, mijn lieve levensgezellin, onze
moeder, schoonmoeder en oma

Miets Hoffmann
levensgezellin van

Rinus Smeets
op de leeftijd van 55 jaar.

Heerlen: Rinus Smeets
Heerlen: Frans en Claudia

Renato, Christiano
15 januari 1992
Coriovallumstraat 40, 6411 CD Heerlen
De plechtige uitvaartmis zal worden gehouden
op maandag 20 januari as. om 10.00 uur in de
dekenalekerk St.-Pancratius te Heerlen, waar-
na aansluitend crematie in het crematorium te
Imstenrade.
Schriftelijk condoleren achter in de kerk vanaf
9.40 uur. Avondmis zondag 19 januariom 18.00
uur in voornoemde kerk.
Miets is opgebaard in de rouwkamer van het
uitvaartcentrum v/h Crombach, Oliemolenstraat
30, Heerlen (ingang St.-Antoniusweg); gelegen-
heid tot afscheid nemen aldaar, zondag yan
18.30 tot 19.00 uur.
Zij die onverhoopt geen kennisgeving mochten
hebben ontvangen, gelieven deze annonce als
zodanig te willen beschouwen.

Bij deze willen wij u bedanken voor de vele
blijken van medeleven bij het overlijden van
mijn lieve vrouw, onze moeder, schoonmoe-
der, tante en oma, mevrouw

■ Gielkens-Schoonbrood
De zeswekendienst vindt plaats op zaterdag
18 januari as. om 18.30 uur in de kapel van
Verzorgingstehuis "Vroerjhof" te Bleijerhei-
de - Kerkrade.

F. Gielkens
Kinderen en kleinkinderen

I : ~
De plechtige eerste jaardienst voor onze lieve
moeder, schoonmoeder, oma en overgrootmoe-
der

Bertha
Eij gelshoven-Marcus

zal worden gehouden op zondag 19 januari 1992
om 10.00 uur in de parochiekerk van deH. Fran-
ciscus te Reijmerstok.

Kinderen, kleinkinderen en
achterkleinkind Eijgelshoven

Enige en algemene kennisgeving
Na een voorbeeldig en zorgzaam leven, is he-
den, in de leeftijd van 85 jaar, van ons heenge-
gaan, voorzien van de h.h. sacramenten der
zieken, onze moeder, oma, zus, schoonzus, tante
en nicht

Anjes Heijnen
weduwe van

Karel Brüll
Kinderen, kleinkinderen en
achterkleinkinderen
Familie Heijnen
Familie Brüll

Sittard, 13 januari 1992
Henri Weltersstraat 14
Corr.adres: Rosmolenstraat 35 111
6131 HZ Sittard
Op wens van de overledene, heeft de uitvaart in
stilte plaatsgevonden.
Ter intentie van de overledene zal zaterdag 18
januari as. om 19.00 uur een h. mis worden op-
gedragen in de kerk van de H. Bernadette te
Sittard-Baandert.

De plechtige eerste jaardienstvoor mijn echtge-
noot en onze vader

W.M.H. Jeurissen
zal worden gehouden op zondag 19 januari om
9.45 uur in de parochiekerk van de H. Antonius
van Padua te Ophoven-Sittard.

Mevrouw W. Jeurissen-Geraedts
kinderen en kleinkinderen

t Frans Aben, 87 jaar, weduwnaar van Agnes
Meerten. Corr.adres: Kranen broekerweg 26,

6102 GE Hingen-Echt. De plechtige eucharistievie-
ring zal worden gehouden zaterdag 18 januari om
11.00 uur in de parochiekerk van O.L.V. Onbevlekt
Ontvangen te Pey-Echt.

t Hubert Deckers, 77 jaar. Corr.adres: Dertiense-
dijk 14, 5712 SL Someren. De plechtige eucha-

ristieviering zal worden gehouden maandag 20
januari om 12.45 uur in de parochiekerk van de H.
Michaël te Thorn.

tWim Bremmers, 52 jaar, echtgenoot van Nel
Brouns, Frans Erensstraat 7, 6074 EB Melick. De

plechtige uitvaartdienst zal worden gehouden za-
terdag 18 januari om 10.30 uur in de parochiekerk
van de H. Andreas te Melick.

tAnna Wolters, 86 jaar, weduwe van Peter Ver-
leijsdonk. Corr.adres: Broekweg 14, 6081 PA

Haelen. De plechtige eucharistievieringzal worden
gehouden zaterdag 18 januari om 10.30 uur in de
H. Lambertuskerk te Haelen.

tJan Hermanns, 60 jaar, echtgenoot van Jeanette
Scott, 32 Crownshillstr., New Plymouth. Corr.

adres: Burg. Geradtsstr. 16, 6061 GP Posterholt. De
plechtige eucharistieviering zal worden gehouden
zaterdag 18 januari te New Plymouth.

Voor uw blijken van medeleven na het
overlijden en bij de begrafenis van mijn
dierbare vrouw, moeder, schoonmoeder en
oma

Tonie Peters-Hermans
betuigen wij u onze oprechte dank.

Hein Peters
Marleenen JoKepers-Peters
Sandor en Vivien

Brunssum, januari 1992
De plechtige zeswekendienst zal worden
gehouden op zondag 19 januari as. om
11.00 uur in de St.-Barbarakerk te Tree-
beek-Brunssum.__________m___

mÊ
______________________m________^^^ r

tElzo Ties Delhaas, 58 jaar, echtgenootvan E"l'
ma Meijborg, Peter Huyssenslaan 85d, 6217 PJ

Maastricht. De rouwdienst zal worden gehouden
zaterdag 18 januaria.s. om 14.00 uur in de St. Jans-
kerk, Vrijthof Maastricht.

t Jacobus Sarneel, 89 jaar, echtgenoot van Hen-
rietta Valkenburg, Prinsenlaan 20, 6224 _R

Maastricht. De plechtige uitvaartdienst zal worde"
gehouden zaterdag 18 januari a.s. om 11.00 uur in
de parochiekerk van het H. Hart, Koepelkerk.
Maastricht.

tTruike Dobbelstein, 85 jaar, weduwe van Giej
Becker. Corr.adres: Brouwersweg 13, 6214 P^

Maastricht. Eucharistieviering in de kapel van St
Lambertus, Victor de Stuersstr. 17, Maastricht, op
maandag 20 januari a.s. om 11.00 uur.

_—-**
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Vlechtersbedrijf Akkoord
Boschstraat 27, Brunssum

zoekt met spoed

ERVAREN IJZERVLECHTERS
HULP-IJZERVLECHTERS

LEERLING-IJZERVLECHTERS
Sollicitatie na telefonische afspraak

045-254592 tot 13.00uur o«»

'______
te? Provincie2fê|N> " ■"»■■■*»■*" Bureau Bibliotheek«^V I imhlim Postbus 5700
IJSiïte»! L. lll lUUI y 6202 MA Maastricht

tel. 043-897386
mededeling Gedeputeerde Staten van Limburg makenm 21/3-92 bekend, dat zij bij besluit van 24 december

1991 aan de Combinatie "Herten" V.O.F. (nr.
Bv 51347) onder een aantal voorschriften een
revisievergunning hebben verleend ingevolge
de Hinderwet en de Wet geluidhinder voor
haar inrichting ten behoeve van het winnen,
breken, wassen, sorteren en verladen van
zand en grind gelegen Oolerveld in de ge-
meente Roermond, (voormalige gemeente
Herten). Het besluit en alle ter zake zijnde
stukken liggenter inzage van 20 januari 1992
tot 21 februari 1992 en wel: - in het Provincie-
huis te Maastricht (bureau Bibliotheek) tijdens
de werkuren; - in het gemeentehuis van Roer-
mond, (Bodekamer, hoofdingang Markt) tij-
dens de werkuren en bovendien donderdags
van 17.00 uurtot 20.00 uur.Tot laatstgenoem-
de datum kan beroep worden ingesteld bij de
Afdeling voor de geschillen van bestuur van de
Raad van State door: a. de aanvrager; b. de
betrokken adviseurs; c. degenen, die overeen-
komstig artikel 20, 21 of 22, tweede lid of 28,
eerste lid, onder c van de Wet algemene be-
palingen milieuhygiëne bezwaren hebben in-
gebracht; d. enige andere belanghebbende,
die aantoont, dat hij redelijkerwijs niet in staat
is geweest (overeenkomstig voornoemde arti-
kelen) bezwaren in te brengen. De beschik-
king wordt na afloopvan de beroepstermijn
van kracht, tenzij voor deze datum beroep is
ingesteld en met toepassing van artikel 107
van de Wet op de Raad van State een verzoek
is gedaan tot schorsing van het besluit dan wel
tot het treffen van een voorlopige voorziening.
Het beroepschrift moet gericht en verzonden
worden aan de Voorzitter van de Afdeling voor
de geschillen van bestuur van de Raad van
State, Kneuterdijk 22, 2514 EN 's Gravenha-
ge. Het verzoek tot schorsing of tot het treffen
van een voorlopige voorziening moet even-
eens worden gericht aan de Voorzitter van de
Afdeling voor de geschillen van bestuur van de
Raad van State. De beschikking wordt niet van
kracht voordat op een zodanig verzoek is be-
slist.

Grandioze ChesterfieldshoW
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Speciale beursaanbieding:
3-zits + 1-zits + hoge fauteuil voor ’ 3.995,-

Vrijdag 17 januari van 10.00 tot 21.00 uur en
zaterdag 18 januari van 10.00 tot 17.00 uur.
in Motel Heerlen, Ter Worm 10 te Heerlen.

" 25 verschillende modellen " zeer hoge kortingen
" alle kleuren en combinaties mogelijk

" deskundige verkoopadviseurs
" garantiecertificaat van de fabriek " snelle levering

" het allerbeste schotse rundieder
" origineel engels fabrikaat

Tevens verkoop van showmodellen tegen
\_r_tf(\*p^\ sterk gereduceerdeprijzen

J~u,rnitura oLla.
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gerond oordeel wijzen
GS daarom af.
Voorafgaand aan de on-
dertekening op 5 de-
cember vorig jaar had-
den GS al een aantal
bezwaren tegen de in-
houd van de overeen-
komst kenbaar ge-
maakt. Het mocht
echter niet baten. GS
noemen die gang van
zaken 'zeer onzorgvul-
dig. Het provinciebe-
stuur verwacht nu dat
in de volgende vergade-
ring van het IPO (nog
deze maand) de proble-
men aan de orde ko-
men.

GS niet akkoord
met overeenkomst

voor jeugdhulp

Kerkraads duo moet boete van ruim twee ton betalen

Limburg nog onvol-
doende inzicht in de
behoeften van de jeug-
digen en het patroon
van de voorzieningen
om op korte termijn
een normharmonisatie
in te voeren. Het maken
van centrale prijsaf-
spraken zonder een af-

Jarenlange celstraffen
voor drugsmokkelaars

MAASTRICHT - GS
hebben de overeen-
komst over decentrali-
satie van de jeugdhulp-
verlening niet onderte-
kend. Zij achten zich
dan ook niet gebonden
aan de inhoud. Het con-
venant is wel getekend
door de minister van
WVC, de staatssecreta-
ris van Justitie en de
voorzitter van het Inter-
provinciaal Overleg
(IPO).

en tussen provincies en
rijk (deel II). Het doel is
te komen tot een sa-
menhangend aanbod
van jeugdhulpverlening
van goede kwaliteit en
afgestemd op de be-
hoefte aan voorzienin-
gen.
Volgens GS is er in

De overeenkomst regelt
de geldstromen tussen
rijk, provincies en parti-
culier initiatief (deel I)

DOOR FRANK SEUNTJENS
Politie houdt rekening met represailles

Neergeschoten vrouw
wordt bewaakt in AZM

- De rechtbank in Graz heeft gisteren de Kerk-
drugsmokkelaars George K. (42) en Cor S. (26)

tot jarenlange gevangenisstraffen. George
verdwijnt voor zes jaar achter slot en grendel, Cor S.

v °rdt zes maanden eerder op vrije voeten gesteld. Bo-endien moeten ze allebei een boete betalen van ruim%cc ton.

DOOR CINDY JASPERS

ActiebereidheidDe Geerhorst is groot

Bewakers boos over
falende beveiliging

DOORGEERTJAN CLAESSENS om te janken. Alles gebeurde bin-
nen vier minuten." De emoties wor-
den Porters bijna teveel.

Vervolg van pagina 1

met behulp van infiltranten naar
Graz gelokt.

afUl},nulPJes kwamen er beter van
ce'kt °erier Mark A- (25) kreeS een

i w af van negen maanden met af-

' hVan voorarrest- Dat betekent
<W een dezer dagen naar huis

1 I fnn Wel moet niJ dan n°g[l7 su-000,- op tafel leggen. llona H.i werd tot haar grote vreugde
tle-"^sproken. De officier van justi-
%t' tegen George K. en Cor S.
Ho UenJaar geëist, tegen Mark A. enna H. vijfjaar.

aDn 6rKerkradenaren werden eind
tear V°rig " jaar in een hotel in Graz
leaf teerd waar ze vijfkilo cocaï-
ne ' wilden leveren. De kopers van

gs waren Oostenrijkse en
Cov se recnercheurs. De under-er-agenten hadden het kwartet

" Medewerkers van het res-
taurant Kroatië in Geleen
toosten op de toekomst van de
gelijknamigerepubliek.

Foto: PETER ROOZEN

DOOR MAURICE ÜBAGS

MAASTRICHT - De gemeentepoli-
tie van Maastricht houdt rekening
met verdere represailles van de ex-
man die de 39-jarige mevrouw B.
eergisteren neerschoot in Maas-
tricht.

De driekinderen van de vrouw zijn
naar een geheime plaats gebracht.
„Niet naar familie in de stad, want
die adressen zijn ook bekend bij de
nog steeds voortvluchtige dader",
zegt politiewoordvoerder Bert Pe-
ters.

Ook de vrouw zelf wordt, volgens
de politie, bewaakt in het Acade-
misch Ziekenhuis Maastricht uit
vrees voor represailles. Woordvoer-
der Jean Servais van het AZM wil-
de dat gisteren evenwel niet beves-
tigen. Peters van de gemeentepoli-
tie: „Het zou domzijn als het niet zo
zou zijn."

De verblijfplaats van de oma, bij
wie de vrouw en haar drie kinderen
na terugkeer uit Canada - na een
verstoorde huwelijksrelatie - vorig
jaar november introk, was gisteren
niet bekend. Een broer van de
vrouw wilde daar ook niet opreage-
ren: „Veel te gevaarlijk om nu al
iets te zeggen. Met vragen kunt u
zich wenden tot de recherche van
Maastricht."
Volgens de politie heeft de ex-echt-

genoot puur en alleen de opzet
gehad de vrouw om het leven te
brengen, gezien het aantal keren en
de afstand waarvan gericht werd
geschoten. De vrouw is in het verle-
den al vaker bedreigd door haar
ex-man.' Een omwonende vertelde
zeker vijf schoten te hebben ge-
hoord.

Echtscheiding
De neergeschoten vrouw en haar
ex-man hebben bijna 15 jaar in Ca-
nada gewoond, maar de vrouw
keerde vorig jaar november terug
naar Nederland met haar kinderen.
Bij een rechterlijk vonnis in Canada
had zij die toegewezen gekregen na
een echtscheidingsprocedure. Me-
vrouw B. trok in Maastricht in bij
haar moeder.

Zoals bekend drong de ex-man op
woensdag om 8.15 uur de keuken
van de vrouw aan deKasteel Hillen-
raadweg binnen en schoot de vrouw
zonder een woord te zeggen neer.
Het slachtoffer belde zelf - hoewel
enige keren geraakt - de politie en
werd kort daarop naar het Acade-
misch Ziekenhuis in Maastricht
vervoerd, waar ze werd geopereerd.
Ze is niet in levensgevaar geweest.
De politie, die inmiddels een inter-
nationaal opsporingsbevel heeft
doen uitgaan, trekt nu onder meer
na met welke vlucht de dader van
de aanslag naar ons land is geko-
men.

Op een dergelijke manier zijn de af-
gelopen tijd al meer drugsmokke-
laars in de val gelopen. De Oosten-
rijkse en Zwitserse politie beschik-
ken sindskort over een gezamenlijk
undercover-team om transporten
van heroïne en cocaïne vanuit voor-
al Nederland en Zwitserland te on-
derscheppen. In beide landen groeit
het leger harddrugverslaafden na-
melijk in ijltempo.

George K. was de rechterhand van
enkele Turken die in Nederland en
Zwitserland de absolute leiders zyn
van een enorm drugimperium. Cor
S. stond tot zijn arrestatie aan het
hoofd van een Zuidlimburgse drug-
bende die kapitalen verdiende met
de smokkel van heroïneen cocaïne.
Zelf streek Cor S. wekelijks gemid-
deld 40 milleop. Hij leverde de door
GeorgeK. bestelde cocaïne voor het
transport naar Graz. Mark A. was de
koerier. Hij bracht de drugs met
zijn auto in een sporttas naar Oos-
tenrijk. Zijn vriendin, llona H,
maakte de rit mee. In de veronder-
stelling dat ze op vakantie zouden
gaan, zo vertelde het meisje aan de
rechtbank dat haar het voordeel van
de twijfel gaf.
De Oostenrijkse kranten hebben
flink uitgepakt over het proces te-
gen de vier Kerkradenaren. Met
schreeuwende koppen als 'Steeds
meer Oostenrijkers snoepen van
Nederlandse cocaïne' en 'Nederlan-
ders regeren onze drugscène.

Man met
cocaïne

Aangehouden
(j^EREN - In Moelingen heeft
jj. rijkswacht een man betrapt
dc

c 750 ëram cocaïne, straatwaar-
han -ulden. in zÜn wagen

act verstopt. Volgens zijn zeg-n kwam de man, in een auto
A__ Franse nummerplaat, uit
ii.jAmoest de cocaïne afleveren
fie ri Js-Het bleek om een 42-ja-
j£e Zwitser te gaan die inra nkrijk woont.

Servische gerechten
van kaart geschrapt

’Joegoslavië bestaat niet meer’

men. Je was gewoon Joegoslaaf
Dat is nu anders en daar willen we
ook voor uitkomen."

„De problemen zijn nog niet opge-
lost, maar toch hebben we een
feestje gebouwd. Het is jammer dat
de politiek de erkenning zo lang
heeft uitgesteld en er komen nog
veel problemen. Niet alleen om het
land weer op te bouwen, maar ook
op het persoonlijk vlak. Denk alleen
maar aan al die gemengde huwelij-
ken. Daarvan lopen er op het mo-
ment heel wat op de klippen." Personeel aangeslagen

na gewapende vlucht

Directie gevangenis stoort zich aan kritiek
Eergisteren zijn de twaalf landen
van de Europese Gemeenschap
overgegaan tot formele erkenning
van de Joegoslavische republieken
Kroatië en Servië.
In Limburg wonen een paar hon-
derd Slovenen en Kroaten. De be-
trokkenheid met hun moederland is
groot.

GELEEN - Dikke zwarte
strepen ontsieren de menu-
kaart van Restaurant Kroatië.
De woorden 'Servisch' en
'Joegoslavisch' zijn systema-
tisch doorgestreept. Servische
bonensoep is voortaan taboe
en voor een glaasje lozovatsj,
de Servische variant op slivo-
vitsj, kun je bij 'Kroatië' in
Geleen niet meer terecht.
„Joegoslavië bestaat niet meer,"
zegt de eigenaresse Elvira Alajbeg,
„Daarom hebben we de naam ver-
anderd en de menukaart aangepast.
Toen we het nieuws hoorden, heb-
ben we direct een fles champagne
opengemaakt. En aanstaande dins-
dag nodigen we alle klanten uit om
een borrel te komen drinken."

„Begrijp mij niet verkeerd. Ik heb
niets tegen Serven," zegt Elvira.
„Maar wij komen uitKroatië en zijn
dan ookKroaten. We zijn geen Joe-
goslaven meer. Mensen vragen vaak
waar wij vandaan komen. Vroeger
zeiden we dan uit welke stad we
kwamen, toen kwam het eigenlijk
niet in je op om jezelfKroaat te noe-

Bonensoep

Groot feest werd volgens Miei Mi-
chon-Cebin, woordvoerster van de
Limburgse-Sloveense Dansgroep
Nizozemska, niet gevierd binnen de
Sloveense gemeenschap. „In kleine
kring natuurlijk wel. Maar niet met
de hele vereniging. Daar is het, vind
ik, ook nog te vroeg voor. Er zitten
nog veel Kroatische vluchtelingen
in Slovenië, en er is daar nog veel
ellende."

Feest

Maar de Joegslavische gerechten
maken niet overal plaats voor Kroa-
tische een Sloveense vervangers. In
Heerlen blijft de Servische bonen-
soep gewoon op de menukaart.
„Joegoslavië blijft Joegoslavië,"
vindt een Servische medewerkster
geërgerd. „Wij blijven restaurant
Joegoslavië, alles blijft gewoon het-
zelfde."

De eigenaar van Restaurant Jugo-
slavia Tomislav in Brunssum, van
oorsprong afkomstig uit de Kroati-
sche provincie Dolmatië, ziet geen
reden om de naam van zijn eetgele-
genheid te veranderen. „Dat zou
eigenlijk wel moeten", vindt hij,
„maar we verhuizen over twee
maanden en tot die tijd laten we het
maar zo."

Hij vertrekt naar Duitsland, waar
hij waarschijnlijk weer een restau-
rant zal openen. „De naam weten
we nu al," lacht hij tevreden. „De
nieuwe zaak zal zeker 'Dolmats'
gaan heten.

(ADVERTENTIE)
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't Allerbeste voor 'n vriendelijke prijs.

Voor Mario Zadrovic, voorzitter van
de Kroatische Culturele Vereniging
Limburg, blijft 15 januari een ge-
denkwaardige datum. Tot in de
kleine uurtjes vierde hij die dag sa-
men met een groepje Kroatische en
Nederlandse vrienden de officiële
erkenning van zijn geboortegrond.

Van onze verslaggever

SITTARD - Er heerst vertwijfeling
in de Sittardse gevangenis 'De
Geerhorst. Volgens adjunct-direc-
teur W. Mulder zijn de gevangenbe-
waarders aangeslagen door de ont-
snapping van afgelopen dinsdag-
avond.

Het was de eerste keer sinds de in-
gebruikname van de gevangenis dat
personeel met een vuurwapen is be-
dreigd. „Er is wel ooit een keer een
niet doorgezette gijzeling geweest.
Deze week zijn een paar van onze
mensen voor het eerst onder schot
gehouden en ik hoop dat dit tevens
de laatste keer is," aldus het direc-
tielid.

Vuurwapen
Metname het personeel dat met een
vuurwapen is bedreigd, raakte daar-
door zeer geëmotioneerd. Ze wor-
den vanuit 'De Geerhorst' begeleid
bij de verwerking van het gebeurde.
„Die begeleiding kan bestaan uit
gesprekken met collega's, leiding of
personeelszaken, maar ook uit spe-
cialistische hulp," verklaart Mulder.
Of dat laatste aan de orde is, wil hij
niet zeggen.

Beveiliging
Mulder zei wel dat hij zich ergert
aan de kritiek op de beveiliging van
de penitentiaire inrichtingen. Met
name suggesties als zou niet tijdig
zijn gereageerd, nadat de eerste be-
wegingen waren opgemerkt, zijn
volgens Mulder niet bevorderlijk
voor de sfeer binnen de gevangenis-
muren. „Toen de indringers binnen-
kwamen is direct alarm geslagen.
We hebben daar ook meteen op ge-
reageerd."

Dat de ontsnapping niet kon wor-
den verhinderd, heeft volgens de
directie ook te maken met de snel-
heid waarmee alles zich afspeelde.
Toen de ijlings gearriveerde politie
ter plaatse was, waren de twee ge-
vangenen al gevlogen.

Suggestie
zelf niet over wapens. De suggestie
dat personeel bij de uitbraak gehol-
pen heeft ergert Mulder: „Ik weiger
categorisch daaraan te denken.

Daar is geen enkele aanwijzing
voor."
De ontwerper van 'De Geerhorst',
de Maastrichtse architect G. Pas-
schierzegt niets te begrijpen van de
uitbraak. De gevangenen ontsnap-
ten vanuit een minder beveiligde
afdeling van de gevangenis, de
sport- en ontspanningsruimte.
Daar zijn geen tralies voor deramen
aangebracht. Aan Passchiers ont-
werp ligt dat in ieder geval niet. Het
was niet zijn idee, maar stond vol-
gens de architect in het pakket van
eisen dat de afdeling gevangeniswe-
zen van het ministerie van Justitie
bij de bouw van een gevangenis op
tafel legt.

„De eisen die aan zon gebouw ge-
steld worden zijn de uitdrukking
van de manier waarop de maat-
schappij met gedetineerden om-
gaat. Daarom zijn nieuwe inrichtin-
gen anders gebouwd dan bijvoor-
beeld de Bijlmerbajes. Daar is
gekozen voor hoogbouw, maar dat
leverde weerveel problemen en kri-
tiek op," weet Passchier. Hij heeft
slechts één gevangenis gebouwd;
die in Sittard. Daarbij heeft hij zich
verdiept in ervaringen van collega's
en de geschiedenis van het gevan-
geniswezen.

Bewaken
„De keuze voor laagbouw in Sittard
is essentieel, omdat je daardoorveel
meer gebied te bewaken hebt. Je
zou kunnen zeggen dat in het verle-
den hoogbouw wat te veel is bekri-
tiseerd. Maar ook uit de Bijlmerba-
jes vinden ontsnappingen plaats.
De menselijke geest is nu eenmaal
onuitputtelijk. Je kunt je voorstel-
len dat je wel eens denkt 'hoe kom
ik hier uit' als je de hele dag de tijd
hebt," relativeert de architect.

Taakgroep
Een taakgroep van het ministerie
van Justitie is twee dagen bijeen
om te praten over de veiligheid van
de Nederlandse gevangenissen. De
bijeenkomst was al geruime tijd ge-
leden belegd. Het is dus zuiver toe-
val dat de taakgroep 'Herijking
beveiliging' bijeen komt in dezelfde
week dat in Sittard twee vuurge-
vaarlijke gevangenen wisten te ont-
snappen, aldus een woordvoerster
van Justitie.

Zijn collega, C. van Venrooy, voelt
zich in zijn beroepseer aangetast.
ledereen kijkt de bewakers op de
ontsnappingen aan. Maar de schul-
digen zitten in Den Haag, zo vindt
hij. „De bureaucratie viert hoogtij.
Je kunt niks doen, er is geen perso-
neel om in te grijpen."

<le s - De actiebereid is groot,
1iet Cer»ario's liggen klaar. Als er

r Su el iets wordt gedaan aan de
rcJs ige beveiliging van de Sit-

gevangenissen leggen de
e rs. de zaak 'plat. Hoe hun

t>, tiS eruit zullen zien wil voorzitter
»iet orters van de Sittardse FNV
?at ieggen. Wel maakt hij duidelijk
JUst-e acties die hij voor ogen heeft«e veel geld gaan kosten.'

\_rn ~ spanning nog wat op te voe-
'Cj 'r^nt hij een tipje van de sluier

Wj] "~re huizen van bewaring zitten
l^an *?e doorstroming naar de
I ®emssen belemmerd wordt,

'oj>e en ze misschien mensen laten

Invloed
De bewakers willen meer invloed
op het beleid, zo maakt Porters dui-
delijk. Ze willen maatregelen voor-
stellen om hun veiligheid te vergro-
ten. Een manier om dat in Sittard te
bereiken is het creëren van een der-
de ring rond 'De Geerhorst': een
extra hek rond het complex, met
electronische beveiliging. „Dan
duurt het twee minuten langer voor
ze erover zijn en kan de politie op
tijd komen," zo redeneert Porters. # De Limburgse kaderleden en gevangenisbewakers bijeen Foto: PETER ROOZEN
De bewakers zijn vooral geschrok-
ken van de bedreiging van bewa-
kers bij de laatste ontsnapping.

?ensa°tieplannen zi Jn gebroed tij-
gf(j ??n dag van vergaderen in Sit-

0ri
C kaderleden van de Abva-

"Ussg eln de Limburgse gevange-
r.r*ten Werken zaten bijeen, om te

e erh °ver de ontsnapping uit 'Den°rst', dinsdagavond.

(ADVERTENTIE)

iM-IMWI GRANDIOZE OPRUIMING!
Rfflß BJH Nu liefst 20% KORTING op de
vMJUBïSfI niet afgeprijsde artikelen
___Jk .fllu. /~af. Deze actie duurt tot en met 25 januari

Tonny v.d. Akker
V_ Wilhelminastraat 8, Brunssum, tel. 045-253760 _

ontsnappingspogingen. Het zou wel
te overwegen zijn voor de zware
crminelen, die nu in de extra bevei-
ligde afdelingen van verschillende
gevangenissen zitten, in één gevan-
genis bij elkaar te plaatsen.

„Naar Amerikaans voorbeeld, met
schiettorens eromheen. Dan halen

ze het wel uit hun hoofd een ont-
snapping te regelen, omdat ze dan
worden afgeknald," denkt Porters.
Hij houdt een tirade tegen 'het poli-
tieke gezwam' van 'de hotemetoten
in Den Haag' die volgens hem niet
weten wat een bewaker dagelijks
meemaakt. Porters spreekt ouder-
wetse vakbondstaai. „We pikken
het niet meer," waarschuwt hij.

Door de bezuinigingen wordt het
contact met de gedetineerden moei-
lijker. Daarnaast bespeurt hij een
verharding van de gevangenisbe-
volking. Daardoor staat het perso-
neel onder steeds zwaardere druk.
Hij voelt zich machteloos. „We heb-
ben geen adequaat antwoord," ver-
zucht hij. Want met camera's krijg
je de tent niet rustig.

e;?oties daarover liepen hoogci(_- s' e konden op de monitor pre-
\\t 'en hoe die vent van de ladder
% ff,, aar we zagen ook hoe ze over

Polvr Weg konden komen voor
"ue aankwam. Het is gewoon

De Abva-Kaboleden zijn er geen
voorstander van dat bewakers wa-
pens krijgen. „Als de gevangenis
strenger wordt, verhoog je het risico
van gijzelingen van personeel bij

Schiettorens
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Na zijn vertrek bij de VN toonde

Van Boven moest tien jaar geleden
opstappen als directeur van de afde-
ling mensenrechten van de VN als
gevolg van zijn grote daadkracht,
die volgens sommige landen te wei-
nig rekening hield met politieke
gevoeligheden. Latijnsamerikaanse
landen en de Verenigde Staten ver-
hinderden een verlenging van Van
Bovens ambtstermijn, zo bleek uit
later gepubliceerde verslagen van
journalisten.

Van Boven zich verbitterd, omdat
het Nederlandse ministerievan bui-
tenlandse zaken hem naar zijn zeg-
gen geen nieuwe passende functie
aanbood. Van Boven aanvaardde
een hoogleraarschap in de rechten
aan de Rijksuniversiteit Limburg
en is sindsdien uitgegroeid tot een
symbool van hoop voor niet-gou-
vernementele organisaties die zich
inzetten voor de Rechten van de
Mens.
De VN-commissie tegen rassendis-

criminatie houdt toezicht op de na-
leving van het Internationaal Ver-
drag voor de Uitbanning van Alle
Vormen van Rassendiscriminatie,
dat uit 1965 dateert. Het verdrag is
door 117 staten ondertekend. De
commissie - volgens Van Boven
'invloedrijk' - komt twee tot drie
keer per jaar gedurende drie weken
bijeen en rapporteert rechtstreeks
aan de VN-secretaris-generaal.

Naast Van Boven zijn ook kandida-
ten gekozen uit Argentinië, Bulgari-
je, China, Ecuador, India, Peru,
Roemenië en Rusland. De commis-
sie bestaat uit 18 leden die ieder een
zittingstermijn hebben van vier
jaar. Om de twee jaar treedt de helft
van de leden af.

De Limburge hoogleraar keerde
overigens al eerder terug in de gele-
deren van de Verenigde Naties. Hij
was van 1986 tot 1991 lid van de
Subcommissie van de Verenigde
Naties voor de Rechten van de
Mens.

ment voor. Volgens Jeltsin sabote-
ren de beheerders van staatswin-
kels en voormalige partijfunctiona-
rissen de hervormingen. Ze houden
het aanbod laag en verhogen <je
prijzen. Dat is de oude tekortenpoll'
tiek, zei hij.

Volgens Boerboelis zal de huidige
regering niet aftreden voordat zeker
is dat de hervormingen niet kunnen
worden teruggedraaid.
Hij zei ook dat de regering sugge?'
ties uit het parlement over privati-
sering en wijzigingen in de belas'

tingpolitiek zal bestuderen. Jeltsin
wil de btw verlagen, omdat de be-
drijven klagen dat hun winsten te
zwaar worden belast.
Volgens Boerboelis heeft de rege-
ring gisteren met de militairen over-
eenstemming bereikt over de defen-
siebegroting voor dit jaar. Hij ver'.
strekte geen cijfers. Boerboelis zf'
alleen dat er dertig procent op <**
uitgaven zal worden bezuinigd. Dat
geld wordt gestoken in overschake-
ling van militaire bedrijven op bui*
gerproduktie.

Maar hij gaf toe dat er nog enorme
problemen waren. „De hervormin-
gen zijn zeker nog niet onomkeer-
baar. Daarom heb ik uw vertrouwen
en steun nodig", hield hij het parle-

Jeltsin hield gisteren vol dat on-
danks gemaakte fouten de rege-
ringspolitiek de enige uitweg uit de
crisis biedt. Hij kreeg een applausje
voor zijn betoog. Chasboelatov her-
haalde zijn eis niet. Kritiek op de
regering is een normale zaak in de
verhouding met het parlement.

Bestand, maar geen vrede
tussen Simons en KLOZ

DOOR CAREL GOSELING

officiële mededeling

BEKENDMAKING
Burgemeester en wethouders van de
gemeente Gulpen maken mede na-
mens de gemeenten Valkenburg a/d
Geul, Wittem, Voerendaal en Margra-
ten ter voldoeningaan het bepaalde in
artikel 19, eerste lid,van de Grondwa-
terwet bekend dat ter secretarie van
hun gemeenten vanaf 20 januari 1992
gedurende één maand voor een ieder
ter inzage wordt gelegd een aanvraag
van Koninklijke Brand Bierbrouwerij
d.d. 26 november 1991, met bijbeho-
rende bescheiden, tot verlening van
een vergunning als bedoeld in artikel
14, eerste lid, van de Grondwaterwet
voor koel- en procesdoeleinden.
Gedurende de termijn van terinzage-
legging kan een ieder schriftelijk be-
zwaren indienen tegen het verlenen
van de vergunning bij burgemeester
en wethouders der gemeente, binnen
welke het onroerend goed, waarop de
bezwaren betrekking hebben, is gele-
gen.
Ter secretarie van de gemeente Gul-
pen zal op 21 februari 1992 om 10.00
uur een openbare zitting worden ge-
houden, tijdens welke- een ieder die gedurende de termijn
van terinzagelegging bezwaren heeft
ingediend tegen het verlenen van de
vergunningen, in persoon of bij ge-
machtigde, de ingediende bezwaren
mondeling kan toelichten;

- degenen die geen bezwaren hebben
ingediend, mondeling van hun ge-
voelen omtrent de aanvragen kun-
nen doen blijken.

Gulpen, 10 januari 1992.
Namens de collegesvan burgemeester
en wethouders voornoemd,
burgemeester en wethouders van de
gemeente Gulpen:
De secretaris, J.H.G.M. Gulikers
De burgemeester, drs. W.P.J. Vossen

rj?j LimburgsDagblad

3PICCOIO S

DEN HAAG - De laatste we-
ken hebben ze elkaar zo onge-
veer voor rotte vis uitgemaakt:
staatssecretaris Simons
(Volksgezondheid) en de parti-
culiere ziektekostenverzeke-
raars, verenigd in de KLOZ.
Inzet vormde de premie voor
particulier verzekerden. Waar
Simons beweerde dat die min-
stens 15, en misschien wel 30
procent omlaag kon, sprak de
KLOZ van een verhoging, dan
wel stabilisatie wegens 'kos-
tenstijgingen. De cijfers vlo-
gen over en weer. En niemand
kon er meer een touw aan
vastknopen.

Gisteren zaten ze dan eindelijk om
de tafel. Niet de voorziene anderhalf
uur, maar dik drieëneenhalfuur. Er
was, en dat had hem verrast, ver-
heugend openhartig en zakelijk ge-
sproken, aldus Simons na het be-
raad. Natuurlijk, er waren wel kort
de nodige irritaties verwoord, maar
dat had de pret niet kunnen druk-
ken.
Alles dus 'pais en vree'? De premies
gaan alsnog omlaag? Nou, nee. Een
onafhankelijk instituut, maar welk
kon men niet beslissen, gaat de kos-
ten eens even op een rijtje zetten.
Zes weken zijn daarvoor uitgetrok-
ken. En daarna? Niets eigenlijk.
„Op basis van de feitelijke resulta-
ten die het onderzoek moet opleve-
ren, streven WVC en KLOZ er ver-
volgens naar tot beleidsconclusies
te komen." Aldus de tekst in een
gezamenlijke verklaring over het
beraad. Let vooral op het woord
'streven.

Vleeswarenbedrijf Rocks
Rijksweg 78, Lemiers-Vaals

zoekt op korte termijn

CHEF SLAGER-
AANKOMEND SLAGER -UITBENER
Sollicitaties schriftelijk of telefonisch, tel. 04454-1376,

na 18.00 uur 04454-4049. mm

mM Provincie
_____& v vv Bureau Bibliotheek
"?9 I imhlim Postbus 5700

Uï^__ -.llllUUiy 6202 MA Maastricht
tel. 043-897386

mededeling Gedeputeerde Staten van Limburg maken
M2O/3-92 bekend, dat zij bij besluit van 24 december

1991 nr. Bv 53406 aan het gemeentebestuur
van Gulpen onder een aantal voorschriften
een vergunning hebben verleend ingevolge de
Hinderwet voor het oprichten en in werking
hebben van een gemeenteloods annex brand-
weerkazerne gelegenaan de Landsraderweg
1 te Gulpen. Het besluit en alle ter zake zijnde
stukken liggen ter inzage van 20 januari 1992
tot 21 februari 1992 en wel: - in het Provincie-
huis te Maastricht (bureau Bibliotheek) tijdens
de werkuren; - in het gemeentehuis van Gul-
pen tijdens de werkuren en bovendien dins-
dags van 19.30 uur tot 21.30 uur in Ontmoe-
tingscentrum Timpaan, Rosstraat 1 te Gulpen.
Tot laatstgenoemde datum kan beroep worden
ingesteld bij de Afdeling voor de geschillen
van bestuur van de Raad van State door: a. de
aanvrager; b. de betrokken adviseurs; c. dege-
nen, die overeenkomstig artikel 20, 21 of 22,
tweede lid of 28, eerste lid, onder c van de
Wet algemene bepalingen milieuhygiëne be-
zwaren hebben ingebracht; d. enige andere
belanghebbende, die aantoont, dat hij rede-
lijkerwijs niet in staat is geweest (overeenkom-
stig voornoemde artikelen) bezwaren in te
brengen. De beschikking wordt na afloopvan
de beroepstermijn van kracht, tenzij voor deze
datum beroep is ingesteld en met toepassing
van artikel 107van de Wet op de Raad van
State een verzoek is gedaan tot schorsing van
het besluit dan wel tot het treffen van een
voorlopige voorziening. Het beroepschrift moet
gericht en verzonden worden aan de Voor-
zitter van de Afdeling voor de geschillenvan
bestuur van de Raad van State, Kneuterdijk
22, 2514 EN 's Gravenhage. Het verzoek tot
schorsing of tot het treffen van een voorlopige
voorziening moet eveneens worden gericht
aan de Voorzitter van de Afdeling voor de ge-
schillen van bestuur van de Raad van State.
De beschikking wordt niet van kracht voordat
op een zodanig verzoek is beslist.

Vaag
Veel meer dan het uitspreken van
vage teksten restte Simons en
KLOZ-voorman Boorsma dan ook
niet. „We hopener over een week of
zes uit te zijn. Ik hoop dat wij er sa-
men uitkomen", stelde de KLOZ-
man. Om even later nog eens aan te
geven dat de KLOZ en Simons het
over geen enkel cijfer eens zijn.

De staatssecretaris was al even
vaag. Hij zei 'aan te nemen' dat er
na het onderzoek geen meningsver-
schillen meer zijn over de cijfers.
Hoogstens kan er dan nog onenig-
heid zijn over de interpretatie en de
te trekken conclusies. „Ik hoop dat
er te zijner tijd alsnog een premie-
aanpassing komt." Om vervolgens
aan te geven dat hijzelf nog steeds
denkt dat een daling met 15 procent
mogelijk is.

" Staatssecretaris Simons staat de pers te woord na afloop van het overleg met de organist,
van particuliere verzekeraars. Foto: M*

de, zijn particuliere verzekeraars
zelf verantwoordelijk voor hun pre-
mies. De KLOZ, noch de overheid
heeft bevoegdheden om handelend
op te treden richting verzekeraars.

even verstommen. Tijd voor nader
beraad in eigen kring. Verversing
voor de vermoeide troepen. Vrede
is het echter nog lang niet. Zeker
niet als Simons nu al stelt dat het
onafhankelijke onderzoek hoe dan
ook een test is voor het sociale ge-
drag van de particuliere verzeke-
raars.

Een voorschot op de verdere beslui-
ten over een in te voeren basisverze-
kering gezondheidszorg, aldus de
bewindsman. Want één ding staat
voor hem vast: een situatie als nu
mag niet meer voorkomen. Verze-
keraars mogen door hun gedrag
'zijn' plannen niet meer frustreren.

Afspraken
„Deze ervaring noopt ertoe te zijner
tijd nadere afspraken te maken bij
verdere stappen in de stelselherzie-
ning gezondheidszorg. Dat moeten
we nog beter doen", stelde de be-
windsman gisteren. „Die les trek ik
hier wel uit".

De reactie had ook een andere kun-
nen zijn: ik heroverweeg mijn voor-
nemens. Mijn plannen leiden ken-
nelijk niet tot meer kostenbeheer-
sing en een eerlijker verdeling van
lasten.
Maar die weg wil Simons, gesteund
door de PvdA, niet inslaan. Ook al
weet hij dat de spanning met coali-
tiegenoot CDA steeds groter wordt.
En dat de christen-democraten
steun krijgen van de VVD, zodat zij
samen een meerderheid in het par-
lement vormen.

In de gezondheidszorg gaat zon
vijftig miljard gulden om. De belan-
gen zijn groot. En het blijft een
kruitvat, dat elk moment kan ont-
ploffen. En zijn bestanden al niet
eerder gebruikt om de eigen linies
te versterken? Om verloren gegaan
materieel te vervangen door groter
en beter? „Ik blijf optimistisch",
riep Simons gisteren nog uit. Wel-
licht moet hij zijn verkenners eens
wat beter uitrusten.

JOHANNESBURG - De $t
apartheidsbeweging ANC V_\kaans Nationaal Congres) wil Pjjl
mier Ruud Lubbers en min^Hans van den Broek van Bn> j|
landse Zaken niet ontmoeten al'jj
hun voorgenomen bezoek aan Z&j
Afrika voortzetten. Dat heeft A*J
woordvoerster Gill Marcus giste
in Johannesburg verklaard.

Nu kunnen er drie dingen gebeu-
ren. Eén: het onafhankelijke onder-
zoek geeft aan dat de kosten in de
zorg meevallen, waarmee er ruimte
zou zijn voor een premiedaling.
Twee: het onderzoek geeft een kos-
tenstijging aan die kan leiden tot
een premieverhoging. Drie: de cij-
fers zijn zo onduidelijk, datjeer alle
kanten mee op kunt.

In het eerste geval kunnen de parti-
culiere verzekeraars door de knieën
gaan, mede vanwege de publieke
opinie die tegen hen is. De verzeke-
raars kunnen de resultaten van het
onderzoek echter ook aanvechten,
en de premies niet verlagen.
In dat laatste geval zitten Simons en
de politiek voor het blok. Zoals de
bewindsman gisteren na zijn onder-
onsje met de KLOZ-delegatie stel-

Machtsmiddelen
In de Kamer zei de staatssecretaris
het nog duidelijker. Er zijn geen
machtsmiddelen voor de overheid
voorhanden waarmee snel en mak-
kelijk op te treden is. „Dat zit er niet
in", gafSimons ruiterlijk toe.
Op zijn vroegst per 1 januari 1993
zou er iets kunnen gebeuren. Bij-
voorbeeld door verzekeraars aan
vaste budgetten te binden of aan te
geven binnen welke marges zij hun
premies mogen vaststellen. Dat
duurt echter nog lang. En, mochten
de opties twee of drie uit het onder-
zoek komen, waarschijnlijk nog lan-
ger.

Voorlopig maakt echter iedereen
pas op de plaats; rust. Het wapenge-
kletter van de laatste weken kan

Nederlanders
tolerant

over islam
HILVERSUM - De meeste Ne-
derlanders (60 procent) staan to-
lerant tegenover de islam. Een
derde denkt uitgesproken nega-
tief over deze godsdienst Dit
blijkt uit een enquête van het
bureau Interview waarvan de
uitkomsten donderdagavond in
het Veronica-programma
Nieuwslijn bekend werden ge-
maakt.

Van de ondervraagden vindt 34
procent dat islamieten in ons
land geen eigen school moeten
kunnen oprichten; 57 procent

heeft daar geen moeite mee. 60
Procent vindt dat moslims hier
hun eigen godsdienstige gebrui-
ken en gewoonten moeten kun-
nen volgen; 32 procent vindt dat
islamitische gebruiken verboden
moeten worden.

38 Procent is verontrust over de
(beperkte) groei van de islam.
Het zijn vooral ouderen, vrou-
wen en mensen van protestants-
christelijke afkomst.

Bijna de helft (43 procent) denkt
dat de islam meer aanhangers
heeft dan het christendom, ter-
wijl wereldwijd het aantal chris-
tenen twee maal zo groot is als
het aantal islamieten. 26 Procent
zegt bevriend te zijn met of re-
gelmatig contact te hebben met
een islamiet. De rest kent nie-
mand die moslim is.

Papandreou
onschuldig

ATHENE - Ex-premier AndX^Papandreou van Griekenland (
,

door een speciale rechtbank in $hene onschuldig bevonden aan j.
aanklacht dat hij een belastingo
duikingsoperatie geleid heeft
1988.

Het vonnis werd voorgelezen <*°j
president Vassilis Kokkinos vannjj
Hooggerechtshof, die een ü^yj
rechters bestaande rechtbank p
voorgezeten die het parlement ±

september 1989 had ingesteld
Papandreou te berechten. De rec^bank vond met 7 tegen 6 stem^y
dat Papandreou vrijuit gaat, a'
Kokkinos.

JlOp de hoofdaanklacht is Pwj
dreou vrijgesproken, maar er
nog twee bijkomende beschuldig
gen ingebracht tegen de social'Jj
sche oud-premier. Het proces &Xp
Papndreou, de grootste juridis^
vervolging van corruptie in ö j
kenland in deze eeuw, heeft u
maanden geduurd. Aan het ve j

van het vonnis ging marathonOv
leg vooraf.

ANC weigert
ontmoeting

Limburgs Dagblad
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Goergen voor aktieve 1
interieurverzorging I

De verhoging van het woongenot heeft bij Goergen Kritisch
vooral een pragmatische en technische achtergrond. De kritische instelling van het personeel ten aanzien
Keuken en badkamer zijn in menig huis de ruimten bij van perfekte installatiepast uitstekend bij detopmer-
uitstek waar de bewoners aktief bezig zijn. ken, die door Goergen worden gevoerd. Keukens
En Goergen houdt van aktie. Maar dan bij voorkeur van SieMatic en Bulthaup, sanitair van Villeroy&
gekoppeld aan doelmatigheiden sfeer. Keukens en Boch, Sphinx, Ideal Standard en Keramag. De
sanitair zijn dan ook specialisaties, die in ZuidLimburg schuifkastenwanden worden zelfs geheel in eigen
nog steeds in toenemende mate met Goergen wor- meubelmakerij vervaardigd,
den geassocieerd. Datzelfde geldt echter ookvoor
ruimtebesparende kastenwanden. centrale verwar- Kom eens kijken wat een keus!
ming en tegels. In deenorme showroom van Goergen wordt niet

gewerkt met 13 in een dozijn-opstellingen. Nee, u
Gebruiksklaar krijgt een kompleet beeld van uw keuken of bad-
De populariteit van Goergen is gelegen in het feit, dat kamer. Inklusief vloeren, plafonds, verlichting,
alles gebruiksklaarwordt geïnstalleerd. Goergen be- accessoires enz. Er is altijd een ruime keus aan
schikt over eigen, hoog gekwalificeerd personeel, dat JQ modellen, stijlen en materialen. Ook dekollektie
pas tevreden is, als er perfekt vakwerk is afgeleverd. \\\ bijpassende tegels en plavuizen isomvangrijk.

£y pXOiUdIV

wandtegels —sC ' ''\ ]^<o<^^|\\ T/T^fc^^T^ slaapkamers

badkamers en sanitair f—-— \ —j lf4-^ .//- - r*-»-~—r\ keukens

r ' "f=^l SieMatic
vloertegels 4_____Z * I' I ___ bulthaup

Goergen kan heel wat voor uw woning betekenen!
\>i\*^ \ W\">-_ho»»n _utow«e .^^^^^^^r^^x (q\ ; I

I J-^O-^"^ \_l\ \W^-tOw-QI tT^K-saj\\ \xy_r,^| keukens - sanitair - cv. - tegels - kastenwanden
Nijverheidsweg 17-18. Stem (md. Kerensheide). tel. 046-331367 Open: ma. 13-18, di. t/m vr. 9-18 uur za. 10-16 uur.

Donderdag koopavond tot 20 uur. Verder volgensafspraak.

Van Boven gekozen in
VN-commissie tegen
rassendiscriminatie

Jeltsin pareert
aanval parlement
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DEN HAAG - Tien jaar na
zijn gedwongen vertrek als di-
recteur van de afdeling men-
senrechten van de Verenigde
Naties, is Theo van Boven,
hoogleraar aan de Rijksuni-
versiteit Limburg in Maas-
tricht, gekozen tot lid van de
VN-Commissie voor de Be-
strijding van Rassendiscrimi-
natie. Dat heeft het ministerie
van buitenlandse zaken in
Den Haag gisteren bekendge-
maakt. Bij de stemming
woensdag voor negen nieuwe
leden kreeg Van Boven 107
van de 117 stemmen en bezet-
te daarmee een gedeelde eer-
ste plaats.

Daar moet niemand zich over op-
winden, zei hij na afloop van het
debat.
Jeltsin en de vice-premiers Boer-
boelis en Gaidar betoogden dat de
prijsliberalisatie wel degelijk vruch-
ten zal afwerpen. Gedurende zijn
recente rondreis door de republiek
had Jeltsin geconstateerd dat prij-
zen al iets begonnen te dalen en het
aanbod in de winkels wat groter
werd.

MOSKOU - De Russische presi-
dent Boris Jeltsin heeft gisteren het
parlementsdebat over de economi-
sche crisis met gemak doorstaan.
Parlementsvoorzitter Chasboelatov
had voorafgaand aan het debat het
ontslag van de regering geëist.

Van Boven toonde zich gisteravond
verheugd over zijn verkiezing. „Het
heeft mij veel goed gedaan. Het is
toch een blijk van waardering voor
mijn werk van vroeger."



In zijn middelbare schooltijd ging hij door het leven als deejay van het
lang vervlogen Susterse jongerencentrum Tsjé. Dezelfde plaats trouwens
waar hij op een dolle zaterdagavond de planken opklauterde als leadzan-
ger van de eendags-popformatie Die Verelendung, met dank aan Karl
Marx. Eind jaren zeventig verruilde hij de microfoon echter voor de colle-
getas. Aan de Nijmeegse universiteit studeerde hij in 1983 af als doctoran-
dus in de publicistiek. Aansluitend ging hij als wetenschappelijk onder-
zoeker aan de slag bij de vakgroep Communicatiewetenschap van diezelf-
de universiteit, waar hij in 1988 als docent in dienst trad. Eind deze maand
promoveert hij op zijn opmerkelijke proefschrift Hitmuziek in Nederland
1960-1985. Een interview met Limburger Paul Rutten, Nederlands eerste
doctor in de popmuziek.

DOOR LAURENS SCHELLEN

ciale rol voor de ingeblikte pop-
muziek."
„Kijk, voor alles heb je tegen-
woordig cijfers, maten en graad-
meters. Voor economische ont-
wikkelingen, sociale tendenzen,
noem maar op. Behalve als het
om cultuur gaat, en zeker dievan
de jeugd. De uitkomsten van
mijn onderzoek lijken me met
name voor de overheid reden ge-
noeg om ook daar de ontwikke-
lingen eens tegen het licht te
houden. Met inbegrip van de
popmuziek. Zodat je inzicht
krijgt in wat er allemaal gebeurt,
ik bedoel, als overheid moet jeje
toch gaan afvragen of je die
Amerikanisering nou wel wil zo
graag wilt. Of datje zegt: ach, we
laten al dat Amerikaans water
maar over Gods akkers vloeien."

Somber over zijn eigen onder-
zoeksresultaten is Rutten echter
allerminst. „Nee hoor. Ik denk
niet dat we de jeugd in Neder-
land weer de klompendans moe-
ten gaan aanleren. De culturele
grenzen zijn allang geslecht en in
Arnhem staat een openluchtmu-
seum. Maar het wordt onder-
hand wél tijd om ons de vraag te
stellen of we in dit land wel over
voldoende randvoorwaarden be-
schikken om onze eigen culture-
le identiteit in stand te houden.
Want behalve een economisch is
er ook nog zoiets als een cultu-
reel zelfbeschikkingsrecht."

echte kameraad. Toch bestaat er
hier in Nederland op universitair
niveau nog steeds nauwelijks of
geen aandacht voor popmuziek.

Zelfs in het in-officiële acade
misch circuit is die interesse lan
ge tijd marginaal geweest," do
ceert Rutten soepel.

loze tegenhangers incluis - een
typisch buitenlandse, meer be-
paald Anglo-Amerikaanse aan-
gelegenheid. Niet alleen is de
voertaal Engels en verliezen Ne-
derlandstalige artiesten bijge-
volg steeds meer terrein, ook de
muziekgenres zijn voor het leeu-
wedeel van Britse en Ameri-
kaanse oorsprong. Met een abso-
lute hoofdrol voor de pop- en
rockmuziek.

NIJMEGEN - Zijn docentenka-
ttiertje in het complexe gangen-
stelsel van de Nijmeegse univer-
siteit is wat je noemt modaal.
Alleen een opvallend grote pos-
ter van een wulps ogende Ma-donna aan de muur wijkt nogal
af van de standaardinrichting diehet eerbiedwaardige gilde der
beroepswetenschappers voor
zijn werkvertrek prefereert. Zo
op het eerste oog het enige tast-bare bewijs dat Limburger PaulRutten (33) over twee weken alsNeerlands eerste doctor in de
Popmuziek als een witte raaf
door het universitaire wereldje
fladdert.
Eind deze maand, op 30 januari
°m precies te zijn, promoveert
de in Echt geboren en in Rooste-
ren getogen communicatiewe-tenschapper op zijn proefschrift
Hitmuziek in Nederland1960-1985. Daarmee sleept Rut-ten een onvervalste primeur inde wacht, want het is in ons land
de allereerste keer dat popmu-
ziek het exclusieve onderwerp
vormt van een heuse dissertatie.

pat laatste mag natuurlijk eenhoogst merkwaardige constate-
ring heten, want onderzoek heeft
allang uitgewezen dat pop(ulai-
!"e) muziek voor Nederlandse
Jongeren veruit de belangrijkste
Cultuurvorm is die hen via de
ftioderne massamedia bereikt.
Waarmee de pop in dit opzicht
zelfs de tv het nakijken geeft. Of,
°m maar eens met roek-ster Bru-
ce Springsteen in zijn song NoSurrender te spreken: „We lear-

more from a three minute-
reeord, than we ever learned at
school."
;J_at is inderdaad zo. Voor de
Jeugd^s de popartiest niets min-
der dan een echte vriend, een

Maar, zo haast hij zich te bena-
drukken, internationaal gezien is
die belangstelling de laatste ja-
ren behoorlijk gegroeid. „Met de
universiteiten van Berlijn, Liver-
pool en Glasgow (onder aanvoe-
ring van 'popprofessor' Simon
Frith, red.) als de belangrijkste
voortrekkers. Bovendien zie je
dat steeds meer takken van de
wetenschap zich met de pop
gaan bemoeien. Kan ook niet an-
ders, want als cultuurproduct én
economisch goed heeft popmu-
ziek enorm veel raakvlakken.

Verovering
Een op zichzelf wellicht niet zo
verrassende ontwikkeling, ware
het niet dat die Brits-Amerikaan-
se verovering van het vaderland-
se hitwereldje in de loop der tijd
gigantische vormen is gaan aan-
nemen. Waren in 1960 nog zes
van elke tien hits afkomstig uit
genoemde genres, 25 jaar later is
eerstgenoemd cijfer 'sluipender-
wijs' gestegen tot liefst negen.

Met als logisch gevolg dat Ne-
derlands bloem der natie de
Anglo-Amerikaanse cultuur zo-
wat met de paplepel krijgt bin-
nengebracht.

wankelbaar geloof uit in de Lief-
de met een grote L. Van sex en
geweld, sinds jaar en dag toch
hét Leitmotiv op tv, is daarente-
gen nauwelijks sprake.

Maar ook protestsongs bereiken
maar zelden de hitstatus. Enfin,
van het rebelse imago dat popar-
tiesten en hun songs maar al te
vaak wordt toegedicht, is in de
hitparade dus bitter weinig terug
te vinden. Wel valt uit bijna de
helft van de hits een wat onzeker
toekomstperspectief te destille-
ren.

Lotgenoten
Voor Rutten ligt een verklaring
voor de hand. „De jeugd ken-
merkt zich bij uitstek door het
op zoek gaan naar een eigen
plaats in de samenleving, naar
een eigen identiteit. Liefde, rela-
ties, de eerste sex-ervaringen,
maar ook onzekerheid staan
daarin centraal. In hun songtek-
sten ventileren popsterren doel-
bewust diezelfde gevoelens.
Daarmee groeien ze als geen an-
der uit tot de lot- en bondgeno-
ten van de jeugd."

De hitvertolkers blijven dus in
meerderheid onverstoorbaar zin-
genover De Ware Liefde, hoewel
het aantal echtscheidingen hand
over hand toeneemt. „Tsja, we
zingen er nu eenmaal graagover.
Eigenlijk is het vooral de mythe
van de echte liefde die de jeugd
wordt " voorgespiegeld. Het cli-
ché-niveau is erg hoog. Maar ja,
zoiets vind je in de opera bijvoor-
beeld evengoed terug. Veel ster-
ker nog zelfs. Kijk, de voornaam-
ste kracht van de popartiest ligt
in zijn rol als story teller. Popster-
ren zijn wat ze zingen, willen ze
althans het krediet van hun vas-
te publiek niet verspelen. In dit
opzicht kun je ze inderdaad ver-
gelijken met de acteurs van po-
pulaire tv-series." Per slot van
rekening beleven óók David Bo-
wie en Tina Turner hun Goede &
Slechte Tijden.

Of, om maar even in weten-
schappelijk jargon te spreken:
de hitparade zou er wel eens toe
kunnen bijdragen dat Neder-
landse jongeren zich op hun
geestelijke landkaart positief la-
ten leiden door de Amerikaanse
cultuur met al haar normen en
waarden. Ten koste van de ty-
pisch Nederlandse, wel te ver-
staan.

Maar het blijft natuurlijk merk-
waardig dat nota bene een disci-
pline als de musicologie nóg
minder aandacht aan deze mu-
ziekvorm heeft besteed dan de
sociale wetenschappen (waartoe
ook de communicatieweten-
schap behoort, red.)."

Schrijft Rutten met zijn promo-
tie tot vaderlands eerste 'pop-
doctor' een aardig stukje ge-
schiedenis, ook zonder dat histo-
rische wapenfeit zijn de resulta-
ten van zijn omvangrijke
onderzoek saillant genoeg. Kort
gezegd heeft de Limburger in
zijn in 1984 gestarte studie minu-
tieus onderzocht of er enig sys-
teem of verband te ontdekken
valt in een kwart eeuw popmu-
ziek op de Nederlandse hitpara-
rade, meer bepaald de tophits
tussen 1960 en 1985. " Limburger Paul Rutten gaat weldra door het leven als

Nederlands eerste doctor in de popmuziek.
Foto: GERARD VERSCHOOTEN

Idyllisch
Maar, zoals gezegd, heeft Rutten
nog een andere rode draad ont-
dekt in de vaderlandse hitge-
schiedenis. Na op de kop af 664
songteksten aan de hand van een
inhoudsanalyse onder de loep te
hebben gelegd, komt de Limbur-
ger tot de slotsom dat het alles-
overheersende thema in de
Nederlandse hitparade wordt ge-
vormd door idyllische liefdesre-
laties. Sterker nog, de top-40 is
feitelijk één grote lofzang op de
romantische liefde. Liefst drie
op de vier hits dragen een on-

lijk dat ook de jeugd haar we-
reldbeeld steeds meer ontleent
aan de massamedia. Met een cru-

En dat laatste nu blijkt wel dege-
lijk het geval. In tweeërlei op-
zicht zelfs. In de eerste plaats is
de vaderlandse top-40 - zijn tal-

Op het eerste gezicht een weinig
verheugende, zo niet alarmeren-
de ontwikkeling. Maar, zoals het
een goed wetenschapper be-
taamt, is Rutten de eerste om
nuances aan te brengen: „Ach, of
die ontwikkeling nou goed of
slecht is, weet ik niet. Bovendien
staat de popmuziek in dit op-
zicht natuurlijk niet alleen, je

ziet die Amerikanisering ook op
tal van andere gebieden in de
maatschappij. Wel is overduide-

Parlementariërs willen snel besluit minister

CDA-Kamerleden Limburg
wijzen vertrek AID af

Frissen: 'Niet twee, maar vijfLimburgse Opleidingscentra '

Walramcollege probeert
Ritzen voor te blijven

" Leon Frissen,
voorzitter van het
Walramcollege en
Tweede-Kamerlid, kan
zich vinden in de
vorming van ROC's.

Archieffoto: PETER ROOZEN

Van onze Haagse redacteur
DOOR THEO SNIEKERS

- Het middelbaarj"rroepsonderwijs (mbo) in
staat weer roerige tij-

f 6r| te wachten. Na de recente
als gevolg van de

v~°r het rijk gewenste schaal-
k

r groting in het mbo, moeten
i hei *n e komende jaren in het
', k |e land zogenoemde Regio-

v^e Opleidingscentra (ROC's)
' L? de grond komen. In die

U^C's zijn de belangrijkste
de instellingen voor

a~o, het Volwassenen- enJf°ndonderwijs (vavo), de ba-
educatie en het leerlingwe-

zou het functioneren van de hevig
bekritiseerde AID ten goede ko-
men. En dat is volgens Van Noord
weer van wezenlijk belang voor het
functioneren van het ministerie van
Landbouw zelf, dat hevig onder
vuur ligt door alle perikelen bij de
AID.

huizing op dit ogenblik zeer slecht
zou vallen. De Dienstcommissie en
de bonden hebben namelijk nega-
tief geadviseerd, terwijl een specia-
le stuurgroep met slechts zeven
stemmen voor en zes tegen tot ver-
plaatsing adviseerde.

Eind vorig jaar liet ook de land-
bouwwoordvoerder van de PvdA-
fractie, Servaes Huys, weten tegen
verplaatsing van het hoofdkantoor
naar het westenvan het land te zijn.

DEN HAAG - De vhf Limburgse
Tweede-Kamerleden van het CDA
en hun partijgenoot in de Eerste
Kamer, " Roermondenaar P. Coene-
mans, gaan onder geen voorwaarde
akkoord met een (eventuele) ver-
huizing van het hoofdkantoor van
de AID inKerkrade naar het westen
van het land. De CDA-parlementa-
riërs verlangen dat minister Piet
Bukman van Landbouw, Natuurbe-
heer en Visserij op korte termijn
een beslissing neemt over het
hoofdkantoor van de Algemene In-
spectiedienst om zo een eind te
maken aan de onzekerheid onder de
circa negentig personeelsleden.

Van der Linden, ook een van de
landbouwwoordvoerders van het
CDA, is het daar fundamenteel mee
oneens. De lokatie van het hoofd-
kantoor kan volgens hem niet van
invloed zijn op het departement
zelf. Ook de in het AID-rapport aan-
gedragen argumenten zijn volgens
de CDA-Kamerleden van nul en ge-
nerlei waarde. Van der Linden
noemt het 'onverteerbaar' dat de ge-
isoleerde ligging van het hoofdkan-
toor wordt genoemd als belangrijke
factor bij de interne problemen bij
de AID. Hij wijst daarbij onder an-
dere op het bestaan van supermo-
derne communicatiemiddelen.

De Kamerleden vinden het 'grof en
'beledigend' dat in het rapport
wordt geschreven dat AID-mede-
werkers buiten Limburg over Kerk-
rade spreken als 'ver' en vreemd.

De Kamerleden zullen Bukman op
korte termijn hun standpunt ken-
baar maken. De Tweede-Kamerle-
den zullen ook hun fractie op deze
lijn proberen te krijgen, zo verklaar-
de woordvoerder René van der Lin-
den gisteren na afloop van een
werkbezoek aan de AID in Kerkra-
de. Zij zullen dan echter zeer waar-
schijnlijk stuiten op weerstand van
de eerste landbouwwoordvoerder
van de fractie, Jan van Noord.

DOOR GEERT DEKKER

fljs aeze operatie, die opnieuw een
1^'egolf teweeg zal brengen, hoopt
gf^ster Jo Ritzen van Onderwijs
r^ le. zelfstandige (los van 'Zoeter-
0^^r) organisaties te creëren die
siU jefwijs verzorgen dat beter aan-
leg bij de wensen van het bedrijfs-
tt, n. onderwijsinstellingen die
Hoo.tgericnt werken. Zo moeten deIwV s de vakmensen leveren waar
de bedrijfsleven om vraagt, terwijl
b^n ndernemingen zelf de daarvoor
a^^digde machines en apparaten
*$~ de scholen zouden moeten leve-
luerl^°k van de rijksoverheid wordt
Wl. een bijdrage verwacht. 'Co-
V 0 ef"ship' is officiële benamingr deze constructie.

De ROC's zouden al volgend jaar
augustus van start moeten. Frissen
is ervan overtuigd dat in de Weste-
lijke Mijnstreek al op korte termijn
een ROC totstand kan komen. Er
komt daartoe spoedig overleg tus-
sen het Walramcollege en het vavo
in Sittard. Gesprekken met andere
fusiepartners zullen volgen.

zelfstandigheid zou verliezen, maar
om 'zakelijk-inhoudelijke' redenen.
„Als je per RBA-gebied één ROC
krijgt, dan heeft zon instelling een
monopoliepositie.Dan ontbreekt de
concurrentie die nodig is om tot het
beoogde goede, marktgerichte on-
derwijste komen. Bovendien ben ik
bang dat de gewenste gerichtheid
van zon ROC op de arbeidsmarkt
minder goed uit de verf komt om-
dat de instellingen het overzicht
verliezen in zon grote regio."

tionalisering. „En dat gaat uitste-
kend, daar maak ik de RL com-
plimenten over, maar dat men
daarvoor per se groter moet zijn,
ontgaat me."

De internationale boodschap
was nog nadrukkelijker aanwe-
zig in het oordeel van de minis-
ter over de geplande studie be-
drijfskunde. „Als u het studie-
programma bijstelt zodat het
'internationale bedrijfskunde'
wordt, zal ik het met een positie-
ve grondhouding nog eens door-
nemen." Wat zoveel betekent als
toestemming om te beginnen.
Samenwerking in de Euregio is
ondertussen vanzelfsprekend.
Binnen de RL zijn zelfs stem-
men opgegaan om te fuseren
met de universitaire instellingen
in Hasselt/Diepenbeek om in het
ALMA-verband (Aken, Luik en
Maastricht) sterker te staan. Rit-
zen weet niet of dat kan, dus zei
hij maar: „Ik sluit het niet uit."
Dezelfde zinsnede gebruikte hij

Ritzen aarzelt
over groei RL

Ritzen te ver. „Ik steun elk inter-
nationaal initiatief dat u neemt,
maar daarbij blijft het", bracht
hij deRL als boodschap.

Deze verklaarde vorig jaar tegen-
over deze krant veel te voelen voor
verplaatsing van het hoofdkantoor
zoals aanbevolen in een rapport van
de Rijksuniversiteit Leiden. Dat

Zij willen dat Bukman snel een be-
sluit neemt over de plaats van het
hoofdkantoor. De AID-medewer-
kers in Kerkrade vrezen dat de mi-
nister een besluit voor zich uit wil
schuiven omdat een besluit tot ver-

Aantal
tyy bitter Léon Frissen van het
delirarncollege in Sittard, een bun-
klg van zeven mbo-opleidingen,
V°rnvCh Zeer welvinden in deROC-
*hs-ilng en °-e daaraan ten grond-
HiK "Sgende filosofie. Anders dan
Wo n wil hÜ echter dat er in Lim-ans vi Jf ROC's komen, zo bleek
v^ woensdag bij een werkbezoek
'W mimster aan Limburg. De
HopSter 's voorstander van één
voq Per district voor de Arbeids-
Ve ning (de RBA" de Reeionale
hj^ ,aus voor de Arbeidsvoorzie-
fna|j' aJ zouden er landelijk maxi-
-oj> vijftien extra mogen komen.
<lat ~!e manier wil Ritzen bereiken
ktjj ac ROC's voldoende omvangen om de gestelde doelen tennen bereiken.
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toen het weer ging over studen-
tenaantallen. Het kan natuurlijk,
zei hij, dat al die nieuwe plannen
leiden tot meer studenten aan de
RL. „Maar ik sluit ook niet uit,
d*t u het tot in de eeuwigheid
met zevenduizend studenten zal
moeten doen."

Het bijzondere (probleemge-
stuurde) onderwijssysteem van
de Maastrichtse universiteit
speelt ook een rol in de twijfels
van Ritzen. Het zogenoemde
PGO vereist wellicht een zekere
kleinschaligheid, zo liet hij eer-
der weten naar aanleiding van
het toenemend aantal uitvallers.
Op zijn Limburgse bezoek ech-
ter kreeg hij de verbeteringen
onder ogen die ondertussen zijn
doorgevoerd of in de maak zijn.
Ritzen toonde zich tevreden. Of
dat voldoende is om van de RL
in plaats van een kleine een mid-
delgrote universiteit te maken?
Daar twijfelt hij nog over.

Het Walramcollege en zijn ge-
sprekspartners willen de minister
en de Haagse politiek met de vor-
ming van een ROC-Westelijke Mijn-
streek feitelijk voor een voldongen
feit plaatsen, geeft Frissen toe. Pro-
bleem is natuurlijk wel dat Ritzen
een ROC-Westelijke Mijnstreek zal
moeten bekostigen, merkt de inwo-
ner van Puth, tevens Tweede-
Kamerlid voor het CDA, op. De
Tweede Kamer moet zich over eni-
ge tijd over de ROC-vorming uit-
spreken. De CDA-fractie wil meer
ROC's dan de door Ritzen gewenste
25 (en maximaal 40) toelaten, de
PvdA zit op de lijn van de minister
en ook de VVD wil er niet al te veel.

Wat betreft het internationale ka-
rakter moet de RL anders wor-
den dan alle andere Nederlandse
universiteiten, zei Ritzen. Drs L.
Vredevoogd, voorzitter van het
collegevan bestuur van de RL, is
dat met hem eens en had eerder
tijdens een nieuwjaarstoespraak
geopperd dat Maastricht daarom
officieel een andere status zou
moeten krijgen, minder afhanke-
lijk van andere universiteiten en
ambtelijke apparaten. Dat gaat

MAASTRICHT - Minister Jo
Ritzen van onderwijs en weten-
schap blijft twijfelen over de har-
tewens van de bestuurders van
de Rijksuniversiteit Limburg:
groeien, groeien en nog eens
groeien. Tienduizend studenten
wil men in Maastricht en een
breed studie-aanbod, van sociale
wetenschappen tot informatica.
Maar voor Ritzen hoeft het niet
zo nodig. Tijdens zijn werkbe-
zoek aan Limburg van afgelopen
woensdag maakte hij nog eens
duidelijk dat het wat hem betreft
maar om één ding gaat: interna-

De minister lijkt dus wel op behoor-
lijke steun uit de Kamer te kunnen
rekenen.

l\veeln}Durg zouden op die manier
e 1 é- s ontstaan, één in Zuid-
Lriss ln Noord/Midden-Limburg.Het w 1

ls daar tegen. Niet omdatwalramcollege daardoor zijn

Illusie-politiek
Frissen wil in Noord- en Midden-
Limburg telkens één ROC, in Zuid-
Limburg drie. In het zuiden zouden
opleidingscentra moeten komen in
de Oostelijke en Westelijke Mijn-
streek en in het Heuvelland/Maas-
tricht. „Eén ROC in Zuid-Limburg
is volgens mij ook illusie-politiek",
zegt Frissen. „Het zal al een enorme
klus zijn om in de drie Zuidlim-
burgse regio's telkens een ROC te
stichten gelet op de daarvoor nood-
zakelijke fusies. Eén ROC in Zuid-
Limburg betekent een fusie van
tientallen instellingen. Dat is op
korte en middellange termijn on-
haalbaar."
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Lintburger Paul Rutten Nederlands eerste doctor in de popmuziek

De naakte waarheid van
een kwart eeuw hitparade

Hmburgs dagblad Limburg

achtergrond J



APOTHEKEN

KERKRADE - Ruim veertig
procent van de Kerkraadse
huishoudens kijkt wel eens
naar de rechtstreekse tv-uit-
zending van de gemeente-
raadsvergadering. Daartegen-
over staat dat bijna zestig
procent nooit kijkt. Het ge-
middelde waarderingscijfer is
een voldoende: 6,6. Dit blijkt
uit een enquête die de ge-
meente heeft gehouden onder
ruim driehonderd huishou-
dens.

Experiment

Raad op tv redelijk
bekeken in Kerkrade

in gesprek

Onveilig
Naar aanleiding van het artikel
over de onveiligheid van de par-
keerplaats van het De Weverzie-
kenhuis in de krant van 11 janua-
ri, vraag ik mij af of er ook
gegevens bekend zijn omtrent
schades en of vernielingen met
betrekking tot de smalle par-
keervakken?
Ondergetekende parkeerde zijn
vijf maanden 'oude' Opel Kadett
op maandag 23 december op de
De Weverparkeerplaats, aange-
zien de parkeerplaats van de Kli-
nieken overvol was in verband
met de Kerstviering aldaar. Na
afloop van deelneming aan deze
kerstviering kwam ik tot de ont-
dekking dat een 'vriendelijke',
vermoedelijk witte parkeerbuur
mijn auto geramd had aan de lin-
kerzijde. Schade 3.500 gulden.
De onbekende dader zat waar-
schijnlijk rustig te genieten van
de toen naderende feestdagen.

Navraag bij de ziekenhuispor-
tiers en een oproep in het Lim-
burgs Dagblad van 31 december
om eventuele getuigen leverden
niets op. Conclusie van de Heer-
lense politie: „Meneer vergeet 't
maar..." Daar zit je dan met de
schade, 'prettige feestdagen.
Bewaking of iets dergelijks zou
te duur worden voor de bezoe-
kers, zegt woordvoerder J. Hou-
ben van het De Weverzieken-
huis, maar beschadigingen
maken een bezoek niet alleen
erg duur maar ook nog eens
moeilijk verteerbaar.

Overigens zou ondergetekende
wel eens van gedachten willen
wisselen mer de directie van het
ziekenhuis over betaald parke-
ren en bewaken, ik zie daar wel
een goed belegde boterham in!
LANDGRAAF C. Konsten

Gemeente is tevreden, maar bekijkt nieuwe opzetweekendagenda

" Een Landgraafse gezin loopt
nou niet echt over van dank-
baarheid richting de jeugd-
krant Primeur. Het blad meld-
de enige tijd geleden dat je met
een magneet zon leuke kleuref-
fecten op je televisiescherm
kunt krijgen. De zoon des hui-
zes probeerde dit meteen uit op
het niet meer zo piepjonge toe-
stel van zijn ouders, en inder-
daad: aardige kleurverschui-
vingen. Toen zijn ouders echter
merkten dat een niet meer weQ
te krijgen vlek hun televisie-
beeld ontsiert, was het snel over
met depret.

" Het gezin wendde zich deze
week naar Primeur met de
vraag of het blad wellicht ook
een methode wist om de gevol-
gen van het experiment weer
ongedaan te krijgen. Met het
schaamrood op de kaken moet
Primeur nu melden dat het ge-
zien kan kiezen tussen de aan-
schafvan een nieuwe tv of een
vrijwel even dure nieuwe beeld-
buis. Oei, oei.

Experiment (2)

Van onze verslaggeefster

Heerlen walst speelveld plat
Bewoners willen ’stukje natuur’ behouden DEN HAAG/SCHINVELD - Als

paardenhandelaar Daelmans aan de
Groeneweg in Schinveld de twee
containers die hij als tijdelijke paar-
denstallen gebruikt, moet wegha-
len, kan hij zijn bedrijf beter opdoe-
ken. Dat liet Daelmans gisteren
weten bij de Raad van State.

Gemeente tegen
illegaal bouwsel

Schuddelen
# Het veldje aan Vrieheidepark ligt er triest bij. Het platwalsen van bomen en struiken
door de gemeente Heerlen berust op een misverstand. Foto: klaus tummers

De gemeente is redelijk tevreden
met deze kijkcijfers. „Zij kunnen
een vergelijking met de cijfers voor
de landelijke uitzendingen op Ne-
derland 1, 2 en 3 goed doorstaan",
zo laat Kerkrade weten. Wél zal er
gekekenworden of de uitzendingen
in de toekomst aantrekkelijker ge-
maakt kunnen worden.

Van alle mensen die wel eens kij-
ken naar de uitzendingen gaven de
meesten ruime voldoendes. Deze
kijkers vonden de programma's
duidelijk en interessant, goed te
volgen en belangrijk, omdat open-
heid in de politiek een goede zaak
is.

Het aantal mensen dat de uitzendin-
gen een matig of onvoldoende cijfer
gaf, is iets kleiner. Deze tv-kijkers
vinden de Kerkraadse gemeente-
raad op tv saai en langdradig. Zij
hebben overigens maar weinig be-
langstelling voor politiek. „Ze doen
uiteindelijk toch wat ze willen", zo
luidt de motivatie van een van de
geënquêteerden. *

De avond-, weekend- en zon-
dagsdiensten beginnen op vrij-
dagavond en eindigen de vol-
gende week vrijdagochtend
om 8.30 uur.

Brunssum - Schinveld
Van de Wouw, Dorpstraat 153,
©251620.
Heerlen
Claessens, Saroleastraat 6,
©712541 bgg ©711400
Landgraaf
Nieuwenhagen, Bernhard-
straat 52, ©312294. Voor
spoedgevallen dag en nacht
bereikbaar.
Kerkrade - Eygelshoven
Smithuis, Van Gronsveldstraat
2, ©454000.
Kerkrade-West
Snijders, Kampstraat 114,
-M20777
Bleijerheide ■

Noodapotheek Pricksteenweg.
Zaterdag 10.30-16.00 uur, zon-
dag 12.00-13.00 en 18.00-19.00
uur. Voor spoedgevallen dag
en nacht open.
Simpelveld - Bocholtz
Voncken, Dr. Ottenstraat 9,
Simpelveld, ©441100. Zater-
dag 11.00-15.00 uur, zondag
14.30-15.00 uur. Spoedgevallen
22.00-22.30 uur.
Hoensbroek - Heerlerheide
Ganzeweide, Stanleystraat 23,
©210772.
Nuth
Voor spoedgevallen eigen apo-
theek (bgg ©711400).

TIGH - Heerlen
©711400 (Informatie over
avond- en weekeinddiensten
van artsen, tandartsen, apothe-
kers en het Groene Kruis)

GROENE KRUIS

Wachtdienst voor spoedgeval-
len: Heerlen: ©713712 Nuth-
Voerendaal-Simpelveld: ©
04405-2995 Brunssum-Schin-
veld-Jabeek: ©259090 Hoens-
broek-Merkelbeek-Bing-
elrade; ©225588 Landgraaf:
©323030 Kerkrade/Eygelsho-
ven: ©459260

ARTSEN

Heerlen
Voor spoedgevallen ©711400
(brandweercentrale).
Kerkrade-Oost
Tot zaterdag 12 uur vlg. tele-
foonbeantwoorder van eigen
huisarts. Voor spoedgevallen
éérst telefonisch contact opne-
men met de dienstdoende arts.
Zaterdag 12.00-zondag 10.00
uur Hamers, ©452712. Zondag
10.00-maandag 8.00 uur Uiter-
waal, ©453059.
Simpelveld - Bocholtz
Vrijdag en zaterdag Schepers,
©441213 zondag Mom,
©443938
Schaesberg
Zaterdag Ypma, ©320660 zon-
dag Pieck, ©311322

Patiënten gezondheidscen-
trum Hoensbroek-Noord kun-
nen dag en nacht bellen,
©214821. Uitsluitend spoedge-
vallen: _?231800.
(Overigen dienen in geval van
nood eerst de eigen huisarts te
bellen.

TANDARTSEN

Heerlen - Hulsberg - Voeren-
daal
Muskens, Promenade 11 Heer-
len, ©713047. Spreekuur zater-
dag en zondag 11.00-12.00 uur.
Bgg TIGH, ©711400
Kerkrade -Übach over Worms
-Nieuwenhagen - Eygelsho-
ven
Van Dooren, Peschbeemden-
straat 20 Kerkrade. ©457720.
Spreekuur 11.30-12.00 uur en
19.00-19.30 uur.
Simpelveld -Bocholtz - Gul-
pen - Vaals - Wijlre - Wittem
Thewissen, Marktstraat 10
Simpelveld, ©440923. Spreek-
uur 11.30-12.00 uur ' en
17.30-18.00 uur.
Brunssum - Schinveld -Nuth - Hoensbroek - Schin-
nen
F. Geraeds, Merkelbekerstraat
4, Brunssum, ©271111.
Spreekuur 11.30-12.00 uur en
17.30-18.00 uur.

HULPDIENST SOS

Dag en nacht bereikbaar,
©719999

Geslachtsziektebestrijding:
24- uurs infolijn, ©740136

D66 Landgraaf
Door een vergissing is een verkeer-
de naam terechtgekomen in het ar-tikel over de Landgraafse afdeling
van D66, gisteren in dezekrant. De
juiste naam van Landgravenaar enbestuurslid van de afdeling Bruns-sum van D66 is M. Dirven. Onzeexcuses.

" Stelt u zich even voor: er is
een zaalvoetbaltoernooi aan de
gang. Volgens de scheidsrechter
maakt een speler een overtre-
ding, maar de speler is het hier
absoluut niet mee eens. 'Maar
scheidsrechter, wat maak jeme
nu?!' Komt de scheidsrechter
lachend op hem af en zegt-

'Kom noe jong, doe schuddelst
mit alles watst te hubst tége
hum aan, en daa moag ich neet
fluite veur vn uvvertreding? ■

Die scheidsrechter is een man
naar ons hart. Geen overdreven
autoriteit, geen bezwerend vin-
gertje, gewoon rustia doen
waar je voor ingehuultt bent-
Prima toch!

In Den Haag werd de spoedzaak be-
handeld die Daelmans instelde te-
gen het bevel van B en W van
Onderbanken om de containers
weg te halen.

De emoties liepen gisteren zo
hoog op dat een buurtbewoner
voor de bulldozer sprong om de
bestuurder het werken te belet-
ten. Juist dat stukje ongerepte
natuur tussen alle hoogbouw in
Vrieheide willen de wijkbewo-
ners koste wat kost behouden.

Geluk

"De HAVO-MBO in Sittard
bestaat 25 jaar. Om dit heuglif
kefeit te vieren, hield de school-
leiding gisteren een feestelijk
bijeenkomst. Ceremoniemeester
Reintjens stak voortvarend een
openingsspeechaf „Geachte ge-
nodigden, docenten,... raadsle-
den...?!" Bij dat laatste woord
stokte hij even en de aanwezi-
gen keken speurend in hetrond-
Een enkeling keek nog even on-
der stoelen en schoolbanken'
maar vergeefs. Politiek Sittard
schitterde door afwezigheid-
Zeker hun huiswerk vegeten te
maken. De leerlingen van de
HAVO kon het allemaal weinid
deren. Zij hadden een middaO'
je vrijaf gekregen.’Grens blijft om controle vragen’

Laatste Kerkraadse commissaris gaat met pensioen nog een reorganisatie meege-
maakt en nu zijn we bezig met
de invoering van de regiopolitie.
Het is dus logisch dat de politie
aandacht voor zichzelf vraagt.
Maar de politie moet niet verge-
ten dat ze er niet voor zichzelf is
maar voor de bevolking en dat ze
dienstbaar moet zijn."

HEERLEN - Het veldje aan de
Parkweg heeft veel weg van een
maanlandschap. Een bulldozer
van de afdeling Groenvoorzie-
ning van de gemeente Heerlen
heeft zijn werk grondig gedaan.
Veel bomen en struiken zijn met
de grond gelijk gemaakt. Zeer te-
gen de wil van de bewoners van
Vrieheidepark.

Kerkrade is in 1987 begonnen zijn
raadsleden op de buis te brengen.
De gemeente wilde de lokale poli-
tiek dichter bij de burgers brengen
door open kaart te spelen. De Stich-
ting Kabelomroep Zuid-Limburg is
de vergaderingen daarom gaan vol-
gen met twee vaste camera's. Na de
eerste uitzendingen heeft de ge-
meente ook een steekproef gehou-
den onder Kerkraadse gezinnen. Nu
blijkt dat het aantal kijkers sinds de
eerste uitzendingen niet is veran-
derd: destijds had ook ruim veertig
procent de tv ingeschakeld op ka-
naal 'Kerkrade'.

het veldje. Martha: „Onze kinde-
ren kunnen hier nog echt ouder-
wets spelen, in bomen klimmen.
Ze kunnen hun creativiteit kwijt
en leren nog met de natuur om-
gaan ook."
Tussen BBV en Groenvoorzie-
ning werd gistermorgen een
spoedberaad belegd over de si-
tuatie. „Gelukkig hebben we in
dat gesprek een compromis kun-
nen sluiten", verzucht Martha
Pluygers. „De gemeente stopt
met de werkzaamheden",
beaamt Geers.

De afdeling Groenvoorziening
gaat verloren gegane bomen en
struiken weer aanplanten en de
grond inzaaien met een krui-
dachtig mengsel. Bloeien er deze
zomer toch nog bloemen op het
veldje aan Vrieheidepark.

Het college zegt dat de containers er
illegaal zijn neergezet. De paarden-
handelaar had eerst een bouwver-
gunning voor de gevaartes moeten
aanvragen, want vaste rechtspraak
heeft uitgemaakt dat ook containers
onder de Woningwet vallen.

Die vergunning had hij dan overi-
gens niet gekregen, want B en W
willen het agrarisch gebied rond de
Groeneweg in Schinveld 'schoon'
houden. Er mogen geen bedrijven
komen die niet agrarisch zijn. Dael-
mans' bedrijf is dat niet, zeggen B
en W.
De paardenhandelaar bestrijdt dat.

Eekhoorntjes
„Het is 's zomers één grote tuin.
Allerlei zeldzame bloemen
groeien hier gewoon in het wild
en waar vind je nog egels en eek-
hoorntjes midden in de stad?",
betoogt Martha Pluygers na-
mens de Bewoners Belangen
Vereniging (BBV) en de Stich-
ting Wijkbeheer.

De gemeente bekijkt nu of een an-
dere opzet mogelijk is. Gedacht
wordt om meer Kerkradenaren naar
de buis te trekken met samenvattin-
gen, toelichtingen en interviews.
Voorlopig blijven de vergaderingen
nog integraal op de tv te volgen.

Ook de jeugd uit de wijk - én
daarbuiten - geniet volop van

De gemeente spreekt van 'een
misverstand. „Met alle goede be-
doelingen hebben we het terrein
willen cultiveren. Daarbij heb-
ben we eerder gemaakte afspra-
ken met de bewoners over het
hoofd gezien", verklaart A.
Geers van de afdeling Groen-

voorziening van de gemeente.

DOOR WIM DRAGSTRA

KERKRADE - „Ook als de bin-
nengrenzen van Europa verva-
gen, blijft de grens tussen Neder-
land en Duitsland om controle
vragen. Het blijft een plek waar
actiefgekeken zal worden wieen
wat deze scheidslijnpasseert. De
politie houdt ernstig rekening
met een taakverzwaring als in
1993 de controle door douane en
marechaussee wegvalt." De
Kerkraadse commissaris van po-
litie W. van Kerkhof (60 jaar) zal
dat als commissaris niet meer
meemaken. Hij hangt per 1 fe-
bruari zijn politiepet aan de wil-
gen. Hij gaat met pensioen.
Vandaag neemt hij al officieel af-
scheid.

Rij

Informatie
Met ontzag praat Van Kerkhof
nog over burgemeester Van
Grunsven van Heerlen die hij
aan het begin van zijn carrière
meemaakte. „Toen paradeerde
de politie op koninginnedag nog
voor hem en hij nam die parade
in uniform af. Toen waren burge-
meesters nog autoriteiten. In-
middels hebben ze een wat ande-
re status", zegt hij. Jarenlang
heeft hij samengewerkt met bur-
gemeester Jo Smeets. Er was
een goede relatie tussen hem en
de burgemeester.

9Staat u ook wel eens in dertf
voor een betaalautomaat-
Vooral op zaterdagmiddag W
zon file wel eens Oosteuropese
vormen aannemen. Misschien
kunt u in het vervolg een krot
bier meenemen als u post gao*
vatten voor de geldgleuf. Wed-
den dat u vrienden maakt-
Overigens, de laatste tijd zie )e
wel eens dat de rijen zich haak1
op de 'geldmuur formeren. DO*
houdt het verkeer enorm op-
Mocht u in zon haakse rij te-
rechtkomen, wilt u uwfilegeno-
ten er dan op wijzen dat het
ook mogelijk is om derij na de
derde wachtende een hoek van
negentig graden te laten ma'
ken, zodat derij zich verder op
het trottoir kan vormen? Bo-
vendien staat uw drank daOr
veiliger.

Voor die extra grensbewakings-
taak voor de politie, krijgt het
Kerkraadse korps er 73 man bij.
De sterkte zal stijgen van 117 nu
tot 190 in 1993. Maar er verandert
nog meer. Er komt regio-politie
in het district Zuid-Limburg.

Pieken" Commissaris W. van Kerkhof van de gemeentepolitie Kerkrade. Hij ruimt de komende
dagen zijn bureau op omdat hij met pensioen gaat. Foto: dries linssen

Dat lag wat anders met de pers,
daar had Van Kerkhof volgens
eigen zeggen geen hekel aan,
maar hij liet journalisten toch
ook niet bij zich in de keuken
kijken. „Dat was mijn beleid. De
politie is slechts voor een gedeel-
te bevoegd te informeren. De
burgemeester enerzijds en de
hoofdofficier van justitie ander-
zijds hebben bepaalde verant-
woordelijkheden en dus ook de
bevoegdheid tot het geven van
informatie." Dat hij pas zo vlak
voor zijn vertrek de deur van zijn
kantoor wijd open zet voor de
verslaggevers is opmerkelijk,
omdat het in de 17 jaar daarvoor
wel anders was. „Dat lag niet al-
leen aan my. Ik had weinig tijd
voor zoiets en heb de voorlich-
tingstaken moeten delegeren,
maar u had natuurlijk al eerder
een afspraak met mij kunnen
maken voor een interview",
kaatst hij de bal terug.

% Wij krijgen de indruk dat Ze
bij Madame Tussaud met de
handen in het haar zitten. GoT'
batsjov wordt gestolen door ee n
Friese carnavalsvereniginQ'
maar komt uiteindelijk teruQ-
Hals over kop moet Jeltsin in of-
was worden gezet, maar voof
hoelang? En door de sterke op'
komst van de kerstman moete*
ze binnenkort vast ook nog cc*
wassen versie van SinterklaO*
gaan maken.

" En, wanneer gaat ü pieken*
dit jaar? Op Albertville, Barce-
lona, Stockholm of gewoon wee1
Parijs? Let wel: het is niet vet'
standig om vaker dan een keef
te pieken.

Was

Kerkrade zal samen met de ge-
meentepolitie van Landgraaf en
de rijkspolitiekorpsen van Sim-
pelveld en Vaals één korps gaan
vormen. Van Kerkhof is het met
die indeling eens. Hij is geen
voorstander van het vormen van
één korps voor heel de Oostelij-
ke Mijnstreek. „Nee, dan krijg je
een veel te omvangrijke eenheid
in deze regio, dat kan niet. Laat
Heerlen met Brunssum en om-
ringende korpsen van de rijkspo-
litie maar een eenheid vormen
en wh hier langs de grens. Want
die lijn brengt een heel specifie-
ke vorm van werk met zich
mee". Van Kerkhof doelt op de
handel in en vervoer van verdo-
vende middelen.

de affaire Lückerheidekliniek.
Een verpleegkundige liet patiën-
ten inslapen door een spuitje
met gif. „Voor de rechtbank
werd bewezen dat hij de hand
had gehad in vijf gevallen. Hem
was te laste gelegd dat hij zeven
slachtoffers had gemaakt. Nader-
hand is door de universiteit van
Nijmegen via computers bere-
kend, dat hij mogelijk de hand
heeft gehad in de dood van 150
patiënten."

broekzak weten te stoppen,
voordat hij werd neergeschoten.
Hoe reageerde Van Kerkhof
toen? „Waar gehakt wordt vallen
spaanders. Een attente zuster
heeft dat paspoort uit de broek
van het uniform gehaald. Op de
Nieuwstraat werd direct na de
aanslag gevochten voor het le-
ven van de douaniers, ik kan me
voorstellen dat het vergeten is.
Ik heb nooit disciplinaire maat-
regelen overwogen naar aanlei-
ding van het voorval. Het was
wel een voorbeeld voor de toe-
komst. We hebben ervan ge-
leerd."

dat vind ik van belang", zegt hij.
De grens die in Kerkrade zo pro-
minent aanwezig is heeft uiter-
aard in het leven van de commis-
saris een belangrijke rol ge-
speeld. Bijvoorbeeld in novem-
ber 1978 toen op de Nieuwstraat
twee douaniers werden doodge-
schoten, toen ze bij een willekeu-
rige controle op leden van de
terroristische beweging 'Rote
Armee Fraction' stuitten. Van
Kerkhof werd door dat voorval
lid van de Landelijke Advies-
commissie Terreurbestrijding.
Maar hij moest ook incasseren
dat pas geruimetijd na de schiet-
partij aan de grens het paspoort
van één van de terroristen werd
gevonden in de broek van het
uniform van een douanier. De
douanier had het nog in zijn

R.A.F.
Hij vindt het prima dat mensen
van de marechaussee deel gaan
uitmaken van het korps om zo
de nieuwe taken aan te kunnen.
„Maar dan moeten ze weleen ge-
degen politie-opleiding krijgen,

Spuitje
Een andere opzienbarende zaak
waarbij hij was betrokken, was

Vanmiddag (vrijdag) neemt Van
Kerkhof officieel afscheid tij-
dens een receptie in de burger-
zaal van het stadhuis van Kerk-
rade (van 16.30 tot 17.30 uur). Tot
1 februari is hij nog in dienst,
daarna trekt hij de deur van het
onder zijn leiding gebouwde
markante Kerkraadse politiebu-
reau achter zich dicht. Om te
gaan leven zonder agende, zoals
hij het zelf noemt.

Toen Van Kerkhof naar Kerkra-
de kwam - daarvoor werkte hij
van 1955 tot 1970 bij de Heerlen-
se politie - telde het politiekorps
nog maar 84 leden. „Toen kwam
de gemeentelijke herindeling
waardoor er ook een herindeling
bij de politie kwam. Daarna
heeft de rijkspolitie in Limburg

HAVO

" Het toppunt van pech kenden
we al. En het toppunt van gein*
dan? Een eendagsvlieg die de
dag van zijn leven heeft. Een
riskant leven heeft dat beestje-
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De heer P. A. Christiaans, me-
dewerker van het Centraal Bu-
reau voor Genealogie in Den
Haag en deskundige op het ge-
bied van onderzoek naar In-
dische.families, verzorgt voor
leden van de Nederlandse Ge-
nealogische Vereniging en an-
dere belangstellenden op zater-
dag 25 januari een lezing onder
het motto: Genealogisch onder-
zoek naar Indische families. De
lezing begint om 14.00 uur en
wordt gehouden in het Oranje
Hotel te Sittard (hoek Wilhel-
minastraat-Rijksweg). De heer
Christiaans zal onder andere de
weg wijzen naar bijvoorbeeld
de regeringsalmanakken, de ci-
viele en militaire stamboeken,
de conduitestaten van ambte-
naren, de pensioenregisters en
vestigingslijsten. Voor meer in-
formatie: H. Beulen (NGV afd.
Z.-Limburg) 045-416920.

Stamboom

" Hennie Grift wacht nog een halfjaar. Dan hoopt hij naar Canada te kunnen emigreren

LANDGRAAF - „Ze willen me
eruit hebben", zegt Grift opge-
wonden. „Mijn advocaat heeft
een brief gekregen van het baan-
bestuur waarin mij een verbre-
king van het bestaande huurcon-
tract wordt aangezegd. Alsof ik
zo met mijn vijfenzeventig paar-
den van de ene op de andere dag
ergens anders terecht kan. Het is
toch niet te geloven!" Grift kan
gerust zijn, zon vaart zal het,niet
lopen, aldus zijn advocaat mr
Bisscheroux. Het' kan nog wel
maanden duren voordat een
eventuele verhuizing in zicht
komt. „We gaan nu aan de kan-
tonrechter vragen de ontrui-
mingstermijn te verlengen en
dathoudt in dat de huurbepaling
voorlopig gewoon van kracht
blijft".

Foto: KLAUS TUMMERS

Met ingang van 1 januari is het
Nieuw Burgerlijk Wetboek in-
gevoerd. Na meer dan ander-
halve eeuw krijgt Nederland
een nieuw vermogensrecht.
Een groot aantal rechtsregels
verandert. Ook voor onderne-
mers. In dit kader vindt in het
hele land van 21 t/m 25 januari
de 'week van het recht' plaats.
Onderdeel van die week is een
seminar voor het Zuidlimburg-
se bedrijfsleven op vrijdag 24
januarivan 10.00 tot plm. 17.00
uur in Hotel Born. Het seminar
is bedoeld voor ondernemers
en voor hen die belast zijn met
de juridische bedrijfsvoering
binnen een organisatie. Op die
dag vinden 's morgens eerst
drie plenaire inleidingen plaats
en na een informele discussie
tijdens een gezamenlijke lunch
gaan 's middags in kleinere
groepen de workshops van
start. Sprekers 's morgens zijn
de heren mr J. Sijmonsman
(rechter rechtbank Maastricht),
mr W. Vondenhoff (advocaat
in Heerlen) en mr M. Towlow
(notaris in Heerlen) die respec-
tievelijk het Nieuw Burgerlijk
Wetboek, de actuele thema's
'Risico's en produktaansprake-
lijkheid' en 'Rechtsvorm en
bedrijfsopvolging' behandelen.
's Middags gaan de deelne-
mers onder leidingvan notaris-
sen en advocaten zelf aan de
slag. Zij kunnen deelnemen
aan twee workshops. Kosten
zijn f 195 (inclusif documenta-
tie, lunch en borrel na afloop).
Aanmelden en meer informatie
via voorlichting en pr KvK
Heerlen, tel. 045-712424.

Als Grift wordt gevraagd wan-
neer het precies is misgegaan
moet hij diep nadenken. Zijn
Partner Patty van Bloemen
Waanders denkt mee en is hem
een slagvoor. „In januarivan het
vorig jaar hadden we nattigheid
moeten voelen, maar toen slie-
pen we nog. We kregen een
schriftelijke uitnodiging om op
het kantoor van de draf- en ren-baan te verschijnen om een
nieuw contract te tekenen, ter-
wijl dat normaal tussen tweekoppen koffie door werd afge-
handeld. Ons werd een jaarcon-
tract aangeboden tegen een huur
die 15 procent hoger lag dan de
Jaren ervoor. Daarnaast moesten
We zelf gaan opdraaien voor de
energiekosten, zodat effectief de
lasten behoorlijk omhoog gin-
gen."

Grift weigerde uiteindelijk zijn
handtekening te zetten onder het
nieuwe contract.
Via voormalig manager Robert
Mulleneers van de draf- en ren-

Het bedrijf Cavalcade Horse
Consultants en Agents in Den
Haag bleek de stuwende kracht
achter het ambitieuze plan. Bij
het onderzoek naar de haalbaar-
heid bleek dat alles niet direct
van een leien dakje zou lopen.

ningscentrum in Landgraaf werd
getrokken, heeft zijn paarden by
Grift gestald. Grift: „Ik schaam-
de me bijna toen ik hem moest
laten zien waar hij zijn paarden
moest onderbrengen. De stallen
zijn vervallen en de paddocks lij-
ken nergens op. Paarden met
een waarde van twee ton of meer
lopen nu de hele dag vlak langs
scherpe buizen."

baan kreeg partner Patty van
Bloemen Waanders een brief van
voorzitter Hub Haenen. „'s
Maandags moest er getekend
worden, anders konden we on-
middellijk vertrekken met alle
koerspaarden. Dat hebben we
toen maar onder protest ge-
daan."

Het was toen inmiddels eind
mei. Grift, die de hele zaak niet
lekker zat, informeerde nadruk-
kelijk of er misschien iets aan de
hand was. Hij werd gerustge-
steld door de bestuursleden,
maar enkele weken later werd
bekend dat de stichting Neder-
landse Draf- en Rensport (NDR)
niet van plan was om in 1992 nog
koersen in Landgraaf te verrij-
den. Grift: „Ik voelde me in de
maling genomen. Het bestuur
was al vanaf half januari op de
hoogte. Ze hebben dus moedwil-
lig geprobeerd om mij tegen een
hogere prijs vast te houden op
een baan waarin geen toekomst
meer zit."

Door de op handen zijnde slui-
ting van Schaesberg begonnen
de trainers paarden kwijt te ra-
ken. Grift werd bestookt door
advocaten en incassobureaus en
besloot maar naar Canada te
emigreren.

Dan krijgt het verhaal een onver-
wachte wending. Er werden
plannen bekend gemaakt om
van de Schaesbergse baan een
internationaal trainingscentrum
te maken met ruim 250 boxen,
later uitgebreid tot 450, en alle
voorzieningen die het trainen
aangenaam maken, zoals zwem-
baden voor paarden, een con-
stant aanwezige hoefsmid, vete-
rinaire voorzieningen etc. Dat
zag Grift wel zitten. De huren
zouden wel bijna verdubbelen,
maar daar zouden dan ook eer-
steklas voorzieningen tegenover
staan.

Omdat de aanwezige boxen niet
allemaal voldeden bleken er in
plaats van 250 maar 124 geschik-
te paardeboxen te zijn.

het liefst naar Canada. Wat hij
via de rechter wil bereiken is tijd
rekken om zijn voorbereidingen
te kunnen treffen. „Onder het
bestuur dat er nu zit zie ik nooit
een internationaal trainingscen-
trum van de grond komen. Alles
wat ik hier in tien jaar tijd heb
opgebouwd hebben ze binnen
een paar maanden afgebro ken
en dan leer je te incasseeren.
Nog iets meer dan een halfjaar,
dan ben ik voorgoed weg."Eigenlijk wil Grift nu maar weer

Het bureau Cavalcade stelde nog
wat aanbevelingen op, onder an-
dere- de vervanging van het hui-
dige bestuur, en daarmee zat
haar taak erop. De paardetrai-
ners kregen nu een contract-
nieuwe stijl voorgeschoteld. Dat
was volgens Grift echter gewoon
een verkapte verdubbeling van
de huur. De Finse trainer Jorma
Pessonen, die als een van de eer-
sten door de wervende adverten-
ties naar het internationale trai-

carnavaria
" In de Schelmentoren in Heer-
len kan men zich zaterdag van 13
tot 16 uur laten inschrijven voor
de optocht op 1 maart. Deelne-
mers, die al eerder hebben inge-
schreven kunnen dan de num-
merborden afhalen.

" De CV De Keescheknup Bin
gelrade houdt op zaterdag 18 ja
nuari om 20.11 uur de prinse
Proclamatie in het Ontmoetings
centrum.

Studieweek
Dag-deelname aan de studie-
en bezinningsweek, van 27 toten met 31 januari in Rolduc, is
nog mogelijk. Hoewel de inte-
kening voor deelname aan de
hele studieweek is volgeboekt,
wordt deelnameaan een van de
dagen niet uitgesloten. Thema
van de studieweek is: de roe-
ping en de waardigheid van de
vrouw in de kerk. Aanmelden
voor dag-deelname, zonder
overnachting, by econoom van
het grootseminarie Rolduc, de
heer F Veugen, Heijendahllaan
82, 6464 EP-Kerkrade, telefoon
045-466820.

" Prins Funs I en zijn voorgan-
gers van de Heksenbergse Vaste-
'oavends Verein houden zondag
vanaf 11.11 uur früschoppen in 'tKarrewieltje, Heerenweg 66,Heerlen.

Uitkering
Voor oudere vrouwen (55+) die
van een uitkering leven houdt
Driekant (instituut voor scho-
ling & vorming in Limburg)
van 17 t/m 20 februari een cur-
sus. De cursus is bedoeld om
oudere vrouwen te informeren
over deveranderingen in de so-
ciale zekerheid en de pensioen-
wetgeving. Juist voor deze
groep is er de afgelopen jaren -er staat nog meer te gebeuren -veel veranderd. De cursus
wordt gegevenin de lokatie 'De
Klinkenberg' te Rothem-
Meerssen en kost f 65 (inclu-
siefmaaltyden, overnachtingen
en programmakosten). Aan-
melding is mogelijk tot 23 ja-
nuari. Voor meer informatie
en/of aanmelding: Gertie Has-
sink of Maryange Pans, tel.nr.
04406-15353.

in gesprek

LANDGRAAF - Een markt met
kramen over kraamzorg, zwan-
gerschap en bevalling. Een ware
kraammarkt dus. Deze wordt op
dinsdag 28 januari van 19 tot 21
uur gehouden in het hoofdwijk-
gebouw van ■ het Groene Kruis
aan de Beneluxlaan 13 in Land-
graaf.
Tijdens deze kraammarkt wordt
door verschillende disciplines
die nauw bij de geboorte betrok-
ken zyn uitvoerig informatie ver-
strekt over alle facetten van
zwangerschap en kraamzorg.

Herdenking
NUTH - Voor de vijfenveertig-
ste maal herdenkt de Vereniging
Bond Oud-stoottroepers en
Stoottroepers op zondag 9 fe-
bruari de kameraden die in
Duitsland en Indonesië zijn ge-
vallen.
De herdenkingsdag wordt om
9.00 uur ingezet met een ont-
vangst op het gemeentehuis in
Nuth. Om 10.00 uur wordt in de
St.-Bavokerk de mis opgedra-
gen. Na de mis vindt de krans-
legging plaats bij het monument
aan het Deweverplein, met aan-
sluitend samenkomst in het
Trefcentrum aan de Wilhelnina-
straat.
Voor meer informatie: secretaris
L. de Pagter, ©045-326193

journaal

Kraammarkt van
Croene Kruis

Kunstzinnig eendje

" In narrèntempel In 't Ven in
orunssum proclameert de CV
°e Klotsköp zaterdag om 20.30
Uur haar nieuwe prins. Ook hul-
digt de BCL in de loop van de
avond enkele jubilarissen. De
entree is vrij. niet meer vergezeld hoeven te

gaan van een verkeersbord.

UTP

" De Klimmense CV De Mol-muus houdt zondag om 14.11 in
j^aal Cleassen een kinderzitting.
Zaterdag start de voorverkoop
Van kaarten voor de Dammeszit-
ting, die op 2 februari gehouden
Wordt.

" De CV Burgerlust Eygelsho-ven wil nog geen afstand doenvan prins Thomas I. Zaterdag
wordt zijn regeringsperiode ge-
prolongeerd tydens een zitting
'n het Soqio-projekt.

" Ter ere van Prins Patrick Ihoudt de CV De Geete uit de
zaterdag om 20.30uur een gala-zitting in gemeen-

Schapshuis 't Ströatje, Eygelsho-venerweg 4 te Landgraaf.

" De JCV De Wafels Treebeekhoudt zaterdag om 20 uur deJeugdprinseproclamatie in wijk-centrum In deKAJ.

" In sommige gevallen hoefje een heel oude auto niet naar de sloop te brengen, maar je
kunt er ook een kunstwerk van maken. Een bewoner van een pand aan de Caumerbee-klaan in Heerlen versierde zijn 'eend' met snelgroeiend gras. Op het slechte uitzicht na
geen lelijk eendje. Foto. christahalbesma

? De Kaatboeren van Kunrade
nouden zaterdag om elf minutenvoor acht de prinseproclamatie
In het Kunderhoes. Deze 38e
Proclamatie krijgt een Aziatisch
Jmtje. De entree bedraagt eentientje.

Op vijf donderdagavonden
wordt er in de UTP (Universi-
teit voor Theologie en Pasto-
raat] in Heerlen voor belang-
stellenden een cursus gehou-
denover de brieven van Paulus
aan de gemeente van Thessalo-
nica. Deze cursus wordt (in het
Nederlands) gegeven door de
heer L. Visschers, theoloog en
exegeet, verbonden aan het In-
stitut für Neutestamentliche
Theologie van de Universiteit
van München. De cursusavon-
den, van 20.00 tot 22.00 uur, zijn
op 30 januari, 6, 13, 20 en 27 fe-
bruari in UTP, Oliemolenstrat
60, Heerlen. Kosten f 30. Over-
maken op postbanknr. 2307590
t.n.v. UTP Heerlen onder ver-
melding van 'Thessalonica'.
Voor infofolder: tel. 045-718520.

? Prins Raymond I van de CVr^ Paljassen Schandelen draagt
aterdag de narrenstaf over aan«jn opvolger. Om 20.11 uurlr>dt de zitting plaats in café

Oud Meezenbroek, Meezenbroe-
kerweg 124 te Heerlen. In de
loop van de avond wordt René
Mütze gehuldigd in verband met
zijn 11-jarig lidmaatschap. Ook
wordt de Orde van Verdiensten
uitgereikt.

journaal-kort" Prins Cor I van de CV De
Roadhieëre-Gebrook houdt za-
terdag van 18.11 tot 20.11 uur
receptie in café Louter Kabou-
ter, Amstenraderweg 36 'in
Hoensbroek.

" De afdeling Horeca/MHS van
het Economisch College, Willem-
straat 2 te Heerlen, houdt op de
zaterdagen 18 januari en 14
maartvan 11 tot 15 uur open dag.

Wie heeft echter zoveel inzicht in
het verkeer, dat hij dat feilloos
zal kunnen? Dat zal dus zeker in
het begin een fijne chaos wor-
den: ik vind wellicht zaken hin-
derlijk die anderen niet hinder-
lijk vinden en omgekeerd. En
dat in een tijd, waarin steeds
minder mensen rekening willen
houden met anderen. Maar goed,
een tijdje en de nodige (echt no-
dige?) slachtoffers verder, zal
ook jierin misschien wel duide-
lijkheid zijn gegroeid en zullen
er toch ook hiervoor weer regels
zyn. De verzekeringen en juris-
ten zullen er tot die tijd wél bij
varen.
Hoewel ik de nieuweregels nog
altijd beschouw als een toegeven
aan misstanden die we zelf niet
meer in de hand hebben kunnen
houden (zullen we dat in de toe-
komst ook gaan doen voor het
stelen van fietsen en autora-
dio's?) is er soms ook sprake van
regelrechte missers. Wat te den-
ken van de ook door Collaris
genoemde haaietanden, die nu

„De bestuurder die de haaietan-
den voor zich ziet, moet voorr-
rang verlenen enz.", dus, omge-
keerd als je zegt dat je ze niet
hebt gezien hoefje er geen bood-
schap meer aan te hebben? Wat
zullen sommigen ze vaak niet
zien. Deze 'uitleg' past overigens
uitstekend bij eerdergenoemde
regel, zoek het zelf maar uit.

Als dan bovendien de overheid
nog tekortschiet in het verstrek-
ken van informatie, dan vrees ik
toch dat we na een tijd van te-
ruglopende aantallen verkeers-
slachtoffers, eerst weer dit aantal
moeten zien oplopen, voordat er
'een krachtige roep zal ontstaan
naar meer en duidelijkere regel-
geving.
RANSDAAL C. Groeneveld

Om te beginnen staan die ver-
keersborden op kijkhoogte, dus
wel handig. Maar erger is het als
jede kwaliteit van veel haaietan-
den bekijkt. Heel vaak zijn die
erg groezelig of voor een groot
gedeelte afgesleten. Bovendien
worden veel wegdekken nogal
spiegelend als het regent (toch al
een periode waarin het zicht
door natte autoruiten veel slech-
ter is) en zie je dan die haaietan-
den nog wel? Nog erger is het na
een flinke sneeuwbui. Meneer
Collaris geeft eigenlijk zelf het
antwoord al, maar of hij dat zo
heeft bedoeld? Hij zegt namelijk:

Verkeersregels
In de krant van 11 januari was
dhr. Collaris van de Heerlense
politie aan het woord over de
nieuwe verkeersregels. De nieu-
we regels komen er in een aantal
gevallen op neer dat iets mag,
tenzij het hinderlijk is of gevaar
oplevert. Niet duidelijk is echter
wie dat uitmaakt. De indruk
wordt gewekt, alsofeenieder dat
zelf moet gaan uitmaken.

Vrijdag 17 januari 1992 " 17

prikbordHij is net terug van een weekje Canarische Eilanden,
maar veel plezier heeft hij niet gehad. „De hele tijd
denk jeaan dierotzooi hier. De dreigementen, de
miserabele omstandigheden waaronder jeje werk
moet doen. Het kan zo echt niet langer", verzucht

Hennie Grift. De tweevoudig nationaalkampioen bij
de dravertrainersziet het op 'zijn' Schaesberg niet

meer zitten.Koersen zijn er niet meer en het
internationale trainingscentrum waarin Grift zo graag
verder had gewild blijkt eenregelrechte nachtmerrie.
Inmiddels heeft hij een advocaatin de arm genomen
om een ingediende schadeclaim kracht bij te zetten.

Een uitgebreidkoersverslag.

Wetboek

DOOR HANS SINNIGE

Koers zonder einde
voor Hennie Grift

' i in

limburgs dagblad Limburg

Internationaal trainingscentrum blijkt zoethoudertje

in het nieuws

streeksgewijs

HEERLEN



Te k. Opel KADETT 13S,
bwj. '87. Wingerdweg 78,
Hoensbroek, 045-228604.
AUTOMAAT Honda Civic,
bwj. '81, 5-drs, mooie auto,
beslist geen olieverbr., vr.pr.
’2.250,-. Tel. 045-323576
b.g.g. 06-52981666.

Sloopauto's
Te k. gevr. loop-, sloop- en

Schadeauto's
Ik betaal de hoogste prijs in
Limburg. Te1.045-254049.

Te k. gevr. sloop- en
SCHADEAUTO'S. Autoslo-
perij Marxer, 045-720418.
Wij geven U de HOOGSTE
prijs voor Uw auto, sloop- en
schade-auto. 045-228398.
RAPIE Stiba lid vraagt loop-
sloop- en schadeauto's, met
vrijwaringsbewijs. Locht 70,
Kerkrade. Tel. 045-423423.
Te koop gevr. loop- sloop-
en SCHADE-AUTO'S. Gra-
tis afhalen. Tel. 046-525759
Te k. gevr. loop-, sloop- en
SCHADE-AUTO'S de hoog-
ste prijs van Limburg. Tel.
046-519637/046-512924

HONDE-, kippen- en konij-
nenhokken vanaf ’ 195,-
Houtbouw Übachs, Eygels-
hovergracht 39, Kerkrade-
Tel. 045-460252.
Blonde BOUVIERPUPS te
koop. Thull 30A, Schinnen
Dierenartsenpraktijk Nuth,
steril. HOND ’170,-, poes

’ 60,-. Tel. 045-244247.
Te k. DOBERMANNPUPS
en Berner Sennenpups. Tel.
08866-2483.
Te k. AIREDALE Terriër-
pups met stamb., ingeënt en
ontwormd. Tel. 046-756103.
Te k. witte Engelse BULL-
TERRIËRPUPS van Duitse
Topkennel. Tel. 045-229705

Te k. Amerik. COCKER-
SPANIEL, teefje, 12 wkn.,
kl. zwart, ingeënt en ont-
wormd met stamboom. Tel.
045-230062
Te k. Duitse HERDERPUPS
(teven), stamb., ingeënt, ge-
tat„ ontw. Tel. 045-250109.
Te k. BERNER SENNE
hond, 1 jr. Reu. Tel.
045-252379.
Te k. Hollandse HERDER, 9
maanden, reu, zeer lief ka-
rakter. Tel. 046-338567.
Te k. Golden RETRIEVER-
PUP teef, met stamb., ou-
ders HD-vrij, met garantie.
Tel. 04977-81117.
DOBERMANN-KENNEL
veel belovende pups ge-
comb. op, schoonheid en ka-
rakter uit Ankörung en kamp
afst. Tel. 04492-2871.
DWERGSCHNAUTZERS te
k. kennel v. Jackie's Home.
Nusterweg 44, Sittard. 046-
-514659.
BOXERSPUPS, ouders
stamboom, ’525,- en La-
brador gekruist ’200,-. Tel.
040-427963, na 19.00 uur
040-441432.
BOOMERHONDJES, wit en
bruin te koop. Thull 30a,
Schinnen.
Kl. kan. ree. wit grote VO-
GELS, geënt mannen of
popjes. Tel. 045-273563.
Te koop Duitse HERDER
met stamboom, reu, 10 mnd
Kempkensweg 13, Heerlen.
Te k. jonge LEGKIPPEN,
voer- drinkbak, broedmach.
enz. Henk Ploemen, Broek-
huizenstr. 538, Rimburg.
Tel. 045-320229.
Mechelse HERDER teef 1 jr.
voor dressuur, tel. 045-
-218652.

Vakantie
CORRÈZE, klein vak. para-
dijs, zwembad, rest. 6 hui-
zen. Voor documentatie: 09-
-3355851009. (ned.)

BüDGETsfiR
VLIEGTICKETS

retour vanaf

Europa

Athene f 365,-
Istanbul f 425,-
Rome f 425,-
Praag f 475,-
Tel Aviv f 565,-

Amerika

Montreal (B) f 665,-
NewYork f 665,-
Miami f 900,-
Los Angeles f 1.065,-
Aruba f 1.475,-
Honolulu f 1.865,-
SaoPaolo f 1.965,-

Verre Oosten

Bangkok f 1.265,-
Delhi f 1.265,-
Hongkong f 1.865,-
Beijing f2.175-, f2.465-,
Agadir f 565,-
Dakar f 1.265,-
Kenia f 1.295,-

-(B) = vertrek vanaf Brussel

Kloosterwandstraat 6,
Roermond,

tel. 04750-72888 of
Honigmanstraat 42,

Heerlen,
tel. 045-711211

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

Opleidingen

Laatste week!

leer je pas goed bij
Danscentrum Weisscher

F.D.O. -gediplomeerd
Lid van F.D.0., N.8.D., 8.U.L.D.0., N.R.R.A, N.A.D.B.

Wij starten half januari in
Geleen, Sittard, Nuth,
Treebeek, Brunssum

met cursussen in:
stijldansen, rock 'n roll, disco.

Ook 40plus (gehuwde) parencursus stijldansen.
Onthoudnummer: 04493-4343

Nu ook bij ons de allernieuwste danstrend
SOCA, HIP HOP, TAGO-MAGO

en WHITE EMOTION
ANWB en Bovag erk. Ver-
keersschool WISCHMANN
& Zn voor al Uw rijbewijzen,
motor, auto, vrachtauto, bus
trekker en oplegger, auto en
vrachtauto met aanhangwa-
gen, opleiding voor alle
chauffeursdiploma's. 045-
-321721 Landgraaf 8 en 10
daagse opleiding voor per-
sonenauto ook mogelijk.
Start avondcursus chauf-
feursdiploma 6-2-92.
Goed gerichte studiebege-
leiding in Heerlen en Hoens-
broek. BIJLESSEN in alle
vakken v.a.. ’ 15,- per uur,
verzorgt door een ervaren
team van docenten in Heer-
len en Maastricht. Inl. E.C.H.
045-741102.

Huish. artikelen
IJSK. ’95,-; gasf. ’95,-;
wasdr. ’ 150,-; wasaut.
’175,-; diepvr. ’150,-.
Tel. 045-725595.
Te k. KOELKASTEN va.

’ 95,-; diepvrieskisten met
ladenk. va. ’ 195,-; was- en
droogautom. va. ’195,-;
centrifuges va. ’ 65,-; kook-
toest. va. ’75,-; KTV's va.
’95,-; video's va. ’195,-;
CD-spelers va. ’ 149,-;
compl. geluidsinst. va.
’95,- etc. Eigen techn.
dienst, alles met volle ga-
rantie. Vriesko, Sittarderweg
136, Heerlen. Tel. 045-
-727342. Tev. verkoop-
inkoop-opkoop.

In/om de tuin
SCHUURTJES, tuinhuisjes,
garages, hondenhokken,
vele afm. reeds v.a. ’195,-.
Houtbouw Übachs, Eygels-
hovergracht 39, 6464 GA
Kerkrade. Tel. 045-460252

Computers
Te k. AMIGA 500, drive, ste-
reo-kleurenmonitor, muis,
joystick, spellen, ’ 950,-.
Tel. 045-231550.

TV/Vldeo
KLEUREN-TV'S, zeer grote
sortering v.a. ’125,-. Ook
recente tv's met teletekst en
stereo. Reeds 25 jr. tv-oc-
casioncentrum Geel, Gras-
broekerweg 25, Heerlen.
045-724760.
KLEUREN TV grote sorte-
ring vanaf ’65,-. Nieuwe
KTV's v.a. ’298,-, betaling
v.a. ’25,- p.mnd. Radio/TV
van Voorst, Ganzeweide 48
Heerlerheide. 045-213879.
Kleuren TV's 8-12 kan. v.a.
’65,-. Afstbed. v.a. ’125,-
-oa. Philips. Radio/TV
FRANK BV, Bokstr. 33
Heerlerheide. 045-213432.
Te k. van part. z.g. VlDEO-
kamera-rekorder JVC GZ
voor ’650,- tev. draagbare
TV Panasonic 34 cm.
’375,-. Tel. 045-715071.

Muziek

Knop-accordeons
ook occasions, 3-4-5-korig. Accordiola, Crosio, Cavagnolo
Inr. mog. INFO: 020-6152942, ook 's avonds en weekerw

Super Aanbieding
uit onze midi-afdeling

Roland JXI Synthesizer
van ’ 1.860,- voor ’ 999,-

KOOP BIJ DE MAN, DIE HET OOK BEDIENEN KAN!

Donderdag koopavond
PIANO of vleugel? Kopen of
huren? De grootste keuze
bij Van Urk. Vraag offerte.
Bel. 010-4363500. Van Urk,
Westersingel 42, R'dam.
Te koop JUKE-BOX in uit-
stekende staat ’ 1.600,-.
Tel. 045-243417.
Te k. 2 mooie JUKE-BOX-
EN merk Seeburg 1966 en
1971 i.g.st. P.st. ’1.800,-.
Tel. 045-424981.
Muziekhuis Busch, Haver-
terpoort 7-9, Nieuwstadt.
Organiseert zat. 18 jan. v.a.
14.00 uur een show van
ORLA orgels met Michellino
Futuro. Bent u opzoek naar
een mooi orgel? Dan be-
zoek beslist deze show.
Corn. band zoekt LEADGI-
TARIST/zanger plm. 35 jr.
Tel. 045-318666.
Te k. Roland E2O KEY-
BOARD/synthesizer, i.z.g.st.
ca. IV2 jr. oud, nw. ’ 3.995,-
-nu ’ 1.600,-. Tel. 046-
-580868, na 19.30 uur.
Te koop z.g.a.n. PIANO
merk Förster. Inl. 045-
-311456
1350 oude SINGELS met
hoes, ’950,-. Tel. 04492-
-6062.

Kachels/Verwarming
KACHELS, keuze uit 200 st.
Jac. Köhlen, Rijksweg N.
104, Sittard. 046-513228.

KACHELS, 20 tot 25% kor-
ting, gratis geplaatst. De
Kachelsmid, Walem 21,
Klimmen. Tel. 04459-1638.
ALLESBRANDER te koop.
Tel. 045-752283
Te k. droog OPENHAARD-
HOUT. Tel. 04457-1566.

Kunst en Antiek

Gevraagd
voor inbreng in komende

veilingen kunst-antiek-
inboedels. Veilinghuis,

Lambèr N.V., 043-620649
ma. t/m vr. 9.00 tot 17.00_U,

Te k. GEVRAAGD antiek*
meubels en inboedels. __
Cortenraad, Riemst (B). O*
32.12261156. J
Te k. antieke Barok ZIL'
VERKAST. Tel. 04492-467*
na 15.00 uur. I
Te k. 4-drs Mechelse KAST
h. 2.20m, br. 1.1Om, mo)>
bewerkt met glas in lood
bovendeuren vr.pr ’ 1 850.'
Irmstr. 57, Simpelveld.

Huw./Kennism.: ' ■...:...■ -■■_»

ledere vrijdag, zaterdag _
zondag gezellig DANSê'*
met DJ André. Ter introdüC'
tic vrijdags bier voor ’td
Café Dancing El bonita Co'kerk) Oirsbeek, 04492-3773,
JONGEHEER, vrijgezel, <_niveau, sportief type, bc**
meerdere woningen, *jongedames 18-32 jr. <*"
voelen voor samenwonen
Directe inwoning is mogeür
Br. met foto .o.nr. B-01g:
LD. Postbus 2610, 6401 P 0
Heerlen.

Baby en Kleuter
Te k. Herlag WANDEL^GEN, als nieuw; maxi-cö9

stoeltje ’25,-; zitje fv><\
massief grenen ledik^
’50,-. Tel. 04405-3410._^

Voor Piccolo's
zie verder pagina 22_^

Aul
Te k. MERCEDES 190 D,
bwj.9-'B6, 5-gang, kl. donk.
blauw, met ABS systeem,
get. glas, Pullman bekleding
nw. uitlaat en nw. banden pr.

’ 24.950,-. tel 04498-58945
MERCEDES 190 B, bwj. B-
'B4, w.w. glas, stuurbekr.,
stereo, centr. vergr., LPG,

’ 16.500,-. Tel. 04784-2692
Te k. MERCEDES 250 6 cyl.
bwj. '73, kl. wit, APK 7-92,
in uitst. staat. Te bevr.
04450-1925.
Mitsubishi LANCER 1.5
GLX, bwj.Bs, tel. 045-
-352786.
Te k. Mitsubishi TREDIA
GLX bwj. '83, i.z.g.st., vr.pr.

’ 4.800,-. Tel. 045-456386.
MITSUBISHI 2300 GLX tur-
bo diesel, 4-drs. 1e eig. km.
St. 120.000, bruinmet. APK,
i.nw.st. bwj. '82, ’3.950,-.
045-323178.
Nissan MICRA March, rood,
bwj. '88, schadevrij, 1e eig.,
pr.n.o.t.k. Tel. 04405-3789.
Te k. Opel KADETT, bwj. '79
APK juli '92, i.g.st., pr.n.o.tk
045-441483 na 15.00 uur.
Te koop Opel KADETT HB
1300 S GL-uitv., zeer mooi,
bwj. '85. Tel. 046-529076.
Opel KADETT Caravan s-
drs., 1.7 diesel, bwj. '89, in
optim. st. Koningsweg 37,
Kerkrade. Tel. 045-455432.
Opel CORSA, 3 drs., bwj.'B3
kl. rood, sportv., 6jxl4,
alarm, v. ace, pr. ’6.500,-.
Tel. 045-751250 na 17 uur
Opel KADETT 1200 S HB,
rood, 1983, kent.'Bs, Reca-
ro's, radio/cass., div. extra's,
APK 1-93, ’4.950,-. Tel.
045-412570, na 13.00 uur.
Opel KADETT HB 12N, i.z.
g.st. bwj. 80, APK 1-93, pr.

’ 2.400,-. Tel. 045-214741.
Te k. Opel KADETT 1.6iSe-
dan bwj. '90, in nw. st.,

’ 19.500,-, mr. mog. Emma-
str. 62, Schinveld.
Te koop KADETT 1.2 LS,
echt als nieuw, zien is kopen
bwj. nov. '85, prijs ’ 7.750,-.
Tel. 046-756324.

Koopje! ASCONA Diesel, m.
'84, met div. extra's, vr.pr.

’ 3.750,-. Mauritslaan 33,
Geleen.
Te koop Opel RECORD 18S
bwj. 1983, APK 12-1992 i.z.
g.St. ’ 4.400,-, 045-244963.
Te koop PEUGEOT 205 XS,
bwj. '87, 128.000 km, i.z.g.
st., LPG, pr. ’ 13.250,-. Tel.
04950-24316.
Weg. omst. te k. PEUGEOT
309, 1.4 i GR, 23.000 km,
bwj. 4-'9O, ’18.000,-. Tel.
04744-2260.
Te koop PEUGEOT 405 GL
bwj. '88, in nw.st.,
f 17.750,-, mr. mog. Em-
mastr. 62, Schinveld.
Te k. RENAULT 18, bwj. '84,
vr.pr. ’3.500,-. Tel. 04743-
-1611.
INKOOP goede auto's, cont.
geld. Joosten, Scharnerweg
3, Maastricht. 043-634978.
Te k. RENAULT 9 TD diesel,
bwj '84, in perf. staat, vr.pr.

’ 4.750,-. Tel. 045-729506.
Te koop RENAULT 25 TS,
van 1e eig., met airco, s-
gang enz. Als nieuw, iedere
keuring toegest, bwj. 10-
-12-'B4. Prijs ’ 7.250,-. Mau-
ritslaan 33, Geleen.
Te k. 4 WD RENAULT ARO
4x4, benz. grijs kent. APK,
nw. gespoten, kl. ferrari-
rood, veel extra's, i.st.v.nw.
'87, ’ 6.750,-. 045-323178.
Te k. Suzuki JEEP type SJ
413 QJX, geel kent.. Etra's;
radio, Bul Bar, soft-top en
bikini-top, zeer mooi, bwj.
'i 7. Tel. 045-415146.
Jé k. Suzuki ALTO GLX met
rddio/cass. van part., 8 mnd.
oud, 4.500 km, ’2.500,-
-onder nieuwprijs. Tel. 045-
-722305, na 17.00 uur.
Te k. sportieve Suzuki
SWIFT 1.3 GS, bwj. '85 met
veel extra's. 046-514706.
Talbot SAMBA 7-'B2, APK
7V92, 3-drs., zeer mooi, wit,mr. mog. ’2.300,-. Tel.
04455-2763
Te koop zeer mooie Toyota
STARLET, bwj. 7-'B2, APK
7-92. Tel. 045-228398.
Te k. Toyota CELICA bwj.
'80, i.g.st. pr. ’1.500,-.
Dorpstr. 3 Bingelrade.
VW DERBY 1.0, APK nov.
'92, pr. ’2.250,-. Roose-
veltstr. 55, Brunssum.
Te koop VW GOLF model
'83, i.z.g.st., APK-06-92,

’ 3.950,-. Tel. 045-253075.
VW GOLF 16D, bwj. '85, s-
bak, rood, sportv. ’ 8.950,-.
Tel. 046-526047.
Te k. z. mooie GOLF GT4,
m. '88, blauwmet. 67.000
km. veel extra's, mr. event.
mogelijk. Tel. 045-421632.
VW GOLF MX, met grote
achterl. en br. wielen, bwj.
'80, APK, i.z.g. en mooie st.
’2.250,-. 045-323178.
Te k. VOLVO 245 Van met
LPG, bwj. '82, i.g.st.; Volvo
244 GL met LPG, bwj. '83,
autom. met stuurbekr,
schuifdak, i.g.st, pr.
’5.250,- p.st. mcl. BTW.
Bouwk. bur. M. Peskens.
Tel. 046-519423.
1989 VOLVO 760 Turbo,
autom. leather seats, airco.,
airbag, ABS, cruisecontrol,
English licenceplate LHD,
62.000 km, excellent condi-
tJon ’ 25.000,-. 013-672575
Te k. VOLVO 343 model '80,
i.z.g.st., ’1.350,-. Tel. 045-
-253075.
Div. Citroëns BK 14, '87 t/m
'89; Citroen BK 16 TRi '87;
Seat Ibiza 1.5 GLX '91; div.
Lada Samara's '87 t/m '89;
Lada 2105 1.5 '88; Opel Ka-
dett 1.3 GT '85; Toyota Celi-
ca 2.0 KT '82; Ford Fiësta
1.6 diesel '89. Autobedrijf
CHIARADIA, Trichterweg
122 Brunssum. 045-212843

lo's
LUCAR Kerkrade, 15 inruil-
wagens vanaf ’ 1.250,- tot
’6.000,-, ook inruil en fi-
nanc. direkt. 045-456963.
Audi 80 I.Bi S '90 ’29.750,-
Chevrolet Corsica LT excl.
autom. airco enz. '89
’32.000,-; Ford Scorpio 2.0
CL '89 ’23.000,-; Ford
Scorpio 2.0 GL autom. '86
’17.750,-; Ford Siërra 1.6
Sedan Spec. '90 ’ 23.750,-;
Ford Siërra 1.6 CL Sedan
'89 ’21.750,-; Ford Fiësta
I.li CL 3-drs. '90 ’16.900,-
Opel Omega 2.0 iLS '89
’25.000,-; Opel Manta 2.0i
GT 3-drs. '89 ’23.500,-;
Renault 25TX '88 ’ 23.900,-
Citroën BK 1.4 RE '88
’14.500,-; Volvo 340 1.7
DL '86 ’11.000,-; Peugeot
405 GLi LPG 90 ’24.250,-;
Peugeot 205 XS div. acces.
'90 ’21.500,-; Mazda 626
2.0 Coupé GLX '90
’26.500,-; Mazda 626 LX
HB '90 ’23.900,-; Mazda
626 1.6 LX 4-drs, aut. '85
’9.750,-; Volvo 340 2.0
GLS '84 ’ 7.500,-; Fiat Uno
60 S 5-drs. '88 ’ 10.500,-;
Fiat Uno 60S, 5-drs, '88
’10.500,-; Fiat Regatta
100 S'85, ’5.500,-. Inr., fi-
nanc. en Bovag-garantie-
bewijs. Autobedrijf en APK
keuringsstation P. van DIJK
& Zn, Hompertsweg 33
Landgraaf. 045-311729.
GG-AUTO'S biedt aan ge-
bruikte auto's in perfecte
staat zoals: Volkswagen;
Ford; Opel; Fiat enz. Alle
auto's zijn voorzien van
prijskaarten op ons terrein.
Alle auto's boven prijsklasse

’ 7.500,- zijn voorzien van
een ANWB-techno-rapport.
Tot ziens? GG Auto's, Hee-
renweg 286, Heerlen. Tel.
045-224172 (grote weg
Heerlen-Brunssum)
LOVEN Heerlen BV biedt
aan zeer interessante oc-
casions: Mazda 626 Sedan
GLX 1.8 '88; Mazda 626 Se-
dan 2.0 GLX '88 met stuur-
bekr.: Mazda 626 Sedan 2.0
LX '88; Mazda 626 Sedan
2.0 LX Diesel '84; Mazda
626 coupé 2.0 GLX 12 V, 8-
-10-'B7 nw. model; Mazda
626 Coupe 2.0 GLX '88 div.
opties weinig km; Mazda
626 HB 2.0 GLX LPG 88;
Mazda 626 HB 2.0 GLX met
stuurbekr. '88; Mazda 626
HB 2.2 i LX '88 met stuur-
bekr. airco cruisecontroll
Amerik. uitv.; Mazda 626 HB
2.0 Diesel '86; 2x Mazda
323 Sedan 1.3 LX '86; Maz-
da 323 Sedan 1.5 GLX '86;
Mazda 323 Sedan 1.6iGLX
'90 nw. model; Mazda 323 F
Coupe 2x '90; Mazda 323
HB 1.3 LX autom. '87; Maz-
da 323 HB 1.3LX 5-drs. au-
tomaat '89; Opel Kadett 1.2
S '85/'B6; Opel Kadett 1.3 S
'86/88; Opel Kadett 1.6 S5-
drs. '85; Ford Escort 1.4 CL
'89; Ford Siërra 2.0 Laser
'85; Ford Siërra 2.0 GL met
LPG '86; Citroen BK 16 RE
met LPG '89; Honda Civic
aut. '82/'B3; Lancia VlO
Touring '86; Mitsubishi Colt
1.5 GLX '87; Mitsubishi Ga-
lant 1800 GL '88; Nissan HB
1.5 GL '85; Peugeot 405 SRi
1.9 9-10-'B7; Peugeot 205
GR 1.6 aut met stuurbekr.
schuifdak 6-11 -'87; Volvo
340 GL '88; VW Golf CL 1.6
'87; VW Jetta I.Bi 3-1089.
Div. goedkope inruilauto's:
Ford Capri 1.6 '79 ’3.500,-;
Hyundai Pony '82 ’2.750,-;
Opel Kadett 1.3 '80
’2.750,-; Opel Kadett 1.2 N
LPG '80, ’2.750,-; Mazda
323 '78 automaat ’1.500,-;
Datsun Cherry 1200 GL '80

’ 500,-. Eigen financiering,
APK-keuringsstation. Pale-
migerboord 401, Heerlen.
Tel. 045-722451.
F. v. OPHUIZEN autohandel
biedt aan: VW Passat C
Diesel 5-drs. '86; Nissan
Bluebird 2.0 LX '86; Audi
100 CC 5 E aut. m. 84;
Honda Civic 1.3 5-bak 84;
Ford Siërra 2.3 DL 5-drs. '84
Fiat Uno 45 S 5-bak '85;
Rover 3500 Van der Plas '83
Citroen Axel 12 TRS '85;
Suzuki Bus geel kent. '83;
Mercedes 200 D '78; Nissan
Cherry 1.3 L 12-'B2; BMW M
535isportbak zeer apart '80;
Ford Siërra 2.0 GL autom.,
'83; Mini 1000 '81; 2x Audi
80 LS '80, '83; Renault Fue->
go GTL '83; Porsche 924 i.z.
g.st. '76; Volvo 343 GL aut.
'80; Nissan Sunny '83; Ford
Escort 1.3 L '81; Opel Kadett
Caravan 12 S '80; Mitsubishi
Colt GL '82; Opel Manta CC
2.0Sautom. '80; BMW 316
LPG '82; VW Jetta 4-drs 1.6
S '80; Ford Escort 1.6 GL
'81. Inkoop, verkoop finan-
ciering, div. inruilers. Aker-
straat Nrd 52C Hoensbroek.
Tel. 045-224425. Geopend
van 10.00-18.00 uur, zat.
10.00-17.00 uur.

Opel Veetra 1800 GT '89;
VW Golf Memphis op LPG
70.000 km '88; Ford Siërra
Stationcar CLD Diesel '88;
Audi 80 1.9 E met veel ex-
tra's kl. zwartmet. '88; Lada
2107 '87 ’4.900,-; Nissan
Sunny 1300 '88; Ford Scor-
pio GL aut. '86 ’ 14.750,-;
Golf GTi '82; Citroen Visa
1400 GL '85 ’5.500,-; Seat
127 '85 ’5.800,-; Ford Es-
cort diesel '86; Fiat Regatta
autom. 84 ’4.000,-; Ford
Taunus 2.0 GL '79 ’ 1.250,-
Opel Corsa 1400i'90; Mer-
cedes 230Eveel extra's '86.
Autobedrijf WEBER. Inruil,
financ, bovag-garantie.
Baanstraat 38 Schaesberg.
Tel. 045-314175.
Wij geven het meeste voor
uw AUTO! U belt, wij komen!
045-422610, ook 's avonds.
Wij betalen ’5OO,- tot
’20.000,- voor uw AUTO
met vrijwaring. 045-423063
Nissan King Cab bwj. '85
Amer. uitvoerin, brede wie-
len, benzine, grijs kent., i.
nw.st.; Opel Kadett 1.3 bwj.
'81 stationcar; Opel Kadett
Sity, aut., bwj. '78. Autobe-
drijf PIJPERS & Zn., Fran-
ciscanerstr. 56-58 Kerkrade

CITROEN GSA Special
Break '83 ’2.250,-; Visa
Club '83. APK. 04499-3398.
Te k. AUDI 100cc 5 cyl., 2,3
inj., bwj. '84, i.z.g.st. Tel.
045-232321.
Te k. BMW 316i, 2-drs.,
m.'B9, div. extra's, vr.pr.

’ 20.750,-. Inl. 045-455778.
Te k. Ford ESCORT 1.1 L,
bwj. '83, zeer mooi,
’4.800,-. Tel. 045-218925.
Te k. Ford TAUNUS auto-
maat, bwj. '80, 4-drs, nw.
APK, ’ 1.250,-. 045-216470
Ford SIËRRA 2.3 DL, bwj.
'86, APK sept. '92, i.z.g.st.
Vr.pr. ’ 6.950,-. Erenstei-
nerstr. 5, Kerkrade.
Ford ESCORT 1.3 Laser,
'84, APK, zeer mooi,

’ 4.950,-. Tel. 045-454087.
MERCEDES 280 TE station,
bwj. '81, div. extra's,

’ 8-750,-. Tel. 045-226433.
Te k. Opel Rekord caravan,
autom., bwj. '82; VW Jetta,
bwj. '82; Volvo 340 DL 5-drs
bwj. '83 enz. Garage Piet
DE LA ROY & ZN, Hoofdstr.
114, H'broek. 045-212896.

Auto onderdelenen accessoires

Draagkrachtige
Bedrijfsimperiaals

* Voor elk type combi-, bestel en personenwagen
* onwrikbare bevestiging op de auto

* voorzien van anti-slip kunststofbekleding
* Perfecte bevestigingsmogelijkheden

* gratis twee spanbanden bij elke imperiaal

KiEP °
In de Cramer 31, Heerlen.

Tel.: 045-716951.

ER GAAT HEEL WAT GEBEUREN IN
MAASTRICHT.
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(Huls)dieren
De grootste KENNEL van
Limburg. Alle jonge ras-
hondjes. Meer dan 60 ras-
sen plus gar. en tatoeage.
Kl.America, Th.Watsonln 34
Achel(B). 09-3211644489
Zond, open maand, gesl.
Te k. Berner SENNEN pups
met stamboom, ing., ontw.
en getat., ouders HD-vrij.
Tel. 04990-72723
VOGELS, eenden, fazan-
ten, raskippen, duiven en
papegaaien. Alle hoenders,
hofdieren. Klein America
Achel(B) 09-32-11644489

Ink. verk. goede gebruikte
AUTOBANDEN Passartweg
39, Heerlen. 045-222675.
Te k. alu. AUTOVELGEN 4
st. velgmt. 5 1/2 x 13". Pr. n.o.
t.k. Tel. 045:727546.
Te k. aangeb. compl. Golf
GTI BLOK, pr.n.o.Lk. Tel.
045-753778.

Bedrijfswagens
Te koop FRITESWAGEN
omgebouwde SRV-wagen,
geh. compl. ingericht, merk
Spijkstaal. Tel. 046-528486
of 581182.

Aanhangwagens
AANHANGWAGENS të
koop v.a. ’400,-. Tel.
04499-1615'
Te k. AUTO-AMBULANCE
merk Equipe, dubb. ass. met
kent., vr.pr. ’ 2.500,-. Tel.
045-462559.
AANHANGER I. 2 mtr.x br. 1
mtr. x h. 35 cm. ’ 475,-. Tel.
045-258390.
AANHANGWAGEN dubbel
asser merk Orbons, laad-
verm. 1200 kg, afm. 3.45mx
1.60m, bwj. '82, pr.

’ 1.750,- met reg.bew. Tel.
045-323178.

Motoren
Te koop gevr. MOTOR liefst
Custom, max. ’ 10.000,-.
Tel. 045-463285.

(Brom)fietsen
Te koop Puch MAXI S met
sterw. Vr.pr. ’ 550,-. Tel.
046-373679.
Te k. YAMAHA FS 1, bwj.
'90. Tel. 045-317341. Gre-
venstr.ss, Landgraaf.
HONDA MT te koop of te ruil
tegen Vespa Ciao. Tel.
04498-54507.
Nu nog VESPA kopen voor
oude prijs bij Rens Janssen.
Financ. mog. ’4O,- p.mnd.
Ganzeweide 54/56, Heerlen.
Tel. 045-211486.
Vespa CIAO, bwj. '90, met
sterw. i.z.g.st. ’750,-. Tel.
045-315825.
Te koop div. gebr. race-
tour- ATB- en stadsfietsen.
Bert REKERS, Willemstr. 85
Heerlen. Tel. 045-726840.

Sport & Spei
Te h. Carombool-BIUARTS
merk Wilhelmina, afm. 2.30x
1.15 m., mcl. alle ace, huur-
pr. ’ 150,- p.mnd. Tel. 045-
-725762 na 17 uur
Erik wenst zijn lieve vrouw
het allerbeste. Plaatst u ook
zon PICCOLO op Valen-
tijnsdag? Vanaf ’13.25
maakt u het mogelijk. Voor
meer info 045-719966.

Caravans
Te k. gevr. TOURCARA-
VANS v.a. bwj. 1980. Tel.
04492-5296.
Te k. zeer mooie Hobby
PRESTIGE bwj. '82, 4.65
mtr. met voortent, ’ 6.950,-.
Tel. 045-425390.
Te huur gevr. overdekte
STALLING voor camperbus.
Tel. 046-527078.

Campers
Te k. Merc. CAMPER 407 D,
grijs kent. all-in, vr.pr.

’ 7.000,-. Tel. 045-441119.
Te k. CAMPER, bwj. '89, i.st
v.nw. Tel. 045-229480.

Rijles
Uw RIJBEWIJS op Saba in
8 dagen via autorijschool De
Antillen. Inl. 04750-32428.
Niet geslaagd geld terug.
Vr. naar onze voorwaarden.
CHAUFFEURSCURSUS!
Voor het grote rijbewijs C, 6-
daagse of 6-weekse oplei-
ding. Het CBR-examen
wordt aansluitend afgeno-
men. Bovag erk. verkeers-
school Th. v. Bentum. Tel.
045-217487 Hoensbroek.
14 februari Valentijnsdag.

Een keer per jaar, een lief
gebaar. Via een PICCOLO
vanaf ’ 13.25. Voor meer in-
fo 045-719966.



Van Basten
niet solidair
met Gullit

MELBOURNE - Richard Krajicek zal zijn plaats tussen de-roten van het tennis vinden. Omdat hij er sterk genoeg voor
Peelt en omdat hij weet wat kwaliteit waard is. De eerste ze-erheid bracht hem vorig jaar in de kwartfinales van de Open

Australische kampioenschappen, de tweede houdt hem verVan het toernooi dat eind februari in Rotterdam wordt ge-
speeld.

Slechts Schapers en hij bereikten
de derde ronde. Schapers staat voor
een loodzware opgave tegen Emilio
Sanchez, Krajicek kan verder ko-
men ten koste van Michaël Chang,
van wie hij één keer in zijn junio-
rentijd verloor.

Ie

*^ra Jicekkent zijn waarde. Hij weet
vat geld is, het bureau Advantage,aat vertaald in het Nederlandsvoordeel' betekent, rekent metern mee. Sterker nog rekent hem
°ór. Krajicek, als mogelijke vedet-e van de toekomst, is meer waardan handenvol spelers die boven
j.cm op de wereldranglijst staan.Rotterdam steekt geld in Edberg,
e ecker, Lendl en houdt nog maaren beetje over voor de Nederlan-
ds en voor Krajicek, de man vane toekomst, die toevallig Neder-
iger is. Dan doet Krajicek nietmee.

Krajicek heeft het recht eisen te
stellen. De manier waarop hij twee
ronden Melbourne doorstond, was
indrukwekkend. Hij speelde met
Saceanu, hij deed het gisteren op-
nieuw met Jim Grabb. Twee oefen-
partijtjes waarbij hij, zeker tegen
Grabb, lang niet alles uit de kast
behoefde te halen.

J'steren stapte hij alleen, na een in-
drukwekkende, maar zeer gemak-
eüjke overwinning op Jim Grabbaar de derde ronde van Melbour-e- Hij won bovendien met Jan Sie-
erink in de eerste omloop van het

dubbelspel van Broad en Muller. Deagenaar maakte tevens bekendjlat het ABN-Amro-toernooi in Rot-
Jrdam het zonder hem zal moetendoen.

in overeenstemming is. Zakelijk-
heid hoort immers bij het vak en
Krajicek weet drommels goed dat
hij wordt gezien als de toekomstige
grote man van het Nederlandse ten-
nis, meer dan Siemerink en Haar-
huis, die op dit moment nog boven
hem staan op de ranglijst.

Tennisser speelt niet langer voor ’aalmoes’ in Nederland

Krajicek kent zijn waarde
Volgend seizoen mo-
gen Italiaanse clubs
vier buitenlanders in
dienst nemen. Er
blijven er maar drie
inzetbaar in de com-
petitie, zoals tegen-
woordig in Spanje al
het geval is.

MILAAN - „Het ge-
praat over een Ne-
derlandse clan heeft
me altijd al verveeld.
Er bestaat bij AC Mi-
lan geen Hollandse
solidariteit. Als ik
morgen mijn con-
tract kan verlengen,
doe ik dat onafhan-
kelijk van Ruud en
Frank". Marco van
Basten laat er geen
twijfel over bestaan,
dat hij zich bij de
koploper van Italië
niet verbonden voelt
met zijn landgeno-
ten. Ruud Gullit liet
eerder aan de Itali-
aanse media weten,
dat het Nederlandse
trio en bloc zou op-
stappen, wanneer er
andere buitenlan-
ders zouden worden
vastgelegd.

Het gaat er allereerst
om datje in een goe-
de club speelt. En of
die jongen nou uit
Joegoslavië of uit
Nederland komt,
maakt mij echt geen
snars uit. Als het aan
mij ligt, verleng ik in
de komende weken
mijn contract met
nog twee jaar, tot
1995. AC Milan blijft
ook in de komende
jareneen van de top-
clubs in de wereld".

Voor komend sei-
zoen heeft AC Milan
al vijf buitenlanders
vastgelegd, Boban
en Savicevic, van
wie er één overbodig
is. Vice-voorzitter
Galliani van AC Mi-
lan zegt over de rol
van de Nederlan-
ders: „Ze zijn de be-
langrijkste drie en
blijven tenminste tot
medio volgend jaar
'in dienst."

Gullit is minder ge-
lukkig met de komst
van de vreemdelin-
gen en weigert daar-
om voorlopig zijn
contract te verlen-
gen dat tot de zomer
van 1993 doorloopt.

Van Basten houdt er
een andere mening
op na. „Savecevic
vind ik bijvoorbeeld
een goede speler. Als
de clubleiding hem
inderdaad voor een
paar jaar vastlegt, is
dat een goede zaak.

Zandstra opent
EK tegen Dittrich

ORANJEWOUD - Johann Olav
Koss komt vandaag tijdens de EK
schaatsen op de 5000 meter uit te-
gen de Nederlandse debutant Rin-
tje Ritsma. De titelverdediger uit
Noorwegen, die in het zesde paar
schaatst, heeft dan kennis van de
tijden die Bart Veldkamp (tweede
rit tegen Alexander Baranov) en
Falko Zandstra (vijfde paar met
Frank Dittrich) hebben gereden.
Eerste Nederlander op het ijs van
Thialf is vrijdag Zandstra, die op de
500 meter het eerste paar vormt met
de Duitser Dittrich. Bij de vrouwen,
die op de eerste dag alleen de 500
meter afwerken, opent Sandra Voe-
telink het bal tegen de Noorse Yt-
tredal.

loting
Mannen 500 m. Eerste rit: Dittrich-Zand-
stra, 2. Veldkamp-Adeberg, 3. Sighel-Rits-
ma, 4. Karlstad -Baranov, 5. Anoefrijenko-
Koss, 6. Bozjev-Bos, 7. De Tadei-Jarvinen ,
8. Hadschieff-Safranski, 9. Radke -Zacka-
rias, 10. Kyncl-Flade, 11. Ledergerber-Sön-
draal, 12. Balo- Spielmann, 13. Eminger-
Cenanovic, 14. Antal-Mc Nicoll, 15. Dolp
(Hon)-Gustafson, 16. Johansen -Lamberton

Vrouwen, 500 m: 1. Voetelink-Yttredal, 2.
Tsjernobrovkina-Warnicke, 3. Börner-
Abdoelina, 4. Bonadisenko-Belci, 5. Van
Gennip -Hunyady, 6. Dascalu-Niemann, 7.
Felicetti-Walisewska, 8. Tönsberg-Tokarc-
zyk, 9. Kantanen -Nystedt, 10. Pechstein-
Zijlstra. 11. Van Schie-Rekas, 12. Langli-
Hordobetiu, 13. Ledergerber-Antal, 14.
Krohn alleen.

Mannen, 5000 m: 1. Flade-Sighel, 2. Bara-
nov-Veldkamp, 3. Söndraal- Bozjev, 4. Bos-
Anoefrijenko, 5. Dittrich-Zandstra, 6. Koss-
Ritsma, 7. Safranski-Kyncl, 8. Radke-Ade-
berg, 9. Spielmann-Antal, 10. Hadschieff-

Karlstad, 11. De Tadei-Zackarias, 12. Jarvi-
nen-Ledergerber, 13. Cenanovic-Johansen,
14. Eminger-Gustafson, 15. Balo-Mc Nicoll,
16. Dolp-Lamberton.

Vrouwen, 1500 m: 1. Börner-Abdoelina, 2.
Tsjernobrovkina-Van Gennip, 3. Dascalu-
Yttredal, 4. Hunyady Bonadisenko, 5. Belci-
Warnicke, 6. Niemann-Van Schie, 7. Voete-
lmk-Wasilevska, 8. Felicetti-Nystedt, 9. Zijl-
stra-Tokarczyk, 10. Pechstein-Kantanen. 11.
Tönsberg-Hordobetiu, 12. Krohn-Lederger-
ber, 13. Langli-Antal, 14. Rekas alleen.

sportkort
" PROMOTIE - Scheidsrechter
Dick Jol is gepromoveerd naar de
A-lijst. De Hagenaar, als voetbal-
prof niet de gemakkelijkste, heeft
als spelleider een bliksemcarrière
gemaakt. In recordtijd schopte hij
het van beginnend amateurscheids-
rechter tot gewaardeerd arbiter in
het betaald voetbal.

" VOETBAL - Frans Thijssen
heeft zich aangemeld bij hoofdklas-
ser De Treffers. De 39-jange oud-
international, die vorig jaar bij Vi-
tesse afscheid nam als actief speler,
volgt in Groesbeek Jan Peters op
als laatste man. Thijssen blijft daar-
naast de jeugd van Vitesse trainen.-

-" GESCHORST - De tuchtcom-
missie van de KNVB heeft VVV-
spelerVerberne voor twee wedstrij-
den geschorst. Voor één duel wer-
den onder meer uitgesloten: Frijns
(Eindhoven), Meijer (MVV) en Trost
(Roda JC).

oefenvoetbal
RKONS-Fortuna Sittard 2 0-1" Simpel en doeltreffend. Richard Krajicek had gisteren nauwelijks tegenstand te duchten van

Jim Grabb: 6-2, 7-6, 6-1. Foto: EPA

Van de drie Nederlandse enkelspe-
lers, die donderdag op de baan
kwamen, was Krajicek de enige die
verder mag. Nicole Jagerman kon
ondanks één setpoint constateren
dat de vrouwentop, dit keer in de
vorm van Helena Sukova, nog bui-
ten haar reikwijdte ligt, 5-7, 3-6.

n fluweel verpakt heet zijn afwij-lng dat het toernooi niet in zijn,cnerna past, in werkelijkheid ligtet aanbod te laag. Topspelers heb-en een waarde die gerelateerd
j °rdt aan hun plaats op de rang-
V.st, maar Nederland is niet gewend
Jn eigen mensen te betalen. „Wij",

jjeuKrajicek, „zijn van belangvoorederlandse organisatoren. Het isu nog zo dat wij in het buitenland
|*Jeer startgeld kunnen krijgen dan
i, eigen land. Dat is een scheve si-uatie. Ik onderhandel niet met deJëanisatoren, dat doet mijn bu-au-, en die zijn op de hoogte van■"ijn verlangens."

Paul Haarhuis moest optomen te-
gen Thomas Muster, een toonbeeld
van macht en wilskracht. Haarhuis
speelde niet lekker, gaf zowel in de
eerste als tweede set zijn eerste ser-
vicebeurt af en moest vervolgens
proberen terug te komen. Dat lukte
niet: 4-6 4-6 6-7. Vandaag vliegt hij
naar huis, neemt een beetje rust en
pakt dan de voorbereiding op voor
de wedstrijd om de Davis-beker te-gen Zwitserland.gehard Krajicek heeft iets van Pat

v ash, wiens achternaam het best
kan worden met 'contan-v.n ■ Cash kent ook zijn waarde en

lr>dt dat hij recht heeft op een
Qo°rkeursbehandeling, omdat hij
h één van de vier grote toer-
°oien heeft gewonnen. Cash, uit-
|eschakeld in Melbourne door
gCnapers volgende tegenstander
anchez, wil niet gedwongen wor-

s^n allerlei kwalificatieronden tePelen. Hij wil een open deur naartoernooien diehem aanstaan. Hij. ndt dat hij genoeg geïnvesteerd. eft, hij wil oogsten. De lusten,aar liever niet de lasten.

j^jieek is nog bereid het één teJ^vaarden, als het ander daarmee

Cash
MELBOURNE - De licht ont-
vlambare Pat Cash moet fors
betalen wegens wangedrag en
een reeks verwensingen aan het
adres van lijn- en scheidsrechter
in zijn partij tegen de Spanjaard
Emilio Sanchez tijdens open
Australische kampioenschappen
in Melbourne. De Wimbledon-
kampioen van 1987 kreeg voor
zijn verbale en fysieke geweld -
hij gaf een lijnrechter een 'be-
leefd' handje en trok de man bij-
kans een arm uit - een boete van
ruim 16.000 gulden.

Frans ererondje Nederlandse kansen stijgen
Organisatie EK voetbal voortaan mogelijk zaak van twee landen

GÖTEBORG - Informele uitspra-
ken van Lennart Johansson, voor-
zitter van de UEFA, duiden erop
dat de kansen van Nederland om in
1996 als mede-organisatorop te tre-
den bij de eindronde van de Euro-
pese titelstrijd voetbal zijn toegeno-
men.

wordt voor onbeduidendende voet-
balnaties zich voor de eindronde te
kwalificeren. „De wedstrijden moe-
ten voor het publiek wel interessant
blijven."

De uitgebreide Nederlandse delega--
tie in Göteborg heeft gisteren de
locatie gevonden waar het Neder-
lands elftal zal verblijven tijdens de.
eindronde van de Europese titel-
strijd voetbal. Op voorspraak van
de bondscoaches Michels en Advo-
caat werd gekozen voor een kurort
in Varberg, een plaatsje dat onge-
veer 80 kilometer ten zuiden van
Göteborg ligt. Oranje speelt al zijn
groepswedstrijden - drie in totaal -
in Göteborg.

De UEFA zal vandaag zeker bekend
maken dat het uiteengevallen Joe-
goslavië in de koker bij de loting zal
zitten. Johansson zei niet te overwe-
gen nummer twee uit deze poule,
Denemarken, de voorkeur te geven.
Eerder al werd duidelijk dat de niet
meer bestaande Sovjetunie ook ge-
woon onder de naam Gemenebest
van Onafhankelijke Staten kan spe-
len op het EK.

In Göteborg, waar vandaag de lo-
ting voor het EK van dif jaarwordt
verricht, verklaarde de Zweed sterk
te denken aan reglementaire wijzi-
gingen. Johansson wil over vier jaar
een toernooi met 16 deelnemers- nu
zijn dat er acht - en overweegt de
organisatie in handen te leggen van
twee landen. Bijvoorbeeld Enge-
land en Nederland.

Zaïre en Senegal
in kwartfinales
(j/^KAR - Kameroen en Zaïre,„ twee sterkste teams van
Vo°eP b, hebben zich geplaatstr de kwartfinales van het
schlllaans voetbalkampioen-
tjn aP- De onderlinge ontmoe-
g S in Dakar eindigde in een

1-1. Al in de eerstetg'^uut was Mennayame Tueba
u Plekke, toen een schot van
fli vla Balen_a van de Paal te-ëkwam. Dertien minuten laterlaaakte Cameroun gelijk. Gast-od Senegal plaatste zich mete^ Zege van 3-0 op Kenia even-s voor de kwartfinales. Het
§as Souleyman Sane, die voor3Qnegal de weg effende. De
oa^arige speler, die bij Bundesli-club Wattenscheid 09 onder
funtract staat, brak direct na
(j s* met een doeltreffende actiey wedstrijd open.

Hellenbrand pakt
titelop afdaling

- Michiel
kro°tweg en Mascha Hellen-
t

ald zijn op de skipiste in Al-■imarkt Nederlands kampioen
J; de afdaling geworden. Sloot-
je6- (1.07.37) klopte Harald de
s*n (1.07.96) met gering ver-
(j nil- Hellenbrand (1.14.12) won
[\ !deüjk van Esmee van Vught

16.61).

Toch hield Johansson een slag om
de arm. „het blijft in deze situatie
een voorlopig besluit. Ik kan onmo-
gelijk voorzien wat zich de komen-
de maanden in Joegoslavië zal af-
spelen. Wie kon enkele jaren gele-
den bevroeden dat Duitsland met
één team op de grote toernooien
zou verschijnen. Soms kunnen wij
niets anders doen dan afwachten."
6000 kaarten

Sittardia
knapt af

PANNINGEN - Een ontstellend
zwak opererend VGZ/Sittardia is
door het veel lager geplaatste Bevo
naar een verrassende 23-21 neder-
laag gespeeld. Het verlies kostte de
Sittardse handballers weliswaar
niet de koppositie, maar bracht despanningin de nationale competitie
wel met één slag terug.
Bevo klopte de favorieten in Par-
mingen op de wapens, die normali-
ter door de Sittardenaren zelf wor-
den gehanteerd: enthousiasme en
teamgeest. Na een 12-9 ruststand
zag het er korte tijd naar uit dat Sit-
tardia zich herstelde. Het verschil
liep terug naar één doelpunt (14-13).
Toen Bevo vervolgens weer weg-liep, gaf Sittardia de partij moede-
loos uit handen.
Hermes verloor met 15-16 van Hel-
las, E&O klopte Aalsmeer met
17-24.

Stand na 17 wedstrijden: Sittardia 28, E&O
26, V&L 25, Blauw Wit 23, Hermes 20, Aals-
meer 19, Hellas 17, Tachos 16, Olympia 12
Esca 9, Bevo 9 en OSC 0.

Wijzigingen
Gisteren en vandaag presenteren
zich in Zweden vijf landen officieel
als kandidaat-organisator voor de
eindronde. Nederland, Engeland,
Portugal, Griekenland en Oosten-
rijk. Johansson denkt echter aan
ingrijpende wijzigingen. „Ik praat
op persoonlijke titel. Maar ik denk
niet dat wij het kunnen maken met
acht landen verder te gaan. Door de
politieke ontwikkelingen hebben
we straks misschien vijftig leden.
We moeten iets anders bedenken."
Neuberger, vice-voorzitter van de
FIFA, kwam onlangs met het voor-
stel tot uitbreiding. Johansson
toonde zich een warm voorstander.
„Het lijkt me niet zinvol straks kwa-
lificatie-poules te vormen van bij-
voorbeeld acht landen, waarbij dan
Duitsland tegen Kroatië zal moeten
spelen. Het moet over een andere
boeg."

hun Mitsubishi's een (Auriol), twee (Weber) en
drie (Shinozuka) zagen eindigen. Voor het
eerst was Citroen verslagen. Peterhansel (Ya-
maha) was, net als vorig jaar in Dakar, de
beste motorrijder.
Op de laatste dag behoefden de deelnemers
hun voertuig alleen maar heel te houden ge-
durende de laatste 556 kilometer. Na het uit-
vallen van Kees Tijsterman was Rob Roose
uit Soesterberg in feite de beste Nederlander.
Hij navigeerde voor de Italiaan Pollini, die
als dertigste eindigde.

Stichmoet met
Becker spelen
ehELBOURNE - Boris Becker_, Michaël Stich zullen bij de
e
vftipische Spelen in het dub-

l^^Pel uitkomen voor Duits-
V 0 ,■ De Wimbledonkampioen
Wt daar in eerste instantie
k ts voor, maar nadat Becker
ter? .aan_eklopt bij de Duitse
kiy !.SDond> moest Stich door de

*0 eër»- Becker, opgelucht: „Het
y s toch al te gek zijn als Stich
*on te sPeler met van de partij

" zijn in Barcelona."

" Uitgelaten maken de Fransen Hubert Au-
riol (aan het stuur) en Stéphane Peterhansel
een ererondje op een mini-motor als onbe-
dreigde winnaars van Parijs-Kaapstad. De
finish van de rally was vooral een feest voor
de blanken. Op het feestterrein waren vijfen-
twintigduizend toeschouwers samengekomen,
voor het overgrote deel blanken, die vijfen-
twintig rand betaalden voor een kaartje, on-
geveer twintig gulden. Duizenden, onder wie
vele zwarten, bleven buiten de poorten.
Groot was de vreugde bij de Japanners, die

Kaarten
Voor Nederlandse voetbalsuppor-
ters zullen per wedstrijd van het
Nederlands elftal in de eindronde
van de Europese titelstrijd niet
meer dan 6000 kaarten beschikbaar
zijn. Reglementair is het organise-
rende land, Zweden in dit geval,
verplicht van de beschikbare tic-
kets in totaal veertig procent aan de
tegen elkaar uitkomende landen af
te staan. Gezien de geringe capaci-
teit van de stadions in Norrköping,
Malmö, Göteborg en Stockholm
krijgen de fans van alle deelnemen-
de teams per duel daardoor niet
meer dan ongeveer 6000 kaarten.

Johansson denkt er bovendien aan
de deelnemende landen in te delen
in divisies, zodat het moeilijker
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LANDGRAAF - Zondag nemen
liefst veertien juniorenvan worstel-
vereniging Simson Landgraaf in
Alkmaar deel aan de Nederlandse
kampioenschappen voor junioren
in de Grieks-Romeinse stijl.

Brunssummer Van Sloun, ijshockeyer van Meetpoint/Eaters:

de climax van deze competitie.
Die wil ik graag meemaken. Het
liefst actief, op het ijs dus en niet
in de bank. Dat de coach jonge-
ren inzet kan ik begrijpen. Tij-
dens de wedstrijden en trainin-
gen geefik mij helemaal. Er staat
nu veel op het spel. Er mogen
geen fouten gemaakt worden."

’Afscheid nemen
met landstitel’

van Sloun een jaar bij Leiden
Lions en pikte gelijk de titel
mee. Daarnaast stond hij twee-
maal in de nationale selectie,
maar werd voor de grote wed-
strijden gepasseerd. Bij EC Ro-
senheim (Zuid-Duidsland) train-
de hij een maand.
„Via Vaclav Sochor kwam ik in
contact met Rosenheim. Maar ze
hadden geen werk voor mij. Dat
was een groot probleem. Ik had
net mijn studie als goudsmid
achter de rug. Zodoende ben ik
weer in Geleen terecht geko-
men."

Schakers
herdenken
Meddeler

Voor Simson nemen deel: 8 tot 12 jaar, 31
kg: Wesly Geurts; 34 kg: Frans Stekelen-
burg; 37 kg: Sjeng Kersten en Michaël
Housen; 41 kg: Roger Westdorp; 49 kg: Da-
ve In de Braekt. Leeftijd 13 tot 14 jaar, 49
kg: Harry Swinkels; 59 kg: Stefan Ryszko.
Leeftijd 15 tot 16 jaar, 51 kg: Jan-Willem
Heinrichs; 55 kg: Ralph Norder; 59 kg: Eric
Franke; 65 kg: Dirk Schoonewille. Leeftijd
17 jaar en ouder, 62 kg: Hub Kessel; 82 kg:
Etienne Postma.

seizoen deed ex-Eaterscoach
Don Fraser nog een beroep op de
nummer negen. Tot grote verras-
sing van Van Sloun zelf vond
Fraser hem 'nog in een perfecte
conditie steken.'

Van Sloun over zijn rentree:
„Het ging direkt lekker. Door
veel te sporten en recreatie ijs-
hockey had ik mijn conditie op
peil gehouden. Manager Harrie
Loos vond dat ik een redelyk
goed seizoen achter de rug had.
Ik kon er volgens hem nog een
aan vastknopen."

BRUNSSUM - Voor de
33-jarige John van Sloun,
verdediger van de Meet-
point/Eaters, kan het een
fantastisch ijshockey-sei-
zoen worden. Het Geleense
team heeft de finale van de
nationale beker bereikt en
maakt kans om Nederlands
kampioen te worden. Het is
voor de Brunssumse gouds-
mid, die al vanaf zijn acht-
ste bij de Eaters in 'dienst'
is, de laatstekans. De herfst
van zijn ijshockeyloopbaan
is aangebroken en hij denkt
er hard over om aan het
eind van dit seizoen te stop-
pen. De pijn na een forse
partij is in zijn botten 's
morgens nog voelbaar.

Hij had eigenlijk al afscheid ge-
nomen, maar in het afgelopen

Tes,Df6 20. T:eB+,T:eB 21. D:f6,g:f6 22-
Tbl,P:a2 23. T:b7,as 24. Ta7,TbB 25.
T:as,Tb2 26.Pfl.Pcl 27. g4,Pd3 28. TfS
en wit heeft een beter eindspel. 1&
...,a6 19. a3,Td6 20. g3. Maakt voor de
dame de weg vrij (h 3- fl) en verhin-
dert een eventueel ...f7-f5-f4. 20 b*
21. Pbl,g6 22. Dh3,Dgs! Maakt de op-
stoot ...,f7-f5-f4 mogeüjk. Daarnaast
moet wit rekening houden met een
eventueel ...P:e3. 23. Pc3,b6 24. P:d#
Natuurlijk mocht de aangevallen to-
ren niet weg wegen 24. ...,P:e3. 24-
-...,b:c5. Of 24 c:ds 25. Tc6 en wit
had precies dat bereikt waar hij op
speelde. 25. Pc7,c:d4! 26. P:eB,d.e3!
Laat ook de tweede toren en prise
staan. 27. P:d6. Op 27. f 4volgt: 27.
...,e:f3e.p. 28. P:d6,f2+ (28 e2? 29
DcB+,Kg7 30. DhB+,K:hB 31. P:f7+)
29. Kfl,e2+ 30. K:e2,D:cl 31-
Dfl,Db2+, 32. Ke3,Dc3+ en het witte
paard gaat verloren. 27. ...,e:f2+ 2&
K:f2,D2+ 29. Kgl,De3+ Maar voora»
niet 29. D:cl+,Dfl! 30. Kg2,Df3+ 31-
Kgl,De3+ 32. Kg2. V4-V4.

Kansen
Over de kansen in debekerfinale
is Van Sloun duidelijk. „De spe-
lers hebben een groot zelfver-
trouwen. Ze wilden zelfs de fina-
le in Tilburg spelen en niet in
Eindhoven. Winnen wij de be-
ker, dan kan het seizoen voor
ons niet meer kapot. Voor het
Geleense publiek zou dat gewel-
dig zijn."
Om studiereden speelde John

Volgens Van Sloun worden het
moeilijke en zware klussen de
komende weken. Er zal, zo
meent hij, op verschillende spe-
lers roofbouw gepleegd worden.
„Als we allemaal blessurevrij
blijven, dan zie ik het wel zitten.
Wij spelen in een tijdsbestek van
tien dagen toch vijf zware wed-
strijden. Nijmegen, Heerenveen,
Tilburg voor de beker en twee-
maal Utrecht. Dan volgen straks
de 'best off five'-series in de
play-offs en de finale. In totaal
mischien ook tien wedstrijden."

Een jaartje datvan enorm belang
is voor de boomlange ijshoc-
keyer uit de Oostelijke Mijn-
streek. „Wij naderen langzaam

Climax

Alle ogen in Limburg zijn gericht op BVH'er Nelis Klee

Talenten maar dun
gezaaid in bokssport Met een fraaie combinatie maakt wi'

(Aljechin) een snel einde aan de partij-
Oplossing volgende week.

dammenmet johnvan denborst

1992 is uitgeroepen tot Aljechin jaar.
Alexander Alexandroviitsj Aljechin
werd op 1 januari 1892 in Moskou ge-
boren. In 1921 mag hij de voormalige
Sovjetunie verlaten, en in 1925 ver-
werft hij het Franse staatsburger-
schap. Twee jaar later verslaat hij in
Buenos Aires Casablanca en wordt
daarmee wereldkampioen. In 1935
verliest hij de titel aan onze landge-
noot Max Euwe. Na twee jaar op het
land gewoond te hebben en van de
drank en sigaretten afgebleven te zijn
herovertAljechin zijn titel. Tijdens de
Tweede Wereldoorlog leefde Aljechin
in Duitsland, en deed hij in de door
Duitsland bezette gebieden aan ver-
schillende toernooien mee. Na de oor-
log legde men hem collaboratie ten
laste. Tenslotte vluchtte hij naar Por-
tugal waar hij op 25 maart 1946 onder
onduidelijke omstandigheden stierf.
Zijn spel was gecompliceerd, verme-
tel, vol nieuwe invallen, in het bijzon-
der de opening. Bobby Fischer sprak
later van „choquerende, nog nooit ge-
hoorde ideeën" en van „gigantische
concepties". Een van zijn kunstwer-
ken is de prachtige remise die hij
speeldetegen Marshall in het legenda-
rische toernooi van New Vork 1924.
F. Marshall-A. Aljechin New Vork
1924 Damegambiet
1. d4,Pf6 2. Pf3,e6 3. c4,d5 4. Pc3,c6 5.
c:ds,e:ds 6. Lgs,Le7 7. e3,Lf5 8.
Ld3,L:d3 9. D:d3,Pd7 10. 0-0,0-0 11.
Dfs! Een op het eerste gezicht vreem-
de zet. Wit bereidt een minderheids-
aanval voor, zwarts tegenkansen be-
staan uit een aanval op de witte
koning. De witte dame op f5bemoei-
lijkt het zwarte tegenspel. 11 Pe4
12. L:e7,D:e7 13. P:e4,d:e4 14. Pd2,Pf6.
Met dezwarte pion ope4stelt wit zijn
plannen bij. Hij zal trachten de e-lijn
voor zijn torens te openen. Zwart zal
vanaf veld d5zijn tegenacties inlei-
den. 15. Tacl,TfeB 16. Tcs,Pds 17.
Tfcl,TadB 18. b4! De pion kan moei-
lijk genomen worden: 18 P:b4 19.

BRUNSSUM - Morgen eert de
Brunssumse Sport Federatie in cul-
tureel centrum dr Brikke-Oave
haar kampioenen. Tijdens een gala
worden sportman, -vrouw en -ploeg
van het jaar 1991 gekozen. Miss
Limburg, Manuele Klijnsma uit
Brunssum, zal de prijzen uitreiken,
samen met wethouder van sportza-
ken Rien de Bruyn. Aanvang 20.15
uur, entree gratis.

Brunssum huldigt
kampioenen

Voor jeugd tot en met zestien jaar
worden aparte groepen samenge-
steld. Informatie onder de telefoon-
nummers 045-218025/352006.

BRUNSSUM - De schaakvereni-
ging Brunssum houdt morgen in
zaal Concordia voor de tweede keer.
het Hein Meddeler Herdenkings-
toernooi. 24 schakers met speel-
sterkte promotieklasse LISB en
KNSB, die in een groep volgens het
Zwitsers systeem zullen spelen, ne-
men deel.

Van onze correspondent
PIERRE FRAMBACH

HEERLEN - De Limburgse bókssport dreigt af te zakken
naar een bedenkelijk niveau. Het is al te lang alleen maar Ar-
nold Vanderlijde wat deklok slaat. Er zijn weliswaar een paar
goede boksers geweest die op het punt stonden door te bre-
ken, maar het kwam er nooit echt van. Jacky Tabak en Marco
Veurink zagen meer heil in Duitse marken, Math Haagmans
werd prof, Silvio Mezzenga is gestopt, net als Anton Klee, Ha-

f raid Menten en de broers Hölsken. De Limburgse bókssport
zoekt naar nieuwe namen om het blazoen weer op te poetsen.
Men kijkt al naar de junioren-categorieën waar, onder andere
bij BVH Heerlen, een aantal talenten in ontwikkeling zijn.

# BVH-trainer Hans Steindl neemt zijn pupil Nelis Klee onder handen

partner tegen het lijf te lopen. „De
meeste jongens bij BVH zijn nog
junioren.Tegen hen kun en mag je
er nog niet keihard ingaan. Maar
binnen een of twee jaren verandert
dat en dan kan ik me misschien aan
hun optrekken. Vroeger waren er
bij BVH knapen als Wimke de
Rooy, Nico Ramakers en Jos Re-
lauw. Als je niet bij de pinken was,
dan sloegen ze je tijdens bont en
blauw. Daar leerde je enorm van.
Het is jammer dat het boksen in
Limburg achteruit gaat. En dat ter-
wijl er nog niet zo lang geleden
vooruitgang in zat. Ik heb het ver-
moeden dat de oorzaak gezocht
moet worden in het feit datveel jon-
gens met het kickboksen bezig zijn.
Van mij mogen ze. Ik blijf, indien
mogelijk, nog een paar jaar in de
ring staan. Met of zonder succes,
dat deert me niet."

Gelener Nelis Klee (25) is zon
naam. Hij bokst al tien jaar en be-
haalde vier keer een Zuidneder-,
landse titel. Hoogtepunt was de
halve finaleplaats bij het NK. Pas
aan het begin van het huidige sei-
zoen kwam hij in aanmerking voor
de A-status. Een late doorbraak,
maar daar tilt NelisKlee niet zwaar
aan, hij heeft er een verklaringvoor.
„Prestaties en kampioenschappen
zeggen me niet veel. Ik beoefen de
bókssport zuiver voor mijn plezier;
voor mijzelf. Maar ik ben wel altijd
fanatiek bezig. Zoals in de aanloop
n^ar dit seizoen toe. Ik trainde prak-
tisch elke dag als voorbereiding op
dè Nederlandse kampioenschap-
pen. Vaak ben ik al een half uur
eerder met de trainingen bezig dan
de andere jongens. Bovendien be-
gin ik elke dag met een pittige
düurloop. En is roken en drinken
voor mij taboe. Ik vind het heerlijk
om een goed getrainde body te heb-
ban. Als ik dan in de ring weer eens
een overwinning meepik, ben ik he-
lemaal tevreden."

Klee betaalde inmiddels wel al de
tol voor zijn inspanningen. Hij
kreeg een flinke inzinking en hing
de bokshandschoenen kortstondig
aan de wilgen. „Maar nu ben ik er
weer bovenop. Het werd ook tijd.
Binnen twee maanden beginnen de
Zuidnederlandse kampioenschap-
pen en dan moet ik er toch weer
staan."

Van onze correspondent

Als 19-jarige was hij al international
terwijl hij nog bij ons op Rayon-
niveau speelde. Een half jaar later
.debuteerde hij bij Den Bosch in de
eredivisie."

Doorslaggevend is dat 31. ... 14-19 32-
-24x13 Bxl9 niet mogelijk was vanwe-
ge 37-32 38-32 36-31! 29-23 43x3 ge-
volgd door 3-14. 32. 35-30 9-13 33-
-38-32! 21-27 34. 32x23 13-19 35. 24x1»
Bx2B 36. 29-23! 18x38 37. 43x23. De
strijd is gestreden, de zwarte stellino
is uiteengeslagen en het variantje (2-8'
30-24 (8-13) faalt door 39-33 met op
(13x 18) de plakker 33-28 w+. Er zit al-
leen nog een bescheiden tegenactie fde stand. Bastiaannet, inmiddels &
uiterste tijdnood, kiest daar maaj
voor: 37. .. 12-18 38. 23x12 2-8 39. 12X3
22-2840. 3x20 15x3541. 49-44 10-14 42-
-39-34 27-32 43. 34-29 32x41 44. 36x41
14-19 45. 29-24 19x30 46. 25x34 28-3*
47. 48-42 en zwart gaf op.

Foto: FRANS RADE
Om zelf op te lossen het diagram, wi'
speelt en wint. oplossing volgende
week.
De oplossing van vorige week: Wit
tien schijven op 20, 23, 26, 27, 29, 30'
32, 34, 35 en 44. Zwart, tien schijven
op 7/9, 12, 14/18 en 25. Winst via enkel*
fraaie meerslagen: 1. 26-21 15x33 2;
27-22! 18x49 3. 22x4 16x38 4. 4-2?1
25x34 5. 27x44 49x40 6. 35x44 w+.
Auteur: W. Lente.

bridgemet wiel gielkens

In de nationale halvefinales (Limburg
is daarin vertegenwoordigd met Eddy
Budé), is één speler prominent afwe-
zig: Jannes van der Wal. De oud-
wereldkampioen speelde vorig jaar
een matig NK en moest daarom terug
naar de kwalificatiewedstrijden. Zijn
verzoek om net als Harm Wiesma di-
rect tot de finale toegelaten te worden
werd niet gehonoreerd. Van der Wal
besloot daarop niet in het NK in actie
te komen. Jammer voor dammend
Nederland, want het mist zo een van
zijn kleurrijkste en sterkste spelers.
Van der Wal legt zich de laatste tijd
ook toe op bridge en schaken. Dat hij
in de jaarlijkse denksport-triathlon
steeds hoog eindigt bewijst dat hij in
de genoemdesporten ook aardig mee-
komt. En het dammen lijdt er nog niet
onder. In de laatste competitieronde
lukte het hem bijvoorbeeld zijn haast
onverslaanbare collega-grootmeester
Johan Bastiaannet te overwinnen.
Van der Wal Drents Tiental) - Bas-
tiaannet (VAD). 1. 32-28 19-23 2. 28x19
14x23 3. 37-32 10-14 4. 41-37 5-10 5.
34-39 23x34 6. 39x30 20-24 7. 30x19
14x23 8. 46-41 17-22 9. 40-34 11-17 10.
32-28 23x32 11. 37x28 16-21 12. 41-37
21-27 13. 45-40 10-14 14. 28-23 18x29 15.
34x23 13-19 16. 33-28 22x33 17. 31x11
6x17 18. 38x29 19x28. Dit kan niet
Van der Wals bedoeling zijn geweest,
maar dat je na een mislukte opening
nog niet hoeft te wanhopen laat de
rest van de partij zien. 19. 44-39 8-13
20. 42-38 17-22 21. 47-42 12-17 22. 38-33
7-12 23. 42-38 1-7 24. 40-34 17-21 25.
35-30 12-17 26. 30-24 3-8 27. 34-30 7-12.
Er is een essentieel verschil met 27. ...
7-11. Na bijv. 28. 30-25 11-16 29. 50-44
21-26 30. 44-40 17-21 31. 40-34 21-27 32.
34-30 16-21 moet wit namelijk als eer-
ste komen. 28. 30-25 21-26 29. 50-44
17-21 30. 44-40 13-18 31. 40-35 4-10. Nu
is.hetzwart die het eerst een zwakte in
het achterland moet laten vallen.

trainen en zijn studie-resultaten
eveneens beter werden, is alles in
een stroomversnelling gekomen.

International werkt aan toekomst als basketbalcoach

Jos Kuipers terug in schoolbanken
HAARLEM - Het leek in de
Haarlemse Kennemersporthal
tijdens de basketbalweek even
op een aflevering van 'Klasge-
noten. Vrijwel alle coaches uit
het Nederlandse basketbal
trotseerden de harde planken
van de wankele tribunes om
hun kennis bij te spijkeren.

Onder hen een 'zware' Zuid-
limburgse delegatie met alle
kopstukken uit de provincie.
Twee van hen, Jaap Kersjes
-coach van hoofdklasser Brag-
garts- en zijn vroegere pupil
en oogappel, de international
Jos Kuipers, beleefden op een
geheel eigen wijze deze bijs-
pijkercursus voor basketbal-
coaches.

De grote liefde van NelisKlee is in
fejte het karate. „Omdat we vroeger
veel van plaats naar plaats trokken
kon ik nergens bij een club gaan.
Mijn moeder heeft me toen gezegd
dat ik maar moest gaan boksen. Ze
wilde dat ik meerruggegraat kreeg.
Jan Derhaag heeft me de eerste be-
ginselen van de bókssport bijge-
bracht. Die man heeft een fijne neus
voor techniek. Ik ben er tussentijds
een jaar mee gestopt waarna ik eens
bij BVH in Heerlen ben gaan kij-
ken. Daar ben ik blijven hangen.
Trainer Hans Steindl is een fijn
mens. Die doet nou werkelijk alles
voor zijn boksers. Dat maakt dat die
club nu zo goed floreert. Er zitten
daar een paar goeie jongens aan te
komen. Richard Schoonens, Paul
Reiter, Wim Thelen om er maar een
paar te noemen, kunnen het in de
toekomst gaan maken."
Nelis Klee is tevreden bij zijn club,
maar hoopt nog een goede sparring-

Kneepjes

agenda

" JosKuipers, toen nog bij Nepomuk, moet Marcel Joostenvan
Braggarts laten passeren.

Ressort Hoog Vaals heeft afgelopen
zaterdag het le Euregio bridgetoer-
nooi gehuisvest. Volgens de vele se-
nioren, die met meer dan 100 paren
het merendeel van de 175 aanwezige
paren uitmaakten, was het vooral een
gezellig toernooi; enkele kinderziek-
tes werden dan ook zonder meer ge-
accepteerd. Men was hier om genoeg-
lijk te spelen en als het even kon
straks een der hoofdprijzen mee naar
huis te nemen. Dat waren overigens
niet zozeer de bridgeprijzen dan wel
de loterijprijzen van 10 dagen Zeeland
en Wenen, die door Ressort Hoog
Vaals en Wereldcontact waren aange-
boden. André Boekhorst, voorzitter
NBB, en speciaal voor de prijsuitrei-
king vanuit Utrecht gekomen, be-
greep maar niet waarom er aan hem
zo weinig aandacht werd geschonken.
Het achterland Duitsland was goed
vertegenwoordigd, waarmee de naam
Euregio volledig werd gerechtvaar-
digd. Helaas waren er, afgezien van
locale grootheden, nauwelijks topspe-
lers aanwezig. Als we hier niet over
inzitten, is de gebezigde formule be-
slist geslaagd te noemen.
Misschien had u onderstaand spel
adequaat afgehandeld.

Aan een der tafels ging het bieden:
West Noord Oost Zuid
Pas IKI pas ISch
2H 2Sch pas 4Sch en a.p.

Talent
Volgens Kersjes zijn er genoeg spe-
lers met talent, maar de wil ont-
breekt. „Er zijn er maar weinig die
er iets mee willen doen. Het is dan
ook een mentale kwestie. De jeugd
ziet het Amerikaanse basketbal op
tv en denkt, 'dit kan ik ook,' maar
ze vergeten die duizenden uren ar-
beid die vooraf gaan aan het succes.
Het enige wat we doen kunnen, is
de beste trainers voor de jeugdgroe-
pen zetten."

Kuipers: „Jaap was voor mij heel
belangrijk, omdat hij heel goed was
in het aanleren van de 'fundamen-
tals. Daar heb ik altijd profijt van
gehad. In mijn Amerikaanse perio-
de op de universiteit van Fresno
zijn die basisbeginselen nog eens
bijgeschaafd. Het is dan ook schrik-
barend om te moeten concluderen
dat het wat defundamentele dingen
betreft in Nederland heel slecht is
gesteld/

Zoals u ziet zijn er zonder meer 12 sla'
gen te maken. Zuid troefde dehartC'
uitkomst, sloeg troefaas en heer ej1

gaf, alsmaar over een weer troeven*
uiteindelijk alleen maar troefvrouw 3
Dit is niet de optimale speelwijz^j
want die levert hier 13 slagen op. Zu10
moet dan uitgaan van de regel dat je'
ook met 9 troeven samen, niet mee
moet slaan wanneer een der teg-11'
standers in enigekleur 2 of meerka3rj
ten heeft dan zijn partner. In dit gev^
mag je er wel van uitgaan dat We5

een 6-kaart harten heeft (sommige
hadden het Westspel met 2H é?
opend), ergo moet je schoppenvrouw*
over Oost snijden i.p.v. schoppen 'slaan. Aan een der tafels gebeurde d?
inderdaad, maar daarna sloeg de lel'
der meteen een 3e ronde schopPell'
waardoor hij toch weer niet verde
kwam dan 12 slagen. Om alle slagen'
maken moet je óf 2 ruiten in dumi"^
óf 3 klaver in de hand troeven (du^1

my reversal) alvorens de 3e troef
halen. Dit kan bv. als volgt. De harte'
nuitkomst wordt getroefd, ruitena3

en heer gespeeld en een 3e ruiten é_troefd. Nu volgt klaver naar de ha"
om een 4e ronde ruiten te spelen. Aj
West ruiten bijspeelt is duidelijk d*
Oost geen ruiten meer heeft. (De kaf
op een 3-kaart schoppen bij Oos
wordt er alleen maar groter door)- *"
wordt getroefd met het aas waaffl
schoppentien wordt voorgespeeld o»
de vrouw bij Oost eruit te snijden. "
Als u dit had gedaan had u zowaar -e
zaaltop gescoord. Niet alleen had n1*mand 13 slagen gemaakt, er was oO
niemand die die 6Sch had weten l

verzinnen. Meer dan 480 scoren V'
voor de senioren hier dus kennelijk l

moeilijk. Ongetwijfeld heeft de V*.
bundige gezeligheid hun hier par*e
gespeeld. lets anders kan ik me voO
alsnog moeilijk voorstellen.

Kuipers zal ongetwijfeld na zijn ac-
tieve loopbaan als trainer aan de
slag willen, maar of in de Neder-
landse basketbalcultuur plaats is
voor perfectionisten zoals Kuipers
valt nog te bezien. „Het constant
bijstellenvan je eigen benadering is
onontbeerlijk. Je moet je program-
ma steeds weer afstemmen en pro-
jecteren naar de groep die voor je
staat. Dan is het heel goed mogelijk
om zonder gefrusteerd te raken
toch te bereiken wat je wilt."

Jos Kuipers, speler van Pro Specs/
Den Bosch en captain van Oranje,
zag de clinic van de aanwezige top-
coaches vanuit een geheel eigen
perspectief. „Het is niet zozeer het
bijspijkeren van je knowhow. De
elementaire dingen zijn vrijwel in
de gehele wereld hetzelfde, alleen
de beleving van de sport is anders.
Daarom was het interessant om te
luisteren naar Adrian Hurley de
Australische bondscoach. Niet zo-
zeer om te leren van zijn technische
en takti- sche opvattingen als wel
om de Australische benadering op
te pikken. Zij hebben daar bijvoor-
beeld een basketbal-internaat waar
spelers tussen de 14 en 19 jaardage-
lijks met de sport bezig zijn. Ook al
heeft Austraüë van origine geen

/ Aankondigingen vóórwoensdag /I naar soortredactie Limburgs Dagblad /
/ postbus 3100. 6401 DP Heerlen /

’ Onder vermelding van 'agenda. /

MORGEN
Volleybal Landgraaf, sporthal Ba-
nêberg, 16.30 uur: Geevers/VCL-
Rijnmond.
ZONDAG
ATB-toertocht, Landgraaf. 25 of 50
km. Inschrijven van 08.00 tot 10.00
uur. Start en finish bij sporthal
Strijthagen.
Ponyconcours, indoor-springen.
Terwinselen-Kerkrade, manege Ga-
lop. Programma start om 10.00 uur.

echte basketbalcultuur, maar zo
kweek je er wel een."

Een van de eerste coaches waar Ne-
derlands beste basketballer mee te
maken kreeg was Jaap Kersjes, mo-
menteel trainer van hoofdklasser

Braggarts. „Ik zie Jos nog zitten on-'
der de tafel tijdens onze wedstrij-
den en trainingen. In de pauzes
kwam hij dan uit zijn schuilplaats
en begon wat met een bal te gooien.
Hij zat toen al boordevol talent.
Toen hij eenmaal bij ons begon te
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Jeugd Simson
naar NK
worstelenVan onze correspondent

THEO KEYDENER
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.KERKRADE - Tweeduizend aan-hangers van Feyenoord zullen van-avond in Kerkrade de competitie-wedstrijd tegen Roda JC bezoeken,urn alles in goede banen te leiden
Jjeeft de Kerkraadse clubleiding decomplete onoverdekte staantribuneaan de westzijde gereserveerd voor°e Rotterdamse aanhang. Tussen«e hoofdtribune en de voor Feye-
"oordaanhangers gereserveerde tri-bune wordt een net gespannen omJe voorkomen dat mensen op de zit-""ibune geraakt kunnen wordenaoor projectielen vanuit het Feye-
"oordvak. Bij de kassa's aan het
„veldplein kunnen geen kaarten
worden gekocht voor de 'Feye-noordtribune'.

Net beveiligt
zittribune

Slecht
„Ik voel me in mijn hemd gezet,"
laat Ad Versluys zijn gevoelens de
vrije loop. „De club trekt extra geld
uit voor een gedegen voorbereiding
en dan gaat een deel van de spelers-
groep zo slecht met de belangen

van de club en ook van de spelers
zelf om. Dat is niet te accepteren".

Ofschoon Adrie Koster het niet zo
hard wil zeggen als zijn assistent,
heeft ook hij een gebrek aan con-
centratie, motivatie en instelling
geconstateerd.
„We hebben tegen een zwak Volen-
dam de kans laten liggen volop in
derace te blijven voor Uefacupvoet-
bal".

Tegen Feyenoord, dat na jaren
kwakkelen weer volop meedraait
om de bovenste plaatsen, rekent het
trainersduo op een op en top gemo-
tiveerd Roda JC. „Tegen dergelijke
clubs wil dat meestal wel lukken,"
zegt Adrie Koster.

„Op die manier kun je natuurlijk
wel wat rechtzetten, maar je kunt
niet meer repareren wat je vorige
week hebt laten liggen".

Adrie Koster verwacht een behou-
dend Feyenoord. „Het wacht vanuit
een gesloten defensie op de fouten
van de tegenstander en slaat dan
.keihard toe. Zelf geeft Feyenoord
niet of nauwelijks een kans weg.

Dat spelletje is de ploeg op het lijf
geschreven. We kunnen ons dan
ook absoluut geen persoonlijke fou-
ten permitteren zoals vorige week
tegen Volendam."

De opstelling van Roda JC wordt
op slechts één plaats gewijzigd.

Voor de geschorste René Trost
speelt Eric van der Luer, die links
op het middenveld zal spelen. Mare
Luypers zal de plaats van Trost als
linkerverdediger innemen. Ter
Avest, Diliberto en Paul Janssen
zijn nog altijd geblesseerd.

KERKRADE - Trainer Adrie Kos-
ter en zijn rechterhand Ad Versluys
zijn er nog altijd 'ziek' van. De vol-
komen onnodige, vooral door per-
soonlijk falen van een aantal spelers
veroorzaakte nederlaag tegen Vo-
lendam heeft diepe sporen achter-
gelaten op Kaalheide. Thuis tegen
Feyenoord, vanavond om 20.00 uur,
rust op Roda JC de taak de flater in
Noord-Holland recht te trekken.

Roda heeft iets
recht te zetten

roda-feyenoord
Vandaag 20.00 uur
Scheidsrechter: Uilenberg

Roda JC (opstelling): Bolesta. Senden,
Verhagen. Hanssen. Luypers, Broeders,
Boerebach, Van der Luer. Hofman, Ar-
nold, Huiberts. Reservebank: Smits,
Ogechukwu, Stefan Jansen, Romero.

Feyenoord (selectie): De Goeü, Van
Gobbel, Metgod, Fraser, Heus, Schol-
ten, Troost, Witschge, Bosz, Kiprich,
Taument, Sabau, Blinker.

Club klampt zich vast aan onverwoestbaar optimisme van coach

Fortuna zweert bij Kessler

MAASTRICHT - MVV kan voorlo-
pig niet beschikken over aanvoer-
der Robby Delahaye. De midden-
velder uit Mheer heeft al sinds het
uitduel bij Sparta, vier weken gele-
den, last van een rugblessure. Een
opspelende zenuwwortel zorgt voor
een uitstralende pijn vanuit de rug
naar de benen. Delahaye volgt een
aangepaste training bij fysiothera-
peut Reuvers in Munstergeleen,
maar mag nog geen veldtraining
volgen. „Het duel zondag in Den
haag mis ik zeker," aldus Delahaye.
„Wanneer ik de training kan hervat-
ten, is niet te zeggen. Met een rug-
blessure neem ik echter geen risi-
co's. Dus het kan best een paar
weken gaan duren."

Robby Delahaye
uitgeschakeld

DOOR BERT GROOTHAND

Met eigen keuken naar Tour Fortuna Sittard (selectie): Hesp, Van
Zwam, Barmentloo, Custers, Dekkers,
Duut, Anton Janssen. Paul Janssen, De
Jong, Losada, Maessen, Mordang, Sa-
muel, Sneekes, Taihuttu, Usta.

Graafschap (selectie): Olyslager, Ten
Hag, Trentelman, Vreman. Van Kessel,
Leeuwerik, Kraay, Godee, Koolhof, Van
de Brink, Hofstede, De Wijs, Hulshof,
Rosendaal, Lukassen, Matthaei, Linde,
Peters.

JHTTARD - Er hangen nog steeds inktzwarte wolken bovene Baandert. Fortuna kent een seizoen dat alleen in de ergste
achtmerries van voetbaltrainers voorkomt. Een seizoen datydens het duel van vanavond tegen De Graafschap cruciaal. ePaald zal worden. Verlies is bijna dodelijk. George Kesslers echter een fenomeen. Niet alleen door zijn staat van dienstis trainer/coach, maar ook in uitstraling. Terwijl ieder nor-

maal mens allang zou zijn overgestapt op zwartgalligheid,
"Jft Kessler nog steeds verwoestend optimistisch. „Ik ben

°Ptimist van huis uit," stelt hij.

MISSION - In de eerste ronde
van het 10.000 dollar-tennistoer-
nooi in het Texaanse Mission is
Anique Snijders letterlijk uitgeg-
leden. Aan het einde van de eer-
ste set tegen de Amerikaanse
Berrit slipte de Geleense op de
door regen nat geworden baan
weg. De pijn in haarknie verhin-
derde haar voluit verder te spe-
len. Ze verloor met 6-4, 6-4. Ook
in het dubbelspel met de Eind-
hovense Armemarie Mikkers
werd ze in de eerste ronde uitge-
schakeld.

Anique Snijders
uitgegleden

ANTWERPEN - Vier Neder-
landse profwielrenners starten in
de vijftigste editie van de Zes-
daagse van Antwerpen. Ad Wij-
nands aan de zijde van de Duit-
ser Bolten, Jelle Nijdam met de
Brit Doyle, Peter Pieters met de
Zwitser Freuler en Michel Cor-
nelissen vormt een koppel met
de Belg Van Roosbroeck. In to-
taal rijden zestien koppels in de
Antwerpse zesdaagse, die van 24
tot 29 januari wordt gehouden.

Vier Nederlanders
in Antwerpen

DOOR BENNIE CEULEN

(ADVERTENTIE)
"""^■-----«■"■---___■________■_■■

Klachten over de
bezorging op
zaterdag?

Bel dan
alléén het hoofdkantoor

045-739911
dm97 tussen 8 en 12 uur.

De samenstelling van de TVM-
ploeg heeft niet veel wijzigingen on-
dergaan. Gert-Jan Theunisse, Dimi-
tri Konychev, Johan Capiot, Eddy
Schurer en Jesper Skibby zijn de
belangrijkste blijvers. De Schotse
klimmer Robert Millar de bekends-
te aanwinst. Millar wordt in de Ron-
de van Spanje als kopman uitge-
speeld. In de Tour moet hij zich in
dienst stellen van Theunisse.
In de TVM-ploeg is ook een belang-
rijke rol voor eenLimburger wegge-
legd: Ad Wijnands. De 32-jarige
Eijsdenaar werd voor twee seizoe-
nen door Cees Priem als wegkapi-
teit aangetrokken. Wijnands vertrok
gisteren tijdens het officiële gedeel-
te van de presentatie vliegensvlug
naar Stuttgart, waar hij gisteravond
in de zesdaagse diende te starten.

„Ad Wijnands wordt wegkapitein,
praatpaal en contactman in de
koers. Hij is de man die precies
weet hoe de wielersport in elkaar
zit. Ik geef hem een paar jaar de
kans om die rol waar te maken. Ik
hoop dat hij ze ook oppakt," venti-
leerde Priem.

De TVM-ploegleider verwacht van
Wijnands ook uitslagen. Vooral in
het voorseizoen. Priem: „Ik stel Ad
op in de Ster van Bessèges en Pa-
rijs-Nice. Als hij na de klassiekers
nog fris genoeg is, rijdt hij ook de
Ronde van Spanje. De Tour de
France is een latere zorg."

dan lof. In de tijd dat de clubleiding
intensief in gesprek is met de trai-
ner over contractverlenging, steekt
Hesp Zijn mening niet onder stoelen
of banken. „Kessler moet absoluut
blijven," stelt hij. „Hij benadert ons
heel positief. Voor het duel tegen
PSV heeft hij bijvoorbeeld een wed-
strijdbespreking gehouden van tien
minuten. Twee minuten over PSV
en acht over onszelf. Hij gaat altijd
uit van de positieve aspecten bij
onszelf. We nebben een hartstikke
goed team en Kessler zorgt dat het
tussen de spelers steeds beter gaat
klikken."

e «s na het recente verlies in en te-sen Groningen verklaarde hij zon-
,ej' blikken of blozen 'dat er nog
g emaal niets aan de hand was.
eiV blik op de ranglijst leert an-

z r̂s- Fortuna is afgezakt naar de
ventiende plaats, één plaats onder- tegenstander van vanavond, De

cliK6ns kessler is de rust in de
}*" nog optimaal. „Onrust zal ers komen op het moment dat we

sj.n De Graafschap verliezen. De
liit6r nde ~roeP 's ecnt opmerke-
stp iPe sPe'ers voelen dat ze steeds
w r wol"den, waardoor hun zelf-

groeit. Dit elftal zal te-
lev een ploeg als VVV van zi-"n
w. en niet meer verliezen. Voor de
interstop is het herstel duidelijk

.gezet tegen PSV. Daardoor waspJ verlies afgelopen zondag tegen
Groningen extra jammer voor

_p Ploeg. Maar Groningen kwamsewoon nog wat te vroeg."_..
JJI stelling wordt onderschreven
r 0rRuud Hesp, een van de hoofd-spelers tijdens die wedstrijd. „Je
yS dat Groningen een ploeg is die
lir> e aar 'n dezelfde samenstel-wn- speelt. Wij hebben elke keer
jj,601- moeten wisselen. Maar het
j°Pt dat het gevoel, waar Kessler
u* steeds over heeft, in de groep
gael erg goed is. De laatste duels

at het echt een stuk beter. Een
u'tenstaander ziet dat niet zo,

t
ar wij zelf wel. Alleen moeten de

«Uitaten verbeteren. Tegen Gro-
i, Sen mag je m een uitwedstrijd

tio f Zen' dat is geen scnande. Wij
gph nu punten halen tegen ploe-cx> als De Graafschap en VW."

«^ Hesp heeft voor Kessler niets

Uit de negen wedstrijden waarbij
George Kessler het bewind voerde,
zijn slechts vier punten gehaald, on-
danks de stijgende lijn waar ieder-
een in Sittard het over heeft. Kes-
sler hamert nog steeds op het vaste
concept waarmee het elftal niet al-
leen gestalte moet krijgen, maar
ook punten moet gaan halen. Vanaf
de vorige winterstop, ruim een jaar
geleden, werd slechts vier keer ge-
wonnen.

„Kessler zegt bijvoorbeeld voortdu-
rend dat in het veld de linkerhand
moet weten wat de rechterhand
doet," .vervolgt Hesp. „Het concept
moet duidelijk zijn. Als iemand
shirtnummer 11 krijgt, moet hij au-
tomatisch weten wat zijn taken zijn.
Dat ligtvast. Daar zijn de trainingen
ook op gericht en dat is fijn wer-
ken."

Nukkige Rus hekelt pogranunakeuze TVM-ploegleider Priem

Konychev dwarsliggertrainerscarrousel
Hetf* ~ e* Goossen, trainer van
f(jn5r> zal ook komend seizoen deze
$g ctie vervullen bij de Maastricht-

J^STENRADE - VVAmstenrade,.
<tp Aornend in de eerste klasse van
v<; Limburg KNVB, heeft
W^ het nieuwe seizoen trainerelRutten aangetrokken.

Kessler ziet de toekomst nog steeds
zonnig in. Zodanig zelfs dat er reëel
wordt verwacht, dat hij ook de ko-
mende jaren in De Baandert werk-
zaam zal zijn. „Ik voel me verbon-
den met deze stad," verklaart hij.
„Ik wist weliswaar dat het moeilijk
zou worden toen ik hier kwam,
maar dat het zó moeilijk zou wor-
den. Toch is dat ook verklaarbaar.
De mensen die het team moesten
trekken, de persoonlijkheden, kon-
den wel spelen, maar waren daar
nog lang niet klaar voor. Zij zijn nu
dan ook duidelijke versterkingen.
Ik ben altijd positief. Als iedereen
geconditioneerd is, moet het kun-
nen lukken."

Handbalstage in
Tsjechoslowakije
GELEEN - Het Nederlands
handbalteam slaat vanaf maan-
dag zes dagen lang zijn tenten op
in Tsjechoslowakije voor een
trainingsstage, gekoppeld aan
een aantal wedstrijden tegen
Tsjechische clubteams. Bonds-
coach Guus Cantelberg ziet de
trip vooral als een ultieme test
voor een aantal spelers om als-
nog een plaats af te dwingen bin-
nen de selectie, die in maart
deelneemt aan de WK-kwalifïca-
tie in Oostenrijk.

Tevoren had Cees Priem vol opti-
misme een blik vooruitgeworpen
op het nieuwe wielerseizoen en de
komende jaren. De Zeeuw is de eni-
ge ploegleider van de Nederlandse
formaties, die zich geen zorgen
hoeft te maken over de toekomst
van zijn team. TVM-directeur drs.
Ad Bos bevestigde tijdens de pre-
sentatie, dat hij nog zeker drie jaar
wil doorgaan met de financiering
(budget: 7,5 miljoen). Vanaf 1993
met de hulp van co-sponsors.

Spanje. En in het voorseizoen kies
ik het beste programma ter voorbe-
reiding op de klassiekers. Er dient
gewerkt te worden. Dat geldt zeker
ook voor Konychev."

" TVM neemt in het
nieuwe seizoen een

eigen mobiele keuken
plus chefkok mee naar
de groteronden zoals

Tour de France en
Vuelta. Daarmee hoopt

de leiding van de
wielerploeg elk

risico van
voedselvergiftiging uit
te sluiten. Tijdens de
presentatie van de

equipe namen
vegetariër Robert
Millar (links) en

Gert-Jan Theunisse
alvast een kijkje in de
keuken. Ploegleider
Cees Priem (rechts):
,}iet is bovendien

prettig als we zoveel
mogelijk tegemoet

kunnen komen aan de
individuele wensen

van de renners."

VOETBAL
Afrika Cup, Groep B: Kameroen-Zaïre
1-1. Eindstand groep B: 1.Kameroen 2-3

(2-1); 2. Zaire 2-2 (2-2); 3. Marokko 2-1
(1-2). Kameroen en Zaïre naar kwartfi-
nales.

OOSTERBEEK - Een schril contrast met de vrolijke gelukki-
ge uitstraling van zijn ploegmakkers vormde tijdens de pre-
sentatie yan de TVM-wielerploeg de welhaast droevige blik
van Dimitri Konychev. Aan boord van cruiseschip Jules Verne
op deRijn in Oosterbeek stak de 26-jarige Rus niet onder stoe-
len of banken, dat hij dit jaar met grote tegenzin zijn contract
bij de ploeg van Cees Priem uitdient. De nukkige Konychev
heeft een hekel aan het programma, dat zijn ploegleider steedsvoor hem uitstippelt en had het seizoen 1992 het liefst voor de
Italiaanse Carrera-ploeg willen beginnen. „Maar Priem hield
me aan mijn contract. Ik kan nu niet anders. Volgend jaarrijd
ik beslist weer voor een Italiaanse ploeg," brieste hij.

Torres Novas, vriendschappelijk, Por-
tugal-Spanje 0-0. Los Angeles, oefen-
wedstrijden, Hansa Rostock-Atletico
Morelia 4-2, Hamburger SV-E1 Salvador
3-1.

TENNIS
""elbourne, open Australische kam-g'^pnschappen, vierde dag; mannen,J'kelspel, tweede ronde: Krajicek-
r^bb 6-2 7-6 6-1, Muster-Haarhuis 6-4
f 4 7-6, Volkov-Baur 6-4 6-46-2, Was-"ngton-Prpic 6-2 6-4 6-3, Masur-Pesco-°udo 7-6 6-0 6-4, Krikstein-Ivanisevic
_? 7-5 6-1, Jaite-Delaitre 3-6 6-0 1-0 opg,
J^nsdorf-Boetsch 6-1 7-5 6-0, Berg-ltrom-Forget 7-6 2-6 6-3 6-4, Steeb-J^hunen 6-4 6-2 7-5, Garnett-Stolle 4-6_'l 7-5 6-2 6-2, Reneberg-Poüakov 6-3
"o 6-7 6-4 10-8, Courier-Enqvist 2-6 6-3

b 1 6-4, Stich-Svensson 6-4 6-1 1-6 6-4,£°Sset-Gustafsson 6-3 7-5 4-6 3-6 6-3,
3-6 6-4 6-4 6-4.

Übbelspel, eerste ronde: Krajicejc/Sie-T'ermk - Broad/Muller 6-7 7-6 6-3, Scha--s«rs/Vacek - Galbraith/Witsken 6-0 7-5,£<tingh/Kempers - Kinnear/Shelton 6-3, "-uwen, enkelspel, tweede ronde: Su-
r>Va-Jagerman 7-5 6-3, Sabatini-Hy 6-1

'" Capriati-Van Lottum 6-3 6-4, Garri-l_n - Kohde-Kilsch 6-2 6-3, Byrne-Ritter
g 46-2, Sharpe-Foldenyi 6-2 6-3, Adams-
rpTochategui 6-1 7-5, Dechaume-Wie-J?er 6-2 7-6, Fendick-Cioffi 5-7 6-2 6-3,J^terina Maleeva - Housset 6-2 6-1, Mo-
7lami-Pratt 6-4 7-6, Frazier-Devries 6-1

Hack-Rajchrtova 7-5 3-6 6-2, Shri-
6-4 7-6, McQuillan - Harvey--2'. 11- 6-2 4-6 6-0, Mary Joe Fernandez -A'ttner 6-4 6-4.

übbelspel, eerste ronde: Date/Jaggardku<"iehuis/Pleming 7-6 6-7 6-1, Schultz/- Novelo/Radford 6-4 3-6 6-1.

PLANKZEILEN
w,nKapore, WK plankzeilen Lechner-j^sse vrouwen, zesde race: 1. Maud

2. Sensini, 3. Lelièvre, 10. De
L_'es, 14. Keijer. Stand: 1. Maud Her-
j*1*6; 2. Arme Herbert 28,4; 3. Lelièvre
k _i 4. De Vries 45,4. Raceboard man-.en zwaar, zevende race: 1. Hoekstra, 2.
?j en, 3. Birt. Stand: 1. Hoekstra 0; 2.

18; 3. Lilljegren 38,5.

De rebellerende Dimitri Konychev,
die vorig jaar door Cees Priem naar
TVM werd gehaald, blijkt reeds ver-
geten te zijn wat zyn ploegleider al-
lemaal voor hem heeft gedaan.
Behalve een jaarsalaris van enkelehonderdduizenden guldens werd
Konychev ook op al zijn andere
wenken bediend, zoals bijvoorbeeld
het aantrekken van zijn landgeno-
ten Sergei Uslamin en Vassili Jda-
nov.

Wijk aan Zee, Hoogovenstoernooi, afge-
broken partij grootmeestergroepA vyf-
de ronde: Piket-Salov 1/2-1/2; groot-
meestergroep B uitgestelde partij eerste
ronde: Winants-Moskalenko 1-0. Stand
Groep A: 1. Van Wely 4 pnt; 2. Salov 3
1/2; 3. Gelfand , Hubner en Seirawan 3;
6. Kortsjnoi, Nikolic, Sax en Episjin 2
1/2; 10. Brenninkmeijer, Piket en Van
der Wiel 2; 13. Romeo Holmes 1 1/2; 14.
Nunn 1. Stand Groep B na 3 ronden: 1.
Nijboer 3; 2. De Boer, Toekmakov , Wi-
nants en Wolff 2 1/2; 6. Finegold en
Moskalenko 1 1/2; 8. Bronstein 1; 9. Ci-
fuentes en Kuijf 1/2; 11. Ermenkov en
Van Mil 0.

SCHAKEN

# Ad Wijnands, wegkapitein.

Eindstand Parijs-Kaapstad: Auto's: 1.
Auriol/Monnet 20.42,30, 2. Weber/Hie-
mer op 4,53, 3. Shinozuka/Magne op
18,52, 4. Waldegard /Gallagher op
1.20,42, 5. Vatanen/Berglund 2.25,09, 6.
Ickx/Lemoyne op 4.08,46, 7. Lartigue/
Despaillats op 4.49,12, 8. Servia/Puig
5.12,54, 9. Ambrosino/Guehennec op
5.37,07, 10. Wambergue/Vantouroux op
7.34,38. Categorie T2: 1. Wambergue/
Vantouroux. Categorie Tl: Riviera/
Marion 10.49,50. Vrachtauto's: 1. Per-
lini/Albiero/Vinante 16.30,28. Motoren:
1. Peterhansel 52.59,14, 2. LaPorte op
24,08, 3. Arcarons op 42,20, 4. Morales
43,04, 5. Magnaldi op 1.29,08, 6. Picard
1.56,34, 7. Orioli 3.04,28, 8. Sotelo op
4.22,22, 9. Charbonnel op 4.32,03, 10.Trolli op 8.10,45.

AUTO/MOTORSPORT

’Meesterknecht’
Siemons

OOSTERBEEK - TVM heeft
dit seizoen weer een renner
met een academische titel in
de ploeg. Na Maarten Ducrot,
drs. in de psychologie, die zijn
loopbaan heeft beëindigd, ont-
vangt Mare Siemons over vier
weken zijn bul als meester in
de rechten.

Civiele procedure
Theunisse

OOSTERBEEK - De Lim-
burgse advocaten mr. Eddy
Beugels en mr. Ed Clerx zijn
namens Gert-Jan Theunisse
een civiele procedure begon-
nen tegen de uitspraak van de
arbitragecommissie van de
UCI (internationale wielrenu-
nie), die in hoger beroep het

jaar schorsing van de renner
bevestigde. Mr. Clerx verwacht
dat het nog jaren duurt voordat
derechtbank een uitspraak zal
doen.

Negentien
renners

OOSTERBEEK - Voor de
nieuwe wielerjaargang heeft
TVM negentien renners onder
contract: acht Nederlanders,
drie Russen, drie Denen, twee
Belgen, een Duitser, een Schot
en een Australiër. De samen-
stelling: Thomas Barth, Alain
van den Bosche, Johan Capiot,
Bo Hamburger, Rob Harme-
ling, Tristan Hoffman , Vassili
Jdanov, Dimitri Konisjev, Pe-
ter Meinert Nielsen , Robert
Millar, Jos van der Pas, Eddy
Schurer, Jan Siemons, Mare
Siemons, Jesper Skibby, Scott
Sunderland, Gert-Jan Theunis-
se, Sergej Oeslamin en Ad Wij-
nands.

Bovendien mocht Konychev zijn
lhfarts Mikhailov meenemen naar
de Nederlandse formatie en haalde
Cees Priem op kosten van TVM een
ploeg amateurs van Konychevs
club voor een half jaar naar ons
land.
De ondankbare reactie van het Rus-
sische enfant-terrible schoot Priem
gisteren dan ook in het verkeerde
keelgat. „Ik bepaal het programma
van de ploeg, niet Konychev. Hij
heeft zijn eigen verantwoordelijkhe-
den," reageerde Priem fel, toen hem
ter ore kwam dat Konychev vooral
kwaad was, omdat de Ronde van
Italië dit jaar niet op het program-
ma van TVM staat.

„Er gaat niets boven Italië. Zowel
wat de ploegen als de koersen be-
treft. Ik had nooit voor TVM mogen"
kiezen," trachtte Konychev zijn on-
vrede te rechtvaardigen. „Als ama-
teur genootik in Rusland meer vrij-
heid dan nu als prof bij TVM. Ik
mag nog niet eens mijn eigen pro-

gramma uitstippelen. Al die wed-
strijden in België en Nederland
liggen me niet. Ik wil absoluut de
Giro rijden. De beste voorbereiding
op de Tour. Nu blijkt dat TVM niet
start in de Ronde van Italië. Des-
noods rijd ik de Giro in mijn eentje.
Op deze manier hoeft het voor mij
niet meer. Zo kan ik niet met de
juiste instelling gaan koersen."
Dimitri Konychev, vorig jaar twee-
voudig ritwinnaar in de Tour, hoopt
binnenkort zijn problemen in een
verhelderend gesprek met zijn baas
Priem te kunnen bespreken. „Dat
gesprek komt er ook," aldus Priem.
„Maar de Ronde van Italiërijden we
definitief niet, wel de Ronde van

Van onze sportredactie

fortuna-graafschap
Vandaag 20.00 uur
Scheidsrechter: Bakker

Vrijdag 17 januari 1992 "21

eredivisie

HEERLEN - MW-trainer Sef Ver-
goossen neemt maandag 20 januari
samen met-enkele jeugdtrainers en
spelers van het eerste team de A-,
B- en C-jeugd van amateurclub
Bekkerveld onder handen. Plaats
van handeling is het Bekkerveld-
terrein in Heerlen. Aanvang 18.30
uur.

Sef Vergoossen
bij Bekkerveld Vandaag 20.00 uur:

Roda JC-Feyenoord
Fortuna Sittard-Graafschap

PSV 20 14 6 034 48-19
Feyenoord 21 13 6 23232 - 13
Ajax 20 13 3 42947 - 15
Vitesse 20 10 6 42634 - 16
Groningen 19 9 6 4 24 29-18
FC Twente 21 9 5 7 23 37 -30
Roda JC 20 8 5 7 21 28 -28
Sparta 20 7 7 621 31-35
FC Utrecht 21 5 11 5 2121-21
RKC 20 6 8 620 38-33
Willem II 20 7 5 8 19 26-26
SWDordr 19 7 3 9 17 28-41
MVV 20 5 7 8 17 19-29
Volendam 21 6 5 10 17 21-31
DenHaag 21 3 7 1113 18-42
Graafschap 21 3 5 13 11 18-37
Fortuna S 19 1 8 10 10 17-31
VW 19 1 5 13 7 18-45

ümburgs dagblad^ sport

sport in cijfers



06-llJnen

Sexafspraakje
Vraag naar haar telnummer
06-320.320.44 - 50 et p/m

Pikante
Sexdating

Plaats zelf een oproep of
reageer op die van anderen
06-320.350.75 - 50 et p/m

Maison d'amour Simpelveld
Mooie meisjes, ook voor Thaise massages.

Paren en alleenstaandenparty's
v.a. 21 uur, vrijdags en zaterdags.

Nu vrijdag sexy-sexy sex shows door de sexy-sexy
FRANCAISE. Dr. Poelsplein 33, tel. 045-445120.

Katja's Relax-Place

’ 50,- all in.
Tel. 045-423608.

Club Mirabelle
Club Nirwana

Bekend van tv en faam!!!
Niet goed, geld terug-garantie i.p.v. luchtkastelen!!!

Geen praatjes, maar gaatjes!! Erotische shows op verzoek!
Klant-koning-service!! Meiden die aan de top willen staan!!

Alles geheel vrijblijvend in ongedwongen sfeer.
Open van 22.00 tot plm. 06.00 uur.

ESCORT 045-427120/463323
Burg. Franssenstraat 4, Kerkrade. Tel. 045-427120

Nieuwstraat 147, Kerkrade. Tel. 045-463323.

Sex voor 2
hete jongens& meiden

direct apart, 50 cpm
06-320.325.00

Hete meiden zijn op zoek
*Porno Dating*

06-320*321*44 - 50ct p/m

Privé Brigitte
Tel. 045-232069 of 212570

Club Denise
ontvangt u in een aangena-
me sfeer, er zijn meerdere

leuke meisjes. Tevens
escort. Industriestr. 13,

Spekholzerheide v.a. 18 t/m
3 uur. Tel. 045-413887

Escort Service
voor een leuk meisje bij u

thuis of hotel v.a. 18 t/m 3 u.
Tel. 045-422685

Sacha's Escort
v.a. ’ 100,- all in.
Tel. 06-52980255.

Privé Brigitte en
Nieuw Chantal

v. 11-23 uur. 045-254598.

Donna
privé en escort.
Tel. 045-727158

Nieuw
Terug van weggeweest

Stella voor heren en Dave
voor heren. Tel. 045-

-413618, privé en escort
vanaf 11 tot 20 uur.

Privé Daisy
ma t/m vrij 11-24 uur a.s.

vrijdag sexy lingerie
tel. 045-229091

SM Anita
met haar nieuwe assistente
maken al uw fantasiën wer-
kelijkheid. Tel. 04455-2596.

Ook weekend.

Privé
Heerlen-centrum van 11.00
tot 18.00 uur. 045-714707.

Hans LIPS voor timmer-,
dak en zinkwerk met garan-
tie. Vraag vrijbl. advies/
offerte. Bel 045-453818.
SCHILDERS kunnen nog
behang en schilderwerk-
zaamheden aannemen. Tel.
045-210020.
NEW LOOK BV Schaes-
berg. Gevelreiniging, uit-
kappen, voegen, steigerver-
huur. Tel. 045-312154 of
045-312709.
SCHOORSTEENVEGEN.
Boy Hoen, Brosco BV. Bel
nu 045-226309.

Ervaren vakman biedt zich
aan voor straatwerk o.a. op-
ritten, sierbestrating. Ook
voor Uw gehele tuinaanleg,
zeer SCHERPE prijzen.
Gratis offerte. 045-323178.
Uw KOELKAST, diepvries
bedrijfskoeling, wasauto-
maat KTV, video of geluid-
inst. defect? Bel direct 045-
-726206. Geen voorrijtijden,
korting op onderdelen,
garantie op reparatie.
Voor al uw SANITAIR, gas,
water, cv., badkamers. Ook
aanleg. Tel. 045-441211

Wonen Totaal

Nieuw Escort
Priscilla en snel bij
u thuis of in hotel__- 045-428849,

Splinternieuw
Bij Angel, nieuw Salina (1»
Veronica (22) nieuw __
(26) voor dames. Voor ie*
wat wils: Live-shows, pnv*
SM, partnerruil, trio's, Vp
shows en striptease _*
"nieuw" voor een spec prijsr
erotisch scheren. Bel v"?
info 045-274587 leuk mei?
altijd welkom 60/40. I*
dond. SM aanbieding.

Privé en Escort

Anita
Tel. 045-352543.

14 februari Valentijnsdag
Wens je vriend(in) het all?
beste. Al vanaf ’ 13?
plaats je een PICCOLO
Voor meer info 045-71996",—

I INFOLIJN 1
KINDERMIS-
HANDELING

06-
-8381*

'20 »nlpet minuut

Over sommige geheimen
moet je praten.

Het is wel slikken voor die
Knullen

Bel nu 06-320.327.01
50 et p/m

De Wiplijn
Apart Kletsen en Sexen

06-9555
De Wipkrant

Snelle Adresjes
06-9559 - 50 et p/m

Buurvrouw
en haar hete buurjongens
06-320.328.01 - 50 et p/m

Aangeboden
meisjes met hun tel.nummer

Bel 06-95.11 - 50 et p/m

Echt lesbisch
of maar zon 50%. Voel je

als vrouw behoefte aan con-
tact met vrouwen? De Box

van vrouw tot vrouw
06-320.327.78 50 et p/m

Vera knielt als ze zijn laar-
zen hoort kraken. De zweep!

50 et p/m
06-320.330.51

Life S.M.
Geboeid vertelt Joke alles

wat ze ondergaat
06-320.340.69 50 et p/m

Homo-Jongens
Hoor ze lekker tekeer gaan
06-320*330*88 - 50 et p/m

Partnerruil
Direkt apart met mannen en

vrouwen voor 'n orgie!!
06-320.330.91 - 50 et p/m

Hete meisjes
zoeken allemaal sexkontakt.
06-320*320*36 - 50 et p/m

Hete meisjes willen
Sexkontakt

06-320.330.42 - 50 et p/m

**Bi-Sex Privé**
Zoek je 'n heet meisje of een

lekkere boy??? Direkt
afspreken, ook voor trio

06-320.330.46 - 50 et p/m
Zoek jij snel sexkontakt??

Tippellijn
06-320.330.79 " 50 et p/m

Zoek je een hete boy?

Gay Dating
06-320.330.95 - 50 et p/m

Triosex-kontakt
06-320.320.92 - 50 et p/m

Ook voor partnerruil.

Meisjes
hoor je op sexadressenlijn
06-320*330*60 - 50 Ct p/m

100 hete meisjes zoeken
Sexkontakt

06-320*326*66 - 50 et p/m

Blonde Natasja
doet het met 2 buurjongens
06-320*327*77 - 50 et p/m

Gewillige
dames zoeken 'n slippertje.
06-320.328.00 - 50 et p/m

Tessa is zon lekker
meisje

06-320*328*88 - 50 et p/m
Gezocht: Onderdanige boys
en strenge mannen. Bel nu
S.M. voor twee

06-320.329.99 - 50 et p/m

Love Escort
© 045-320905

Nieuw Lyane

Lust live lekker
Wij zitten 24 uur lang klaar

om jou klaar te maken.
50 et p/m 06-

-320.330.73
Peggy/Privé en

Escort
Ma-vr. 11.00-22.30 uur wo.
tot 19.00 uur. 046-374393.

Tevens meisje gevr.

Buro Yvonne nu
buro Sittard

Tel. 046-523203.

**045-326191**
* Escort all-in *
Buro Geleen

Bern, in adr. 046-748768.

Shirley privé
Escort 045-727538

Kent u de meisjes van

Lydia
't is fijn, goed en...discreet.
046-749662. Meisje gevr.

SM TESSA
Limburgs First Lady (zie

Doma en Massad) Elke di.
en vrijd. Slavin aanwezig.

Tel. 04498-59513.

Meisje 18 jaar
b.z.a. voor escort.

045-427473
Nieuwe meisjes in

Club Rustica
v.d. Weyerstr. 9, Kerkrade-

West Tel. 045-412762.
Open ma t/m vrij 11-24 uur

2 films tegelijk zien?
Videoclub

045-718067, meisje aanw.

SM Rachel
Slavin aanwezig.
Tel. 045-274810.

Silvia
v.a. 10 uur ook zat. en zond.

045-721759 meisje gevr.

Club Elite
Leuke meisjes ontvangen U.
Alles in een gezellige sfeer.
Nieuw in onze club erotische

massage.
Geop. ma t/m vr 20.00-4.00

uur, zat. 22.00-4.00 uur.
Tel. 045-458916.

Nieuwe meisjes welkom.
Club voor tolerante paren en

alleenstaanden
Villa Liberta

Susteren
Beleef uw erotische fanta-
sieën. Ontmoet mooie ge-
zellige mensen. Partnerruil
op hoog niveau. Vandaag

treedt de sexy "Cockie" op.
Heren berg u! Woe. en vrijd.
v.a. 21.00 uur voor paren en

singles. Zaterdag alleen
paren. 18 Jan. Live Music.
24 Jan. Megaster Patricia.
Maaseikerweg 24, 300 mtr.
v.a. A2richting Susteren.

Tel. 04499-4928.

In- en verkoop 2e hands
MEUBELS, Oranjestr. 30,
Hoensbroek. Tel. 045-
-231437
Pracht, klassiek BANKSTEL
’975,-, 2 jr. oud (nw.pr.

’ 3.400,-). 045-323830.
Te k. compl. SLAAPKAMER
4-drs. kleerk. met glas en
bedsprei, ’ 250,-; Wollen
vloerkl. rond doorsn. 1.90
mtr., moet weg weg. allergie
’50,-. Tel. 045-312990.
Te koop BANKSTEL 3-2-1-
zits, kl. bordeauxrood,

’ 300,-. Tel. 045-420956.
Te k. zw. eiken leren BANK-
STEL 3-2-1-1 met bijp.
hoekmeubel en tafel; eeth.
met 6 stln. en tafel; 3-del.
kast met tv-kast. Alles 1 jr.
oud. Rennemigerveldweg
70, Heerlen.
Te k. leren BANKSTEL, sa-
lonkast en eethoek, z.g.a.n.
Te bevr. tel. 04406-12074.
Te k. aangeb. eiken BANK-
STEL met salontafel, pr.n.o.
t.k. Tel. 045-751979.

Kontakten/Klubs

Club Merci
Ook het nieuwe jaargaan wij er vol tegenaan.
Rijksweg Zuid 241, Geleen. Tel. 046-745814.

Wij hebben plaats voor 2 leuke meisjes.

Paradiso privé 045-317032
Europaweg Nrd. 158, Landgraaf v.a. 14 uur t/m 04.00 uur.

Vele leuke dames aanwezig.

Privéclub Amorosso
Met Angela, Michelle, Deborah, Samantha, Melanie en

NIEUW NIEUW: Tamara, Jolanda en Christien.
Rijksweg Zuid 105, Geleen. Tel. 046-756335

Neem gerust de tijd !

Riversideclub
A2, afslag Echt, Ohé en Laak. Dijk 2 Ohé en Laak 100

meter voorbij camping de Maasterp. Open van maandag
t/m vrijdag van 14.00 t/m 2.00 uur. Creditcards accepted.

Tevens vragen wij assistentes. Tel. 04755-1854.
Door 1 of 2 nieuwe leuke jonge meisjes totale

Ontspanningsmassage
Eens geweest, je blijft echt komen!!! 045-353489.

Porky's Pretpark!!
_£ 045-228481 / 229680

nu ook zaterdags open van 11-19 uur, nieuw Cinthia 19 jr.

Video Express
Erotische films bij U thuis gebracht en opgehaald.

Discretie verz. 4 films 7 dagen ’ 30,-. Ook Homo en S.M.
Tevens Movie-box verhuur. Tel. 045-426833.

KWALITEITSKEUKENS,
topkwaliteit voor een norma-
le prijs. R/J Handelsonder-
neming, Stationstr. 294,
Nuth. Tel. 045-242602.
In- en verkoop 2e HANDS
meubelen en antiek. Tel.
045-724943, Rotterdamstr.
BOa, Heerlen.
OPHEFFINGSUITVER-
KOOP Rotan Manou pitriet
meubelen en alle soorten
manden, alles moet weg. Nu
tot 60% korting. Rijksweg
Zd. 111 Geleen 046-750418
Te, k. VOORZETRAMEN
met aluminium lijst. Tel.
045-253344
Te k. ouderwetse Reming-
ton typemachine, witte mod.
wandk. met vitrine, 3 en 2
zits zware leren grijs bank-
stel. Mooi wit hemelbed met
nachtkastjes en kast met
spiegeldeur. Samen 4 jr.
oud. NU ’ 3.000,-. Tel. 045-
-259664.
Voor alle 2e HANDS meu-
bels ook antiek (veel keus).
Kouvenderstr. 208, H'broek.

Braderieën/Markten
Zaterdag, 25 januari

Carnavalskleding-beurs
In MAKODA-BEEK van 2de hands CARNAVALSKLEDING

Van particulieren voor particulieren (geen handelaren)
Voor inlichtingen en reservering marktkraam: 046-374669.. Aanm. alléén tijdens werkdagen van 13.00 tot 15.00 uur.

VLOOIENMARKT zo 19 jan.
10.00-18.00 u. in zaal 't
Vöske te Berg en Terblijt.
Inl.: 045-324112

Laat je hart spreken op Va-
lentijnsdag. Via een PICCO-
LO vanaf ’13.25. Voor
meer info 045-719966.

Werkkleding
Overalls, broeken, jassen, jacks, hemden, truien,

bodywarmers, petten, sokken, laarzen, schoenen, ook met
stalen neus enz. enz. Bij K. Stienstra en Zn.,

Wagenschutsweg 21, Palemig-Heerlen. Tel. 045-722334.
Te k. bl. eik. zilveren VITRI-
NEKAST, nw. in doos 29-
-defige SESAM Encyclope-
die, ’ 400,-. 046-747982.
T.K.A Izuzu motorblock
2500 D; geiser Butagas; 2.
ijskasten; h.druk reiniger;
stofzuiger Karcher; broei-
kas; haakse slijper; 2 accu's;
Duitse eethoek; 2 mountain-
bikes. Te bevr. Jos Maenen-
str. 14, Valkenburg.
NACHTKIJKERS (restlicht-
versterker-infrarood) ideaal
voor boot, natuur of bewa-
king en div. uitvoeringen. Inl.
045-222054.

Befaamde KAARTLEG-
STER houdt consult volgens
afspraak. Tel. 043-252274
na 18.00 uur.
Brother BREIMACHINE met
toebehoor, als nw., vr.pr.

’ 600,-. Tel. 045-723907.
Te koop gevr.

Gebr. SWINKELS zijn ver-
huisd naar De Beitel 74,
Heerlen. Wij betalen de
hoogste prijs voor al uw oud'
ijzer/metalen. 045-422025.
Gevr. AUTOTELEFOON, in
goede staat. Julianastraat 6,
Brunssum. Tel. 045-253753

Homokontakt
Zoek je 'n hete jongen?

06-320'330,18-50ctp/m

Sexkontakt
Wie zoekt er 'n ondeugend
avontuurtje met 'n meisje?
Vele meisjes zoeken sex.
06-320.330.66 - 50 et p/m

Altijd succes
Zoek jij een leuke vriend of

vriendin? Afspreeklijn
06-320.320.33 - 50 et p/m
Bisex kontaktlijn

Ook trio-sexkontakt
06-320.325.01 - 50 et p/m
Meisjes zoeken kontakt!!
Sexadvertenties
06-320.325.80 - 50 et p/m

Gewillige meisjes en
vrouwen willen alles met jou
doen. Vraag naar hun tel.nr.

voor 'n hete
vrijpartij

06-320,32633 - 50 et p/m

Sex voor twee
Direkt kontakt met meiden,
vrouwtjes en stoeren hete

knullen
06-320.330.90 - 50 et p/m

Bel gratis
Lenie voor een sexgesprek.

Bestel mijn cassetteband
06-320.324.96 " 50 et p/m

Adressen
van dames privé, clubs en
escorts, de dames vertellen
je zelf wat ze te bieden heb-
ben en geven ook hun adres
en tel, nr. 06-96.85 (50 cpm)

Bisex voor twee
direkt apart met een heet

meisje of 'n lekkere jongen
06-320.330.87 - 50 et p/m

*GAY-PRIVE*
Wil jij snel een discreet

afspraakje maken met een
lekkere boy. 06-320.322.75
Samen direkt apart (50cpm)

Kleed me uit!
Suzanne heeft zin in een

hete vrijpartij
06-350.211.14 - 50 et p/m

(S)extreem
plezier

06-9644
M.0.0.0.5. 50 et p/m

Meisje in een witte
Doorzichtige

jas, zonder slipje eronder.
ze bukt.socm 06.320.330.93

EROX
voor een livesex-gesprek!

De madam verbindt je door!
50 cpm. 06.95.06.

TELEROTICA
Een bordeel vol rijpe vrou-
wen waar je live mee kunt
sexen. 50 cpm. 06-96.36

Sex op zn Grieks.
Kies je prooi zelf. 50 cpm.
06-320.327.17

Homosex voor 2
Draai eerst 06-320, en dan:

SM Urnburg ....325.18
JackOff Privé..321.16

Darkr00m....324.16
Gay Perver5...329.16

Travestie...32s.o9
Transsexueel...32l.36

Bi-5ex....323.36
Jongens-5ex....325.19

Studenten-5ex..327.56
50 et p/m Pb. 75141 Adam

Denk gewoon dat je de
handen van
Monica

voelt
06-320.331.07 50 Ct p/m

Zit je in het donker?
Ben je alleen? Bel

Paula
06-320.331.08 -50 et p/m

Maak je broek los en doe je
ogen dicht, Lisa doet de rest

Lisa
06-320.331.02 -50 Ct p/m

Ga liggen, ontspan je en doe
met je handen wat Wendy je

vraagt...

Wendy
06-320.331.03 -50 et p/m

Sex Top 10
De grootste en beste telesex

Computer van de Benelux
Kies de sexlijn die jij wilt

50 cpm 06-

-320.320.40
VOOR ELK WAT WIL(D)S

1 NUMMER
10 MEISJES

Het 1e nummer v Nederland

Eroti-call
06- 50 cpm

320.320.69
Call girls

50 cpm 06-320.325.05

Nymf Linda
Geniet van 2 kanten, 50 cpm

06-320.320.14
Griekse Porno

Marcha v. achter 50 cpm
06-9618

Dikke donkere vrouw stroop
jijm'n rok eens op schat.

Lekker he! 50 et p/m

06-320.323.46
Ze is in de 40, elegant, tikkie

pervers, tikkie dominant,
pakt haar buurmeisjes en

jongens en wil jou. ..Durf je?
50 et p/m

06-320.323.56
S&M Bizarbox

Dien live je meesteres! Ze is
er tussen 13.00 u en 17.00 u

's-middags. 50 et p/m
06-320.320.65

Hete ruige straatsex
Sexy ding voor 50 et p/m
06-320.320.77

■■■-■ ■ —Sexstandjes
Wij doen elk standje Grieks,
69, frans, vrijen. Probeer 't.
Meisjes en vrouwen. Lekker

vlug!
50 et p/m 06-320.320.59
Uve met mij bel 06-95.06
Buurvrouw en haar buur-

meid
Ze geeft sexles! 50 et p/m
06-320.320.39
Meisjesporno

50 et p/m 06-320.320.52

Ruige Porno
50 cpm HARD HARD HARD

06-320.320.53
SSSex meisjes

22222 2 handen vol!
50 ctp-m 06-320.320.22

*~
_

Lesbische
vrouwen

50 et p/m 06-320.320.37

Lesbi meisje
Klein en strak. De vrouw ziet
dat ik een zwart doorzichtig
slipje aan heb. Dan doet ze
m'n rokje omhoog. Pak me.

SOcpm. 06.320.330.92
■ —■

_ ,
06 Gay Café

Limburg
De box met al jaren lang

de meest spannende
afspraken! 50 cpm

06-320.327.55
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