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CDA en PvdA voor
andere vut-regeling
voor ambtenaren

EN HAAG - Ook voor ambtena-
" moet een meer flexibele vut-Seling worden ingevoerd. Dat

woordvoerders van rege-
i£gsPartijen CDA en PvdA in een
jew e op de cao-overeenkomst die
voq deze week werd afgesloten
fc F 6t chernieconcern Akzo. In
k nieuwe overeenkomst is vastge-
lj*a dat Akzo de collectieve rege-
el Ï00T vervoegde uittreding ge-
melijk gaat afschaffen. Er komt
Mat andere reëclinê voor in de
San R' Werknemers die ouder zijn
Ijf,.. Jaar kunnen voortaan kiezen
bij, tot vn pensionering gewoon
Hpt

Ven doorwerken. Ook kunnen zij
c 5 deeltijd-vut gaan.
|je A en Pvda willen dat ook voor
i|^ ambtenaren een flexibele rege-
Kto Wo,rden ingesteld. Een voorstel
|(|e.r Zon nieuwe regeling is inmid-i^. s ingediend bij minister DalesCnnenlandse Zaken) die de onder-
k "delingen met de ambtenaren-eden voert.
gj^A-woordvoerder Van Zijl zei
'Ü^en voor de NCRV-radio een
lÜI-t vut-regeling onvermijde-
m * vinden. „Over een jaarof tienjijde arbeidsmarkt krapper zijn./kijvenzullen hun ervaren perso-

neel langer in dienst willen houden.
Ook voor ambtenaren zullen we on-
vermijdelijk de richting op moeten
van meer flexibele arbeidsverhou-
dingen op latere leefttijd, zoals deel-
tijd-vut en deeltijd-pensionering."

Vijf doden bij
vliegtuigongeluk

- Op het vliegveld
Iïl bij München is zaterdag een

n"^ particulier vliegtuig neerge-L 1"-Alle vijf inzittenden zijn daar-
lk omrn het leven gekomen,
j*toestel was onderweg van Zü-(J1 naar Augsburg, 80 kilometer
1^ besten van München. De piloot
(J! de verkeerstoren in Riem ver-H,5 dat hij in Riem wilde landen,
(y.ar het was niet duidelyk waarom

ïiiet was doorgevlogen naar zyn
|j sPronkelijke bestemming.
jj.' toestel probeerde bij dichte>^t te landen, maar kwam onge-
il1' 100 meter naast de landings-
jj^n terecht. Het werd geheel ver-

"gd toen het de grond raakte.

het weer

Matselijk mist
4fi hogedrukgebied boven de

Eilanden blijft voor
jj l'g weer zorgen. De mist,
j^we afgelopen nacht is ont-

trekt geleidelijk op
C4r. .kan plaatselijk hardnek-
(£ 2>jn. Na het optrekkenvan

toist komen perioden met
jjj Voor waarbij de tempera-
wjr oploopt tot circa 5 gra-

Vanavond en vannacht
kjj staat opnieuw mist, die,>J minimumtemperaturen
vj? rond het vriespunt aan-
fl*st en voor plaatselijke
l^heid zorgt. De wind is
\,t** tot matig uit noord-
V 0 '^oostelijke richting.
ttas verdere informatie bè-
ta 'Tende het weer in Limburgnt u bellen 06-91122346.

G-7 enkel eens
over noodzaak
groei economie

WASHINGTON - De zeven rijk-
ste landen ter wereld, de G-7,
hebben in hun halfjaarlijkse ver-
gadering zaterdag in New Vork
alleen overeenstemming bereikt
over het feit dat groei van de eco-
nomische wereldeconomie een
topprioriteit is., Zij voorspellen
voor dit jaar een globale economi-
sche groei van 2 procent.
In 1991 was dat cijfer 1 procent.
Maar de zeven ministers van Fi-
nanciën hebben geen maatrege-
len bekend gemaakt hoe zij geza-
menlijk de wereldeconomie uit
het slop kunnen helpen.

Amerika, dat de bankrente de af-
gelopen maanden drastisch heeft
verlaagd om de economie aan te
zwengelen, heeft een verlaging
van de bankrente in Duitsland be-
pleit. Op die manier hopen de
Amerikanen dat de Duitse con-
sumptie zal toenemen, en daar-
mee de vraag naar Amerikaanse
goederen. Maar de Duitsers heb-
ben gezegd dat zij in de eerste
plaats de inflatie onder controle
willen houden. Daarom hebben
zij onlangs de bankrente ver-
hoogd. Ze zijn pas bereid de ren-
testand te verlagen, zodra het
gevaar voor inflatie is geweken en
looneisen van de Duitse vakbon-
den onder controle zijn.

Het gebrek aan eensgezindheid
onder de G-7 bleek uit het feit dat
ieder van de leden van de club
met een eigen blauwdruk voor
economische groei kwam, zonder
dat er overeenstemming wasvoor
gezamenlijke actie.

De Amerikaanse minister van Fi-
nanciën, Nicholas Brady, deed
echter optimistisch over de voor-
uitzichten van economische we-
reldgroei. Hij zei dat president
Bush morgen in zijn 'State of the
Union' - te vergelijken met de
troonrede - een pakket van maat-
regelen zal aankondigen die de
Amerikaanse economie uit het
slop moet helpen.

GOS
De G-7 heeft zich uitvoerig bezigge-
houden met de toekomst van het
GOS, het Gemenebest van Onaf-
hankelijke Staten. Rusland, Oekraï-
ne en een aantal andere republieken
hebben het lidmaatschap van het
IMF en de Wereldbank aange-
vraagd, en de G-7 hebben gezegd
dat de nieuwe republieken zo snel
mogelijk, waarschijnlijk nog dit
voorjaar, lid moeten wordenvan de-
ze en andere internationale finan-
ciële instellingen.

vandaag

Limburgse triomfen
in Doetinchem
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Demonstraties
In Parijs en steden als Nice, Toulou-
se, Montauban, Cahors en Albi heb-
ben zaterdag vele tienduizenden
Fransen gedemonstreerd tegen het
oprukkende racisme in de Franse sa-
menleving. Het extreem-rechtse
Front National van Jean-Marie Le
Pen was het voornaamste mikpunt
van deruim zeventig organisaties die
aan de manifestaties deelnamen,
maar ook de regerende socialisten
kregen veel kritiek te verduren.
Ook in Italië werd gedemonstreerd.
In Milaan liepen 100.000 mensen, on-
der wie vele migranten, mee in een
nationale demonstratie 'tegen iedere
vorm van racisme.

De Duitse politie heeft zaterdagmid-
dag in Kalbach, een voorstad van
Frankfurt, tien arrestaties verricht bij
ongeregeldheden die uitbraken tij-
dens een demonstratie tegen een
bijeenkomst van uiterst rechts. On-
geveer 500 linkse activisten waren
naar Kalbach gekomenom te protes-
teren tegen de bijeenkomst van on-
geveer 80 leden van de uiterst recht-
se Nationaal Democratische Partij.

De Nederlandse Sport Federatie
(NSF) meldde gisteren dat maatrege-
len worden getroffen tegen het racis-
me door voetbalfans. Het plan be-
staat om toeschouwers die racisti-
sche kreten roepen, of racistische
handelingen verrichten te arresteren.

Zie verder pagina 3

" Commentaar: Racisme

Drugverslaafden
Maleisië gaan

over op koeiepoep
KUALA LUMPUR- Drugverslaafden
in Maleisië, getroffen
door een tekort aan
verdovende midde-
len, hebben een
nieuwe methode ge-
vonden om aan hun
behoefte te voldoen:

het inademen van de
lucht van verse
koeiemest. Dit heeft
een hoge regerings-
functionaris gisteren
gezegd.
„Zy wachten op ver-
se koeiemest, plaat-
sen daar heel vlug de

schelp van een
kokosnoot overheen
en ademen dan door
het gaatje in de bo-
venkant het gas in,"
zo zei onderminister
van Binnenlandse
Zaken, Megat Junid
Ayob,

Volgens de bewinds-
man is er in Maleisië
een tekort aan hero-
ïne en, marihuana,
vooral in de noord-
oostelijke staten Ke-
lantan en Terengga-
nu.

Palestijnen twijfelen
over deelname overleg
M.-Oosten in Moskou

Van onze redactie buitenland

JERUZALEM/TUNIS - De
Palestijnen hebben gister-
avond nog steeds geen beslis-
sing genomen over hun moge-
lijke deelname aan de multila-
terale vredesbesprekingen
over het Midden-Oosten, die
morgen in Moskou beginnen.
Jordanië besloot dit weekein-
de wel een delegatie te sturen,
terwijl eerder Syrië en Liba-
non hadden besloten niet naar
Moskou te gaan.

Leiders van de Palestijnse Bevrij-
dingsorganisatie (PLO) vergader-
den het hele weekeinde in Tunis
zonder tot een besluit te komen. De

PLO overweegt een boycot, mede
omdat de Verenigde Staten een be-
lofte zouden hebben gebroken om
de Palestijnse vertegenwoordiging
uit te breiden. De PLO wil dat ook
Palestijnse ballingen en Palestijnen
uit Jeruzalem aan het multilaterale
overleg deelnemen.
De leiding van de PLO staat onder
druk van radicale groepen die geen
Palestijnse delegatie willen sturen
naar de tweedaagse conferentie in
Moskou. Negen radicale Palestijnse
organisaties drongen gisteren aan
op een boycot omdat Israël weigert
zich uit bezette gebieden terug te
trekken. Hanan Ashrawi, de woord-
voerster van de Palestijnse delega-
tie, zei dat ze PLO-leider Yasser
Arafat een lijst heeft gestuurd met
redenen om niet aan het multilate-
rale overleg deel te nemen.

Tijdens het multilaterale overleg in
Moskou, waarvoor 26 delegaties zijn
uitgenodigd, komen onderwerpen
aan de orde als wapenbeheersing,
economische samenwerking, de
verdeling van water en het vluchte-
lingenprobleem. Syrië en Libanon
besloten verstek te laten gaan om-
dat zij eerst willen wachten op con-
crete vooruitgang in de bilaterale
gesprekken met Israël.

Jordanië oordeelde dat een boycot
niet zinning is omdat, aldus minis-
ter Kamel Abu Jaber, het overleg in
Moskou tegemoet komt aan een
langgekoesterde wens van Arabie-
ren voor een vredesconferentie over
het Midden-Oosten en omdat de ge-
sprekken geen alternatief zijn voor
het bilaterale overleg.

In Israël heeft een minister gisteren
gemeld dat de Verenigde Staten
hun eis tot stopzetting van de bouw
van nieuwe nederzettingen in bezet
gebied, hebben opgegeven. De
Amerikanen hebben ermee inge-
stemd dat Israëlische kolonisten 'de
komende drie jaar doorgaan met
massale bouw in de bezette gebie-
den', aldus de Israëlische minister
van Gezondheid, Ehud Olmert, een
vertrouweling van premier Yitzhak
Shamir.

Kamerdebatten
op televisie

HILVERSUM - De televisiefacili-
teitën in de nieuwe vergaderzaal
van de Tweede Kamer bieden de
mogelijkheid om Kamerdebatten
voortaan rechtstreeks en volledig
via de televisie uit te zenden.

De Tweede Kamer zal daarom ex-
ploitanten van kabelnetten benade-
ren met de vraag of men geïnteres-
seerd is de Kamerdebatten recht-
streeks uit te zenden. Kamervoor-
zitter Deetman kondigde dit
zaterdag aan via de TROS-radio.

Amsterdamse burgemeester Van Thijn waarschuwt tegen vreemdelingenhaat

Europa in ban van racisme
Van onze redactie binnenland

HEERLEN - „Het toenemende geweld tegen asielzoekerscen-
tra in Duitsland, de opmars van Le Pen in Frankrijk, het Vlaams
Blok bij onze zuiderburen en de bomaanslagen tegen islamiti-
sche instellingen in eigen land, vragen om uiterste waakzaam-
heid. Hoe stressbestendig is onze democratie vandaag?"

Deze vraag wierp de Amsterdamse
burgemeester E. van Thijn gisteren
op in zijn toespraak tijdens de jaar-
lijkse Auschwitzherdenking. Voor
een gehoor van enige honderden
deelnemers aan de herdenkingricht-
te de burgemeester een waarschu-
wing aan het adres van de politieke
leiders, die moeten 'voorkomen dat
er een voedingsbodem voor vreem-
delingenhaatkan ontstaan.

werden op de muren van de moskee
de tekst 'Holland is voor Hollanders'
en de Zuidafrikaanse neo-nazistische
variant van het hakenkruis gespoten.

In een brief aan minister Dales van
Binnenlandse Zaken spreekt de
stichting Inspraakorgaan Turken in
Nederland in Den Haag haar be-
zorgdheid uit over de recente bom-
aanslagen tegen instellingen voor
migranten. De stichting verklaart datde aanslagen grote onrust in de
Turkse gemeenschap in Nederland
hebben veroorzaakt.

Van Thijn maakte zijn opmerkingen
in een weekeinde waarin zich in heel
Europa voor- en tegenstanders van
racisme roerden.
In de nacht van vrijdag op zaterdag
hebben onbekenden vijf molotov-
cocktails gelegd bij een moskee in
Amersfoort. Drie daarvan kwamen
tot ontbranding, maar richtten
slechts geringe schade aan. Tevens

Geheel andere geluiden werden za-
terdag vernomen van CDA-Kamerlid
T. de Kok. Die meldde dat hy het
islamitisch fundamentalisme be-
schouwt als een van de grootste ge-
varen voor het Westen. De Kok zegt
bang te zyn dat de fanatiekere mos-
lims getalsmatig oprukken in Euro-
pa. Dat b dreigt volgens hem de
Westerse _j__ie-_tevi_ig.

" Een demonstrant draagt een poster met de afbeelding van de rechts-extremistisehe leider
Jean-Marie Le Pen en de tekst 'Stopfacisme'. Hij was een van de vele tienduizenden die in Pa-rijs betoogden tegen het oprukkende racisme. Foto: REUTER

Courier wint
in Melbourne
MELBOURNE - Jim Courier
heeft er gisteren geen misver-
stand over laten bestaan wie
de sterkste tennisser was in
de finale van de Open Austra-
lische tenniskampioenschap-
pen. De Amerikaan versloeg
Stefan Edberg overtuigend in
vier sets met 6-3 3-6 6-4 en 6-2.
Niettemin blijft Courier, die
op de tweede plaats van de
wereldranglijst staat, de
nuchterheid zelve. „Ik werk
zo hard als ik kan. Het gaat
mij niet om een plaats op de
ranglijst, mijn enige doel is
het tennispeil te bereiken dat
binnen mijn mogelijkheden
ligt," aldus de Amerikaan na
afloop van zijn gewonnen fi-
nale.

VERDER IN DE SPORT
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Fortuna sprokkelt
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Libië wil met
VN meewerken

TRIPOLI - De Libische autoritei-
ten hebben gisteren gezegd dat ze
bereid zijn mee te werken aan het
onderzoek naar het neerstorten van
een vliegtuig van PanAm in 1988
boven het Schotse Lockerbie en
een Frans vliegtuig in 1989 boven
Niger. Dat heeft het Libische pers-
bureau Jana gemeld, op basis van
een verklaring van het Libische mi-
nisterie van Buitenlandse Zaken.

De Veiligheidsraad van de VN nam
vorige week een resolutie aan waar-
in Libië wordt gevraagd mee te
werken aan het onderzoek naar de
twee aanslagen en waarin de uitle-
vering wordt geëist van twee Libi-
sche agenten die worden verdacht
van de aanslag op het PanAm-to-
estel.

De secretaris-generaal van de VN,
Boutros Ghali, stuurde afgelopen
weekeinde een vertegenwoordiger
naar Libië om aan te dringen op uit-
voering van de resolutie. Volgens
Jana heeft Libië Boutros Ghali op-
nieuw verzekerd de strijd aan te
binden met internationaal terroris-
me.

,LHier wordt geklopt
als je binnenkomt!"

" Jim Courier

Celstraffen
geëist tegen
directeuren
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Zangconcours voor
operette en musical
ROOSENDAAL - In vrijwel alle
Europese landen - behalve Neder-
land - wordt een concours voor
operette- en musicaltalent gehou-
den. Reden voor de sopraan Marga
de Boer om een dergelijk concours
in ons land te organiseren. Die eer-
ste internationale wedstrijd in Ne-
derland staat voor 25 en 26 april op
de agenda in schouwburg De Kring
in Roosendaal.

Het doel van de Stichting Marga de
Boer Operette & Musical Zangcon-
cours is jonge, getalenteerde zan-
gers en zangeressen een kans te
geven in het buitenland ervaring op
te doen. De winnaars in de twee ca-
tegorieën krijgen daarom als prijs
een stage aangeboden. De winnaar
in de sector operette mag enkele
weken aan het Weens conservato-
rium studeren. De musical-winnaar
kan waarschijnlijk stage lopen aan
het conservatorium in Londen.
Op zaterdag 25 april worden de
voorronden gehouden. De stichting

verwacht ongeveerveertig tot zestig
kandidaten. Een dag later zal de ju-
ry de tien finalisten (elke categorie
vijf kandidaten) beoordelen. Die fi-
nale wordt gepresenteerd door Her-
man Emmink. De jury staat onder
voorzitterschap van journalist Mat-
hieu Wauben, tevens voorzitter van
de organiserende stichting. Ook
componist Gerhard Trach - docent
aan het conservatorium in Wenen -
en Mark Clemeur - directeur van
de Opera van Vlaanderen - hebben
zitting in de jury.

Het is de bedoeling dat het con-
cours elk jaarwordt gehouden. Wis-
selend wordt er in Nederland en
België gestreden om de stageplaat-
sen.
De stichting heeft dankzij de hulp
van het bedrijfsleven een sluitende
begroting weten op te stellen. „Het
budget is heel laag. Dat doen we
bewust. De eerste jaren willen we
het graag wat rustig aan doen. Als
het aanslaat kunnen we een en an-
der wat ruimer of groter aanpak-
ken," aldus secretaris Louter van de
stichting.

Tijdens de finale zal de naamgeef-
ster van het concours, Marga de
Boer, samen met Marco Bakker en-
kele duetten uit bekende operettes
en musicals zingen. Zij worden be-
geleid door het promenade-orkest
Musica Instrumentalis.

kunst

Traviata: vooral
de toneelbeelden
maken indruk
DOOR JOS FRUSCH

SITTARD - Opera a la
Dirk Tanghe. Een voor-
stelling vol mooie, mo-
derne toneelbeelden in
zwart, wit en rood. Het
zijn deze associaties die
overheersen bij een kriti-
sche beschouwing van
La Traviata in de setting
van Opera Zuid, die afge-
lopen zaterdag in Sittard
in première ging. Ook de
indrukwekkende stem-
men van de drie hoofd-
rolspelers dringen zich
op. Pas daarna komt de
muziek. Visuele impres-
sies winnen het van de
akoestische.
Traviata van Opera Zuid is qua
vormgeving anders dan anders. Het
is waarschijnlijk daarom dat de ver-
rassende decors, kostuums en aan-
kleding - van de Welsh National
Opera -, die de geijkte paden na-
drukkelijk mijden zonder choque-
rend te zijn, zo lang op het netvlies
blijven gegrift. Het eerste bedrijf:
zwart overheerst. Spiegelende wan-
den, dames in glitterkleding en fan-
tasiekapsels, mannen met staartjes
en ontbloot bovenlijf, karikaturale
figuren; de sfeer van een Zuidame-
rikaanse tangosalon.
Een vergelijking met Romeo en Ju-
lia van Tanghe, die Shakespeare
verplaatst naar de disco, ligtvoor de
hand. Dan de eerste scène van het
tweede bedrijf. Wit is zwart gewor-
den, zelfs de stoelen.
In deze entourage krijgt het duet
van de meelijwekkende Violetta en
de innerlijk verscheurde Giorgio
iets sereens. Groot is de tegenstel-
ling met scène twee: rode kos-
tuums, rode stoelen, de vlam in de
pan, twist. Zelfs de witte camelia's
waarmee de vloer lag bezaaid, zijn
rood geworden. Het toneelbeeld on-
dersteunt de handeling.
Dynamiek en spanning zijn groot.
Uitbundig is het aandeel van het
koor, studenten van het Maastrichts
conservatorium. Maar doet de mu-
ziek de rest?

Extreem hoge tempi verhogen de
tegenstellingen, maar zorgen tege-
lijk voor vervlakking. De muziek is
geen doel op zich geworden, maar
middel om aan de wensen van re-
gisseur (Peter Watson) en decoront-
werper (Carl Friedrich Oberle) te
voldoen.
En dat heeft consequenties voor de
muzikale verdieping en nuancering,
zo zal blijken. Het LSO doet in de
orkestbak wat dirigent Martin An-
dré van het orkest vraagt: het speelt
gedreven, alert, zonder de kern te
raken. Opera is hier niet altijd to-
taaltheater.

Hetzelfde geldt, zij het in mindere
mate, voor de drie hoofdrolspelers,
sopraan Nicola Ferner-Waite als
vertolkster van de titelrol, tenor
Christian Papis als Alfredo en bari-
ton John Rawnsley als Giorgio. Al-
len zangers met prachtige stemmen,
maar soms te weinig hartstochtelijk
en expressief in het gebruik ervan.

En dat mag in een opera, waarin de
menselijke emoties voor het opra-
pen liggen, als een gemis worden
beschouwd.

De Nieuwzeelandse sopraan, met
haar gestalte niet echt geloofwaar-
dig als een aan tering lijdende cour-
tisane, bleek de razendmoeilijke rol
technisch probleemloos aan te kun-
nen. Hoewel gekweld door griep,
was haar stem kernachtig en glans-
vol; jammer dat zij haar emoties
soms te globaal hield.

De Franse tenor bewoog wat stroef
over het toneel en dat mag gezien
zijn stralende stem en gevoel voor
dosering merkwaardig worden ge-
noemd. Lyriek en dramatiek zijn bij
hem echter in goede handen.

Maar de meeste indruk maakte de
Engelse bariton. Gevoel voor span-
ningsopbouw, tekstbehandeling en
frasering, gecombineerd met een
natuurlijke uitstraling, maakten van
zyn aandeel' een belevenis. Niet
voor niets was het grote duet uit de.
tweede acte het beste wat deze Tra-
viata te bieden had.

La Traviata wordt nog negen keer
uitgevoerd. Met uitzondering van
de Stadsschouwburg van Hengelo
zijn allevoorstellingen uitverkocht.

" Nicole Ferner-Waite en John Rawnsley in een scène uit het tweede bedrijf van La Traviata. Foto: jaap pieper

Componist
Nico Schuyt

overleden

AMSTERDAM - Op
70-jarige leeftijd is
zaterdag de Neder-
landse componist
Nico Schuyt overle-
den. Schuyt schreef
orkest- en koorwer-
ken, kamermuziek,
liederenen balletten,
en kreeg begin dit
jaar bij gelegenheid
van zijn laatste ver-
jaardag het erelid-
maatschap van het
Genootschap van
Nederlandse Com-
ponisten aangebo-
den.

Van 1964 tot 1970
was Schuyt verant-
woordelijk voor de

afdeling documenta-
tie van het Docu-
mentatie Centrum
van Nederlandse
Muziek (Donemus).
Een jaar later zag hij
kans de eenheid te
herstellen binnen
het Genootschap
van Nederlandse
Componisten, nadat

de jongere generatie
als gevolg van de ac-
iie Notenkraker in
1969 massaal het lid-
maatschap had op-
gezegd.
Tol 1975 was Schuyt
respectievelijk se-
cretaris en voorzitter
van het genoot-
schap.

Van Dijk leider jeugdorkest
AMSTERDAM - Arthur van Dijk, tot voor kort werkzaam als produktie-
leider bij Opera Forum en daarna als projectleider bij de Rotterdamse
Kunststichting, is benoemd tot zakelijk leider van het Nationaal Jeugd
Orkest. De benoeming is per 1 januari ingegaan. Van Dijk volgt Wim Ei-
lander op die de functie bij het Jeugd Orkest enige tijd heeft waargeno-
men. Van Dijk werkt samen met de artiestieke leider van het orkest,
chef-dirigent Roberto Benzi.

recept
Gebakken banaan

met sesamzaad
DOOR HUUB MEIJER

Dit nagerecht is een ideale af-
sluiter van een Oosterse maal-
tijd. Eventueel kunt u de stuk-
ken banaan ook geven met een
bolletje roomijs.
Benodigdheden voor 4 perso-
nen: 4 grote stevige bananen,
boter om te bakken, 1 volle el
vloeibare honing, 1-2 el sesam-
zaadjes.
Pel de bananen en snijd ze in 3-4
schuine stukken. Verhit de boter
in een koekepan en bak hierin de
stukken banaan rondom aan, zo-
dat ze rondom met een flinter-
dun laagje boter omgeven zijn.
Voeg de vloeibare honing toe en
schep alles voorzichtig dooreen
zodat de stukken banaan licht
gekarameliseerd worden. Be-
strooi ze aansluitend rondom
met de sesamzaadjes en bak al-
les nog even kort, zodat de zaad-
jes licht geroosterd worden.
Bak de bananen echter niet te
lang, omdat ze anders te zacht
zouden worden.
Schep ze voorzichtig uit de pan
op de borden en bestrooi ze met
poedersuiker.
Serveer de warme stukken ba-
naan direct.

Mammoetproduktie
Nederlandse Opera

AMSTERDAM - De Nederlandse
Opera presenteert komende dagen
twee zelden opgevoerde opera's als
uitvloeisel van het beleid van artis-
tiek leider Pierre Audi. Vandaag
begint een serie voorstellingen van
'Die Frau ohne Schatten' van Ri-
chard Strauss, op 5 maart gaat Mo-
zarts 'Mitridate, Re di Ponto' in
première. Voor de mammoetpro-
duktie 'Die Frau ohne Schatten'
tekent het duo Hartmut Haenchen-
Harry Kupfer. Na 'Elektra' en 'Salo-

mé' is dit hun derde Strauss-proj^
in Het Muziektheater. Bariton JoW
Bröcheler zingt een van de hoos
rollen.

De voormalige DDR-inwoner Ku*
fer regisseerde twintig jaar gelede'^
al een succesvolle produktie v^-»'Die Frau ohne Schatten' bij d<
Deutsche Staatsoper in Berl.*o
Voor dirigent Hartmut Haenchen I'^het de eerste uitvoering van de**
sprookjesopera op een libretto v^
«Hugo von Hofmannsthal. st
De twee kennen elkaar al heel la* tedoor hun werk in Dresden, wa, 5.Kupfer artistiek leider van <U
Staatsoper was en Haehchen es'J
reeks concerten en operavoorstf' tg
lingen dirigeerde. ty
De muziek van 'Die Frau oh».
Schatten' vereist de inzet van efi 1)
reusachtig orkest waarin zelfs #'[)]
glasharp meespeelt. Ook de invü 5.
ling van de solisten en de visu^
realisering van het verhaal mak^1
de uitvoering van deze opera tot e$ if|
onderneming die een lange voorin gj
reidingstijd vraagt.
De Nederlandse Opera heeft dat de J
ze week aan den lijve ondervond^1 Q
en er zelfs een uitvoering van <*\
nog lopende produktie Les B^ta
gands voor moeten aflasten.
In Nederland beleefde de opera ei*
ge jaren geleden alleen een conc^' >t
tante uitvoering in het Holla^
Festival. \

De Nederlandse Opera gaat ook j**]
deze produktie consequent verd^Jimet het laten debuteren in nieu*' <a
rollen van zangers die al een belang \
rijke internationale carrière ach^h
de rug hebben.
Zo vervult de sopraan Ellen Sha» \
de rol van keizerin, zingt de mezz' Ie
sopraan Jane Henschel de rol v^*]
voedster en treedt John Broche!8!
op als Barak.
Hartmut Haenchen dirigeert vC'5
deze gelegenheid zijn 'eigen' Ned?' &
lands Philharmonisch Orkest. V^
der wordt meegewerkt door
Koor van de Nederlandse Opera e')
het Jongenskoor van de Kathedra*
St. Bavo in Haarlem.

'Die Frau ohne Schatten' gaat viH
avond om 19.00 uur in première. " .
volgende voorstellingen in het 1^ .ziektheater zijn op 30 januari, 3. i(
9, 12, 15, 18 en 21 februari.

" John Bröcheler, een van de
solisten in 'Die Frau ohne
Schatten.

Vijf landskampioenen

Limburg
grossiert

in wimpels
DOETINCHEM - Ook de kam-
pioenswedstrijd hogere afdelingen
van de Federatie van Katholieke
Muziekbonden, die afgelopen week-
einde in cultureel centrum Am-
phion in Doetinchem werd gehou-
den, heeft voor Limburgse succes-
sen gezorgd. Evenals vorige week in
Venlo bij de lagere afdelingen kon-
den alle deelnemers uit onze pro-
vincie (vijf in totaal) mèt kam-
pioenswimpel huiswaarts keren.

Zaterdag zorgden twee fanfares
voor de eerste Limburgse succes-
sen: fanfare De Peelklank Yssel-
steyn in de afdeling uitmuntend-
heid en muziekgezelschap Juliana
Holturn in de afdeling superieur.
Ysselsteyn behaalde 314 punten en
liet drie concurrenten achter zich.
Holturn, enige deelnemer in deze af-
deling en sectie, behaalde onder lei-
dingvan Ger Ackermans een puntje
meer.

Op zondag leverde fanfare De Maas-
oever uit Roosteren onder leiding
van Ad Lamerigs een bijzondere
prestatie door - als enige deelne-
mer - 324 punten (lof der jury dus)
bij elkaar te spelen in de afdeling
ere. In dezelfde afdeling behaalde
ook harmonie Beatrix uit Hom on-
der leiding van Axel Urlings het
kampioenschap met 311 punten.
Het klapstuk van de avond — en
van het hele concours - was echter
het optreden van harmonie Een-
dracht Maakt Macht uit Wessem
onder leiding van Hardy Mertens.
In de superieure afdeling sloot
EMM het concours af met een in-
drukwekkende uitvoering, die door
de juryleden Claessens, Van Ossen-
bruggen en van Lijnschooten te-
recht met 337 punten werd beloond.
Wessem liet zijn concurrent uit het
Schiedamse Ketel, geleid door Lim-
burger John Segers, 22 punten ach-
ter zich.

Oplossing van zaterdag
te. v . borstweringw\. a. -a.e. .1. . ■ i
etiro . scharlake'
1 .\k . .e.i. . e . r " 'gleuf, herenraaa
e.n. .p.r.i. . a " 'e. s.. o.m. e., i. 7
schoolvoorbeel
t.a. .s.n.e. . p .
..a..e.n. n . . o ■ 'losbandig, joos
i.j.5..k.e..t.'
geestgrond, sjo
a. . .e. .o. e. . e " 'spoor-vogels-s- 11

puzzel van de dag

Horizontaal: 2. familielid; 4. bijb. figuur;
7. vrucht; 10. dierenhok; 12. geneigdheid
zich aan iemand te hechten; 17. grote
plaats; 18. mallejan; 20. kruisboog; 21.
woonplaats; 23. pausenaam; 24. kuip; 26.
tijdrekening; 27. deelv.h. hoofd; 29. voed-
sel; 30. rund; 31. riv. in Rusland; 32.
mijns inziens; 33. Franse NV; 35. schop;
38. opbergplaats; 41. vr. munt; 42. pi. in
België; 44. papegaai; 45. onderwijzen; 47.
afwateringsbuis; 49. vaartuig; 50. deel v.
Sumatra; 52. air-conditioning; 56. ge-
wicht; 57. bouwland; 58. gravure; 59. Jap.
parelduikster.

Verticaal: 1. expositie; 3. lichamelijk 'f
den; 5. ongebonden; 6. bergplaats; ~
zangstem; 8. fijngesneden tabak; 9. dat
(Lat. afk.); 10. drank; 11. waterplant; jl
groet; 14. omslag; 15. weg met bom6,
16. harde buitenkant; 19. sprookjesfigu9.
22. vluchtige stof; 25. in orde; 28. was^ter; 29. boom; 34. vrij; 36. slagader; 3'
Amsterdams peil; 39. pos. elektrode; *■opening; 42. kippeziekte; 43. behoef"»
46. water in Duitsland; 48. gekheid; \
springerig insekt; 51. deel v.e. fuik; 5(
kloosteroverste; 55. plakmiddel. ,(Cl Standaard Uitgeverij Antwerpen
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’Er wordt te hard
gereden in de mist’

HOOFDDORP - De Algemene
Verkeersdienst van de rijkspoli-
"e (AVD) heeft zaterdagavond
°P rijksweg Al bij Naarden een
snelheidscontrole tijdens mist
gehouden. Het is de eerste keer"at een dergelijke controle in deIjMst plaats had. Van de bijna
■000 gecontroleerde voertuigen

reden er 190 te hard. Het zicht
*as niet meer dan 175 meter. Dit
's gisteren door de AVD meege-deeld.

hoogst gemeten snelheid op
"tet traject, waar 120 kilometer
"tog worden gereden, werd ge-
c°nstateerd bij een personen-

auto die met 165 kilometer per
uur langs kwam. Verder werd
een autobus op de bon geslin-
gerd die in de mist 103 kilometer
per uur reed, terwijl 80 is toege-
staan.

Opperwachtmeester C. Groenen-

dijk van het AVD-steunpunt
Hoofddorp vindt dat er te hard
wordt gereden in de mist. Het
was volgens hem de bedoeling
om met deze controle aan te to-
nen dat sommige automobilisten
zich van beperkt zicht niets aan-
trekken. „Afgelopen week zijn er

elders in het land door mist di-
verse ongelukken gebeurd. Het
valt me dan tegen dat nog zoveel
mensen te hard blijven ryden."

Groenendijk heeft voor deze
snelheidscontrole de nodige vei-
ligheidsmaatregelen genomen.
De radarwagen stond verdekt
opgesteld om plotselingremmen
door passerende automobilisten
te voorkomen. „De veiligheid
van deweggebruiker stond voor-
op, ze moesten ons niet kunnen
zien," aldus Groenendijk. Hij wil
de komende tijd meer controles
in de mist houden.

Proplemen
l.t!- lierLubbers liet vrijdag echterL^n volledig achter de stelselwij-
iï^g te staan. Wel zei hij dat in,
ij-j^nd met complexe praktische
l flemen, de invoering in een rus-

moet gebeuren.

Wöltgens
een vertraagde invoering ech-

h-ri'et nodig' als het Publiek maar
Ijfl wordt geïnformeerd over de
ijj,o'sen van de verdere invoering

de stelselwijziging. Wöltgens
Iq at dat by de eerstvolgende stap-
|K voor invoering halverwege 1992j^Juidelijk moet zijn welke maatre-nJ~n Per 1 januari 1993 wordengevoerd. Dan kunnen tijdig dei^ies worden vastgesteld en de
i^Sers op tijd worden voorgelichttvr de gevolgen voor hun loon-tje.

Vt Ük is dat de situatie zich
ij*l meer mag voordoen, dat prak-

twee weken voor het einde
►to et Jaar pas vast komt te staan

volgend jaar moet gebeu-ijj' aldus Wöltgens. Verder zei hij
ta 1 goed in te zien' dat er aan de►o5Hd van de plannen iets moet

"*en veranderd.

Meer aangiften
omroepbijdrage

naactie tegen
zwartkijken

i_li ' HAAG - De vorig jaar gestar-
«^ampagne tegen zwartkijken
If/ 1 tot nog toe 275.000 extra aan-k^t voor bijdragen kijk- en luis-lj£eld opgeleverd. De Dienst
V?ePfc>ydragen van de PTT krijgt
Wa°or jaarlijks47 miljoen gulden
&k r in het laatje. Daarnaast is er.eenmalig opbrengst van enkele"gallen miljoenen aan naheffin-

Een woordvoerder van de PTT" dit meegedeeld.

t^ienst Omroepbijdragen (DOB)
'^gt het geld onder inhouding
,fj 'Uningskosten af aan het minis-
Lr van WVC, dat het voor een

Weer doorsluist naar de publie-
-g groepen in Hilversum. De om-
l^ijdrage bedraagt thans 168en per jaar voor radio en tv.
,»1b
Iq *>ens een onderzoek uit 1984 be-

ruwweg 500.000 NederlandseLf^oudens geen omroepbijdrage.
>indls 4 tot 8 procent van het totaal.
>Csdien is er geen onderzoekl^.r verricht, maar bij de DOB
I* .Jïien ervan uit dat dit percenta-"een maar is gegroeid.

Vredesplan VN voor
Joegoslavië onder druk

Van onze redactie buitenland

BELGRADO/ZAGREB - Het VN-
vredesplan voor Joegoslavië komt
onder steeds grotere druk te staan.
Op het moment dat gisteren het
hoofd van de VN-vredesmissie in
het Balkanland, Marrack Goulding,
in Belgrado arriveerde, meldde de
Kroatische radio enkele schendin-
gen van het bestand door het fede-
rale leger.
Tegelijkertijd dreigen de spannin-
gen in Bosnië-Hercegovina verder
op te lopen. De Servische minder-
heid verklaarde opnieuw een refe-
rendum over onafhankelijkheidvan
Bosnië af te wijzen en zei vastbeslo-
ten te zijn zich af te scheiden.
Goulding verklaarde bij aankomst

eerst met de Servische leiders te
willen praten over de voorwaarden
die Belgrado heeft gesteld voor destationering van een VN-vredes-
macht. Vandaag ontmoet Goulding.
de leiders van de Servische minder-
heid in Kroatië om vervolgens naar
Zagreb tereizen.
Belgrado wil pas instemmen met de
komst van een VN-toepenmacht alsdaarmee uiteindelijk wordt bereiktdat de Servische gebieden in Kroa-
tië zich afscheiden van Zagreb.
Kroatië ziet daarentegen in dekomst van ongeveer 10.000 'blauw-
helmen' een middel om de soeverei-
niteit over deServische gebieden in
de republiek te herwinnen. Goul-ding informeert vrijdag de Veilig-1heidsraad in New York over zijn
bevindingen.

De Kroatische radio meldde giste-
ren een aantal bestandsschendin-
gen. Volgens de Kroatische strijd-
macht houdt het federale leger zich
'steeds vaker' niet aan het gesloten
staakt-het-vuren. De Kroaten ont-
kenden beschuldigingen van het
Joegoslavische leger als zouden
Kroatische troepen het vuur heb-
ben geopend op federale manschap-
pen waarna het leger wel moest
terugvuren.

Burgeroorlog
De republiek Bosnië-Hercegovina

lijkt ondertussen op een burgeroor-
log af te stevenen. Het door de Ser-
vische afgevaardigden geboycotte
Bosnische parlement besloot tot het
houden van een referendum waarin
de bevolking zich kan uitspreken
over onafhankelijkheid. De Europe-
se Gemeenschap stelde in decem-
ber het houden van een dergelijke
volksraadpleging als een voorwaar-
de voor erkenning.

De Kroatische en moslim-afgevaar-
digden in de Bosnische volksverte-
genwoordiging bepaalden de data
voor het referendum op 29 februari
en 1 maart. Tevens besloot het par-
lement dat alle Bosnische vertegen-
woordigers worden teruggetrokken
uit de Joegoslavische instituties.

In Macedonië ontstond afgelopen
weekeinde een meningsverschil
over de terugtrekking van het Joe-
goslavische leger uit de republiek,
die zich in alle stilte heeft voltrok-
ken. De Macedonische regering te-
kende hiertegen protest aan omdat
de repatriëring niet in overleg is ge-
beurd. I

binnen/buitenland

VVD-leider noemt chaos rond voorstel ’onaanvaardbaar’

Bolkestein wil eind
aan plan-Simons

1v^Vanonze parlementaire redactie

_?EN HAAG - WD-frac-JeVoorzitter Bolkestein
'Jftdt dat het kabinet de
j^lselwijziging in de ziek-
< per 1
j moet teruggdraaien.
u e liberale leider zei dit gis-
f$n voor de AVRO-radio.
jegens Bolkestein zijn de
,^pornenseffecten van het
1 zwaar onder-

zat. Hij wees erop dat
l|r jet alleen de inkomens> ak boven de ziekenfonds-
|jens, maar ook inkomens
\J- ónder die grens liggeni J^aar worden getroffen
ii0or het nieuwe ziektekos-
t

*0. uu c chaos rond de invoering is on-
taardbaar. Ouderen die aange-ven zijn op een aow-uitkering
Cen er, naar nu blijkt, ook op ach-
lj*>t gaan. Op dit moment begrijpt
l^and wat er aan de hand is, en

een buitengewoon slechtejjp- Ik denk dan ook dat de rege-
fttL er verstandig aan doet het plan
j*trekken," aldus Bolkestein.
jjjfesteinwil het plan-Simons vol-gde week in de Tweede Kamer

t sPrake brengen. Hij hoopt bij
pleidooi tegen het plan op

C*ft van de CDA-fractie. „Ik denk
tw 2Ü diep -in hun hart ook niett?*r willen doorgaan," aldus 80l-Pein.

Busquin voorzitter
Waalse socialisten

BRUSSEL - Philippe Busquin is
zaterdag in het Belgische Doornik
gekozen tot voorzitter van de Waal-
se socialistische partij, de PS. Hij
volgt Guy Spitaels op, de man die
jarenlang de PS leidde. Spitaels, die
zich de bijnaam 'dieu' verwierf, was
de machtigste politieke partijleider
in het Franssprekende deel van Bel-
gië. Enkele weken geleden werd hij
leidervan de nieuweWaalse deelre-
gering.

Zyn opvolger Busquin nam zater-
dag ontslag als minister van Sociale
Zaken in de regering-Martens om
tot nieuwe PS-leider verkozen te
kunnen worden. De 51-jarige Bus-
quin verkreeg op het congres van
de Parti Socialiste in Doornik een
overweldigende meerderheid. 515
van de 519 uitgebrachte stemmen
waren voor hem. De nieuwe PS-lei-
der werd in 1964 voor het eerst ac-
tief in de Belgische politiek.

In 1980 bracht hy het voor het eerst
tot minister (Onderwijs). Daarna
heeft hij nog verscheidene minis-
tersposten gehad, beurtelings in de
Waalse deelregering en in de natio-
nale regering.

FIS: burgeroorlog
dreigt in Algerije

Van onze redactie buitenland
ALGIERS - Het fundamentalisti-
sche Islamitische Reddingsfront
(FIS) heeft de nieuwe machtheb-
bers in Algerije ditweekeindeervan
beschuldigd uit te zijn op een bloe-
dige burgeroorlog. „De junta is
vastbesloten het bloed van de men-,
sen te laten vloeien en zoekt voor-
wendselen om de bevolking en het
leger mee te slepen in een oorlog,"
aldus een verklaring zaterdagavond
van Rabah Kebir, het hoofd van de
politieke commissie van de FIS.
Volgens de verklaring beschikken
de nieuwe machthebbers van de
Hoge Staatsraad over geen enkele,
legitimiteit. De FIS maakte melding
van 500 arrestaties onder zyn ran-
gen en eiste vrijlating van al zijn
gevangengenomen leiders en voort-

zetting van de afgebroken verkie-
zingen.
Veiligheidstroepen zijn in het week-
einde doorgegaan met de vervol-
ging van fundamentalistische isla-
mieten. Politieagenten deden een
inval in het kantoor van het FlS-
weekblad El Forkane en verhinde-
ren het drukken van de FIS-krant
Al Mounquid, aldus is in Algiers ge-
meld. Beide bladen zouden een op-
roep tot rebellie in het leger van de
woensdag gearresteerde FIS-leider
Abdelkader Hachani, hebben willen
publiceren.
Naar verluidt staat Kebir hoog op
de lijst van gezochte personen om-
dat hij zich niet heeft gehouden aan
het verbod op het gebruik van mos-
keeën voor politieke doeleinden.
Kebir sprak vrijdag tot gelovigen in
de Kouba-moskee, terwijl soldaten

voorkwamen dat militante aanhan-
gers van de FIS zich buiten de mos-
kee verzamelden.

Tegelijkertijd lijkt het Nationale
Bevrydingsfront (FLN), de voorma-
lige regeringspartij, bereid de nieu-
we machthebbers te erkennen.
Bijna alle leden van het centraal co-
mité van het FLN verdedigden tij-
dens een speciale bijeenkomst de
Hoge Staatsraad. De raad is de 'fei-
telijke regering', aldus de secretaris-
generaal van het FLN, Abdelhamid
Mehri, die zijn eerdere vijandige
verklaringen over de Staatsraad af-
deed als 'persoonlijke opvattingen.
Voor de bijeenkomst van het cen-
traal comité van het FLN werd in
Algerije rekening gehouden met de
mogelijkheid dat de drie belangrijk-
ste partijen, het FIS, hetFLN en het
Front van Socialistische Krachten
(FFS), een alliantie zouden vormen
tegen de nieuwe machthebbers, die
twee weken geleden de macht in
het Noordafrikaanse land overna-
men kort voordat het FIS door een
verwachte overwinning in verkie-
zingen een nieuwe regering kon
vormen.

Duizend banen
minder bij

NMB-Postbank
UTRECHT - De raad van bestuur
van de NMB-Postbank heeft de
bonden laten weten het aantal per-
soneelsleden op de stafafdelingen
met 5 procent te willen terugbren-
gen. Volgens bestuurder D. Hama-
ker van de Dienstenbond FNV
komt dat neer op tussen de 100 en
200 arbeidsplaatsen.
Bovendien bekijkt de bank of het
aantal computercentra (nu vijf) kan
worden verminderd en of ze in na-
volging van ABN AMRO en de
Rabobank bepaalde ondersteunen-
de diensten (transport, drukkerij,
kantine) goedkoper kan uitbeste-
den.
Al met al gaat het over een aantal
jaren volgens Hamaker al snel om
1.000 van de 23.000 arbeidsplaatsen
bij de NMB-Postbank. Over de
computercentra moet al binnen een
halfjaar een besluit vallen.
De raad van bestuur van de NMB
Postbankgroep ontkent in een reac-
tie dat er sprake is van het verdwij-
nen van duizend arbeidsplaatsen.
Uitspraken van de bond hierover
berusten niet op plannen van de
bank en evenmin op hetgeen tij-
dens het reguliere overleg met de
vakbond is besproken. Dit jaar
neemt de werkgelegenheid, deels in
het buitenland, deels in Nederland,
zelfs met 2 procent toe, aldus de
raad.
De bestuursraad bevestigt dat beke-
ken wordt of er banen weg kunnen
bij de staforganen. Dit zou ongeveer
130 arbeidsplaatsen betreffen. Ver-
der zijn er „geringe gevolgen" voor
de werkgelegenheid .door hergroe-
pering van de overtypecentrales
van de NMB Bank en is het wach
ten nog op de studie naar de organi-
satie van de computercentra.

Racisme
Uit een recente enquête
blijkt, dat veertig procent
van de Nederlanders zich
zorgen maakt over de in-
vloed van de islam op onze
samenleving. Uit een ander
opinie-onderzoek, georga-
niseerd in samenwerking
met het Limburgs Dagblad,
kwam onlangs naar voren

1 dat bijna 25 procent van de
Nederlanders liever niet naast een buitenlander woont, waarmee
in principe mensen van Mediterrane oorsprong - of nog verder
weg - worden bedoeld. Dat is, in kort bestek, de manier waarop
in ons zo tolerant hetende vaderland tegen buitenlanders wordt
aangekeken.
Reageerden wij tot voor kort nog met afschuw en onbegrip op
onze Oosterburen, waar extreem-rechts honderden aanslagen op
buitenlandse asielzoekers, zigeuners, Vietnamezen en hun woon-
en verblijfplaatsen pleegde, nu is het moment aangebrokenom de
hand in eigen boezem te steken. Ook in ons land blijken mensen
en groeperingen voor te komen die geen haar beter zijn dan die
in Duitsland en, ander voorbeeld, het Frankrijk van Le Pen.
Onbekenden pleegden zaterdagochtend vroeg een aanslag op
een moskee in Amersfoort, nadat eerder al twee bomaanslagen
waren gepleegd tegen instellingen voor migranten in Den Haag.
Daarbij mag niet uit het oog worden verloren dat racistisch gedrag
van toeschouwers tijdens sportwedstrijden al veel langer schering
en inslag is. Het is te simpel om schouderophalend op deze - vrij
amateuristische - aanvallen tegen buitenlanderste reageren. Er is
kennelijk binnen de Nederlandse maatschappij een draagvlak
voor dit soort terreuracties, of, anders gezegd, een voedingsbo-
dem. Te veel mensen in deze maatschappij kijken, zoals uit eerder-
genoemde enquêtes blijkt, met scheve ogen tegen buitenlanders
aan en geven daarvan uiting tegenover vrienden en bekenden.
Op die manier beïnvloeden zij anderen, die wel bereid zijn tot
schandelijke terreuracties over te gaan. Die doen wat zijzelf slechts- hardop? - denken.
Het is niet uit te sluiten dat een deel van de angst voor vreemdelin-
gen en de vreemdelingenhaat voortkomt uit onwetendheid. Een
aanzienlijk deel van de inwoners van dit land is van buitenlandse
afkomst. Zij of hun ouders kwamen als gastarbeiders danwei als
vluchtelingen naar ons land. Er werd bij hun komst - ook door de
overheid - te veel de nadruk gelegd op materiële zaken en te
weinig aandacht besteed aan de maatschappelijke begeleiding,
zowel van de buitenlanders als van de inwoners van dit land. Hoe
is het anders te verklaren dat zo veel Nederlanders zo vreemd
aankijken tegen een wereldgodsdienst als de islam? Het mag dui-
delijk zijn dat hier voor de overheid en voor het onderwijs heel
belangrijke taken zijn weggelegd.
Het is echter zonneklaar dat de overheid er op de eerste plaats
op zal moeten toezien dat een escalatie van het racistisch geweld
tot elke prijs dient te worden voorkomen. Justitie zal maatregelen
moeten nemen om migranten en instellingen in Nederland te be-
schermen. De Nederlandse Sport Federatie heeft daartoe inmid-
dels een voorzet gegeven. Binnen twee maanden komt de NSF
met een reeks maatregelen die racisme door voetbalfans moet
bestrijden. Zo zullen bij wedstrijden toeschouwers, die racistische
uitlatingen doen of handelingen verrichten, gearresteerd worden.
De NSF heeft begrepen dat de maat vol is en dat het - beginnend— kwaad van het racisme met wortel en tak moet worden uitge-
roeid om erger te voorkomen PS.

punt uit
Recht

De Week van het Recht is een
doorslaggevend succes gewor-
den. Honderdduizend mensen
hebben tussen 21 en 25 januari
de uiteenlopende activiteiten
bezocht die overal in het land
werden georganiseerd. Daarbij
ging het om voorlichtings-
bijeenkomsten voor publiek,
ondernemers en juristen en za-
terdag een open dag met onder-
meer massaal bezochte rechts-
zittingen in verschillende
steden. De open dag op de
rechtbanken en kantongerech-
ten heeft de meeste belangstel-
ling getrokken. Daar kwamen
volgens de organisatoren
50.000 mensen op af.

Bomaanslagen
Bij twee bomaanslagen in Is-
tanbul zijn zaterdag twee men-
sen gedood en vijf verwond.
Volgens officiële berichten ont-
plofte er een bom in de oude
bazar van de stad en bijna tege-
lijkertijd in een modern win-
kelcentrum. Dertig personen
werden gearresteerd. Over de
daders en hun motieven werd
niet onmiddellijk informatie
verstrekt.

Arrestatie
Op bevel van de Antwerpse on-
derzoeksrechter is een man
gearresteerd die te maken zou
hebben met de verdwijning
van het Antwerpse meisje Inge
Breughelmans uit Wuustwezel.
Dat heeft het parket in Antwer-
pen bevestigd. De 14-jarige In-
ge Breughelmans is op 30 de-
cember van het afgelopen jaar
spoorloos verdwenen. Ondanks
uitgebreide zoekacties is er
sindsdien geen spoor van het
meisje gevonden.

Brand
Door een felle uitslaande brand
in enkele woningen in de Rot-
terdamse Schepenstraat is za-
terdagmorgen een nog onbe-
kende persoon om het leven
gekomen. Ook over de oorzaak
was nog niets bekend.

Speurders
B en W van de Zuidhollandse
gemeente Albrandswaard wil-
len een gespecialiseerd com-
mercieel bedrijf inschakelen
om de niet-geregistreerde hon-
den in de gemeente op te spo-
ren. Op 'no cure, no pay'-basis
gaan de speurders gewapend
met een door de gemeente ver-
strekte legitimatie in een
maand tijd alle 5.500 woningen
van het plaatsje langs.

Feest in Tibet

" Een contingent Indiase commando's dat normaal
de grens tussen India en Tibet bewaakt, loopt mee in
een mars ter viering van de 42-ste onafhankelijk-
heidsdag in Tibet.

Maandag 27 januari 1992"3

(ADVERTENTIE)

Het is zover. Gehlen is verhuisd naar Sittard.
Vanaf vandaag zijn wij gevestigd in een geheel
nieuw bedrijfspand met showroom op het
industrieterrein Bergerweg, aan de Hasseltsebaan.

EU ®mMt,mmL
binnerv/buitenzonweringen, rolluiken,
vouw-/paneelwanden, garagepoorten en
bedrijfsdeuren, beveiligmgsnekwerken

|Ll3)) "^ Sittard, Fischerpad 9a
||>Ssf *"'° (Industrieterrein Bergerweg /aan Hasseltsebaan)l"Zr~-^ Telefoon 046-510050 Fax 046-580999rOITraZO Postbus 5351, 6130 PJ Sittard ,

" limburgs dagblad""]

Tibet is al lang door India erkend als een autonome
Chinese regio. Tibets geestelijk leider de Dalai Lama
en zijn regering zitten nog altijd in ballingschap in
India. Foto: EPA
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Geheel onverwacht werd uit ons midden weg-
genomen, voorzien van de h. sacramenten, op
de leeftijd van 61 jaar, mijn lieve man, onze
zorgzame vader, schoonvader, opa, broer,
schoonbroer, oom en neef

Frans Maassen
echtgenoot van

Bertha Huynen
Kunrade-Voerendaal: H.B. Maassen-Huynen

Hub en Kitty
Maassen-Gijzen
Suzanne, Guido
Fieny en Giel
Eggen-Maassen
Ramon, Rico
Bep en Petro
Hupperichs-Maassen
René Maassen en
Yolanda van Rey
Familie Maassen
Familie Huynen

Voerendaal, 25 januari 1992
Heerlerweg 120
6367 AG Voerendaal
De plechtige eucharistieviering zal gehouden
worden op woensdag 29 januari a.s. om 11.00
uur, in de parochiekerk O.L. Vrouw van Altijd-
durende Bijstand te Kunrade, waarna aanslui-
tend begrafenis op de algemene begraafplaats te
Voerendaal.
Gelegenheid tot schriftelijke condoleance, ach-
ter in de kerk, vanaf 10.30 uur.
De dierbare overledene zal bijzonder worden
herdacht tijdens de avonddienst op dinsdag a.s.
in voornoemde kerk, om 19.00 uur.
Frans is opgebaard in een der rouwkamers van
de begrafenis- en crematievereniging Voeren-
daal, Kerkplein 43 Voerendaal, alwaar gelegen-
heid tot afscheid nemen, dagelijksvan 18.30tot
19.00 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen,
gelieven deze annonce als zodanig te beschou-
wen.

Met grote verslagenheid namen wy kennis van
het plotselinge overüjden van de heer

Frans Maassen
Hij was mede-oprichter der vereniging, oud-
voorzitter, tevens vele jaren bestuurslid en oud-
voorzitter van de tentoonstellingscommissie
van kanarievereniging De Vogelvrienden Kun-
rade.
Ons medeleven gaat uit naar zijn vrouw en kin-
deren.

Namens:
Beschermvrouw, bestuur en
leden van De Vogelvrienden
Kunrade

Met verbijstering hebben wij kennis genomen
van het geheel onverwachte overlyden van ons
lid en goede vriend

Frans Maassen
Zijn tomeloze inzet, de Vasteloavend in Kunder
mee te helpen uitdragen en zijn kameraadschap
zullen in onze herinnering bewaard blijven.
Moge zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen de
kracht vinden dit smartelijke verlies te dragen.

CV. deKaatboere
Road van Elf
PrinsRob I

Kunder, 25 januari 1992

t
Dankbaar voor hetgeen hij voor ons betekend
heeft, nam God heden, voorzien van de h. sacra-
menten der stervenden, tot Zich, in de leeftijd
van 83 jaar, onze goede vader, schoonvader,
grootvader, overgrootvader, schoonbroer, oom
en neef

Jan van Tilburg
weduwnaar van

Mientje Jacobs
In dankbare herinnering:

Simpelveld: Janus van Tilburg
Ketie van Tilburg-Bisschops

Simpelveld: Piet van Tilburg
Jok van Tilburg-Janssen

Berg en Lenie Hendriks-van Tilburg
Terblijt: Frans Hendriks

en alzijn klein- en
achterkleinkinderen
Familie Van Tilburg
Familie Jacobs

Simpelveld, 25 januari 1992
Corr.adres: Clara Feystraat 13
6369 CH Simpelveld
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de
begrafenis, zal plaatshebben op donderdag 30
januari om 10.00 uur in de parochiekerk van de
H. Remigius te Simpelveld.
Overtuigd van uw medeleven is er geen condo-
leren.
Woensdag om 19.00 uur zal mede ter intentie
van de overledene een h. mis worden opgedra-
gen in de hulpkerk St. Jozef Arbeider te Huls-
Simpelveld.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen,
gelieven deze annonce als zodanig te beschou-
wen.

t
Na alle fijne jaren die wij met hem mochten be-
leven, hebben wij geheel onverwacht, voorzien
van de h. sacramenten der zieken, in de leeftijd
van 74 jaarafscheid moeten nemen van

Jan Schevers
Familie Schevers

Sittard, 26 januari 1992
Oude Weg 24
6136 VZ Sittard
De plechtige uitvaartdienst zal plaatsvinden
donderdag 30 januari a.s. om 11.45 uur in de
H. Josephkerk te Stadbroek-Sittard, gevolgd
door de crematie in crematorium Nedermaas,
Vouershof 1 te Geleen om 13.15 uur.
Samenkomst in de kerk, waargelegenheid is tot
schriftelijk condoleren vanaf 11.15 uur.
Avondwake woensdagavond om 18.30 uur in
voornoemde kerk.
De overledene is opgebaard in het mortuarium
van het Maaslandziekenhuis te Sittard, alwaar
gelegenheid is tot afscheid nemen dagelyks van
17.30uur tot 18.15 uur.

Veel te jong is plotseling van ons heengegaan,
op de leeftijd van 65 jaar, myn lieve man, onze
goede zorgzame vader en lieve opa

Rieks Bening
echtgenootvan

Lieske Haan
In dankbare herinnering:

Brunssum: L. Bening-Haan
Brunssum: Rieks
Brunssum: Reinold
Mechelen: Armemarie en Marcel

Jojanneke
Brunssum: Gertie

Lindaen Dennis
Familie Bening
Familie Haan

25 januari 1992
Corr.adres: Langeberglaan 26
6445 AS Brunssum
De crematie zal plaatsvinden op donderdag 30
januari a.s. om 13.30 uur in het crematorium te
Heerlen, Imstenraderweg 10.
Alwaar gelegenheid bestaat tot schriftelyk con-
doleren.
Voor vervoer naar het crematorium en terug is
gezorgd. De bus vertrekt vanaf verenigingsge-
bouw De Burcht om 12.50 uur.
Rieks is opgebaard in het mortuarium van het
St. Gregoriusziekenhuis te Brunssum. Afscheid
nemen dagelijks van 17.30 tot 18.30 uur.
Zij die onverhoopt geen kennisgeving mochten
ontvangen, gelieven deze annonce als zodanig
te beschouwen.

B
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Met verslagenheid vernamen wij het plotseling
overlijden van ons zeer gewaardeerde bestuurs-
lid, de heer

Rieks Bening
In hem verliezen wij een stuwende kracht en
geacht bestuurder van onze stichting.
Wij uiten onze dankbaarheid voor de vele on-
baatzuchtige diensten die hij aan onze stichting
bewezen heeft.
Zijn gedachtenis zal steeds in onze stichting
blijven voortleven.
Wij wensen zijn vrouw, kinderen en familie veel
sterkte toe met dit verlies.

Bestuur Stichting GlückAuf
VerenigingsgebouwDe Burcht
BrunssumI I

Diep getroffen hebben wij kennis genomen van
het plotseling overlijden van ons zeer gewaar-
deerde bestuurslid, lid van de activiteitencom-
missie en talloze campagnecommissies

Rieks Bening
Wij wensen zijn familie veel sterkte bij dit ver-
lies.

Partij van deArbeid
Brunssum

I t
Onze broer, schoonbroer, oom en neef is op
70-jarige leeftijd, na een langdurige ziekte op 24
januari in Canada overleden

Bertho Corteze
echtgenoot van

Lies Vrencken
Familie Corteze

Corr.adres: De Winter-Vrencken
Keekstraat 28
6413 HP Heerlen

I ï
Bedroefd om zijn heengaan, doch dankbaar
voor alles wat hij voor ons deed en betekend
heeft, geven wij u kennis, dat toch nog vrij on-
verwacht van ons is heengegaan

Henricus Franciscus
Raemaekers

echtgenoot van

Maria Clementina Otker
Hij overleed in de leeftijd van 72 jaar, voorzien
van het h. sacrament der zieken, na een liefde-
volle verzorging in het De Weverziekenhuis te
Heerlen.

Heerlen: Mevr. M.C. Raemaekers-Otker
Brunssum: Ria en John

Debets-Raemaekers
Mireille en Frank
Sandra
Mark

Kerkrade: Harry en Rose-Marie
Raemaekers-Crasborn
Erwin
Janine

Einighausen: Gerard en Gerda
Raemaekers-Schaepkens
Bart
Moniek

Lith: Mathieu en Annette
Raemaekers-Derks
Iris
Esther

Heerlen: Yvonne en Hans
Fokkens-Raemaekers
Da'niëlle
Suzanne
Familie Raemaekers
Familie Otker

Heerlen, 25 januari 1992
Vorstenstraat 31
Corr.adres: St. Hubertuslaan 56
6467 CX Kerkrade
De plechtige uitvaartdienst zal gehouden wor-
den op woensdag 29 januari a.s. om 11.00 uur in
de parochiekerk van de H. Franciscus van Assi-
sië te Heerlen, Laanderstraat, waarna aanslui-
tend de begrafenis zal plaatsvinden op de be-
graafplaats Imstenrade.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is
tot schriftelijk condoleren.
Rozenkransgebed tot intentie van onze dierbare
overledene dinsdag 28 januari om 18.10 uur in
voornoemde parochiekerk, waarna aansluitend
om 18.30 uur een eucharistieviering.
Gelegenheid tot afscheid nemen in de rouwka-
pel van het De Weverziekenhuis te Heerlen,
dagelijks van 16.00 tot 17.00 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen,
gelieven deze annonce als zodanig te willen be-
schouwen.

t
Wij wisten dat het onvermijdelijke zou komen,
maar we wisten niet dat het zo moeilijk zou zijn.

Met droefheid geven wij kennis van het overüjden van myn dierbare
man, onze vader, schoonvaderen opa

Rie Dirx
"tz 25 juni 1921 t 25 januari 1992

oud locoburgemeester, -wethouder en -raadslid
van de gemeente Beek
oud tweede-kamerlid

ridder in de orde van Oranje Nassau
dragervan de zilveren erepenning van de gemeente Beek

dragervan de Ehrennadel in Silber
van de partnergemeente Gundelfingen an derDonau

echtgenoot van

Wies Teulings
weduwnaar van

Maria Collard
Beek: W.Dirx-Teulings
Stem: Els op den Camp-Dirx

Louis op den Camp
Michel
Camille t
Milou
Regine

y Beek: Annet Smeets-Dirx
Fred Smeets
Ralph
Dennis

Breda: Armelies Stobbelaar-Dirx
Martin Stobbelaar
Robert

Geleen: Maria Claessen-Dirx
JoClaessen
Justin
Familie Dirx
Familie Teulings
Familie Collard

6191 AN Beek, Marykestraat 23
De plechtige uitvaartdienst zal plaatsvinden op donderdag 30 januari
om 10.30 uur in de parochiekerk van O.L.Vrouwvan de Wonderdadi-
ge Medaille te Beek, waarna de crematie in het crematorium Neder-
maas te Geleen.
Er is geen condoleren.
Woensdagavond om 19.00 uur wordt de avondmis gehouden in voor-
noemde kerk.
De overledene is opgebaard in de rouwkamer van Uitvaartcentrum
Daemen, Prins Mauritslaan 5 te Beek.
Gelegenheid om afscheid te nemen dagelyks van 18.30 tot 19.00uur.
Mochten wij nog iemand vergeten zijn, dan hopen wij dat deze an-
nonce als kennisgeving beschouwd wordt.

Het is onze droeve plicht u te berichten dat na een lange strijd is
heengegaan, de heer

J.H. Dirx
oud-raadslid/wethouder

ridder in de orde van Oranje Nassau
drager van de zilveren erepenning

van de gemeente Beek
dragervan de Ehrennadel in Silber

van de partnergemeente Gundelfingen an der Donau

Ruim 36 jaar was de heer Dirx lid van de gemeenteraad, waarvan 16
jaren wethouder.
Hy heeft zich gedurende deze periode voor Beek en haar burgers
zeer verdienstelijk gemaakt.
Onze deelneming gaatuit naar zijn echtgenote, kinderen en kleinkin-
deren.

De raad van de gemeente Beek (L.)
de sekretaris de voorzitter
H.J. Meijers A.GJ. van Goethem

Met leedwezen geven wij kennis dat na een lange strijd is overleden,
de heer

J.H. Dirx
oud-raadslid/wethouder

ridder in de orde van Oranje Nassau
drager van de zilveren erepenning

van de gemeente Beek
drager van de Ehrennadel in Silber

van de partnergemeente Gundelfingen an derDonau

Gedurende 36 jaar gaf hij alsraadslid met grote toewijding zijn beste
krachten aan de gemeente en gemeenschap, waarvan 16 jaren als
wethouder.
Wij wensen zijn echtgenote, kinderen en kleinkinderen sterkte toe
om dit verlies te dragen.

Burgemeester en wethouders
en personeel gemeente Beek (L.)
Sekretaris, Burgemeester
H.J. Meijers A.GJ. van Goethem

Heden bereikte ons het bericht dat na een lange stryd is overleden,
de heer

J.H. Dirx
In 1970 was de heer Dirx een van de grondleggers van de jumelage
tussen de gemeente Beek en onze stad Gundelfingen an der Donau.
Voor zijn jarenlange bijzondere verdiensten in deze werd hem in
1985 de Ehrennadel in Silber van de stad Gundelfingen uitgereikt.
Zijn nagedachtenis houden wy in ere en onze deelneming gaat uit
naar zijn familie.

Stadt Gundelfingen an der Donau,
1. Bürgermeister,
P. Schweizer.

Met grote verslagenheid hebben wij kennis genomen van het overlij-
den van de heer

J.H. Dirx I
Vanaf de oprichting was hij als bestuurslid verbonden aan onze
school, waarvan de laatste jaren als voorzitter.
Wij wensen zijn echtgenote, kinderen en kleinkinderen veel sterkte
toe.

Bestuur V.V.0.L., Plaatselijk Stichtingsbestuur,
M.R., 0.R., direktie, personeel en leerlingen van
S.G. Proosdijveld te Beek.

Wij hebben kennisgenomen van het overlijden van ons erelid,

Rie Dirx
Vele jaren heeft hij als wethouder en raadslid klaar gestaan voor de
mensen in Beek. In de WD, afdeling Beek, bracht hij de nodige er-
varing, wysheid en inzet in.
Wij zullen hem missen!
Wies, kinderen en kleinkinderen wensen wij veel sterkte.

VVD, afdeling Beek
Bestuur: drs. J.J.H. De la Haye, vz
Fractie: dr. J.J. Schrijen

ing. R.L.G. Swelsen

'l_______________________________________________________________________________H^«PH^_Bi^^
__^
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Tot onze grote droefheid, maar dankbaar voor het vele dat hij voor
ons betekend heeft, delen wij u mede dat heden, van ons is heenge-
gaan,voorzien van deh. sacramenten, mijn lieve man, onze goede en
zorgzame vader, schoonvader, opa, broer, zwager, oom en neef

Egidius Peter Hubert
Senden

echtgenootvan

Rosalina Maria Hubertina
Schrijnemakers

op de leeftijd van 69 jaar.

In dankbare herinnering:
Kerkrade: R.M.H. Senden-Schrijnemakers
Kerkrade: Léon Senden en JacquelineAdams

Assen: Bert en Miriam Senden-Senden
Richelle

Kerkrade: Pierre Senden
Familie Senden
Familie Schrijnemakers

24 januari 1992
Crombacherstraat 28
6365 AH Kerkrade
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de begrafenis zal plaats-
hebben op Woensdag 29 januariom 11.00 uur in de parochiekerk van
O.L. Vrouw van Lourdes te Kerkrade-Gracht.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid tot schriftelyk condole-
ren.
De dierbare overledene zal bijzonder herdacht worden tijdens de
avondmis van dinsdag 28 januari a.s. om 19.00 uur in voornoemde
kerk.
Gelegenheid tot afscheid nemen in de rouwkapel van het De Wever-
ziekenhuis te Heerlen, dagelyks van 16.00 tot 17.00 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, gelieven deze annon-
ce als zodanig te beschouwen.

t
I t

Na een werkzaam en liefdevol leven voor het
gezin, dat alles voor haar betekende, geven wij
met droefheid kennis, dat geheel onverwacht
van ons is heengegaan, mijn lieve echtgenote,
onze zorgzame moeder, schoonmoeder, oma,
dochter, zus, schoonzus en tante

Martha Amelia Baus
echtgenotevan

Johannes Jacobs
Zij overleed in de leeftyd van 67 jaar.

Eygelshoven: J.Jacobs
Kerkrade: Arthur Jacobs

Ankie Jacobs-Rijst
Eygelshoven: Richard Jacobs

Venlo: YvonneEgilmez-Jacobs
Landgraaf: Johnny Jacobs

Petra Jacobs-Lemmens
Kerkrade: Eveline

Kowalski-Jacobs
Alfred Kowalski

Heerlen: Angelina Jacobs
en haar kleinkinderen
Familie Baus
Familie Jacobs

Eygelshoven, 25 januari 1992
Molenweg 83
6471 HB Eygelshoven
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de
begrafé-iis, zal worden gehouden op woensdag
29 januari a.s. om 11.00 uur in de parochiekerk
van de H. Pastoor van Ars te Eygelshoven-
Hopel.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is
tot schriftelijk condoleren.
Avondmis tot intentie van onze dierbare overle-
dene dinsdag 28 januari om 19.00 uur in voor-
noemde parochiekerk.
Gelegenheid tot afscheid nemen in.het streek-
mortuarium (gelegen op het terrein van deLüc-
kerheidekliniek), St. Pieterstraat 145 te Kerk-
rade-Chèvremont, dagelijks van 18.00 tot 19.30
uur.

I ï" 1Geen woord raakt aan de ziel der dingen
geen poëzie in ritme noch in rijm
vermag tot diep van binnen door te dringen
slechts in de stilte hoort het hart
iets van 't geheim.

Cornelia Maria
Constantina Wanders

weduwevan

Johannes Henricus de Rijk
Wij zijn dankbaar dat zij tot het laatste moment
bij ons kon zijn.
Dat wilde zij graag.
Op zaterdag 25 januari 1992 is zij vredig gestor-
ven onze lieve moeder, schoonmoeder en oma.
Zij is 80 geworden. Wij missen haar erg.

H.P. deRijk
L.J. de Rijk-I)aamen
Y.C.M, deRijk
en haarkleinkinderen
en achterkleinkind

Maasbracht, 25 januari 1992
Dokter Engelsoord 1, flat 42
Corr.adres: Gelreplein 31,
6067 CW Linne
De plechtige eucharistieviering wordt gehou-
den op woensdag 29 januari 1992 om 13.00 uur
in de parochiekerk van St. Gertrudis te Maas-
bracht.
Om 14.30 uur vindt de crematie plaats in het
crematorium Nedermaas te Geleen.
Samenkomst in voornoemde kerk. Vanaf 12.30
uur is daar gelegenheid tot schriftelijk condole-
ren.
Dinsdag om 19.00 uur avondmis voor haar ziele-
rust in derecreatiezaal van het Dokter Engels-
oord te Maasbracht.
Moeder ligt opgebaard in Uitvaartcentrum
Sniekers, Wilhelminalaan sa, Maasbracht.
Gelegenheid tot afscheid nemen maandag en
dinsdag van 17.00 tot 17.30 uur.

t
Na een leven dat getekend werd door eenvoud,
goedheid, en behulpzaamheid, is heden gehe6

onverwacht op 72-jarige leeftyd van ons heen|e
gaan, mijn lieve vrouw, onze moeder, schooi1
moeder, oma, overgrootmoeder, zuster, schoof
zuster, tante en nicht

Mia Vromen
weduwe van

Jacob Weber
echtgenote van

Gerrit Voss
Brunssum: G.A. Voss
Eindhoven: JanWeber

Christine Weber-Fei jen
Landgraaf: Piet Weber

Tilly Weber
Brunssum: SjirVoss

Yvonne Voss-van den Berge
Brunssum: Marlies de Vries-Voss

Bert de Vries
Süsterseel: Thea Ernst-Voss

JoepErnst
kleinkinderenen
achterkleinkind
Familie Vromen
Familie Voss
Familie Weber

Brunssum, 24 januari 1992
Merkelbeekerstraat 36
6441 KL Brunssum
Gelegenheid om afscheid te nemen, dagelij
van 17.30 tot 18.30 uur in het mortuarium v3'
het St. Gregoriusziekenhuis te Brunssum.
Avondwake, dinsdag om 19.00 uur in de hiert*
te noemen kerk.
In de St. Gregoriuskerk, aan de Kerkstraat *Brunssum, zal de plechtige uitvaartdienst &
houden worden op woensdag 29 januari a.s. C
11.00 uur.
De begrafenis vindt aansluitend plaats op "gemeentelijke begraafplaats aan de Merkelbe*
kerstraat.
Samenkomst in de kerk, waar gelegenheid }.
uw naam in het condoléanceregister te schril
ven.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangt
gelieven deze annonce als zodanig te beschQlJ
wen.
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Overval op
postkantoor

'TTARD - Drie gemaskerde man-J*n hebben zaterdagochtend een
aan de Gelderse-

j/aat in Sittard overvallen. De buit
volgens de politie uit 'een

,r|JJzienlyk geldbedrag. Het agent-
\ hap is ondergebracht in een krui-

" elierswinkel.
toe "c Winkel en het postagentschap
karen zaterdagochtend nog maarl open, toen de drie mannen bin-

De kruidenier werd
et een slagersmes bedreigd en de

beheerder van het agentschap met
een pistool. De derde gemaskerde
hield de twee beheerders met een
verkort jachtgeweer onder schot.
Nadat de geldla van de PTT was ge-
plunderd, wilden de overvallers'ook
een kijkje nemen in de brandkast.
Toen dat te lang duurde, gingen ze
er vandoor, vermoedelijk met een
auto.

De politie van Sittard zoekt nog
naar de daders. De overvaller met
het slagersmes is dik en tevens
breed in de schouders. Zijn collega
met het pistool is minstens 1.90 me-
ter en droeg een legerjack en een
bivakmuts. De derde overvaller
meet 1.70 meter en droeg een glim-
mende rode jas en een bivakmuts.

Protestwandeling rond groeve ’t Rooth
Zeshonderd wandelaars
trotseren regen en mist

— Van onze verslaggever

JjJAftGRATEN - Druilerig weer enjjj^t trotserend, protesteerden gis-
j r^n circa zeshonderd wandelaars
v Margraten tegen verdere afgra-
jjjgvan groeve 't Rooth. Een wan-jj'^g die door de leden van de

Verontruste Plateaubewo-
■"s was uitgezet om de mensen

gemaals met de neus op het feit teJ^ken dat gedeputeerde staten
v n oerstukje Limburg willen laten*rawijnen.

v c afé 't Plateau was het gistermor-
w*J al vroeg een gezellig komen enJTJ>I van wandelaars. Zy kregen al-Jftaal een uitgebreide plattegrond
j3" de route van ongeveer zes kilo-

rond 't Rooth in de hand ge-
y^kt. Ook kon een handtekening
/>rden gezet op een lijst als steun-

tegen verdere aantasting

van het plateau en het behoud van
het dorp 't Rooth.

„We stellen de mensen in de gele-
genheid het plateau in al zyn facet-
ten te leren kennen", zegt Lukas
van der Hijden, bedenker van de
wandelroute en lid van de Veron-
truste Plateaubewoners. „Veel bur-
gers weten weinig afvan de bijzon-
dere charme van dit uniek oerland-
schap. Zon plateau als hier in
Margraten is in Limburg alleen nog
maar te vinden in Schimmert. Ve-

len denken dat Limburg een land
van heuvels is, maar het is juist een
landschap van dalen."

In café 't Plateau werd een televisie-
uitzending van RVU uit 1984 aan de
bezoekers getoond. „De problema-
tiek rond de afgraving is er nog
steeds", zegt een aandachtige toe-
schouwer. „De strijd duurt al jaren.
Als de provincie toestemming geeft
om mergel te winnen door de be-
langrijkste verbindingsweg tussen
Cadier e,n Keer en Gasthuis over te
steken, dan is het hek van de dam.
Dan moet gevreesd worden dat ook
de mergelwinning van het andere
gedeelte van het plateau, waar des-
tijds de ENCI geen toestemming
voor kreeg, weer om de hoek komt
kijken. Waakzaamheid is geboden."

„Dat klopt", zegt Lukas van der Hij-
den, bewoner van het Wolfshuis.
„Gasthuis is een beschermd dorps-
gezicht. Maar in principe zijn de
zorgen van de bewoners van Gast-
huis precies hetzelfde als die van de
bewoners op 't Rooth. Ook wij wor-
den in de toekomst bedreigd met
afbraak van de onze woningen als
Ankersmit zijn zin krijgt."

Zoals bekend heeft GS het voorne-
men uitgesproken circa dertig hec-
tare van het plateau van Margraten
af te laten graven door Ankersmit
Maalindustrie. Het dorp 't Rooth
wordt dan definitief van de kaart
geveegd. Tot 2 februari kunnen be-
zwaarschriften worden ingediend
bij GS. Uiteraard heeft de stichting
Verontruste Plateaubewoners dit
onlangs gedaan. Ook Groen Links
Limburg heeft inmiddels een be-
zwaarschrift ingediend.

|*t- — — __
__;

üe route rond en door 't Rooth trok veel jonge gezinnen. Foto: frits widdershoven

Limburg
Geen bijzondere werking bij reumapatiënten

Gewoon oefenbad even
goed als thermaalbad

Von onze verslaggever

UTRECHT - Een behande-
ling van reumapatiënten in
een thermaalbad is niet
doeltreffender dan een be-
handeling in een gewoon
oefenbad. Dit blijkt uit een
onderzoek van de afdeling
reumatologie van het St.
Maartens Gasthuis in Ven-
lo.

In veel Europese landen wordt hy-
drotherapie (oefeningen in water)
gegeven in thermaalbaden, baden
met natuurlijk bronwater met een
speciale temperatuur en een specia-
le samenstelling. Aan dat water
wordt een heilzame werking toege-
schreven.

Nederland telt drie thermaalbaden,
waarvan twee in Limburg (Arcen en
Valkenburg). Enkele ziektekosten-
verzekeraars vergoeden sinds kort
op beperkte schaal thermaalbadbe-
handelingen.

Vergeleken
De Venlose onderzoekers hebben
een groep van 27 reumapatiënten
die fysiotherapeutisch werd behan-
deld in het thermaalbad in Arcen
vergeleken met een qua leeftijd en
ziekteduur overeenkomende groep
van 19 patiënten die dezelfde be-
handeling kreeg in het oefenbad
van een ziekenhuis in Sittard.

Ze melden in het Nederlands Tijd-
schrift voor Geneeskunde dat bij
beide groepen de duur van de och-
tendstijfheid duidelijk korter werd:
voor de behandeling 60 minuten en
daarna respectievelijk 43 (thermaal-
bad) en 41 minuten (oefenbad). Op
alle andere punten ((waaronder ma-
te van pijn, activiteiten van het da-
gelijks leven en psychosociale as-
pecten van de ziekte) deed zich in
beide groepen nauwelijks of geen
verbetering voor.

Geen rol
De Groningse reumatoloog prof.dr.
M. van Rijswijk concludeert dat oe-
fentherapie in warm water welis-
waar een gunstige invloed kan
hebben op bepaalde klachten, maar
dat de samenstelling van het water
daarbij geen rol speelt.
Hij stelt in het tijdschrift dat het be-
ter zou zijn veel meer patiënten de
mogelijkheid te bieden om min-
stens een keer per week onder be-
geleiding van een fysiotherapeut in
water van 30 graden te oefenen, dan
een beperkte groep in aanmerking
te laten komen voor een verblijf in
een kuuroord.

Van Rijswijk heeft de indruk dat
het opnemen van kuurreizen in het
verstrekkingenpakket van sommige
verzekeraars vooral een „commer-
cieel wervingsitem" is.

Volgens hem zouden de verzeke-
raars voorrang moeten geven aan
het verbeteren van de nog gebrekki-
ge mogelijkhedenvoor behandeling
in de directe omgeving van de pa-
tiënten. Zo zouden ze openbare
zwembaden een vergoeding kun-
nen geven voor het minstens een
keer per week tot 30 graden opvoe-
ren van de watertemperatuur en
voor faciliteiten als een badlift en
aangepaste toiletvoorzieningen.

Universiteit
in Maastricht

minder in trek
MAASTRICHT - In tegenstelling
tot andere jaren is de Rijksuniversi-
teit Limburg in Maastricht minder
in trek bij de studenten dan andere
universiteiten in Nederland. Dat
valt af te leiden uit een publikatie in
het zaterdag verschenen nummer
van 'Observant', het blad van de
Ryksuniversiteit Limburg.

Volgens dit blad vertoont het aantal
kandidaten dat zich voor een uni-
versitaire studie in Nederland heeft

aangemeld voor het eerst sinds vele
jaren een daling. Stonden verleden
jaar bij het Centraal Bureau Aan-
melding en Plaatsing nog 35.815
studenten ingeschreven, thans nog
maar 32.588.

De belangstelling voor Maastricht is
bij de vooraanmelders in één jaar
gedaald van 1.917 in januari 1991 tot
nu nog 1.603. De daling is Maas-
tricht is groter dan elders, namelijk
17 procent tegenover een landelijk
gemiddelde van 15 procent.

De medische faculteit in Maastricht
geeft praktisch geen daling te zien.
De„overige faculteiten wel. Gezond-
heidswetenschappen en economie
gingen in belangstelling terug van
512 naar rond 430 studenten en
rechten van 342 naar 298. De be-

langstelling voor cultuur- en weten-
schapstudies halveerde: van 87 naar
43.

Autobestuurder
zwaar gewond

VALKENBURG - By een aanrij-
ding op de Cauberg in Valkenburg
tussen een taxibusje en een perso-
nenauto, is een automobilist uit
Maastricht vrijdagnacht zwaar ge-
wond geraakt.
Met hulp van de brandweer moest
de Maastrichtenaar uit zijn wagen
worden gehaald. Bij aankomst in
het Academisch Ziekenhuis in
Maastricht werd hij direct geope-
reerd.

Met weemoed doch met grote dankbaarheid
voor wat zij voor ons heeft betekend, willen wij
u in kennis stellen van het overlyden van onze
lieve moeder en oma

Maria
van Meulenaarsgraf

weduwe van

Mariennes Jagt
op de leeftijd van 80 jaar.

Valkenburg a/d Geul: Manny Jagt
Bob Huynen
Rien
Robin en Jolanda
Roy en Kugene

Sittard: Marinus Jagt
Hennie Jagt-Bergsma
Kyra enRichard
Marco
Maureen en Jannie

Oirsbeek: Marcel Jagt
Gusta Jagt-de Graaf
Marcella

6137 SV Sittard, 25 januari 1992
Dorpstraat 32
Samenkomst voorafgaande aan de crematie
vindt plaats op donderdag 30 januari 1992 in de
aula van het crematorium aan de Imstenrader-
weg 10 te Heerlen. Aanvang van de dienst om
14.30 uur.
Zij die ons liefen dierbaarwas ligt opgebaard in
de rouwkapel van het Maaslandziekenhuis aan
de Heinseweg te Sittard.
Bezoekuren dagelijks van 17.30 tot 18.15 uur.

I t
Diep bedroefd, maar dankbaar voor hetgeen zij
voor ons betekend heeft, geven wij u kennis,
dat na een lang ziekbed van ons is heengegaan,
in de leeftijd van 71 jaar, onze lieve moeder,
schoonmoeder, oma, overgrootmoeder, zuster
en tante

Catharina Johanna
(Kitty) Crol

weduwe van

Wilhelm Johannes Huiskes
In dankbare herinnering:

Arnhem: Jan en Marga
Brunssum: Marianne en Jim

kleinkinderen en
achterkleinkind
Familie Crol

Brunssum, 24 januari 1992
Corr.adres: Julianastraat 13
H.S. 10, 6441 BR Brunssum
De uitvaartdienst zal plaatsvinden woensdag 29
januari a.s. in deH. St. Gregoriuskerk te Bruns-
sum, om 14.00 uur, waarna aansluitend de cre-
matie zal plaatsvinden in het crematorium te
Heerlen, Imstenraderweg 10.
Er is in voornoemde kerk gelegenheid tot
schriftelijk condoleren.
De avondwake ter intentie van de overledene
wordt gehouden dinsdag a.s. om 19.00 uur in
voornoemde kerk.
Moeder is opgebaard in het mortuarium van het
St. Gregoriusziekenhuis te Brunssum. Gelegen-
heid tot afscheid nemen dageüjks van 17.30 tot
18.30 uur.
Zij die onverhoopt geen kennisgeving mochten
ontvangen, gelieven deze annonce als zodanig
te beschouwen.

Enige en algemene kennisgeving

t
In dankbare herinnering delen wij u mede dat
na een langdurige ziekte van ons is heengegaan
onze broer, zwager, oom en neef

Sjeng Erens
Hij overleed in de leeftijd van 62 jaar op 22 ja-
nuari in het St. Jozefziekenhuis te Kerkrade.

Uit aller naam:
Familie Logister-Erens

6373 HR Landgraaf, 22 januari 1992
Hoogstraat 129
Op uitdrukkelijke wens van de overledene heeft
de crematieplechtigheid in besloten familie-
kring plaatsgevonden op zaterdag 25 januari jl.
in het crematorium te Heerlen.

Dankbetuiging
t

De volle kerk, de vele troostrijke brieven, con-
doleances, gebeden en h. missen die wij moch-
ten ontvangen bij de uitvaart en de begrafenis
van mijn dierbare man, onze vader, schoonva-
der en opa

Jos Starmans
(huisarts-internist)

hebben ons diep getroffen.
Het is fijn te weten dat hij door zovelen werd
gewaardeerd.
Wij danken u allen hartelijk hiervoor.

Mariet Starmans-Burgers
Kinderen en kleinkinderen

De plechtige zeswekendienst zal worden gehou-
den op zondag 2 februari a.s. om 11.15 uur in de
St. Bavokerk te Nuth.

Hetzij wij leven, hetzij wij sterven
wij zijn des Heren!!!

Rom 14:8b
Na een moedige strijd van 15 jaar overleed in
het De Weverziekenhuis te Heerlen op de op-
standingsdag in haar Heer en Heiland mijn in-
nig geliefde vrouw, onze onvergetelijke moeder
en oma

Marianna
Ruitinga-Zwarts

in de leeftijd van 65 jaar.
Geleen: GeeuwkeRuitinga

Schiedam: Hans en Aukje
Verwijs-Ruitinga
Eelke, Bouke en Maartje

Landgraaf: Gerrit en Marie-Christine
Ruitinga-Pal landt
Nienke, Renske en Jelmer

Amsterdam: Bieneke Ruitinga
Geleen: Guy en Annet

Colson-Ruitinga
Joke en Geert

Geleen, 26 januari 1992
Corr.adres: Stikkerstraat 78
6164 CT Geleen
Marian is opgebaard in het mortuarium van het
ziekenhuis te Geleen. Bezoekuren van 17.30 tot
18.30 uur.
De uitvaartdienst zal worden gehouden op vrij-
dag 31 januaria.s. om 14.00uur in de Kruiskerk,
Parklaan 23 te Geleen, waarna aansluitend de
teraardebestelling zal plaatsvinden op de be-
graafplaats Vouersveld te Geleen:
Schriftelijk condoleren gedurende een halfuur
voor de gedachtenisdienst in deKruiskerk.

Enige en algemene kennisgeving

t
Na een half jaar met hem gestreden te hebben
om de stap binnen ons leven te maken, is tot
ons groot verdriet de ongelijke strijd beslecht
en is

Stacey
*28ju1i1991 t 25januari 1992

zijn tweelingbroertje gevolgd.
B.C. Scipio
E.H.M. Scipio-Meijers
Meivin

Dr. Calsstraat 22, 6372 AA Landgraaf
De engelenmis wordt gehouden op dinsdag 28
januariom 15.00 uur in de dekenalekerk van de
H.H. Petrus en Paulus te Landgraaf, Hoofd-
straat, waarna hij bij zijn broertje Bryan wordt
bijgezet op de begraafplaats aan de Hoofdstraat.
Zij die afscheid willen nemen kunnen daartoe
terecht op maandagvan 18.00 tot 18.15 uur in de
rouwkamer van Lindeman Uitvaartcentra, Beu-
teweg 32 te Nieuwenhagen.

I +
In dankbare herinnering aan wat hij voor ons
geweest is, geven wij u met droefheid kennis,
dat heden geheel onverwachtvan ons is heenge-
gaan, in de leeftijd van 46 jaar, mijn lieve man,
onze zorgzame vader, schoonvader, zoon,
schoonzoon, broer, schoonbroer, oom en neef

Hub Dreessen
echtgenoot van

Corrie Daemen
Hulsberg: Corrie Dreessen-Daemen

Nuth: Michel en Manon
Hulsberg: Olaf

Familie Dreessen
Familie Daemen

Hulsberg, 24 januari 1992
Peter Mullensweg 3
6336 XD Hulsberg
De plechtige uitvaartdienst zal plaatsvinden op
woensdag 29 januari om 11.00 uur in de paro-
chiekerk van de H. Clemens te Hulsberg, waar-
na begrafenis op de algemene begraafplaats
Wissengracht.
Samenkomst in de kerk om 10.40 uur alwaar
gelegenheid tot schriftelijk condoleren.
Avondwake dinsdag om 19.00 uur in voornoem-
de kerk.
Hub is opgebaard in de rouwkapel van het be-
jaardencentrum Panhuys te Hulsberg.
Gelegenheid tot afscheid nemen dagelyks van
19.30 tot 20.00 uur.
Wilt u, indien wij vergeten zijn u een kennisge-
ving te zenden, deze annonce als zodanig be-
schouwen.

I t
Cees is er niet meer ....

Cees Loffeld
* 19-3-1942 t 24-1-1992

echtgenoot van

Adrie Peters
vader van

Rob
Zijn broers en zussen,
schoonfamilie, neven en
nichten

Nijverdal, 24 januari 1992
Corr.adres: L. van Meulebrouck-Loffeld
Heistraat 48
6372 XZ Landgraaf

(ADVERTENTIE)

VERS VLEES
Mager varkenspoulet Ë\^500 gram nu Ui

(nßnmJ magere kipschnitzels I
± 100 gramper stuk nu ______§

GROENTE
_-rfnv 189i^____pjgVerse prei Iv'
jgj ffiffipVerse witlof | oy

l kilo nu A#
Heerlijke Ardenner Grote
schouderham boterham- abrikozen-
-150 gr worst 150 gr vlaaio 27 cm

198 198 T95
nu _____" nu _____" nu /"
Aktiesgelden vanmaandag27- t/m woensdag 19 januari'92

janlinders
't Allerbestevoor 'nvriendelijke prijs.

Officiële mededelinaen 3 het bestemmingsplan „Juliana-
-0 straat-West";

GEMEENTE STEIN 4- een oPëave van het kadastrale

T.tel IvSENDMAKINHGt h , onTSerpeïc-ef^fv6^^
van de volkshuisvesting inzake ge ii'"!'!?! VWI h,6t tC
deeltelijke uitvoering van het be-

«"eigenen deel hiervan, alsme-

SSSSr"%"__: SSSarTM
gbeedkeeenUe d"" onteigemngsplan.
„Julianastraat-West" te Berg aan de Stem, 21 januari 1992

-f^me^nf Qt°rdt lm n?me Van De burgemeester van Stemde gemeente Stem te onteigenen mr E w M Meijereen gedeelte van de percelen kadas- meyer
traal bekend gemeente Urmond, "
sectie A no's 5424, 5425, 5426 en fFMECMTE DCCU5427 ter grootte van respectievelijk UcmccniE DECI.
572 m2, 566 m2, 580 m2en 290 m 2 OPENBARE BEKENDMAKING
zijnde in totaal 2.008 m2. De grootte De burgemeester van de gemeentevan de voornoemde percelen geheel Beek (L.) maakt ter voldoening aan
is in totaal 4.425 m2. het bepaalde in artikel 23, lid 2 vanDeze onteigening zal plaatsvinden de Wet op deRuimtelijke Ordeningter verkrygmg van de beschikking bekend, dat vanaf 28 januari 1992over de eerdergenoemde gedeelten gedurende één maand ter gemeen-yan de percelen om uitvoering te tesekretarie, afdeling Grondgebied-kunnen geven aan de uitbreiding zaken, sektor Bouwen en Wonenvan het bouwterrein aan de Hols- (kamer 29), Raadhuisstraat 9, voorberg te Berg aan de Maas, zoals eenieder ter inzage ligt het ontwerpopgenomen in voormeld bestem- van het bestemmingsplan „Buiten-mingsplan „Juhanastraat-West". De gebied",uitbreiding omvat het ontwikkelen _.. .. ,
van 8 bouwkavels voor de bouw BIJ dlt besterr»mingsplan behoren:
van vrijstaande woonhuizen. ~ de Perskaarten;
Vanaf 30 januari 1992 liggen gedu- ~ de voorschriften;
rende één maand op de secretarie, " de toelichting,
buro Grondzaken en Eigendom- Gedurende bovengenoemde ter-men, voor eenieder ter inzage: mijn kan eenieder bij de gemeente-1. een uitgewerkt plan met kaart raad schriftelijk bezwaren indienenvan het werk, waarvoor ontei- tegen dit ontwerp-bestemmings-gend wordt; pian.2. en grondplantekening, waarop D , ,T , __ .het gedeeltelijk te onteigenen Beek (L)' 27 Janvan 1992

perceel met het kadastrale num- De burgemeester voornoemdmer is aangegeven; A.G.J. van Goethem
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tempo-team
uitzendbureau
TECHNIEK
Onderhoudsmonteur m/v
vooreen bedrijf in Zuid-Limburg. Wij zoeken kandi-
daten met een afgeronde MTS-opleiding elektro-
techniek. U bent belast met het onderhoud aan alle
licht- en krachtinstallaties op de fabriek. Het werk is in
dagdienst. U bent bereid om semafoondiensten te
draaien. Deze baan biedt goede toekomstperspec-
tieven en een vast dienstverband behoort tot de
mogelijkheden.
Storings-/onderhoudsmonteur m/v
voor een bedrijf in Zuid-Limburg. U bent onder meer
verantwoordelijk voor het onderhoud aan alle
machines in defabriek. Er wordt veel met nummerieke
besturing gewerkt. Het werk is in het begin in dag- en
daarna in 5-ploegendienst. U hebt een afgeronde
opleiding MTS-electronica en een eventueel afge-
broken HTS-opleiding. U hebt bij voorkeur een HAVO-
opleiding met wiskunde en natuurkunde in het pakket.
Een vast dienstverband behoort tot de mogelijkheden.
Informatie: 046 - 75 29 70, Hary Hollanders
Geleen, Rijksweg Zuid 1a

OPRUIMING I
Steun-Gemakschoenen

op = OP
nog 5 dagen!!!

Kinderschoenen PGIia&SI
BUNNIESJ^^]
Bandschoenen 25-
Veterschoenen 35.JJJJ
Damesschoenen 79.
CAMEL
herenschoenen vanaf 79.
Restanten Mephisto's QOherenschoenen 149.
schoenen b.V. Nuth, Stationsstraat 224. Tel.: 045-241286

Wyckerbrugstraat 38A
yr^m/L/rfA 6221 ED Maastricht Tel : 043-210426
tr\ TT* %w WWtT< Donderdag koopavond tot 8 uur

tchoanen b.v. >8 maandags tot 1 uur gesloten

DE LUXE BK PROGRESS: /
ALLEEN BEPERKT /
IN ZN OPLAGE. jflß^ "W^v\

« - ./ f ■»»:■:»-::»»--.. "^s9B_B&; "%fe./ *' _______ BL
*^aJB3feAW' - A^^^^^^w^^^^^^u^uM^MÉ^^M^^^^^^l^^M^^^^^^^^^^^MkWbé v'~-v----":"-"--'-'—":":■:"»:■».■--.■."»» '■ ■■^"-^«ow» j^^____________W_iwiS_____S-____ ullm rmnfiÏÏf Ü"[_l__f_______H-__l

_________ _r_S tw

Is de Citroen BK Progress het voorbeeld te vergeten de luxe aankleding. Een paar carrosserie garantie. Toch kost de Citroen

van betaalbare luxe? Er valt veel voor te voorbeelden: getint glas rondom, metallic BK Progress niet meer dan f 30.950,-*. I_^^J(
zeggen. Zoals de soepele 1.6 liter injectie- lak, in hoogte verstelbare voorstoelen, Klein minpuntje: de oplage. Die is zeer be- K_______S
motor. Het uiterst comfortabele veloursbekledingen aluminiumvelgen, het perkt. Maaralsuerzó opvooruitkuntgaan, m*Mmmammmaa», mtmm^ immaa. m
hydropneumatische veersysteem. En niet is allemaal standaard. Evenals zn 6 jaar heeft u toch niet veel bedenktijd nodig? I^V^aw _____ I^l

CITROEN BK PROGRESS. F30.9 5 0 ,-!
* Prijs mcl. BTW, excl. kosten rijkiaar maken. Prijs geldt tot 1.2.92.Wijzigingen voorbehouden. Citroen prefereert Total.

BRUNSSUM, Chiaradia, Trichterweg 122, tel. 045-212843. GULPEN, Van Roosmalen, Rijksweg 113, tel. 04450-1450.
HEERLEN, Sondagh, De Koumen 36, tel. 045-223300. KERKRADE, Van Leeuwen, Strijthagenweg 129, tel. 045-453355.
MAASTRICHT, Van Roosmalen, Wilhelminasingel 58-62, tel. 043-215154. SITTARD, Nizet, Industriestraat 14, tel. 046-511051. ï

I

GELD NODIG?
Fin.kantoor JORISSEN

DOORLOPEND KREDIET

I______*!*] _______ L^Shjfïï uc^l

Elk bedrag tot 200.000 en Geen informatie bij werkge-
andere looptijd mogelijk. ver Geen bijkomende kos-
Overlijdensrisico meestal ten. Binnen een dag alles
gedekt. Bestaande leningen geregeld. Goedkope tarie-
geen bezwaar. ven. Vraag gratis advies.

SCHELSBERG 54. HEERLEN

TEL 045-721781 -724132

OVERLOCKMACHINES
Wij konden beslag leggen op een grote partij

overlockmachines, geheel compleet en fabrieksnieuw,
met lichte lakschade. Volledige garantie.
Ook bijzonder geschikt voor: naaisters,

naaischolen en kleermakers.
Adviesverkoopprijs f 1198,-

nu I 4ï_FÖj" per stuk
Geschikt voor het gelijktijdig vastnaaien, afsnijden

en afwerken van stofkanten, alsmede voor
overlocknaden op allerlei soorten stof zoals:

kleding, gordijnen, stretchstoffen, lakens, enz.

KÖHLER NAAIMACHINE IMPORT
LOMEX WAALWIJK B.V.

Gedempte Haven 8 - Waalwijk
Import/groot- en kleinhandel ookvoor particulieren.

Uw adres voor huishoud- en industriemachines.
Tevens aanbieding in BLINDZOOMMACHINES

van f 2595,-voor f 1695,-
Bezorging door geheel Nederland
tegen geringe meerprijs mogelijk.

Inlichtingen: tel. 04160-33679
Ma. t/m vr.: 9.00-12.00 uuren van 13.00-17.00 uur.

\\T^ .; *Ama\ Wa? L

1
*mm*

m "
I I : * m—j , 1

Kantinemeubelen
KuipstOOl bestelnr. 16032KS 30,-
-polypropilene (stapelbaar)
in diverse kleuren, frame geépoxeerd per 24 stuks
meerprijs koppelbare uitvoering 7,50 27,50
Kantinetafels
afmeting: 120x60 cm bestelnr. 06120 IM 110,-

-120 x 80 cm bestelnr. 16128 KT 130,-
-160 x 80 cm bestelnr. 16168 KT 170,
200x100 cm bestelnr. 06200 IM 275,- excl. BTW m

Directiemeubelen, kantinetafels en stoelen, kasten, enz.
Kantoormeubelen 2.000 m. showroom

IVO Van Dooren bv scoieeßïï
I Koop niet voordat u bij Van Dooren bent geweest!

Handelsstraat23, (Handelscentrum Bergerweg) Sittard '
Tel. 046-514867, fax 046-523600

's Zaterdags geopend van 10.00-16.00 uur
Donderdag koopavond tot 20.00 uur

Rolluiken
Holhekken
Zonneschermen
Terrasoverkappingen
Boutique-markiezen
Vraag vrijblijvend offerte

LAUMEN
SIMPELVELD

ROLLUIKEN ZONWERING
Beitelt 10a

6422 PB HEERLEN
(045)423848

t. i '

Alvorens u deuren en keuken
uitbreekt en nieuw aanschaft,
raadpleeg eerst ons. Het
PORTAS-alternatief: uit
oud wordt „nieuw", staat
borg voor de beste kwaliteit,
een faire prijs en 'opservice
Ook voor radiatorkasten en
badkamermeubels.

j|og£__-J^

r*^££___J__r -_£n _F:_h.. ttl

Van Wel b.v.
Hoekerweg 4, Bunde romi

| [ 043-647833 a__PJ

vatemijrnUsdag IfIEEFT üER WEL EENS MN GEDACHT DATIN DIE VERAFGELEGEN VILLA'S £■
Een keer per jaar, een HELE RIJKE MENSEN KUNNEN WONEN...? V^tjö

lief gebaar. Via een N^"^?S
piccolo vanaf ’ 13 25 Bel Spiral als 't overal verspreid moet worden! KVoor meer info ""* * v~- 4045-719966 Fabneksstraat 7. 5961 PK Horst, Postbus 6094, 5960 AB Horst, telefoon 04709 84222. tax 04709-84333 £21)11) l%\

IVoor uw TOEKOMST en/of HOBBY! Wilt u een café disco, kantine, cafetaria of I
I restaurant beheren of zelfstandig uitoefenen of in de HORECA gaan werken? ■

Binnenkort starten weer de mondelinge morgen-, middag- en/of avondlessen in
I o.a GELEEN, HEERLEN, KERKRADE, BRUNSSUM, MAASTRICHT, SITTARD en I■ ROERMOND. Een vooropleiding is niet vereist. Examens 3 juni 1992. ■

IWij verzorgen eveneens de cursussen: VAKBEKWAAMHEID RESTAURANTBEDRIJF ,
VAKBEKWAAMHEID SLIJTERSBEDRIJF I

I Vraag vrijblijvend een gratis prospectus aan bij het: y,*"»»>et I
Instituut Vakonderwijs, Sagittalaan 24, 5632 AL Eindhoven. *| Telefoon 040-425526 (ook's avonds) of Roermond 04750-15440. Rijkserkend |

LHet Instituut Vakonderwijs is erkend doorde Minisier van Onderwijs en ö/p/orno'*Weienschappen op grondvan de Wel op de erkendeonderwijsinstellingen.

[i^P" C"A"fÉBEDfii JFI■ \^AaAW^^ Zin in het starten van b.v. café, pétit-restaurant, disco of bent u t
yA^^ graag goed geschoold werkzaam in de horeca?

I Begin dan met onze cursus en behaal hetj RIJKSERKENDE DIPLOMA VAKBEKWAAMHEID CAFÉBEDRIJF
■ (Vooropleiding niet noodzakelijk). __ __
| Binnenkort starten wij met 10wekelijkse lessen o.a. in: _r T^
■ Heerlen - Roermond - Sittard - Maastricht Kosten all-in IiVVI
[ (Lesmateriaal, brouwerijbezoek, wijnproeverij en cursusgarantie).I De cursus is zowel mondeling als schriftelijk te volgen.

Bel voor vrijblijvende informatie
Het Centrum voor Consumptieve Opleidingen: 073-561441

[vJIJ 1 1 1 HLiJA M »}^^^B^W'fli■iff

Pampers phases compact MoDr ___ I JB/^mi^N ■üüj^pß ~83£3P tTT?!?!b^u^OTJdan I iirasinmiß^lirTiti
soorten bI»P>l ■■__■___■■ ■■■■■■■■l^M I .^^ I Depa boterhamzakjes y-
opnn ri*T#l _3________rcr■ I paka 100 stuks m &lvfi^^ ___________-_JL_____p rsj rrrn ■ t_m __>■■ i &$9 ■t%/

DLH I 1 _J-~ HÜ |jj§ mmW^ammWÊmmlmm - F "SSS'» ff Edet fluweel toiletpapier
_P5_^___r~\_, 1 HT_.^l^__^_^r^__! __.___! _-N^ ~ IJ|->; 8 rollen halen, 6 betalen- «gI■ FJB *]^^^mm^AMMMWamr> i |Ei_ ~_,^jyjj geen 5,99 4»
'H fel - PersilSupra ._ "" lid MITOJIWiB V sa—s^TSF __A naka AS vochtig f\QQIl y^fl' '[__■__________■ WH W 5. _?___:___" I*l toiletpapier *Jy

Trisa tandenborstel OO [<***____■__■ ___■#""- *__jö____ 2k9 K_E_l m box met 70 stuks fc«
div. soorten - MM EOT ___-_l^^^^^.-.' :N-—'P li~ïhaj 4^99

+44 ■W W L_7_V I_T!Ji'__i_B 1 ■ __________■__________■
_r4IJC ___ - >«K^üal_^ Reforma rijst- of «— ,-* Fleunl vloeibaar _. 7qFa douchebad /* QQ l_M________-___________l____ 7ü flesó 1 llter 'S 'y

tnS^, Z■ W____ ïh ■ fc^fcW*| PÖÖI 15 StukS G#T. /9 Wl -flacon 250 ml mm ■ ul. ~ jji, g ffij^Jp r 1fB^'n!
Ychabelle badschuim - nft VijU^f- ïffl ■j»PI_ IfoncP l*£~5 Pickwick engelse __ AS Af wasmiddel Q
div. geuren, 99 j,"s*_-, I /-*h & HA833 ÏLS^ melange doosjeèH 29 aeconcentreerd, H 4i*
flacon 750 ml H. ulfej ff -"- mwZ^!mmWLz \' '*' I**" *** | « citroen, 1 liter |.
Ponds reinigingsmelk en tonic fll I r<l u^i j § ~~j ~^^f?^^__i <^||^j^[bpgavë: Httm~~.~.~.~.~.~~~.~~ ~]
of normale/gemengde nr _ l__ÏWfflff_i_^^ Straat:
huid geen 13,90 f* »D Studio line duo gel. Frolic _- |i_ï___l__i__ili_l d__.._h_ I

Nu samen VJ m Gelcremeof QC hondevoeding yy _________________________■ Postcode,

Nieuw in assortiment: gel spray 200 ml "I doos a 500 gr 2^5 I- : Woonplaats:
jTfffwr» ffi «■>_-. ittf'W» t div. Sterktes 15,00 I I ■ DoehelingevUdefwiniierindedeeln_rnebusjnéénv_.delso|

normaal of super 079 Poly Swing gel, foam Whiskaskattevoeding^^ j— EendesKuoCligelury^^„^ m„"s
,
eng,"* *,»_*-1

NU f vemakkinq %3 ■ Of fOrmingCreme ik 25 Smaken, M ViVi I 9*1. <*eworden beloond mei een waardebon van 120

nr_lic l«___n-nf"'m 150 ml 6-?5 ** blik a 195 gr 4rr9 m\m9'%m9 De inzender van de meesl originele slogan kan de «aardeDongratlS Via Dank Ot giro <WU\\ <*rro <^ m a | inrulen voor de Peugeot 205 XE, indien SCHLECKER heirecw|
Ychabelle superdun -^ Niveacremespoeling.-^ m. n AS __^ r_n il Vraag: 1 J»**«"*"'h'»"*l""**n''9**" |

j . >7 -^ Cn , „„„ V M_T^ Kil .... ... AQQ I. kM3, i: .„„ De inzendingen moeien voor 15.2.1992rjnnenziinmaandverband T 057 flacon è 200 ml "JOU Kattebakvulling »», in nl zijn meer dan ... oM „^m^rm^^^^iMbmlli\20 StUkS | B 4^5 **} m Zak a5kg _■_■ ■ M SUnLtLi-bH WinKelS | vandeFa SCHLECKERziinvandeelnamemlgeslolen
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Problemen
j. als de politie de hoertjes weg-
tjSt, zeker op plaatsen waar rela-
s. Weinig overlast is, ontstaan op

eds andere plaatsen problemene' de openbare orde.vendien wordt door het wegja-
w 1 de hulp aan de heroïnehoertjes
,j "^°eilijkt: ze lopen meer risico en
o_ !}ulPver_ening heeft minder grip
Phen.
j zit ook een juridische kant aan
(j 2aak: het is onmogelijk om heel
ve_Klen tot voor straat Prostitutiejj ooden gebied te verklaren.
(^ ambtenaren concluderen: „Ver-
(. r kan de rechter oordelen dat een

lokatie ver genoeg van
((Jf°nwiJken afligt, zodat van een
b ogende) verstoring van de open-
k !"e orde geen sprake is. Een tip-r^'verbod in de APV is dan krach-

CBS-weg
j concreto pleit de notitie ervoorhoertjes langs de CBS-weg metiJ* te laten en hen daar hulpverle-

|j V^S te bieden. Hierdoor ontstaat

IV.°Hlo_>iq een rustperiode, waarin
nagedacht kan worden over

fj oplossingen.
| "aadsfracties moeten zich nog
| jj er het stuk van de ambtenaren
| v 'gen. De standpunten van de di-
S b/Se facties worden vervolgens| „sProken in een politieke werk-

Dronken man
ramt paaltjes

- Een 40-jarige in-
°tier van Brunssum is vrijdag-

h °nd aangehouden, nadat hij op de
in Landgraaf enkele

gitjes omver had gereden en ver-,i.'gens was doorgereden. De man
eek onder invloed van alcohol. De

jj aar beschadigde auto werd in be-
Sj

g genomen. Tevens kreeg de be-
t^ürder een proces-verbaal van de

agenten.

Libanon centraal bij solidariteitsmaaltijd

Yoghurt met knoflook,
kaftaén aardappelen

DOOR MONIQUE PARREN

I^ERENDAAL - In de keuken
ij*1 een vrouw de laatste hand aan
g avondmaaltijd. Tafels staan op-
V teld tussen spulletjes van dereldwinkel. En internationaal ge-
fluScjhap zit aan de dis. Het Mon-

*1 Centrum aan het Voerendaal-Kerkplein doet zijn naam eerIj/*- Mensen uit allerlei windstre-oJ 1 zijn deze vrijdagavond bijeen
tf, samen de maaltijd te gebruiken;
VQKezen en Vietnamezen, maar ook
(^endalers en Maastrichtenaren.
l{4

n familie staat centraal, Zenab en
ly.Ssan Abadi en hun vier kinderenLibanon.
Sul9 en haar man hebbenvoor het
Vof!\ gezorgd. TraditioneelLibaneesV^dsel. Om de solidariteitsmaaltijd
L r ruim vijfentwintig monden teDijden heeft Zenab - 'met veel
&wler' - twee dagen in de keuken
Vg^an. De maaltijd moet de aan-
S(jL2lgen, die enorm van elkaar ver-
t>e 'Hen, dichter bij elkaar brengen.
I\e avond is niet bedoeld om over

Moeilijke vraagstuk van de we-
wPolitiek te praten, maar als ge-
t^g samenzijn. Elkaar 'ontmoe-

" De solidariteitsmaaltijd, bereid door de Libanese familie
Abadie, moet de gasten een beetje dichter bij elkaar brengen.

Foto: FRANS RADE

Glaasje fris
?. !) 's een Prima gelegenheid om
Wfebruiken van dat andere land*^r te leren kennen. De meeste

gasten laten zich de diverse gerech-
ten, zoals cous-cous (deeg met vlees
gevuld), kafta (kleine pizza's) en ge-
grilde kip goed smaken. Het tradi-
tionele drankje bij dit menu, yog-É
hurt met knoflook, vindt niet bij
iedereen gretig aftrek. „Doe mij
maar liever een glaasje fris", zegt
een bezoeker voorzichtig. „Heer-

lijk", vindt een van de 'juffen' van
de Libanese kinderen.

De vier kinderen, Kamila, Fatima,
Fatin en Abadie fungeren als inter-
mediar tussen ouders en de Neder-
landse gasten. Zenab en Hassan zijn
het Nederlands wel machtig, maar

spreken het nog niet zo vloeiend als
hun kroost. „Ket is opmerkelijk hoe
goed de kinderen de verschrikkin-
gen van de oorlog in Libanon heb-
ben doorstaan", vertelt moeder
Zenab na het eten. Alleen de oudste
van bijna negen jaar, heeft vage her-
inneringen aan haar verscheurd
thuisland, dat al vijftien jaar wordt
geteisterd door oorlog. Zenab: „Tij-
dens de Golfoorlog van het vorig
jaar kwamen die herinneringen
weer boven."

Het Libanese gezin prijst zich ge-
lukkig met het huidige leven, in de
luwte, ver weg van alle tumult.
Ruim twee jaar wonen Zenab en
Hassan nu in Voerendaal. Nog
steeds is het niet duidelijk of ze ook
definitiefmogen blijven. „Het is erg
spannend. We wachten op ant-
woord, dat kan nu elke dag komen",
zegt het echtpaar.

Het gezin liep gevaar in het thuis-
land door de politieke overtuiging
van Hassan. „We waren vluchtelin-
gen in ons eigen land. We verhuis-
den van bunker naar bunker. Onze
meubels gingen kapot van het me-
n weer uit elkaar schroeven", zegt
Hassan. De toekomst van de vier
kinderen gaf mede de doorslag voor
de vlucht van Zenab en Hassan
Abadie uit Libanon. „In ongeveer
vier dagen tijd zijn we naar Neder-
land gekomen", rekent Zenab op
haar vingers uit. „Via Beiroet, Syrië,
Jordanië, Egypte en Zwitserland."

Zenab is bang dat haar gezin uitge-
wezen wordt. „Niet voor mezelf of
voor Hassan, maarvoor onze kinde-
ren. Die hebben in Libanon geen
toekomst", weten de ouders. De do-
cumentaire 'Kinderen van Beiroet',
die wordt vertoond, maakt de ang-
sten van het echtpaar pijnlijk duide-
lijk. Zenab: „Veel kinderen zijn
opgevoed in de oorlog, ze weten
niet beter en dat is verschrikkelijk."
Alsof ze de woorden van haar moe-
der wil onderstrepen, stopt de klei-
ne Kamila bij elk mitrailleursalvo
haar vingertjes in de oren.

Pius X wordt evangelisatiecentrum

Kerk in Molenberg
krijgt tweede leven

DOOR BENTI BANACH

HEERLEN - De Pius K-kerk aan
de Voskuilenweg in de Heerlense
wijk Molenberg wordt omgebouwd
tot een evangelisatiecentrum. Door
het priestertekort en het dalende
aantal actieve parochianen is de
kerk in de huidige functie overbo-
dig geworden. De totale verbou-
wingsplannen bedragen ruim an-
derhalf miljoen gulden, maar de
parochie hoopt de kosten door mid-
del van vrijwilligerswerk tot een
half miljoen te kunnen terugbren-
gen.
De verbouwing van de Pius K-kerk
moet het gebouw een boveh-paro-
chiële functie geven. Men denkt

daarbij aan jongerenweekends en
bezinningsdagen, maar ook aan ver-
gaderingen van het dekenaat en zie-
kendagen van de Zonnebloem.
Daarnaast zal het nieuwe centrum
een duidelijke functie naar de wijk
Molenberg houden. Het centrum
moet onderdak gaan bieden aan on-
der andere katechese-groepen, ge-
loofscursussen en kindergroepen.

Ook voor niet geloofsgebonden ac-
tiviteiten zal het verbouwde pand
openstaan. Gedacht wordt aan ten-
toonstellingen, een peuterspeelzaal,
toneel en muziekuitvoeringen.
In de tien meter hoge kerk wordt
een verdieping aangebracht. Op de-
ze verdieping worden enkele ruim-
tes aangebracht. Op de begane

grond wordt de grote ruimte van de
kerk opgesplitst in een zaal, die de
'huiskamer' van de parochie moet
worden, een podiumzaal, eenjeugd-
en jongerenruimte en een werk-
plaats. De huidige dagkapel zal zijn
functie behouden.

Pastoor Schumans van Molenberg
rekent op veel vrijwilligers die mee
willen helpen bij de verbouwing.
Gisteren werden in de kerk formu-
lieren uitgedeeld om vrijwilligers te
ronselen.
De Pius K-kerk zal in fases worden
verbouwd. Pastoor Schumans ver-
wacht rond Pasen met de eerste fa-
se te kunnen beginnen. Dan moet
150 duizend gulden binnen zijn.
„We zijn afhankelijk van secundaire
bronnen. Het bisdom staat wel ach-
ter onze plannen. Maar de restaura-
tie van kerken heeft voor het bis-
dom een hogere prioriteit", aldus
Schumans .Tijdens de eerste fase
wordt het achterste deel van de
kerk omgebouwd tot 'Fatimazaal',
die moet uitgroeien tot de parochie-
huiskamer.

De andere kerk van de parochie, de
Verschijning van de Onbevlekte
Maagd, behoudt zijn hoofdfunctie.

oostelijke mijnstreek

Heerlense ambtenaren: wegjaagbeleid werkt averechts

Straatprostituées bij
CBS-terrein gedoogd

DOORJOOSPHILIPPENS

||EERLEN - Heerlen moet de
j^athoertjes op de huidige

voornamelijk bij de
ÖS-weg, toestaan. Dat is dej^ste oplossing voor het pro-

J^em van de straatprostitutie.
at staat in een notitie die een

*erkgroep van Heerlense"^btenaren heeft opgesteld.

erkennen dat het
stellen van een officiële gedoog-r,ne politiek niet haalbaar is. CDA,

foepering Heerlen-Noord en SP,
jn meerderheid in de raad, zijn

31 al jaren tegen.

</^*r de ambtenaren constateren
te k

at e straatprostitutie niet uit.bannen valt, zoals ook enige
(C*nden geleden bleek uit een on-fzoek van de universiteit van Nij-ggen.

Enige particuliere galerie naar Maastricht

Heerlenaren kopen
te weinig kunst
Van onze verslaggever

HEERLEN - De enige commercië-
le kunstgalerie in Heerlen gaat ver-
huizen. Met ingang van 1 februari
gaat Galerie Signe naar Maastricht.
Eigenaar Gustaaf Begas laat weten
dat de Heerlenaars te weinig kunst
kopen om zijn galerie te laten ren-
deren.

Galerie Signe heeft in Heerlen zes
jaar geprobeerd kunst te exposeren
en aan de man te brengen. Gustaaf

Begas is tevreden over het aantal
bezoekers dat in de expositieruimte
over de vloer kwam. Zijn gasten
trokken echter te weinig hun porte-
monnee. „Heerlenaren kopen mak-
kelijker kunst in de Randstad of in
Maastricht. Ook de kunstenaars zelf
zie je naar Maastricht trekken. On-
der dergelijke omstandigheden kan
één galerie het dan niet maken
hier", aldus Begas.

De galeriehouder denkt ook dat de
nuchtere en zakelijke instelling in
Heerlen een rol heeft gespeeld:

„Vooral bij de Kamer van Koophan-
del merk je dat. Toen ik daar kwam
met expositieplannen, werd ik bijna
automatisch doorverwezen naar
Maastricht. Alsof ze wilden zeggen:
'Hier wordt serieus gewerkt."

Begas is niet blij met zijn vertrek
uit Heerlen. „Ik ga hier met pijn in
het hart weg. Maar het ging niet an-
ders. Het is ten slotte mijn boter-
ham en ook die van de kunste-
naars."

De gemeente heeft Signe vorig jaar
de helpende hand geboden door
5000 gulden aan huurvan deruimte
te betalen en 7500 subsidie te ver-
strekken. Men betreurt het vertrek
van de enige particuliere kunstgale-
rie dan ook. Wethouder Jo Evers
van cultuur noemt het vertrek van
de galerie 'erg jammer.

Er bestaan inmiddels plannen om
na Begas' vertrek een nieuwe gale-
rie te beginnen. De gemeente heeft
daarvoor de ruimte van Signe op
het oog.

Omroep Landgraaf stopt met radio

Ontslagen dreigen
bij Heerlens bedrijf

Van onze verslaggever

LANDGRAAF - De problemen by
de vrijwilligersorganisatie Omroep
Landgraaf dreigen tot gedwongen
ontslagen te leiden bij het Heerlen-
se bedrijf Media Profïle. Dat bedrijf
levert Omroep Landgraaf detechni-
sche faciliteiten en het management
van de omroep.

Omroep Landgraaf heeft dit week-
end aangekondigd voorlopig te
stoppen met de radio-uitzendingen.
De omroep staat voor 50.000 gulden
bij Media Profïle in het krijt. In de
raadsvergadering van aanstaande
donderdag moet duidelijk worden
ofLandgraaf extra geld wil uittrek-
ken voor het instandhouden van de
radio. De tv-programma's worden
wel gegarandeerd door de gemeen-
te.

„Als Omroep Landgraaf niet in staat
blijkt om de vorderingen te vol-
doen, houdt het voor ons op", zegt

Jo Dautzenberg van Media Profile.
„Media Profile is een jong bedrijf,
dat niet in staat is de salarissen te
blijven voorfinancieren. Als er niet
snel een oplossing voor de financië-
le problemen van Omroep Land-
graaf wordt gevonden, is een volle-
dig en een gedeeltelijk ontslag bij
Media Profile onontkoombaar", al-
dus Dautzenberg.

Burgemeester en wethouders van
Landgraaf hebben in een gesprek
met de omroep laten weten slechts
de raadsuitzendingen op tv en 'an-

dere producties' te garanderen.
„Met dit voorstel van het college
kunnen wij onze medewerkers
moeilijk de opdracht geven voor
volgende week een radioprogram-
ma te maken", aldus Anka Frins-
Ernes, voorzitter van Omroep Land-
graaf. „We hebben een structurele,
financiële regeling nodig. Die kan
alleen van de gemeente komen." In
de toekomst denktFrins dat de ver-
hoging van de CAI-gelden met een
kwartje soelaas kan bieden. Dat
kwartje zou dan bestemd zijn voor
de omroep.

Vierde Dansfestival
als een kaleidoscoop

DOOR BENTI BANACH

HEERLEN - Om één uur staan
dertig kinderen in de artiesten-
gang van de Heerlense Stads-
schouwburg. Ze gaan zich ver-
kleden, als trollen en als feeën.
Aan het eind van demiddag wor-
den ze geacht het vierde Dans-
festival af te sluiten. Aan choreo-
grafe Miryam deKort de taak om
in enkele uurtjes enkele sierlijke
bewegingen bij te brengen.
Elders in de schouwburg is het
festival van start gegaan. In de
foyer wordt met de ongedwon-
gen konijnenpolka vrolijk de
spits afgebeten. De foyer van het
theater is deze middag de plaats
van de dilettanten. Hier wordt
niet op een foutje gelet, hier gaat
het om de sfeer. De grote zaal is
voor de 'echten. Hier gaat het er
minder vrijblijvend aan toe. Het
zijn de ambitieuzere gezelschap-
pen die hier de planken betre-
den. Het groepje Release Junior
begint hier te dansen op muziek
van Rory Block.

Terug naar de artiestengang,
naar de jonge sterretjes. De
workshop waar de kinderen aan
meedoen is een dusdanig succes
geworden dat de inschrijvingsli-
miet zonder enige publiciteit
snel werd overschreden. Dertig
kinderen worden slechts toegela-
ten. Vorig jaarkwam er deeerste
week na het festival al een aan-
melding voor dit jaar.
De kinderen zijn al aardig gevor-
derd met hun uitdossing. Jute-
zakken waaruit rietjes steken
geven hen het uiterlijk van een
cactus. „Nee, we zijn trollen!",
corrigeert een meisje.

In de foyer stapelen de leden van
Niet te geloven, ondersteboven
zich letterlijk op elkaar. De akro-

batenclub wringt zich in span-
nende poses. Hun trillende licha-
men verhogen het effect1. Op
muziek van Bach toveren de tie-
ners die naar de Dansacademie
in Arnhem willen een sfeervol
schouwspel voor. In hun zwarte
pakjes met witte sokken lijken
het in witte verf gedoopte kwast-
jes die lichtvoetig over het po-
dium springen. Een zeer ver-
dienstelijk optreden in de grote
zaal.

Ver weg van de drukte vervol-
gen de kinderen hun voorberei-
ding op de slotuitvoering. Ge-
zichten worden geschminkt, op
de jutezakken worden lege eier-
dozen geniet en de trollen zijn
klaar. Miryam deKort brengt on-
dertussen speels, maar zeer in-
structief haar kennis over op de
kinderen.

Op de marmeren vloer van de
foyer laten de leerlingen van
dansschool Degenkamp zien dat
stijfdansen en stijldansen soms
dicht bij elkaar liggen. Kleding
en grimas zitten in de juiste
plooi. Buikdansers weten een
oriëntaalse sfeer te scheppen
met hun waggelend vlees, door-
schijnende sluiers en rammelen-
de sieraden.
Tanz Werkstatt Carla Brettsc-
hneider laat in de serieuze zaal
zien wat onder eigentijds ballet
wordt verstaan. Het op de West
Side Story geïnspireerde werk
wordt bij tijd en wijle erg pathe-
tisch gebracht.

Het dansfestival kent een uitge-
lezen opzet. Op ieder moment
kan gekozen worden tussen twee
uiteenlopende optredens. Daar-
mee dringt de vergelijking met
een kaleidoscoop zich op. leder
gewenst moment kunnen de zin-
tuigen van een volstrekt andere

voorstelling genieten. Door deze
veelzijdigheid kan het festival
zonder meer geslaagd genoemd
worden. Prettig is tevens de mo-
gelijkheid om je gewoon terug te
trekken in een rustige hoek of
om even rond te lopen door het
gebouw.

De kinderen zijn bijna klaar. Ze
zien er uit als Bedoeïnen, stellen
feeën voor, maar zijn eigenlijk
trollen. „Nu nog even alles een
keer doornemen", zegt De Kort.
Het oogt nog ietwat rommelig.
De warmbloedige lambada heeft
zich meester gemaakt van het
massale publiek in de foyer.
Rock 'n roll, tango,-break dance
volgen. Buikdanseressen sleuren
toeschouwers de dansvloer op
om mee te schudden. En in het
pluche van de stoelen van de
grote zaal wordt genoten van de
toppers van de middag, de dan-
sers van het Landelijk Centrum
van Amateurdans. Hun voorstel-
ling, Koorts, weet een uur lang
de aandacht vast te houden.
Het laatste uur is de foyer van
John Tossou Dakpo. De Gha-
nees brengt met enkele tromme-
lende kleurgenoten de hele
schouwburg aan het swingen.
De bekende vonk slaat over en
het festival verandert in een
broeierig multicultureel dansfes-
tijn.
De dertig kinderen moeten tij-dens hun slotvoorstelling tegenhet Ghanese geweld opboksen.'
Het rommelige is verdwenen. Op
de avantgardistische folkmuziek
van Dead Can Dance geven zij
een indrukwekkend schouw-
spel. Nadat de kleintjes en Mi-
ryam de Kort een machtig ap-
plaus in ontvangst hebben
genomen, spoedt iedereen zich
naar de foyer. Daar is iedereen
bezeten van de losse, feestelijke
ritmes uit Ghana.

" Geen bedoeïnen, geenfeeën, maar trollen. Foto: FRANSRADE

" De Schinveldse Eligiuskerk is dringend aan renovatie toe. Een comité gaat binnenkort
allerlei acties houden om de benodigde 2,1 miljoen gulden bij elkaar te krijgen. Het groot-
ste gedeelte moet van het ministerie van WVC komen. Ook wordt een beroep gedaan op deplaatselijke bevolking. Er is immers nog een 'gat' van een half miljoen. Om binnenkort de
Schinveldenaren te laten zien wat er aan het gebouw mankeert, begaven de filmers Jan
en Twan Senden zich zaterdagochtend met video-camera's in de kerktoren en op de gewel-
ven van het middenschip. Diepe scheuren en vermolmde balken kwamen op de meest
onmogelijke plekken letterlijk in het licht van de camera's. Foto: FRANS rade
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Peugeot 205 GTI bwj. '90

zwartmetallic, schuif/kanteldak, sportvelgen, spoilers,
5-bak, "veel opties", sportieve auto, 125 PK met volledige
Bovag-garantie. Inruil, keuring en financiering mogelijk.

Smeets Opel Maastricht
De Griend 2. Tel. 043-252250.

RENAULT KERRES

0 Kerkrade 045-452424
Dom. Mijnstraat 25
Heerlen 045-724200
Beersdalweg 97

Topoccasions
Diverse merken met 1 jaar garantie.

RENAULT-DEALER voor de OOSTELIJKE MIJNSTREEK

OK Cars
Golf D 1.6 nw. type, 5-drs.,

bwj. '84; Opel Kadett 1.2 '83,
5-drs.; Kadett 1.3 S HB bwj.
'86 LPG; Kadett Stationcar,

5-drs. bwj. '83; Corsa 1.2
HB bwj. '86; Opel Record
aut. bwj. '81; Record aut.
Stationc. bwj. '81; Kadett

Stationc. bwj. '81; Volvo 342
aut. bwj. '81; Ford Escort
XR3i '85; Escort 1.1 '83;

Ford Capri, 6 cyl., bwj. '79,
zeer mooi; Honda Civic, bwj.
'84 3-drs.; Fiat Panda type
750; JeepRancho Matra

bwj. '83; Jeep Samorai bwj.
'88, 4w.drive. Inruil en financ

mog. Verlengde Lindelaan
23, Oirsbeek. 04492-5782

Van Leeuwen
Citroen

vreemde merken
Opel Kadett

1.8 zilver 1988
Peugeot

205 donkergrijs 1990
I.4iXS

Volvo 340 DL
antraciet 1988
Hyundai Pony

XP 1500 wit 1988
Alfa Romeo 1.3 Junior 1988

zilver
VWGolf

1.3 rood 1987
Nissan Sunny

1.7DHBrood 1987
Toyota Corolla

1.3 aut. wit 1984
Mazda 323 HB
zilvermet. 1983
Citroen

BK 14 TE Palais
LPG blauwmet 1990

BK 14 Chamonix
grijsmet. 1989
BK 16 Leader.

spec. uitv.
grijsmet. 1986

BK 19 TRS LPG
wit 1988

BK Break turbo D
wit 1990

CX Prestige aut.
zwart 1988 nieuwstaat

AX demo 1991
blauw en rood

Inruil, garantie en financie-
ringmogelijkhedenüü
Van Leeuwen

Citroen
Strijthagenweg 129

Kerkrade
Tel. 045-453355

Göttgens Sittard
Haspelsestr. 20.
Tel. 046-516565.
Audi 80 18 S '87
Escort '85 t/m '88
Siërra '87 t/m '90
Mazda 323 '88

Seat Malaga '89
Suzuki Swift 5-drs. GL '89

Volvo 440 '89/'9O
Isuzu Trooper '88

opel Corsa '83 t/m '90
Kadett '85 t/m '91
Ascona '83 t/m '88
Veetra '88 t/m '90
Omega '87 t/m '90

re] -

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.
Mooie BMW 525-i, bwj. '88,
antracietkl., verlaagd, brede
banden, dure sportv., electr.
ramen, sch./k.dak, 4 kopst.,
etc. Onderhoudsboekjes
aanw. Vr.pr. ’ 42.500,-.
Rijksweg Zuid 105, Geleen,
046-756335 na 12.00 uur.
Wij betalen ’5OO,- tot
’20.000,- voor uw AUTO
('S). Gratis afh. 045-422217
Speciale aanbiedingen au-
tobedrijf Loek SCHAEP-
KENS. Opel Kadett E combi
diesel 5-drs. t'B7 ’ 12.500,-;
Opel Kadett E '87 ’ 10.900,-
Opel Combo diesel '90 gr.
kent. ’14.900,-; Opel Ka-
dett 13i '90 ’ 19.900,-; Opel
Corsa 30.000 km. '89 nw.st.
’14.500,-; Opel Corsa die-
sel '88 ’12.250,-; Opel Ka-'
dett D '81 t/m '84 va.
’3.250,-; BMW 320 vele
extra's 6 eil. ’ 1.950,-; Ford
Siërra autom. 5-drs. zr.mooi
'84 ’ 7.250,-; Siërra 2.0 GL
5-drs. '83 ’4.750,-; Ford
Escort '81 t/m '84 va.
’3.950,-; Escort diesel '86
blauw mett. ’11.900,-; To-
yota Celica zr. mooi '84

’ 6.950,-; Toyota Corolla
diesel '85 ’6.500,-; Volvo
343 '82 t/m '85 va. ’ 3.250,-;
VW-Golf zr.mooi '87 LPG
’12.250,-; Mitsubishi Ga-
lant GLX '83 ’ 2.750,-; Maz-
da 626 '83 vele extra's
’2.750,-; BMW 518 1e ei-
gen, zr. mooi ’ 1.950,-; VW-
Golf '79 ’1.950,-; VW-Polo
'81 ’2.750,-; Honda Civic
'86 ’ 8.250,-; Renault 9 GTL
'82 ’3.250,-. Div. goedkope
mr. met APK, Bovaggarantie
APK keur.station, goede
service en vlotte financ.
Klimmenderstr. 110, Klim-
men, tel. 04405-2896.

INKOOP alle merken auto's.
Wij betalen de hoogste prijs!
045-416239 tot 21.00 uur.
Te koop VW GOLF model
'83, Lz.g.st., APK-06-'92,

’ 3.650,-. Tel. 045-253075.
Te k. VOLVO 343 model '80,
i.z.g.st., ’1.350,-. Tel. 045-
-253075.
Inkoop-verkoop auto's. Te-
vens laswerk en poetswerk.
Autohandel ANJELIER, An-
jelierstr. 123 A, Heerlen. Tel.
045-223722.
AutoGarant ster-occasion-
show: Audi 80 diesel '88;
BMW 520iautom. '86; BMW
732 i '84; Fiat Tipo '88; Fiat
Uno 45 S en Panda Luxe
'86; Ford Escort 1.4 CL '89
en 1.6i'87; Honda Civic 1.3
'nw. mod. '84; Lada 1200 '88

’ 2.750,-; Mercedes Jeep
280 GL '84; Nissan Sunny
1.4 SLX '91 en 1.6 i SLX

coupé '89; Opel Omega 2.0i
aut. '89 - Kadett 1.6 i '89 -Kadett 1.3 LS '87 - Corsa
1.2 '87 en '84 - Ascona 1.6
S '85 - Manta 2.0 SJ '84;
Peugeot 405 GL 1.4 '88 en
505 stationwagen '85; Re-
nault 19 GTS '89 - Renault 5
SL '88 en '84 - Renault 11
GTL '84; Seat Malaga 1.5 i
'89 en Ibiza 1.5 GL '86; Su-
baru busje 4 WD '90 - 1.8
GL 4 WD stationwagen '87
en 1.6 DL '89; Suzuki Swift
1.3 GLX '88; Skoda 105 L
'85 ’1.850,-; Toyota Carina
2.0 DX diesel '87; VW Golf
1.3 Luxe '88 en Passat die-
sel '87; Volvo 340 autom.
'88 - 740 GL airco., leer etc.
'87 en 360 GLS '85. Tevens
ruime keuze voor de kleine-
re beurs o.a. BMW 728iau-
tom. '81, Citroen Visa GT
'83, Ford Fiësta en Taunus
'81; Opel Kadett en Ascona
'81 - Manta '80 en '79; Peu-
geot 305 '82; Renault 5 TL
'81; Toyota Carina '81; Vol-
vo 360 GLS '83 - 244 GL en
66 autom. '78. AUTOGA-
RANT, de grootste Subaru-
dealer van de mijnstreek.
Schelsberg 128, Heerlen
(tussen Hendriks en Bristol)
Tel. 045-725588.
Te k. 2 CV 6 - CLUB, bwj.
nov. '86, 1e eig., i.z.g.st., nw
banden nw uitlaat, APK 10-
-92, kl. rood, ’5.000,-. Tel.
045-455969.
TOYOTA Celica 2.0 KT lift-
back, '82, 70.000 km. Tel.
045-764222, na 18 uur
045-726951.
Te k. lelijke EEND 2 CV 6,
bwj. '82, APK gek. okt. '92,

’ 1.000,-. Tel. 046-517424.
INKOOP goede auto's, cont.
geld. Joosten, Scharnerweg
3, Maastricht. 043-634978.
ESCORT 1.3 GL, als nw. div
extra's 76.000 km. ’ 4.950,-1
Kerkraderweg 166, Heerlen.
Te koop Ford SIËRRA Se-
dan '88, zwart, ged. Cos-
worth uitv., centr. vergrend.
en alarm met afst.bediening,
LPG, Le.a.b. 045-215990.
Ford ESCORT 1300 L Bravo
bwj. '83, veel extra's,
’4.800,-. Tel. 045-724417.
Te k. Ford SIËRRA 2.0 CL,
bwj. '88, kl. bruin-met. Tel.
045-457961.
Skoda 105 S '87 ’3.500,-;

I Toyota Celica '83.85 v.a.
’7.500,-; Carina II '85
’7.500,-; Corolla 1.8 D
combi '85 ’6.000,-; Honda
Aerodeck 2.0 i '86-'B9 va.
’14.500,-; Accord '86-'BB
va. ’12.000,-; Prelude EX
aut. '85 ’13.500,-; Nissan
Bleu Bird '88.89 v.a.

’ 12.500,-; Sunny combi D
'85.86 v.a. ’ 7.000,-; Mitsu-
bishi Galant GLi '88/'9O 1e
eig. v.a. ’ 16.500,-; Colt
GLX '85 ’7.500,-; Hyundai
Stellar '85 ’4.500,-; Suzuki
Jeep '85-'B7 va. ’9.500,-;
Volvo 440 GLT '89 1e eig.
’22.500,-; 480 ES '87
’21.000,-; 740 GLE '84/'B7
v.a. ’11.500,-; 240 GL '83/
'85 v.a. ’7.000,-; 340/360
GLT '82/'BB v.a. ’2.500,-;
Lada Samara '88/'9O v.a.

’ 7.500,-; Daihatsu Rocky
'86 ’ 17.500,-. Plm. 30
goedkope inruilauto's va.
’250,-. Direkte 100% finan-
ciering. Han van SINT-
MAARTENSDIJK, Trichter-
weg 109, Brunssum. Tel.
045-229080.
Te koop gevraagd PERSO-
NEN-AUTO'S en alle type
bedrijfsauto's. Autobedrijf
Loek Schaepkens te Klim-

■ men. Tel. 04405-2896.
Te k. Nissan SUNNY 1,5
coupé, bwj. 6-'B2, APK tot
8-92, 3-drs, ’ 4.500,-.
Tel. 04454-2092.
Opel Veetra 1800 GT '89;
Ford Siërra Stationcar CLD
Diesel '88; Audi 80 1.9 E
met veel extra's kl. zwartmet
'88; Lada 2107 '87 ’ 4.900,-
Nissan Sunny 1300 '88; Golf
GTi '82; Citroen Visa 1400
GL '85 ’5.500,-; Seat 127
'85 ’5.800,-; Ford Escort
diesel '86; Fiat Regatta
autom. '84 ’4.000,-; Ford
Taunus 2.0 GL '79 ’1.250,-
Opel Corsa 1200 S '87;
Mercedes 230Eveel extra's
'86; BMW 732i'83 ’ 6.900,-.
Autobedrijf WEBER. Inruil,
financ, bovag-garantie.
Baanstraat 38 Schaesberg.
Tel. 045-314175.
Te k. Ford ESCORT 1,1L,
bwj. '84, APK tot 4-92, s-
drs, 5-bak, ’6.250,-. Tel.
04454-2092.
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jipiccolo's
In deCramer 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
Over 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 hoogte per
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 è contant en mét
legitimatie.

Telefonisch opgeven

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

HetLimburgs Dagblad wordt dagelijksgelezen door
meer dan 250.000personen van 15 jaaren ouder.
(Bron CeOoco Summo Scannen D79

Personeel gevraagd

LEMOTEX vraagt ervaren
Confectienaaister sportkleding
voornamelijk sport-shirts. Werktijden in overleg.

Inlichtingen: 045-462000.

-Pullman-
Grand Hotel Heerlen

vraagt op korte termijn:
Kamermeisjes

Voor deze functie zoeken wij iemand:- met teamgeest- bereidheid om in het weekend en/of
met feestdagen te werken- enthousiasme

Variabele werkuren!!!
Interesse?

Bel dan voor een afspraak met Mevr. Becks.
Tel. 045-713846.

Autobedrijf Driessen
Officieel Mazda dealer

zoekt voor zo spoedig mogelijk:

1e automonteur
tot 30 jaar

MTS-niveau
APK keurmeester.

Sollicitaties te richten aan: W. Driessen,
Maastrichterlaan 22, 6191 AD Beek.

City-Tax 424242
vraagt voor direct, wegens uitbreiding activiteiten

full-time en part-time Taxi-chauffeurs
tevens groepsvervoer chauffeurs evt. WAO-ers.

Sollicitaties na telefonische afspraak tijdens kantooruren.

Tempo-Team Uitzendbureau
zoekt:

Kandidaten m/v
voor een training "efficiënt telefoneren". U hebt een admini-
stratieve vooropleiding. U wordt tijdens de cursus gecon-
fronteerd met situaties uit de praktijk om uiteindelijk het za-
kelijk telefoongebruik te perfectioneren. De training duurt
3 x IV_ uur, waarbij u zelf het tempo bepaalt. Hebt u inte-
resse? Kom dan langs of bel ons.

Informatie: 045-718332, Adriane Keulen
HEERLEN, OP DE NOBEL 1/AKERSTRAAT

Gezocht voor bloemisterij, een gemotiveerd, zelfstandig
medewerkster, liefst niet ouder dan 35 jaar, i.b.v.:
Middenstand en vakdiploma

In buitenwijk van Heerlen. Tel. 04492-5293 (privé).

Vierhand Huis aan Huis
vraagt bezorgers in

Heerlen en Brunssum
Heb je interesse? Bel 046-512332.

Gevraagd ervaren
Pizzabakker

en gemotiveerde
verkoper m/v

t.b.v. Ital. spec, vereist:
zelfstandigheid en ervaring,
30 uur per week, leeft. plm.
30 jaar. Spaghetteria Bella
Mamma 11, Promenade 52,
Heerlen. Tel. 045-740797.

Fa. WGW Bouw. Voor direct
gevr. voor Duitsland MET-
SELAARS, betontimmerlie-
den. Ook colonnes. 045-
-231336/ 230477. Hommer-
terweg 77, Hoensbroek.
Leuke buffet- en BARMEIS-
JES gevr. Madame Butterfly
Vaesrade. 04492-1934.
STUCADOORS gevr. Stru-
cadoorsbedrijf Mullenders.
Tel. 04406-42068.
ERVAREN serveerster of
kelneren chauffeur voor Piz-
zeria in Kerkrade. Bellen na
17.00 uur, 045-452817. Er-
varen friture-hulp voor Kerk-
rade, 045-353735. Ervaren
friture-hulp voor Vaals,
04454-2203.
Gevr. 2 SNACKBAR mede-
werksters voor zowel de
middag- als avonduren, en
een fulltime kracht (40 uur).
Tel. 045-457845.
Gevraagd LEERLING-
SLAGER(S) m/v, voor win-
kel en worstkeuken. Slagerij
Jeu Lendfers, Hoofstr. 221,
Hoensbroek. Tel. 045-
-212395 b.g.g. 04492-4798.
Wegens onverwachte druk-
te met spoed nog enkele
MEISJES gevraagd voor
privéwerk. Tel. 045-274587.

Nieuw 'gevraagd' dames,
heren en echtparen. Wie
thuis wil ontvangen via foto-
boek. Stuur foto en telefoon-
nummer t.a.v. Sandy, Maas-
eikerweg 24, 6114 JP
Susteren. 04499-4346.
VERTEGENWOORDIGER
gevr. op free-lance basis.
Tel, na 18 uur: 046-371691.
Voor de verkoop van dier-
proef vrije natuur cosmetica
zoeken wij nog enkele AD-
VISEURS/adviseuses. Info:
Claudio Nosengo, PB 792,
5900 AT Venlo. 077-518116
Leuk MEISJE gevr. voor
privé en escort. Tel. 045-
-225333. Intern mog.
De voetbalvereniging SV
EGGE uitkomend in de eer-
ste klasse afdeling Limburg
zoekt voor het seizoen '92-
-93 een trainer. 045-255248
of 270979.
Met spoed leuk MEISJE
gevr. voorkeur blond, voor
goedl. privé-huis te Kerk-
rade. Hoge verdiensten !!
Tel. 045-425100.
Leuke TELEFONISTE ge-
zocht voor privéhuis te
Kerkrade. Tel. 045-425100.
Met spoed gevrac. j IN-
TERIEURVERZORGSTER
voor kantoren en restaurant.
Geulhal, Valkenburg. Tel.
04406-14951.
Exclusieve Club vraagt 1 a 2
DAMES, intern mog., ver-
voer aanw. Tel. 045-420772
DAMES, leuke bijverdiens-
ten in cosmetica en kado-
artikelen. Diverse mogelijk-
heden. Bel vrijblijvend tel.
043-641104.

OBERS/Serveersters, keu-
kenhulp, erv. buffethulpen,
tev. werkstudenten ge-
vraagd. Rest. Party-centrum
"De Wiek" Heerlen. 045-
-215968.

Euro bouw zoekt vakbekwa-
me METSELAARS, timmer-
lieden ijzervlechters voor
werk in Duitsland. Tel. van
9.00-17.00 uur: 043-639710

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.

Woonhuis verkopen???
Wij kopen woonhuizen direct zelf aan,

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

Heerlen Landvoogdstr. 26,
perfect onderhouden woonhuis met CV., voor- en achter-
tuin in jonge buurt. Ind.: hal, royale woonkamer, nieuwe
open keuken, achterkeuken, berging. 1e verd.: 2 royale
slpks., toilet, betegelde badkamer met douche en vaste

wast., optimale isolatie. Vr.pr. ’ 109.000,- k.k.
ALBATROS VASTGOED ADV. (lid VBO) Tel. 045-714599

b.g.g. 04920-52667.
15 jaar vaste rente! 8,6% of
8,9% Bel. 045-712255. Na
kant.uren Dhr. J. Wetsels
045-440731. STIENSTRA
Hypotheek Service.
HUIZEN te koop gevraagd.
Geen Makelaarskosten.
Vrijblijvende prijsopgave.
Wijman & Partners Vast-
goed, Heerlen. 045-728671.
Vooroorlogs WOONHUIS
met spoed te koop gevr.,
opknappen geen bezwaar.
040-520558.
Uw woonhuis verkopen?
Woonhuizen gevraagd in
alle prijsklassen, geen ver-
koop geen kosten. BOPA
O/G Tel. 045-324133
Te k. vrijst. woonhuis met 3
slpks. Gelegen te Klein Ter-
maaien, BELGIË, 4 km vaa.
centrum M'tricht. Pr.

’ 90.000,-. Tel. 043-434807
Kamers

Kamer te huur te VALKEN-
BURG voor ouder heer of
dame. Tel. 04406-12875.

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
REPARATIE huish. app.:
Toenbreker Wasautomaten,
045-325819 gespee. Miele.
ELECTRICIËN nodig?
Wasm. en koelk. rep. De
goedkoopste. 045-725595.

OG te huur
MÖÖÏ APPARTEMENT të
huur in Valkenburg, 1 min.
van station, geen huursubsi-
die mogelijk, 04406-16327.

bouwmat./machines
Kanteldeuren en rolluiken
bestellen? STRATEN Voe-
rendaal bellen. Ook voor in-
dustrie. Tenélenweg 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
Te k. aangeb. VORKHEF-
TRUCK, merk Vale, hefverm
2-ton, motor Chrysler 6-cyl.
vr.pr. ’8.000,-, compl. ge-
rev. Tel. 04492-3582.
Te k. mooie alu. PLA-
FONDS (strippen) plm. 1500m2, mooie armatuur lampen
partij lange houten balken
en planken, natuursteen,
betonblokken voor bestra-
ting, ijzeren balken I. 10m., 2
mooie gegalvaniseerde bui-
ten trappen met bordes 2 x
6m., ramen, deuren, bin-
nendeuren, wasb., wc, kin-
derwc, lift voor 6 pers., 40
st. lamellen h.2.50m. xbr.
2.00m., div. schoolbankjes
en stoeltjes, ’2,50 p.st.
Schoenenweg 75, Beatrix-
haven-Maastricht.... . . ■ 7— —_——_____

Landbouw
ONDERDELENBANK.
Tel. 04493-2715.
Te koop jonge HENNEN te-
gen de leg. Vaesrade 43,
Nuth. Tel. 045-241284.

—-^————^^^>

Winkel & Kantoor
GROOTSE VERBOUWINGSOPRUIMING

KORTING 10% - 20% - 30% - 40%
Alle demo- en showroom-

modellen gaan weg tegen sterk
verlaagde prijzen

Kasregisters, kopieermachines, faxen, kantoormeubelen,
weegapparatuur, slagerijmachines etc. etc.

Roltex
alles voor winkel en kantoor

Daelderweg 25 t.o. Makro Nuth.
1.600mtr. showroom

Openingstijden: maandag t/m vrijdag 8.30-17.30 uur
donderdag tot 21.00 uur geopend.

Tel. 045-242880.

Auto's
■■ ■ —■— -I— ■ ■■

Laatste week!
Rij nu, betaal in '93!

Fiat Uno45 Carrara wit 1987
Fiat Uno IE zwart 1990
Fiat Uno45 S IE grijs met 1989
Fiat Uno45 S IE blauw met 1990
Fiat Uno 60 S zwart 5-drs 1987
Fiat Uno 60 S wit 5-drs 1988
Fiat Uno 70 SL grijs met 1986
Fiat Uno 70 IE wit 1990
Fiat Uno 75 IE wit 1987
Fiat Uno 75 SX IE brons met 1988
Fiat Uno Turbo IE rood 1987

32 maanden 100% garantie
Vraag naar onze voorwaarden!

Fiat Schobben Brunssum
Tegelstraat 3, tel. 045-250675.

Occasions zoals
het hoort

Volvo 340 GL automaat rood 1984
Citroen BK 19 TRD rood 1984
Renault 5 TL wit 1985
Citroen Visa 11 RE rood 1986
Citroen BK 14Leader 2x 1986
Nissan Micra automaat nov 1986
Citroen BK 16 TRi grijsmet 1987
Opel Kadett 18SSedan blauw nov 1987
Citroen BK 14RE 4x 1987
Citroen BK 1400 met spoilerblauwmet 1988
Citroen BK 19 TRi break met stuurbekr. wit 1988
Mitsubishi 1.5 GLX Lancer grijsmet 1988
Citroen BK 19 GTi wit 1988
Ford Fiësta 1.1 Finesse blauw 1989
Ford Fiësta 1.4irood nieuw model 1989
Ford Escort 1.4 Bravo rood 1989
Seat Ibiza 1.2XL wit 1989
Citroen BK 19TRS met schuifdak 1989
Alfa Romeo 33 1.3S grijsmetal 1989
Citroen AX 1.1 iTGE 1990
Citroen AX 1.4 iGT grijsmet 1990
Citroen BK 16 TZi wit 1990

Demonstratieauto's
Citroen ZX 1.4Reflex
Citroen ZX 1.6 Aura

Citroen ZX 1.9 Volcane
Classic car

VW Kever 1302 absolute nieuwstaat 1972.

Tel. 045-223300
De actiefste Citroen-dealer in Zuid-Limburg

Gebrs. DOMINIKOWSKI
autobedrijf biedt aan: Opel
Manta 400 Irmscher 2.4 L
136 PK wit '87; Opel Rekord
Caravan 2.0 S 5-drs. LPG
'85; Rekord 2.0 S 4-drs
roodmet., '84; Opel Kadett
Caravan Diesel 5-drs. rood
'83; Opel Kadett caravan
VAN grijs kent. '86; Opel
Kadett 1.6 5-drs. bruin '83;
Kadett 1.3 bruinmet. '81;
Kadett Coupé i.z.g.st.
’1.500,-; VW Golf diesel
div. extra's wit '84; Golf die-
sel i.st.v.nw. goudmet. '81;
Golf CL div. extra's antr. '88;
Golf GTI-look wit '86; VW
Passat 4-drs. groenmet. '84;
Mercedes 190 E '87, 190 E
automaat '84, 190 D '87;
Ford Siërra 2.0 GL 4-drs.
blauwmet. LPG '87; Fiësta
1.1 '83-'B4; Escort 1.3, 1.6
'83-'B5-'B6-'B7; Ford Orion
1.3 4-drs. wit '84; Mazda
626 GLX 2.0 12V groenmet.
'88; Mazda 323 GLX 3-drs.
blauwmet. '88; Fiat Ritmo s-
drs. blauw '84; 2x Seat Ron-
da div. extra's '84; Renault 9
GTL blauwmet. '84; Renault
11 GTX 5-drs. blauwmet.
'84; Citroen Axel 1.2 TRS
rood '86; Nissan Kingcab
Diesel '86; Nissan Sunny
Diesel 4-drs. zilvermet. '88;
Nissan Cherry blauwmet.
'82; Mitsubishi Lancer Die-
sel antraciet '86. Div. inrui-
lers va. ’ 1.000,-. Autobe-
drijf Gebrs. Dominikowski
Locht 38, Kerkrade. Tel.
045-420209.
F. v. OPHUIZEN autohandel
biedt aan: VW Passat C
Diesel 5-drs. '86; Nissan
Bluebird 2.0 LX '86; Opel
Rekord 2.0 GLS LPG '86;
Audi 100CC 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; Citroen
BK 16 TRS '83; Ford Escort
1.3 L RS uitgeb. '83; Ford
Siërra 2.0 GL autom., '83;
Datsun Stanza 1.8 GL au-
tom., '83; 2x Audi 80 LS '80,
'83; Renault Fuego GTL '83;
Porsche 924 i.z. g.st. '76;
Volvo 343 GL aut. '80; Nis-
san Sunny '83; Fiat 127
sport '80; 2x Opel Kadett
Caravan 12 S '80/'B3; BMW
316 LPG '82; VW Jetta 4-
drs 1.6 S '80; BMW 320-6

’ 1.500,-. Inkoop, verkoop
financiering, div. inruilers.
Akerstraat Nrd 52C Hoens-
broek. Tel. 045-224425.
Geopend van 10.00-18.00
uur, zat. 10.00-17.00 uur.
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
Auto KALDEBORN, wij be-
talen ’4OO,- tot ’30.000,-
-voor uw auto! 045-411572.
Te k. Ford TAUNUS station-
car, APK, bwj. '80, ’ 1.450,-
Tel. 04450-4145.
CROMBAG off. Honda! Ba.
plm. 50 jonge Honda's, dui-
zenden guldens onder
nieuwprijs!!! Snel bereikbaar
a.d. Rijksweg Zuid 236-240,
Geleen. Tel. 046-746260.
ASCONA 16S, '83, 2-drs,
zeer mooi en goed, trekh.,
radio/cass., nw. accu, pas
grote beurt enz., bruinmetal.

’ 4.250,-. 045-320457.

Alfa Romeo 164 turbo D '89
1e eig. ’34.500,-; 75 16/18
'86.89 v.a. ’11.500,-; Re-
nault 19 GTXi '89 ’ 18.750,-
-19GTR '89 1e eig. ’17.750
25 V6airco etc. '87 1e eig.
’17.750,-; 25 GTX '86
’11.500,-; 21 GTL/ts '86.88
v.a. ’ 9.750,-; BMW 524 t.d.
'88.89 1e eig. v.a.
’39.500,-; 520 i alle ace.
12-'BB 1e eig. ’38.500,-;
525 i'83 ’ 7.500,-; 320itou-
ring '89 1e eig. ’33.500,-;
316/323 i '84/'B7 v.a.
’9.000,-; 732 i '81/'B3 v.a.
’5.500,-; Mercedes 190 E
aut. '86 1e eig. ’27.500,-;
200 '80 ’5.000,-; 230 T
combi '80 ’5.750,-; Audi
100 cc 2.3iairco m. '89 1e
eig. ’ 23.000,-; 80 S '88/'B9
v.a. ’ 18.750,-; 80 D '88 1e
eig. ’21.000,-; VW Passat
1.8 CL'B9 1e eig. ’24.750,-
Passat combi turbo D '87
’17.500,-; Golf GLD excl.
uitv. 12-'BB ’18.500,-; Golf
13/18 '84/'B9 v.a. ’9.500,-;
Passat D '84 ’ 7.250,-; Jetta
'82.84 v.a. ’3.000,-; Kever
'74 in perf. st. ’ 4.250,-; Fiat
Tipo I.E. '90 1e eig.
’17.500,-; Panda Fire '88
1e eig. ’8.750,-; Croma
CHT '87 1e eig. ’ 12.500,-;
Saab 900 GL '84 ’6.000,-;
Hyundai Sonata 18i GLX m.
'90 1e eig. ’ 16.750,-; Maz-
da 626 2.0 GLX combi '89
1e eig. ’22.500,-; 626 GLX
'88/'B9 1e eig. v.a.
’15.000,-; 626 GLX D '88/
'89 1e eig. v.a. ’ 15.000,-;
626 2.0 Coupé '88, 1e eig.

’ 18.500,-; 323 GLX '85.87
v.a. ’7.000,-; RX 7 '80
’7.750,-; Peugeot 309 1.9
GTi '89 1e eig. ’23.000,-;
405 GR '88/89 v.a.
’16.500,-; Citroen BK Pal-
mares 12-'BB 1e eig.
’13.500,-; BK '84/'B9 v.a.
’5.000,-; BK 19 D/ turbo D
'87.89 v.a. ’9.500,-; Visa/
Chrono '84/'B6 v.a. ’ 4.000,-
CX GTi '84-'B7 va. ’ 7.750,-
AX I.OE '88 1 eig ’10.750,-
Opel Senator 2.5 i aut. 12-
-'BB 1 eig. ’25.750,-; Sena-
tor 30 '84-'B6 v.a. ’ 8.250,-;
Omega 2.0 GLi aut. '89 1 eig

’ 20.750,-; Omega Combi
'88, 1e eig. ’20.500,-;
Omega 18S/20i '88-'9O v.a.
’14.500,-; Kadett 1.8 aut.
'88 ’14.750,-; Kadett 12/16
'84-'B9 va. ’5.000,-; Kadett
Cabriolet '81 ’9.750,-; Ford
Siërra Combi D '85-'BB v.a.
’9.000,-; Siërra D '85-'9O
v.a. ’7.500,-; Siërra '83-'9O
v.a. ’5.000,-; Scorpio 2.4i
Sedan '90 1e eig. ’26.750,-
Scorpio '86-'9O v.a.
’12.500,-; Escort 1.8 D
Combi '88 1e eig. ’ 13.750,-
Escort aut. '85 ’8.500,-;
Escort 1.3/1.4/1.6/1.6 D '82-
-'9O v.a. ’3.500,-; Capri 2.0
V 6'78-'BO apart uitv. v.a.

’ 4.000,-. Plm. 30 goedkope
inruilauto's v.a. ’250,-. Di-
rekte 100% financiering Han
van SINT-MAARTENSDIJK
Trichterweg 109 Brunssum.
045-229080.
Te koop gevr. AUTO'S en
bedrijfsauto's, schade/defect
geen bezwaar 045-720200.
Te k. VOLVO 240L, bwj. '78,
motor, in goede staat met
winterbanden en -velgen.
Voor de liefhebber, vr.pr.
’1.500,-. Tel. 045-714458
deKommert 70, Heerlen.
Te k. Alfa ROMEO Sprint
Veloce 1.5, bwj. '80, pr.n.o.t.
k., APK 07-92. Tel. 045-
-440732 (na 17.00u).

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.
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
Te k. gevr. SCHADE- sloop-
en loopauto's, en verkoop
gebr. auto-onderdelen Joep
Wolters. Tel. 045-411480.

Bedrijfswagens
Te k. SRV-WINKELWAGEN
merk Spijkstaal, 6 mtr. bwj.
'72, geheel compleet. Tel.
045-720200.

met het zien van Abrafft
Hi.
I ■m Irkl __u

m W 1'
IIInge en Michaeia

Transacties , n. SCHILDERIJENGROOf' .„
HANDEL, enorme «" f
voorraad. Luikersteef 'I 416, Lommel-België. '09-32.11.648346.
Wat VERKOPEN? A*
teer via: 045-719966.^

Auto onderdelen en accessoires

Kerp Electrocentrum
* Heeft voor elke vrachtwagen, auto of bus de juiste stf1

of dynamo op voorraad!
* Reparatiedienst voor alle starters en dynamo's-

Voor een vakkundig advies gaat u naar

K£EP H
—=?_

(Brom)fletsen
Te k. scooter VESPA bwj.
'86 i.z.g.st. met verz. tot
1-5-92. Interesse! bel dan
045-326924.

Opleidingen
Goed gerichte studiebege-
leiding in Heerlen en Hoens-
broek. BIJLESSEN in alle
vakken v.a. ’l5,- per uur,
verzorgt door een ervaren
team van docenten in Heer-
len en Maastricht. Inl. E.C.H.
045-741102.
Gevr. LERAAR(Lerares)
voor het geven van bijles
voor de vakken Handel en
Administratie op L.E.A.0.-
-niveau. Tel. 045-424415.

(Huisdieren
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.
VOGELS, eenden, fazan-
ten, raskippen, duiven en
papegaaien. Alle hoenders,
hofdieren. Klein America
Achel(B) 09-32-11644489
DOBERMANN-KENNEL
veel belovende pups ge-
comb. op schoonheid en ka-
rakter uit Ankörung en kamp
afst. Tel. 04492-2871.
Te k. getrainde Duitse
HERDER, 1.P.0 111, pr.

; ’1.500,-. Tel. 045-215031
Gratis af te halen 2 jonge
POESJES. Alleen op maan-
dag 8-17 uur. 046-756185.

Caravans I
BÜRSTNER 465 LuxeJ9-'B9, .gew. 714 kg. «§
voort, alle extra's, 1x 91
nw.pr. ’ 22.000,- J
f 14.250,-. Tel. 045-2737J
Nu VOUWWAGEN vo>A
bij H. Stassar, Heistenï
78 Hoensbroek 045-2242}

In/om de tuin J
SCHUURTJES, tuinhuiS]
garages, hondenhol*
vele afm. reeds v.a. ’ IS
Houtbouw Übachs, Ey9
hovergracht 39, 6464 ,
Kerkrade. Tel. 045-46Q2g

Rijles J
Uw _ RIJBEWIJS binne''
dagen op de Ned. AflJvia Saba Driving Organ^
on. Bel voor info.
4761506 (betaling na <Jrijbewijs, vraag naar &
voorwaarden). ;
Uw RIJBEWIJS op Sat*
8 dagen via autorijschool,
Antillen. Inl. 04750-32*
Niet geslaagd geld
Vr. naar onze voorwaard^
S.D.L biedt u aan: fl^WIJS A-B-C of D binnej
dagen op de Ned. Anti*
vanaf ’ 3.500,- all in, m
ties mog. Tel. 010-4626"
of 4666535. U

Te koop gevr.
Gebr. SWINKELS zijn *huisd naar De Beitel
Heerlen. Wij betalen
hoogste prijs voor al uW; ijzer/metalen. 045-42202°:

Voor Piccolo's
zie verder pagina 16

Enkele voorbeelden van min. en max. tarieven voor persoonlijke leningen en doorlopende
kredieten. Andere bedragen en looptijden (12 t/m 120 maanden) zijn ook mogelijk.
72 mnd. en langer is vooral bedoeld voor duurzame aanschaf.

PERSOONLIJKE LENINGEN
BEDRAG IN I TERUG ÏË I MND. BEDRAG EFFECTIEVE MND. BEDRAG VOLGENS EFFEKTIEVE
HANDEN " BETAUENIN VOLGENS MINIMUM JAARRENTE WETTELIJK MAXIMUM JAARRENTE

6.000,- 60 mnd 139,78 14.9% 149,86 18.7%
12.000,- 60 mnd 275,75 14.3% 293,47 17.5%
18.000,- 72 mnd 365,53 14.3% 380,72 16.1%
24.000,- 72 mnd 487,37 14.3% 497,83 15.2%
35.000,- 84 mnd 645,12 14.3% 653,65 14.8%
50.001,- 84 mnd 915,07 14.0% | 933,79 |14.8% J

DOORLOPENDE KREDIETEN \
KREDIET I U BETAALT I RENTE VOLGENS MIN. TARIEF THEOR. I RENTE VOLGENS MAK. TARIEF I THEOR.
UMIET PER MAAND per maand eff. joorrenle LOOPTIJD permaond eff. jaorrenle IQOPTUD _

6.000,- 120,- 1.164% 14.9% 75 mnd 1.477% 19.2% 91 mnd
11.000,- 220,- 1.145% 14.6% 75 mnd 1.379% 17.9% 85 mnd
15.000,- 300,- 1.143% 14.6% 75 mnd 1.379% 17.9% 85 mnd
26.000,- 520,- 1.123% 14.3% 74 mnd 1.310% 16.9% 82 mnd
35.000,- 700,- 1.113% 14.2% 74 mnd 1.283% 16.5% 81 mnd
50.100,- [1002,- 11.100% 14.0% 173 mnd 11.283% 16.5% 181 mndj

Leningen vanaf ’. 1000,- tot ’. 200.000,- zijn mogelijk ZÓNDER
onderpand of borg. Desgewenst met lange looptijd , DUS LAGE

I LASTEN. Bij overlijden meestal kwijtschelding.
I WIJ REGELEN ALLES KEURIG ÉN VLOT, en bezorgen het geld óók

kosteloos bij u thuis. Hebt u al leningen lopen? Dat hoeft géén
I bezwaar te zijn. Vraag vrijblijvend advies.

Limburgs Dagblad



Nederland 2
13.00-13.12 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
15.30 The big valley. Amerikaanse

westernserie. Afl.: Moord op bestel-
ling. De Barkley's krijgen problemen
met éénvan de naburigefèmilie's, zo
erg zelfs dat het op schietpartijen uit-
loopt.

16.15 Santa Barbara. Amerikaanse
soapserie.

17.00 (TT) Explorer. Serie over avon-
tuur en natuur. Af1.31. Vandaag: stok-
staartaap in de Afrikaanse Kalahan-
woestijn; piloten die na de Tweede
Wereldoorlog werkloos werden en
hun vaardigheden op een andere
manier gingen benutten, namelijk via
het uitvoeren van allerlei stunts.

17.50 Bouli. Tekenfilmserie. Afl.: De
Bouli-brandweermannen zijn jarig,
(herh.).

18.00 "" Journaal.
18.15 Club Veronica. Thematisch

jongerenmagazine. Vandaag over
kunst.

18.40 "" Countdown. Muziekpro-
gramma. Presentatie: Wessel van
Diepen.

19.20 Veronica sport. Sportmagazi-
ne. Presentatie: Gerard Wielenga en
Anita Witzier.

19.50 "" Married with children.
Amerikaanse comedyserie. Afl.: Als
van de hamer geslagen. Wanneer Al
hoort, dat de baby bij hen in bed
moet slapen, kan hij het niet meer
aan en besluit een kamer voor zich-
zelf te bouwen.

20.20 (TT) Die 2 speciaal. Holland-
promotie in het buitenland met Henk
Spaan en Harry Vermeegen.

20.50 Nieuwslijn. Actualiteitenmaga-
zine.

21.15 De staatsloterij show. Spel-
show rond de trekking van de Staats-
loterij. Presentatie: Mare Klein Es-
sink.

23.00 Berg. Talkshow met Gert Berg.
23.45 De Nederlandse Kermis Por-

noshow. Petit populair, tv-impressie
van het theaterprogramma van Arjan
Ederveen, Tosca Niterink en Pieter
Kramer. Deel 4.

00.05-00.10 "" Journaal.

Duitsland 1
r» 00 Tagesschau.
JE-03 ML - Mona Lisa.

T'ai chi chuan."00 Tagesschau. '°-03 Weltspiegel.
'°-45 Fall auf Fall - Jedem sein
Necht! Juridische tips.JOO Tagesschau.
'"03 "" Wetten, dass...? Spelshow.

Persoverzicht.
«00 Tagesschau.

£05 ARD-Mittagsmagazin.
.^■4s Wirtschafts-Telegramm.
'"Oo Tagesschau.
*-02 (TT) Die Sendung mit der

1 **aus. Kinderprogramma.
'■30 Es war einmal... Amerika. Te-kenfilmserie. Af1.13: Die Zeit desKonquistadoren.
*00 Tagesschau.
■03 "" Benji, sein grösstes Aben-
'euer. (Benji, the hunted), Ameri-
kaanse speelfilm uit 1987 van Joe

Met: Frank Inn, Red Steagall,. Wke Francis e.a.
6-30 Vale Tudo -Urn jeden Preis.'"^aziliaanse serie. Af1.40.

■00 punkt 5 - Landerreport.
/"15 Tagesschau.
'"25 WWF-Studio.
£35 Frikadelle - Tagliatelle. Afl.:

(1923/24); Eifersucht
1_\925)--;■ 30 Hier und Heute.'""45 Novak. Serie. Afl.: Einbruch mitL«*ei Toten.j^-58 Programma-overzicht.
I^oo (TT) Tagesschau.
f f.; 1S (TT) Wunder der Erde. Natuur-J'mserie. Afl.: Krokodile - Baden ver-een!-£■59 Tagesthemen-Telegramm.
»j'oo Panorama. Reportages.| ',45 Miami Vice. Amerikaanse mis-daadserie. Afl.: lm Untergrund.t?-30 Tagesthemen. Actualiteiten.
| |00 Hundert Meisterwerke. Das

' ,agdfrühstück, van Gustave CourbetEWl^'O Zum 100. Geburtstag von
i «rfnst Lubitsch: Arger im Paradies.''rouble in paradise), Amerikaanse
> uit 1932. Met: Herbertlo^arshall, Miriam Hopkins e.a.vJJ-3o Tagesschau.
r'3s-00.40 Z.E.N.

Duitsland 2
09.00 Zie Duitsland 1.
13.45 Die Ewoks. Tekenfilmserie. Afl.:

Wie die Ewoks ihrem altesten das
Leben retten.

14.10 Peter Ustinovs Russland.
6-delige serie over het geboorteland
van deze acteur. Afl.4: Der Vorabend
der Revolution. (herh.).

14.55 Die Abenteuer des braven
Soldaten Schwejk. 13-delige tv-film.
Afl.lo. In het niemandsland wil
Schweijk een koe vorderen, maar de-
ze vlucht en een hardnekkige achter-
volging wordt ingezet. Het is de vraag
wie er uiteindelijk gevangen wordt.

15.58 Programma-overzicht.
16.00 heute.
16.03 Neue Abenteuer mit Black
Beauty. Jeugdserie. Afl.: Ein verrück-
ter Geburtstag. Mr Burton laat Man-
fred aan een uitvinding knutselen,
maar niemand mag weten waaraan.

16.25 logo. Jeugdjournaal.
16.35 Querkopf. Jeugdquiz.
17.00 heute.
17.10 Sport heute.
17.15 "" landerjournal.
17.40 (TT) Ein Fall für Zwei. Mis-

daadserie. Afl.: Partner. Matula ont-
dekt dat de vrouw en compagnon van
opdrachtgever Sperber een verhou-
ding hebben. Hij geeft de bewijsfoto's
aan Sperber die echter beweert dat
het weer goed gaat tussen hem en
zijn vrouw. Aansl.: Programma-over-
zicht (VPS 18.50).

19.00 heute.
19.20 La Paloma f liegt nicht mehr.

Tv-film naar een verhaal van Sieg-
fried Lenz. Met: Hans-Christian
Blech, Wolfgang Reichmann, Klaus
Schwarzkopf e.a.

21.00 auslandsjoumal.
21.45 heute-journal.
22.15 Die öffentliche Frau. (La fem-

me publique), Franse speelfilm uit
1984 van Andrzej Zulawski. Met:
Francis Huster, Valérie Kaprisky,
Lambert Wilson e.a. Aansl.: Rat-
schlag für Kinoganger (VPS 0.05).
Vandaag: John F. Kennedy - Tatort
Dallas van Oliver Stone.

00.10 Zeugen des Jahrhunderts.
Heinz Friedrich in gesprek met Karl-
Otto Saur.

01.10 heute.

FILMS TV VIDEO
Duitsland 1

|,' 5-03 Benji, the hunted
;^SA-1987). Hondse film van Joe
j wmp over Benji, die tijdens een
j«6ereisje overboord valt, maar ge-
[ de kust kan bereiken. DeI hoofdrolspeler verdient eigenlijk
l een betere rol. Verder met: Red
I en Frank Inn.

" Mei Gibson in 'Mad Max'. (RTL4- 21.05 uur)

BRT 1
-■ii i

5-45 Adventures of Don Juan
Knappe ironische

jj*hermfilm van Vincent Shermandaarin Errol Flynn talrijke maagdenjjji de neus neemt en zelfs de ko-
verleidt. Film kreeg Oscar

I °or de beste kostuums.

RTL 4
05 Mad Max (1980-AUS). Effec-

'eve, ongewone Australische actie-||lfti over het leven op de junglevan
j6 snelweg. Met 0.a.: Mei Gibson,

Samuel en Hugh Keays-öVrne. Regie: George Miller.

RTLPlus
lo Sto eon Gli Ippopotami

(1979-1). Aardige avonturenkome-
die van Halo Zingarelli, sympathiek
pleidooi voor de bescherming van
de Afrikaanse flora en fauna. Avon-
turier vindt in Afrika zijn neef terug,
samen komen ze in conflict met
dierensmokkelaar. Met: Bvd Spen-
cer en Terence Hill.

BRT2
22.00 The Krays (1990-GB.) Mees-
terlijke film over de gangster-twee-

ling uit Oost-Londen in de periode
1960-70. De tweeling wordt ge-
speeld door Billy Whitelaw en Torn
Bell, leden van de popgroep Span-
dau Ballet. Regisseur Peter Medak
toont weergaloos de wrede wereld
van deKrays vol glamouren bloed.

Nederland 3
08.55-09.00 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
11.00-11.30 Landen in Europa. Afl. 6.
13.00-13.12 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
14.00-14.30 Computerjournaal. Afl. 4.
16.40 Indonesië, taal en cultuur.

Afl. 15.
17.25 (TT) Thuis in geldzaken. Afl.6.
17.55 Nieuws voor doven en slecht-

horenden.
18.00 "" Journaal.
18.15 Sesamstraat.
18.30 ("" . TT) Jeugdjournaal.
18.40 (TT) Het klokhuis.
19.00 Russisch, taal en volk. Afl.l l.
19.49 Effectief vergaderen. Voorlich-

tingsprogramma.
20.00 "" Journaal.
20.25 Verbazing. Een pleidooi voor

de fantasie.
20.35 Het familiebedrijf: Beter kleine

baas dan grote knecht. Afl.3.
21.00 Yoy: Alcoholistische ouders.
21.25 Resultaten van 35 jaarruimte-
vaart. Afl.3.

22.00 "" Journaal.
22.15 Studio sport journaal.
22.30 NOS-laat. Met om 23.00 Den

Haag Vandaag.
23.15 Britse en Amerikaanse litera-

tuur van deze eeuw. Afl. 9.
23.45-23.50 Nieuws voor doven en

slechthorenden.

" Wessel van Diepen pre-
senteert 'Countdown.
(Nederland 2 - 18.40 uur).

Duitsland 3 West
08.55 Gym. 09.10 School-tv. 09.40
Cursus bedrijfseconomie. 10.10
School-tv. 11.40 Teletekst. 11.50 Das
Recht zu lieben, serie. Af1.64. 12.15
Grenzen: Die Farbe der Wahrheit, ein
Sex-Skandal in Tansania. Herh. 13.00
In Zukunft. Herh. 13.45 Gort und die
Welt. Herh. 14.15 W 3aktuell. 14.20
FensterPlatz. 15.30 Hier und heute un-
terwegs. 15.55 Sport Aktuell. 16.00 W3
aktuell. 16.05 Sonne, Wem und harte
Nüsse, misdaadserie. Afl.9: Die Sache
mit King Harry (1). 16.30 School-tv.
17.30 Cursus geschiedenis. 18.00 Ak-
tuelle Minute. 18.01 Babar, tekenfilm-
serie. Af 1.22: Die Entführung. 18.30
(TT) Lindenstrasse, serie. Afl.: Der Vi-
rus. 18.57 Programma-overzicht. 19.00
Aktuelle Stunde, met om 19.45 Raam-
programma's. 20.00 Julius H. Schoeps,
portret van deze joodse historicus.
20.30 Auslandsreporter. 21.00 Psst...,
raadspel. 21.30 W3aktuell. 21.45 Hil-
ferufe: Uschi Engels: Ich leide unter
Beziehungssucht. 22.30 Lubitsch aus
Berlin, portret van deze regisseur.
23.20 ■ Die Austernprinzessin, Duitse
speelfilm uit 1919 van Ernst Lubitsch.
00.23 Nieuws.

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

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

serie.
09.05 Nieuws.
09.10 Love boat. Serie. Herh.
10.00 Goede tijden, slechte tijden.

Dramaserie. Herh.
10.30 As the world turns. Ameri-

kaanse serie.
11.15 De 64.000 gulden vraag. Quiz.

Herh.
11.50 Teletext.
12.30 Survival. Engelse natuurserie.
13.25 Dallas. Serie. Herh.
14.15 The Oprah Winfrey show.

Amerikaanse talkshow.
15.05 Sons and 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. Telefoonspelletje.
19.00 Rad van fortuin.
19.30 Nieuws.
20.00 Goede tijden, slechte tijden.

Nederlandse dramaserie.
20.30 Spijkerhoek. Nederlandse dra-

maserie.
21.05 Mad Max. Australische speel-

film uit 1980 van George Miller. Met:
Mei Gibson, Joanne Samuel, Hugh
Keays-Byrne, Steve Bisley e.a.

22.40 Met hart en ziel. Serie over
psychiatrie en psychologie.

23.35 Nieuws.
23.50 De wolvin. (La louve), Franse

speelfilm van José Giovanni.
01.20 M.A.S.H. Serie. Herh.
01.45 The Oprah Winfrey show.

Talkshow. Herh.
02.30 Mad Max. Australische speel-

film (herh. van 21.05 uur).
04.00 Teletext.

RTL Plus
06.00 Früh-Magazin. 6.05 GeldMarkt;

6.30 Guten Morgen Deutschland.
08.55 Der Engel kehrt zurück. (High-

way to heaven). Afl.: Der Wahlkampf.
09.45 Reich und Schön. (The bold

and the beautiful), serie.
10.10 Dr. mcd Marcus Welby. Afl.:

Ein prominentes Opfer.
11.00 Lieber Onkel Bill. (Family af-

fairs). Afl.: Ballerina Buffy. Herh.
11.30 Tic Tac Toe. Spelprogramma.
12.00 Familieduell. Spelprogramma.
12.30 Der Hammer. (Sledge Ham-

mer). Afl.: Bruderherz.
12.55 RTL aktuell.
13.00 Ein Vater zuviel. (My two

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

ra), serie.
14.20 Die Springfield Story. (The

guiding light), serie.
15.05 Dallas. Afl.: Spur des Blutes.
15.55 Chips. Afl.: Wasser hat keine

Balken. Herh.
16.45 Riskant! Spelprogramma.
17.10 Der Preis ist heiss. Spelshow.
17.45 Durchgedreht. Videoshow.
17.55 RTL aktuell.
18.00 Elf 99.
18.45 RTL aktuell.
19.15 Das A-Team. Afl.: Skorpione.

Herh.
20.15 Mord ist ihr Hobby. (Murder

she wrote). Afl.: Freunde in der Not.
21.15 Das Krokodil und sein Nilp-

ferd. (lo sto eon gli ippopotami), Itali-
aanse speelfilm uit 1979.

23.05 10 vor 11. Cultureel magazine.
23.35 Marmermagazine M.
23.50 RTL aktuell.
00.00 Dienst in Vietnam. (Tour of du-

ty). Afl.: Lebendig begraben. Herh.
00.55 Kampf gegen die Mafia. (Wise-

guy). Afl.: Tödliche überraschung.
Herh.

01.40 Twilight zone. Afl.: Geheilt für

' alle Zeiten.
02.05 Zorros grausamer Schwur. (II

giuramento di Zorro), Spaans/ltali-'
aanse speelfilm uit 1964.

03.35 Die Madels vom 9. Bezirk.
(Marie Pervenche). Afl.: Jager und
Gejagte.

04.55 After hours.
05.20 Ein Vater zuviel. Herh.
05.45 Tekenfilm.

" Bvd Spencer (RTL Plus
- 21.15 uur).

Duitsland 3 SWF
08.15 Gym. 08.30 Cursus geschiede-
nis. 09.00 School-tv. 10.25 This week.
Herh. 10.40 Actualités. Herh. 10.50
Non-Stop-Fernsehen. 16.00 School-tv.
17.00 Cursus geschiedenis. Herh.
17.30 Sesamstraat. 17.58 Kinder-Ver-
kehrsspot. Herh. 17.59 Spass mit
Tricks und Tips: Die Curiosity-Show.
18.23 Philipp. Afl.: Es lebe der Ausg-
leich. Herh. 18.26 Sandmannchen.
18.30 SW-Journal. 19.00 Pssst...!,
quiz. 19.30 Teleglobus. 20.00 Linden-
strasse, serie. Afl.: Ina. 20.30 Macher,
doe. serie. Afl.: Der Liquidator: Michael
Perlick. 21.00 Nieuws. 21.15 ■ Serena-
de zu dritt (Design for living), Ameri-
kaanse speelfilm uit 1933 van Ernst
Lubitsch. 22.45 ■ Ernst Lubitsch - Lek-
tion in Kmo, reportage. 23.30 Nach-
tausgabe: Die letzten Tage Rous-
seaus. 00.30 Nieuws. 00.35 Non-Stop-
Fernsehen.

Duitsland 2
22.15 La Femme Publique
(1984-F). Duivels drama a la Do-

stojewski van Andrzej Zulawski
over personen die verscheurd wor-
den door ziekelijke aard. Met: Alain
Maline, Yannic Gilbert en Francis
Huster.

Super Channel
23.00 Claws (1977-USA). Ongelo-
felijk slechte variant van 'Jaws'.
Regisseur Richard Bansbach laat
dolle beer dood en verderf zaaien
in Alaska. Met: Robert E. Pierson,
Jason Evers en Leon Ames.

Duitsland 1
23.10 Trouble in Paradise
(1932-USA). Sprankelend niemen-
dalletje van Ernst Lubitsch over de
sjieke Kay Francis die betrokken is
bij het oplichters-echtpaar Miriam
Hopkins en Herbert Marhall.
Duitsland 3 West
23.20 Die Austernprinzessin
(1919-D). Onderhoudende kome-
die van Ernst Lubitsch waarin hij
Amerika op de hak neemt. Oester-
koning wil Schoensmeerkoning in
poen overtreffen. Met: Ossi Oswal-
da en Harry Liedke.

RTL Plus
02.05 II Giuramento di Zorro
(1964-l/E). Low-budget actie-avon-
tuur over de held Zorro waarin een
vogelvrij verklaarde zich uitroept tot
gouverneur van Santa Barbara.
Met: Tony Russel en Maria José
Alfonso.

televisie en radio maandag

Nederland 1,3-00-i3.i2 Nieuws voor doven ens'echthorenden.

'5>19 Rondom tien. Praatprogram-ma. Vandaag: Vrouwen aan de top.(herh.).
"" Journaal.

1B_7 Torn en JerrV- Tekenfilmserie.
"■«1 (TT) Servicesalon. Gevarieerd
"Middagprogramma.
';32 Winnie the Pooh. Animatiese-
"e- Afl. : Klein maar lief.■■00 Boggle. Woordspel. Presenta-re: Hans Schiffers.■28 Sport op 1. Sportprogramma

Christian Scheen.
■"53 Toerisme. Toeristische tips.

"lQ?ndaa9: Zomervakantie.*-<1 De roze panter. (The pink pant--I."er), tekenfilmserie, (herh.).
ai (TT) Ha die Pa- Comedy-serie.
pfl-16: Henriëtte. (herh.). Matthijs
«usje Henriëtte wil ook in Huize Hoo-9pndijk wonen en tot ergernis van
Matthijs en Suus lijkt ze haar vader. °T) haar vinger te winden.?-00 (""+TT) Journaal.
"<5 Ted's Familiespelshow. Quiz

JePresenteerd door Ted de Braak.J-29 Hier en Nu. Actualiteitenrubriek.
g-07 Einstein. Quiz.
«■4l Boek in Waterland. 2-wekelijks
''lerair magazine.
"21 Miniatuur. Muziekimprovisatie

°P droom en werkelijkheid.'J 28-23.33 "" Journaal.

■j^atricia Schildkamp insa, die pa.
Nederland 1 - 19.30 uur).

België/TV 1
14.30-15.30 Schooltelevisie. 14.30
Relatonele opvoeding; 15.00 Bouw-
stenen van de chemie.

15.45 Adventures of Don Juan.
(Avonturen van Don Juan), Ameri-
kaanse speelfilm uit 1948 van Vin-
cent Sherman. Met: Errol Flynn, Vive-
ca Lindfors, Alan Hale e.a.

17.30 Mooi en meedogenloos. (The
bold and the beautiful), serie. Af 1.346.

17.55 Nieuws.
18.00 Tik tak. Animatieserie. Af 1.27.
18.05 Plons. Plons en het vogelkastje.
18.10 Bassie en Adriaan en de ver-

dwenen kroon. Jeugdserie. Af 1.22:
Een rustige, luie vakantie?

18.35 Top Score. Spelprogramma.
19.03 Buren. (Neighbours), serie.

Af1.771.
19.25 Paardenkoers Mededelingen
19.30 Journaal/Sport.
20.00 Zeg 'ns AAA. Nederlandse co-

medyserie. Af1.73. Hans wil een zeil-
boot kopen en gaat met Gert-Jan op
zoektocht. Pien is van Gert-Jan ge-
scheiden en woont met Pimmetje bij
haar nieuwe vriend.

20.20 Tien voor taak Taalstrijd.
21.05 Vrij als een vogel. (111 fly

away), Amerikaanse serie. Afl.l: Hat.
22.00 Op de koop toe.
22.30 Vandaag/Sport.
22.55 Programma VNO.
23.35-23.40 Coda. Stefaan van den

Bremt leest: Vlaanderen.

België/TV 2
18.55 Nieuws.
19.00 Pippi Langkous. Jeugdserie.

Afl.3.
19.30 Het Capitool. (Capitol), Ameri-

kaanse serie. Af1.328.
19.53 Benny Hill. Britse humor.
20.00 Programma KTRO.
21.00 ABC-AUTO. 7-delige serie over

de auto. Afl.3: Eten en drinken, de
voeding van de motor.

21.30 Journaal/Sport. Aansl. Baraka
22.00-23.55 The Krays. Engelse

speelfilm uit 1990 van Peter Medak.
Met: Guy Kemp, Martin Kemp, Torn
Bell e.a.

SAT1
06.00 ■ Guten morgen mit SAT 1.
08.30 Bezaubernde Jeannie. Ameri-
kaanse serie. Herh. 09.00 SAT 1 Bliek.
09.05 Der glitzerndeTod. Amerikaanse
thriller uit 1988. Herh. 10.45 klipp-
klapp. Herh. 11.15 Wunderbilder aus
der Tierwelt. Herh. 11.50 Glücksrad.
Herh. 12.30 Tip desTages. 12.45 Tele-
Börse. (13.00 uur SAT 1 Bliek). 13.35
Unter der Sonne Kaliforniens. Ameri-
kaanse serie. 14.30 Bezaubernde
Jeannie. Amerikaanse serie. Herh.
15.00 SAT 1 Bliek. 15.05 Falcon Crest.
Amerikaanse serie. 16.00 MacGyver.
Amerikaanse actieserie. Herh. 17.00
SAT 1 Bliek. 17.05 Geh aufs Ganze!
Spelshow. 18.15 Bingo. 18.45 Guten
Abend, Deutschland. 19.20 Glücksrad.
20.05 WetterNews. 20.15 Shogun.
Amerikaanse avonturenfilm. Herh.
21.15 ■ Witwer mit fünf Töchtern. Duit-
se filmcomedie uit 1957. Herh. 23.00
SAT 1 Bliek. 23.10 News & Stories.
,23.55 Donnerstag bei Kanal 4. Videoc-
lips en korte films. Aansl.: Kanal 4 Por-
trat. 00.50 MacGyver. Amerikaanse
serie. Herh. van 16.00 uur. 01.45 Vor-
schau/Teletekst.

Radio 1 radioElk heel uur nws. 7.07 NCRV's
Hier en nu (7.30 Nws). 8.53 Woord
onderweg. 9.05 NCRV's Hier en
Nu, vervolg ( 12.30 Nws. en 12.55
Mededelingen t.b.v. land- en tuin-
bouw). 13.45Kerk vandaag. 14.05
Veronica nieuwsradio (17 30
Nws.) Elk heel uur nws. 19 04 Ve-
ronica Sportradio. 20.04 Klasse.
21.04 KRO's Jazz connection
22.04 Op de eerste rang. 22.50
Boekenwijsheid. 23.07 Met het oog
op morgen. 0.02 Easy listening.
2 02 AVRO Nachtdienst. 5 02 Van-
nacht naar morgen. 6.02-7.00 Su-
gar in the morning.

Radio 2
Elk heel uur nws. 7.04 Maat in de
morgen (8.04-8.15 TROS aktua).
9.04 TROS gouden uren. 11.04
Nederlandse artiestenparade.
13.04 TROS Aktua. 13.15Gewoon
Arme. 15.04 Thank you for the mu-
sic. 16.04 Open huis. 16.57 EO
Metterdaad hulpverlening. 17.04
Het leeuwendeel. 18.04 Tijdsein.
18.25 Hallo Nederland. 18.50 De

grabbelton. 19.04 Waar waren we
ook al weer. 19 20 Licht op jonge-
renkoren. 19.40 Hemelsbreed.
20.04 Residentie Pauze Dienst.
20.40 Ronduit radiaal. 21.00-7.00
Zie radio1.

Radio 3
Elk heel uur nws. AKN: 6.04 Wak-
ker. 8.04 Popsjop 10.04 Dolce vi-
ta. 12.04 Eeh... 13.04 Popparazzi.
15.04 Paperclip 17.04 Basta. Elk
heel uur nws. 18.04 De avondspits.
AKN: 19.04 Forza. 20.04 Filter.

22.04 Rock City. 23.04-24.00 Lief
deslijn.

Radio 4
7.00 Nws 702 Aubade (8.00
Nws). 9.30 Daar word ik stil van.
10.00KRO-Klassiek 12.00 In ant-
woord op uw schrijven. 13 00 Nws
13.02 KRO-Klassiek. 16.00 Zin in
muziek. 17 00 Claudio Monteverdi.
18.00 Nws 18.02 PI. Tsjaikovksi.
18.45 VARAs Ijsbrekerserie
20.00 Nws. 20 02 De VARA mati-
nee: Radio Symf Ork. en Groot
Omroepkoor. 22.00 Jazz op vier -Aad Bos 23.00-24.00 Het zout in
de pap.

Radio 5
6.30-6.49 Scheepvaart- en markt-
berichten en uitgebreid weerbe-
richt. IKON: 8.30 IKON vroeg. 9.00
Nws. 9.02 NOS Sportief. 9.25 Wa-'
terstanden. RVU: 9.30 Grens-
gevallen. 10.00 Faktor 5. 12.00
Nws. HV: 12.05 Het voordeel van
de twijfel. 13.00 Nws 13.10 Faktor
5 metom 14.30Gesproken portret;
15.00 Bericht uit het koninkrijk;
16.00 De eeuw van Edison. 16.30,
Verhaal. 17.00 NOS-taal 17.30
Start. 17.55 Mededelingen en
schippersberichten. 18.00 Nws.
18.10 Even muziek. PP.: 18.20
Uitzending van de PvdA. 18.30
Overzicht KZG: 18.40 De kerk van
Jezus Christus van de Heiligen der
laatste dagen 1855 Nieuws en
actualiteitenrubriek in het Turks.

19 30 Nieuws en actualiteitenru-
briek in het Marokkaans en Ber-
bers. 20.15 Nieuws en actualitei-
tenrubriek in het Chinees lOS
20.30 Een proces voor twee
21.30-22.20 Scoop

België/RTBF 1
12.10 Vacatures. 12.25 La fete a la
maison. Herh. 13.00 Nws. 13.35 La
ronde, Franse speelfilm uit 1950 van
Max Ophuis. 15.25 Télétourisme. Herh.
15.55 Autovision. Herh. 16.20 Gour-
mandises. Aansl.: Clips. 16.35 Nouba
nouba. 17.25 Duo d'enfer. Afl.: Une vie
de chien. 18.25 La fete a la maison.
Afl.: Y'a de la joie. 19.00Ce soir. 19.30
Journal. 20.05 Les yeux noires (Oei
ciornie), Italiaanse speelfilm uit 1986
van Nikita Mikhalkov. 23.30 Nws. 23.50
Bourse. 23.55-00.05 Baraka.

België/Télé 21
14.00-16.00 School-tv. 16.40W Maga-
zine. 17.10 Cursus Sp. 17.40 Nouba
nouba. 18.30 Cursus Ned. 19.00Radio
21. 19.30 Journal. 20.00 La bicyclette,
doe. 20.55 Sindbad. 21.25 Nws. 22.00
■ Tokio Joe (Tokyo Joe), Amerikaanse
speelfilm uit 1949 van Stuart Heisier.
23.25-23.50 Ce soir.

TV 5
07.00 Nws. 07.40 Cursus Frans. 08.00
Clin d'oeil. 08.05 Can. Nws. 08.20
Nws. 08.30 Selection One world. 08.55
Eurojournal. 09.55 Les volets clos, film.
Herh. 11.25 Lisa mon amour, film.
Herh. 11.50-11.55 Nws. 16.05 Nws.
16.15 Sept sur sept. Herh. 17.15 Culi-
nair magazine. 17.40 Cursus Frans.
18.00 La compete, tekenfilm. 18.30
Nws. 18.50 Clin d'oeil. 19.00 Carré
vert. 19.30 Zw. Nws. 20.00 Rédacteurs
en chef. 20.30 Enjeux/le point. 21.00
Nws. 21.30 Tous a la une. 23.00 Nws.
23.20-01.20 Ciel mon mardi.

RAI UNO
07.00 Ochtend- en middagprogramma
18.00 Flash. 18.05 Occhio al biglietto.
18.15 L'ltalia chiamo'. 18.50 II mondo
di Quark. 19.30 Una storia di Enzo Bia-
gi. 19.45 Che tempo fa. 20.00 Telegior-
nale. 20.40 Ma tv mi vuoi bene? (2).
22.15 Non solo soli. 22.45 Linea notte.23.00 Emporion. 23.15 Fantasy party.00.00 Che tempo fa. 00.30 Oggi al par-
lamento. 00.40 Appuntamento al cine-ma. 00.50 Mezzanotte e dintorni. 01.10
DSE. 02.00 Linea notte. 02.15 II prezzo
del potere, film. 04.00 Linea notte.
04.15 Horror espress, film. 05.40 Di-
vertimenti. 06.05 Davinia.

BBC1
07.00 Teletekst. 07.30 Breakfast news.
10.05 Kilroy. 10.50 Hot chefs. 11.00
News. 11.05 Playdays. The why bird
stop. 11.25 Stoppit and Tidyup. Afl.:
Calm down. Herh. 11.35 No kidding
with Mike Smith. 12.00 News. 12.05
Rosemary Conley. 12.30 People today.
13.00 News. 13.20 Pebble Mill. 14.00
News. 14.30 (TT) Neighbours. 14.50
Going for gold. 15.15 Knots landing.
Afl.: Sex and violence. 16.00 The odd
couple. Afl.: Suprise, suprise. 16.25
Bazaar. 16.50 Barney. Afl.: Bamey's
forgotten birthday. Herh. 16.55 Radio
Roo. Afl.: The advert. 17.10 Mr nobo-
dy's eyes, 5-delig verhaal. 17.25 Fan-
tastic Max. Afl.: Straight flush (1). Herh.
17.35 (TT) Teenage mutant hero turt-
les. Afl.: Usagi come home. 18.00
Newsround. 18.10 (TT) Blue Peter.
18.35 (TT) Neighbours. Herh. 19.00
(TT) News. 20.00 (TT) Wogan. 20.30
Watchdog. 21.00 (TT) May to decem-
ber. Afl.: It's all in the game. Herh.
21.30 (TT) Wildlife on one. Afl.: Flying
foresters. 22.00 (TT) News. 22.30 Pa-
norama. 23.10 (TT) Cagney and La-cev. Afl.: Dedication to duty. Herh.

00.00 The road to Wenbley. 00.45
Skillshop. Herh. 01.15-01.20 Weer.
03.00-03.15 The way ahead, info.

BBC 2
09.00 Breakfast news. 09.15 Westmin-
ster. 09.30 Antiques at home. Afl.: Blis-
land. Herh. 10.00 School-tv. 14.20
Jimbo and the Jet Set. Herh. 14.25
Penny Crayon. Herh. 14.35 Crystal
Tipps and Alistair. Afl.: On wheels.
Herh. 14.40 School-tv. (15.00 News).
15.15 Regio, programma's. 15.45 Bit-
ten by the bug. 16.00 News. Aansl.:
(TT) Songs of praise. Herh. 16.40 I
could do that. Afl.: The caterer. 16.50
News. 17.00 Catchword, quiz. 17.30
Fatal attraction, reportage. 18.00 Be-
hind the headlines. 18.30 Film 92 with
Barry Norman. Herh. 19.00 (TT) A
question of sport. 19.30 Great sporting
moments. Herh. 19.40 The Fresh Prin-
ce of Bel Air. Afl.: Working it out. 20.05
Def II: Open to question. 20.40 ■ Voi-
ces from the past: Siege of the South.
21.10 (TT) Horizon, doe. 22.00 Arena:
Desert island dises. Herh. 22.50 Lunch
date, korte film. Herh. 23.00 The Pall-
bearers' revue. 23.30 Newsnight. 00.15
The late show. 00.55 Behind the head-
lines. Herh. 01.25-01.35 Weer.

Sportnet
08.00 Eurobics. 08.30 World Snooker
Classics. 10.30 Eurobics. 11.00Power-
sports Int. 12.00 Basketball. 13.30 Pilo-
te. 14.00 Go. 15.00 Eurobics. 15.30
Volleybal. 16.30 NHRA Dragracen.
17.30 World Sports Special. 18.00
Voetbal. 19.00 NHL IJshockey. 20.00
Car wars, film. 20.30 VS Pro skiën.
21.00 Kunstrijden. 21.30 VS Pro bok-
sen. 23.00 Spaans voetbal. 23.30
Voetbal. 00.30 WICB Basketball.

Eurosport
09.00 Motorsport. 10.00 WB Skiën:
Reuzenslalom dames, live. 11.15 EK
Kunstrijden. Herh. 12.15 WB Skiën:
Reuzenslalom dames, live. 13.30 Voet-
bal. Herh. of Tweemans bobsleeën en
atletiek. Herh. 15.00 EK Kunstrijden.
Herh. 16.30 Schermen. Herh. 17.00
WB Skiën. Herh. 18.00 Boksen. Herh.
19.00 Eurofun. 19.30 WC skispringen.
Herh. 20.00 Boksen. Herh. 21.30
News. 22.00 Eurogoals. 23.00 Kick-
boksen. 00.30-01.00 News.

Super Channel
06.30 US market wrap. 06.40 Business
insiders. 07.05 Business view. 07.30
News focus. 07.55 Sports news. 08.00
Euro reports. 08.30 E-Europe reports.
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
Video travel guides. 13.00 Japan busi-
ness today. 13.30 Wild America. 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 Prime sport.
21.00 Survival. 21.30 People in trouble.
22.00 World news. 22.30 Sports news.
22.45 US Market wrap up. 23.00
Claws, film. 00.50 Music news. 01.00
Blue night. 01.30 Supershop. 02.00
The mix all night.

MTV Europe
07.00 Awake on the wildsidg. 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 Rock
block. 01.00 Kristiane Backer.
03.00-07.00 Night videos.

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
7.00 Limburg Aktueel 800 Over-
name Radio 1 actualiteiten. 8.30
Limburg op maandag. 9.00 Licht
Limburgs. 10 00 Blauwe maandag
12.00 Limburg Aktueel. 13.00
Overname Radio 1 actualiteiten
17.00 Limburg Aktueel.
18.00-18.30 Het podium.

België/Radio 2
06.00 Nieuws 6.05 De Gouden
Geeuw (6 30, 7.00, 7.30 nieuws)
8.00 Nieuws en Lotto-uitslagen
8.10 Het vliegend tapijt: rond taal
en verhaal 10 00 Nieuws 10.03
Kwistig met muziek. 11 50 Het koe-
koeksnest. 12.00 Radio 2 Regio-
naal. 1300 Nieuws. 13 10 Pluche
en plastiek 14.00 De eerste dag.
16.00 Vooruit achteruit. 17 00 Ra-
dio 2 Regionaal 18.00 Nieuws
18.10 Hitrevue. 20 00 Zaal Twee:
amusementsmagazine over film en
video, met veel muziek 22.00
Nieuws 22 05 Tweestrijd. Oude
muziekparels en nieuwe liedjes.
2330-06.00 Nachtradio (nieuws
om 24.00 en 5.00 uur).

België/BRF
06.35 Radiofruhstuck 645 Wun-
schkasten (7.45 Agenda; 8.30
Besinnliche Worte) 9 10 Musikex-
press.10.00 Gut aufgelegt. 12.00
Musik bei Tisch (om 12 00 en
12.15 agenda). 13.00 Fnschauf,
Volksmuziek 14.05 Musikzeit heu-
te: Operette & Musical 15 00
Nachmittagsstudio. 16 05 Spot-
light: US-charts 1705 Oldiekiste
18.10 BRF Aktuell. 18.40-20.05
Jazz.

RTL Radio
4.00 Frühschicht Voor vroege vo-
gels. 6.00 Guten Morgen Deutsch-
land 900 Radio-Shop Muziek en
actualiteiten 12.00 RTL-Mittag
14 00 RTL-Radio Café 16 00 Feie-
rabend. 18.00 Neues aus Kmo,
Video und Musik 21.00 Je t'aime.
24.00-04.00 Radio-Nacht

WDR4
04.05 Radiowecker 600 Nach-
richten. 6 05 Morgenmelodie. (8.00
Nachrichten) 9.05 Der Musikpavil-
jon (10.00 Nachrichten) 1200
Nachrichten. 12.05 Zur Sache
12.07 Gut aufgelegt (13 00 Mit-
menschen). 14 00 Nachrichten
14.05 Sachwort Wirtschaft 1407
Auf der Promenade 15.00 Caté-
Konzert 16 05 Heimatmelodie
17 00 Der Tag urn Fünf 17 07 Mu-
sik-Express (18 00 Nachrichten
und Wetter). 20.00 Nachrichten.
20 05 Zwischen Broadway und Ku-
damm. 21 05 Musik zum traurnen
22.30-04 05 ARD-Nachtexpress
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Geen gemeengoed
De hierdoorontstane ruimte is in-
middels volledig ingericht met
huisraad, variërend van exclusie-
ve ■ banken en kleden tot fraai
vormgegeven kandelaars en deur-
klinken. Het belangrijkste crite-
rium is, dat de voorwerpen (nog)
geen gemeengoed in Nederland
zijn.
Lagrouw: „Vaak gaat dat onbe-
wust, onze smaak is gericht op
het byzondere. Bijvoorbeeld de
glazen lampen diewe hier hebben
hangen. Die zyn ontworpen door
een vader en een zoon in Venetië.
Ik zag de lampen in Italië en ben

toen naar de makers gegaan om
er een aantal van te kopen. Dat
heeft me nog heel wat overre-
dingskracht gekost, want vader
en zoon wilden eerst niets expor-
teren. Uiteindelijk gingen ze over-
stag, en nu heb ik, dat weet ik
zeker, als enige in Nederland
Eterno-lampen. Totdat een of an-
dere agent ze ook opkoopt, dan is

voor ons de 10l er voor een be-
langrijk deel af."

Overigens verkoopt Lagrouw niet
alleen 'zeldzame' design-produk-
ten. In zijn winkel staan ook Phi-
lippe Starck-stoeltjes en Alessi-
fluitketels. „Dat zijn inderdaad
produkten die je overal ziet. Wij

hebben ze in de collectie opgeno-
men om de simpele reden dat we
het mooie ontwerpen vinden."

Tweeduizend bezoekers op open dag rechtbank Maastricht

Applaus voor de rechter
DOOR MARIËTTE STUIJTS

„Tsja, je beseft niet wat jè
een ander aandoet. Ik had
toen financiële problemen.
Maar nu wil ik weer met
een schone lei beginnen."
De man in het beklaagden-
bankje onderdrukt met
moeite een grijns, terwijl hij
deze berouwvolle dooddoe-
ner uitspreekt. Het publiek
in de rechtszaal lacht vrij
uit. Zon tweehonderd men-
sen verdringen zich om de
zaak te kunnen volgen. Ze
hangen tegen de muur,
klimmen op hekjes en lo-
pen in het rond. Het vonnis
van derechter ontvangen ze
enthousiast. Tweehonderd
uur dienstverlening, die
nooit vervuld zullen wor-
den. In ieder geval niet door
deze verdachte. Hij is een
politie-agent die op de open
dag van de rechtbank in
Maastricht voor inbreker
speelt.

Vrouwe Justitia boven de in-
gang van het Paleis van Justi-
tie aan de Minderbroedersberg
in Maastricht weet niet wat
haar overkomt. Meer dan twee-
duizend mensen passeren za-
terdag haar draaideur. In de
anders zo statige hal staan
stands van de reclassering, ad-
vocatuur, het notariaat, het
Bureau voor Rechtshulp, de

Raad voor de Kinderbescher-
ming en de Reclassering. Kin-
deren rennen heen en weer om
zoveel mogelijk folders en but-
tons te vergaren. Eén kleuter
heeft voor dit bijzondere uitje- en misschien om mogelijke
misverstanden te voorkomen- zijn politiepet opgezet.

Het is voor het eerst dat de
rechtbank alle deuren voor het
publiek openzet. En de belang-
stelling is groot. Wat gebeurt er
allemaalachter die dikke, stati-
ge muren aan de Minderbroe-
dersberg?

Sommigen maken van de gele-
genheid gebruik om, raad te
vragen. „U moet het allemaal
op schrift stellen en pas daarna
kunt u een klacht indienen,"
adviseert een advocate. Een
man van middelbare leeftijd
stopt een brochure over alli-
mentatie in zijn binnenzak ter-
wijl een dame aan een deur-
waarder vraagt of iets „nou zo
maar kan".

's anderendaags]

Net echt
Er worden rondleidingen gege-
ven, maar de meeste mensen
verkennen het gebouw op ei-
gen houtje. Een bejaarde man
probeert alle deuren, ook die
van een afgesloten werkkast
en de financiële dienst. „Is er
geen plattegrond van dit ge-
bouw," vraagt hij. Maar die is
er niet, tenminste niet voor de
bezoekers.

„Hier vragen ze aan de boef of
hij bekent of niet," legt een
moeder uit. Haar dochter durft
de Verhoorkamer, die zonder
verdachte lijkt op een gewone
vergaderzaaltje, amper te be-
treden. „Net echt hè," griezelt
ze.

Boevenwagen
Maar het wordt nog enger.
„Hier sluiten we ze op totdat ze
aan de beurt zijn," wijst een
politie-agent. Een kale ruimte
met tralies en een houten bank
tegen de muur. Op de witte
muur hebben verdachten hun
boodschappen achtergelaten.

'Witpeerd '91 groet Op de
Kamp' en ene Skip uit Heerlen
heeft een complete prijslijst
(van drugs) op de muur ge-
kalkt. Een gram kost 115 gul-
den, 10 gram 850 gulden en
vast 'klanten' belooft hij een
korting van vijftig gulden en
'discretie en kwaliteit.'

„Heeft u de wagens al gezien
waarin we ze vervoeren?"
vraagt een agenten enthou-
siast. „Aan het einde van de
gang rechts." Op een binnen-
plaats staan drie witte busjes,
met glazen afscheidingen om
de verdachten achter te zetten.

„Een echte boevenwagen,"
constateert een jongetje van
een jaar of zes. En daar kun je
maar beter niet ingaan, wat je
vader, grote broer en die poli-
tieman ook beweren. Vastbera-
den blijft het manneke buiten

wachten tot de anderen weer
uitstappen.

# Bezoekers verdringen zich om de nagespeelde strafzaak goed te kunnen volgen.
Foto: FRITS WIDDERSHOVEN

mens

Klassieke schoonheid tussen rioleringsbuizen

’Verliefdopgekkemeubels’
DOOR PAUL STEINHOFF

Op het gezicht van Rob La-
grouw verschijnt een flauwe
glimlach. „Ja, dat leek me
wel leuk," zegt hij haast ver-
legen, terwijl hij naar de
roestbruin geschilderde rio-
leringsbuizen kijkt. Vrijelijk
slingeren ze enige meters
door de lucht om daarna in
een van de velen betonnen
pilaren te verdwijnen. Ook
de muren en de vloer zijn
bewust verwaarloosd. Op
sommige plaatsen zijn de te-
gels uit de grond gebikt en
zijn de barsten in de muren
niet weggewerkt, maar juist
geaccentueerd. „Ik wilde een
winkel creëren die niet op
een winkel lijkt," is de sim-
pele verklaring van archi-
tect/meubelontwerper La-
grouw.

Sinds enige maanden zit Dutch
Altist Design (DAD), een winkel
gespecialiseerd in opvallende
meubels en designartikelen, in
een achthonderd vierkante meter
tellende ruimte aan de Binnerotte
in Rotterdam. Een opmerkelijke
ruimte in het centrum van de ha-
venstad, op een steenworp af-
stand van de in het oog springen-
de kubuswoningen en direct
gelegen aan een spoorlijn, waar-
door het geluid van een passeren-
de trein regelmatig de klassieke
muziek in de winkel overstemt.

DAD is een initiatief van La-
grouws echtgenote Jolly Jongma.
Vyfjaar geleden startte zy in Rot-
terdam met de verkoop van meu-
bels ontworpen door Nederlan-
ders. Later kwamen daar steeds
meer buitenlandse ontwerpen bü,
met als gevolg dat de nauwelijks
honderdvijftig vierkante meter
metende winkel overvol raakte en
het voormalige ambtenaren-oplei-
dingsinstituut aan de Binnenrotte
uitkomst moest bieden. Het pand,
dat vroeger uit allemaal kleine ka-
mertjes bestond, werd door een
bulldozer verbouwd.
„Letterlijk," zegt Lagrouw. „Die
bulldozer heeft alle muurtjes om-
ver geduwd en de tegels van de
vloer geschraapt."

" De 'lippenban/c' en cactus uit de/abriefc van Guiffram, omgeven door kleden van Bona
Lisa. Naast de cactus staat een Eterno-lamp.

Verliefd
Groot nadeel van de artikelen die
DAD te koop aanbiedt, vormen
de hoge pryzen die er aan verbon-
den zyn. Pryzen van zesduizend

gulden voor een tafel, of achtdui-
zend gulden voor een metalen
stoel van Shiro Kuramata, zijn
geen uitzondering. Lagrouw en
zyn vrouw beschouwen zichzelf
echter als 'de grootste slachtoffers
van design. „Omdat we, tijdens
de internationale beurzen in on-
der meer Keulen en Milaan, alles
kopen wat we mooi vinden. Voor-
al in het begin leidde dat tot pro-
blemen: we moesten ons diep in
de schulden steken, terwijl de ar-
tikelen diewekochten nauwelijtó
aan de man gebracht konden wor-
den."

„We worden vooral verliefd op
gekke meubels die je verder ner-
gens ziet, zoals een stoel geheel
gemaakt van blik, ontworpen
door Ron Arad. Of een kast van
Jeannot Cerutti en een bank van
Cropius. Overigens zijn dat wel
dingen met een klassieke schoon-
heid, die tydloos zijn. Ik ben nooit
weggeweest van de Memphis col-
lectie, die vond ik veel te tijdge-
bonden."

Opvallende smaak van hetRotter-
damse echtpaar heeft er inmid-
dels toe geleid dat vooral de glos-
sy bladen geregeld over de vloer
komen om foto's te maken van
mooi vormgegeven meubels. Ook
voor de inrichting van tentoon-
stellingen wordt vaak een beroep
op DAD gedaan.

Italianen
En een maand geleden stond tij-
dens de Utrechtse beurs Interoffi-
ce een aantal Italiaanse kunststof-
meubelen uit de jaren zestig
centraal. 'Awentura in Plastica'
heette de tentoonstelling, die door
de Italiaanse ambassadeur werd
geopend en in zyn geheel was op-
gebouwd uit artikelen afkomstig
uit de Rotterdamse winkel. Behal-
ve plastic stoelen, tafels en lam-
pen, waren dat schuimplastic
objecten uit de fabriek van Guif-
fram: een gifgroene cactus, een
bank in de vorm van twee lippen
en een deel van een oud-Romein-
se zuil. Sinds kort worden deze
artikelen weer in een beperkte
oplage gemaakt en door het Rot-
terdams bedrijf geïmporteerd.

Lagrouw is van mening dat de
Italianen niet alleen in de jaren
zestig toonaangevend waren,
maar dat nu nog steeds zijn. „Het
zijn de echte meesters. Zij weten
als geen ander een touch aan de
ontwerpen te geven. Neem de
Raffles-bank. Ooit ontworpen
voor het gelijknamige hotel in
Singapore en daarna verschillen-
de keren gerestyled. Als je ziet
wat de Italianen daarvan hebben
gemaakt... Prachtig. Plaats zon
bank naast een Engels ontwerp
en jeziet het verschil: de Engelse
bank lijkt ineens plomp, terwijl
dat toch ook een mooi ontwerp is.
Italië heeft op dit gebied meer ni-
veau dan de andere landen. Ge-
volgd door de Spanjaarden, die
maken ook mooie dingen. Spanje
is als design-land sterk in op-
komst."

Inbraak
Wat er gebeurt als de verdach-
ten via de auto en de cel uitein-
delijk in de beklaagdenbank
belanden, is te zien in een
strafzaak die opgevoerd wordt
door een 'echte' rechter, offi-
cier van justitie en advocaat.

Een Heerlense politie-agent

staat voor één keer aan de an-
dere kant, en speelt de rol van
een hardnekkige inbreker. De
zaak is het vervolg op een heu-
se thriller óp video, opgeno-""
men in Heerlen, waarin de man
een kraak zet en wordt betrapt.

Onder toeziend oog van zon
tweehonderd belangstellenden
- meer kunnen er niet in de
rechtszaal - wordt zijn zaak'
behandeld. Ouders tillen kin-

deren op die het beter willen
zien, mensen achterin de zaal
gaan op hun tenen staan.
Als de rechter zich opmaakt
voor het vonnis - dat voor
deze ene keer direct in plaats
van over veertien dagen geveld
wordt - valt er een doodse
stilte. Gevolgd door een warm
applaus.

Alsof de bioscoop uitgaat, zo
verlaat het" publiek de rechts-
zaal. „Spannend hè!"

Handdoek,
zeep en
chewing
brush

Zal de 'chewing brush' dan nu
eindelijk doorbreken? Het
kunststof kauwborsteltje met
mentholsmaak is al weer enkele
jaren verkrijgbaar via drogiste-
rijen, maar dat liep niet erg.
„Geen wonder," dacht de Am-
sterdammer Jean Paul Meijer.
„Die dingen moeten ook per
stuk in restaurants worden ver-
kocht."

Inmiddels heeft hij in de hoofd-
stad in de toiletten van 200 res-
taurants automaten opgehangen.
Per automaat worden gemiddeld
60 kauwborsteltjes per maand
verkocht, voor één gulden per
stuk. Bij de drogist kosten overi-
gens zes borsteltjes f 3,50.

Restaurants kunnen via Happy
Dental, het tweemansbedrijfje
van Meijer en zijn compaan Pe-
ter Geldhof, een automaat krij-
gen en hun clientèle op deze
wijze een extra service bieden.
Want de uitbater verdient niets
aan de automaat.

Meijer hoopt dat znn automaat
in elk toilet standaard wordt, net
als de handdoek- en zeepauto-
maat. Na Amsterdam wil hij
Utrecht gaan veroveren. Ruim
vijftig contractjes heeft hij in-
middels afgesloten met restaura-
teurs in de Domstad.

Kunstkopjes
De poppetjes van Keith Ha-
ring buitelen nu ook op ser-
vies. Het gerenommeerde
huis ViUeroy & Boch brengt,
in gelimiteerde oplage, kunst-
kopjes en -schotels van de in
1990 aan Aids overleden kun-
stenaar op de markt.

Haring, de graffiti-artiest die
wereldberoemd werd met zijn
luciferpoppetjes, ontwierp
enkele maanden voor zijn
dood twee zestiendelige kof-
fie- en theeserviezen.

Ze zijn vanaf het voorjaar ver-
krijgbaar en kosten ruim
tweeduizend gulden.

Communisme
gelijkheid

racisme
DOOR HERMAN VUIJSJE

De berichten over racisme in di i,
vroegere Oostbloklanden

roepen altijd beelden bij me o.
vari een wandelvakantie die&
vorig jaar in Tsjechoslowakijl
maakte. Herhaaldelijk stonden"■we met onze oren te klapperen.
alswe met Tsjechen in gesprek $
raakten over de problemen W h

hun land.Eerst moesten dit d
Viëtnamezen en die zigeuner* ,a

maar eens oprotten, kregen u# b
te horen, dan zou hetvast w& d

beter gaan- 'tHeel gewone mensen "beweerden dat. Het is moeilijk .
te zeggen waardoor we meel
geschoktwaren: door hetfeit
dat Tsjechen dit soort dingen
dachten, ofdoor de volstrekt (

ongegeneerde manier waarof \
zij ze tegen onbekenden ook

uitspraken- [
c

Meestal vonden onze c
ontmoetingen met inwoners \

plaats in bierhallen en 'S
stationsrestauraties. ledereen'rookte er, zodat binnen een;5

even zware smog hing al*
buiten. Aan lange schragen
hieven we met ongeschoren1 '1

bonken in vettige overalls dl Jene pul na de andere, e* E
toerden in gebroken DuiM j

bijgepraat over die diefachtigl ,
zigeuners- i

Uitgevraagd werden we ook- ,
Door de jongeremannen, en zt j

vroegen maar één ding: wol j
verdien je in Nederland, u>o' I

kun je met al dat geld kopen en »hoe kom jeaan een baan
daarginds? Op een avond

zaten we een paar uur lang tl
pimpelen met een groep) 1 4

Tsjechische jongens,en toen vil ii
afscheid namen wisten we niet jl

eens hoe je 'neuken' in het ij
Tsjechisch zegt- ii

Goed, op een gegeven moment l
passeerde het woord voo*" 5

'vrouwenborst' derevue " \
maar alleen omdat één van &1 »

jongenshet toevallig in zijn
woordenboekje tegenkwam, j

bladerend naar het Duits*
woordvoor 'belasting' o}

'wisselkoers. PlichtmaüQ
maakte hij een welvend gebatf

voor de borst, m^
veelbetekenendfluitje, maai

daarnaverdween het
onderwerp weer snel uit het I

gezicht- 1
Uit het zijne tenminste. ZelfzO-tfik tegenover een muur waarof 1

juist dit I
conversatie-onderwerp [

uitbundig werd geïllustreerd l
in de vorm van een selectie i

centerfolds uit de Playboy en (
de Penthouse. Het trok op dot|

moment mijn aandacht, maaf l
opzichzelf is het niets

bijzonders in Tsjechoslowakije-,:
ln het gebiedwaar wti

rondtrokken, het
Oost-Tsjechischeplatteland,

hebben wij geen bierhal o]
restauratie betreden waaf

géén blote dames aan de muitf
hingen-

Af en toe zag jezon
aardappelvormige

mammoesjka binnenkomen,
die haar bezem bij de deuf

zette, haar handenaan haaf
overall afveegde, en aanschoof I

om een kom knoedelsoep te
verorberen. En het is gek, mao

ook dit beeld komt me altijd
voor ogen wanneer ik hooroj

lees over racisme in die landen-
het beeld van zon moegewerkte
vrouw diezich tussen mannen
neerzet, tegen een achtergrond 1

van betoverende playmates-
Twee herinneringen — wdt

hebben ze met elkaar te maken?
Dit: datveertig jaaf

communisme opverschillend*
gebiedendie wij als wezenlij-1

beschouwenvoor een
beschaafde samenleving

klaarblijkelijk geen enket
blijvendresultaat heep

opgeleverd. Tientallen jaren
lang hebben de communistische

machthebbers de gelijkheid
van alle mensen uitgebazuind-
Nu de ban is gebroken, blijkt fl'

dat geschat het ene oor in, het
andere uit te zijn gegaan-

De communistische periode
heeft in Oost-Europa niet

alleen de ontwikkeling van
economie en bestuur op een
achterstandvan tientallen
jaren gezet. Hetzelfde geldt

voor de ontwikkeling van de
menselijke persoonlijkheid. /"

het Oostblok leerden demensen
nietvoor zichzelf te denken en
voor zichzelf uit te maken wot
goeden verkeerd is. Daardoof

is de leuzedieBertolt Brecht
ooitformuleerde als aanklacht

tegen het kapitalisme
uitgerekend in de

ex-communistische landen nog
brandendactueel: 'Erst komrnt

dasFressen, darm kommt die
Moral'-
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Vanderlijde
knock out

AHLEN - Arnold Vanderlijde
eert zijn eerste nederlaag gele-

' en in de Bundesliga waarin hy
"T 2even jaar uitkomt. De Lim-üi"gse bokser ging in Ahlen in
ge derde ronde knock out. Deuropees en vice-wereldkam-j'°en werd met een rechtse di-jj°te op de kin geraakt door de.Ultse superzwaargewicht An-ureas Schnieders.

y^ liep op een counter", zei
anderlijde zondag. „Ik zag hemj^et aankomen. Vreselijk stom.e eerste ronde ging gelijk op ene tweede was voor mij." Deimburger ging in de derde ron-
*| Voorover neer. Hij krabbelde

k £re md en nam nog wel de.°Kshouding aan maar werd
Pyi uitgeteld. „En daar ben ik1 Wel mee eens ook. Jammer

0r myn vereniging."

onderlij de klaagde na zijn par-
j? tegen superzwaargewicht«Jinieders, bij de Europese ti-'strijd in Göteborg tweede,
j. et üchte hoofdpijn. Onderzoek
h- "Jet ziekenhuis wees uit dat er
y^s met hem aan de hand is.onderlij de gaat ervan uit dat hijor de knock out in Nederland
j^tomatisch twee maanden niet
u <*e ring mag komen; in Duits-
wjd is dat één maand.

Wereldrecord
k^pKLAND - Steve Backley heeft
L r<Jag het wereldrecord speer-
L ""Pen verbeterd. De Brit kwam bij
ti Nationale wedstrijden in Auc-
K^d tot 91.46 meter. Het oude
L reldrecord was 89.58 en stond
fc leens op naam van Backley.
L* Was de eerste keer dat de grens
(j/ 1 90 meter werd overschreden,
fcaa vorig jaar de voorwaarden
*e_.aan sPeer moet voldoen
jjden aangepast. De regels wer-
fJ\ gewijzigd omdat worpen van
V»m de 10° meter als te gevaarlijk

rden beschouwd.

Dan Jansen
supersnel

I'OS - De Amerikaan Dan Jan]heeft zaterdag tijdens internal
Va.e wedstrijden in Davos hel(jeldrecord op de 500 meter mei
1^ e-honderdste seconden verbe-ur' Jansen noteerde 36,41. De

enkaan scherpte het zes dagen
(j^e record aan dat de Duitser
|jg .e"Jens Mey in Davos had geves-

Gevaar
Toen het elan van de Maastrichtse
stormloop, wat naliet, kwamen de
Kerkradenaren meer en meer uit de
verdedigende stellingen. Met als ge-
volg dat vooral René Hofman ge-
vaarlijk kon worden. Toen trainer
Sef Vergoossen ook nog Reginald

Thai naar het front stuurde, kon
Hofman zijn vrijheid niet op. Hy
scoorde promt 0-2 in de 89ste mi-
nuut en toonde daarmee weer aan
de gevaarlijkste aanvaller van Roda
JC te zijn. Trainer Koster vond de
overwinning van zijn ploeg hoe dan
ook terecht. „Met een beetje geluk
had er zelfs nog meer ingezeten
voor ons. We kregen redelijke kan-
sen en kwamen dank zy een fantas-
tische aanval óp 0-1. "

Zie verder pagina 13

" 'We hebben mazzel gehad'

" Gerrie Senden
van Roda JC (links)
kopt een voorzet
weg voordat MVV-
aanvaller Hans Vis-
ser gevaarlijk kan
worden.

Foto: FRITS
WIDDERSHOVEN

In slotfase scoort Boogers gelijkmaker

Fortunatoont
veerkracht

DOOR WIEL VERHEESEN
J-^ECHT - Heel Fortuna Sittard schreeuwde om een straf-
k;°P> toen Marco Boogers een paar minuten vóór het eindeC"d gevloerd door FC Utrecht-verdediger Marcel Liesdek.j-^eidsrechterVan Riel dacht er echter anders over. Hij legdebal net buiten het zestienmetergebied, waar Anton Janssen|L vrije trap mocht nemen. Twee seconden later zorgde Marcoj^°gersvoor de afwerking. Zijn schot betekende de gelijkma-
ivr: 1-1. Fortuna Sittard, dat al een week geleden een einde|/^kte aan een negatieve reeks, had opnieuw veerkracht ge-iLol*d. Het spelniveau, dat allesbehalve sprankelend was, hadr verder niets mee te maken.

was vooral
omdat ze behaald werd op

ta tegenstander, die per definitie|L/J^g kansen weggeeft", zei Fortu-
Lrainer George Kessler. Zijn col-
V5 a Ab Fafié noemde het doelpunt

Marco Boogers een gevolg van_»J?rek aan concentratie in onze
lediging."(j^? dan ook, de uitslag in stadion
galgenwaard gaf een juiste weer-
t|ik6geling van de krachtsverhou-

N *t feit, dat wij tot het laatste fluit-
le^aal bleven geloven in een eervolk^ltaat was ook weer een bewijs
WJ de mentale kracht waarover
Ijp elftal beschikt", aldus Kessler.
Le*e ploeg komt een klap stukken<Ver te boven dan, bijvoorbeeld,
1^ °f zeven weken geleden. Het-t*?1 begint als collectief steeds be-te spelen."

Openingsdoelpunt
o*. .W JaP waarop de grijze eminentie
JjC De Baandert doelde was het
C^ingsdoelpunt van FC Utrecht.
L Wam tot stand op een moment
(jj* 1 het rustsignaal bij wijze vanL^ken al in de lucht hing. Vele

kijkers zagen trouwens
l eens meer hoe Marcel Liesdek,een hoekschop van Pieter Bijl,

FC Utrecht - Fortuna Sittard 1-1 (1-0).
Score: 45. Liesdek 1-0, 88. Boogers.
Scheidsrechter: Van Riel. Toeschou-"
wers: 6000. Gele kaart: Liesdek (FC
Utrecht) en Mordang (Fortuna Sittard).

FC Utrecht: Van Ede, Vierklau, Lies-
dek, De Koek, Van de Meer, Plugboer,
Roest, De Kruyff (56. Lindenaar/60. Oos-
terhuis), Bijl, Van der Ark, Smolarek.
Fortuna Sittard: Hesp, Maessen, Sa-
muel, Duut, Szalma, Usta (83. De Jong),
Sneekes, Mordang, Barmentloo, Anton
Janssen, Boogers.

■^———.^——__—__.

de bal achter keeper Ruud Hesp de-
poneerde.
Ontevreden over het tot dan toe ge-
bodene was een deel van het pu-
bliek namelijk reeds op weg naar de
pils en de koffie in de kantine.
Liesdeks treffer tegen zijn oude
ploeg was een weggever van For-
tuna-verdediger Josef Szalma. „On-
ze Hongaar was er even niet met
zyn koppie bij", aldusKessler. „Hij
vergat de dekking. Voor het overige
vond ik, dat hij een goeie partij
speelde."

" Jim Courier, vechtend en vallend naar de overwinning

Krajicek beslist morgen
DEN HAAG - Richard Krajicek beslist morgen of hij deelneemt aan
de wedstrijdvoor de eerste ronde van de wereldgroep in het toernooi
om de Daviscup, die Nederlandvan vrijdag tot en met zondag in Den
Haag tegen Zwitserland speelt. Dat zei Ted Troost, de haptonoom en
begeleider van Krajicek, zaterdag na aankomst op Schiphol vanuit
Melbourne.

In het toernooi om de Australischetitels moestKrajicek zich wegens
een peesontsteking in de rechterschouder terug trekken voor zijn
partij in de halve finales van het enkelspel tegen de Amerikaan Jim
Courier.

Amerikaanzet in finale Edberg opzij

Jim Courier werkt
zich op tot de top

MELBOURNE - De gemiste hal-
ve finale tegen Richard Krajicek
heeft Jim Courier geen kwaad
gedaan. Integendeel. In drie uur
machtig tennis was hij sterker,
frisser en zekerder dan Stefan
Edberg, de enige speler die hem
voorgaat op de wereldranglijst.
Courier revancheerde zich ten
opzichte van de Zweed, die hem
vorig jaar in de finale van zijn ei-
gen New Vork had ontluisterd,
die hem een jaar geleden in Mel-
bourne uit de kwartfinales hield.

Tot gistermiddag kon Courier
zich nog anoniem door Melbour-
ne begeven. Nu niet meer en
waarschijnlijk nooit meer. Daar-
voor was zijn weg naar de top te
indrukwekkend met slechts
twee verloren sets, in de eerste
ronde tegen Tomas Enqvist, ook
een Zweed en in de laatste tegen
Stefan Edberg. Bij 6-3 3-6 6-4 en
6-2 is niet te veel plaats voor
vraagtekens.

Edberg, 33 toernooioverwinnin-
gen, 5 Grand Slamtitels, was niet
op zyn best. Omdat Courier van
de achterlijn speelt, en omdat
Edberg de ballen wat minder
hard over de baan 'knuppelt'
lijkt het of de Amerikaan meer
onnodige fouten maakt. De an-
dere kant is echter dat Courier in
de rallies twee keer zo vaak
scoorde als Edberg en op uiterst
belangrijke momenten zekerder
was. Bijvoorbeeld met de opslag,
die Edberg de derde set kostte.
Twee dubbele fouten in één ga-
me, de fatale tweede op setpoint
tegen.

Na één set gelijk weegt natuur-
lijk ieder punt zwaar. Zeker de
cadeautjes, die overigens niet he-
lemaal toevallig tot stand kwa-
men. Courier vroeg alles van zijn
tegenstander, dwong hem een
andere aanpak te kiezen. En als
het gewone niet loopt, werkt het
iets andere nog minder, wanneer

de vorm maar een heel klein
beetje minder is.

„Ik werk zo hard als ik kan. Het
gaat my niet om een plaats op de
ranglijst, mijn enige doel is het
tennispeil te bereiken dat binnen
mijn mogelijkheden ligt. Het
gaat de goede kant op, maar
wanneer ik nooit verder zou
kunnen komen dan nummer
twee, heb ik daar vrede mee," al-
dus de winnaar.

Na de huldigingrende de Ameri-
kaan met Brad Stine, met José
Higueras zijn coach, naar de ri-
vier Yarra, die langs het National
Tennis Centre loopt. Stine had*
beloofd, als zijn man won, erin te
zullen springen, Courier deed
het ook, om er meteen weer uit
te stappen. Het water was te vuil.

Courier is nog niet ontdekt door
de reclame. Hij heeft er vrede
mee dat Agassi miljoenen incas-
seert en hij niet. „Ik ben nu een-
maal anders, ik had tot Melbour-
ne ook pas vijf toernooien
gewonnen." Zijn inkomsten ko-
men vrijwel uitsluitend uit prij-
zengeld, hoewel hij ook met die
bedragen vrede zal hebben. Vo-
rig jaar verdiende hij op die
manier 1,85 miljoen dollar (3,1
miljoen gulden), 135.000 meer
dan Stefan Edberg. Nu bijna een
half miljoen gulden in Melbour-
ne.
De JoegoslavischeMonica Seles
verdedigde zaterdag met succes
haar open Australische tennisti-
tel. De nummer één van de we-
reld versloeg in de finale in
Melbourne de Amerikaanse
Mary-Jo Fernandez in twee sets:
6-2 6-3. Het duel duurde één uur
en zeventien minuten.

Zie verder pagina 1 5

" Perfecte show
Monica Seles

sport

Roda JC in kansspel gelukkiger dan MVV, 0-2

Derby in teken van toeval
DOOR HANS STRAUS

MAASTRICHT - Zo langzamerhand is spelen in de Geusselt
voor MVV een obsessie aan het worden. In de eigen voetbal-
tempel lukt het de Maastrichtenaren namelijk al sinds eind
september afgelopen jaar niet meer om een competitietreffen
te winnen, bijna vier maanden geleden inmiddels. Ook in het
streekduel tegen Roda JC kon MW de negatieve score in ei-
gen huis -maar twee zeges- geen draaglijker aanzien geven;
0-2.

Een positiever resultaat voor de
thuisploeg zat er gisteren eenvou-
digweg niet in. Daarvoor was de
instelling van het bezoekende Roda
JC te defensief en bleken de Maas-
trichtse aanvallers te weinig inven-
tief. De toeschouwers dieeen spran-
kelende derby verwachtten kwa-
men daarom bedrogen uit, het
harde en spekgladde veld maakte
van de voetbalsport een kansspel:
het toeval bepaalde grotendeels het
wedstrydverloop. Prettige bijkom-
stigheid van de slechte weersom-
standigheden was, dat de mist de
wedstrijd -een dag eerder nog afge-
last- met de mantel der liefde be-
dekte.
„Roda JC was het meest gelukkig,"
was de teleurgestelde reactie van
MW-trainer Sef Vergoossen ach-
teraf. „De eerste treffer van Graham
Arnold vlak voor rust geeft de ploeg
een ideale uitgangspositie. Met veel
mensen voor het doel konden ze
onze aanvallen makkelijk afslaan.
Bovendien waren de zijkanten van
het veld onbespeelbaar, een extra
nadeel voor de aanvallende ploeg."

Trainer Adrie Koster van Roda JC
koos een verrassende invalshoek
voor zijn slotbetoog. Koster, van
huis uit toch een aanvaller, vond de
strijdwijze van zijn ploeg niet meer
dan logisch. „We hebben voor ze-
kerheid gekozen. Zonder de ge-
schorste Bert Verhagen in de dek-
king moet je de ploeg gaan om-
gooien. Daarom hebben we Gêne
Hanssen achter de verdediging ge-
posteerd, als een soort corrector,"
verklaarde de Kerkraadse coach
zijn opstelling.

Resultaat was dat Roda JC nauwe-
lijks aanviel en MVV het initiatief
liet. Alleen René Hofman werd re-
gelmatig op avontuur gestuurd,
maar de aanvaller stond er alleen
voor. Toen hij in de 45ste minuut
wat assistentie kreeg, was het wel
meteen raak. Huiberts stelde Ar-
nold in staat om te scoren na een

MW-Roda JC 0-2 (0-1)- 45. Arnold 0-1,88. Hofman 0-2. Scheidsrechter: Van derEnde. Toeschouwers: 7000.
MVV: De Haan, Verhoeven (80. Lanc-kohr), Joordens, Thai, Reijners, Hof-man, Benneker, Libregts, Visser,Meijer, Buéan.
Roda JC: Bolesta, Senden, Trost, Hans-sen, Luypers, Van de Luer, Boerebach,
Broeders, Hofman, Arnold, Huiberts.

hakballetje van Hofman, 0-1. De
treffer betekende het doodvonnis
voor de wedstrijd, want de Kerkra-
denaren verschansten zich daarop
massaal in het eigen strafschopge-
bied.
„Vanaf dat moment speelden de
omstandigheden Roda JC helemaal
in de kaart," aldus Vergoossen. We
moesten aanvallen over een smalle
strook bespeelbaar veld van dertig
meter waarop zon achttien spelers
uit de voeten moesten. Dan ben je
afhankelijk van het toeval; hoge
ballen in het strafschopgebied pom-
pen die er dan even hard weer uit-
komen. Dan moet de bal al goed
vallen, wil je scoren. Maar goed, ge-
zien de omstandigheden hebben we
niet slecht gespeeld. In ieder geval
heeft Roda ons in geen enkele fase
van het duel de wil opgelegd."

Het initiatief was dan wel voor
MW, opleveren deed het niet veel.
Schoten van Maurice Hofman,
Hans Visser en Roger Reijners wer-
den geblokt door de Roda-muur. De
beste kans voor MW, een kopbal
van Thai in de 85ste minuut, werd
zelfs van de lijn gehaald door Gêne
Hanssen.

Zie verderpagina 1 3
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scorebord
eredivisie

MW -Roda JC 0-2
Feyenoord - WV 5-1
PSV-Den Haag 2-1
RKC - Ajax 2-2
De Graafschap - Twente 0-0
Utrecht - Fortuna Sittard 1-1
Vitesse - Willem II 3-1

PSV 22 15 6 1 36 50-21
Feyenoord 23 14 7 235 37-14
Ajax 22 14 4 432 50-17
Vitesse 22 12 6 430 38-17
Twente 23 10 6 7 26 41-31
Groningen 20 9 6 5 24 30-22
RodaJC 22 9 6 7 24 30-28
Utrecht 23 6 12 524 23-22
RKC 22 7 9 6 23 43-37
Sparta 21 7 7 7 21 33-38
Willem II 22 7 5 10 19 27-30
Volendam 22 7 5 10 19 22-31
MW 22 6 7 9 19 21-32
SW/Dordrecht'9o 20 7 3 10 17 28-42
Fortuna Sittard 21 2 9 10 13 21-33
DenHaag 23 3 7 13 13 20-46
DeGraafschap 23 3 6 14 12 19-40
VW 21 1 515 7 19-51

Vrijdag, 20.00 uur
Roda JC - PSV
Zaterdag, 19.30 uur
WV-MW
Willem II - Fortuna Sittard
Zondag, 14.30 uur
Ajax - Groningen
Den Haag - RKC
SVV/Dordrecht '90 - Feyenoord
Vitesse - Volendam
Twente - Utrecht
Sparta - De Graafschap

eerste divisie
AZ - Helmond Sport 1-2
Wageningen - Eindhoven 0-0
NEC - Go Ahead Eagles 0-0 (gestaakt)
Emmen - Excelsior 1-1
Heracles - NAC 0-3
Haarlem - Veendam 1-2
BW Den Bosch - TOP 1-0

Heerenveen 24 15 3 633 58-33
Cambuur L. 23 12 6 5 30 42-31
NEC 24 12 6 630 43-27
RBC 24 11 7 629 45-34
BW Den Bosch 25 12 5 8 29 41-32
Haarlem 25 12 5 8 29 38-37
Telstar 23 11 6 628 58-38
Wageningen 24 11 6 728 29-22
AZ 25 10 6 926 45-32
NAC 23 8 9 625 37-29
Go Ahead Eagles 24 10 5 9 25 39-35
Heracles 25 9 7 9 25 40-40
Veendam 25 9 6 10 24 30-36
Eindhoven 24 7 9 823 28-33
Emmen 24 6 9 9 21 27-39
Zwolle 26 6 9 11 21 33-43
Excelsior 25 8 3 14 19 43-60
Helmond Sport 24 5 7 12 17 31-51
TOP 26 4 7 15 15 28-50
Zeeland 23 3 3 17 9 23-56
Heracles, Cambuur en Go Ahead Eagles
periodekampioenen.

Heerenveen 2 2 0 0 4 6-2
BW Den Bosch 2 2 0 0 4 3-0
Emmen 211034-1
Helmond Sport 2 110 3 3-2
Veendam 2 1 1 033-2
Wageningen 2 110 3 1-0
NAC 110 0 2 3-0
RBC 110 0 2 3-1
NEC 1 1 0 0 2 2-1
AZ 2 10 12 2-2
Haarlem 2 0 1112-3
Excelsior 201112-4
Zwolle 2 0 1112-4
Eindhoven 201110-2
Cambuur L. 000000-0
Telstar 10 0 10 1-2
Go Ahead Eagles 10 0 10 0-1
Zeeland 10 0 10 0-3
TOP 2 0 0 2 0 0-2
Heracles 20020 1-6

Dinsdag, 19.30 uur
Jiindhoven - Helmond Sport
Zaterdag, 19.30uur
Go Ahead Eagles - RBC
liindhoven - NEC
TOP - Wageningen
Helmond Sport - BW Den Bosch
Veendam - AZ
Heerenveen - Haarlem
Heracles - Zwolle
NAC - Zeeland
"elstar - Emmen
Zondag, 14.30 uur
Kxcelsior - Cambuur

scoreverloop
EREDIVISIE
l)e Graafschap - Twente 0-0. Scheidsrech-
ter: Van Vliet. Toeschouwers: 6230.
l)e Graafschap: Olyslager; Ter Hag, Tren-
lelman. Redeker, Kraay en Van Kessel,
Matthaei, Godee en Polak (78. Jansen); De
'Vijs en Hofstede.
Twente: Boschker; Zwijnenberg, Kool,
Van Halst en Karnebeek; Gaasbeek, Nu-
man en Leurink; De Boer (81. Schmidt);
Mulder en Mkkela (65. Van Rabenswaay).
Vitesse - Willem II 3-1 (2-0). 12. Hilgers 1-0;
41. Latuheru 2-0; 60. Vincent 2-1; 89. Van
den Brom 3-1 (strafschop). Scheidsrechter:,
Blankenstein. Toeschouwers: 4731.
Vitesse: Van der Gouw; Sturing, Van den
Brom, Bos en Vermeulen; Laamers (73.
Straal), Loeffen en Eijer; Latuheru, Hilgers
(60. Van Arum) en Cocu.
'Villen» II: Jansen; Meys, Dijkstra (81. La-
ios), Werdekker en Mallien; Feskens, Van
Gastel, Van Geel en Wolffs (45. Meeuwsen);
Vincent en Stewart.
I»SV - Den Haag 2-1 (2-1). 3. Romario 1-0; 14.
Houtman 1-1; 32. Romario 2-1. Scheidsrech-
ter: Reygwart. Toeschouwers: 22.350.
PSV: De Ron; Gerets, Popescu, Van Tigge-
len en Heintze; De Jong (66. Vanenburg),
Linskens en Koeman; Kieft, Romario (83.
Scheepers) en Kalusha.
Den Haag: Stam; Purvis, Gentile, Anton
Vriesde en Van Oosten; Lems, Otto en
Valk; Van derLaan, Houtman en Danen.
:_KC - Ajax 2-2 (0-2). 10. Bergkamp 0-2; 45.:3ettersson 0-2; 75. Nascimento 1-2; 89. Lu-
hukay 2-2. Scheidsrechter: Uilenberg. Toe-
schouwers: 8.000 (uitverkocht).
_XC: Teeuwen; Hutten, Nascimento,
_$rands, Van Hoogdalem en Richardson (75.
3eerens); Maas, Luhukay en Van Hintum;
hoekstra en Decheiver.
Ajax: Menzo; Silooy, Blind en De Boer;
i. an 't Schip, Vink (70. Petersen), Jonk en
i.r_ek; Bergkamp, Pettersspn en Roy (81.
Van Loen).
EERSTE DIVISIE

Heracles - NAC 0-3 (0-2). 1. Lammers 0-1;
17. Verschoor 0-2; 49. Lammers 0-3.
:3cheidsrechter: Van der Neut. Toeschou-
wers: 1500.
Emmen - Excelsior 1-1 (0-1). 13. Tammer
■M; 57. Van Oostrum 1-1. Scheidsrechter:
_uinge. Toeschouwers: 1275.
\Z - Helmond Sport 1-2 (0-0). 53. Heijster
'M; 81. Loggie 1-1; 86. Weijers 1-2. Scheids-
"echter: Theelen. Toeschouwers: 1550.
SEC - Go Ahead Eagles 0-0. Na 30 min. we-
»ens mist gestaakt. Scheidsrechter: Lam-
"ners. Toeschouwers: 750.
BW Den Bosch - TOP 1-0(0-0). 51. Brusse-
ers 1-0. Scheidsrechter: Jol. Toeschouwers:
2400.
Wageningen - Eindhoven 0-0. Scheidsrech-
jer: Schaap. Toeshouwers: 2000.
Haarlem - Veendam 1-2(1-1). 14. Meijerman
1-1; 35. MacDonald 1-1; 79. Huisman 1-2.
Scheidsrechter: Sterk. Toeschouwers: 1540.

topscorers
EREDIVISIE
1. Bergkamp (Ajax) 19; 2. Decheiver (RKC)
18; 3. Mulder (Twente) 13; 4. Kieft (PSV) 11;

5. Kalusha (PSV), Vurens (Sparta), De Boer
(Twente), Van den Brom (Vitesse) 9; 9. Van
der Laan (Den Haag), Clayton (Volendam),
Boogers (Fortuna Sittard), Wouden (SW/
Dordrecht '90), Loeffen (Vitesse) 8; 14. Pet-
tersson en Winter (Ajax), Damaschin (Feye-
noord), Meijer (Groningen), Ellerman
(PSV), Arnold (Roda JC), Smolarek
(Utrecht) 7.

EERSTE DIVISIE
1.Tammer (Excelsior) 24; 2. VanRoon (AZ)
19; 3. Hoop (Telstar), Velten (Heracles),
Mutsaers (RBC) 16; 6. Wubben (TOP), Ca-
mataru (Heerenveen) 15; 8. De Roode (Tel-
star), Roelofsen (Heerenveen) 14; 10. Van
Hooijdonk en Lammers (NAC) 13; 12. De
Gier (BW Den Bosch) 11; 13. Regtop (Tel-
star), Keur (Haarlem), De Jonge (Emmen)
10.

kaarten

Rood: Werdekker (Willem II).
Geel: Liesdek (Utrecht), Mordang (Fortuna
Sittard), Dijkstra (Willem II), Heintze
(PSV), Ant. Vriesde' (Den Haag), Braem
'WV); Pronk, Van der GÜp en Frehe (Ex-
celsior), Loggie en Inia (AZ), Boere (Go
Ahead Eagles), Lokven (TOP), Doesburg en
Heesen (Wageningen), Maas en Wasiman
(Eindhoven), Meijer (Haarlem), Sloren Wie-
kens (Veendam).

buitenland

ITALIË
Atalanta - Napoli 1-1
Cremonese - Genua 2-1
Fiorentina - Juventus 2-0
Foggia - Inter Milan 2-2
AC Milan - Ascoli 4-1
Parma - Lazio Roma 1-0
AS Roma - Verona 1-0
Sampdoria - Cagliari 1-1
Torino - Bari 1-0
Stand: AC Milan 18-31; Juventus 18-26;Na-
poli 18-24; Torino 18-21;Parma 18-21; Lazio
18-20; Atalanta 18-20; Sampdoria 18-19; AS

Roma 18-19; Inter Milan 17-19; Foggia
18-18; Fiorentina 18-17; Genua 18-17; Vero-
na 18-13; Cagliari 18-12; Cremonese 17-10;
Bari 18-9; Ascoli 18-6.

BELGIË
Lokeren - Standard Luik 1-1
Lierse - Kortrijk 2-1
Beveren - Mechelen . 3-1
Club Luik - Gent 0-2
Aalst - Anderlecht 0-4
Waregem - Charleroi 0-1
Germinal Ekeren - Cercle Brugge 1-0

IClub Brugge - Antwerp 0-0
RWD Molenbeek - Genk 4-0
Stand: Anderlecht 20-31; Mechelen 20-28;
Standard Luik 20-28; Club Brugge 20-27;
Antwerp 20-24; Gent 20-23; Cercle Brugge
20-23; Lierse 20-21; Germinal Ekeren 20-20;
Waregem 20-17;RWD Molenbeek 20-17; Be-
veren 20-17; Club Luik 20-17; Lokeren
20-16; Genk 20-15; Kortrijk 20-14; Charleroi
20-14; Aalst 20-8.

ENGELAND
Eerste divisie
Tottenham Hotspur - Oldham 0-0
FA-beker
Derde ronde (replay)
Derby - Burnley 2-0
Vierde ronde
Bolton Wanderers - Brighton 2-1
Cambridge United - Swindon 0-3
Leieester City - Bristol City 1-2
Portsmouth - Leyton Oriënt 2-0
West Ham United -Wrexham 2-2
Charlton - Sheffield United 0-0
Chelsea - Everton 1-0
Nottingham Forest - Hereford 2-0

FRANKRIJK
Nancy - Paris SG 0-0
Monaco -Sochaux 2-0
Cannes - Nimes 0-0
Nantes - Toulouse 1-1
Auxerre - St. Etienne 2-0
Marseille - Toulon 0-1
Montpellier- Metz 1-0
Lens - Rennes 0-0
Lyon - Lille 1-0
Le Havre - Caen 0-1
Stand: Marseille 25-37; Moncao 26-35; Caen
26-32; Auxerre 26-31; Montpellier 26-31; Pa-
ris SG 26-31; Le Havre 26-31; Nantes 26-29;
Lens 26-27; Metz 25-25; Lille 26-25; St.
Etienne 25-24; Toulon 26-24; Toulouse
26-24; Lyon 26-22; Nimes 26-22; Cannes
26-19; Rennes 26-19; Sochaux 26-16; Nancy
25-12.
SPANJE
Espanol - Real Sociedad 2-0
Mallorca - Zaragoza 0-1
Burgos - Oviedo 1-0
Albacete - Atletico Madrid 3-1
La Coruna - Osasuna 0-0
Logrones - Valencia 0-0
Real Madrid - Tenerife 2-1
Gijon- Cadiz 2-1
Sevilla - Valladolid 2-1
Athletic Bilbao - Barcelona 0-2
Stand:Real Madrid 19-31; Barcelona 19-28;
Zaragoza 19-26; Valencia 19-25; Atletico Ma-
drid 19-23; Sevilla 19-23; Albacete 19-23;
Gijon 19-22; Burgos 19-21; Real Sociedad
19-18; Logrones 18-17; Oviedo 19-17; La Co-
runa 19-17; Osasuna 19-16; Athletic Bilbao
19-15; Tenerife 19-14; Valladolid 19-12; Ca-
diz 19-12; Espanol 19-10; Mallorca 18-8.

african cup
Finale
Ivoorkust - Ghana 0-0 n.v.
Ivoorkust wint na strafschoppen: 11-10.
Scheidsrechter: Badare Sene (Senegal).
Toeschouwers: 50.000. Gele kaart: Tiehi,
Hobou (Ivoorkust), Armah, Mansoh (Gha-
na).
Om de derde plaats
Nigeria - Cameroun 2-1 (0-0). 75. Ekpo 1-0;
85. Maboang 1-1; 88. Yekini 2-1. Toeschou-
wers: 2.500.

olympische spelen
Kwalificatie
Japan - Bahrain 6-1
Stand: Qatar 3-6; China 3-4; Japan 3-3
Zuid-Korea 3-3; Kuwayt 3-2; Bahrain 3-0.

oefenvoetbal
Verenigde Staten - GOS

toto/lotto
Lotto 4
Winnende getallen: 6-9-17-20-37-38.
Reservegetal: 15. Deelnemers: 516.106. Prij-
zengeld: f. 1.063.656,00.
Cijferspel 4
25 98 52. Deelnemers: 255.105. Prijzengeld:
f. 153.053,00.
Toto 4
Juiste kolom: 2-1-2-1-3-1-3-3-1-3-2-2.Deelne-
mers: 21.125. Prijzengeld: f. 55.553,00.
Toto-gelijk 4
Winnende wedstrijden: 12-14-17-24-27; toe-
gevoegd: 7. Deelnemers: 2.189. Prijzengeld:
f. 9.253,00.
Belgische lotto
Winnende getallen: 12 - 16 - 28 - 34 - 36 - 42.
Reservegetal: 39.
Joker
46 31 915.
Duitse lotto
Winnende getallen:' 20 - 22 - 31 - 40 - 41 - 47
Reservegetal: 29.
Spiel 77
09 01 556
(Onder voorbehoud.)

sport

Ijshockeyers lijden onnodig verlies tegen Utrecht

Eaters niet bij de les
Van onze correspondent

THEO KEYDENER

GELEEN - Meetpoint. Eaters zit behoorlijk in deknoei. De ne-
derlaag 2-3 (0-1, 0-1, 2-1) in eigen huis tegen Pro Badge Utrecht
illustreerde dat. Door de befaamde tussensprint in de tweede
competitieronde, lijken de Geleense ijshockeyers nu in adem-
nood gekomen. Het team zit duidelijk op een dood spoor.
Mentaal zijn enkele spelers goed aangeslagen. De aanvalsma-
chine stokt, topscorer Boh kwakkelt en de doelpuntenmachi-
ne hapert. Na afloop van het zeer matige duel tegen de lands-
kampioen, stelde coach Cliff Stewart: „Het zit tussen de beide
oren. Ze zijn niet bij de les".
Harde woorden van de gelouterde terug moet doen. Toch heeft hy de
coach, die met zijn team een stap hoop op een titel nog niet opgege-

ven. De halve finaleplaats is bereikt.
Nu nog zorgen dat de tweede plaats
wordt veilig gesteld, omdat die een
betere uitgangspositie is dan een
derde of vierde stek.

Flair, speelsheid en zelfvertrouwen.
Dat ontbreekt er bij de Limburgers.

De aanvalsopbouw toont veel ge-
breken. Maar wat erger is: de Eaters
weten op de balangrijkste momen-
ten het hoofd niet koel te houden en
gaan onderuit.

Tegen Utrecht duurde de lijdens-
weg tot drie minuten voor het eind-
signaal. Aan inzet en karakter was

er geen gebrek. Aan het efficiënt
gebruik ervan wel.

Stewart: „Een wedstrijd speel je
met je hoofd. Als je dat niet ge-
bruikt, kun je het schudden. Dan
komt er ook bij dat ze het karwei te
gemakkelijkhebben opgevat. Zeker
na de zege vrijdag in Utrecht."
Utrecht revancheerde zich van de
thuisnederlaag. De beuk ging erin,
maar te laat. Bovendien gaven de
bezoekers, met doelman Kambeitz,
geen krimp.

Scoreverloop: 0-1 Hille; 0-2, Mac-
Lellan; 1-2 Pellegrims; 1-3 Geesink;
2-3 Binnie.

Twee NKB-titels met Dukaat en Cartoon

Rian Laarakkers
dressuurkoningin

Van onze correspondent
TOINE RAMAEKERS

WANROY - Beter had 1992 voor
Rian Laarakkers niet kunnen be-
ginnen. Gingen in Beek de twee
hoogste Limburgse dressuurtitels al
mee naar Ottersurn, afgelopen
weekeinde herhaalde zij dit kunsts-
tukje nog eens op het hoogste NKB
niveau. Met haar paard Dukaat
greep zij op zaterdag de titel in de
klasse zwaar 1 en een dag later was
het weer raak, toen zij met Cartoon
de titel in deklasse zwaar 2 opeiste.

„Ik was natuurijk wel wat gespan-
nen. De dubbele Limburgse titel
legt natuurlijk een druk op je
schouder. Daar kwam bij dat ik vrij
vooraan moest starten wat ik be-
paald niet als een voordeel zie. Bo-
vendien zijn mijn paarden relatief
onervaren. Cartoon heb ik nog geen
jaar en met Dukaat werd ik vorig
jaar nog NKB kampioen in de klas-
se Licht 2".
Het Limburgs succes in de hoogste

dressuurklasse werd nog eens on-
derstreept door de tweede plaats in
de klasse zwaar 1 van Bianca Wes-
terhof en van de 53 jarige Sjef Par-
ren in de klasse zwaar 2.

Overigens werd in deze rubriek de
dominantie van de amazones in de
dressuur nog eens bevestigd door
het feit dat er slechts 4 ruiters deel-
namen aan de Zwaar 2 rubriek en
dat de rubriek door drie dames uit-
stekend werd beoordeeld.
Voor de eerste twee rubrieken van
de indoortitelstrijd 1992 in manege

De Reebok in Wanroy ging het ge-
zegde Lest Best op. Dat was in de
Beginnersklasse de 25 jarigezieken-
verzorgster Karin v.d. Burg. Nog
niet geheel hersteld van de ziekte
van Pfeiffer die een flinke aanslag
op haar conditie had gepleegd, had
zij het geluk dat haar paard door de
dikke mist en de lage temperatuur,
bijzonder goed voorwaarts was
waardoor de onderdelen van de.
proef beter tot hun recht kwamen.

In de klasse Licht 1 mocht Lim-
burgs kampioene Judith Lonissen

als laatste starten. Tot op dat mo-
ment ging Nancy van Maurik uit
Treebeek nogfier aan de leiding. De
20 jarige GAK medewerkster reed
v. Mauriks titelaspiraties echter to-
taal aan flarden en greep met 20
punten voorsprong de titel.

Op een haar na ging de titel in de
klasse midden 1 ook nog naar Lim-
burg. Limburgs kampioen Pascal
Werdens moest als eerste met Dar-
win in de dressuurring verschijnen.

Zyn optreden is wel eens beter ge-
weest. Er was teveel spanning bij
zyn paard te bespeuren en dat wist
Pascal zelf ook. Anita Salden uit
Limbricht nam de favorietenrol van
Pascal meteen over en reed overtui-
gend naar het reservekampioen-
schap achter Arthur v. Rooy. Wan-
neer men bedenkt dat er 2 x 200 pnt
gescoord kunnen worden en dat de
achterstand van Anita slechts 1
punt bedroeg, dan zou niemand er
moeite mee hebben hebben gehad
als ook de vierde titel op de eerste
dag naar Limburg was gegaan.

Vossen bezet 35ste plaats in rally Monte Carlo

Sainz superieur
MONACO - Na twee etap-
pes en twaalf van de 26
klassementsproeven heeft
Carlos Sainz met zijn navi-
gator Moya de leiding in de
Rally van Monte Carlo. De
winnaar van vorig jaar heeft
een voorsprong van 49 se-
conden op Didier Auriol.
Deze verspeelde zijrT eerste
plaats door een verkeerde
bandenwissel vlak voor de
finish in Digne.

De roemruchte rally verloor op
de vierde klassementsproef al
twee kanshebbers. De Fin Alen
en de Zweed Eriksson. Alen
raakte met zijn Toyota in de vier-

de klassementsproef bij Eyga-
layes van de besneeuwde weg.
Alen kreeg de wagen, die niet
ernstig was beschadigd, niet
meer aan de praat. De Fin is re-
cordhouder met negentien over-
winningen in rally's voor de
wereldtitel. De Zweed Eriksson
botste met zhn Misubishi tegen
een muur.

De enige Nederlandse equipe,
Henk Vossen/René Smeets, staat

voorlopig als 35ste geklasseerd.
Henk Vossen zegt steedsbeter te
wennen aan de Mitsubishi Ga-
lant Dynamic 4. Echt vlekkeloos
verloopt de rally evenwel niet.
Zo reeds Vossen een klasse-
mentsproefop de verkeerde ban-
den, omdat door een communi-
catiestoornis de service werd
gemist.
Hierdoor verspeelde Vossen vele
kostbare seconden. Gisteren,
werd vooral klassementsproef 9

voortreffelijk genomen. Omdat
tijdens het verkennen van de
volgende proef in de mist moest
worden gereden, had dat conse-
quenties voor de wedstrijdrit.
Vossen startte met slicks, het-
geen een verkeerde keuze bleek
omdat de bochten anders moes-
ten worden ingeschat.
Ondanks deze tegenvaller kon
Vossen aan het eind van de dag
terugblikken op een voorlopige
35ste plaats.

Aan de rally wordt overigens
ook deelgenomen door een heu-
se Trabant. Het voertuig wordt
bestuurd door een Frans dames-
team (moeder en dochter). Zoals
verwacht bezet de Trabant de
laatste plaats.

" Carlos Sainz in actie met zijn Toyota. Sainz heeft een voorsprong van 49 seconden op naaste belager Auriol

Selex/BSW is er bijna
Van onze correspondent

TIBERT LAGARDE

WEERT-- Selex/BSW is na
de 110-84 zege op VGNN/
Donar zaterdagavond en
het 98-93-verlies van Gray-
don Canadians tegen de
Schiestreek vrijwel zeker
van een plaats bij de eerste
zes in de basketbal-eredivi-
sie. Een en ander impliceert
deelname aan de zogenaam-
de Elite-A, het verlengstuk
van de competitie tussen de
beste ploegen uit 's lands
topklasse.

Met nog een competitiewedstrijd
te gaan (uit naar Bestmate), be-

zetten drie teams een gedeelde
vierde plaats: Computerij Mep-
pel, VGNN Donar en Selex/
BSW. In de „herindeling" van de
eredivisie zullen de nummers
een tot en met zes onderlinge
competitie spelen.

De confrontatie met VGNN Do-
nar was voor de Weertenaren
misschien wel de beste wedstrijd
van het seizoen, ondanks het feit
dat de gasten beter uit de start-
blokken kwamen. Na 10-16
kwam de thuisclub in de negen-
de minuut voor het eerst op
voorsprong: 21-20. Vanaf dat mo-
ment domineerde Selex/BSW de
wedstrijd.

Met name Gerard Ackermans
drukte een behoorlijke stempel
op de ontmoeting. Bij de rust

waren de Groningers met 56-43
geslagen. In het verdere verloop
kwamen de gastheren in de 14e
minuut met een spetterende
dunc van Marshall Wilson voor
het eerst op een 20 punten voor-
sprong: 93-73.

De Weertenaren drukten hun op-
ponenten onder leiding van een
souvereineKennedy (33 punten)
als het ware terug in de school-
banken om hen te tracteren op
een spektakel waarin alle ele-
menten verweven zaten die bas-
ketball te bieden heeft. PR-offi-
cer Paul Stokbroeks:

„Dit was
onze beste en meest sensationel-e wedstrijd van het seizoen, in
een weekend dat gezien deresul-
taten ook nog eens erg vrucht-
baar genoemd mag worden."

Magie Johnson
onder loep lOC
MOSKOU - Het Internationaal
Olympisch comité (IOC) wil zyn
medische commissie laten onder-
zoeken en beoordelen of het kwaad
kan dat de seropositieve basketbal-
ler Magie Johnson met het Ameri-
kaanse team meedoet aan de Olym-
pische Spelen van Barcelona. De
32-jarige vedette van de Los Ange-
les Lakers zorgde in novembervoor
enorme opschudding door te vertel-
len dat hij HIV-besmet was en het
NBA-basketbal voor gezien hield.
Wel wilde hij graag spelen in Barce-
lona waar de duurste Amerikaanse
profs voor het eerst welkom zijn.
Vorige week waarschuwde Brian
Sando, de teamarts van de Australi-
sche Olympische ploeg, voor spelen
tegen Johnson wegens het mogelij-
ke besmettingsgevaar. Het Ameri-
kaanse Olympische comité daaren-
tegen nam Johnson op in de selec-
tie omdat de geraadpleegde dokto-
ren daar geen enkel bezwaar tegen
maakten.

Pieters-Freuler
aan de leiding
in Antwerpen
ANTWERPEN - Na drie koe*
dagen heeft het Nederland
Zwitserse koppel Pieters-Freul'
de leiding in de zesdaagse va
Antwerpen. Het verschil metd
concurrentie is overigens all#
in punten uit te drukken. Zotf'
Tourné-Veggerby als De Wild',
Bruyneel volgen namelijk in d.
zelfde ronde als Pieters-Freul*
Zestien koppels namen aan W
evenement, dat voor de vyftigs'
keer op het programma staS
deel. Woensdagavond om h*
twaalf wordt de finish bereikt.
De stand: 1. Pieters-Freuler 221 P',:
Tourné-Veggerby 166 p; 3. De WiW
Bruyneel 132 p; 4. op 1 ronde Binc
letto-Baffi 161 p; 5. Holenweger-Std
125 p; 6. Doyle-Nijdam 121 p; 7. op

ronden Lapage-Betschart 140 p; 13.'
10 ronden Wijnand.-Bolten 38 p.

Paul Römkens in
Wegberg naar
de overwinning
WEGBERG - Lange afstands
per Paul Römkens (Achill
Top) is winnaar geworden v
een 25 km stratenloop in
Duitse grensplaats Wegberg. I
zegevierde in 1.21.41. Het suc<
van Achilles-Top werd nog v
groot door een tweede plaats v
Harry Kamphuis in 1.23.47
John Verhiel eiste de dei
plaats op in 1.25.10 uur. Viel
en vijfde werden de Duitsers
go Schiermeyer en Ernst Brus
in resp. 1.25.25 en 1.25.57 U
Achilles-Top won ook de pi
genprijs voor Kohlscheid
Düsseldorf.

Clubtitelstrijd
in Margraten op
zondag 15 maart
MARGRATEN - Het clubkaH*
pioenschap van de gezamenlijk'
Limburgse wielervereniging*
wordt georganiseerd door V'
Heuvelland en vindt op 15 ma»
plaats in Margraten. Voorafga»1*
de aan dit clubkampioensch«
vinden op vier achtereenvolgen
de zondagen trainingsrittf'
plaats met als eerste op 9 febr^j
ri in Weustenrade/Voerendaal *eerste.

Liliane Nastase
haalt wereldrecord
vijfkamp terug
BOEKAREST - Liliane Nasta*'
heeft zondag in Boekarest het f,
door wereldrecord op de vt)1'
kamp teruggehaald. De 29-jarif>'
Roemeense atlete kwam op " l
vijfonderdelen tot een totaal v^J h4726 punten. Nastase behaal^ S
zes punten meer dan Irma Bet" ti
va (GOS), die een week geled^J \in Wolgograd deRoemeense h 3v
onttroond als wereld- en Eur" ti
pees recordhoudster. Nasta* »
was vorig jaar maart in Berlif t
wereldrecordhoudster gewordt 1
met een totaal van 4655 punte 1*l
Haar prestaties in BoekareS^ c8,27 seconden (60 m horde!I
1,76 m (hoog), 14,44 m (kogels^ 'ten), 6,56 m (ver) en 2.15,94 (8°"!

FC Brunssum in
zaalvoetbalduel
tegen FC Eimers
BRUNSSUM - In de zaalv<>et
balcompetitie wordt deze w^
een bescheiden inhaalprograi1!
ma afgewerkt, alsmede de V'
genderonde van de nationale c,
Limburgse beker. In de stril
om de landelijke beker zijn
meeste Limburgse teams uitfv
schakeld. FC Brunssum otf
vangt vanavond om 20.15 in <*
Brunahal FC Eimers. Bekerho11.
der Dousberg Pare moet vrijd3"
op bezoek bij Blue Air.

Profdebuut
Math Haagmans
HEERLEN - De bokser Ma^
Haagmans uit Landgraaf, die 0$
langs naar het profboksen oVe.r
stapte, zal op 22 februari z..
debuut maken. Dat gebeurt '»
het Belgische Jemeppe nafj
Luik. Math Haagmans komt da
in het zwaarweltergewicht uitv
gen de Belg Leerenier. Het Ir
vecht is afgesloten over zes ro p

den van. drie minuten.

Prix d’Amerique
voor outsider
Verdict Gede
PARIJS - Een finishfoto mo^de winnaar aanwijzen van <\
Prix d'Amerique 1992, de m^,
prestigieuze drafrenwedstrijd* ,

wereld. Tot ieders verbaz' 11?
bleek niet favoriet Ultra Duc^j
maar de hengst Verdict G&>
stakzijn neus eerder over delir

De met 1.200.000 gulden ged^
teerde wedstrijd in Parijs ken?.
een spannend verloop. Paul Vi.
leek met zijn hengst Ultra Duc3^net als alle bookmakers hadde
verwacht, eenvoudig te winn^Vlak voor de finish passeerde ..^Fransman met zijn paard zü
landgenoot Jean-Claude Hall3.;
met Verdict Gede, die al vriJvroeg in derace de kop overn3*"
toen Tabac Blond het tempo Jcr
sliet. j
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Milan wint ook zonder Marco van Basten

Barcelona
overtuigt weer

J^pßlD - Met overtuigend spel
£*« Barcelona zaterdag in de
Uranse voetbalcompetitie gewon-
ull van Athletic Bilbao, 2-0. Real
v-]Üi won eveneens. Op eigenv'd met 2-1 van Tenerife. Barcelo-

'mponeerde in Bilbao. De over-
"Ütv ing had veel hoger moeten
W.i n' Salinas- Beguiristain en
l «drup misten droomkansen. Ba-<t_J. maakte uiteindelijk wel deeiPunten.

J de ploegvan Cruijff speeldeWit-v^_e de eerste helft. In de rust
Ij, rd hij vervangen wegens maag-

chten. De vroegere Ajacied
|j| in de basis als gevolg van de

van Stoitsjkov. Barcelona
V3e verder ook Eusebio en Amor.
t*^ncia onderbrak zijn succesvolle

van de laatste weken. Met
w?k spel behaalde de formatie vanJ«ner Hiddink bij Logrones niet
5^er dan een gelijk spel, 0-0. Pol-r miste voor Logrones vijfminu-
" voor tijd nog een strafschop.

j^AAN - Zonder Marco van Bas-heeft AC Milan zondag zijn lei-Vj*\de positie in de Serie A verste-ld. Door de naar Italiaanse be-

grippen zeer ruime zege van 4-1 op
het laaggeplaatste Ascoli bedraagt
de voorsprong nu vijf punten. De
Milanezen werden „geholpen" door
Juventus, dat bij Fiorentina de der-
de nederlaag van het seizoen incas-seerde (0-2). De Argentijnse interna-
tional Gabriel Batistuta zette Fio-
rentina op het goede spoor, vlak
voor tijd verdubbelde invaller Mar-
co Branca de marge.
Een griepjevan Van Basten kon het
ongeslagen AC Milan niet deren. De
Utrechter werd vervangen door
Marco Simone, die het eerste doel-
punt voor zijn rekening nam. Fran-
co Baresi, de geroutineerde aan-
voerder van de rood-zwarten, kon
het zich zelfs permitteren een straf-
schop hoog over te schieten. De
Milanezen lijken onbedreigd op het
kampioenenschap af te stevenen.
Op een pass van Demetreo Alberti-
ni zorgde verdediger Paolo Maldini
na ruim een halfuur voor 2-0. Frank
Rijkaard en Albertini maakten het
kwartet vol. Vlak na rust kwam As-
coli via een treffer van de 19-jarige
Fiorenzo D'Ainzara even tot leven.

BRUSSEL - Anderlecht heeft op de
twintigste speeldag van de Belgi-
sche competitie zyn voorsprong
vergroot. De achtervolgers leden al-
le puntverlies. De ploeg van Aad de
Mos zegevierde zelf zondag met 4-0over hekkesluiter Aalst. KV Meche-
len verloor met 1-3 van Beveren.
Club Brugge deelde op eigen veldde punten met FC Antwerpen: 0-0.
Standard Luik kwam vrijdag tegen
Lokeren ook niet verder dan een
gelijkspel: 1-1. De landskampioen
heeft nu drie punten meer dan KV
Mechelen en Standard Luik. Club
Brugge staat op vier punten. In de
onderste regionen lijkt de degrada-
tie voor nieuweling Aalst bijna
onafwendbaar, zeker omdat Charle-
roi de uitwedstrijd tegen Waregem
met 1-0 won.

LONDEN - Het nietige Wrexham
heeft in het toernooi om de FootballAssociation beker opnieuw van zich
doen spreken. De vierde-divisieclub
uit Wales, die in de derde ronde
stuntte door de Engelse kampioen
Arsenal met 2-1 te wippen, hield za-
terdag in de volgende ronde West
Ham United op 2-2. Het duel wordt
4 februari overgespeeld.

Robsonen PSV
uit elkaar

I^DHOVEN - Bobby Robson ver-. ' PSV als een vriend. De partijen
akten zondag bekend na dit sei-jjen uit elkaar te gaan, maar putten

0 *"> uit in complimenten. Voor de
k/'olging is een zestal personen,vndidaat. Belangrijkste kandidaat
L dit moment lijkt Hans Wester-

h| l de gesprekken van deze week
i^k groot wederzijds respect,
V 'dde voorzitter Ruts na afloop
J* het duel met FC Den Haag.
\f ?V ziet de heer Robson als eenj^ner van internationale allure",
4c, Ruts voor. „De heer Robsonj-^UPSV een eerste klas organisa-
g,, niet een uitstekende spelers-
i^eP." Beide partijen streefden
e r̂ een vroegtijdig besluit, zodat
lt t.d genoeg is om verder te kij-
k*J- Robson is aan zijn tweede en"'ste contractjaar bij PSV bezig.

sport

Roda JC-aanvoerder Gene Hanssen over winst tegen MVV

’Wehebbenmazzelgehad’DOOR IVO OP DEN CAMP

J^ASTRICHT - Bij Roda JC hinkt zo langzamerhand ieder-en op twee gedachten. Het doortrainer Adrie Koster voor de
eizoensstart gepredikte spektakelvoetbal blijkt nauwelijksre-

citaat op te leveren. Een Roda JC dat weinig waarde hecht*ari de amusementswaarde van een wedstrijd en het initiatief
de tegenstander laat, sprokkelt menig overwinning in deacht. In de Geusselt was het gistermiddag niet anders. Mini-

maal aanvals werk bezorgde Koster en zijn mannen maximaal
endement. „We hebben mazzel gehad", gafRoda JC-aanvoer-aer Gêne Hanssen volmondig toe.

*foster' Roda, die tot twee keer toej*n MW-inzet van de doellijn
oest halen, wond er geen doekjes
*(-. ~We hebben bijna de hele wed-jïïld achter de bal aan gelopen. Als

JJ VV het gelukheeft dat het als eer-
i e scoort, krijgen wij het verdomdï^eilijk. Nu konden we het spelle-
■f spelen dat ons op het lijf is ge-. breven: rustig afwachten wat de
*Senstander doet".

*°da JC-uitblinker René Hofman
enste, ondanks de hoofdrol die hij

niet al te lang stil te staan
die tot de overwinning. de Geusselt leidde. „Vrijdag is er

v_)?r een wedstriJd", keek de aan-L^er alvast vooruit naar de topperJ*6en PSV. „We hebbentegen MVV

" et een extra verdediger voor ze-srheid gekozen. Voor mij was dat
f ,eWg, want nu kreeg ik een vrije'in de aanval". En hoe de dit sei-
?*n ontketende Hofman daarmee
j^gaat, is bekend. Een bekeken

leidde de openingstref--r in en de definitieve beslissing
f1 *1 voor tijd bracht hy zelf op hetJorebord.* kater bleef dus in Maastricht,
*y*f MW er maar niet in slaagt heto^Wiek ondanks goed voetbal een
* I^winning voor te toveren. „Deze

valt ons koud op hetC*'. verwoordde Reginald Thai
jj' MVV-gevoel. „Het begint onder-lid frustrerend te worden dat we

niet Winnen", verbeet Erike'jer de nederlaag.

Reginald Thai, die in de tweede
helft regelmatig de MVV-aanval
kwam ondersteunen, was eenmaal
dichtbij de gelijkmaker. Zijn kop-
bal, vijf minuten voor het eindsig-
naal, werd echter door Hanssen van
de doellijn gewerkt. „Ik had in de
rust nog tegen Hanssen gezegd dat
ik zou gaan scoren", verklapte de
MVV-aanvoerder. „We hebben op-
nieuw een goede wedstrijd ge-
speeld. ledere week weer laten we
zien heel aardig te kunnen voetbal-
len, maar in de afwerking zit het
tegen". ■Max Huiberts, die bij afwezigheid
van Berthil ter Avest een basiss-
plaats heeft afgedwongen, begint
beetje bij beetje het niveau te berei-
ken dat Roda JC van de 21-jarige
aanvaller mag verwachten op grond
van het aanwezige talent. Bij beide
Roda JC-doelpunten kwam de
voorzet van zijn voet. „Toch ben ik
niet tevreden", gaf Huiberts blijk
van zelfkritiek. „Behalve die twee
momenten ben ik te weinig in de
wedstrijd geweest".
Met gemengde gevoelens droop
Rob Delahaye af. De MVV'er in hart
en nieren moest wegens een blessu-
re vanaf de tribune lijdzaam toekij-
ken hoe zijn ploeg de mist in ging.
„Roda speelt effectief', beet hij van
zich af. De woorden waren niet lo-
vend bedoeld. „Toen wij in het ver-
leden met dat soort voetbal wel
eens punten pakten, viel heel Ne-
derland over ons heen omdat we zo
negatief te werk gingen".

" Gêne Hanssen
blokkeert een
schot van
Maurice Hofman
en voorkomt
daarmee MVV's
gelijkmaker.
foto: FRITS
WIDDERSHOVEN

Venlonaren uiteindelijk naar grote nederlaag, maar:

VVVmag bijna een uur hopen
Van onze correspondent

HENK HAFMANS

ROTTERDAM - Bijna een uur lang
heeft WV de illusie gehad tegen
een oppermachtig Feijenoord een
stunt te kunnen uithalen. Uiteinde-
lijk werd de ploeg geveld door twee
treffers waarvan een uit een discu-
tabele strafschop. Feijenoord kwam
daarmee op 3-1 en kon in rustig
vaarwater de score overeenkomstig
haar reputatie uitbouwen: 5-1. Een
verdiende Rotterdamse zege al
schrok de thuisclubaanhang zich
een bult toen bij rust nog een gelij-
ke stand op het scorebord stond
geprojecteerd.
Feijenoord had vanaf de aftrap de
stormloop op het doel van John
Roox ingezet met als doel een snelle
openingstreffer. Die zou het Venlo-

se verweer in een mum van tijd
doen afbrokkelen. De mogelijkhe-
den daarvoor deden zich zeker voor.
Al na acht minuten kon Blinker van:
de chaos profiteren: 1-0. Feijenoord
dacht blijkbaar al op rozen te zitten,
maar verslikte zich in defensief op-
zicht een paar keer. Jay Driessen
nam zijn ploeggenoten op sleep-
touw en VVV kwam langszij. Een
solerende Driessen werd onregle-
mentair gestopt en uit de vrije trap
promoveerde Erwin Vanderbroeck
het tikje opzij van Driessen tot de
verrassende gelijkmaker. Feije-
noord verhevigde de aanvalskracht
door de inbreng vanKiprich. Tegen
al dat maximale Feijenoord-geweld
moest de Venlose defensie, waarin
twee amateurs (Teeuwen en Braem)
hun opwachting moesten maken,
wel capituleren. Feijenoord-trainer
Hans Dorjee: „Het was een van de

weinige keren dat ik me tijdens de
rust boos heb gemaakt. Toen had
het al 3 of 4-0 moeten zijn."

Gestroomlijnd liep de doelpunten-
machine bij Feijenoord in de twee-
de helft niet, maar uiteindelijke was
'de 5-1 eindstand acceptabel voor
beide partijen. Trainer Henk Rayer
die acht basisspelers moest missen,
beschouwde de nederlaag tenmin-
ste niet als een afgang: „Zeker niet
als je bedenkt dat twee penalties
dom zijn weggegeven. Door het ho-
gere tempo nam de druk van Feije-
noord zodanig toe dat persoonlijke
fouten aan onze kant werden afge-
dwongen. Och, het was op papier
vooraf al een ongelijke strijd. Ik kan
dit geïmproviseerde elftal geen en-
kel verwijt maken. We kunnen
slechts hopen op betere tijden als
het aantal blessuregevallen terug-

loopt". VVV hoopt maandag uit-
sluitsel te krijgen omtrent de aange-
vraagde werkvergunning voor de
Nigeriaan Babagedia. De 18-jarige
jeugdinternational traint al enkele
weken met de Venlose club mee.

Fortuna haalt tegen FC Utrecht derdepunt in twee wedstrijden

Beloning in slotfase
Vervolg van pagina 11

Van onze verslaggever

UTRECHT - Overigens, toen Szal-
ma in de fout ging had Fortuna Sit-
tard eigenlijk al op voorsprong
moeten staan. Halverwege de eerste
helft kreeg Marco Boogers immers
een prima kans om de score te ope-
nen. De buitenspelval van FC
Utrecht ging namelijk niet op tijd
dicht en zodoende kon de Fortuna-
aanvaller ongehinderd vóór keeper
Jan-Willem van Ede opduiken. Dat
was dan ook alles wat Boogers
deed, want een treffer bleef uit. Ri-
chard Sneekes leek het niet veel la-

ter beter te doen, maar ook zijn
schot had geene resultaat. „Zoals
dan meestal gebeurt, valt het doel-
punt aan de andere kant", zei Kes-
sler naderhand.

Bijna waren twintig minuten in de
tweede helft gespeeld, toen Fortuna
Sittard als door een wonder aan de
knock-out ontsnapte. Een goeie ac-
tie van de thuisploeg, waarin de van
Aberdeen voor een bedrag van een
miljoen gulden gekochte Willem
van der Ark debuteerde, bracht een
handvol spelers in ideale scorings-
positie. Bijl, Smolarek, etcetera,
konden echter net niet bij de bal
komen.

Vijf minuten later moest George
Kessler zowel zijn buren op de bank
alsook het halve elftal tot rust ma-
nen nadat zij verhaal wilden halen
bij de grensrechter, toen hij volko-
men ten onrechte de vlag omhoog
stak voor vermeend buitenspel bij
een Fortuna-aanval. Weliswaar wil-
de hij zichzelf meteen corrigeren,
maar arbiter Van Riel had reeds ge-
floten. „Ik vond het uiteraard óók
jammer, dat wij benadeeld werden,
maar wat koop je voor woede-uit-
barstingen? Niets toch. De reactie
van mijn spelers was wél een be-
wijs, dat hun motivatie en vertrou-
wen in een goeie afloop ongeschon-
den waren. De slotfase bracht de
verdiende beloning."

" Henk Duut kopt de bal voor de Utrecht-aanvaller Smolarek weg Foto: WIM Hendriks

Feijenoord-WV: 5-1 (1-1) 8. Blinker 1-0;
22. Vanderbroeck 1-1; 57. Bosz 2-1; 60.
Sabau 3-1 (strafschop); 79. Kiprich 4-1
(strafschop); 84. Sabau 5-1. Toeschou-
wers: 13.000. Scheidsrechter: Wegereef.
Gele kaart: Braem (WV).

.Feijenoord: De Goey, Fraser, De Wolf,
Metgod, Heus (13. Damaschin), Schol-
ten, Bosz, Witschge, Sabau, Taument,
Blinker (46. Kiprich).

VW; Roox, Braem, Smits (75. Spee),
Weerts, Teeuwen, Driessen, Vander-
broeck, Orie, Van Leenders (65. Graef),
Haan, Venetiaan.

International
was Stasi-spion

BONN - De voormalige Oost-
duitse voetbalinternational
Torsten Gütschow heeft toe-
gegeven dat hij de gevreesde
veiligheidspolitie Stasi van
het doen en laten van zeker
zestig ploeggenoten, trainers
en clubofficials op de hoogte
hield.
„Als zeventienjarige jongen
werd ik voor de keus gesteld:
of scheiding van mijn meisje
Andrea, die nu mijn vrouw is,
of meewerken als informant
aan de Stasi", aldus de aan-
valler van Dynamo Dresden
in het artikel. Vorig jaar no-
vember was oud-verspringer
Lutz Dombrowski de eerste
topsporter, afkomstig uit de
DDR, die toegafvoor de Stasi
te hebben gewerkt als infor-
mant.

Ajaxlaat punt liggen

PSV loopt
weer uit

HEERLEN - Een week na de neder-
laag in het topduel met Ajax is PSV
weer een puntje uitgelopen op de
Amsterdamse rivaal. De formatie
uit de hoofdstad gaf bij RKC een
punt weg, 2-2. PSV won met klein
verschil van FC Den Haag, 2-1.
Feyenoord blijft tweede. Van de de-
gradatie-kandidaten veroverden De
Graafschap (0-0 op een onbespeel-
baar veld tegen FC Twente) en For-
tuna wel een punt. Vitesse blijft
vast op de vierde plaats na de over-
winning(3-1) op Willem 11.

PSV nam zondag alvast een voor-
schot op het vertrek van trainer
Robson. Eindelijk werd officieel be-
kendgemaakt dat de Engelsman na
dit seizoen vertrekt. Uitgerekend
Romario, één van de tegenstanders
van Robson, bespaarde zijn ploeg
gezichtsverlies tegen Den Haag. De
Braziliaan, na drie dagen met griep
speciaal voor dit duel uit bed ge-
klommen, was met twee doelpun-
ten verantwoordelijk voor de zege
van 2-1. Daar tussendoor zorgde
Houtman nog voor de verrassende
gelijkmaker. Bij PSV ontbrak de
geblesseerde doelman Van Breuke-
len. Hij werd vervangen door De
Ron.
Ajax stond in Waalwijk, waar de
ploeg het jaarlijksmoeilijkheeft, bij
rust op een veilig ogende voor-
sprong van 2-0 door treffers van
Bergkamp en Pettersson. In de
tweede helft liet de Amsterdamse
ploeg zich gek maken door de hoge
ballen en de luchtmacht van RKC.
Nascimento en Luhukay profiteer-
den van de daardoor ontstane chaos
bij Ajax achterin, 2-2.

Pas in de laatste minuut -dankzij
een benutte strafschop van Van den
Brom- wist Vitesse zeker dat het
van Willem II had gewonnen, 3-1.
Met goed voetbal was de Arnhemse
ploeg al na 45 minuten met 2-0 voor
komen te staan. Een terugval in het
tweede deel gaf Willem II kansen
op een punt. Verder dan één treffer
(Vincent) kwam de ploeg van trai-
ner Reker echter niet. Voor Vitesse
waren voor rust Hilgers en Latuhe-
ru succesvol.

Ivoorkust wint
kampioenschap

van Afrika
DAKAR - Ivoorkust heeft voor de
eerste keer het voetbalkampioen-
schapvan Afrika gewonnen door de
strafschoppen beter te nemen. In de
finale tegen Ghana stond het na ver-
lenging nog steeds 0-0. Toen was
het de beurt aan de Ivoriaanse doel-
man Alain Gouamene. De 25-jarige
keeper vertolkte de hoofdrol in een
historisch wedstrijdje strafschop-
pen nemen. Uiteindelijk stopte hij
de dertiende penalty van de tegen-
stander. Ivoorkust won daardoor
met 11-10. Voor de beslissende safe
hadden in de eindloze reeks slechts
twee spelers gemist. Nigeria eindig-
de als derde door zaterdag het favo-
riet geachte Cameroun te verslaan,
2-1.

trainerscarrousel
GULPEN - Lex Huppertz wordt
met ingang van het nieuwe seizoen
trainer bij RKSVG. Huppertz te-
kende een contract voor twee jaar.

LEVEROY - Paul Nelissen (44) uit
Stramproy stopt aan het eind van
het seizoen als trainer bij de dames-
afdeling van S.V.Leveroy.

OSPEL - Jan Mennen uit Asten
stopt als trainer na vijf seizoenenbij
vierde klasser RKSVO.

SCHAESBERG - Kolonia en
Pierre Winkelmolen prolongeren
hun verbintenis met nog een sei-
zoen. Technisch coördinator Nie-
markt verlaat de club na afloop van
de competitie.

oefenvoetbal
RKONS - SVK 3.3
Heerlen Sport - RKMVC 5-0
RKMVC 2 - Heerlen Sport 2 1-6

voetbalprogramma amateurs

HEERLEN - Het ama-
teurvoetbalprogramma
voor het komende week-
einde luidt als volgt:

Hoofdklasse
DESK-TSC
Wilhelmina-SV Meerssen
Geldrop-SVN
EHC-Halsteren
Venray-Margriet
UDI '19-Longa
Baronie-Parmingen

Eerste klasse F
Sittard-Volharding
Heer-Roermond
RKONS-Waubach
Blerick-Limburgia
Chevremont-Vinkenslag
Eüsden-Veritas
Tweede klasse A
Kolonia-RKVCL
RKVVL-Caesar
Standaard-Almania
Bunde-SCG
RVU-Heerlen Sport
Schuttersveld-Miranda
Tweede klasse B
PSV '35-Born
Belfeldia-Quick '08
Haslou-FCV
Lindenheuvel-RKMSV
Venlosche Boys-De Ster
Susteren-VVV '03

Derde klasse A
Leonidas-LHBMC
RKMVC-Polaris
SVM-MKC
Mheerder 8.-SC WW '28
SV Hulsberg-Scharn

Sanderbout-Berg '28

Derde klasse B
Minor-Heksenberg
Bekkerveld-Vijlen
Heerlen-Vaesrade
Groene Ster-Voerendaal
FC Hoensbroek-Weltania
RKBSV-VKC
Derde klasse C
Crescentia-Merefeldia
EW-DESM
Swift '36-FC Oda
Buchten-Megacles
KVC-Rios '31
Brevendia-Obbicht
Derde klasse D
MVC '19-SC Irene
Helden-Sparta '18
Meterik-SSS '18
SVEB-HBSV
IVO-Vitesse '08
Tiglieja-SV Meerlo
Vierde klasse A
RKHSV-Schimmert
Willem I-Walram
lason-RKASV
Amicitas-St. Pieter
Vilt-Rapid
SVME-RKUVC
Vierde klasse B
Keer Zwart Wit '19
Wit Groen VC-Sportclub
GSV '28-Simpelveld
RKVVM-Gulpen
Oranje Boys-Banholtia
Geertr. Boys-Klimmania

Vierde klasse C
Waubachse Boys-Laura
Abdissenbosch-Helios

Centrum Boys-Heilust
Hopel-Schinveld
FC Gracht-SVK
RKSVB-KVC Oranje

Vierde klasse D
Passart-Heidebloem
Coriovallum-RKSNE
Kluis-RKDFC
OVCS-SVE
Mariarade-KEV
Langeberg-Stadbroek

Vierde klasse E
Roosteren-Holtum
Armada-Maasbracht
Unne-RKSVW
SVH '39-IVS
Thorn-Vlodrop
Urmondia-Stevensweert
Vierde klasse F
SC Leeuwen-RKSVO
Victoria-Haelen
Nunhem-Moesel
Eindse Boys-RKESV
EMS-RKVB
Beegden-Leveroy

Vierde klasse G
Bevo-VCH
Roggel-Venlo
GFC '33-Swalmen
Baarlo-Quick Boys '31
Reuver-RKSVN
Egchel-VOS

Vierde klasse H
Achates-Oostrum
Koningslust-Leunen
Melderslo-Wanssum
RKDSO-Swolgense Boys
Montagn.-Wittenhorst
Ysselsteyn-Stormvogels
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AUTOSPORT
Monaco. Rally van Monte Carlo, klasse-
ment na eerste dag: 1. Sainz/Moya (Spa)
Toyota 3.48.19, 2. Auriol/Occelli (Fra)
Lancia 0.49, 3. Kankkunen/Piironen
(Fin) Lancia 1.16, 4. Schwarz/Hertz (Dvi/
Fin) Toyota 1.38, 5. Delecour/Grataloup
(Fra) Ford 2.49, 6. Salonen/Silander
(Fin) Mitsubishi 4.27.

BILJARTEN
Utrecht, Nationale Grand Prix drieban
den: Achtste finales: Valentijn - Burg

man 50-44 (45 beurten), Koorevaar -Havermans 50-37 (53), Van der Smissen
- Arnouts 50-35 (38), Jaspers - Tijssens
50-27 (23), Wijnen - Van Manen 50-41
(46), Habraken - Gieskens 50-25 (45),
Van Bracht - Van deLooy 50-40 (42), De
Wilde - VanKuijk walk over. Kwartfina-
les: Jaspers - Koorevaar 50-31 (27), Va-
lentijn - Van der Smissen 50-40 (46), De
Wilde - Habraken 50-36 (36), Van Bracht
- Wijnen 50-42 (49). Halve finales: Jas-
pers - De Wilde 50-36 (36), Van Bracht -
Valentijn 50-50 (53), Van Bracht wint na
verlenging. Finale: Jaspers - Van Bracht
50-38 (22).

BOBSLEEËN
Konigssee, EK tweemansbob: Eind-
stand na vier manches: 1. Weder/Acklin
3.18,35 (49,30 49,79 49,62 49,64), 2. Lan-
gen/Eger 3.18,49, 3. Dostthaler/Sehr
3.18,98, 4. Meili/Reich 3.19,60, 5. Loch-
ner/Zimmermann 3.20,02, 6. Tout/Paul
3.20,18, 7. Appelt/SchroU 3.20,25, 8.
Wmldhaber/Löffler 3.20,66, 9. Bessi/
Vatrican 3.20,90, 10. Schösser/Riedl
3.21,05, 16. MinjorvDrost 3.22,06 (50,52+
50,61+50,40+50,53). Geurts/Langeveld
na eerste run (51,03) uit strijd genomen
wegens blessure Geurts.

BOKSEN
Velbert tweede Bundesliga: Zwaarwei-
tergewicht: Van den Hoek wint door
opgave 2e ronde van Kleinsog (Dvi).
Halfzwaargewicht: Zwezerijnen wint op
punten van Krasnov (GOS).
Ahlen, Bundeliga: Zwaargewicht:
Schnieders wint door knock out in 3e
ronde van Vanderlijde

BOWLEN
Dublin, open lerse kampioenschappen,
mannen: 1. Bosch, 2. Maaswinkel, 3.
Kok. Vrouwen: 1. Smith, 2. Kimberley
3. Pascoal.

Eindhoven, Nederlandse stedenkam-
pioenschap: 1. Eindhoven 7535 punten,
2. Vlaardingen 7531, 3. Sittard 7406, 4.
Heiloo 7334, 5. Rijswijk 7206.

DAMMEN
Den Haag, Halve finales NK: Mannen
zesde ronde, groep 1: Haagh-Van Zeist
1-1, Jansen-Faber 1-1,Kloosterman-Wie-
ring 1-1, Kr^jenbrink-De Ruiter 2-0,
Linssen-Van der Pal 1-1. Groep 2: Wes-
terveld-Kosior 0-2, De Leeuw-Klaren-
beek 1-1, Oudshoorn-Hoekman 1-1,
Scholma-Goedemoed 2-0, Van Berkel-
Bronstring 2-0. Groep 3: Tiemensma-
Schuitema 1-1, Teer-Rigterink 2-0, Van
Aalten-Mooser 2-0, Bor-Ladage 1-1,
Heusdens-Hoopman 1-1. Groep 4: Lem-
stra-Bollebakker 0-2, Budé-Van der
Kooij 0-2, Dollekamp-Wesselink 0-2,
Sonderen-Van der Tak 1-1, Drent-Van
der Stap 1-1.

JUDO
Bom, nationale competitie, hoofdklas-
se: Kenamju-Hoogendijk 5-1 (40-10)
Hoogvliet-Ryu Nijmegen 0-7 (0-55), Hi-
kari-Mattenkloppers 3-3 (27-23), Peter
Snijders-Middelkamp 5-1 (50-10), Ke-
namju-Hoogvliet 5-2 (38-10), Hikari-

Hoogendijk 4-1 (35-10), Peter Snijders-
Ryu Nijmegen 1-4 (5-30), Middelkamp-
Mattenkloppers 3-4 (23-27), Kenamju
Hikari 2-4 (17-35), Peter Snijders-Hoog-
vliet 4-3 (40-20), Middelkamp-Hoogen-
dijk 4-3 (35-25), Mattenkloppers-Ryu
Nymegen 3-4 (20-35).

KICKBOKSEN
Geleen. Tot 59 kg: Darsan Hoorn ver-
liest doork.o. le ronde van Hassan Den
Bosch. Tot 55kg: Durich Elmajoub Ge-
leen verliest door diskwalificatie 2e ron-
de van Fitos Duitsland. Tot 71 kg:
Ho-Tan Almere verliest door diskwalifi-
catie 2e ronde van Erwin Jacobs, Ge-
leen. TOt 57 kg: Finie Klee Geleen wint
op punten van Shilla Pools, Amster-
dam. Tot 69 kg: Guiovanni Bellu Geleen
verl.o.p. van Roger Swakhalen Geleen.
Tot 74 kg: Altena Hoorn wint door rsc
3e ronde van Hornich Geleen. Tot 64 kg:
Affi Shalom Amsterdam verliest op
punten van Gerald Mamadeus Amster-
dam. Tot 70 kg: In de Mauer wint op
punten van Cetin Duitsland. TOt 79 kg:
Proost Hoorn w.o.p. van Roger Moonen
Roermond. TOt 64 kg: Mustafa Tahri
Amsterdam v.o.p. van Hans Oost Ge-
leen. Tot 68 kg: Saoudi Bouchar Almere
v.o.p. van Toni Haberland Geleen.

SCHAATSEN
Heerenveen NK sprint Mannen, eind-
klassement (500 m, 1000 m, 500 m, 1000
m) 1. Van Velde 151.620 37,55(1) 1.16,28
(1) 37,87 (1) 1.16,12 (1); 2. Brouwer
153.395 37,99 (2) 1.17,45 (2) 38,15 (2)
1.17,06 (2); 3. Boelsma 154.675 38,25 (3)
1.18,11 (7) 38,27 (3) 1.18,20 (7); 4. Biziuk
,155.115 38,62 (4) 1.18,29 (8) 38,36 (4)
1.17,98 (5); 5. Schreuder 155.980 39,58
(17) 1.17,71 (4) 38,93(9) 1.17,23(3); 6. Kra-
mer 156.06038,72 (7) 1.19,26(14) 38,69 (7)
1.18,04 (6); 7. Janssen 156.080 39,00 (10)
1.18,67 (11) 38,59 (5) 1.18,31 (8); 8. Van
den Brink 156.170 38,95 (8) 1.18,04 (6)
38.94 (10) 1.18,52 (11); 9. Bliek 156.335
38.95 (8) 1.18,53(10) 38,94(10) 1.18,36 (9);
10. Overdevest 156.340 38,67 (5) 1.19,08
(13)38,74(8) 1.18,78(13).

Trondheim, Noorse afstandskampioen-
schappen. Mannen, 1000 m: 1. Söndral
1.16,16, 2. Koss 1.17,37, 3. Johansen
1.17,66, 4. Bredeli 1.18,04, 5. Falk-Lars-
sen 1.19,24. 5000 m: 1.Karlstad 7.02,52,
2. Koss 7.06,48, 3. Varvik 7.10,81, 4. Sto-
relid 7.19,35. Vrouwen, 1000 m: 1. Hoi-
seth 1.26,33, 2. Yttredal 1.26,93, 3. Nys-
tedt 1.28,47. 3000 m: 1. Nystedt 4.50,92,
2. Tönsberg 4.52,08, 3. Yttredal 4.52,48.
Davos Internationale wedstrijden, za-
terdag, mannen, 500 m: 1. Jansen 36,41
(wereldrecord), 2. Toshiyuki Kuroiwa
36,83, 3. Thometz 36,97, 4. Yasunori
Miyabe (Jap) 37,09, 5. Pierce 37,25, 6.
Cruikshank 37,70. 1000 m: 1. Kuroiwa
1.14,26, 2. Jansen 1.14,82, 3. Miyabe
1.15,05, 4. Wanek (VSt) 1.15,44, 5. Tho-
metz 1.15,62, 6. Cruikshank 1.17,12.
Vrouwen, 500 m: 1. Blair 39,91, 2. Baier
41,02, 3. Laszlo 42,49. 1000 m: 1. Baier
1.23,43. zondag, mannen, 500 m: 1. Jan-
sen 36,72, 2. Miyabe 37,16, 3. Pierce
37,63, 4. Wanek 39,03. 1000 m: 1. Wanek
1.16,62. 1500 m: 1. Visser 1.55,60, 2. Zin-
ke 1.56,73, 3. Kah 1.56,73, 4. Klaiber
2.00,58. 5000 m: 1. Flaim 7.10,90. 10.000

m: 1. Kah 14.47,59. vrouwen, 500 m: 1.
Baier 40,76, 2. Voetelink 41,49, 3. Van
Gennip 42,34. 3000 m: 1. Zuckerman
4.38,14.
Inzell, internationale wedstrijden: Man-
nen, 500 m: 1. Voo 38,05, 2. Song 38,08.
3. Sung 38,12. 1000m: 1.Chen 1.17,65, 2
Suk 1.18,54. 3000 m: 1. Jeklic 4.13,13, 2.
Restner 4.33,21, 3. Maupei 4.42,75. Vrou-
wen: 500 m: 1. Ye 40,68, 2. Hee 41,55, 3.
Ling 42,19.

sport in cijfers
ATLETIEK
Lievin.indoorgaia: mannen 200 m: A-
finale: 1. Fredericks 20,55, 2. Antonov
20,60, 3. Berger 21,38 B-finale: 1. San-
gouma 20,82, 2. Stevens 20,96, 3. Jeffer-I
son 21,23. 400 m: A-finale: 1. Jenkins
47,09, 2. Diagana 47,37, 3. Morris 47,43,
4. Daniel 47,88, 5. Goris 47,91. B-finale:
1. Rapnouil 47,44, 2. Trouabal 47,97, 3.
Van der Vloot 48,20, 4. Rosilette 49,06,
5. Blancquart 49,67. 1500m: 1.Baumann
3.39,25, 2. Phelippeau 3.40,06, 3. Dubus
3.40,82. 60 m horden: 1. McKoy 7,46, 2.
Kazanov 7,52, 3. Nagorka 7,54. ver: 1.
Starks 8,07 m, 2. Emmijan 7,98 m, 3. Osj-
kan 7,96 m. hinkstapsprong: 1. Volosjin
17,33 m, 2. Broeziks 17,26m, 3. Kovalen-
ko 16,68 m. polshoog: 1. Sergei Boebka
5,90 m, 2. Jegorov 5,80 m, 3. Vassili
Boebka 5,80 m.

Vrouwen 200 m: A-finale: 1. Privalova
22,26 (Eur.rec), 2. Stepisjeva 22,97, 3.
Malsjoegina 23,05. B-finale: 1. Ledovs-
kaja 23,64, 2. Nestoret 23,71 1500 m: 1.
Quentin 4.12.80, 2. Kubesova 4.12,94, 3.
Van Hulst 4.13,35. 60 m horden: 1. Na-
rosjilenko 7,82, 2. Grigorjeva 7,95, 3.
Ewanje Epee 7,95. hoog: 1.Kostadinova
2,02 m, 2. Babakova 1,96 m, 3. Jelesina
1,93 m.

Posterholt Annendaalloop: 10.55 km.
heren: 1.C. Lambregts 31.39; 2. C. Sael-
mans (Bel.) 33.06; 3. Klingestijn 34.59; 4.
R. Klijnen 35.33; 5. J. Konijnenburg
35.35; 6. J. Geraedts 35.47; 7. P. Graus
36.28; 8. B. Vergoossen 36.46; 9. G. Sa-
velkoul 36.56; 10. R. Pepels 37.05. Da-
mes: 1. A. Hendriks 44.55; 2. K. van
Tongeren 45.13; 3. L. Otten 45.23; 4. N.
Hannen 46.06; 5. M. Ostwinkle (GB)
46.22.
21.1 km. heren: 1. M. van Erp 1.10.25; 2.
W. Goessens 1.11.40; 3. T. v.d. Eerden
1.12.07; 4. A. van Loon 1.12.08; 5. C.
Beekmans 1.12.24; 6. L. Tummers
1.13.20; 7. G. Krul 1.13.23; 8. W. van Haa-
ren (Bel.) 1.13.52; 9. J. Bijnsberger
1.14.53; 10. A. Meeuws 16.18. Dames: 1.
W. Rusman 1.18.21; 2. B. Lennarts
1.29.59; 3. S. Fermans 1.33.15; 4. I. Hal-
mans 1.36.49; 5. T. Dierichs 1.37.40. 350
deelnemers.

Den Haag indoorwedstrijden Mannen:
60 m: 1. Perri 6,90 (series 6,87), 2. Fran-
klin 6,94. Monte in series 6,85. 200 m: 1.
Perri 21,78, 2. De Kom 22,00. 800 m: 1.
Terol 1.50,62, 2. Poppe 1.50,70. pols-
hoog: 1. Looye 5,11 m 2. Tavenier 5,11
m, 3. Keysers 5,00 m. Vrouwen: 1. Van
der Kooy 7,63, 2. Bonaparte 7,65. 800 m:
1.Aukema 2.09,02.

PAARDESPORT
Wanroy, LX dressuur, beginners: 1. Ka-
rin v. d. Burg metMy Fair Lady 2. Moni-
que Manders met Rodier 3. Wilnita
Wouters met Giant. Licht 1: 1. Judith
Lonissen met Fastrade 2. Nancy v. Mou-
rik met Faron 3. Bart Vedder met gam-
bler. Midden 1: 1. Arthur v. Rooy met
Farao 2. Anita Salden met Leonardo 3.
C. Jacobs met Charmant. Zwaar 1: 1.
Rian Laarakkers met Dukaat 2. Bianca
Westerhof met Zantos 3. Gijsbert
Nooyen met Dakar. Licht 2: 1. Franka
Hikspoor met Carola 2. Ankie v. Hoek
met Fabian 3. Sandra Steenman met
Fanatique. Midden 2: 1. Leo Verbakei
met Eukko 2. Harm Dijkstra met D.
Benjamin 3. Corina Verbocht met Equa-
dor. Zwaar 2: 1. Rian Laarakkers met
Cartoon 2. SjefParren met Chris 3. Kit-
ty v. d. Klundert met Udiepo. Kur op
muziek: 1. Sjef Parren met Chris 2. Jea-
nette Wolfs met Banjo 3. Kitty v. d.
Klundert met Udiepo.

Lisse, nationaal concours hippique. Fi-
nale 1,40 m na barrage: 1. Bulthuis/Can-
delina 0-30,21, 2. Van de Broek/Olympic
Pride 0-30,78, 3. Neefs/Barok 0-31,10, 4.
Albert Zoer/Desteny 0-31,33, 5. Bril/Nel-
sius 0-33,40, 6. Veeneman/Rico 0-33,80.
Finale 1,35 m, na barrage: 1. Rayma-
kers/Amadeus Z 0-30,9, 2. Van deBrink/
Chery 0-32,9, 3. Mol/Simply the Best
0-33,6, 4. Veeneman/Capuchino 0-34,4, 5.
Bulthuis/Devereaux 4-30,7.
Finale 1,30 m: 1. Bulthuis/Maxim W
0-29,30, 2. Kersten/Bolero 0-30,94, 3.
Neefs/Columbus 0-30,98, 4. Radema-
kers/Dandy L 0-31,48, 5. Veeneman/
Chief V 0-31,69, 8. Lansink/Henzo
0-30,94.
Concours, 1,30 m verliezersronde: 1. La-
seur/Datamark 0-44,53, 2. Bulthuis/Mini
Mousse 0-45,17, 3. Raymakers/Rowena
Z 0-46,79.
Jachtspringen: 1. Neefs/Cosmos B 51,33
seconden, 2. Neefs/Columbus 51,92, 3.
Bongers/Daylight 52,07.
Progressief springconcours, 1,35 m, na
barrage: 1. Bril/Good Fellas 25 punten,
23,94 seconden, 2. Peeters/Damiro L
25-23,98, 3. Mol/Molca's Simply the Best
25-24,30.
Progressief springconcours, 1,40 m, na
barrage: 1. Van den Broek/Olympic Pri-
de 27 punten, 24,66 seconden, 2. Bult-
huis/Candeliria 27-24,68, 3. Bril/Nobody
27-24,76.
Tweefasen: 1. Bulthuis/Mini Mouse
20,80, 2. Van de BnnkVChery 21,80, 3.
Van Beek/Bollvorms Barber 21,86.
Progressief sprinconcours, 1,30 m, na
barrage: 1. Zoer/Don Camillo 22,59, 2.
Van de Broek/Mansell 22,89, 3. Neefs/
Columbus 25,12, 4. Laseur/Match L.
25,17, 5. Lansink/Optiemeurs Henzo '30,27.

Springconcours, 1,40 m: 1. Willems/Cai-
cos foutloos 51,03 sec, 2. Ehrens/Golden
Tulp Investment 0-51,69, 3. Voorn/Van-
couver K. 0-54,69, 4. Kwint/Arabian
0-55,10, 5. Kwint/Curtis 0-57,66.

SCHAKEN
Wijk aan Zee. Hoogovens toernooi.
Grootmeestergroep A, dertiende en
laatste ronde: Kortsjnoi - Hubner
1/2-1/2, Sax - Gelfand 0-1, Romero Hol-
mes - Piket 1/2 - 1/2, Nikolic - Episjin
1/2-1/2, Van der Wiel - Nunn 0-1, Seira-
wan - Brenninkmeijer 0-1, Van Wely -Salov 1/2-1/2. Afgebroken partijen, tien-
de ronde: Salov - Nikolic 1/2-1/2, twaalf-
de ronde: Brenninkmeijer - Van der
Wiel 1-0. Eindstand: 1.Salov en Gelfand
8 1/2 punten, 3. Kortsjnoi en Hubner 7
1/2, 5. Nikolic, Piket, Seirawan en Epis-
jin 6 1/2, 9. Van der Wiel, Sax en Van
Wely 6, 12. Nunn en Brenninkmeijer 5
1/2, 14. Romero Holmes 4.
Grootmeestergroep B, elfde en laatste
ronde: Winants - Kuijf 0-1, Moskalenko- Toekmakov 0-1, Cifuentes - De Boer
1-0, Bronstein - Nijboer 0-1, Ermenkov -
Wolff 1/2-1/2, Van Mil - Finegold 1/2-1/2.
Afgebroken partijen, negende ronde:
Winants - De Boer 0-1, Bronstein - Fine-
gold 1-0, tiende ronde: De Boer - Moska-
lenko 1/2-1/2. Eindstand: 1. Toekmakov
9 punten, 2. Wolff 8 1/2, 3. Nijboer 6 1/2,
4. Winants en Moskalenko 6, 6. De Boer
5 1/2, 7. Cifuentes 5, 8. Finegold en Van
Mil 4 1/2, 10. Bronstein 4, 11. Ermenkov
3 1/2, 12. Kuijf3.

SQUASH
Zoetermeer NK Vrouwen, halve finales:
Van Hoorn - Hoogendoorn 8-10 9-6 9-4
9-4, Beumer - Sommers 9-0 9-3 9-2. Fina-
le: Beumer - Van Hoorn 9-1 9-4 9-0.
Eindstand: 1. Beumer, 2. Van Hoorn, 3.
Hoogendoorn en Sommers, 5. Houtsma,
6. Van Nauta Lemke, 7. Hacska, 8. At-
kinson.
Mannen, halve finales: Buit - Vertogen
8-10 10-9 9-2 5-9 9-1, Van der Pluijm -Scheffer 9-3 6-9 9-2 9-1. Finale: Van der
Pluijm - Buit 8-10 9-6 9-5 2-9 9-4. Eind-
stand: 1. Buit, 2. Van der Pluijm, 3.
Scheffer en Vertogen, 5. Smit, 6. Van
der Velde, 7. Scheerder, 8. Frieling.

SKIËN
Wengen Wereldbeker mannen Afdaling:
1. Heinzer 2.28,33, 2. Wasmeier 2.29,93,
3. Höflehner 2.30,03, 4. Besse 2.30,22, 5.
Stock 2.30,42, 6. Mader 2.30,51, 7. Arne-
sen 2.30,62, 8. Ortlieb 2.30,75, 9. Girar-
delli 2.31,05, 10. Gigandet 2.31,10.
Slalom: 1. Tomba 1.34,34 (46,08+48,26),
2. Accola 1.34,96(46,39+48,57), 3.Bittner
1.35,19 (46,28+48,91), 4. Wallner 1.35,52,
5. Staub 1.35,56,6. Jagge 1.35,95,7. Stan-
gassinger 1.36,05, 8. Strolz 1.36,31, 9.
Gerosa 1.36,37, 10. De Grignis 1.36,51.
Combinatie: 1. Accola 39,82 punten, 2.
Mader 44,07, 3. Strolz 53,96, 4. Aamodt
i66,94, 5. Arnesen 68,06, 6. Strand-Nilsen
72,61, 7. Wasmeier 73,29, 8. Brunner
75,33, 9. Cretier 83,39, 10. Duvillard
87,93.
Stand wereldbeker algemeen: 1. Accola
1270 punten, 2. Tomba 1660, 3. Girardel-
li 696, 4. Furuseth 648, 5. Heinzer 562, 6.
Wasmeier 507, 7. Jagge 473, 8. Strolz
429, 9. Mader 402, 10. Bittner 401. Stand
afdaling: 1. Heinzer 511 punten, 2. Ort-
lieb 312, 3. Kitt 306, 4. Wasmeier 278, 5.
Gigandet 271.
Stand slalom; 1. Tomba 720 (WB-win-
naar), 2. Accola 508, 3. Jagge473, 4. Bitt-
ner 335, 5. Bianchi 293, 6. Furuseth 290.

Morzine Vrouwen wereldbeker Afda-
ling: 1. Seizinger 1.39,05, 2. Gutensohn
1.39,69, 3. Gerg 1.39,82, 4. Kronberger
1.40,00, 5. Haas 1.40,15, 6. Vogt 1.40,28,
7. Wallinger 1.40,62, 8. Merle 1.40,63, 9.,Zeiler 1.40,64, 10. Lee-Gartner en Gla-
disjiva 1.40,65.
Super-G: 1. Compagnoni 1.11,02, 2.
Maier 1.11,46, 3. Fjeldavli 1.11,61, 4. Rof-
fe 1.11,64,5. Zeiler 1.11,66,6. Mösenlech-
ner 1.11,67, 7. Merle 1.11,76, 8. Wachter
1.11,79, 9. Chedal 1.11,81, 10. Lee-Gart-
ner 1.11,88.
Stand wereldbeker algemeen: 1.
Schneider 700, 2. Kronberger 642, 3.
Merle 587, 4. Seizinger 572, 5. Compag-
noni 510, 6. Ginther 481, 7. Zurbriggen
441, 8. Fernandez-Ochoa 411, 9. Wiberg
369, 10. Vogt 365.
Stand afdaling: 1. Seizinger 323, 2.
Kronberger 226, 3. Zurbriggen 221, 4.
Vogt 197, 5. Dedler 156, 6. Ginther 148.
Stand Super-G: 1. Merle en Zeiler 157,
3. Seizinger 140, 4. Mösenlechner 131, 5.
Compagnoni 126, 6. Fjeldavli 117.

bulletin
volleybal

Dames
le divisie B
Rentokil-EAW 3-1
Symmachia-Gevamy 2 2-3
VCH-DOS 3-0
Henzo-Tonegido 3-0
Somas-Flamingo's 3-1
Sarto-Odulphus 0-3

Stand
VCH 13-36
DOS 13-26
WC 2 13-25
Henzo/Oikos 13-24
Symmachia 13-24
Tonegido 13-19
Odulphus 13-18
Rentokil 13-18
Sarto 13-15
Somas 13-13
EAW 13-11
Flamingo's 13-5

2e divisie D
Normis-Civitas 3-0
Switch-Rapid 3-0
VCH 2-VoCaSa 3-0
Henzo 2-Autodrop 1-3
Moonen pap.-Facopa 0-3
Trivos-Peelpush 1-3

Stand
Switch 13-33
VoCaSa 13-32
Nonnis 13-30
Facopa 13-27
Autodrop 13-22
Peelpush 13-21
Rapid 13-21
Trivos 13-18
VCH 2 13-10
Civitas 13-6
Henzo 2 13-5
Moonen papier 12-3

3e divisie H
Jokers-Hovoc 3-2
Dynamic-Rapid 2 13-29
VCH 3-Set Up 3-0
Velden-Rooyse VK 3-2
Geevers-Sitt. 3-1
Sonderm.-Voerend. 3-1

Stand
VCH 3 13-34
RooyseVK 13-29
Dynamic 13-27
Voerendaal 13-25
Hovoc 13-24
Velden 13-19
SetUp 13-17
Sondermeyer 13-17
Geevers 13-16
Jokers 13-14
Rapid 2 13-12
Sittardia 13-0

Heren
le divisie B
Vrevok-Geevers 3-0
Rijnmond-Delta 3-0
SUedr.-VoCaSa 3-1
WC-Leython 3-0
Nokia-BCS Comp. 3-0
Peelpush-Odulphus 3-2

Stand
Vrevok 13-33
Sliedrecht sport 13-29
WC 13-27
Nokia 13-27
Geevers 13-22
Delta 13-20
Rijnmond 13-19
Delta 13-20
Rijnmond 13-19
Odulphus 13-17
Peelpush 13-14
Leython 13-8
VoCaSa 13-8
BCS Comp.Serv. 13-7
2e divisie D
Facopa-Somas 3-0
Hajraa-Velden 3-0
VCH-Morres 3-0
WC 2-Autodrop 2 2-3
Polaris-Flamingo's 2-3
Hypotheker-Jola 2-3
Stand
Facopa 13-22
Jola 13-28
Polaris 13-27
Hajraa 13-26
Flamingo's 13-25
VCH 13-22
Hypotheker 13-18
Somas 13-16
WC 2 13-15
Autodrop 2 13-11

Velden 13-8
Morres 13-6

3e divisie H
Janssen-Maasbr. 3-0
Kompro-Rapid 3-0
Nuvoc-Interkontakt 3-0
Vocas-Rooyse VK 0-3
Revoc-Sittardia 0-3
Wevoc-Ledub 3-1

Stand
Janssen 13-37
Kompro 13-33
Rapid 13-25
Nuvoc 13-20
Sittardia 13-19
Ledub 13-18
Revoc 13-18
Vocas 13-18
Rooyse VK 13-17
Wevoc 13-17
Maasbracht 13-13
Interkontakt 13-0

District Zuid-Limburg
Dames
Promotieklasse
Geevers 2-Volharding 1-3
VCH 4-Furos 3-1
Dynamic 2-BSV 3-0
Jokers 2-Fiscus 1-3
Muvoc-Elsloo 3-0

le klasse A
Geevers 3-Sitt.2 3-0
Sjoahn-Heeg 1-3
Vluco-BSV 2 3-0
Jokers 3-Elan 3-2
Spartak-Voerend.2 3-1

le klasse B
SEC-Sitt.3 3-1
Fiscus 2-Avanti 0-3
Dynamic 3-Grovoc 0-3
Jokers4-Rapid 3 1-3
Helpoort-Geevers 4 3-1

2eklasse A
Geevers 5-Heeg 2 3-0
Avoc 3-Grovoc 3 3-0
M.Maluku-Elan 2 3-0
Muvoc 2-Sp/Spel 3-0
2eklasse B
NAC 2-Nivoc 3-1
Jokers5-Rapid 4 1-3
SEC 2-Avoc 2 2-3
Heeg 3-Grovoc 2 1-3
Heren
Promotieklasse
SEC-Sitt.2 3-0
VCH 3-Avanti 3-1
Vluco-Helpoort 2-3
Jokers-Geevers 2 2-3
Muvoc-Voerend. 2-3
SEC 2-Furos 2-3
le klasse A
Sjoahn-Dovoc 3-2
VCH 4-AMVJ 3-0
Sp/Spel-Geevers3 3-1

le klasse B
SEC 3-Heeg 3-0
Fiscus-Avanti 2 3-1
Avoc-AMVJ 2 2-3
Jokers 2-Geevers4 3-0
Elsloo-Helpoort 2 nos

2eklasse A
Sjoahn 2-Dovoc 2 3-1
VCH 5-Furos 2 3-1
Vluco3-BSV 1-3
Sp/Spel 2-Geevers 5 3-0
Elsloo 2-Spartak 2-3

2eklasse B
Fiscus 4-Avanti 3 1-3
Furos 3-Nivoc 1-3
Mavoc-WS 0-3
Jokers 3-Geevers 6 0-3
Muvoc 2-Spartak 2 3-2

2e klasse C
SEC 4-Volharding 2 0-3
Avoc 2-Bastion 3-2
Phoenix-Grovoc 3-0
Jokers 4-Elan 3-1

3e klasse A
SEC 4-Sitt.4 3-0
VCH 7-Sp/Spel 3 2-3
PPT-Geevers 7 1-3
Rapid 5-Spartak 3 3-2

3e klasse B
Avoc4-Heeg2 1.3VCH 8-NAC 3.0Jokers 5-Rapid 3 0-3Phoenix 2-Elsloo 3 3.1

Jeugdcompetitie
Meisjes A
Geevers-Sitt. 0-3
VCH-Avanti 3-2
Meisjes B
Geevers 2-SEC 3-0
VCH 2-Jokers 3-0

Jongens B
SEC-Rapid 3-1
Furos-Geevers 0-3
Elan-Heeg 3-2
Elsloo-Avanti 3-0
Jongens A
Volharding-VCV 3-1

zaalvoetbal
le klas B
Joffer-Egor 2 2-1
Kolonia-Theunissen 2-5
Cosmos 2-Soleil 4-3
Vissers A.-Bouwk.2 3-3
Meetp.-Quelle 7-4
Marathon-Hadow 8-5

le klas C
Venne-SZV2 1-1
Keigel-Wagt.Weg. 3-1
PSM-Soleil2 2-1
Phoenix-Bouwk.3 6-1
Roermond 3-Postert 2 6-4
Tukcon-Meetp.2 1-0

2eklas A
Sjork-Kaanen 4-6
Bastings 3-Delta 2 4-3
Maasvog.-Gulpen2 4-2
T 1874-Filmcl.2 2-4
Pottem.-Vici 6-6

2eklas B
Kilo-Billy B.gest. 5-1
Bastings4-H.Anders 2 2-12
Maasvog.2-Spv.Sjefke 5-3
Yerna 2-Pottebr. 16-1
Circolo-Diekske 2-5
Up Quelle 2-Boheme 3-2
2e klas C
Marebos-Theunissen 2 3-4
Hadow 2-Brikske 2 2-6
Vaals 2-R.Wit 2 7-4
Vissers 2-Filmcl.3 3-2
Postwag.-Sportcl.2 6-7
Brunssum 3-Laumen 2 1-1

2eklas D
Eendracht-Reneman 2 7-1
Laumen 3-Brikske 3 5-3
Cosmos 3-R.Wit 1-4
Soleil 3-Vaals 3 5-7
Hadow 3-DWS boys 1-7
Brunssum 4-Egor 3 9-0
2eklas E
Family b.-Maximiliaan 1-8
Bouwkomp.4-Zwaluw 4-0
Phoenix 2-Makassar 5-5
Jabeek 2-Born 0-12
AEV Int.-Lacroix 6-3

2eklas F
Laumen 4-Geleen 3-3
Gr.Wit-Jabeek 9-1
Puth-Venne2 3-1
Sante-Adveo 3-3
Neerbeek-Oberije 5-0
SZV 3-Hanckmann 3-3

3eklas A
Eijsden 2-Sjotter 6-0
Stap In 4-Sjefke 2 1-4
Brouwersw.2-Delta 3 1-4
H.Anders 3-Vrecan 5-3
AVS-Sport 2 3-9

3eklas B
Kilo 2-Bovens 3-2
H.Anders 4-Sjotter 2 1-13
Pottebr.4-Delta 4 2-7
Circolo 2-Eijsden 3 7-3
Dousberg 3-Sport 3 5-4

3eklas C
Company 2-Pottebr.s 1-5
DBSV-Willem 12 2-7 ,
Keer 2-Spv.MVV 6-6
Yerna 3-Sjotter 3 3-0
Eijsden 4-Colson 12-3
Up Quelle 3-Sport 4 3-3

3e klas D
Vrecan 2-Flaterke 3 5-2
Willem 1-Tunnel 2 2-2
H.Anders-Eijsden 5 8-1
Sjotter 4-Hermsen 4-4
Up Quelle 4-DBSV 2 9-3

3e klas E
Hermsen 2-Voliere 1-8
Tornado b.-Sjotter 5 8-2
Eijsden 6-Tunnel 3 6-1
Erka 2-Maasboys 6-1
Bohème 2-Colson 2 3-10
Kanaries 2-Stap In 2 2-4

3e klas F
Vici 2-Kaanen 2 4-4
Tornado b.2-Sjotter 6 4-7
Pottemen.2-Boemerang 11-5
Volière 2-Stap In 3 4-2

3e klas G
Diekske 2-Reneman3 10-1
Centraal-Hadow 4 12-1
Eendracht 2-Vissers 3 3-0
Heerlerh.-Quelle2 8-3
Varenb.-Kolonia2 1-3

zaalhandbal
DAMES
eredivisie
UVG-Quintus 15-17
Aalsmeer-Hellas 17-10
PSV-Bollenstreek 19-16
V&L-OSC 15-14
Swift R-DSVD 22- 7

Stand:
Swift R 13-24
Quintus 12-18
V&L 13-17
Aalsmeer 13-17
Bollenstreek 13-14
Hellas 13-13
SEW 13-10
OSC 13- 9
UVG 13- 8
PSV 13- 8
DSVD 12- 2

eerste divisie
Velo-Bevo 14-22
SVM-lason 12- 7
Westlandia-OSC 2 13-13
Loreal-Sittard 15-17

Stand:
Bevo 12-22
Hermes 12-20
Sittard 12-18
OSC 2 12-14
Westlandia 12-13
SVM 12-13
Loreal 12-11
Internos 11-10
lason 11- 6
Noav 12- 2
Velo 12- 1

tweede divisie
V&L2-Sittard2 11-10
Heeten-Achilles 11-10
OBW-Kwiek 11-10
Posterholt-Esca 10- 9
Were Di-Blauw Wit 17-17

Stand:
Kwiek 11-16
Achilles 11-15
Blauw Wit 11-15
OBW 11-15
Esca 11-11
V&L 2 11-10
Heeten 11-8
Posterholt 11- 8
Sittard 2 11-7
WereDi 11- 5
derde divisie
Leudal-Margraten 15-14
Caesar-Zephyr 15-17
PSV 2-Rapiditas 15- 9
Niobe-HVT Eindhoven 9-10
Merefeldia-Swift H 5-15

Stand:
HVTEindhoven 11-20
PSV 2 11-20
Zephyr 11-18
Swift H 11-16
Margraten 11-11
Niobe 11- 8
Rapiditas 11-7
Leudal 11-6
Caesar 11-4
Merefeldia 11-0

jeugddivisie
SVM-lason 12- 7
Noav-Eindh/Meteoor 11-13
PSV-Bevo 6-10
VHC-V&L 6-10
Esca-HVT Eindhoven afgel

Stand:
lason 12-20
V&L 12-19
Eindh/Meteoor 12-18
Bevo 12-18
SVM 12-15
PSV 12-14
HVT Eindhoven 10- 6
Esca 11-6
DVC 11- 4
VHC 12- 4
Noav 12- 4

HEREN
eerste divisie
Quintus-Aalsmeer 3 uitgest.
PSV-UDSV 22-21
Pius K-Delta Sport 20-27
Loreal-WIK 17-21

Stand:
Delta Sport 11-19
Saturnus 10-12
UDSV 11-11
WIK 11-11
Noav 9-10
Loreal 10-10
Aalsmeer 3 10-10
Quintus 10- 8
PSV 11- 7
PiusX 11- 6

tweede divisie
SVM-Sittardia 2 14-15
Gazellen-Swift A 2 24-13
Laren-Rapiditas 17-14
Blerick-SwiftR 17-16
UDI-Blauw Wit 2 16-14
Stand:
Gazellen 11-22
Sittardia 2 11-16
Swift R 11-15
Rapiditas 11-11
SVM 11-10
Blauw Wit 2 11- 9
Blerick 11-9
UDI U. 7
Laren 11-7
Swift A 2 11- 4

derde divisie
Habo-Jupiter 16-20
Caesar-Eindh/Meteoor 17-17
Bergeijk-V&L 2 16-20
Tremeg-HW 19-14
HBS-Vios 27-17

i Stand:
l Caesar 11-19. HBS 11-18
; V&L2 11-16
l Meteoor 11-15
Vios 11-11

l Jupiter 11-11
I Habo 11- 9: Tremeg 11-8
HW 11- 3
Bergeijk 11-0

|| ’ handboog m
I INDOOR
l STEIN - Gewestelijke kam-

' pioenschappen indoorhand-
boog. - Korpsen: Heren eerste
klasse: 1. Midden-Limburg 2> 1675; 2. De Volgelingen van

i St.Hubert, Eysden 1671; 3.> Midden-Limburg 1 1667; 4.
i Lauwerkrans, Eil 1656; 5. Ons

Genoegen, Ysselsteyn 1638.
I Heren 2de klasse: 1. Soranus
I 2, Boekoel 1618; 2. Alpenja-
I gers, Sittard 1582; 3. Herakles,

' Echt 1573; 4. EHS 2, Venlo
't 1566; 5. Willem Teil, Hoens-

broek 1551. Heren derde klas-
se: 1. De Rozenjagers, Stem
1552; 2. Vriendschap en Strijd,
Hunsel 1546; 3. LUnion, Beek
1540; 4. Alpenjagers 2, Sittard
1524; 5. Uitspanning,
Griendtsveen 1523. Heren
vierde klasse: 1. Diana 3, Ven-
ray 1467; 2. Willem Teil 3,
Kerkrade 1431; 4. EHS 3, Ven-
lo 1374; 5. Eendracht/Sebastia-
nus, Maastricht 1372. Com-
pound-klasse: 1. Midden-Lim-
burg 1656; 2. Midden-Limburg
2 1578; 3. De Rozenjagers,
Stem 1573; 4. RIAS, Roer-

-1 mond 1477punten.

'■ Persoonlijk: Heren eerste
klasse: 1. Fr.Pfennings, Mid-
den-Limburg 575; 2. G. Koo-, nings, St.Joris, Leunen 574; 3.
T.Baetsen, Ontspanning, Tun-
gelroy 370; 4. T.Pansay, De
Volgelingen van St.Hubert,
Eysden 562; 5. H.Steegmans,
EHS, Venlo 559. Heren tweede

klasse: 1. S.Thissen, Midd"
Limburg 554; 2. E.Wille"*
EHS, Venlo 554; 3.P.NouW
Willem Teil, Nederweert 5?
4. J.v.d.Munckhof, Ons <*
noegen, Horst 548; 5. A.J*"
sen, Indianen, Koniongsl"]
548. Heren derde klasse: H
Tomassen, Rozenjagers, St*
534 (22x10); 2. M.Pels«
Willem Teil, Geverik »
(20x10); 3.P.v.Emden, OV
Grashoek 530; 4. H.TimW
mans, Lauwerkrans, Eil *s.H.Willems, Diana, VeiK
523. Heren vierde klasse: »"
Halleen, Strijd in Vrede, Hu
sei 522; 2. L.Bogers, Alp*"!
gers, Sittard 509; 3. P.J" 11
hout, Willem Teil, Gevet
503; 4. P.Thissen, Willem V
Kerkrade 497; 5. P.BreuW
Vriendschap en Strijd, Hun»
497 punten. <Dames eerste klasse: I.L.T»
mermans, Midden-Limt"j
564; 2. R.Bijl, Strijd in Vref
Maarheeze 534; 3. T.H*
drickx, Soranus, Boekoel"
4. I.Janssen, Schutroe, rW
528; 5. A.Thnssen, Diana, v<
ray 524. Dames tweede kla*
1. E.Pigney, L'Union, Be*
506; 2. T.van Mulken, Rozen]
gers, Stem 470; 3. R.Brouw*
DES, Roermond 468; 4. T.V
sen, Eendracht/Sebastian'
Maastricht 462; J.Janssen, 1
Volgelingen van St.Hut*1
Eysden 455 punten.
Jeugd eerste klasse: 1. J-B*j
kers, Midden-Limburg 558;
J.Heiligers, Ons Genoeg'
Ysselsteyn 554; 3. M.ScW.
leers, Willem Teil, Gevet
543; 4. J.Donners, Alp*"
gers, Sittard 537; 5. P.C»
Midden-Limburg 540. Jed
tweede klasse: l.R.Weys, "
Genoegen, Horst 507; 2. P■■"
kers, Willem Teil, Nederwe*
489; 3. W.van Ooi, Diana, v«
ray 489; 4. J.Coppen, St*
troe, Horst 452; 5. P.Jaco'
Ons Genoegen, Horst 429 Pu
ten.
Senioren eerste klasse: '■Busscher, Willem Teil, Hoef
broek 552; 2. G.Wolfs, De V'
gelingen van St.Hubert, B
den 544; 3. TVoUenbe"
St.Hubert, Eysden 543; *■
Koonings, Ons Genoegen.'
selsteyn 534; 5. B.v.Limb^Uitspanning, Griendtsv'^528. Senioren tweede kla**
1. H.Maessen, Rozenjag*1
Stein 519; 2. J.Caris, Rl*
Roermond 500; 3. H.FransS*
Batavieren, Heerlen 498; *",
v.d. Put, Ontspanning, T^gelroy 495; 5. H.Scholt*
WiUem Teil, Kerkrade *punten. .
Compound klasse: 1. G-V,
tens, Midden-Limburg 5701'
J.Cloudt, Midden-Limb^564; 3. G.Puts, Midden-L'l
burg 561; 4. H.Simons, Rl*
Roermond 557; 5. M.CafJ
Ons Genoegen, Ysselsteyn"
punten.
Bare Bow-klasse: 1. A.Cle**
't Trefpunt, Tienray 531; 2-
Admiraal, Nimrod, Arcen"'
3.C.Jansen, Ons Genoeg'
Ysselsteyn 489; 4. C.Admir*;Nimrod, Arcen 456; 5. M»Jhaegh, Nimrod, Arcen n
punten.

/ kegeleflJl
le divisie Heren
SC Socio 2 2065+
SKC Hoensbroek 20372'
SKC Kegelvrung 2 20052;
SC OMS 1998*
le klasse Heren
SKC Hendriks Sportpal. .<2050*
SKC WRLPool 2 20413.
SKC Hoensbroek 3 1976»,
SKC Kegelvrung 3 179»*
le divisie Dames . ■DSCMoIt 1857J,
DKCOngerOs 1668
SKC Hendriks sportpal. , i163»
SKC Kegelvrung 2 1355'

TENNIS
Melbourne, Open Australische kam-
pioenschappen, finales: Vrouwen: En-
kelspel: Seles-Fernandez 6-2 6-3. Dub-
belspel: Sanchez/Sukova-Fernandez/
Garrison 6-4 7-6. Mannen: Enkelspel:
Courier-Edberg 6-3 3-6 6-4 6-2. Dubbel-
spel: Woodbridge/Woodforde-Jones/
Leach 6-4 6-3 6-4. Gemengd dubbelspel:
Woodforde/Provis-Woodbridge/Sanchez
6-3 4-6 11-9.

Hulsberg, Hans Schaefer Wintercompe-
titie: 3e klasse: strijd om le t/m 4e
plaats: SLTC 3-GTR 2 5-3; Brunssum
4-Blerick 3 2,5-5,5; om 5e t/m 8e plaats:
ATIVU-Kimbria 3 7-1; Voerendaal 2-Ra-
pid 5-3.
WIELRENNEN
Wetzikon. Superprestige-veldrit, tien-
de wedstrijd profs en amateurs: 1. Fri-
schknecht 1.04.00, 2. Simunek op 0.11,
3. Wabel z.t, 4. Runkei z.t, 4. Hendriks
z.t, 6. Van Bakel 0.36, 7. Büsser z.t, 8. De
Bic 0.49, 9. Baars 1.03, 10. Hric 1.28, 11.
Holdener 1.42, 12. Markwalder 1.50, 13.
Kools 1.59, 14. Moonen 2.02, 15. Honeg-
ger 2.07. Stand: 1. Simunek 120 punten
(eindwinnaar), 2. De Bic 98, 3. Van Ba-
kel 79, 4. Frischknecht 63, 5. Pontoni,
Fort 61, 7. Van Riet 54, 8. Hendriks 52,
9. Kools 46,10. Baars 40, 11.Karel Camr-
da 39, 12. Hric 38, 13. De Brauwer 36, 14.
Pauwels, Van Luchem 31.
Erp. Nationale veldrit: 1. Frank Groe-
nendaal (Eerde) 56.12, 2. De Vos z.t, 3.
Kuyper z.t, 4. Richard Groenendaal 1.30,
5. Der Kinderen 2.15, 6. Luppes 2.23, 7.
Reinier Groenendaal 2.25, 8. Nieuwen-
huis 2.48, 9. Bijnen 3.30, 10. Leyten 3.48.
Valkenburg, cyclocross Gerrit Scholte-
trofee. A-amateurs (30 deelnemers): 1.
Pascal Alleleijn (Nijswiller) 52.05; 2. R.
Smeets op 2.50; 3. F. Ackermans; 4. P.
Knarren; 5. M. Bovens; 6. R. Schreurs;
7. L. Kweens. B-amateurs/veteranen: 1.
Hub Meijers (Heerlen) 55.16; 2. P. Been-
kens op 24 sec; 3. H. Heijnen; 4. W.
Deguelle; 5. P. Timmermans; 6. J. Bou-
wens; 7. M. Brookhuis; 8. I. Vinken; 9.
M. Riswick; 10. P. Hunterslag; 11. R.
Clement; 12. A. van der Leeuw. Junio-
ren: 1. Ivo Vaessen 37.02; 2. P. Grone-
schild; 3. J.P. Dessart. Nieuwelingen: 1.
Roger van de Wall (Geleen) 35.42; 2. T.
Heemskerk; 3. A. Vos; 4. J. Linders.
ATB-w'edstrijd (15 deelnemers): 1.Noel
van der Leij (Valkenburg) 58.30; 2. R.

van Dijk op 1.50; 3. f. Meerburg op 1.58;
4. J. Notermans op een ronde; 5. V-
Heemskerk; 6. J. Tummers; 7. M-
Schoonbrood; 8. P. van de Wall; 9. *Kern; 10. D. Geelen; 11. A. van Schijn-
del. Eindstand Gerrit Scholte-klasse-
ment (12 wedstrijden) A-amateurs: ■
Tino Cuypers (Dieteren) 142 punten; 2-
Roger Vranken 121; 3. Pascal Alleleijn
88; 4. M. Bovens 88; 5. R. Schreurs 88;
6. L. Kweens 83; 7. M. Meulenberg 58;
8. F. Ackermans 51; 9. R. Smeets 44; 10-
D. Nelissen 41; 11. P. Adriaans 37; 12-
R. Kuhlman 30; 13. M. Alleleijn 30; 1*
E. van der Heijden 23; 15. R. Görtzen 21;
16. M. Nuy 17; 17. B. Wijshoff 16; 18. N-
van der Leij 13; 19. P. Knarren 12; 20. J-
Linders 11; 21. P. Kleine 9; 22. J. Slaats
8; 23. P. Janssen 6; 24. P. Lanjouw 6-
Eindstand B-amateurs/veteranen: j
Hub Meijers (Heerlen) 171 punten; 2-|
Hein Heijnen (Landgraaf) (vet.) 167; 3- i
Paul Beenkens 147; 4. W. Deguelle (vet)
135; 5. P. Timmermans 120; 6. I. Vinken
94; 7. J. Bouwens 93; 8. M. Brookhuis
68; 9. R. Clement 59; 10. R. Duckers 59
Junioren: 1. Ivo Vaessen (Meers) I**
punten; 2. P. Groneschild 106; 3. J-P'
Dessart 102; 4. R. Smeets 75; 5. E. Ho]'
landers 68; 6. E. van Heugten 14; 17. W'
Laanen 13. Nieuwelingen: 1. Roger vaf
de Wall (Geleen) 173 punten; 2. TitfHeemskerk 173; 3. Alexander Vos 11**
4. J. Linders 100; 5. Antoine Vos 35; 6'
B. Wolfs 25; 7. I. Peeters 23.

NWB-cyclocross in Tungelroy/Weert-
Amateurs: 1. Bart Brentjens (Haelen);
2. J. Janssen; 3. J. Peeten; 4. J. Roemer-
man; 5. R. van Dijk; 6. I. Velter; 7. L-
Crienen; 8. L. Engelen; 9. L. Linssen; 1"'
J. Reinders. Veteranen: 1. Albert Pie-
ters (Eindhoven) 46.47; 2. G. Keijsers op
30 sec; 3. W. Rooyakkers op 55 sec; *"L. Weijers op 1.53 min.; 5. J. Korsten op
2.37. ATB-wedstrijd: 1. Dennis Crorn-
mentuyn (Reuver) 1.03.34; 2. G. Her-
mans op 21 sec; 3. Van Wijdeven op 29
sec; 4. M. van Kessel op 36 sec; 5. Ver-
hoeven op 44 sec. Regelmatigheid'!'
klassement over 19 wedstrijden: Ama-
teurs: 1. Bart Brentjens (Haelen) 14"
punten; 2. J. Peeten 92; 3. R. van Dij"
86; 4. J. Janssen 81; 5. L. Engelen 73; 6-
H. Faasen 71; 7. L. Faasen 62; 8. P. Wü'
lemsen 60; 9. L. Crienen 46; 10. J. Roe-
merman42. Veteranen: 1.Albert Pieter*
(Eindhoven) 156 punten; 2. G. Keijsers
135; 3. L. Weijers 109; 4. J. Korsten 109;
5. W. Rooyakkers 96. ATB: 1. Dennis
Crommentuyn (Reuver) 115 punten; 2'
Van de Vin 70; 3. G. Weijers 43; 4. G-
Hermans 38; 5. F. de Vries 36.

IJSHOCKEY
Nationale competitie: Heerenveen-NiJ'
megen 9-5 (4-1 3-1 2-3). Scheidsrechter:
Hoekstra. Toeschouwers: 350. Strafm'"
nuten: Heerenveen 26 (20 voor Young?'
Nijmegen 4. Topscorers: Eimers, B-J'shop en Raymond (Heerenveen) "<
Speel (Nijmegen) 2.
Geleen-Utrecht 2-3 (0-1 0-1 2-1). Scheids-,
rechter: Bakker. Toeschouwers: 1000-
Strafminuten: Geleen 10, Utrecht 24(1°
voor Van de Heul).
Tilburg-Rotterdam 5-4 n.v. (2-1 1-2 l««
1-0). Scheidsrechter: Hoekstra. Toe-
schouwers: 1200. Strafminuten: TilburÉ
4, Rotterdam 4. Topscorers: West (Til'
burg) 2, Herckenrath (Rotterdam) 2.
Stand: 1. Tilburg 25-36 (154-96), 2. Ge-
leen 26-32 (131-101), 3. Utrecht 26-3J
(134-109), 4. Rotterdam 26-29 (129-112'
5. Heerenveen 26-15 (130-184), 6. Nijme-
gen 25-12 (98-174).

" LAUSANNE - Surya Bonaly moet gecharmeerd zijn van stierenvechters. Op Spaanse
muziek en met een imitatie van de klassieke toreador schudde de achttienjarigeFranqaise
de concurrentes af. Twee weken voor het begin van de Olympische Winterspelen prolon-
geerde Bonaly haar Europese titel kunstrijden. Minder dan anders toonde Bonaly in
Lausanne haar enorme sprongvaardigheid, de artistieke waarde had daardoor gewon-
nen. De sprongen waren minder hoog omdat Bonaly per se op de been wenste te bijven.
De enige Nederlandse vertegenwoordigster, Marion Krijgsman, eindigde als 22e.

Stierenvechtershow Bonaly
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Nederlanders
jj^LBOURNE - De veertien Ne-

\ jj landse deelnemers, negen man-
t Sou

1 en viJfvrouwen, bij de Australi-
ijj® tenniskampioenschappen,■ /bben iets meer dan 350.000 gul-
j j, n uit de prijzenpot gehaald. Ri-

e j>rd Krajicek, zowel in dubbel- als
halve finalist, nam van

c_ bedrag ongeveer veertig pro-
voor zijn rekening.

| q5 van de verdiensten ziet er
$■ guldens) als volgt uit: 1. Richard
jtfajicek 146.000, 2. Jan Siemerinkji.-'OO, 3. Brenda Schultz 35.600, 4.

I b^hiel Schapers 23.130, 5. Manon
I j°Hegraf 22.600, 6. Nicole Muns--sa|erman en Jacco Eltingh 15.530,, i'rom Nijssen 15.400, 9. Paul Haar-
I.ÏÏ- 13-930> 10-Mark Koevermans1 JW>, 11. Petra Kamstra 7.200, 12.
13 011110 Oosting en Torn Kernpers

öOO, 14. Inelise Driehuis 2.200.

Wedstrijdbal
Monica Seles, tien van zestien fina-
les 'gewonnen in 1991, nimmer vóór
de eindstrijd verslagen in de toer-
nooien waar zij voor inschreef, leeft
natuurlijk niet van dag tot dag. Op
het moment dat zij haar eerste wed-
strijdbal slaat, weet zij dat de laatste
slag een kleine twee weken later in
de finale komt. „Toch is Melbourne
niet gemakkelijk voor mij geweest.
Ik had een beetje last van mijn
nekspieren, in het begin heb ik niet
steeds goed gespeeld, toen kon ik
niet bepalen of het goed genoeg zou
blijven".

Seles gaf een set af aan Leila Mesj-
ki, speelde tot op haar tandvlees

tegen Anke Huber, maar was in
haar laatste wedstrijden weer een-
zaam aan de top. Arantxa Sanchez
van de baan gejaagd, Mary-Joe Fer-
nandez hard met de mooie neus op
de feiten gedrukt. „Ik heb gewoon
geprobeerd dat te doen zoals altyd
wanneer ik tegen haar speel. Zij
kent mijn manier van tennissen, ik
de hare. Het uitgangspunt is heel
eenvoudig, zij speelt best tennis, ik
moest het dus nog beter doen. Ik
had haar tegen Sabatini zien spelen,
ik wist dus wat ik te verwachten
had".
„Ik hebt de mogelijkheid gehad,
maar hem niet gebruikt", conclu-
deerde Mary-Joe Fernandez. Zij
had misschien wat meer verdiend
dan 0-4, dat tenslotte in een water-
val van opslagdoorbraken (Fernan-
dez won niet één keer haar eigen
beurt) leidde tot 2-6. Het verhaal
van de tweede set was enigszins
vergelijkbaar. Weer 4-0, maar dit
keer zonder enige kans voor Fer-
nandez.
Opnieuw een herstelletje, omdat na
een uur keihard werken de kracht
en de scherpte van Seles een beetje
verminderden. Omdat aanvalsacties
in die fase van de strijd niet auto-
matisch betekenden dat het hoofd
in de strop werd gekozen. „Ik houd
niet van wedstrijden met twee keer
6-0", vertelde Seles. „Dat is zo ver-
velend. Ook bij mij vermindert de
concentratie wel eens een beetje".
Drie games verdiende Mary-Joe
Fernandez in de tweede set. Alles
bij elkaar was dat heel wat minder
dan in dezelfde partij vorig jaar in
de halve eindstrijd, die pas op 9-7
(6-3, 0-6) in de derde werd beslist.
Sindsdien is Fernandez niets zwak-
ker geworden. Seles dus nog beter?
Inderdaad.

Handbalteam
wint laatste
oefenduel

- Het Neder"
r*ds handbalteam heeft ook zijn
jj^tste oefenwedstrijd tijdens een
sdaagse stage in Tsjechoslowakije

jonnen. Een eerstedivisie-ploeg
|v de omgeving van Praag werd
r>e* 29-11 verslagen. Bondscoach
(JUs Cantelberg keek tevreden te-
j. 6 op de oefenweek. „We hebben
'„«? getrainc' en *k weet nu welke

ik achter de hand kan hou-
j. 11 voor het geval er onvoorziene
y^gen gebeuren met de selectie
°°r de WK-kwalificatie".

de aanloop naar dat toernooi in
jQ°stenrijk, speelt Oranje op 8, 9 en

b februari nog drie keer tegen
c^ypte. Na afloop van de reguliere

op 23 februari, blijft de
ö 'ectie vrijwel permanent bijelkaar
|3 zich voor te bereiden op de WK-.^alificatie. Alvorens Oranje medio
sJ*art naar Oostenrijk vertrekt,

men nog drie keer tegen Ja-
C. 'en maart) en een dubbe-

tegen Luxemburg op 14a 15 maart.

Ryu leidt in
judocompetitie

VÜRN - Ryu Nijmegen, de school
1 bondscoach Wim Visser, heeft

\* de eerste dag de leiding in de
jk °gste afdeling van de nationale

Landskampioen
f^amju is slechts derde. De Haar-
V» rners verloren het duel met ri-

Hikari uit Zaandam met 2-4.

jjc Judotop stelde zich gisteren in
(j^n enigszins voorzichtig op. De

vier teams na de tweede ron-
jj > op 7 maart in Markelo, plaatsen
Lc"i voor de play-offs om de Neder-
u^dse titel. Dat toernooi wordt op
ft fnaart in Den Bosch gehouden.
j& de openingsdag bleven promi-
j^Ite judoka's als zwaargewicht
e6tinis Raven (Hikari) en midden-

Ben Spijkers (Peter Snij-
rs) als toeschouwer aan de kant.

sport kort

" TENNIS - Rogier Wassen
"Jeeft de eerste ronde van het
|*erde toernooi van het Portuge-e satellite-circuit gemakkelijk
Overleefd. In Carveiro moest hij
~^t in de eerste doorgang opne-men tegen de Spanjaard Guan
°se Alcero. Wassen stond geen

«ame (6-0, 6-0) af aan zijn tegen-
pander.

Afdaling
Na zijn triomf in Kitzbühel was

Franz Heinzer ook weer succesvol
op de afdaling in Wengen. De we-
reldkampioen behaalde zijn vierde
zege in zes wedstrijden. Overwin-
ningen op de sacrale skipistes van
Wengen en Kitzbühel in één seizoen
is voor weinigen weggelegd. De
Helveet schaarde zich bij het rijtje
illustere namen Sailer, Schranz,Kil-
ly en Klammer.

Op de langste afdaling ter wereld
(4250 meter), de Lauberhorn, ver-
pulverde Heinzer de concurrentie.
Hij had 1,70 seconde voorsprong op
de Duitser Wasmeier. „Ik denk dat
ik myn grens nog niet heb bereikt",
meende hij. „Ik ben er trots op dat
ik zowel Kitzbühel als Wengen op
mijn naam heb gebracht. Ik barst
van het vertrouwen".

Zelfverzekerd zijn de Duitse vrou-

wen ook met het oog op Olympi-
sche Winterspelen. Seizinger beves-
tigde in Morzine dat ze de nieuwe
vedette van dit seizoen is. Haar
landgenote Gerg zei dat de 19-jarige
Seizinger door haar onbevangen op-
treden bij de overige vrouwen de
druk wegneemt. „Zij is kandidate
voor een medaille in Albertville", al-
dus de Duitse.

Deborah Compagnoni verbaasde in
Morzine door tweevoudig wereld-
kampioene Ulrike Maier achter zich
te laten. Zelf was de 22-jarige doch-
ter van een hotelier ook verrast. Ze
had een overwinning in een wereld-
bekerwedstrijd verwacht. Zeker na
de vier tweede plaatsen dit seizoen.
„Maar niet op de Super G", gaf ze
toe, „ik had gedacht bij de eerste
tien te kunnen finishen".

sport

Joegoslavische niet te stuiten in finale tegen Fernandez

Perfecte show
Monica Seles

pELBOURNE - Nieuwe hoed, nieuwe jurk, ingetogen glim-
| ach, vriendelijke ingetogen tekst. De laatste show, tijdens dePersconferentie, van Monica Seles. Een uurtje eerder had zij

meesterschap tegenover Mary-Joe Fernandez getoond,
i 2 6-3 in vijf kwartier tijdens het laatste vrouwen enkelspel
j vai* Melbourne.

jegrimmigheid en het fanatisme,
j*'zij uitstraalt tijdens de wedstrij-
b.k' Was volkomen verdwenen. Dat
geurde trouwens onmiddellijk
ó*?at de laatste bal geslagen was.,llmlachen naar de fotografen, zo
Jj^S als -in redelijkheid- verlangd
j °cht worden. Handtekeningen tot.e arm een andere vermoeidheid

°et voelen opkomen.

\ ij-* mensen denken dat mijn per-: °nlijkheid agressief is, maar dat iso." waar. De meesten zien van mij
yjeen de kant die tennis speelt, niet

" andere zijde. Op de baan, of het
voor een wedstryd is of voor; aining, ben ik aan het werk, dan is

Been tijdvoor grappen, grollenof
'iw.PanninS- Dat zou mÜ veel te
I Punten kosten".

Het werk is haar heilig, zij geeft
waar voor het vele geld (in Melbour-
ne kwam haar totaal aan prijzengeld
opbijna acht miljoen gulden) dat zij
verdient. De onstuitbare wil het
beste vrouwentennis te spelen, de
ongelooflijke inzet, de koele bena-
dering van de druk die op de num-
mer één van de wereld ligt.

„Aan het begin van het nieuwe jaar
neb ik mijzelf beloofd dat ik weer
mijn uiterste best zou doen, dat ik
naar Wimbledon zou gaan om de
mensen die vorig seizoen aan mijn
blessure twijfelden, te overtuigen
van hun ongelijk. Maar op hetzelfde
moment heb ik overwogen dat het
doel niet moest zijn de uitslagen
van 1991 te herhalen. Dat zou een te
grote druk op mij leggen".

" Monica Seles was ook in
Melbourne niet te stuiten.

Franz Heinzer ook in Wengen snelste bij de afdaling
Tomba onbereikbaar op slalom

WENGEN/MORZINE - Alberto
Tomba heeft in Wengen de wereld-
beker op de slalom alveilig gesteld.
Franz Heinzer was een dag eerder
de snelste op de afdaling. In Morzi-
ne heersten de Duitse vrouwen op
de afdaling. Katja Seizinger ging
haar landgenotesKatrin Gutensohn
en Michaela Gerg vooraf. Een dag
later was de Italiaanse Deborah
Compagnoni in de Franse Pyre-
neeën de beste tijdens de Super
G-wedstrijd.

Haar landgenoot Alberto Tomba
had zich in Zwitserland inmiddels
verzekerd van de vroegtijdige eind-
zege i*an de wereldbeker slalom
voor mannen. Twee weken voor het
begin van de Olympische Winter-
spelen' bevestigde de Italiaan zijn
favorietenrol. Van de dertien wed-
strijden waaraan Tomba dit seizoen

deelnam won hij er zeven, twaait
keer stond hij op het erepodium.
Eén keer moest hij verstek laten
gaan.

Dat overkwam Tomba vier dagen
eerder in Adelboden waar hij de
strijd diende te staken en waar hij
de overwinning aanFuruseth moest
laten. Zondag waren de rollen om-
gekeerd. De Noor viel in de tweede
manche uit nadat hij de eerste als
snelste had afgelegd. Tomba over-
leefde tot zijn eigen verbazing een
aanvaring met een poortje in de eer-
ste duik naar beneden.

Ook in de tweede wankelde hij
even. „Dat was een mirakel", erken-
de hij, „ik had kunnen vallen. Het
werd de hoogste tyd dat weer eens
een Italiaan zegevierde in Wengen".
Dat was inderdaad al een eeuwig-

heid geleden. Veertig jaar. Toen
won Zeno Colo.

In Wengen werd zondag al geksche-
rend opgemerkt dat de Fransen
Albertville maar beter in 'Alberto-
ville' kunnen omdopen. „De voorte-
kenen zijn in ieder geval goed",
merkte de 25-jarige miljonairszoon
op. „Vier jaar geleden won ik voor
Calgary ook zeven wedstrijden om
de wereldbeker. Ik hoop dat dit feit
me weer geluk brengt". In de alge-
mene rangschikking voor de we-
reldbeker moet Tomba Paul Accola
voor zich te dulden. De Zwitser, die
in de combinatie eerste werd, heeft
ruim 200 punten voorsprong: 1270
om 1060 punten.

" Alberto Tomba op weg naar de slalomzege in Wengen

Zilver voor
Van der Pluijm

Van onze correspondent
PIERRE FRAMBACH

ZOETERMEER - De 24-jarige
Amstelvener Lucas Buit is tij-
dens het NK squash in Zoeter-
meer Nederlands kampioen
geworden. Hij versloeg in een
zinderende finale zyn teamge-
noot Erik van der Pluijm uit
Maastricht. De setstanden waren
8-10, 9-7, 9-5, 2-9, 9-4.

Erik van der Pluijm vormde in
feite de grote verrassing van dit
toernooi. De als vijfde geplaatste
speler wist zich voor de halve fi-
nale tegen titelverdediger Ray-
mond Scheffer, die hem verle-
den jaar met een verschil van
slechts twee ballen de weg naar
de finale versperde, te plaatsen.
De geroutineerde Van der
Pluijm zag al meteen aan het re-
tourneren van de bal dat Schef-
fer mentaal niet goed zat. Schef-
fer won de tweede set met 6-9
maar de overige drie eindigden
in het voordeel van Van der
Pluijm: 9-3, 9-2 en 9-1.

In de finale stonden de beide
clubgenoten Van der Pluijm en
Buit tegenover elkaar. Het werd
een bijzonder enerverende vijf-
setter. Van der Pluijm won de
eerste set met 10-8. De tweede
verzuimde hij af te maken waar-
door Buit met 9-7 won evenals
de derde, die hij met 9-5 in zijn
voordeel besliste. Van der
Pluijm kwam knap terug door
een 2-9 zege in de vierde set,
waardoor de beslissing in de
laatste set moest vallen. Lucas
Buit kwam snel aan een voor-
sprong die, ondanks een verbete-
ring in het laatste gedeelte van
de partij, door Erik van der
Pluijm niet meer ongedaan kon
worden gemaakt: 9-4.

Van der Pluijm, hij was al eerder
drie keer Nederlands kampioen,
toonde zich met zijn tweede
plaats ontevreden. Hij was zelfs
kwaad op Lucas Buit, die voor
zijn team uitkomt. Van der
Pluijm: „Laat me voorop stellen
dat ik zelf goed gespeeld heb.
Maar wat me tegenviel was de
opvatting van Lucas Buit over
het schorsen. Hij was soms te
weinig met het spel bezig. Hij
liep me vaak tegen het lijfen dat
gebeurde echt te veel. Op een ge-
geven moment is het irriterend
als je steeds weer een tikje met
dat racket in je rug krijgt. Dit
kan niet bij squash. Maar erger
was dat de scheidsrechter er
niks van zei".

Nicole Beumer heeft zich verze-
kerd van haar eerste nationale
squashtitel. De Amsterdamse
versloeg in de finale titelverde-
digster Hugoline van Hoorn in
drie games: 9-1 9-4 9-0.

Rathmayer
vliegt ver

OBERSTDORF - De Oostenrijkse
schansspringer Werner Rathmayr
heeft opnieuw zijn favorietenrol
voor de Olympische Winterspelen
bekrachtigd. Bij het skivliegen in
het Duitse Oberstdorf boekte hij
door zijn fraaie techniek een dubbe-
le overwinning.
Gisteren sprong Rathmayer twee
keer 184 meter ver, dankzij de hoge
jurywaardering goed voor 365 pun-
ten. Zijn landgenoot Andreas Fel-
der 'vloog' 187 en 185 meter ver,
maar zag zijn sprongen iets minder
beloond.

Swift ondervindt
weinig tegenstand

GELEEN - In de eredivisie zaal-
handbal bij de dames heeft koplo-
per Evic/Swift geen noemenswaar-
dige tegenstand ondervonden in het
duel met hekkesluiter DSVD. In
een tamelijk eenzijdig duel, ont-
sierd door wat kleinere blessures
voor Swift-speelsters, won de Roer-
mondse ploeg simpel met 22-7.

„Een wedstrijd die jevooraf toch als
lastig moet bestempelen, omdat je
tegen een dergelijk zwakke tegen-
stander alleen maar kunt afgaan",
aldus trainer Gabrie Rietbroek.

NatasjaKivit ontbrak wegens griep,
Petra Jordens revalideert nog

steeds van haar achillespeesopera-
tie. Tijdens het duel kon de coach
verder nog Szilagyi, Nagy en Collart
met wat kleinere blessures aan de
wisselbank opwachten. Met de ove-
rige zes (!) speelsters moest hij vrij-
wel de hele tweede helft (rust 11-3)
het karwei zien af te maken. Katalin
Szilagyi (6), Zsuzsanna Nagy (4), Mi-
riam Cardinaals en Miriam Collart
(elk 3) waren de trefzekerste Swift-
speelsters.

Hard werken
ADB/V&L had de handen meer dan
vol aan het steeds beter draaiende
OSC. Met hard werken kon de Ge-
leense ploeg in de slotminuten de
15-14 zege veilig stellen.

„We zijn nu inderdaad weer com-
pleet, maar je ziet ook dat de terug-
gekeerde speelsters nog scherpte
missen. In het duel tegen OSC wer-
den wij vooral op snelheid meerde-
re keren verrast", aldus trainer Wiel
Mayntz.

Binnen vijftien minuten keek de
thuisclub tegen een 3-7 achterstand
aan. Met meer inspanning en over-
leg werd daarna de uitstekende
OSC-doelvrouwe onder vuur geno-
men, die de 8-7 voorsprong bij de
rust in Geleens voordeel niet kon
voorkomen.

In de tweede doorgang een gelij-
kopgaand scoreverloop. Drie minu-
ten voor tijd slaagde Karin Pisters
erin de vijftiende treffer te produce-
ren, voldoende voor de 15-14 zege.
Carla Kleintjens (8/5), Karen Hillen
en Karin Pisters (elk 3) waren voor
V&L de succesvolste schutters.

Twee winnaars
bij Hoogovens

WIJK AAN ZEE - Valeri Salov uit
Rusland en Boris Gelfand uit Wit-
Rusland zijn gedeeld winnaar ge-
worden van de hoofdgroep in het
54ste Hoogovens schaaktoernooi.
Beide grootmeesters eindigden met
8 1/2 punten uit dertien partijen.

Salov speelde gisteren in de slotron-
de remise tegen Loek van Wely.
Gelfand moest toen winnen van de
Hongaar Gyula Sax om nog op ge-
lijke hoogte te komen. Dat lukte
hem, met zwart, drie kwartier later.
De derde plaats wordt gedeeld door
de Duitser Robert Hubner en de
Zwitser Viktor Kortsjnoi, die op 7
1/2 punten uitkwamen. Beste Ne-
derlander werd Jeroen Piket op de
gedeelde vijfde plaats.
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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)

Je kan al je sex wensen
kwijt bij roodharige

Amanda
bel haar privé op

06-320.320.86 (50 cpm/
boven de 18 jr.!)

Maison d'amour Simpelveld
Met mooie meisjes, ook voor alle THAISE MASSAGES.
Open ma. t/m vr. 14 uur. 045-445120, Dr. Poelsplein 33.
Paren en alleenstaanden Parties

ledere vrijdag en zaterdag vanaf 21 uur met Sexy Shows

Club Liberta Susteren
Geniet van alle vormen van sex en ontspanning. Veel
meisjes, o.a. Ana, Rosie, Linda, Susy, Chantalle, Elsa,
Elke, Angie, Kristien en Dolly, ook 3x relaxen 1 prijs.

Privé parking. Maaseikerweg 24, 300 m. v.a. A2richting
Susteren. 04499-4346. Ma.-di.-dond. 12-02 uur.

woe.-vr. tot 18 uur. wo.-vr. va. 21.00 uur.
Paren en alleenstaanden. Zaterdag alleen paren.

Privéclub Amorosso
Met Angela, Michelle, Deborah, Samantha, Melanie en

NIEUW NIEUW: Tamara, Jolanda en Christien.
Rijksweg Zuid 105, Geleen. Tel. 046-756335

SM Anita
Van Soft tot Hard
Tel. 04455-2596.

IGespierde Boy!
Bied zich aan: voor dames
die eens lekker verwend
willen worden. "Hij staat"
ook klaar voor trio's en
partnerruil, escort mog.
045-274587.
Privé Daisy

van ma. t/m. vrijd. vanaf 11
uur, iedere dag 'n verrassing

Tel. 045-229091.

Escort Service
voor een leuk meisje bij u 'thuis of hotel v.a. 18 t/m 3 u.

Tel. 045-422685

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

Nu Francis
af 10 uur ook zat. en zond.
045-721759 meisje gevr.

Privé
Heerlen-centrum van 11.00
tot 18.00 uur. 045-714707.

UNIEKE MASSAGE
tel. 045-228481

Nieuw Escort
Priscilla en snel bij
u thuis of in hotel

S 045-428849

Bel de Vakman
Bost VERWARMING BV.,
Romeinenstr. 8, Kerkrade-
West. Sanitair, gas, water,
cv, badkamers, riolering,
dakwerk. Tel. 045-412547.
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.
Ervaren vakman biedt zich
aan voor straatwerk o.a. op-
ritten, sierbestrating. Ook
voor Uw gehele tuinaanleg,
zeer SCHERPE prijzen.
Gratis offerte. 045-323178.
Voor al uw SANITAIR, gas,
water, cv., badkamers. Ook
aanleg. Tel. 045-441211

Wonen Totaal
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.
80a, Heerlen.
OPHEFFINGSUITVER-
KOOP Rotan Manou pitriet
meubelen en alle soorten
manden, alles moet weg. Nu
tot 60% korting. Rijksweg
Zd. 111 Geleen 046-750418
Voor al uw 2e hands MEU-
BELS ook antiek (veel keus)
Kouvenderstr. 208, H'broek.
Te k. perspex WANDREK
met mat alu-profielen en
dragers, 4 legborden, afm.
br.xd. 3x 0.6x0.,32 en 1x
0.6x0.42 Tel na 18 uur: 045-
-710424.

Computers
Te k. COMMODORE 64 met
cassettedrive. Pr. ’ 300,-.
Tel. 04406-12915

Muziek
PIANO'S huur met koop-
recht van ’65,- tot ’200,-
-p.m. Gratis transport. Alle
merken gebruikte piano's
’450,- per jaar. Van Urk,
Westersingel 42, R'dam.
Tel. 010-4363500.

Huish. artikelen
IJSK. ’95,-; gasforn. ’95,-
-diepvries ’150,-; wasautom

’ 175,-; Tel. 045-725595.
Breimachine demo-dagen in
Geleen:2s-01-'92 van 11.00
t/m 18.00 uur. Heerlen: 28-
-01-92 van 11.00 t/m 18.00
uur. Roermond: 29-01-92
van 11.00 t/m 18.00 uur.
Naaimachinehandel VELD-
MAN BV, Geleen Raadhuis-
Str. 14, tel. 046-746480.
Hoensbroek, Kouvenderstr.
68, tel. 045-213538. Heer-
len, Nobelstr. 6, tel. 045-
-716100. Roermond, Neer-
straat 62, tel. 04750-31012.
Te k. MIELE wasaut, voll.
gerev. met gar. v.a. ’ 675,-.
Toenbreker 045-325819.

Kachels/Verwarming
KACHELS, keuze uit 200 st.
Jac. Köhlen, Rijksweg N.
104, Sittard. 046-513228.
KACHELS, inzethaarden,
grote keus, gratis geplaatst.
De Kachelsmid, Walem 21,
Klimmen, 04459-1638.

TV/Vldeo
Goede KLEUREN-TV'S met
gar. Philips grootbeeld v.a.

’ 125,-. Ook zeer recente
TV's. Reeds 25 jaar TV-Occ
Centr. Geel, Grasbroekerw.
25, Heerlen. 045-724760.

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 uur
Te k. GEVRAAGD antieke
meubels en inboedels. P.
Cortenraad, Riemst (B). 09-
-32.12261156.
T i i ■ ii ■__■■ i..

Diversen
GEBIT gebroken? Tand-
techn. praktijk Hoonhout
voor nwe gebitprothese en
reparaties. Akerstr. N. 328
Hoensbroek 045-228211
Te k. 2 zeer mooie electri-
sche HANGOLIELAMPEN
samen voor ’150,-; Grote
salontafel in goede staat
voor ’lOO,-. Tel. 045-
-460106, Manzardstr. 6,
Eygelshoven.

Privé Brigitte en
Nieuw Chantal

v. 11-23 uur. 045-254598.

Donna
privé en escort.

Tel. 045-727158

Kevin Boy
Tel. 045-225333.

Buro Geleen
Bern, in adr. 046-748768

Club Dolce Vita
Hedenavond in onze

exclusieve, romantische
club, live-muziek van John

en entertainment in een
gezellige sfeer.

Tevens vragen wij nog een
leuke assistente.

Tel. 04750-30746, Rijksweg
15, Linne (Limb.)

gezellige Escort
Bel dan 045-727854.

Vera
Privé. Tel. 04754-85818.

ISplintemieuw!
Bij Angel

Nieuw Veronica (22), Pris-
cilla , nieuw Boy (26) voor

dames! Voor ieder wat wils:
live-shows, privé, SM, part-
nerruil, lesbies, trio's, Vib

shows, striptease. "Attentie"
voor een spec. prijsje ero-

tisch scheren. Bel voor info
045-274587.

Leuk meisje altijd welkom.
ledere woensd. en dond.

SM aanbieding.

Kontakten/Klubs

Club Merci
Ook het nieuwe jaar gaan 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.
Nieuw, Nieuw, Nieuw

Privé Yvonne
Knappe sexy meisjes in nylonkousjes

Kapelweg 4, Kerkrade. Tel. 045-425100
7 dagen geopend, 11-24 uur, zondags van 15-23 uur

Privéhuis Brigitte
Bij ons is de klant nog koning

en de meisjes zo zoet als honing
Tel. 045-212570 of 232069

Door 1 of 2 nieuwe leuke jonge meisjes totale

ontspanningsmassage
Eens geweest, je blijft echt komen!!! 045-353489

Porky's Pretpark!!
NIEUW CINTHIA 19 JR., SUZAN, ELKE EN TINA.

S 045-228481 / 229680
nu ook zaterdags open van 11-19 uur.

Katja's Relax-Place

’ 50,- all-in
tel. 045-423608

**045-326191**
* Escort all-in *

Love Escort
S 045-320905

Vanaf 18.00 uur.
Nieuw CHANTAL 18 jaar.

Buro Yvonne nu
buro Sittard
Tel. 046-523203.

2 films tegelijk zien?
Videoclub

045-718067, meisje aanw.

SM Rachel
Slavin aanw. 045-274810.

APART APART
De enige echte Chantal is
weer terug, van 16.00 tot

23.00 uur. Tel. 045-213457.

Buro Limburg
Bemidd. adres. 04499-3003

Lust live lekker
Wij zitten 24 uur lang klaar

om jouklaar te maken.
50 et p/m 06-

-320.330.73
Buro Venus

voor al uw privé-adres. tev.
dames gevr. 043-257229

Nieuwe meisjes in
Club Rustica

v.d. Weyerstr. 9, Kerkrade-
West Tel. 045-412762.

Open ma t/m vrij 11-24 uur

Nieuwe meisjes
Peggy Privé en Escort ma-
vr 11.00-22.30, wo tot 19.00

u. Tev. Thaise massage.
Tel. 046-374393.

Partnerruil
Direkt apart met mannen en

vrouwen voor 'n orgie!!
06-320.330.91 - 50 et p/m

Hete meisjes
zoeken allemaal sexkontakt.
06-32032036 - 50 Ct 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 Ct 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 et p/m
100 hete meisjes zoeken

Sexkontakt
06-32Q-326'66 - 50 et p/m

Blonde Natasja
doet het met 2 buurjongens
06-320327,77 -50 et p/m

Gewillige
dames zoeken 'n slippertje.
06-320.328.00 - 50 et p/m

Tessa is zon lekker
meisje

06-32032888 - 50 et p/m
Gezocht: Onderdanige boys
en strenge mannen. Bel nu
S.M. voor twee

06-320.329.99 - 50 et p/m

Homokontakt
Zoek je 'n hete jongen?

06-320*330*18-50 et p/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

Sexafspraakje
Vraag naar haar telnummer
06-320.320.44 - 50 et p/m
Hete meiden zijn op zoek
*Porno Dating*
06-320*321*44-50ct 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

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

Hoge nood
06-320.320.89 - 50 et. p/m

Een vlotte meid belt
De wiplijn
06-95.55 50 cpm

Sexy Honey
50 cpm 06.320.320.82

Meisje, 24 jr.
Zoekt gratis sex per telefoon

of bij mij thuis.
06-320.324.96 (50 cpm)

Adressen
(nieuw) van dames én he-
ren privé, clubs en escorts!
Ze vertellen zélf wat ze te
bieden hebben en geven
hun adres en tel.nr. 06-9559
50 et p/m

Heb je zin in een lekker
meisje of vrouw

Wil je dan ook graag telefo-
nisch kontakt en een adres

weten, bel dan:
06-320.320.87 (50 et. p/m

boven de 18 jr.)

100% live
met de bloedstollende en

beeldschone Joke! Bel haar
op de 06-320.320.84

(50 cpm/boven de 18 jr.)
Je kan al je sexwensen kwijt

bij de roodharige
Amanda

bel haar privé op
06-320.320.86 (50 cpm/

boven de 18 jr.)
Jong stel uit Dordt.
van lifesex
tot Grieks en S.M.

06-320.326.92 50 Ct p/m

Filmtest
Sonja en de 2 naakte boys
die haar voor en achter... '06-320.340.45 - 50 et p/m

Life S.M.
Geknield vertelt Helen"

alles wat ze ondergaat.
06-320.340.69 (50 cpm)

Sex voor twee
Direkt kontakt met meiden,
vrouwtjes en stoeren hete

knullen
06-320.330.90 - 50 et p/m

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

EROX
voor een livesex-gesprek!

De madam verbindt je door!
50 cpm. 06.95.06.
Meisje in een witte
Doorzichtige

jas, zonder slipje eronder,
ze bukt.socm 06.320.330.93

06 Gay Café
Limburg

De box met al jaren lang
de meest spannende

afspraken! 50 cpm
06-320.327.55
Sex voor 2
hete jongens & meiden

direct apart, 50 cpm
06-320.325.00

Twee hete jongens gaan tot
het uiterste

Homo Live
06-320.330.12 (50 et. p/m)

Club 06-
Special sex

Draai eerst 06-320.320
EN DAN VOOR

SM 25
onderdanig, ze doet wat je

wilt
Hetero 26

onze meisjes zijn overal
voor in

Lesbisch 45
mm meisjes onder elkaar
Meesteres 46

Schiet op! Ze zit te wachten
Lolita 47

ondeugend
Heerlijk live 48
Sexen live opgenomen

Meegenieten 60
De spannendste sex 50 cpm

Gratis
real live gesprek

0,50 p.m. 06-

-320.330.62
Met beeldtelefoon kunt u
onze meiden ook zien!

VAN CLUB 06, DUS GOED.
Het is wel slikken voor die

Knullen
Bel nu 06-320.327.01

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

Homo-Jongens
Hoor ze lekker tekeer gaan
06-32033088 - 50 et p/m

Gewillige meisjes en
vrouwen willen alles met jou
doen. Vraag naar hun tel.nr.

voor 'n hete
vrijpartij

06-320*326*33 - 50 et p/m

Rijpe
Vrouwen

320*325*45
Ervaren vrouw 50 c/m 06-

Bel uw eigen

provinciebox
voor Limburg!

Babbel, klets, ratel roddel...
50 et p/m

06-320.330.86
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
jij m'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

Live 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 et p/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.

50cpm. 06.320.330.92

BUURVROUW
Buk eens even!

50 cpm. 06.320.324.14

Homosex voor 2
Draai eerst 06-320, en dan:

SM ümburg ....325.18
Jack Off Privé..321.16

Darkrc0m....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
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Sacha's.Escort.

v.a. ’ 100,- all in.
Tel. 06-52980255.^

't neusje v.d. zalm.-

LYDIA
U komt niet voor niks...
nieuwe internat, meisjes'
24 jaar. Chayen, Moniqi*
Suzie, Sheila, Renata*

Tanya 046-749662. 11 jj
"Club La Belle'

led. dag geopend met
Regina, Steffi, Gabi, YvC

en Jasmin
van 20.00-05.00 uur.

Kerkrade, Spekholzerhe*»
Graverstr. 13, 045-4161*

Nette collega gezoefd,

Cinderella
Nieuwe meisjes aanwes
Oude Rijksweg Nrd. 56

Susteren, naast TennisWj

Pret met Shirlfll
in bed. 045-727538^

Rolluiken
Jaloezieën

Zonneschermen
Vrijblijvende prijsopga"1

Mica
Zonwering

Showroom
Sittarderweg 116.

Heerlen
Tel.: 045-721658 J

06-lijnen



Lambregtsvindt ritme
terug in Posterholt

Van onze correspondent
MICHEL FRANSSEN

- Cor Lambregts is
v een nieuwereeks blessures bezig
C* zn zoveelste comeback. In Pos-i^olt won hjj gisteren overtuigend
1^ kwart marathon (10,55 kilome-
(. > »n de prima tijd van 31 minuten
1)39 seconden. De Unitas-atleetlJ1 één minuut en zevenentwintig

r> °nden voorsprong op de Belg
je

,r Saelmans, die nog niet zo lang
ih-^en goed was voor 2.13.15 op de

J ê prestatie ontlokte bij de en-
l^siaste presentator de opmer-

dat Lambregts op weg is naar
H, Olympische Spelen in Barcelo-
(jT. Dat vond de Swalmenaar eenye teveel van het goede. „Ik heb
fek ns e Spelen al een vakantie
ji^oekt in de buurt van Bordeaux.

(w. Sa niet jagen op de marathonli-
S* van 2.11.30, en het is al lang
£fden dat ik de limiet van 28.07
r°r de 10.000 meter aankon".

f-bregts wees er ook op dat Sael-

mans pas in augustusaan zn knie is
geopereerd en gisteren dus niet opzn volle waarde kon worden ge-
schat. Pessimistisch is hij aller-
minst. „Ik mag niet klagen. Ik train
nu een kilometer of 150 per week,
en daar wil ik het voorlopig bij la-
ten. Mijn trainer Bob Boyerman wil
niet dat ik de zaken forceer. Ko-
mende zaterdag doe ik waarschijn-
lijk de mini-marathon in Apel-
doorn, ongeveer 18 kilometer".

Wilma Rusman
Wilma Rusman leverde in Poster-
holt de beste prestatie bij de dames.
De clubgenote van Lambregts
triomfeerde op de halve marathon
in de zeer goede tijd van 1.18.21. De
handelaarster in sportkleding had
meer dan tien minuten voorsprong
op nummer twee. Bij de heren was
Caesar-atleet Mark van Erp onver-
wacht de sterkste. Hij kwam een
dikke minuut eerder binnen dan
Wil Goessens van Unitas, in de tijd
van 1.10.40.

sport

Sprintkanon Privalova verbetert Europees record

Lievin nieuwe start
voor Elly van Hulst

DOOR FRANS DREISSEN
lEVIN - Elly van Hulst schreed opgelucht naar de uitgang.e genoot nog heel even na. „Dat gevoel heb ik al jaren niet, eer gehad", liet ze zich ontvallen. In de atletiektempel vanievln rekende de Rotterdamse atlete definitief af met een

oor 6 P eriode van blessureleed en tegenspoed en begon ze voloptimisme aan een nieuwe episode in haar loopbaan. De klok-n stonden na de 1500 meter stil op 4.13.35. Net een fractieoven de EK-indoorlimiet van 4.13.00. „Ik geloof weer in me-

«?"-Hulst moest de Fran?aise Quin-(4.12.80) en de Tsjechische Ku-j?s«ova (4.12.94) voor zich dulden,
»thr dat deerde haar nauwelijks.
JJt was een uitprobeerwedstrijd;
!Von psychol°gische test. Ik was
«el^ 1 nieuwsgierig naar mijn mo-
Ik i den op de laatste 600 meter.
.ft*811 niet anders dan tevredenvjjjj- De race en hét lef om aan te
tf en hebben me weer veel zelfver-zen gegeven",
k,
Vj! voor de start klaagde de ranke
\^ Hulst, die vorig jaar mei voor
V op de baan actlefwas, nog
Bjj;r fware benen. „Door de nervo-
C] '' gaf ze toe' TiJdens de lo°P
j^ baadde de spanning zich echter
jjjfcn krachtige en tegelijkertijd
y^Pele tred. Na drie ronden achttel|*ft Hulst het moment aangebro-
"W °m te demarreren. „Ik liep

constant in te houden. Ik
[t ytt: ik probeer het gewoon". Vano^st nam fier en stijlvol de kop,
t,' ö>e pas op de laatst 60 meter afw*taan. „Het versnellen koste me

moeite. Het ging 'easy.
I^en jammer dat de benen op degjste meters verzuurden en ikn eerste werd".

jjjhJ^-jarige Elly van Hulst voelde
j^J} als herboren. Ze gelooft weer
Vttoekomst. „Dit is weer de ou-
-6y Elly". Het vertrouwen wordt
Vj^el niet door iedereen gedeeld.
H?* 1 Hulst werd in tegenstelling totjBen andere atleten namelijk niet
v^r de atletiekbond bij het NOC
opgedragen als 'potentieel Olym-

kandidaat. Van Hulst duide-
geïrriteerd: "Dat is weer typisch

(^rlands. Zodra jeeven uit beeld

bent, laten ze je vallen als een bak-
steen". Van Hulstkoestert sportieve
revanchegevoelens. „Ze zullen nog
van me horen", meldde ze strijdlus-
tig.

Van Hulst richt ze de komende we-
ken volledig op de Olympische 3000
meter-eis, om zich vervolgens onbe-
kommerd (via onder andere Grand
Prix-meetings in Amerika en een
trainingskamp brj Arthuro Barrios)
op de Spelen in Barcelona te kun-
nen voorbereiden. „Die 4.48.00 mag
nu geen probleem meer zrjn. Als ik
die tijd niet kan lopen, heb ik in
Barcelona niets te zoeken", beëin-
digde Van Hulst haar praatje.

Irma Privalova, indoor-wereldkam-
pioene op de 60 meter, verbaasde in
Lievin met een Europese toptijd op
de 200 meter. Voor 6700 toeschou-
wers scherpte de atlete uit de voor-
malige Sovjetunie het oude record
van de Duitse Heike Drechsler met
éénhonderdste seconde aan: 22.26.
Het sprintkanon, sinds kort opge-
nomen in de 'Nike-stal' van Jos
Hermens, bleef daarmee slechts
tweehonderdste verwijderd van het
wereldrecord, dat op naam staat
van Merlene Ottey.

Andere topprestaties kwamen op
naam van de Namibiër Frankie Fre-
dericks, die- met 20.55 op de 200
meter de Seizoenstopper van Mi-
chael Johriaton evenaarde en de
Canadees Mc'Koy die de 60 meter in
7.46 sèconderßwon. Meer vuurwerk
daarentegen werd verwacht van
polsstokvirtuoos Sergej Boebka,
die met 5.90 meter duidelijk onder
de zesmetergrens bleef.

Pascal Alleleijn in
cross Valkenburg
op eerste plaats
VALKENBURG - De twaalfde
en laatste veldrit van dit seizoen,
meetellend voor het 'Gerrit
Scholte-klassement', zaterdag
gehouden nabij Koningswinkel-
hof in Valkenburg, werd bij de
A-amateurs een overwinning
voor Pascal Alleleijn uit Nijswil-

ler. Overigens, in het klassement
over alle wedstrijden legde Tino
Cuypers op de overwinning be-
slag. Bij de mountainbike-rijders
was Noël van der Leij uit Val-
kenburg de sterkste. De prijsuit-
reiking verbonden aan het 'Ger-
rit Scholte-klassement' vindt
plaats op vrijdagavond 13 maart
in café-restaurant 'Oos Kaar',
Gelderse straat 41 in Overhoven-
Sittard waar die dag tevens de
jaarvergadering is van het dis-
trict Limburg.

Hendriks completeert Nederlandse WK-ploeg veldrijden

Simunek en Frischknecht
manifesteren zich

WETZIKON - Een week voor het
wereldkampioenschap veldrijden in
Leeds blijken de titelverdedigers in
uitstekende vorm. Tijdens de voor-
laatste wedstrijd in de Superpres-
tige-competitie in het Zwitserse
Wetzikon ging de wereldkampioen
by de amateurs Thomas Frisch-
knecht titelverdediger bij de profes-
sionals Radomir Simunek vooraf.
De Tsjechoslowaak prolongeerde
voortijdig de eindzege omdat hij
met alleen nog de wedstrijd in Har-
nes (Frankrijk) onbereikbaar is voor
zijn directe belager Dannie de Bic,
die als achtste eindigde.

Martin Hendriks finishte als beste
Nederlander op de vijfde plaats.
Met deze prestatie dwong de Drent
selectie voor de titelstrijd af. Hij
werd als vierde naast Van der Poel,
Kools en Van Bakel aangewezen.
De wereldkampioen veldrijden van
1990 Henk Baars, die als negende
werd geklasseerd, gaat als reserve
mee. De Brabander had vorige
week na zijn vijfde plaats in Zillebe-
ke gehoopt dat bondscoach Hennie
Stamsnijder hem de voorkeur zou
geven.
„Hoe je het ook doet, je maakt de
ene blij en stelt de ander teleur",
besefte laatstgenoemde. „Ik heb
echter naar eer en geweten gehan-
deld. Hendriks maakte van het
tweetal vandaag (gisteren, red.) de
beste indruk op me. Ik beschouw

het circuit in Wetzikon als een bete-
re graadmeter voor het WK dan Zil-
lebeke. Zon beslissing is een
momentopname, zoals het hele le-
ven", sprak Stamsmijder filoso-
fisch.

Vier Nederlanderseindigden op het
bevroren en spiegelgladde traject,
waar iedereen wel een keer tuimel-
de, bij de eerste vijftien. Van Bakel
als zesde en Kools dertiende. We-
grenner Van Orsouw kwam pas als
26ste door de finish.
De prestaties van het kwartet zijn
niet slecht te noemen, maar vallen
in het niets bij het optredenvan Fri-schknecht. Stamsnijder zei uit de

grond van zijn hart na afloop: „De
professionals mogen blij zijn dat hij
de overstap nog niet maakt. Hij is
voor mij in ieder geval torenhoog
favoriet de titel bij de amateurs in
bezit te houden."
Ondanks een val in de laatsteronde
bleef Frischknecht, die in de twee-
de ronde op de vlucht was geslagen,
uit de greep van een groepje van
vier achtervolgers, onder wie de
volgens Stamsnijder imponerende
HendriksT De vierde seizoenszege
kwam niet in gevaar. Het was de
tweede in de Superprestige-compe-
titie die voor de tweede achtereen-
volgende keer werd gewonnen door
Simunek.

" Wereldkampioen Radomir
Simunek heeft Superprestige-
prijs al op zak.

Von onze correspondent In Nederlands teamkampioenschap judo

Benjo Sport Limburg
goed uit startblokken

BORN - In sporthal Het Anker in
Bom werd de eerste ronde van het
Nederlands judo-teamkampioen-
schap overgangsklasse en hoofd-
klasse gehouden. Benjo Sport
Limburg was het enige Limburgse
team dat in de overgangsklasse
meedeed. De ploeg deed het uitste-
kend.. Tijdens de vier wedstrijden,
dieelk team in Bom afwerkte, hoef-
de Benjo Sport Limburg alleen
maarvoor sportschool Ooms uit Til-
burg de duimen te leggen: 2-4.

Sportschool De Leeuw (Groningen)

moest met 5-2 het onderspit delven
tegen de Limburgse formatie. Op-
vallend was dat alle Limburgse ju-
doka's in deze wedstrijd hun partij
met ipon wisten te winnen. Ook
sportschool Dun Hong (Noord-
Nederland) ging met dezelfde ver-

liescijfers van de mat. Budoclub
Schuttersveld (Oost-Nederland)
kreeg met 6-1 de zwaarste nederlaag
van de Limburgse formatie toege-
meten. De beste dagprestaties kwa-
men op naam van de Kerkradenaar
Gose Fischer en Pascal Coumans

(Geleen). Het Limburgs team be-
stond uit: tot 60 kg: Fred van de
Ende. Tot 65- kg: Gose Fischer en
Jan Smit. Tot 71 kg: Jan Terwint en
Ronald Creuwels. Tot 78 kg: Graad
Weber en Pascal Durlinger. Tot 86
kg: Pascal Coumans. Tot 95 kg: Ron
Driessen. Boven 95 kg: Ruud Delil.
Na de eerste competitieronde staat
Benjo Sport Limburg op de tweede
plek achter het team van sport-
school Ooms uit Tilburg. In de
hoofdklasse bleven de teams van Hi
Kari uit Zaandam en Judo Ryu uit
Nijmegen ongeslagen. De tweede
ronde van de Nederlandse team-
kampioenschappen vinden op 4
maart in Markelo plaats.

Spectaculaire kickbokswedstrijden in Geleense Hanenhof

Haberland bij de
duivel te biecht

Van on*e correspondent
PIERRE FRAMBACH

GELEEN - „Onvoorstelbaar hoe-
veel die man kon incasseren. Ik wil-
de dit gevecht in twee ronden op-
bouwen, maar daar gaf hij mij geen
kans toe. Hij was er voortdurend op
uit om mij k.o. te slaan." De Geleen-
se kickbokser Tony Haberland
raakte er zelfs geruime tijd na het
duel met Bouchar niet uit wat er al-
lemaal precies was gebeurd tijdens
de partij. Haberland tracteerde de
man uit Almere herhaaldelijk op
trappen en stoten, die iedereen zou-
den vellen. Maar Bouchar niet! Zo
verwerkte hij o.a. in de tweede ron-
de een keiharde rechtse op de kin,
alsof het een aai met een stofdoek
was. Haberlandwas te biecht bij de
duivel!

Haberland: „Ik hoorde vlak voor
het begin van de partij, dat Bouchar
aan het ky-o-ky-shing vechten heeft
gedaan. Dat is een vechtsport waar
de deelnemers de pijngrens probe-
ren te verleggen." Tony Haberland
had zich op een rustige partij over
vyf ronden voorbereid. Hij had het
echter mis. Bouchar toonde zich
praktisch de evenknie van de Ne-
derlandse kampioen. Alle stoten en
trappen stopte hij achteloos weg.
Hij zocht zelfs het initiatief en dat
maakte dat Haberland moest om-

schakelen. Vooral in de derde en
vierde ronde probeerde hij het lijf-
aan-lijf gevecht te zoeken om zo-
doende Haberland k.o. te slaan.
Haberland bleef attent, scoorde zelf
veel maar zorgde vooral steeds een
goed overzicht op Bouchar's stoten
te hebben. Het werd een terechte
puntenoverwinning voor de man
uit Geleen.
Ook het duel tussen Europees kam-
pioen Gerard Mamadeus en Affi
Shalom deed het veelkoppige pu-
bliek in de Hanenhof naar het punt-
je van de stoel schuiven. Shalom
ex-Europees kampioen in het Tai-
boksen, vocht in Geleen zijn eerste

kickbokspartij. Mamadeus die in
Nederland geen enkele tegenstan-
der meer vindt, had het uiterst
moeilijk tegen Shalom. Mamadeus
verslikte zich degelijk in deze te-
genstander en kon met de kleine
puntenwinst meer dan tevreden
zijn. Mamadeus: „Ik hoop dat dit
duel het gevecht om de wereldtitel
in mijn klasse dichterbij heeft ge-
bracht. Ik ben er al drie jaar op aan
het wachten en laat die Amerikaan
Clif Thomas nu maar komen. Als al-
les meezit, zou dat WK gevecht
mogelijk in april hier in Geleen
kunnen plaatshebben". Geleende-
naar Hans Oost draaide een zeer

verdienstelijke partij tegen de Am-
sterdammer Mustafa Tahri. De

procesoperator maakt nog
altijd een stevige progressie door.
In het duel over vijf ronden kon
Tahri alleen in de vierde ronde iets
terugdoen. Voor het overige was
Hans Oost superieur. In de dames-
partij tussen Finie Klee en de Ne-
derlandse kampioene Shilla Pools
trok de Geleense verrassend aan het
langste eindje. In de twee eerste
ronden bouwde Klee een voor-
sprong op die, ondanks conditiege-
brek by Klee in de derde ronde,
voldoende bleek voor de eindover-
winning.

" Haberland in actie tegen Bouchar tijdens het
kickboks-evenement in Geleen. Foto: peter ROOZEN

Equipe MZPC
zwemt nieuw

Limburgs record
Van onze correspondente

INGRID MOERS

WEERT - Het eerste weekeinde
van de Limburgse winterkampioen-
schappen zwemmen heeft een Lim-
burgs record opgeleverd. Tijdens
het laatste nummer stond vestigde
de herenestafetteploeg van MZPC
op de viermaal honderd meter vrije
slag nieuwe beste tijd. De ploeg be-
staande uit Edgar Thimister, Pa-
trick Tonnard, Danny Senden en
Pie Geelen kwam uit op 3.35.3. Dat
was 0.12 seconde sneller dan het
oude record gezwommen op 18
maart 1990 in Drachten.

Weert beleefde het weekeinde van
de jeugd die mooie tijden op de
klokken zette. Aanvoerster was de
13-jarige Miranda Bosma van Mosa
Regio uit Venlo. Zij behaalde liefst
drie gouden plakken met hele
mooie tijden en persoonlijke re-
cords. Op de 100 m schoolslag
kwam ze uit op 1.15.8, liefst drie se-
conden onder haar persoonlijk re-
cord. Op de 200 schoolslag gaf zy
alle oudere dames het nakijken.
Haar oude tijd van 2.49.4 sneuvelde.
Zij tikte aan in 2.44.5. Een sterke
tijd die landelijk gezien hoog scoort.

Op de 100 meter vlinder verraste zij
favoriet Kim van Dyck met een
nieuw persoonlijk record van 1.15.2.
Bosma is het lichtpunje in het da-
meszwemmen dat momenteel in
een dal zit.
De jongensploeg van ZON/S&S
won met overmacht de 400 m vrije
slag onder 16 jaar in de tijd van
3.51.7, een sterke tijd met het oog
op de nationale kampioenschappen,
binnenkort in Drachten. Indivi-
dueel was er een mooie 1.01.0-pres-
tatie op de 100 m vrije slag jongens
1979 door Marco op denKamp. Zijn
tijd voldoet aan de limiet voor de
nationale kampioenschappen, maar
betekent tevens een verbetering
van 4,5 seconde van zijn oude per-
soonlijkerecord.
Bij het herenzwemmen leverde de
200 m schoolslag een mooie strijd
op tussen Danny Senden van
MZPC en Jurgen Langer van Hel-
las. Na een nek-aan-nek race finish-
ten beide zwemmers in dezelfdetijd
van 2.26.8. Langer kreeg de A-tijd
en werd kampioen, terwijl Senden
met het zilver genoegen moest ne-
men.
Bij de verenigingen was ZON/S&S
de grote winnaar van het eerste
weekeinde. Met 13 gouden, 7 zilve-
ren en 4 bronzen gaat de Heerlense
club riant aan kop in het medaille-
klassement, vóór MZPC met 5 keer
goud, 9 keer zilver en 7 maal brons.
Mosa Regio won vijf gouden en vijf
zilveren plakken en een keer brons.
Zie verder pagina 18

" Het weekeindevan
devrije slag

Zwemstrijd
in cijfers

WEERT - Uitslagen Limburgse
winterkampioenschappen zwem-
men:
Zaterdag; 200 m vrije slag dames: 1. Joruta
Westheim, MZPC 2.09.9. 200 m vrije slag
heren: 1. Patrick Tonnard MZPC 1.58.8. 100
m rugslag m.80: 1. Bianca Cox RZL 1.14.4.
100mrugslag j.80: 1.Nol Perdok ZON/S&S
1.16.0. 100 m schoolslag m.76: 1. Chantal
Goltstein Patrick 1.21.7. 100 m schoolslag
j.76: 1. Pascal Cuiper Patrick 1.10.5. 100 mvlinderslag m.77: 1. Danielle Heijenrath RZ
1.12.6. 100 m vlinderslag j.77: 1. Jeroen Ger-
ritsen Mosa Regio 1.06.2. 100 m vrije slag
m.onder 18 jr.: 1. Cindy Alberts ZON/S&S1.00.4. j.onder 18 jr.: 1. Edgar Thimister
MZPC 0.54.2. 100m rugslag dames: 1. Edith
Kooien Kimbria 1.07.6. heren: 1. Pie Geelen
MZPC 1.01.0. 100 m schoolslag m.78: 1. Mi-
randa Bosma Mosa Regio 1.15.8. 100 rn
schoolslag j.78: 1. Mark Veens HZPC 1.17.1.100 m. vlinderslag m.79: 1. Nancy Geilen
Kimbria 1.17.7. 100 m. vlinderslag j.79: 1.
Marco Op den Kamp ZON/S&S 1.12.1. 100
m vrije slag m.80: 1. Maud Bos Roersop-
pers 1.07.2. 100 m. vrije slag j.80: 1. Bas
Diederen Patrick 1.05.3. 100 m. rugslag m.
onder 10 jr.: 1. Wieke Bos Roersoppers
1.26.8. rugslag j.onder 10 jr.: 1. Paul Ga-
briels De Rog 1.24.9. 4xloo m vrije slag es-
taf. m.onder 16 jr.: 1. ZON/S&S 4.17.0.
4xloo m vrije slag estaf. j.onder 16 ir 1
ZON/S&S 3.51.7.
Zondag; 200 m. schoolslag dames: 1. Miran-
da Bosma Mosa Regio 2.54.5. heren: 1. Jur-
gen Langer Hellas 2.26.8. 100 m. schoolslag
m.81: 1. Alice de Jonge ZON/S&S 1.33.9.
100 m. schoolslag j.81: 1.Rob Braam Manu
1.31.2. 100 m. vlinder m.76: 1. EmerentiaKnebel KZPC 1.09.9. 100 m. vlinder j.76: 1.

Roy Meyboom ZON/S&S 1.01.2. 100 m.
vrije slag m.77: 1. Marielle Schaaf ZON/S&S 1.01.9. 100 m. vrije slag j.77: 1. Jeroen
Gerritsen Mosa Regio 0.56.8. 100 m. rugslag
m.onder 18 jr.: 1. Cindy Alberts ZON/S&S
1.10.0. 100 m. rugslag j.onder 18 jr.: 1. IvoLanghoor ZON/S&S 1.03.3. 100 m. school-
slag dames: 1. Jeanet Bulthuis RZ 1.18.7.
100 m. schoolslag heren: 1. Jurgen Langer
Hellas 1.07.5. 100m. vlinderslag m.78: 1. Mi-
randa Bosma Mosa Regio 1.13.2. 100 m.vlinderslag j.78: 1. Mark Veens HZPC
1.09.8. 100 m. vrije slag m.79: 1. Nancy Gei-
len Kimbria 1.05.0. 100 m. vrije slag j.79: 1.
Marko Op den Kamp ZON/S&S 1.01.0. 100
m. rugslag m.81: 1. Alice de Jonge ZON,
S&S 1.20.8. 100 m. rugslag j.81: 1. Rob
Braam Manta 1.22.7. 100 m. schoolslag m.
onder 10 jr.: 1. Britta Moonen Glana 1.34.4.
100 m. schoolslag j.onder 10 jr.: 1. RobertSchulze Hellas 1.37.8. 4xloo m. vrije slag
dames: 1. ZON/S&S 4.11.1. 4xloo m. vrije
slag est. heren: 1. MZPCI 3.35.3 (Limburgs
record).
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EmlyKantoormeubelen heett in haar pakket alleen meubelen van eerste kwaliteit
tegen zeer lage prijzen, o.a.

Jan Des Bouvrie
Voortman Van Blerk Artifort

brandkasten en kluizen
Tevens maken wij hoogwaardige meubelen, balies en complete projecten.

kunnen ook uw oude meubelen voorzien van een nieuwe spuitlaag (eigen werkplaats en
spuiterij aanwezig).

Kom, kijk en vergelijk!
Opalle produkten 1 jaar volledige GARANTIE!

d ■»■ Kantoormeubelen
l Havikstraat 7a, 6135 ED Sittard, tel. 046-523738
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Primeur
Nieuwkomer Van Velde beleefde in
Heerenveen een primeur. De twin-
tigjarige slagerszoon uit Wapenveld,
tegenwoordig woonachtig in Heer-
de, profiteerde dankbaar van de
gedwongen absentie van titelhou-
der Arie Loef, die in zijn woon-
plaats Eindhoven revalideert van
zyn valpartij vorige week in Collal-
bo. „Ik had het leuker gevonden als
Arie gewoon had meegedaan", üet
Van Velde weten. „Ik had graag een
beetje meer strijd gehad. Niettemin
ben ik heel blij met mijn eerste titel.
De absentie van Arie doet niets aan
myn kampioenschap af, vind ik."

Het herstel van Loef, die kampt met
een enkelblessure en een snijwond
in het scheenbeen, vordert gestaag.

In Davos, waar de Olympische
schaatsploeg de laatste voorberei-
dingen treft voor de Winterspelen,
hoopt de onfortuinlijke Brabander
snel weer zijn conditie op peil te
brengen.

Klachten
Henna Meyer meldt zich komende
week evenmin klachtenvry in het
Zwitserse kuuroord. Het voormali-
ge kernploeglid, in het bezit van een
Olympisch startbewijs voor de 1000
meter, heeft last van een (verwaar-
loosde) keel- en oorontsteking. De
nummer drie van het vorige NK
hield zaterdag na een matige 500
meter, vierde in 41,89, het toernooi
voor gezien. Afhankelijk van de uit-
komst van bloedonderzoek reist
Meyer vandaag al dan niet met de
kernploeg mee naar Davos.

Gezondheid
„Als het voor de gezondheid van
Henna beter is om thuis uit te zie-
ken, komt ze een paar dagen later
naar Zwitserland", gaf bondscoach

Wopke de Vegt aan. „Vooralsnog
ziet het er niet al te ernstig uit."

Het afhaken van de ex-allrounder
betekent voor stayer Carla Zylstra
vrywel zeker, dat ze in Albertville
ook aan de 1500 meter mag deelne-
men. Met een aansprekende tyd op
de 1000 meter bij het NK sprint had
Meyer het vierde en laatste startbe-
wijs op de Olympische schaatsmijt
kunnen verdienen. Zijlstra stelde
haar kandidatuur vorige week bij
het EK, waar ze een persoonlijk re-
cord van 2.08,96 reed. Het NOC
maakt waarschijnlijk begin deze
week de definitieve samenstelling
en indeling van de Nederlandse
ploegvoor deWinterspelen bekend.

Feiten
Het NK sprint, over twee dagen be-
zocht door amper achthonderd toe-
schouwers, leverde geen Olympi-
sche verrassingen op. Potentiële
kandidaten als Stam, vorig seizoen
al genomineerd voor de 500 en 1000
meter, en de beide kernploegleden
Anita Loorbach en Jan Jan Brou-
wer bleven verwijderd van de
Olympische normen. „Eerlijk ge-
zegd, had ik meer van dit toernooi
verwacht", bekende De Vegt. „Af-
gezien van Aaftink en Van Velde
heeft echter niemand de limieten
kunnen halen of benaderen. Jam-
mer, maar de feiten liegen niet."

Desondanks gaat De Vegt bij de
Begeleidingscommisie Kernploe-
gen (BCK) Loorbach voordragen
voor uitzending naar Albertvjlle.

Naar aanleiding van haar tijd zon-
dag op de 500 meter (41,39, met een
limiet van 41,2) wil de Friese leraar
zich alsnog voor de tengere Gro-
ningse sterk maken.

het weekeinde van... de vrije slag
DOOR HARRY MURÉ

WEERT - Met kletsende voeten loopt hij langs de glibbe-
rige rand van het bassin, schuift de brildopjes omhoog tot
halverwege het voorhoofd en spiedt dwars door het tijden-
bord met digitale cijfers. Daarachter ontwaart hij de Olym-
pische Spelen van het jaar x. Of hij daar ooit zal geraken,
is verborgen in de peilloze golven. Edgar Thimister is
havo-scholier en wedstrijdzwemmer. Met nadruk in die
volgorde. Er moet dus al een wonder gebeuren, want stu-
deren en trainen spatten sissend uit elkaar als water en
vuur. „Sorry, ik moet eerst even uitzwemmen," proest hij,
als hij op baan één van de tweehonderd meter schoolslag
kopje onder is gegaan. Op de 'vlinder' behoort hij tot de
dartelsten van het land. Hij werd zeventien jaar geleden
niet geboren, maar te water gelaten. Bovendien bezit hij
de mentale spanwijdte van een albatros. Dat stelt hem in
staat om gedurig stroomopwaarts te zwemmen. Edgar is
de piepkleine Gross van het diepe zuiden. Voor de rest is
het pootjebaden.

De winterkampioenschappen in
Weert. Vierhonderd nimfen en
dolfijnen van drieëntwintig ver-
enigingen. Plus zeshonderd toe-
schouwers als haringen in een
ton. Twaalfhonderd starts, exclu-
sief de valse, verdeeld over twee
weekends. Limburg zwemt bij
het leven, maar in het subtro-
pisch bad van de IJzeren Man
zyn de prestaties aan de koele
kant. „Al moet je het natuurlijk
wel in het juiste verband zien,"
merkt Winand Willigers droogjes
op.

De ex-international is coach van
ZON Sport en Spel. Zijn club
maakt samen met MZPC de
dienst uit. Het zijn ook de twee
enige verenigingen die prat gaan
op sponsoring. Aan de oever van
het pierebadje constateert hij,
dat 'het niveau stijgend is. Een
groeiend aantal Limburgse jon-
gens en meisjes duikt op in de
landelijke jeugdselecties. Statis-
tisch een aardig gegeven, maar
kampioenen van het zuiverste
water, ho maar. De aansluiting
met de nationale top geschiedt
druppelsgewijs.

„Dat komt omdat de mogelijkhe-
den in Limburg niet toereikend
zyn. De combinatie van school
en sport is niet optimaal." Aldus
is het provinciale zwemmen
meer een slag in de lucht dan
een kwestie van doelbewust af-
stevenen op het grote keerpunt.

„Het gaat met golfbewegingen."
Toch slaagt hy er in een aantal
beloftevolle namen op te diepen.
Voor de vuist weg: Armand
Meertens, Jeroen Gerritsen, Ru-
ben Bruels en Miranda Bosma.
Volledigheidshalve completeert
hy het veld met Natasja Spierts,
Nancy Geilen en Roy Meyboom.
Oh ja, Eelco Nelissen en Edgar
Thimister horen er ook bij. Het
zyn de 'Flippers' van de kleuter-
klas.

Winand Willigers stopte twee
jaar geleden met de topsport. De
Eijsdenaar gleed in zijn actieve
periode door vele watertjes. Ne-
derlands jeugdkampioen óp de
honderd en tweehonderd meter
rugslag. Bij de senioren een kei
op de honderd meter vlinder- en
tweehonderd meter wisselslag.
Ook Limburgers kunnen zwem-
men, als ze maar willen. Op ad-
viesvan inspanningsfysioloog en
ex-schaatscrack Harm Kuipers
koos hij het ruime sop. „Vier jaar
in Amerika geweest, Indianapo-
lis. Je moet een beetje durven,
bereid zijn iets op te offeren."

Volgens Willigers schort het aan
de mentaliteit. „Het presteren
onder stress en druk weegt in
onze sport zwaarder dan in ver-
gelijkbare takken. Zwemmen is
saai als je in het water ligt. Je
ziet alleen de bodem en ■ een
zwarte streep." Dat leidt algauw
tot bewustzijnsvernauwing. „Je

bent voortdurend alleen bezig
met jezelf." De toernooizwem-
mer dient over een paar bijzon-
dere, psychologische zwemvlie-
zen te beschikken. „Om enigs-
zins het hoofd boven net water te
houden, moet de zwemmer veel
meer energie en arbeid aanwen-
den dan pakweg een turner."
Loeiende yells, huisvaders met
de stopwatch. Het Limburgs
kampioenschap is één groot fa-
miliefeest. Het is net de jaarlyk-

se schoolwedstrijd. De gezellig-
heid viert hoogtij. Winand Willi-
gers erkent dat het 'sociale
gevoel en het verbonden zijn
met de club' vaak de doorslag
geven. Het blijkt niet eens ty-
pisch Limburgs. „Als er geen
progressie meer is, knapt de
zwemmer af. Op zon moment
moet hij kunnen terugvallen op
de vereniging. Dat is overal zo."
Als 'ex-Amerikaan' benadert hij
de sport zo 'wetenschappelijk'
mogelijk. Zijn aanpak wijkt dui-
delijk af van de ir: Nederland
gevestigde visie. „Normaal geldt,
dat de jongen en het meisje op
achtjarige leeftijd beginnen en
dat de piek rond het zestiende
jaar ligt. Ik prefereer een ver-
schuiving van de grenzen. Star-
ten op je twaalfde en als twintig-

jarige de top bereiken. Op die
leeftijd ben je mentaal het
sterkst."

Vandaar dat Edgar Thimister
'nog even de tijd heeft. De kop-
man van MZPC vlinderde in
december tijdens de KLM-rhee-
ting naar een Nederlands aspi-
rantenrecord op de vijftig meter.
Op de Europese kampioenschap-
pen in Antwerpen benaderde hij
het nationaal record op de hon-
derd meter tot op 0,01. Hy is een
van de weinigen die de school-
boeken gedurende een opbouw-
fase minder aandacht geeft. „Ik
heb gemerkt dat ik op school
meer medewerking en begrip
krijg naarmate mijn prestaties
beter worden. Ik ben nu veel
meer bezig met zwemmen."

Hij staat zesde op de nationale
ranglijst. „Twee seconden achter
Ron Dekker. Niet slecht. Kracht
en techniek zijn belangrijk,
maar" - wijzend op zijn hoofd -„je moet vooral goed blijven na-
denken. Durven vergelijken, iets
uitrekenen met pen en papier.
En vooral eerlijk zijn tegenover
jezelf."

De motivatie zit soms in kleine
dingetjes. In de hamstrings bij-
voorbeeld. Zoals bij Laetitita
Ligthart. „Trainer, ik heb pijn in
de billen." Tip van Erie Cramers:
„Nou, die kun je oprekken." De
fysiologie is vergevorderd in het
Limburgs zwemmen.

Cramers is een van de drie trai-
ners van het sponsorloze Hellas,

dat zijn baantjes trekt in de slip-
stream van ZON en MZPC. Hij is
projectmedewerker van de
Sportservice Limburg. Twintig
uur per week gedetacheerd bij
de Sittardse club. Samen met
gymnastiekleraar Marcel Jetten
en DSM-employée Pieter Kerre-
mans bedrijft hij in De Hateboer
een vereniging van driehonderd-
vijftig leden. Prestatief is de
equipe een vis op het droge. „We
hebben geen geweldig bad om te
trainen. Het is verouderd. De wa-
tertemperatuur is niet goed." Die
is namelyk te hoog.

Toch is het trio 'tevreden na het
eerste weekeinde in Weert, want
er was weer een fiks aantal tijds-
verbeteringen. Het ligt er maar
aan welke maatstaven je han-
teert. Erie Cramers is daar heel
duidelijk over. „De studie en het
plezier van de jeugd komen op
de eerste plaats. Resultaten,
graag, maar niet ten koste van al-
les." Waarmee de ondermaatse
rol van Limburg verklaard is.
„Zo simpel is het niet. De jeugd
doet tegenwoordig vaak twee
sporten tegelyk. De Limburger
is veel minder geneigd een keuze
te maken. Als de beslissing
wordt genomen, is het veelal de
fanfare."

De bij Hellas gepropageerde
prioriteit - eerst de school -
spruit voort uit de maatschappe-
lijke positie van het zwemmen-
Pieter Kerremans: „Met zwem-
men kun je niets bereiken." Het
is niet lucratief. „Wij hebben
geen schitterende verhalen voor
de jeugd. Ron Dekker heeft ze-
ven jaar over de middelbare
school gedaan. Armemarie Ver-
stappen verkoopt badmutsen en
Mildred Muis regelt de lease-
auto's voor de Olympiagangers-
Dat zijn bepaald geen lichtende
voorbeelden."

Niettemin blijven Cramers en co
tegenspartelen. „We proberen de
sfeer van hobbyisme te doorbre-
ken. Bij de clubs is er voldoende
activiteit, maar op kringniveau
gebeurt niets. Het talent wordt
niet gebundeld. Provinciale se-
lectie, nooit van gehoord. Er is
nu eindelijk een voorzichtig be-
gin van overleg tussen ZON,
MZPC en Hellas." Meer bij wijze
van incident, „omdat de trainers
van die clubs elkaar toevallil
goed kennen." Samenwerking
met de 'vrije slag.

Zwemmen in Limburg heef
weinig om het lijf.

" Zwemmen in Limburg,
een harde dobber. Miranda
Meertens tijdens winter-
kampioenschappen in de
IJzeren Man.

Foto: JAN-PAULKUIT

sport

Nederlands sprintkampioenschap kil en sfeerloos
Aaftink en Van Velde uitblinkers

HEERENVEEN - Christine Aaftink en Gerard van Velde heb-
ben bij het NK sprint hun sportieve plicht gedaan. Het gebrek
aan publiek en enige tegenstand van betekenis deerde het fa-
voriete duo in de sfeerloze Thialf-ijshal nauwelijks. Met res-
pectabele tijden en vier ritzeges toonden beiden zich waardige
kampioenen.

Voor routinier Aaftink, die Marieke
Stam (derde achterAnitaLoorbach)
met speels gemak onttroonde, was
het de vijfde titel. Zelfwas de 25-ja-
rige doctorandus de tel kwijtge-
raakt. „Is dit mijn vijfde?", vroeg ze
lachend. „Ik dacht dat ik pas op
vier stond. Hoe dan ook, het ging
me allemaal gemakkelijk af. De mo-
tivatie was niet optimaal, maar dat
is logisch twee weken voor het be-
gin van de Olympische Spelen."

" Start van de vijfhonderd meter. Christine Aaftink (links) en Anita Loorbach

Jansen ontfutselt Mey wereldrecord
DAVOS - Dan Jansen heeft in het
pre-Olympisch duel met Uwe-Jens
Mey de laatste slag geslagen. De
26-jarige Amerikaan ontfutselde za-
terdag in Davos zijn rivaal zaterdag
het wereldrecord op de 500 meter.
Met een topper van 36,41 seconden
op zak zal hij vandaag naar Albert-
ville afreizen.

Mey startte dit weekeinde wegens

een lichte blessure niet. Vrijdag
voelde hij een pijntje in de heup,
waarna hij besloot geen risico meer
te lopen. De 28-jarige Duitser zal
voor de Spelen niet meer in actie
komen.

Jansen nam het zes dagen oude re-
cord van Mey op de kortste schaats-
afstand over. Het verschil tussen
Mey van vorig week en Jansen za-

terdag was twee-honderdste secon-
de. Jansen benaderde zijn beste
prestatie, verwezenlijkt op 30 janua-
ri van het vorig jaar in Calgary tot
op vijftien-honderdste seconde. Die
prestatie is nooit als wereldrecord
erkend.

Het is de eerste keer dat het record
het bezit is van Jansen. Mey schrap-
te met zijn gouden Olympische race

(36,45) in Calgary het in Heerenveen
geschaatste record van Jansens
landgenoot Nick Thometz (36,55)
uit de boeken. De Amerikaan open-
de zaterdag in 9,86 seconden en liet
er een perfect rondje (26,55) op vol-
gen. Mey, die toekeek, had vorige
week de eerste honderd meter in
9,81 afgelegd.
Leo Visser won de 1500 meter in
1.55,60. De piloot verblijft al langer

dan de overige allrounders in het
Zwitserse herstellingoord. Een EK-
start in Thialf was hem door de zijn
vlucht naar het Verre Oosten be-
spaard gebleven. In Trondheim
won Geir Karlstad het Noorse kam-
pioenschap op de 5000 meter. Zijn
winnende 7.02,52 was vier tellen
sneller dan Jonann Olav Koss, de
vorig week door Falko Zandstra
onttroonde Europese kampioen.

Vierde titel
voor Weder
KOENIGSSEE - De Zwitser
Gustav Weder heeft voor het
vierde achtereenvolgende jaarde
Europese titel tweemansbob ver-
overd. Samen met starter/rem-'
mer Donat Acklin was hij na vier
manches met een totaaltyd van
3.18,35 slechts veertienhonderds-
te van een seconde sneller dan
de Duitser Ghristoph Langen.
De Nederlandse bob Han Min-
jon/John Drost eindigde als zes-
tiende. Rob Geurts/Jan Lange-
veld werden na de eerste manc-
he wegens een schouderblessure
van de piloot uit de strijd geno-
men.

Ruben Krouwel
spoor bijster
WEISSENSEE - Ruben Krou-
wel heeft steeds meer moeite he
juiste spoor bij het langlaufen te
vinden. In het Oostenrijkse
Weissensee leed de in Zweden
wonende Nederlander zyn twee-
de nederlaag bij de nationale ti-
telstrijd. Na het verlies op de
klassieke vyftien kilometer ging
hij eveneens ten onder op de vijf-
tien kilometer vrije stijl. Vincent
Vermeulen liet de titelverdedi-
ger vyf seconden achter zich-
Carolien ten Bosch maakte haaf
trilogie vol op de nationale kam-
pioenschappen door de tien kilo- 1
meter vrije stijl winnend af te
leggen.

Jan Hoogeveen
glijdt uit
HEERENVEEN - Jan Hooge-
veen heeft bij het shorttrack-
toernooi om de Aegon Charn-
pions Trophy zijn laatste kans op
een Olympisch startbewijs ver-
speeld. De 22-jarige Leidenaar,
vorig jaar genomineerd voor Al-
bertville, toonde opnieuw geen
vormbehoud. Op de kilometer
eindigde hij als vierde. In het
eindklassement hij in een veld
van dertig deelnemers uit zes
landen genoegen nemen met de
gedeelde negende positie. Bij de
mannen zegevierde de NieuW;
zeelander Chris Nicholson. Bij
de vrouwen prolongeerde Moni-
que Velzeboer met grote over-
macht haar titel.

Amerikanen
bijten spits af
A^BERTVILLE - De eerste
deelnemers aan de Olympische
Winterspelen zijn in Albertviltë
aangekomen. De Amerikaanse
afvaardigingen voor de noordse
nummers en biathlon arriveer-
den zaterdag in Les Saises. Dfdelegaties van Groot-Brittannié
en Tsjechoslowakije meldden
zich even later in het atletendorp
in Brides-les-Bains. De Spelen
worden 8 februari geopend.
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