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Huizenhoog

Verliezen
De Griekse boycot-actie is een ge-
volg van de 'houding van Neder-
land' inzake de erkenning van het
Joegoslavische Macedonië onder
die benaming. Het Nederlandse
standpunt in deze wijkt overigens
niet af van de zienswijze van de ove-
rige tien EG-landen, maar voor dit
argument zijn de Grieken tot dus-
ver niet ontvankelijk gebleken. In
hun frustraties bekritiseren zij de
Nederlandse minister van Buiten-
landse Zaken, Van den Broek, als
degene die zich in Lissabon meer
danalle anderen heeft doen kennen
als voorstander van een snelle er-
kenning van 'Macedonië.
Het zwaarst getroffen tot nu toe is
de zuivel- en vleessector. Maar ook
tal van andere Nederlandse onder-
nemingen en bedrijfstakken incas-seren al gevoelige verliezen.

Naar verwachting zal minister Van
den Broek vandaag op de bijeen-
komst van de EG-ministers vanBuitenlandse Zaken in Brussel met
zijn Italiaanse collega De Michelis
in de tegenaanval gaan en de eis optafel leggen tot onmiddellijke be-
ëindiging van de boycot.

het weer

LATER OPNIEUW ZON
«en zone met bewolking en
Waatselijk wat lichte regen
jrekt in de loop van de och-tend naar Duitsland weg. Ver-volgens breekt de bewolking
*ti schijnt nu en dan de zon."et blijft op de meeste plaat-
Jen droog. De zwakke tot ma-Wge, naar westelijke richtin-gen draaiende wind, voert
Minder zachte lucht aan dan
daarin we de afgelopen dagenverbleven. Toch loopt de tem-
peratuur op deze carnavals-
Maandag nog op tot ca. 11
traden. En dat is nog ruim 4
Uraden boven de normale
gaarden voor begin maart.
*anavond is het helder en
Mannacht vormen zich plaat-
selijk mistbanken bij mini-
Mumtemperaturen rond de 3
traden. Morgen overdag zijn

flinke zonnige perioden enteopt de temperatuur op tot
13 graden bij een zwakke

te-t matige zuidwestelijke
Mnd.
"oor verdere informatie be-
teeffende het weer in Limburg
kunt u bellen 06-91122346.

VANDAAG:
«on op: 07.23 onder: 18.21
Maan op: 06.18 onder: 16.27
MORGEN:«on op: 07.20 onder: 18.23
Maan op: 06.35 onder: 17.36

Massale steun voor 'bestraffing' van Nederland

Griekse premier roept op
tot beëindiging boycot

DOOR FRITS SCHILS

[ATHENE - De Griekse minister-president Konstanti-
nos Mitsotakis heeft een dringend beroep gedaan op zijn
[landgenoten de tegen Nederland en Italië gerichte boy-
cot onmiddellijk te beëindigen. De premier richtte zijn
oproep tot de winkeliers en consumenten zaterdag van-

Iuit het vliegtuig, dat hem voor een officieel bezoek van
twee dagen van Iran naar Teheran bracht.

ptitsotakis legde er de nadruk op
Wat de boycot politiek gezien al een
Mislukking is gebleken en zei dat
Pet volk moet begrijpen dat het bui-
tenlandse beleid van Griekenland
met op straat kan worden gevoerd,
pij noemde de actie in strijd met de
pG-verdragen over Europese sa-
menwerking en waarschuwde dat
Pc boycot negatieve gevolgen kan
hebben voor Griekenland.

uit niets blijkt nog dat, zoals insi-
in Athene vermoeden, de boy-

cot van korte duur zal zijn. De
Griekse bevolking schaart zich tot
dusver massaal achter de 'bestraf-
fing' van Nederland. Afgelopen za-
terdag breidde de boycot zich als
*en olievlek over het land uit.
&eeds meer dan 550 supermarkten

geven spontaan gevolg aan de actie.
Vier hotels in het centrum van de
hoofdstad weigeren voor onbepaal-
de tijd de toegang aan Nederlan-
ders. Radio Sky die de boycot-actie
tegen ons land ontketende, heeft de
Griekse burgerij opgeroepen alle
contacten met Nederlandse banken
in binnen- en buitenland te verbre-
ken.

vandaag
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Mariens keert niet terug in nieuwe rooms-rode coalitie

'Noodkabinet' België
staat voor zware taak

DOOR HANS DE BRUIJN

BRUSSEL - In 1988 had hij er drie
maanden voor nodig. Ditmaal had
Jean-Luc Dehaene aan drie weken
genoeg om België opnieuw aan een
rooms-rood kabinet te helpen. Vrij-
dagavond werden de onderhande-
laars van de Vlaamse en Waalse
christen-democraten en socialisten
het onder zijn leiding eens over de
vorming van een 'beperkt kabinet
met een urgentieprogramma.

Dat moet een einde maken aan de
politieke crisis waarin België na de
verkiezingenvan 24 november is te-
rechtgekomen. Donderdag zullen
de partijcongressenvan de Vlaamse
CVP en SP en de Waalse PSC en PS
het regeerakkoord moeten goed-
keuren. Volgend weekeinde kan
dan het nieuwe kabinet, wellicht
geleid door Dehaene zelf, al door
koning Boudewrjn worden beëdigd.

Het staat vast dat Wilfried Martens,
die gedurende twaalf jaar negen ka-
binetten heeft geleid, niet meer zal
terugkeren. Andere kandidaten
voor het premierschap zijn deWaal-
se christen-democraatWathelet, die
de voorkeur van koning Boudewijn
heeft, en de Vlaamse socialist Willy

Claes, minister van Economische
Zaken en vice-premier, die in elk
geval in het kabinet terugkeert.
De oude rooms-rode coalitie wordt
dus voortgezet, zij het nu als een
'beperkte' regering en met een
noodprogramma. Het regeerak-
koord telt slechts 28 bladzijden en
bevat alleen hoofdlijnen van het be-
leid op vijf terreinen: overheidsfi-
nanciën, de verdere federalisering,
een maatschappelijk urgentiepro-
gramma, bestuurlijke vernieuwing
en buitenlands beleid.

Er is gekozen voor de formule van
een rooms-rood noodkabinet, nadat
was gebleken dat andere stabiele
combinaties niet te vormen waren.
Er worden in België dan ook nogal
wat vraagtekens gezet bij de term
'noodkabinet'. In het akkoord is af-
gesproken dat de regering 'alles zal
doen wat nodig is' voor het bestuur
van het land, en het zou wel eens
langer kunnen aanblijven dan men
nu verwacht. Het grootste manco is
het ontbreken van een tweederde
meerderheid, nodig voor de verdere
staatshervorming.
Die staatshervorming - waarbij
België nog verder gefederaliseerd
zal worden - is één van de hoofd-
thema's in de Belgische politiek. Er
is nu afgesproken dat de nieuwere-
gering vóór de zomer met voorstel-

len zal komen voor het afstoten van
nog meer bevoegdheden naar Wal-
lonië en Vlaanderen.
Hoofdopdracht van het kabinet
wordt echter het gezondmaken van
de overheidsfinanciën. Uitgangs-
punt daarbij is het voldoen aan de
eisen dieworden gesteld om in 1999
te kunnen deelnemen aan de econo-
mische en monetaire unie (EMU)
van de EG. Het financieringstekort
(nu 6,2 procent) moet via drastische
bezuinigingen worden terugge-
bracht tot 3 procent in 1996. Tot
woede van de liberale oppositie
sluiten de coalitiepartners ook be-
lastingverhoging niet uit.

Café in Jeruzalem stort in: 23 doden
JERUZALEM - Oost-Jeruzalem rouwt om de dood van 23 mensen, die
zaterdag om het leven kwamen bij het instorten van een koffiehuis. Er
zijn 22 gewonden. Pas gisteren tegen het eind van de middag kon het
laatste slachtoffer worden geborgen uit metersdikke lagen puin en mod-
der. De oorzaak van de ramp was het breken van een muur rond een
hooggelegen islamitische begraafplaats naast het koffiehuis, onder de
druk van grote hoeveelheden water en sneeuw.
De muur kwam terecht op het dak van het café, dat daarna instortte. De
meeste slachtoffers moeten op slag dood zijn geweest. Sommigen werden
aangetroffen met de slang van een waterpijp nog in de mond. De redding-
soperatie verliep traag, doordat grote hoeveelheden aardevan de begraaf-
plaats op het ingestorte koffiehuis terecht waren gekomen. De aardver-
schuiving nam graven met menselijke skeletten mee, wat de plaats van
de ramp een extra macabere aanblik gaf.
Eenheden van de grenspolitie hadden moeite honderden familieleden
van koffiehuis-bezoekers weg te houden van de ruïne.

Bouwers vrezen
hogere prijzen
koopwoningen

HILVERSUM - Het voornemen
van het ministerie van Justitie om
kopers van een huis vijf procent
van de koopsom te laten inhouden
tot drie maanden na de oplevering,
zal leiden tot een stijging van de
prijzen van huizen. Dat verwacht de
Vereniging Gxootbedrijf Bouwnij-
verheid.
Het plan van Justitie is bedoeld om
kopers van een huis een waarborg
te bieden tegen verborgen gebreken
bij nieuwe woningen. Volgens de
Vereniging Eigen Huis, die al jaren
voor zon regeling pleit, vertoont
een nieuwe woning vaak tientallen
gebreken. Een koper is niet in staat
die allemaal bij de oplevering te tra-
ceren.
De woordvoerder van de Vereni-
ning Grootbedrijf Bouwnijverheid
meent echter dat het plan van Justi-
tie 'kopers zal stimuleren ontevre-
den te zijn.' Hij meent zelfs dat
kopers moedwillig vernielingen in
hun huis zullen aanbrengen, om vijf
procent van de koopsom in hun zak
te kunnen steken. Het zou dan gaan
om een bedrag van gemiddeld
10.000 gulden.

Haarlemse jongen
vrij na ontvoering
ROTTERDAM - De politie in Rot-
terdam heeft zaterdag een einde
gemaakt aan de ontvoering van een
15-jarige jongen uit Haarlem. Het
slachtoffer werd woensdag ont-
voerd.
De jongen werd vastgehouden in
een woning in Rotterdam. Vermoed
wordt dat de ontvoerders op losgeld
uit waren.
Bij de bevrijding van de Haarlem-
mer zijn drie Rotterdammers van
24, 26 en 32 jaar gearresteerd. De
bevrijdingsactie werd uitgevoerd
door een speciaal arrestatieteam.
Bij de verdachten zijn een vuurwa-
pen en handboeien in beslag geno-
men.
Het onderzoek in de zaak is verricht
door een regionaal bijstandsteam
van vijftien rechercheurs, dat van-
uit Haarlem opereerde. Door aan-
wijzingen uit het criminele milieu
wist de politie dat het slachtoffer
zich in Rotterdam bevond. De jon-
gen is inmiddels weer thuis bij zijn
familie.

Meisje vermoord
SON - Vlakbij het Wilhelminaka-
naal in het Brabantse Son is zater-
dag het stoffelijk overschot gevon-
den van de 17-jarige Sindy van
Leeuwaarden uit Eindhoven. Het
meisje is door messteken om het le-
ven gebracht. In verband met het
misdrijf is een 17-jarige vriend van
het meisje aangehouden. Volgens
de politie is er geen sprake van een
zedenmisdrijf.
Het onderzoek wordt verricht door
een recherche bijstandsteam van 15
rechercheurs. In het belang van het
onderzoek wil de politie geenverde-
re mededelingen doen.

" De kop is eraf: Limburg heeft er, van Mook tot
Vaals, alweer twee dolle dagen opzitten. De zonnigste
en warmste carnaval sinds een hele tijd overigens. De
laatste jaren waren sneeuw en storm nogal eens spel-
breker, maar dit keer hebben ook de weergoden een

Azeri's rouwen

Kamer heeft oor voor
Woede van provincies
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# Een bejaarde inwoner van de Azerbajdzjaanse stad Ag-
dam - op de grens van de Armeense enclave Nagorno-
Karabach die zowel door Armenië als Azerbajdzjaan
wordt opgeëist - rouwt bij het lichaam van een jongetje
dat is omgekomen tijdens beschietingen zaterdagochtend
door Armeense troepen. Bij de aanval vielen twee doden en
werden diverse gebouwen zwaar beschadigd. Gisteroch-
tend werden in Nagorno-Karabach drie plaatsen met een
voornamelijk Azerbajdzjaanse bevolking van Armeense
zijde bestookt met raketten en granaten. Daarbij vielen ten.
minste zes doden. Foto: epa

Zomers carnaval

feestneus op. Eindelijk, zoals hier in Heerlen, weer
eens ouderwets straatcarnaval en drommen toeschou-
wers bij de optochten. Kortom: een beetje carnaval in
Rio. Voor een foto-impressie van carnaval in uw ei-
gen omgeving, zie pagina 6. Foto: dries linssen



Biografie
De overzichtstentoonstelling in het
Grand Palais en de bijbehorende
fraaie catalogus besteden relatief
weinig aandacht aan de biografie
van Lautrec. Een bewuste keuze, zo

schrijft de Engelse Lautrec-kenner
Richard Thomson in de catalogus.
Zijns inziens is het zicht op de wer-
kelijke kwaliteiten van Lautrec ern-
stig vertroebeld geraakt door de
nadruk op zijn afkomst, uiterlijk en
levenswandel. Thomson vindt dat
het voor eens en voor altijd tijd is
om af te rekenen met de 'mythe' dat
Lautrec zich vanwege zijn lichame-
lijke afwijkingen afgewezen voelde
door zijn eigen klasse en zich daar-
door wel haast moest identificeren
met de zelfkant van het leven, met
hoeren, souteneurs en alcoholisten;
het enige milieu dat hem onvoor-
waardelijk geaccepteerd zou heb-
ben.

Lautrec was inderdaad allesbehalve
een schoonheid. Amper een meter
vijftig lang, mank nadat hij op jeug-
dige leeftijd beide bovenbenen had
gebroken, lijdend aan een botziek-
te. Bovendien 'gezegend' met een
naar verhouding veel te groothoofd
dat op zijn beurt weer werd gedomi-
neerd door een buitensporig grote
neus, moet hij een merkwaardige
verschijning zijn geweest in het Pa-
rijse uitgaansleven. Volgens Thom-

son werd Lautrec echter nauwelijks
gehinderd door zijn afkomst, uiter-
lijk of opvoeding. Zijn fascinatie
voor het nachtlevenrond Montmar-
tre kwam eerder voort uit de perma-
nente behoefte zich te amuseren.

Lautrec was niet alleen een groot
kunstenaar, maar ook een levensge-
nieter. En Thomson sluit niet uit
dat Lautrec ook uit 'marketing'-
overwegingen Montmartre als the-
ma koos. Het Montmartre van de
jaren negentig van de negentiende
eeuw was, t immers een bloeiend
amusementscentrum. De meer dan
200 café-cabarets, nachtclubs en
danspaleizen voerden een hevige
strijd om de klant. Publiciteit was
daarbij een belangrijk wapen en
voor kunstenaars als Toulouse-Lau-
trec viel er goed geld te verdienen
met het ontwerpen van affiches.

Nieuwe uitgave QM
HOENSBROEK - Van Neerlandicus Ben van Melick uit
Hoensbroek is onlangs een dubbelnummer verschenen van
het onregelmatig verschijnend literair periodiek QM. De
nieuwste editie heeft de ondertitel 'Literatuur in en uit Lim-
burg 2. Hoor en wederhoor' meegekregen.

Het is een persoonlijkereactie van de uitgever/schrijver op de
kritieken die naar aanleiding van de vorige uitgave, QMS, zijn
gepubliceerd.
Bovendien besteedt QM6/7 uitvoerig aandacht aan de discus-
sie die op 3 maart van vorig jaar in Kasteel-Oost in Valkenburg
over het thema 'Literatuur in Limburg' is gevoerd. Een uitge-
breid notenapparaat completeert het 52 pagina's tellend ge-
schrift.
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Affichist
Toulouse-Lautrec was inderdaad in
zijn tijd vooral bekend als affichist.
Hij maakte onder andere affiches
voor de in 1889 geopende Moulin
Rouge en voor diverse sterren van
de 'Belle Epoque'. Danseressen als
Jane Avril en Loie Fuller, de zange-
res Yvette Guilbert en vooral de
cabaretier Aristide Bruant dankten
een belangrijk deel van hun popula-
riteit aan deopvallende affiches van
Lautrec die op grote schaal in Parijs
werden gedistribueerd. Dankzij
Lautrec zijn hun namen honderd
jaar later nog steeds bekend.

Vooral het affiche 'Aristide Bruant
dans son cabaret' is wereldberoemd
geworden. Het is een goed voor-
beeld van hoe Lautrec met zo wei-
nig mogelijk middelen een persona-
ge dramatisch en ietwat karikatu-
raal neer wist te zetten. Rechte
lijnen en confronterende kleuren
zijn kenmerkend voor zijn affiches.
Die combinatie maakte ze ook zo
effectief als promotiemiddelen. In

het Grand Palais is een tiental origi
nele affiches van Lautrec te zien.

Waren zijn talenten als affichist en
illustrator tijdens zrjn leven alge-
meen erkend, dat gold bepaald niet
voor zijn schilderijen. Toen Lautrec
in 1887 zijn onderkomen in Mont-
martre voor een inrichting moest
verruilen, liethij ruim tachtig schil-
derijen achter. De volgende huur-
der verbrandde de helft, de rest
werd door zijn conciërge uitgedeeld
in café's en bars in de buurt. Zelfs
een oom verbrandde acht schilde-
rijen van neef Henri omdat hij niet
herinnerd wilde worden aan de
'schande van de familie.

En in 1926 haalde een louche kunst-
handelaar het in zijn hoofd twee
grote doeken van Lautrec in acht
stukken te snijden omdat ze op die
manier wellicht beter te verkopen
waren. De twee doeken, oorspron-
kelijk gemaakt ter versiering van
een kennistent, zijn enkele jaren la-
ter zo goed en zo kwaad mogelijk
hersteld en naast 68 andere schilde-
rijen van Lautrec te zien op de over-
zichtstentoonstelling.

Kermis
De tentoonstelling zelf is heel inge-
togen. In de vertrekken waar Lau-
trecs werk hangt, heerst een sche-
merachtig licht; directe lichtinval
wordt geweerd. Een manier om de
sfeer van de door Lautrec zo gelief-
de nacht op te roepen. Alleen de
werken van de kunstenaar worden
belicht en krijgen zo een extra ac-
cent. De presentatie staat in schril
contrast met de commerciële ker-
mis die buiten heerst.

'tipi'. In de tent zijn tientallen voor-
werpen te koop die in de verte iets
met Lautrec te maken hebben. Van
'pin's' (speldjes) en boordeknopen
met zijn initialen tot sjawls, briefpa-
pier, stropdassen en serviesgoed
versierd met afbeeldingen van zijn
werk. Het toppunt is een wandel-
stok van het soort waar de manke
schilder zich van bediende. Dewan-
delstok kost het lieve sommetjevan
ruim vijfhonderd gulden, maar
blijkt dan ook over verborgen kwa-
liteiten te beschikken. In de hand-
greep zijn twee minuscule borrel-
glaasjes verwerkt alsmede een
houder voor (sterke) drank. Een
'gimmick' op de rand van het sma-
keloze.

De hele commerciële kermis doet
denken aan de taferelen rond de
grote Van Gogh-tentoonstelling in
Amsterdam. Van die tentoonstel-
ling heeft het Grand Palais ook het
reserveringssysteem deels overge-
nomen, een primeur voor Frankrijk.
Op maandag, donderdag en op zon-
dagmiddag kan iedereen in princi-
pe terecht, maar op andere dagen is
reserveren verplicht. Om de ver-
wachte stroom van 500.000 bezoe
kers in goede banen te kunnen lei
den, laat het Grand Palais maxi
maal 900 bezoekers per uur toe.

Parallel aan de overzichtsten-
toonstlling in het Grand Palais is
een selectie van Lautrecs grafische
werk te zien in de Bibliotheque Na-
tionale. Het Musée d'Orsay speelt
ook op de tentoonstelling in met
een expositie genaamd 'Paris au
temps de Lautrec' ('Parijs ten tijde
van Lautrec').

Lautrec is anno 1992 big business,
zo blijkt. Voor de ingang van het
Grand Palais staat een pakweg
twintig meter hoge witte tent, een
soort groot uitgevallen Indiaanse

Expositie: Toulouse-Lautrec. In:
Galeries Nationales du Grand Pa-
lais te Parijs. Tot en met 1 juni
1992. Entree 50 frank (116,50). Re-
serveren: Tel. (09-331) 44131710.

kunst

Grote overzichtstentoonstelling in Grand Palais te Parijs

Toulouse-Lautrecs fascinatie
voor het Parij se nachtleven

DOOR HANS GERTSEN

PARIJS - Wat was Henri de
Toulouse-Lautrec nu eigenT
lijk? Een aan lager wal geraak-
te aristocraat die toevallig ook
nog schilderen kon, of een ge-
nie; de laatste grote Franse
meester van de negentiende
eeuw? De waarheid ligt ergens
in het midden, zo blijkt uit de
grote overzichtstentoonstel-
ling die het Grand Palais in
Parijs aan Lautrec gewijd
heeft. Van 22 februari tot en
met 1 juni zijn daar zon 200
werken te zien van de kroniek-
schrijver van het Parij se
nachtleven aan het eind van
de vorige eeuw.

Als de tentoonstelling een ding dui-
delijk maakt, dan is het wel dat
Toulouse-Lautrec een ongewoon
veelzijdig kunstenaar was. Lautrec
was schilder, tekenaar en graficus
tegelijk. Maar binnen het veelzijdi-
ge oeuvre dat hij heeft nagelaten
zrjn desondanks een paar duidelijke
constanten aan te wijzen, zoals zijn
hang naar het karikaturale, naar het
vervormen van de werkelijkheid zo-
dat die in al haar lelijkheid weer iets
moois krijgt.

De kunstgeschiedenis heeft lange
tijd niet goed raad geweten met 'de
lelijke dwerg uit Albi'. Toulouse-
Lautrec, in 1864 geboren als zoon
van een oude en respectabele adel-
lijke familie, heeft er' tijdens zijn
leven ook veel aan gedaan om te
ontsnappen aan de indeling in een
stroming of richting. Hij kende Van
Gogh, Degas en andere grote tijdge-
noten, nam af en toe deel aan expo-
sities van de toenmalige avant-gar-
de, maar bleef altijd een randfiguur.

Waar de impressionisten zich vooral
voor de natuur interesseerden, koos
Toulouse-Lautrec de stad als thema
en dan met name het nachtleven
rond het Montmartre van de jaren
negentig. Lautrec legde het leven in
de café-cabarets vast, in het circus,
het theater en vooral ook in de vele
bordelen dieMontmartre telde. Een
leven waaraan Lautrec gretig deel-
nam en waarvoor hij ook de prijs
zou betalen: de schilder overleed in
1901, op 37-jarige leeftijd, aan de ge-
volgen van jarenlang alcoholmis-
bruik en een verwaarloosde ge-
slachtsziekte.

" Yvette
Guibert
chantant
'Linger Longer
Loo', te zien in
het Grand
Palais.

" 'Femme tirant son bas' van Toulouse-Lautrec

recept

Chocoladerijst met
sinaasappelsmaak

DOOR HUUB MEIJER

Benodigdheden voor 4 perso-
nen: 2 el cacaopoeder, 3 el sui-
ker, sap van 2 sinaasappels, 5 dl
water, 200 g langgraanrijst, ge-
raspte schil van 1 sinaasappel, 60
g geconfijte sinaasappelschille-
tjes, 2 tl vanille-essence, 50 g fijn-
gehakte pure choclade, 2'/z dl
opgeklopte slagroom.

Blancheer sinaasappelschilletjes
en snijd ze vervolgens in hele
dunne sliertjes. Breng ze met
water aan de kook, zeef en spoel
af met koud water.

Doe cacaopoeder, suiker, sinaas-
appelsap en water in een pan en
breng al roerende aan de kook.
Voeg de rijst toe en kook deze
volgens de gebruiksaanwijzing
op de verpakking en laat afkoe-
len.

Roer geraspte sinaasappelschil,
geconfijte sinaasappelschilletjes,
vanille-essence en fijngehakte
stukjes chocolade 'door de rijst
en spatel er ten slotte de opge-
klopte slagroom doorheen.

27 ensembles uit
zeven landen op

internationale
wedstrijd voor
kamermuziek

Record-aantal deelnemers
voor Hennen Concours

HEERLEN - Voor de zevende keer
organiseert de Stedelijke Muziek-
school van Heerlen op zaterdag 14
en zondag 15 maart het naar haar
oprichter genoemde Charles Hen-
nen Concours voor jeugdigebeoefe-
naars van kamermuziek. Er nemen
dit keer 27 trio's, kwartetten en
kwintetten uit zeven landen aan
deel.

Een record-aantal, zo deelde con-
cours-directeur Peter Weinstock
mee. Het Charles Hennen Concours
mag volgens hem uniek genoemd
worden. Het heeft een Europees ni-
veau bereikt en is erkend door de
European Music Competition for
the Youth (EMCY), waarbij zestien
landen zijn aangesloten. Deze er-
kenning betekent dat de EMCY-lan-
den de winnaars van hun nationale
concoursen kunnen doorsturen
naar het Europese muziekevene-
ment in Heerlen.

De 27 ensembles uit Nederland (on-
der andere Amsterdam en Den
Haag), Rusland, België, Verenigd
Koninkrijk, Bulgarije, Tsjechoslo-
wakije (Praag) en Oostenrijk (We-
nen) komen uit in vier categorieën,
te weten A-, B- en C-categorie plus
amateurs vanaf 22 jaar.
In deA-categorie mogen uitsluitend
ensembles optreden waarvan de le-
den niet ouder zijn dan zestien jaar.
Tot de B-categorie behoren kamer-
muziekbeoefenaars tussen 17 en 22
jaar en de C-categorie is bedoeld

voor jonge professionele musici tot
en met 26 jaar.

In deze laatste categorie treden dit
keer dertien ensembles op. Hun
verrichtingen worden beoordeeld
door een internationaal samenge-
stelde jury onder voorzitterschap
van Theo Olof. De jury voor de A-
en B-categorie en van de amateurs
staat onder voorzitterschap van Qui
van Woerdekom.
De eerste prijs in de C-categorie be-
draagt 10.000 gulden en de tweede
prijs 7.500 gulden. De winnaar van
de B-categorie ontvangt 3.000 gul-
den, van de categorie amateurs
2.000 gulden en van de A-categorie
de prijs van Heerlen groot 1.500 gul-
den.

De eerste prijzen worden alleen toer
gekend wanneer de winnaars vol-
doen aan hoge criteria, door de jury
gesteld. Verleden jaar werd om die
reden in de hoogste categorie de
eerste prijs niet toegekend.
De begroting van het Charles Hen-
nen Concours bedraagt rond de
150.000 gulden. DSM, een van de
sposors, heeft aangekondigd vol-
gend jaar niet meer van de partij te
zrjn.

De organisatie is op zoek naar een
andere hoofdsponsor om de conti-
nuïteit van het concours te garande-
ren. Bovendien verwacht men vol-
gend jaar voor nationale subsidië-
ring in aanmerking te komen.

" Het MinguetKwartet, vorig jaarwinnaar in deC-categorie

Solistenserie met Yo-Yo Ma
AMSTERDAM - Het Concertge-
bouw presenteert het komende sei-
zoen als meest opvallende nieuwe
serie een reeks concerten rond de
befaamde violoncellist Yo-Yo Ma.

„We willen in deze solistenserie
meer facetten van een musicus to-
nen dan in een enkel concert moge-
lijk is," aldus Concertgebouw-direc-
teur Martijn Sanders. PTT Neder-
land heeft zijn naam voor de
komende drie jaar aan de solisten-
serie verbonden, maar ook sponsors
als de Verenigde Spaarbank en de
NCM Credietverzekering doen een
inmiddels onmisbare duit in het
zakje. „We maken ons grote zorgen
over de steeds hogere bedragen die
solisten vragen," zegt Sanders. „Me-
de door de sponsorbijdragen kun-

nen we de toegangsprijzen op een
redelijk gemiddelde van 32 gulden
houden."

Oplossing van zaterdag
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puzzel van de dag

Horizontaal: 1, tennisterm; 3. vergissing;
6. rivier in Spanje; 11. een door ijzeroxyde
bruin gekleurde kwartssoort; 12. deel van
een overhemd; 13. citroen; 14. begin noch
eind hebbende; 16. plaaggeest; 19. hou-
ding; 21. bepaalde dolk; 22. van smart
versteende moeder; 23. vogel; 26. ge-
slacht van zangvogels; 29. schutsluis; 31.
rechtstreeks; 32. biddende vrouwenfiguur;
35. bepaald geweer; 36. traagheid; 37.
wild zwijn; 38. herfstbloem; 39. glazen
verpakking.

Verticaal: 1. bepaalde leemgrond; Z-
luchtklep; 4. evenwicht; 5. bijenhouder; /■

mager, schraal; 8. geneesheer; 9. rel, op'
stootje; 10. ongedurigheid; 15. betaal'
plaats; 17. Griekse markt; 18. adellii"
landhuis; 20. takje; 21. tennisterm; 24. of
zichzelf staand deel van een verhaal; 2»
uitroep van vreugde; 27. morel, zure kers'
28. opschorting; 29. (toe)stand; 30. deg?'
lijk, ordelijk; 33. klimop; 34. sprookjes!l'
guur.
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Minister Silajdzic roept op tot onmiddellijke erkenning

Bosnië kiest voor
onafhankelijkheid

Van onze redactie buitenland

SARAJEVO - Het referendum in Bosnië-Hercegovina over
de onafhankelijkheid van de republiek is 'geslaagd' en zal lei-
den tot 'internationale erkenning. Dit heeft de Bosnische
fftinister van Buitenlandse Zaken, Haris Silajdzic, gisteravond
Verklaard. Tijdens het referendum zouden volgens niet officië-le berichten ten minste drie mensen om het leven zijn geko-
ftien. De Serviërs in Bosnië, die tegen onafhankelijkheid zijn,
boycotten de volksraadpleging.

De stembureaus die sinds zaterdag
j^aren geopend, sloten gisteren om'9.00 uur plaatselijke tijd. De eerste
[ütslagen worden morgen verwacht,
bisteren rond het middaguur had
j^eer dan de helft van de 3,1 miljoen
kiesgerechtigden zijn stem uitge-
Ijjracht volgens de kiescommissie,

was voor Silajdzic voldoende
'^n te concluderen dat zijn repu-
bliek niet langer tot Joegoslavië

„Dit is voldoende om Bos-
tot soevereine staat te verkla-

fen", zei hij.
Xolgens Silajdzic heeft Bosnië metlet referendum voldaan 'aan de eni-
8e voorwaarde' die de EuropeseGemeenschap - naar de richtlijnen
ij^n de arbitragecommissie - nog
j^d gesteld om tot erkenning over

■* kunnen gaan. „We hopen nu ookfPoedig lid van de Verenigde Naties
* kunnen worden", zei de minister,

tegenstanders van onafhanke-
met name de Serviërs, boy-

cotten het referendum omdat ze bij
Joegoslavië willen blijven horen.üe Serviërs zagen er dit weekeinde

vanaf een eigen 'Servische re-
publiek Krajina' uit te roepen en
**ch van Bosnië af te scheiden, zo
Meldde Radio Belgrado gisteren na

een zitting van het parlement van
het zelfbenoemde 'autonome ge-
bied Krajina'.

Moederrepubliek
Wel namen de Serviërs zaterdag-
avond in Banja Luka een grondwet
aan van de 'Servische republiek
Bosnië-Hercegovina'. De afgevaar-
digden besloten ook een eigenrege-
ring, munt en televisie op te zetten,
maar de territoriale grenzen van de
republiek zijn in het document niet
vastgelegd.
Volgens de Servische leider, Rado-
van Karadzic, zullen de Serviërs
zich echter wel afscheiden en aan-
sluiten bij de 'moederrepubliek'
Servië als de moslims en de Kroa-
ten in de republiek zich voor onaf-
hankelijkheid uitspreken.
In de buurrepubliek Montenegro
moesten gisteren zon 410.000 kie-
zers zich uitspreken over de vraag
of Joegoslavië moet voortbestaan
als een Servisch-Montenegrijnse fe-
deratie. Functionarissen van de
kiescommissie zeiden dat het refe-
rendum 'vreedzaam' verliep. De
eerste uitslagen zijn nog niet bin-
nen. Verwacht wordt dat een meer-
derheidvóór zal stemmen.

FNV dreigt met
acties bij Akzo

UTRECHT - Als de directie van,et chemieconcern Akzo (22.500
JJ'erknemers) onvoldoende tege-moet komt aan de aanvullendevak-

op het gebied van de
O-t en de lonen - en daar ziet hetï'el naar uit - dan gaat de Indu-striebond FNV zijn leden raadple-gen over acties.

rat heeft een woordvoerder van dejjj'ootste bond bij Akzo zaterdag
/?eegedeeld na afloop van een ruim
'er uur durend overleg tussen de°onden en het chemie-concern overge cao-perikelen. Het FNV heeft de

directie tot woensdagavond de tijd
gegeven om weer met de bonden
om de tafel te gaan zitten.
Ook de Unie BLHP heeft aangekon-
digd indien nodig haar leden te zul-
lenraadplegen. Maar die bond vindt
het te vroeg om nu al te spreken
over acties.

Akzo-onderhandelaar Van Es her-
haalde zaterdag dat zijns inziens het
draagvlak voor het in januari be-
reikte principe-akkoord groot ge-
noeg is, ook al omdat de CNV-bond
en de VHP, de twee andere bonden
bij Akzo, het principe-akkoord wel
hebben omarmd. Heropening van
de onderhandelingen is een gepas-
seerd station, zo maakte Van Es za-
terdag duidelijk.

Dat Akzo alsnog aan de aange-
scherpte vakbondseisen tegemoet
zal komen lijkt dan ook zeer twijfel-
achtig. De Industriebond FNV
heeft al voor 9 maart actievergade-
ringen in het vooruitzicht gesteld.

Zwendel dure
auto's opgelost

SUTPHEN - Met de arrestatie vany'er mannen uit Oost-GelderlandJJebben politie en justitie een inter-
nationale autozwendel opgelost.
f*et viertal wordt verdacht van he-
'^g van auto's. De voertuigen wer-
den in Italië gestolen en vervolgens
J'oor verkoop overgebracht naar
Vaderland. Bij huiszoekingen wer-
den tien exclusieve auto's in beslag
benomen. De waarde bedraagt on-
Seveer een half miljoen gulden.

Islamitisch verzet
bestookt Kaboel

- Bij een raketaanval ope Afghaanse hoofdstad Kaboel zijn
jtterdag zeker zeventien doden en

f
*l gewonden gevallen. Eén van de
aketten, afgevuurd door de ver-
etsorganisatie Moejaheddin, kwameer op een semi-officieel geldwis-Selgebouw.

".Oiverse mensen zijn door de ex-
in stukken gereten. Her ener lagen ledematen", zo verklaardeen veiligheidsfunctionaris.

.en woordvoerder van het Afg-2aanse ministerie van Buitenlandse
c aken liet weten dat een raket pre-oes terechtkwam op een gebouwat dienst doet als semi-officiële

Op de binnen-'aats bevonden zich op het mo-ment van de inslag meer dan 100Mensen.

binnen/buitenland

Nederlanders willen
strenger asielbeleid

DEN HAAG - Veertig procent
van de Nederlanders wil dat er
veel minder of helemaal geen
asielzoekers tot Nederland wor-
den toegelaten. Dat asielzoekers
in een opvangcentrum strikt be-
waakt moeten worden vindt 32
procent. Een meerderheid (56
procent) meent dat uitgeproce-
deerde asielzoekers direct het
land moeten verlaten.

Dat blijkt uit een onderzoek on-
der ruim duizend Nederlanders,
in opdracht van RTL-4 en Het
Parool uitgevoerd door het NI-
PO. Tien procent van de onder-
vraagden vindt dat er helemaal
geen asielzoekers meer toegela-
ten moeten worden. Dertig pro-
cent is van mening dat het aantal

drastisch moet worden beperkt.
De grootste groep (45 procent)
vindt dat Nederland het aantal
asielzoekers beperkt moet hou-
den, terwijl 14 procent meent dat
zoveel mogelijk asielzoekers
moeten worden toegelaten.
Van alle ondervraagden staat 32
procent op het standpunt dat
asielzoekers in een opvangcen-
trum strikt moeten worden be-
waakt. Van deze groep zegt de

overgrote meerderheid dat er
daarbij geen onderscheid moet
worden gemaakt tussen kansrij-
ke en kansloze asielverzoeken.

Een meerderheid van de Neder-
landers vindt dat asielzoekers
het opvangcentrum in beperkte
mate mogen verlaten, met een
elektronisch pasje (36 procent) of
zonder (27 procent).
Opmerkelijk gegeven uit de en-

quête is dat een meerderheid
van de ondervraagden niet uit-
sluit dat economische vluchte-
lingen een verblijfsvergunning
kunnen krijgen. Slechts een
minderheid (34 procent) zegt dat
aan iemand die door de econo-
mische situatie in zijn land geen
of nauwelijks middelen van be-
staan heeft, helemaal geen ver-
blijfsvergunning moet worden
afgegeven.
Tenslotte blijkt de Nederlander
een soepeler houding voor te
staan tegenover gezinshereni-
ging dan tegenover gezinsvor-
ming door buitenlanders. De
meningen lopen uiteennaar poli-
tieke voorkeur. Alleen de aan-
hangers van Groen Links willen
een ruimhartiger asielbeleid.

Griekse troepen in staat van paraatheid

Vrees voor nieuwe
Albanese uittocht

DOOR FRITS SCHILS
ATHENE - De Griekse strijdkrach-
ten langs de grens met Albanië zijn
in verhoogde staat van paraatheid
gebracht. De maatregel is genomen
uit vrees voor een hernieuwde
vlucht van duizenden Albanezen
naar Griekenland. De bewakingvan
de 200 kilometer lange grens is ver-
sterkt met infanterie-eenheden. Op
verscheidene plaatsen hebben
tanks strategische posities ingeno-
men.

Met de parlementaire verkiezingen
in zicht - de tweede sinds de com-
munisten in december 1990 hun
machtsmonopolie opgaven - brei-
den anarchie en chaos in Albanië
zich steeds verder uit. Op verschei-
dene plaatsen in het land hebben
vorige week hongerige mensenmas-
sa's pakhuizen met levensmiddelen
leeggeplunderd en in brand gesto-
ken. In Pogradec aan het meer van
Ohrid kostten de voedselrellen aan
zes mensen het leven. Er waren
tientallen gewonden.
Ongeregeldheden werden ook ge-
meld in Pekin en Lushnja, respec-
tievelijk ten oosten en ten zuiden
van Tirana, alsmede in de havenste-

den Durres en Shengjin. Daar pro-
beerden verpauperde Albanezen
aan boord te komen van schepen
met bestemming Italië. Politie en
leger verhinderden de vluchtpo-
ging.
De Democratische Partij van Alba-
nië vermoedt achter de serie onlus-
ten van de laatste tijd de hand van
de Sigurimi. De oppositie is er vrij-
wel zeker van dat de geheime poli-
tie erop uit is door geënsceneerde
acties het verkiezingsklimaat dus-
danig te verzieken dat veel kiezers
worden afgeschrikt om op 22 maart
naar de stembus te gaan.
Griekenland wordt het laatste jaar
regelmatig opgeschrikt door misda-
den van ronddolende Albanese
vluchtelingen, die illegaal de grens
zijn overgetrokken. Vooral in de
grensstreek grijpt dit euvel om zich
heen.

In Rome is bekendgemaakt dat er
een eind is gekomen aan het Itali-
aanse hulpprogramma voor Alba-
nië. De Italianen hadden voor dit
doel 600 miljoen gulden uitgetrok-
ken. Behalve met levensmiddelen,
kleding en medicijnen zijn de Italia-
nen ook.bijgesprongen met school-
meubilair en modern lesmateriaal.

Financiering troepenmacht groot probleem

VN-vredesleger
naar Cambodja

NEW VORK - De Veiligheidsraad
van de Verenigde Naties heeft vrij-
dagnacht eenstemmig besloten een
grote vredesoperatie in Cambodja
te beginnen ondanks onduidelijk-
heid over de financiering ervan. De
operatie die moet uitmonden in al-
gemene verkiezingen in het voor-
jaar van 1993, gaat bijna twee mil-
jard dollar (3,5 miljard gulden)
kosten.
De Voorlopige Autoriteit van de
Verenigde Naties in Cambodja (UN-
TAC), die vrijdag officieel is opge-
richt, bestaat uit 15.900 'blauwhel-
men' en meer dan 5.000 politiemen-
sen en burgeradviseurs. De UNTAC
krijgt in het Zuidoostaziatischeland ongeveer de taken van een
overgangsregering.

De VN moeten toezien op de nale-
ving van een staakt-het-vuren, sol-
daten ontwapenen, sleutelministe-

ries leiden, schendingen van de
mensenrechten in kaart brengen en
de verkiezingen organiseren.

De missie in Cambodja is de op één
na grootste operatie in het bestaan
van de VN. De grootste, in 1960 in
Zaïre, het voormalige Belgische
Kongo, omvatte 20.000 man. Ook in

Joegoslavië is een grote VN-opera-
tie ophanden. Hierbij zijn ongeveer
14.000 soldaten betrokken.

De Verenigde Staten, dieopdraaien
voor dertig procent van de kosten
van vredesoperaties, hebben bij
monde van hun ambassadeur Tho-
mas Piekering gezegd zich in te zul-

len zetten voor kostenbeheersing.
De totale rekening voor de VN-vre-
desoperatie dreigen uit te komen
boven de drie miljard dollar. De
vredesmacht in Joegoslavië kost
600 miljoen dollar, terwijl de tien
reeds lopende vredesoperaties zijn
begroot op jaarlijks 700 miljoen dol-
lar.

De Algemene Vergadering moet
nog instemmen met de begroting.
Eerder gaf de Vergadering alleen
het groene licht voor de besteding
van 200 miljoen dollar aanvangs-
kosten.

Sinds Vietnam in 1978 het bewind
van de Rode Khmer ten val bracht,
zijn bij gevechten in Cambodja cir-
ca 75.000 mensen om het leven ge-
komen. In de vier jaar dat de Rode
Khmer aan de macht was, stierven
naar schatting een miljoen mensen.

Conservatieven: 'Ex-president schuldig aan ondergang SU'

Gorbatsjov wil voor
rechter verschijnen
MOSKOU - Michail Gorbatsjov
heeft zaterdag de hervormingen
die hij als president van de Sov-
jetunie doorvoerde verdedigd en
zich bereid verklaard zich voor
de rechter te verantwoorden alshet volk dat eist.

In een interview met de krant
Komsomolskaja Pravda leverde
Gorbatsjov ook kritiek op de lei-
ders van het Gemenebest van
Onafhankelijke Staten (GOS)
vanwege hun weifelachtige hou-
ding met betrekking tot de inte-
gratie van de voormalige Sovjet-
republieken. Voorts zei hij nooit
uit Rusland te zullen emigreren.

Twee maanden na zijn aftreden

is Gorbatsjov de laatste tijd be-
zig weer uit de schaduw te tre-
den. Hij is een krantecolumn
begonnen en heeft bezoeken
aangekondigd aan Duitsland, Ja-
pan en de Verenigde Staten.

Uit conservatieve hoek is geëist
dat een gerechtelijk onderzoek
tegen Gorbatsjov wordt inge-
steld, omdat hij heeft toegelaten
dat de Sovjetunie uiteenviel. Het
conservatieve dagblad Dien
vroeg zaterdag om een rechts-
zaak 'om te onderzoeken in wel-
ke mate Gorbatsjov persoonlijk
verantwoordelijk is voor de des-
integratie van de USSR.'

De krant beschuldigde hem er-

van de economie te hebben laten
ineenstorten en de republieken
te hebben toegestaan hun eigen
weg te gaan, met als gevolg na-
tionale conflicten en 'de verpau-
pering van het volk.'

Gorbatsjov zei tegen Komso-
molskaja Pravda niet bang te
zijn voor een proces. „Als de sa-
menleving daar behoefte aan
heeft, laat er dan een rechtszaak
komen, waarin ik zal zeggen dat
ik de perestrojka beschouwde en
nog steeds beschouw als een
moeilijk maar essentieel en
noodzakelijk proces", aldus de
ex-president.
Gorbatsjov liet zich in scherpe
bewoordingen uit over de leiders
van het Gemenebest, dievolgens
hem door geen overeenstem-
ming te bereiken over een geza-
menlijk beleid en niet vaak
genoeg bijeen te komen de ver-
splintering van het twee maan-
den oude GOS in de hand wer-
ken.

Steeds minder
voorstanders
dienstplicht

DEN HAAG - Steeds minder
Nederlanders zijn voorstander
van een militaire dienstplicht.
Eind vorig jaar was nog maar
32 procent vóór de dienst-
plicht. In 1990 was het percen-
tage voorstanders nog 44 en in
1989 49.
Dit blijkt uit een enquête in op-
dracht van de Stichting Maat-
schappij en Krijgsmacht.
De steun voor een vrijwilligers-
leger groeide, van 36 procent in
1989, 43 procent in 1990 en 55
procent eind vorig jaar.
Uit de enquête blijkt verder dat
65 procent van de bevolking de
krijgsmacht nodig vindt; 27
procent vindt het leger niet of
nauwelijks nodig. Tijdens de
Golfcrisis was 80 procent van
de ondervraagden nog van me-
ning dat Nederland moet be-
schikken over een eigen leger.

IRA verhevigt
terreurcampagne

LONDEN - Bij een explosie in het
centrum van Londen is zaterdag-
avond een lichtgewonde gevallen.'
De politie was een half uur vóór de
explosie telefonisch gewaarschuwd
dat in het gebied een bom zou ont-
ploffen.

Volgens het telefoontje zou de bom.'afgaan in een café in het centrum.
De politie besloot het gebied direct'
te evacueren en sloot delen van het.centrum af. Niemand heeft nog de
verantwoordelijkheid voor de aan-,
slag opgeëist. Zondagochtend heeft
de Britse mijnopruimingsdienstr'enkele uren vóór de komst van dui-
zenden voetbalsupporters, een bom,
van het lerse Republikeinse Leger
(IRA) onklaar gemaakt op het Lon-
dense spoorwegstation White Hart
Lane.
De IRA heeft zaterdag de verant-.
woordelijkheid opgeëist voor de
bomaanslag op een druk Londens,
treinstation, waarbij vrijdag 28 ge-
wonden vielen. De IRA zei in een inDublin openbaar gemaakte verkla-
ring niet de bedoeling gehad te heb-,
ben om burgers te verwonden en
gaf de politie de schuld de stations
niet op tijd ontruimd te hebben.

Onderzeeër
ramt sleper

DEN HAAG - De Nederlandse on-
derzeeër Zwaardvis is vrijdagavond
in aanvaring gekomen met de sleep-
boot Westgat vlak voor de marine-
haven in Den Helder. De Zwaardvis
liep weinig schade op. De sleepboot
daarentegen is flink beschadigd:
Persoonlijke ongelukken deden
zich niet voor.
De Zwaardvis keerde terug van eenNAVO-oefening bij Noorwegen:
Door nog onbekende oorzaak raak-
te de onderzeeër de achterkant van
de sleper aan bakboordzijde. Daar-
bij werd de brandstoftank van dé
sleepboot lek geslagen en maakte
het schip water.

VN roepen team
terug uit Irak

BAGDAD - De Verenigde Naties
hebben een team deskundigen op
het gebied van vernietiging van ra-
ketten teruggetrokken uit Irak.

Het acht man tellende team vertrok
zaterdagochtend vroeg uit Bagdad
naar Bahrein.
De groep wapendeskundigenkwam
vrijdag in Irak aan om toe te zien op
de vernietiging van de installaties
die worden gebruikt voor de pro-
duktie van Scud-raketten. De terug-
trekking van de deskundigen volgt
op de weigering van Saddam Hoes-
sein zijn raketinstallaties te vernie-
tigen.
De Veiligheidsraad van de Verenig-
de Naties heeft Irak gewaarschuwd'
dat de weigering om een begin te.
maken met de vernietiging van zijn
fabrieken van Scud-raketten 'ernsti-
ge consequenties' kan hebben.
In een verklaring die door de voor-
zitter van de raad, de Amerikaanse
VN-ambassadeur Thomas Picke-.
ring, werd voorgelezen, vroegen de,
15 leden van deraad Irak onmiddel»
lijk een hoge delegatie naar New,
Vork te sturen om te komen praten
over de noodzaak om medewerking
te verlenen aan de wapeninspecties
van de VN.

Russen verkopen
deel luchtmacht

MOSKOU - De luchtmacht in Rus*
land mag 1.600 vliegtuigen en hel*»
kopters aan het buitenland verkc-
pen en het geld dat die transactie
opbrengt gebruiken voor sociale
maatregelen als de bouw van onder-komens, voor salariëringen voor définanciering van belangrijke projec"
ten. President Boris Jeltsin vari
Rusland heeft hiervoor het groene
licht gegeven, zo heeft het onafha^';kelijke persbureau Interfax zaté£dag gemeld.
De toestellen mogen belastingvrij
worden verkocht en de luchtmachtmag zelf geïnteresseerde kopers
zoeken en contacten met hen leg-
gen, maar de levering zal geschie»
den via het Russische ministerie
van Buitenlandse Economische Be"
trekkingen. De verkoop mag hel
'noodzakelijke niveauvan gevechts^
capaciteit' van de luchtmacht niet
aantasten, aldus Interfax, dat niet
meldt welk type toestellen in dè
verkoop gaan.

Chaos op Duitse wegen

" Dichte mist, kettingbotsingen en kilometers files met va-kantiegangers. Dat was het beeld zaterdag op de autowe-
gen in met name het zuiden van Duitsland en in Frankrijk.
Bij de verscheidene botsingen waren ook vijftig tot zestig
Nederlandse auto's betrokken, zo meldde de ANWB zater-
dagmiddag. Volgens de bond raakten enkele Nederlandersalleen licht gewond.
Bij een aantal verkeersongelukken op Franse snelwegen
raakten zaterdag 53 mensen gewond, van wie vijf ernstig.

Bij de ongelukken 'werden in totaal 130 wagens in meer ofmindere mate beschadigd.

In Duitsland was het vooral in de deelstaten Beieren en
Baden-Würtemberg een chaos op de snelwegen. De foto is
genomen op de A6tussen Heilbron en Amberg waar 60auto's betrokken waren bij een botsing en zeker 14 mensen
ernstige verwondingen opliepen. Bij twee ongelukken el-
ders in Beieren vielen vijf doden. Foto: EPA
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'Mineraal Centraal'
in april al klaar

Van onze verslaggever

BAEXEM - Reeds in april hoopt het
Landbouwschap zijn plan 'Mineraal
Centraal' te hebben uitgewerkt. Het
betreft een alternatiefvoor het plan
dat de minister van landbouw, na-
tuurbeheer en visserij, drs Piet
Bukman, op Prinsjesdag ontvouw-
de. Het ligt in het voornemen van
de bewindsman om de mestregelge-
ving aan te scherpen. Hij wil dat 'te-
kortgebieden' schoon blijven en
'overschotgebieden' niet verder ver-
vuilen. Ook is hij voornemens om
de latente mestruimte, het deel van
het mestquotum dat veehouders
niet hebben benut, op te schorten.

Het Landbouwschap kwam met
een alternatief plan dat de verant-
woordelijkheid voor het mestpro-
bleem bij de individuele onderne-
mer legt. Het mestprobleem is
immers een mineralenprobleem.
Wat je in een dier of in de grond
stopt komt er ook uit, was de ach-
terliggende gedachte van de plan-
nenmakers.

Tijdens de algemene vergadering
van de Bond van Pluimveehouders
gewagde D66-Tweede-Kamerlid ir
Pieter ter Veer uit het Groningse
Woltersum van een 'zinloze opde-
ling' van Nederland in overschot-
en tekortgebieden. Het gaat om be-
drijven die met een overschot dan
wel met een tekort aan mest zitten.

Ter Veer vindt het 'onbillijk' om
boeren die niet aan het mestover-
schot hebben bijgedragen te straf-
fen door hun het onbenutte deel
van hun mestquotum te ontnemen.

Het alternatieve plan van het Land-
bouwschap noemde hij 'een beter
plan' dan dat van de regering. „Het
legt de verantwoordelijkheid waar
zij hoort te liggen: op bedrijfsni-
veau, bij de ondernemer."

Volgens ir Gerritsen leidt het plan
van hetLandbouwschap wel tot een
ingewikkelder administratie dan de
huidige mestboekhouding.

Wat met een goede mineralenboek-
houding kan worden bereikt, toon-
de Peter Ketelaars, een melkvee- en
varkenshouder uit Boekei. Hij
slaagde erin om de fosfaatproductie
per varken van 7,4 kg tot minder
dan5 kg terug te brengen. Voor Ke-
telaars is niet de fosfaatproductie
het grootste probleem, maar de stik-
stofgift.

Een wezenlijk onderdeel in de aan-
pak van het mineralenprobleem is
de mestverwerking. Volgens Gerrit-
sen is het 'een collectief belang dat
er mestverwerkingsfabrieken ko-
men.' Ook: 'dat de bedrijven collec-
tief worden gefinancierd: om te
voorkomen dat boeren elkaar kapot
concurreren.'

Om die reden heeft een commissie
onder voorzitterschap van het oud-
Tweede-Kamerlid Leo de Bekker
uit Empel voorgesteld om alle boe-
ren een heffing op te leggen. Het
voorstel behoeft evenwel de goed-
keuring van 'Brussel' dat in de hef-
fing 'een subsidie' ziet. 'Brussel' is
er nog altijd niet uit.

De verwachtingen ten aanzien van
de. mestverwerkingsfabrieken zijn
hoog gespannen. „Het zou best wel
eens kunnen zijn dat straks de
vraag van de fabrieken naar mest
groter dan het aanbod is," opperde
Ter Veer.

Overdracht losgeld mogelijk
mislukt door oefening ME

EINDHOVEN - De overdracht
van het losgeld, nabij Eindho-
ven, in de ontvoeringszaak van
het Belgische jongetje Anthony
de Clercq (11), is vorige week
mogelijk mislukt omdat de mo-
biele eenheid op dat moment
een oefening hield in die buurt.
Hoofdinspecteur A. van der
Toorn van de politie in Eindho-
ven heeft dit gisteren verklaard.

Volgens Van der Toorn was de
Eindhovense korpsleiding er
donderdagniet van op de hoogte
dat die avond in de buurt van
Eindhoven losgeld zou worden
overhandigd om de gijzelingvan
Anthony de Clercq te beëindi-
gen. Dat bleek hen pas naar aan-
leiding van verklaringen die zijn

vader, een steenrijke Belgische
textielhandelaar, vrijdag aflegde.
„Wij hebben donderdag geen en-
kele actie ondernomen die met
de ontvoeringszaak te maken
had. Wel vond op dat moment
een oefening plaats van ME-
chauffeurs", zegt Van derToorn.

Daarvoor hebben veertien ME-
bussen enkele uren in de omge-
ving van Eindhoven rondgere-
den, zowel in colonne als in een
groepjes. In die bussen zat alleen
een chauffeur. Tijdens de oefe-
ning reden de busjes niet alleen,
op de grote wegen, maar ook op
buitenweggetjes en bospaden.
Van der Toorn sluit niet uit dat
de ontvoerders de bussen heb-
ben zien rijden en dat ze daarvan
zijn geschrokken.

'Atoomgeleerden
ex-Sovjetunie in
dienst van Irak'

BERLIJN - Irak heeft
meer dan 50 nucleaire
geleerden uit de voor-
malige Sovjetunie ge-
worven. Dit hebben
twee van hen gezegd in
een gisteren gepubli-
ceerd vraaggesprek met
een Duitse krant.

Jegor Beloesov, een la-
ser-deskundige, en Vik-
tor Bakoenin, een ex-
pert op het gebied van
meervoudige kernkop-
pen, vertelden in een
gesprek met de Dresd-
ner Morgenpost dat zij
op weg waren 'naar een
militair complex in de
omgeving van Bagdad.'

De twee wetenschap-
pers zeiden dit op het

Berlijnse vliegveld.
Schönefeld. Volgens
hen waren naar schat-
ting 50 geleerden uit de
vroegere Sovjetunie nu
in dienst van de Iraakse
president Saddam
Hoessein.

Zij hadden een contract
voor vijf jaar onderte-
kend dat hun een
maandsalaris garan-1

deerde van 10.000 dollar
(ruim 18.000 gulden)
per maand. In Rusland
verdienden zij slechts
50 dollar per maand.

Beloesov was werk-
zaam in de 'verboden'
stad Arzamas-16 in de
Oeral en Bakoenin
werkte in een fabriek
voor kernwapens in de
buurt van Dneprope-

trovsk. „Wij hopen
werkzaam te kunnen
zijn in ons eigen specia-
lisme", zo zeiden zij.
„ledereen die iets te
bieden heeft, heeft een
kans."

In het Westen is men
zeer bevreesd voor een
uittocht van Sovjet-
kerngeleerden naar ont-
wikkelingslanden. Vol-
gens waarnemers is het
potentieel grootste ge-
vaar van het uiteenval-
len van de Sovjetunie
de mogelijke ongecon-
troleerde verkoop van
kernwapens, nucleaire
technologie en andere
kennis aan instabiele
landen in de Derde We-
reld.

Prijswinnaars van
optocht Heerlen

HEERLEN - De jury van de Heer-
lense optocht heeft gisteren de vol'
gende prijzen uitgereikt. Tussen
haakjes staat het optochtnummer.

Grote wagens: 1. V.V.De Hingste
(29); 2. Gene Noam (7); 3. De Swa-
hilis (57);
Einzelganger: 1. Ut gilde va de la-
chende eezel (20); 2. Oud Masjerang
(9); 3. Piet van der Does (64).
Kleine groepen: 1. De Dujdriekese
(61);2. De Breuselere (79); 3. Heele
3 (80).
Grote groepen: 1. De Tettereere
(19); 2. Kappes (48); 3. Ut Veerde
(68).
Sjpasskapellen: 1. De Knoevelaere
(21); 2. Miserabel (78); 3. Noet Niks
(66).
Muziekkorpsen: 1. Jachtharmonie
& Trompetterkorps Edelweiss (36);
2. Harmonie T.O.G. (14a); 3. Har-
monie Eendracht (43).
Drumbands: 1. Drumband Jong
Oranje (30a); 2. Drumfanfare Mo-
lenberg (23).

Bungalowpark in
Maasmechelen

MAASMECHELEN - Met het oog
op de bouw van een bungalowpark
in het Belgische Maasmechelen
heeft de NV Prinsenpark, die opge-
richt is door Center Parcs, een aan-
besteding uitgeschreven voor dfi
herstructurering van de vroegere
mijnterreinen. Die zijn uitgekozen
om het nieuwe bungalowpark te
bouwen. De herstructureringswer-
ken worden geraamd op circa 250
miljoen Belgische francs en omvat-
ten onder meer afbraak, bodemsa-
nering en meetwerkzaamheden-
Een grindbedrijf is momenteel nog
actief op de plaats waar het bunga-
lowpark moet komen, maar Centef
Parcs heeft een overeenkomst ge-
sloten in verband met de verkoop
van gronden. Naar verluidt, zullen
700 personen in het bungalowparK
aan de slag kunnen.

Automaat
gekraakt

VALKENBURG - Op het parkeer-
terrein van het casino in Valken-
burg werd de geldautomaat van ÓP
slagbomen opengebroken. De da-
der is er met een gering bedrag van-
door gegaan.

t
Op zaterdag 29 februari, is in alle rust van ons
heengegaan, voorzienvan de h. sacramenten op
de leeftijd van 74 jaar, onze inniggeliefde vader,
schoonvader, opa, broer, schoonbroer, oom en
neef

Joseph Gerard Hubert
Wouters
weduwnaar van

Florence Marie Stephanie
Lennertz

Wij bevelen hem in uw gebed aan.
Schaesberg: Pierre Wouters

Marian Wouters-Senden
Raoul

Beek: Georges Wouters
Bernadette Wouters-Erckens
Floor
Sander
Joris

Voerendaal: Michel Wouters
JeannetteWouters-Vankan
Familie Wouters
Familie Lennertz

Schaesberg 29 februari 1992
Corr.-adres: Brikkebekker 5
6372 DT Landgraaf.
De plechtige eucharistieviering, gevolgd door
de begrafenis, zal plaatsvinden op woensdag 4
maart a.s. om 10.30 uur in de parochiekerk van
de H. Michaël te Schaesberg-Eikske.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is
tot schriftelijk condoleren.
Avondwake dinsdag 3 maart a.s. om 19.00 uur in
voornoemde parochiekerk.
Gelegenheid tot afscheid nemen in het streek-
mortuarium (gelegen op het terrein van de Lüc-
kerheidekliniek), St. Pieterstraat 145 te Kerk-
rade-Chevremont, dagelijks van 18.00 tot 19.30
uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen
gelieven deze annonce als zodanig te willen be-
schouwen.

Diep bedroefd, maar dankbaar voor hetgeen hij
voor ons heeft betekend, geven wij u kennis van
het toch nog vrij onverwacht overlijden, in de
verpleegkliniek Schuttershof te Brunssum, in
de leeftijd van 81 jaar,van

Johann Hubert
(Sjeng) van der Loo

echtgenootvan

Berta Anna de Boer
Brunssum: B.A. van derLoo-de Boer

Loon op Zand: T.J. van derLoo
G.W.M, van der Loo-
van Herpen

Brunssum: F.H. van der Loo
S. van derLoo-van der Wal
en kleinkinderen
Familie Van derLoo
Familie De Boer

29 februari 1992
Corr.adres: Sterrenstraat 9, 6446 VM Brunssum
De crematie zal plaatsvinden op donderdag 5
maart as. in het crematorium te Heerlen, Im-
stenraderweg 10, om 10.30 uur.
Er is in het crematorium gelegenheid tot schrif-
telijk condoleren.
Vader is opgebaard in een der rouwkamers van
De Universele, hoofdstraat 100 te Hoensbroek;
gelegenheid tot afscheid nemen maandag 2
maart van 19.00 tot 20.00 uur, overige dagen van
14.00 tot 15.00 en van 19.00 tot 20.00 uur.
Zij die onverhoopt geen kennisgeving mochten
ontvangen, gelieven deze annonce als zodanig
te beschouwen.

Heden overleed, tot onze diepe droefheid, voor-
zien van de h.h. sacramenten der zieken, in de
leeftijd van 74 jaar, mijn dierbare echtgenoot,
onze goede en zorgzame vader, schoonvader,
lieve opa, broer, schoonbroer, oom en neef

Johannes Mathijs
(May) Kuijpers

echtgenootvan

Elfriede Cordewien
Wij bevelen zijn ziel in uw gebeden aan.

De bedroefde familie:
Landgraaf: E. Kuijpers-Cordewien
Landgraaf: t Martin

Fieny
Jolanda en Mario

Landgraaf: Herman en Mariet
Richard enKerensa

Landgraaf: Kitty en Koos
Mark, Bart en Paul

Landgraaf: Elly en Ger
Manon, Guido en Janine

Landgraaf: Erica en Paul
Sten enKelly
Familie Kuijpers
Familie Cordewien

Lückerheidekliniek, 1 maart 1992
Corr.adres: Keizerstraat 65
6371 AG Landgraaf
De plechtige eucharistieviering zal plaatsvinden
op donderdag 5 maart in de parochiekerk van
de H. Familie te Schaesberg-Landgraaf om 10
uur, waarna aansluitend crematie te Heerlen.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid tot
schriftelijk condoleren vanaf 9.30 uur.
Tijdens deavondmis van woensdag as. om 19.00
uur, zal de overledene bijzonder worden her-
dacht in voornoemde kerk.
De overledene ligt opgebaard in het streekmor-
tuarium van Kerkrade, gelegen op het terrein
van de Lückerheidekliniek, St.-Pieterstraat 145
te Chevremont; gelegenheid tot afscheid nemen
van 18.00 uur tot 19.30 uur.
Tevens een woord van dank aan het verzorgend
personeel en artsen van afdeling Merel van de
Lückerheidekliniek.
Zij die geen kennisgeving mochten hebben ont-
vangen, gelieven deze annonce als zodanig te
beschouwen.

, m

Met groteverslagenheid hebben wij kennis
genomen van het plotseling overlijdenvan
de heer

L.P. Vermeulen
Vanaf 1990 was hij voorzitter van de inter-
limburgse afdeling van het Algemeen Ne-
derlands Verbond afdeling Limburg.
Wij gedenken hem met gevoelens van
waardering en dankbaarheid.

Bestuur en leden
van het A.N.V.
afdeling Limburg

Met diepe verslagenheid, maar dankbaar voor de fijne jaren die wij
samen met hem mochten beleven, geven wij kennis dat geheel on-
verwacht van ons is heengegaan, mijn lieve man, onze zorgzame
vader, schoonvader, schoonzoon, broer, zwager, oom en neef

Pieter Hendrik
Walenbergh

echtgenootvan

Elisabeth Johanna Maria Erkens
Hij overleed in de leeftijd van 65 jaar, voorzien van het h. oliesel.

Schaesberg: E.J.M. Walenbergh-Erkens
Gouda: Léon Walenbergh

Monique Walenbergh-van Veen
Nijmegen: Marcel Walenbergh

Familie Walenbergh
FamilieErkens

6371 JALandgraaf, 28 februari 1992
Willem II laan 21
De plechtige uitvaartdienst zal gehouden worden op woensdag 4
maart a.s. om 11.00 uur in de parochiekerk van de H. Familie te
Schaesberg (Veldstraat), waarna aansluitend de begrafenis zal plaats-
vinden op der.k. begraafplaats te Schaesberg-Eikske.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is tot schriftelijk condo-
leren.
Avondmis tot intentie van onze dierbare overledene dinsdag3 maart
a.s. om 19.00 uur in voornoemde parochiekerk.
Gelegenheid tot afscheid nemen in de rouwkapel van Lindeman Uit-
vaartcentra, Beuteweg 32 te Nieuwenhagen, dagelijks van 18.15 uur
tot 18.30 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen gelieven deze annon-
ce als zodanig te willen beschouwen.

Diep getroffen zijn wij door het plotseling overlijden van de heer

Piet Walenbergh
lid van ons kerkbestuur

Voor al zijn werk dat hij als penningmeester met inzet en nauwgezet
verrichtte, zijn wij hem van harte dankbaar. Wij zullen hem in geloof
en groot respect gedenken.
Wij voelen ons verbonden met zijn echtgenote en kinderen.
Mogen zij troost en steun vinden in deze dagen.

Namens het kerkbestuur van de parochie van de
HeiligeFamilie (Veldstraat) te Schaesberg Landgraaf,
Ed. Serrarens, pastoor.

Met grote verslagenheid ontvingen wij het be-
richt van het overlijden van ons bestuurslid de
heer

J.A.H Hillen
Vele jaren heeft hij zich ingezet voor het belang
van onze vereniging, waarvoor hij de zilveren
legpenning ontving.

Namens het bestuur
van het Groene Kruis
afdeling Nuth

De plechtige eerste jaardienstvoor mijn dierba-
re echtgenoot

Joseph Gerard Engelen
zal worden gehouden op zondag 8 maart as. om
11.00 uur in de parochiekerk van de H. Michael
te Schaesberg Eikske.
Denk aan hem in uw gebed.

Mevrouw M.J. Engelen-Jongen
Jan, Tiny en Mireille Engelen

I .
Verdrietig, maar in het besef dat hem nu rust is
gegeven, hebben wij afscheid genomen van on-
ze broer, zwager, oom en neef

Hary L'Homme
Hij overleed op de leeftijd van 63 jaar.

FamilieL'Homme
29 februari 1992
Corr.adres: Mechelbeeklaan 41
6281 NR Mechelen, Wittem
De plechtige uitvaartmis zal worden gehouden
op woensdag 4 maart as. om 10.30 uur in de pa-
rochiekerk St.-Franciscus van Assisië, Laander-
straat Heerlen, waarna aansluitend crematie te
Imstenrade-Heerlen.
Rozenkransgebed met aansluitend avondmis,
dinsdag 3 maart om 18.10 uur in voornoemde
kerk.
Hary is opgebaard in de rouwkapel van het De
Weverziekenhuis te Heerlen; gelegenheid tot af-
scheid nemen aldaar, dagelijks van 16.00 tot
17.00 uur.
Zij die geen kennisgeving ontvingen, gelieven
deze advertentie als zodanig te willen beschou-
wen.

f
Stil en dapper is plotseling van ons heengegaan
in de leeftijd van 83 jaar, onze lieve moeder,
schoonmoeder, groot en overgrootmoeder, zus
en schoonzus

Mathilda Meens
weduwe van

Jos Erkens
Landgraaf: Enny Harmsen-Erkens

Ben Harmsen
Landgraaf: Guus Erkens

Gerda Erkens-Cremers
Landgraaf: Jo Erkens

Mia Erkens-Bloemen
Landgraaf: Frans Erkens

Virginie Erkens-Gulpers
en haar klein- en
achterkleinkinderen
Familie Meens
Familie Erkens

1 maart 1992
Corr.-adres, Kochslaan 6, 6373 GW Landgraaf
De plechtige uitvaartdienst zal gehouden wor-
den op donderdag 5 maart a.s. om 11.00 uur in
de parochiekerk van het H. Hart van Jezus,
Hoogstraat te Nieuwenhagerheide, waarna aan-
sluitend de begrafenis zal plaatsvinden op de
algemene begraafplaats aan de Kleikoeleweg.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is
tot schriftelijk condoleren.
Avondmis ter intentie van onze dierbare overle-
dene is woensdag 4 maart om 19.00 uur in voor-
noemde parochiekerk.
Gelegenheid tot afscheid nemen in de rouwka-
pel van Lindeman Uitvaartcentra, Beuteweg 32
te Nieuwenhagen, dagelijks van 18.30 tot 18.45
uur.
Voor vervoer kerk-begraafplaats v.v. is gezorgd.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen
gelieven deze annonce als zodanig te willen be-
schouwen.

f
Omringd door allen die hem liefwaren, hebben
wij, na een moedig gedragen lijden, in zijn ei-
gen, vertrouwde omgeving, afscheid moeten
nemen van mijn lieve man, vader, schoonvader,
opa, broer, zwager, oom en neef

Frans Pennings
echtgenootvan

Annie Reijnders
Hij overleed op de leeftijd van 73 jaar, voorzien
van het h. sacrament der zieken.

Schinveld: A. Pennings-Reijnders
Schinveld: André en Gemma

Pennings-Theunissen
Tim, Gonnie
Familie Pennings
FamilieReijnders

6451 BA Schinveld, 29 februari 1992
Kan. van Nuijsstraat 47
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de
begrafenis, zal plaatsvinden op donderdag 5
maart as. om 11.00 uur in de parochiekerk van
de H. Eligius te Schinveld.
Overtuigd van uw medeleven, is er geen condo-
leren.
De avondwake is woensdag 4 maart om 18.40
uur in voornoemde kerk.
De overledene is opgebaard in het mortuarium
van het ziekenhuis te Brunssum; bezoekuur da-
gelijks van 17.30 tot 18.30 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten hebben ont-
vangen, gelieven deze annonce als zodanig te
beschouwen.

" Hoog en droog op een terpje in het water wachten twee eenden op de lente. Officieel
zullen ze dan nog tot 21 maart geduld moeten hebben, maar alles wijst erop dat de lente
eigenlijk al is begonnen. Dit vredige tafereeltje werd gisteren vastgelegd in hartje Heer-
len. Om precies te zijn bij bejaardentehuis Douvenrade. Foto: DRIES LINSSEN

Wachten op de lente
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Vakantieverkeer
had grote haast
WEERT - Bij een snelheidscon-
trole op de autowegA2ter hoog-
te \&an Weert heeft de AlgemeneVerkeersdienst vrijdagavond in
totaal 211 automobilisten en bu-
schauffeurs op de bon geslin-
gerd. Het ging om een controlevan vakantieverkeer die twee
üur duurde. De hoogst gemetensnelheid bedroeg 188 kilometer
Per uur. Volgens depolitie reden
opvallend veel buschauffeurs tehard. Het gemiddelde tempo was
100 kilometer, terwijl 80 het
Maximum is. Ruim veertig over-
treders werden naar de kant van
jie weg gedirigeerd. De rest kanbinnenkort een accept-girokaart
°f dagvaarding thuis verwach-ten.

Overvallers
Uit op hasj
WEERT - Twee met een mes ge-wapende personen hebben zater-
dagavond aan deLaurenburg in"eert een inwoonster van die
Pfaats overvallen. Zij wisten haar
giftig gram hasj en een geldbe-
jag van honderdvijftig gulden
Afhandig te maken.Pc overvallers spraken Lim-
burgs dialect en vluchtten in een

Ford Taunus met
*Wart dak. Een verdachte was

21 jaar en tussen de
[■70 en 1.80 meter lang. Hij had''chtblond haar met een klein
jaartje en droeg een spijker-broek. De mededader is circa 25
jaaren had donkerbruin, kortge-

steil haar. Hij had een spij-
kerbroek en een donkerkleurige
'hii aan.

Bestuurder
raaktonwel

J^AASTRICHT - Een 37-jarigebestuurder van een taxibus raak-
* zaterdagavond omstreeks half
jieven onwel terwijl hij over de
rins-Bisschopsingel in Maas-zicht reed. Een van de inzitten-den lukte het om de bus tot stil-

,tand te brengen. Een in de
wonende arts verleendeperste. hulp. De taxichauffeurJ9d de pech dat ook de politie

J'erd gewaarschuwd. In het op-
sporingsregister stond vermeld'at hij nog een boete van 1230

moest betalen.

Fietsendief
achterhaald
Valkenburg - Dank zij snel
optreden van de politie kon een
'etsendief zaterdagmiddag wor-den gepakt. De man, een 31-jari-
j>e Valkenburger, had een gloed-
nieuwe citybike gestolen bij een
pinkel op het Walramplein. De
J2-jarige eigenaar van de fiets*)ad de man zien wegrijden en

meteen naar het politiebu-eau aan de overkant gerend om
j^hgifte te doen. De politie zettePlompt de achtervolging in en

de dief op de evenverderop gelegen Oosterweg.

Nederlanders in
Belgiëopgepakt

VV"ÏK -In het Belgische stadje
'sé, in de buurt van Luik, zijn

19 Nederlanders
j&gepakt. Ze waren opweg naar, rancorchamps, waar ze aan een

wilden deelnemen.
5* hadden onder meer verboden
fessen bij zich en gaspistolen
?et patronen en kogeltjes en
foegen een paramilitaire uitrus-

t'ng. De Nederlanders riskeren,e Worden vervolgd voor verbo-ven wapenbezit en lidmaatschap
een verboden militie. De op-

I^Pakte Nederlanders zijn 25 en
jaar oud. Ze werden na een

gedurige ondervraging vrij ge-
l^ten, maar het materiaal dat ze'■l zich hadden werd in beslag
«eriomen.

Overvaller (15)
op wintersport

Van onze verslaggever

AMSTENRADE - De
politie in Schinnen is
een 15-jarige jongen op
het spoor gekomen, die
verdacht wordt van een
poging tot overval op
een horlogezaak. De po-
litie beschikt over vol-
doende aanwijzingen
van ooggetuigen, maar
kan de jongenniet aan-
houden: hij bevindt
zich momenteel in
Zwitserland voor een
wintersportvakantie.

De poging tot overval
vond vrijdagavond

plaats in een horloge-
zaak aan de Hoofdstraat
in Amstenrade. De jon-
gen, van Amerikaanse
afkomst, hing een tijdje
in de winkel rond en
vroeg uiteindelijk om
batterijen voor een hor-
loge. Toen de eigenaar
hem die gaf, zei de jon-
gen dat hij geen geld
had.

Terwijl de winkelier de
batterijen opborg, haal-
de de jongeneen op een
pistool gelijkend voor-
werp tevoorschijn en
drukte dat in de zij van
de man. Deze wist de
jongen echter van zich
af te duwen. De over-
valler sloeg vervolgens
op de vlucht.
De politie beschikt be-

halve de verklaring van
de winkelier ook over
eenduidige aanwijzin-
gen van ooggetuigen.

Toen de politie afgelo-
pen weekeinde de ver-
dachte wilde aanhoude,
bleek die echter op va-
kantie te zijn. „We had-
den er graag een dien-
streis van willen maken
om hem op te halen.
Maar de officier van
justitie vond het niet
nodig. We, moeten dus
maar wachten totdat de
jongenterugkomt," ver-
zuchtte een woordvoer-
der van de politie in
Schinnen gisteren.

Conclusies
Hoewel er sprake is van een forst
groei van het aantal klachten, stel
de werkgroep klachtenevaluatie da
hieruit geen betrouwbare conclu
sies getrokken kunnen worden. Ir
het rapport staan alleen gegeven)die betrekking hebben op het aanta
meldingen. Voor betrouwbare con
clusies zou een meer kwalitatieve
benadering nodig zijn.

Dat in 1991 door 994 mensen werc
geklaagd, betekent niet dat er oot
zoveel klagers zijn. Een aantal var
hen heeft vorig jaarmeerdere maler
een klacht ingediend. Zo hebben 21
klagers in 1991 driemaal aan de be
getrokken. Het hoogste aanta
klachten van één klager bedroeg 44.

De werkgroep stelt ook dat een be-
trekkelijk kleine groep klagers rela-
tief veel klachtmeldingen door-
geeft. Er is, aldus de werkgroep,
dus geen sprake van een normale
verdeling van het aantal klachtmel-
dingen over het aantal klagers. Van-
daar dat zij het onmogelijk vindl
om uit dit soort gegevens betrouw-
bare conclusies te trekken.

Er wordt in het rapport ook nadruk-
kelijk op gewezen dat in bijna de
helft van de gevallen geklaagd
wordt over 'overig vliegverkeer.
Dat zijn de vliegbewegingen die zo-
wel overdag als 's avonds plaats
vinden. Ruim 28 procent van de
klachten heeft (uitsluitend) betrek-
king op nachtvluchten en een klei-
ne 17 procent op lesvluchten.
Opmerkelijk is wel dat, kijkend
naar het overzicht van 1985 tot en
met 1991, vooral in de gemeenten
Maastricht en Meerssen het aantal
klachtmeldingen fors is gestegen.
Daarentegen neemt al driejaar ach-
terelkaar het aantal klachten van
mensen in Beek af.

Melchior mogelijk
eigenaar van 57%

DSM-aandelen
HEERLEN - De Limburgse zaken-
man Leon Melchior heeft vermoe-
delijk meer dan de helft van de
DSM-aandelen in handen. Dat hard-
nekkige gerucht circuleert tenmin-
ste in beurskringen. Melchior wordt
aangewezen als eigenaar van de op
het eiland Curacao geregistreerde
naamloze vennootschap Hacor. De-
ze NV zou 57 procent van de DSM-
aandelen in bezit hebben. In Wil-
lemstad viel gisteren niet te achter-
halen of Melchior inderdaad de man
achter Hacor is. Aandeelhouders
worden op het eiland niet geregis-
treerd. Bekend is wel dat Melchior
in het verleden grote pakketten
DSM-aandelen heeft gekocht. Ha-
cor heeft twee miljoen aandelen in
handen met een beurswaarde van
ruim 200 miljoen gulden.

Carnaval
zonder

problemen
HEERLEN - Carnaval in Lim-
burg is tot dusverre uiterst rustig
verlopen. De politie kan terug-
zien op een weekend zonder noe-
menswaardige problemen. Het
korps in Sittard had nog het
meeste werk. Daar werden enke-
le automobilisten aangehouden
die te diep in het glaasje hadden
gekeken en werd een etalageruit
aan diggelen gegooid. De Roer-
mondse politie werd geconfron-
teerd met de vernieling van een
verkeerslicht en het omverdu-
wen van een auto. In andere
plaatsen bleven schade en over-
last eveneens beperkt. De poli-
tiekorpsen in Maastricht, Heer-
len, Kerkrade, Brunssum en
Landgraaf maakten slechts mel-
ding van kleine vernielingen en
een enkel onschuldig vechtpar-
tijtje.

Limburg

LSO en Opera
Zuid blijven
DEN HAAG - Forum Filharmo-
nisch moet verdwijnen. Opera
Forum mag als operabedrijf blij-
ven bestaan, maar dient voor de
begeleiding van operaprodukties
gebruik te maken van een van de
andere regionale orkesten in Ne-
derland. Dat is zo goed als zeker
het kernpunt uit het lang ver-
wachte advies dat de Raad voor
Kunst dinsdag uit zal brengen
San minister d'Ancona (WVC).
Dat zou betekenen datzowel het
LSO als Opera Zuid voor Lim-
burg behouden blijven.

Minister d'Ancona wil in de pe-
riode van het Tweede Kunsten-
Plan (1993-1996) fors op de regio-
nale orkestvoorziening bezuini-
gen. In november vroeg zij de
Raad voor de Kunst haar over
een drietal bezuinigingsvarian-
ten te adviseren. Het lijkt erop
dat de Raad nu voor de tweede
variant heeft gekozen.
Zij komt daarmee tegemoet aan
de wensen van de Limburgse po-
litici en de directies en besturen
Van de culturele instellingen in
onze provincie, die steeds heb-
ben laten weten deeerste en der-
de variant - waarbij LSO en
Opera Zuid zouden worden op-
geheven - onbespreekbaar te
vinden.

Politie haalt
'Nepcar' uit

carnavalsstoet
DOENRADE - Een 16-jarige
jongen is zaterdagmiddag uit de
optocht in Doenrade gehaald,
toen hij met een zelfgebouwde
auto wilde meerijden. De politie
constateerde dat het voertuig
geen snelheidsbegrenzer had en
sommeerde de bestuurder - die
dus ook niet over een rijbewijs
beschikte - uit de auto te stap-
pen.

Een woordvoerder van de politie

betreurde het gisteren dat inge-
grepen moest worden. „Maar de
versnellingsbak was niet afgere-
geld en het voertuig was niet
verzekerd. Er had minstens een
begrenzer tot 20 km/uur op moe-
ten zitten."
Met de vader van de jongen ont-
stond nog een hevige discussie
over het optreden van de politie,
maar die hield voet bij stuk. „Ik
kan me die reactie wel voorstel-
len, maar we moesten helaas de
deelname aan de optocht verbie-
den. Jammer, want het was een
leuk idee," aldus de politie. De
jongen had ingespeeld op de
naamswijziging van Volvo Car in
Nedcar, en was bovendien voor-
uitgelopen op de volgende ver-
andering: Nepcar.

Jaarrapport '91: toename van ongeveer 45 procent

Duizend klachten
over vliegveld Beek

Van onze verslaggever

BEEK - Het aantal klachten
over lawaai-overlast van vlieg-
tuigen die op Beek landen of
opstijgen is in 1991 opgelopen
tot bijna duizend. Dat bete-
kent een toename van circa 45
procent ten opzichte van 1990.

Slechts in één ander jaar
(1989) lag het aantal klachten
zo hoog als vorig jaar.
Dit blijkt uit het jaarrapportvan de
werkgroep klachtenevaluatie. Ver-
deeld over diverse categorieën is
het aantal klachten over nacht-
vluchten bijna verdubbeld, terwijl
de klachten over lesvluchten circa
20 procent daalden.

Verder blijkt dat op de Zuidlim-
burgse luchthaven steeds vaker een
vliegtuig buiten de officiële tijden
of limieten landt of opstijgt: het
aantal zogeheten extensies (toege-
stane overschrijdingen) steeg vorig
jaarmet 87 procent ten opzichte van
1990. Deze stijging is grotendeels
veroorzaakt door een toename van
het aantal ambulancevluchten, (ex-
tra) vluchten in verband met de in
december in Maastricht gehouden
Eurotop en het feit dat meer lucht-
vaartmaatschappijen gebruik ma-
ken van de Limburgse luchthaven.

Juwelen
gestolen

JABEEK - Bij een inbraak ir
Jabeek is afgelopen weekeinde
800 gulden en voor een flink be-
drag aan juwelen gestolen. De
inbraak vond plaats in een wo
ning aan de Etzenraderstraat
Onder de buit bevinden zich wit
en geelgouden sieraden, waar
van sommige bezet met briljan
tjes of saffier. De politie kon nie'
zeggen wat de waarde van de
buitgemaakte juwelen is.

Provincies tegen voorstel
van CDA voor 25 regio's
DEN HAAG - Het voorstel van de
CDA-fractie om Nederland in te de-
len in ongeveer 25 regionale bestu-
ren is voor de provincies onverteer-
baar. In plaats van de regio-vor-
ming, waarbij de provincies moeten
verdwijnen, dienen de provincies
juist hechter met elkaar samen te
werken en in de toekomst eventueel
te fuseren.

Dat vindt een werkgroep van het
Inter Provinciaal Overleg (de geza-
menlijke provincies) onder leiding
van de Overijsselse Commissaris
van de Koningin J. Hendrikx. De
provinciale besturen moeten zich
nog over het rapport buigen. De
provincies proberen met dit voor-
stel op één lijn te komen, voordat

staatssecretaris De Graaff-Nauta
(binnenlandse zaken) volgende
maand met een notitiekomt over de
toekomst van de provincie.

In het rapport over de rol van de
provincies in een toekomstige be-
stuurlijke indeling van ons land,
stelt de werkgroep voor vier (of
drie) 'groepen' van provincies te
vormen. De groep-Noord bestaat
daarin uit Groningen, Friesland en
Drenthe. Overijssel en Gelderland
vormen samen 'Oost' (maar kunnen
eventueel ook samen gaan met
'Noord'). De groep-West bestaat uit
Noord- en Zuid-Holland, Utrecht en
Flevoland. Tenslotte moeten Zee-
land, Noord-Brabant en Limburg

het samenwerkingsverband 'Zuid'
gaan vormen.
Redenen voor de hechtere samen-
werking noemt de werkgroep een
'extra impuls' aan het proces van
decentralisatie, het doelmatiger
werken op het gebied van milieu en
verkeer en de eenwording van Eu-
ropa.

Staatssecretaris De Graaff-Nauta
maakte vrijdag bekend een 'funda-
menteel onderzoek' in te laten stel-
len naar de verdeling van de 1,2
miljard gulden die de provincies
krijgen uit het zogehetenProvincie-
fonds. Aan de hand van de taken en
activiteiten van de provincieswordt
bekeken hoe deverdeelsleutel in de
toekomst dient te worden.

Reorganisatie zuiveringsschap veroorzaakt onrust bijpersoneel

Ambtenaren vrezen verlies functies
Van onze correspondent

ROERMOND/HEERLEN - Veel
buitendienstwerknemers van het
Waterschap Zuiveringsschap Lim-
burg (WZL) vrezen uitholling van
hun functies. Bovendien vermoe-
den zij dat ontslagen in het ver-
schiet liggen door de invoering van
een nieuwe organisatiestructuur en
door sloop van de installaties in
Heerlen, Schinveld en Simpelveld.
Op donderdag 12 maart zal de (amb-
telijke) Werkgroep Inventarisatie
Zuiveringsbeheer Organisatie
(WIZO) na lang onderzoek haar
eindrapportage aan het Algemeen
Bestuur in Roermond voorleggen.
Om efficiënter op de rioolwaterzui-
veringsinstallaties (rwzi's) te kun-
nen werken heeft de werkgroep een
Groeimodel Regio (GMR) bedacht.
Dat is een samenwerkingsverband
tussen een aantal regio's waar zich
installaties bevinden dat uiteinde-

lijk zou moet uitmonden in een
Absoluut Regio Model (ARM). Dat
model bestaat dan uit vier zelfstan-
dige werkeenheden die het totaal
van (nu nog) 22 zuiveringsinstalla-
ties en 145 pompstations omvatten.
Aan het hoofd van zon werkeen-
heid zal een chef (op HBO-niveau)
geplaatst worden.
Een van de voorstellen in de nieuwe
organisatiestructuur zou zijn om de
huidige functies van bedrijfsvoer-
ders en assistenten bij de zuive-
ringsinstallaties op te heffen. „Dat
zijn 35 personen", zegt een ver-
ontruste werknemer op een van de
lokaties. Hij ziet zijn naam liever
niet in de krant, beducht als hij is
voor een reprimande. „Zij zullen
naar mijn overtuiging in de toe-
komst als monteur verder moeten.

Bij de zuiveringsinstallaties van
Heerlen, Schinveld en Simpelveld
die op de lijst staan om gesloopt te
worden, werken ook nog eens tien

mensen. In het rapport staat niets
over een herplaatsing."

Hij vreest dat door die functieuit-
holling de arbeidsmotivatie bij de
bedrijfsvoerders en assistenten een
gevoelige tik zal krijgen. „Door die
verschuiving naar beneden zullen
andere medewerkers veroordeeld
worden tot het verrichten van uit-
sluitend ongeschoolde arbeid." In
schrille tegenstelling tot die opvat-
ting staat een brochure van het zui-
veringsschap waarin de directie
schrijft dat het schap als organisatie
oog dient te hebben voor de groei
en ontplooiing van de medewer-
kers. De stimulering van meer ver-
antwoordelijkheid .bij het individu
zou tot een van haar taken behoren.

Tjomme Meijer, hoofd technische
dienst van het WZL, begrijpt de on-
rust van zijn medewerkers niet
goed. „Dat WIZO-rapport is be-
doeld voor de toekomst. Maar het
mag zeker niet als een vaststaand

plaatje beschouwd worden. Boven-
dien gaan we, voor het aangeboden
wordt, nog uitgebreid met alle men-
sen op de zuiveringsinstallaties pra-
ten. Ontslagen zijn, zover ik weet,
zeker niet aan de orde."
De vakbond CFO/CNV, belegde vo-
rige week donderdag in Roermond
een spoedberaad waarbij dertig bui-
tendienstmedewerkers van de
rwzi's aanwezig waren. Deze achter-
banraadpleging zoals woordvoerder
P. Kamps het overleg noemde,
heeft geleid tot een brief aan het
Georganiseerd Overleg WZL. Daar-
in vraagt de CFO met spoed een
vergadering uit te schrijven om dui-
delijkheid te krijgen over het aantal
functies bij het WZL in de nieuwe
situatie. Bovendien wil de vakbond
weten op welke termijn de' nieuwe
personele functie-invulling van
kracht wordt. Oók wil de bond pra-
ten over een Sociaal Statuut voor
het geval afvloeiingsmaatregelen
toch werkelijkheid worden.

Twee ministers bij sleuteloverdracht

leers Jean-Louis I nam de stadssleutel over, onder toeziend
oog van de ministers Kok (rechts) en Andriessen (links).

Foto: FRITS WIDDERSHOVEN
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oostelijke mijnstreek

Carnaval in de Oostelijke Mijnstreek

De sleutelbos van Elly
DOOR HANSROOIJAKKERS

NUTH - Met een boodschappentas vol sleutels en
onderscheidingen begaf burgemeester Elly Coe-
nen-Vaessen zich in het weekeinde op pad voor de
sleuteloverdrachten in Vaesrade, Wijnandsrade,
Nuth, Schimmert en Hulsberg.
Ofschoon zij alle plichtplegingen met 'ein puütje'
moest doen - de burgemeester brak in Seefeld haar
pols - verliepen de vijf overdrachten van een leien
dakje. De (politieke) kwinkslagen bleven uiteraard
niet uit.
In Vaesrade zijn de 'Droepnaze', nu de bouw van
woningen al jaren opzich laat wachten, druk bezig
met de aanleg van een hekwerk rond de dorpsgren-
zen. „Als er toch niet wordt gebouwd, kan Vaesra-
dezich net zo goed afscheidenvan Nuth. En in het
midden wordt een moskee gebouwd, maar daar
wordt tenminste nog subsidie voor verleend",
grapte oud-prins Math I, bode op het gemeente-
huis in Nuth en 'privé-chauffeur' van de gebles-
seerde burgemeester. Aansluitend genoot zij zater-
dagmiddag volop van de kleine, maar fijne op-
tocht. Een fraaie vondst was de zoektocht naar
draagmoeders, nu er bijna geen kleine kinderen
meer zijn in Vaesrade. De begrafenis van het met
sluiting bedreigde Pomphuuske en de met een le-
dentekort kampende harmonie ('feest communi-
eanten in toekomst zonder muzikanten') waren
dankbare items.
Ceremoniemeester Frans Roebroek van de Veld-
kretsers in Wijnandsrade was zaterdagavond even
de tekst kwijt, maar de burgemeester wist hoe dat
kwam. „Ich begriep dien zurg noe dien drie doch-
ters Marie-Louise, Margot en Yvonne dich hubbe
verteld dat ze op eine daag goan trouwe."

Nuth, dat toch een voorbeeldfunctie heeft, moet
wat de sleuteloverdracht betreft in de leer bij de
kleinere kerkdorpen. Door een slechte geluidsin-
stallatie ging elke grap in het 'kokende' Trefcente-
rum verloren. Hetgeen oud-Opper Nachuul Toon
Zautsen de opmerking ontlokte: „De knoep va de
verwenning hubbe ze waal gevonge." De prima
optocht drukte het uurtje 'gebarentaal' echter naar
de achtergrond. De 30 (!) grote groepen gaven de
lange, bonte stoet extra kleur. Veel applaus kregen
de ontwerpers van de Nuther Luchtkastelen (de
nog niet gerealiseerde plannen) en de cavalerie
(raadsleden) die 'Miss Elly' ook tijdens het carna-
val in het gelid weet te houden.

De Taarbreuk in Schimmert bewees dat narren en
geloof tijdens carnaval onder het motto 'broeder-
schap in goede en slechte tijden' best samen kun-
nen gaan. Prins Marcel I hield zondagmorgen op
het eind van de mis zijn 'carnavalspreek' en na af-
loop was er in de sacristie een gezellig samenzijn
met pastoor In 't Veld als gastheer. Hij trakteerde
opkoffie, een stuk rijstevla met slagroom en (uiter-
aard) een pilsje. De reeks sleuteloverdrachten werd
zondagmiddag afgesloten in Hulsberg. In het ge-
meenschapshuis hielden de Beumerwalders en
prins Michel I een receptie waar geen eind aan leek
te komen. Na ruim 2/2 uur 'hendje schjudde' en
'kwatsj verkaupe' werden er enkele hete hangijzers
uit de proclamatie getild. De sleutel voor de oplos-
sing van het tekort aan verkeersbrigadiers ligt ook
niet op het gemeentehuis in Nuth: er zijn immers
geen ambtenaren die hun ogen een kwartier lang
kunnen openhouden. 'Meug va alle sjele kal en ge-
reis' verliet Elly Coenen, steunend op een skistok,
tegen drie uurDe Lange Berg: „Stel je voor, ik lan-
ceer me nog eens..."

# In de optocht van Bingelrade werd de werkelijkheid wel erg
goed nagebootst. Foto: FRANS RADE

" Drie Heerlenaren vonden 1991 -Mozartjaar grappig genoeg om er in de.optocht van 1992 op terug te komen.
Foto: DRIES LINSSEN

" Burgemeester Coenen van Nuth houdt zelfs tijdens de carnaval de raadsleden (uitgebeeld als parade paarden) in het
gelid. Foto: KLAUS TUMMERS

" Carnaval en geloof gaan in Schimmert goed samen. Prins
Marcel I sprak de kerkgangers gisteren op komische wijze toe.

Foto: KLAUS TUMMERS

" De adellijke bruiloft in Rimburg is voorbij, maar er blijven nog genoeg edelen over in 'Brok'
kelze'. Foto: KLAUS TUMMERS

" Inwoners van Vaesrade dragen het met sluiting bedreigde
gemeenschapshuis Pomphuuske naar het kerkhof.

Foto: FRANS RADE

" De muizenplaag in de nieU'
we Merkelbeeks wijk had zie* 1

gisteren verplaatst naar de
optocht in het dorp.

Foto: KLAUS TUMMERS

" In de Voerendaalse optocht keek men tot ver over de eigen gemeentegrenzen heen, tot in Ja-
pan. Maar het ging over Bom. Foto: DRIESLINSSE>
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Duitsland 1
09.00 Heute.
°9.03 Es geht sogar gut. Reportage

over het leven met een buitenlandse
partner.

09.45 Dayan Qigong. Chinesische
Atemtechnik und Gymnastik.

10.00 Heute.
10.03 Kölner Schuil- vn Veedelszög.
Samenvatting van de carnavalsop-
tocht in Keulen van gisteren. Aansl.:
Rosenmontag am Rhein registratie
van de Rosenmontag-carnavalsop-
tochten in Mainz, Düsseldorf en Keu-
len.

12.00 Wer sich echt zum Narren
macht feiert echte Fassenacht.
Verslag van de Rosenmontag-carna-
valsoptocht in Mainz.

13.40 Endlich widder jeck. Verslagvan de Rosenmontag-carnavalsop-
tocht in Düsseldorf.

15.15 Et kütt wie et kütt. Verslag van
de Rosenmontag-carnavalsoptocht in
Keulen.

17.15 Tagesschau.
17.25 WWF-Studio.
17-35 Liebesgeschichten. Serie. Afl.:
Der Eistaucher und andere Leiden-
schaften. Met o.a. Martine Servatius
en Peter Dirschauer.18-30 Hier und Heute. Actualiteiten.18.45 Novak. Serie. Afl.: Bibeln für
Pima.

19.58 Programma-overzicht.
20.00 (TT) Tagesschau.
20.15 Karneval in Köln. Samenvat-

ting van de feestelijk carnavalszitting
van de Raad van Elf van Keulen. ■23.15 Tagesthemen.

23.45 (TT) (OO) Tatort. Howalds Fall,
Zwitserse misdaadfilm van Urs Eg-
ger. Met: Mathias Gnadinger, Andrea
Zogg, Peter Arens, Marita Breuer e.a.
De 50-jarige commissaris Walter Ho-
wald uit Bern krijgt een anonieme tip
die verband houdt met de dood van
zijn collega Muller. Samen met zijn
assistent Carlucci gaat hij op onder-
zoek uit en stuit daarbij op een ille-
gaal wapenstransport, niet wetende
dat zijn Duitse collega's ook met deze
zaak bezig zijn. Herh.01.20 Tagesschau.

01.25-01.30 Zuschauen - Entspan-nen - Nachdenken. Lanzarote: Insel
des Ursprungs, wüst und leer.

Duitsland 2
09.00 Heute.
09.03 Es geht sogar gut. Reportage

over 5 Duits-buitenlandse (echt)
paren.

09.45 Dayan Qigong. Chinesische
Atemtechnik und Gymnastik.

10.00 Heute.
10.03 Weltspiegel. Herh.
10.45 ARD-Ratgeber: Recht extra.
11.00 Heute.
11.03 Superlachparade. Amuse-

mentsprogramma.
12.35 Urnschau.
12.55 Presseschau. Persoverzicht.
13.00 ZDF-Mittagsmagazin.
13.45 Die Ewoks. Tekenfilmserie.
14.05 Kalles Kleister Kompanie. Kin-

derprogramma vol verkeerstips
14.10 Menschenskinder. Documen-

taire over een kamelenrace.
15.03 Kleinstadtgeschichten. 5-deli-

ge serie (1).
15.58 ZDF-lhr Programm.
16.00 Heute.
16.03 Ferien auf Saltkrokan. Jeugd-

serie.
16.20 Logo. Jeugdjournaal.
16.35 Mittendrin. Milieumagazine
17.00 Heute.
17.10 Sport heute. Sportprogramma.
17.15 Landerjournal. Reg. magazine.
17.40 (TT) Ein Fall für zwei. Misdaad-

serie. Rolverdeling: Dr. Renz: Günter
Strack, Josef Matula: Claus Theo
Gartner, Irene Sievers: Eleonore
Weisgerber, Helmut Sievers: Nicolas
Brieger. Afl.: Scheidung in weiss.

18.20 Ein Fall für zwei. Misdaadserie.
Vervolg. Aansl.: Progr.-overzicht.

19.00 Heute.
19.20 Zelleriesalat. Komisch pro-

gramma. Presentatie: Dieter Haller-
vorden.

19.30 (OO) Treffpunkt Nizza. Thriller
van Patrick Jamain.

21.00 Auslandsjournal. Buitenlandse
correspondenten berichten.

21.45 Heute-journal.
22.15 Superman des Wilden Wes-

tens (The Great Scout and Cathouse
Thursday), Am. westernkomedie uit
1976 van Don Taylor. Aansl. filmma-
gazine.

24.00 (OO) Die stillen Stars, praat-
programma met Nobelprijswinnaar
chemicus Professor Christian.

00.30 Heute.

FILMS TV VIDEO
BRT 1
15.45 Harry and the Hender-
Sons. Zoetig filmpje voor de
Jeugd over een familie met eenbuitenissig huisdier. Regie in
1987 van William Dear, met
John Lithgow, Melinda Dillon.

Nederland 2
21.15 Black moon rising. Routi-neuze actiefilm over een ge-
heim agent op jacht naar een
auto met belangrijke documen-
ten. Zijn opdrachtgevers blijken
al net zo gevaarlijk als de gang-
siers. Met Tommy Lee Jones,
Robert Vaughn, Linda Hamil-ton. Regie in 1985 van Harley
Cokliss.
RTL plus
-21.15 Piu forte regazzi! Stomp-
zinnige knokfilm met Bvd Spen-cer en Terence Hill die hetopnemen tegen oplichters inhet Amazonegebied. In 1972

gemaakt door Giuseppe Colizzi.
" Kelly McGillis in 'House on Carroll Streef. (BRT 2 -22.05 uur).

RTL4
22.00 Cherry 2000. Sciencefic-
tion uit 1988 van Steve De Jar-
natt, met David Andrews, Mela-

nie Griffith. In 2017 is alles
geautomatiseerd, zelfs het
vriendinnetje van een directeur
is een robot. Op een dag brandt
ze door en moet hij op zoek

naar een nieuw model. Hij doet
dat in het charmante gezel-
schap van een echte vrouw.

Nederland 2
13.00-13.12 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
15.30 The big valley. Serie.
16.15 Santa Barbara. Soapserie.
17.00 (TT) Explorer. Serie over avon-

tuur en natuur. Af1.36.
17.50 Bouli. Een geluksdag.
18.00 "" Journaal.
18.15 Hadiedieren. Dierenprogram-

ma. Presentatie: Will Luikinga.
18.40 "" Countdown. Popmuziek.
19.20 De heilige koe. Automagazine.
19.50 "" Married with children.

Amerikaanse comedyserie. Afl.: He-
melse inspiratie. Tijdens een val uit
het raam heeft Al hallucinaties en
denkt dat hij God heeft gezien.

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

20.50 Nieuwslijn. Actualiteitenrubriek.
21.15 Black moon rising. Amerikaan-

se speelfilm uit 1985 van Harley Co-
kliss. Met: Tommy Lee Jones, Linda
Hamilton, Robert Vaughn e.a. De
FBI-agent Quint verstopt, tijdens een
achtervolging, een gestolen compu-
tercassette in het prototype van een
nieuwe sportwagen. Ongelukkigerwij-
ze wordt deze auto echter gestolen
door Nina, topdievegge van een mis-
daadorganisatie.

23.00 "" Berg. Talkshow.
23.45 "" Erotica. Erotisch magazine.
00.10-00.15 "" Journaal.

Nederland 3
08.55-09.00 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
13.00-13.12 Nieuws voor doven en
slechthorenden.

16.55 De sterren. Geboorte, leven en
dood, afl.2.

17.25 Stoppen met roken. Afl.2.
17.55 Nieuws voor doven en slecht-

horenden.
18.00 "" Journaal.
18.15 Sesamstraat. Aflevering 'Ver-

gelijken. Hakim eet een bijzonder
soort fruit en Lot kijkt in de spiegel.
Wat hebben Kermit en Telly hetzelf-
de.

18.30 (TT) Jeugdjournaal.
18.40 (TT) Het klokhuis.
19.00 Effectief vergaderen. Afl.2 Ver-

gaderregels.
19.30 Snooker met Dennis Taylor.
Afl.l: Begin goed. De belangrijkste
begrippen en basistechnieken. Pre-
sentatie: Kees Jansma.

20.00 "" Journaal.
20.24 Yoy. Jongerenprogramma. Afl.:

Au pair. Verleden jaar gingen Noëlle
en Maarten als au-pair in Parijs en
Londen werken. Nu zijn ze terug met
hun verhaal.

20.50 Droom en daad. Praatprogram-
ma met Hanneke Groenteman.

21.25 Resultaten van 35 jaar ruimte-
vaart. afl.6.

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

tie uit binnen- en buitenland.
23.00 Britse en Amerikaanse litera-
tuur van deze eeuw. Laatste van
twaalf afleveringen. Seamus Heaney.
De betrokkenheid van de dichter en
zijn instrument, de taal, met wat hij
schrijft en beschrijft is voor de Noord-
ler Seamus Heaney letterlijk een the-
ma van levensbelang. Heaney, in-
middels onderscheiden en gevierd
als een der grote eigentijdse dichters,
is veel meer dan lers-regionaal. Zijn
onontkoombare achtergrond gebruikt
hij om des te dieper te kunnen wroe-
ten en graven naar antwoorden op de
eeuwige hoe- en waarom-vraag.

23.30-23.35 Nieuws voor doven en
slechthorenden.

Duitsland 3 West
12.00 De Black Fööss spielen Dreige-
stirnschulung. Carnavalsprogr. 12.30
Rosenmontagszug aus Köln. Reporta-
ge van optocht. 16.30 Kölsche Hits.
Non stop carnavalshits. 17.30 Cursus
geschiedenis. 18.00 Aktuelle Minute.
18.01 Tekenfilmserie. 18.30 (TT) Lin-
denstrasse. Serie. 18.57 Progr.-over-
zicht. 19.00 Aktuelle Stunde met
nieuws en sport., 20.00 Mary Special.
Met Georg Preusse in de rol van Mary.
20.30 Spass mit Werbung: Carrot's
Commercial Breakdown. 21.00
Pssst..., Spelprogramma. 21.30 West 3
aktuell. 21.45 Schwer ist leicht was.
Cabaretprogr. 22.45 Good news. Oos-
tenr. documentaire. 00.20 Laatste
nieuws.

Duitsland 3 SWF
08.15 Tele-Gymnastik. 08.30 Cursus
geschiedenis. 09.00 Non-Stop-Fernse-
hen. 16.00 Sprache und Literatur.
16.30Mensch und Technik. 17.00 Cur-
sus geschiedenis. 17.30 Sesamstras-
se. 17.58 Kinder-Verkehrsspot. 17.59
Die Curiosity-Show. 18.23 Philip. Kin-
derserie. 18.26 Das Sandmannchen.
18.30 Das Südwestjournal. 19.00
Pssst....!, Spelprogramma. 19.30 Te-
leglobus. Magazine met reportages uit
het buitenland. Vandaag over Rio de
Janeiro. 20.00 Lindenstrasse. Serie.
20.30 Perspektiven: Nieuws uit de
agrarische sector in Rheinland-Pfalz.
21.00 Journaftl. 21.15 Der Hofnarr.
(The court jester), Amerikaanse speel-
film uit 1954 van Norman Panama.
Met: Danny Kaye, Glynis Johns, Basil
Rathbone. In het Engeland van de
twaalfde eeuw heeft Roderick de ko-
ning van zijn troon gestoten. Hij weet
echter niet dat er een opvolger is, een
baby'tje dat in allerijl door Hubert en
Maid Jean in veiligheid wordt gebracht.
Hierna probeert Hubert vermomd als
hofnar bij Roderick binnen te dringen.
22.50 Nachtausgabe: Keith Haring,
portret van deze Amerikaanse graffiti-
kunstenaar die in februari 1990 aan
Aids stierf. De film schildert zijn weg
naar succes.23.4s Laatste nieuws.
23.47 Non-Stop-Fernsehen.

RTL4
06.55 Nieuws.
07.00 Cartoon.
07.25 Nieuws.
07.30 Cartoon.
08.00 Nieuws.
08.05 The bold & the beautiful.
08.30 Nieuws.
08.35 M.A.S.H. Afl. Billfold syndrome.
09.05 Nieuws.
09.10 Love boat. Serie.
09.50 Goede tijden, slechte tijden.
10.20 As the world turns. Serie.
11.05 De 64.000 gulden vraag. Quiz.
11.35 Gezondheid. Herh.
12.00 Teletekst.
13.25 Survival. Serie.
14.15 The Oprah Winfrey show.
15.05 De draagmoeder. Over proble-

men rond het draagmoederschap.
15.35 The bold & the beautiful.
16.00 Telekids. Kinderprogramma.
17.00 Vijf Uur Show.
18.00 Zes Uur Nieuws.
18.20 Prijzenslag.
18.50 Scrabble. Telefoonspelletje.
19.00 Rad van fortuin.
19.30 Avondnieuws en weer.
20.00 Goede tijden, slechte tijden.
20.30 Spijkerhoek. De waakhond.
21.05 Klasgenoten. De schoolklas

van Berdien Stenberg.
22.05 Cherry 2000. Amerikaanse

speelfilm uit 1988. Regie: Steve de
Jarnatt. In het jaar 2017 is zelfs het
oudste beroep geautomatiseerd.
Sam Treadwell, een jonge directeur
van een recyclingbedrijf, is enorm ge-
hecht aan zijn robot-achtige vriendin
Cherry, een technisch wonder uit de
inmiddels verouderde cherry 2000
klasse. Wanneer Cherry, als gevolg
van een kortsluiting, doorbrandt, pro-
beert Sam een vervangingsexem-
plaar te vinden.

23.45 Laatste nieuws.
00.00 Gabriel's fire. Afl.: A prayer for

the Goldstein's.
00.50 M.A.S.H.. Serie.
01.15 The Oprah Winfrey show.
02.00 De draagmoeder. Herh. van

15.05 uur.
02.25 Cherry 2000. Amerikaanse

speelfilm. - Herh. van 22.05 uur.
04.00 Teletekst.

RTL Plus
06.00 Guten Morgen Deutschland,

met om 6.30 Frühmagazin met om
8.30 Treff am Alex.

09.05 Vater Murphy. (Father Mur-
phy), Amerikaanse serie.

09.55 Reich und schön. (The bold
and beautiful), Amerikaanse serie.

10.20 Dr. mcd. Marcus Welby. (Mar-
cus Welby M.D.), Amerik. serie.

11.10 Lieber Onkel Bill. (Family af-
fairs), Amerikaanse serie.

11.35 Tic Tac Toe. Spelprogramma.
12.00 Familienduell. Spelprogr.
12.30 Der Hammer. (Sledge Ham-

mer), Amerikaanse serie.
12.55 RTL aktuell.
13.00 Eine schrecklich nette Familie

(Married... with children), Am. serie.
13.30 California Clan (Santa Barba-

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

guiding lighf), Amerikaanse serie.
15.05 Dallas. Amerikaanse serie.
15.55 Lonely fighter - Die Bilgeri-

Musikshow.
16.45 Riskant! Spelprogramma.
17.10 Der Preis ist heiss. Spel.
17.45 Durchgedreht. Video-show.
17.55 RTL aktuell.
18.00 Elf 99. Live-magazine.
18.45 RTL aktuell.
19.15 Das A-Team. Amerikaanse

avonturenserie. Afl.: Ein Kinderspiel.
20.15 Mord ist ihr Hobby. (Murder

she wrote), Am. misdaadserie.
21.15 (TT) Zwei Himmelhunde auf

dem weg zur Holle Italiaanse speel-
film uit 1973 van Guiseppe Colizzi.

23.10 10 vor 11. Cultureel magazine.
Vandaag: Zum Rosenmontag: Jo-
hann Strauss.

23.35 Mannermagazin.
23.50 RTL aktuell.
24.00 Dienst in Vietnam.(Tour of du-

ty), Amerikaanse serie.
00.50 Kampt gegen die Mafia. (Wise-

guy), Amerikaanse serie.
01.35 Twilight zone. Amer. sf-serie.
02.00 Der vierte Mann (De vierde

man), Nederlandse speelfilm uit 1983
van Paul Verhoeven. Met: Jeroen
Krabbé, Renée Soutendijk e.a.

03.35 (TT) Francis, ein Esel, Herr
General (Frances), Amerikaanse
speelfilm uit 1949 van Arthur Lubin.

05.05 After hours. Magazine.
05.15 Elf 99, live-magazine. Herh.

BRT 2
22.05 The house on Carroll
Street. Kelly McGillis speelt een
jonge journaliste die in 1950
problemen krijgt met de FBI. Ze
stuit op een spionagezaak en
weet FBI-agent Jeff Daniels
over te halen met haar mee te
werken. Aardig gegeven, mati-
ge film. Regie in 1976 van Don
Taylor.

Super Channel
23.00 Molly and me. Niemen-
dalletje van Lewis Seiler uit
1945, met Gracie Fields, Monty
Wooley. Huishoudster geeft le-
ven van werkgever hele nieuwe
dimensie.

RTL plus
2.00 De vierde man. Veelgepre-
zen film van Paul Verhoeven
naar roman van Gerard Reve.
JeroenKrabbé speelt een latent
homoseksuele schrijver die een
verhouding begint Renee Sou-
tendijk. Overdadige symboliek,
maar toch intrigerend. Uit 1983.

televisie en radio maandag

Nederland 1
13.00-13.12 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
15.09 Goud en nieuw. Herh.
16.00 "" Journaal.
16.05 Torn en Jerry. Tekenfilmserie.
16.10 Viktor en Maria. Animatieserie.
16.21 (TT) Servicesalon. Gevarieerd

middagprogramma.
17.32 Winnie the Pooh. Animatiese-

rie. Afl.: Oppassen is ook een kunst.
18.00 Kruis + munt. Spelprogramma

t.g.v. het 125-jarige bestaan van het
Rode Kruis. Presentatie: Henk Mou-
we.

18.28 Sport op 1. Sportprogramma
met Christian Scheen.

18.57 (TT) Weg van de snelweg Eu-
ropa. De noordelijke Bodensee.

19.22 De roze panter. Tekenfilm.
19.31 (TT) Ha die Pa. Comedyserie.

Af1.21: Eindexamen. Tijdens de exa-
menperiode hangt Matthijs meer in
de kroeg dan dat hij studeert. Vader'
Norbert houdt zijn hart vast voor de
resultaten.

20.00 (""+TT) Journaal.
20.25 Goud en nieuw. Showpro-

gramma met Frank Masmeijer, Time-
less & Partners en De Goudzoekers.

21.21 Hier en Nu. Actualiteitenrubriek.
22.03 Einstein. Quiz met Dodi Apel-

doorn.
22.37 Rondje van het huis. Magazine

met Kees Meijlink.
23.20-23.25 "" Journaal.

" De Goudzoekers. (Nederland 1 - 20.25 uur).

België/TV 1
14.45 Harry and the Hendersons.

Am. speelfilm uit 1987 van William
Dear.

16.30 Samson. Dolle avonturen met
Samson en Gert in de huiskamer.

17.30 Bassie en Adriaan en de ver-
zonken stad. Kinderserie.

17.55 Tiktak. Af 1.61.
18.00 Journaal.
18.10 Mooi en meedogenloos.(The

bold and the beautiful), Am. serie.
18.35 Top score. Spelprogramma.
19.03 Buren. (Neighbours), Australi-

sche serie. Mike stort bij Des zijn hart
uit over zijn nieuwe relatie. Des
neemt een koele duik.

19.25 Paardenkoersen.
19.30 Journaal en sport.
20.00 Zeg 'ns AAA. Comedyserie.
20.25 TVI - Denksportkampioen.

Voorronde van een 13-delig spelpro-
gramma waarin men op zoek gaat
naar de TVI-denksportkampioen.

21.05 Vrij als een vogel. (111 fly
away), 20-delige Amerikaanse serie.

22.00 Op dekoop toe. Consumenten-
magazine. Vandaag: test van Ca-
membert-kaas.

22.30 Vandaag en sport.
22.55 Programma van de Liberale

Televisie- en Radio-Omroep.
23.30-23.35 Coda. Vandaag: Begrafe-

nis.

België/TV 2
18.50 Journaal.
19.00 Biologie anders bekeken.
19.30 Het Capitool. (Capitol), Ameri-

kaanse serie. Maggie is razend wan-
neer blijkt dat Trey zich niets herin-
nert van hun nachtje samen.

19.53 Benny HUI. Komische sketches.
20.00 Lichtpunt. Een programma van

de Vrijzinnige Verenigingen.
21.00 Veiliger wonen. Verwarming.
21.10 Noordstraat 17. Serie rond de

problemen van defamilie Borremans.
21.30 Journaal en sport.
22.05-23.40 Speelfilm. House on Car-

roll Streef, Amerikaanse speelfilm uit
1988 van Peter Yates.

SAT1
06.00 Guten morgen mit SAT 1. 08.30
Bezaubernde Jeannie. Amerikaanse
serie. Herh. 09.00 SAT 1 Bliek. 09.05
Der Pfarrer von St. Pauli met Curd Jür-
gens. Herh. 10.50 Klipp-Klapp. 11.20
Wunderbilder aus der Tierwelt. 11.50
Glücksrad. 12.35 Tip des Tages. 12.45
Tele-Börse. (13.00 uur SAT 1 Bliek).
13.35 Unter der Sonne Kaliforniens.
Am. serie. 14.30 Bezaubernde Jean-
nie. Amerikaanse serie. 15.00 SAT 1
Bliek. 15.05 Die drei von der Tankstel-
le. Duitse film uit 1930 met Heinz Rüh-
mann. 16.55 Sat 1 Bliek. 17.05 Gen
aufs Ganze, spelshow. 17.45 Regional-
report. 18.15 Bingo. 18.45 Guten
Abend, Deutschland. 19.20 Glücksrad.
20.05 WetterNews. 20.15 Shogun.
Amerikaanse avonturenfilm. 21.15 Es
wird alles wieder gut. Duitse speelfilm
uit 1957 met o.a. Johanna Matz. 23.00
Sat 1 Bliek. 23.10 News & Stories.
23.55 Stunde der Filmemacher. o.loE-
rotische Traumwelt, 111. Amerikaanse
speelfilm uit 1988. 01.20 SAT.I Text
für alle.

" Lee Marvin. (Duitsland 2
-22.15 uur).

Radio 1 radio7.07 Hier en nu (7 30 Nws). 8.53
Woord onderweg. 9 05 Hier en Nu,
vervolg ( 12.30 Nws. en 12.55 Me-
dedelingen t.b.v. land- en tuin-
bouw). 13.45Kerk vandaag. 14.05
Veronica nieuwsradio (17.30
Nws). 19.04 Veronica 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 Sugar in the morning

Radio 2
7.04 Maat in de morgen (8.04-8.15
TROS aktua). 9.04 TROS gouden
uren. 11.04 Nederlandse artiesten-
parade. 13.04 TROS Aktua. 13.15
Gewoon Arme. 15 04 Thank you
for the music. 16.04 Open huis.
16.57 EO Metterdaad hulpverle-
ning. 17.04 Het leeuwendeel.
18.04 Tijdsein. 18.25 Hallo Neder-
land. 18.50 De grabbelton. 19.04
Waar waren we ook al weer. 19.20
Licht op jongerenkoren. 19 40 He-
melsbreed 20.04 Van u wil ik zin-
gen. 20.40 Ronduit radiaal.
21.00-7.00 Zie radio1.

Radio 3
7.04 Wakker. 8.04 Popsjop. 10 04
Dolce vita. 12.04 Eeh... 13.04 Pop-
parazzi. 15.04 Paperclip. 17.04
Basta. 18.04 De avondspits. 19.04
Forza. 20.04 Filter. 22 04 Rock Ci-
ty. 23.04-24.00 Liefdeslijn

Radio 4
700 Nws 7.02 Aubade (8.00
Nws). 9.30 Daar word ik stil van.
10.00 KRO-Klassiek: I Kuhmo

Kamermuziekfestival 1991 - Fin-
land. II Stefan Vlader, piano. 12.00
In antwoord op uw schrijven. 13.00
Nws. 13.04KRO-Klassiek: Saverio
Mercadante - II Bravo, melodram-
ma van Rossi. Filharm. Koor van
Bratislava en Intern. Ork van Italië
0.1.v. Bruno Aprea met sol. 16 00
Zin in muziek. 17.00 Glazoenov.
18.00 Nws. 18.04 De klassieken 1:
Sonate pathétique. 18.25 De klas-
sieken 2. 20.00 Nws. 20 02 De
VARA matinee: Radio Kamerork
met piano. 22.00Jazz 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. 8.30 IKON vroeg. 9.00 Nws
9.02 NOS Sportief. 9.25 Waters-
tanden. 9.30 Grens-gevallen
10.00 Faktor 5. 12.00 Nws. 12.05
Het voordeel van de twijfel. 13.00
Nws. 13.10 Faktor 5 met om 14.30
Gesproken 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 Me-
dedelingen en schippersberichten.
18.00 Nws 18 10 Even muziek
18.20 Uitzending van het CDA
18.30 Overzicht. 18.40 De Vrije
Gedachte. 18.55 Nieuws en actua-
liteitenrubriek in het Turks. 19.30

Nieuws en actualiteitenrubriek in
het Marokkaans en Berbers 20 15
Nieuws en actualiteitenrubriek in
het Chinees 20.30 Een proces
voor twee. 21.30-22.20 Scoop

BBC 2
07.45-08.10 Open university. 09.00
Breakfast news. 09.15 Parlementair
nieuws. 09.30 Toeristische serie. lo.oo
Schooltv. 14.20 Jimbo and the Jet Set.
14.25 Penny Crayon. Kinderserie.
14.35 King Rollo. Kinderserie. 14.40
Schooltv. 15.00 Nieuws. 15.15 Regio-
nale programma's. 15.45 Tuiniertips.
16.00 Religieuze muziek. (Met om
16.00 Nieuws.) 16.40 I could do that.
Serie. 16.50 Nieuws. 17.00Catchword.
Woordspel. 17.30 Grand prix. 18.00
Magazine van en voor gehandicapten.
18.30 Filmmagazine. 19.00 (TT+ZW)
The Addams family. Am. comedyserie.
19.25 Def II: The fresh prince of Bel
Air, Am.serie. 19.50 Def II: Open to
question. Discussieprogr. 20.25 Teken-
film. 20.30 Serie waarin vijf musici les
geven aan een masterclass. 21.10 Ho-
rizon. Serie. 22.00 The Mary Whitehou-
se Experience. Comedy en satire.
22.30 Underbelly. Politieke thrillerserie
over corruptie. 23.30 Newsnight. 00.15
The late show. 00.55 Weerbericht.
01.00-01.30 Open university.

België/RTBF 1
12.10 Vacaturebank. 12.30 Full house.
Am. serie. Herh. 13.00 Nieuws. 13.35
Les Centurions. Am. oorlogsfilm uit
1966 van Mark Robson. Met: Anthony
Quinn, Alain Delon, George Segal.
15.40 Télétourisme. 16.15 Culinair ma-
gazine. 16.30 Clips. 16.45 Nouba nou-
ba. Kinderprogr. 17.35 Beverly Hills
90210 Am. serie. 18.25 Full house,
Am. serie. 19.00 Actualiteiten. 19.30
Journaal. 20.05 Madame Sousatzka.
Engelse komedie uit 1988 van John
Schlesinger. Met: Shirley MacLaine,
Navin Chowdhry, Shabana Azmi.
Aansl.: Debat. 23.30 Laatste nieuws.
23.55-24.00 Beursberichten.

Sportnet
08.00 Eurobics. 08.30 NHL IJshoc-
key.lo.3o Eurobics. 11.00 Argentijns
voetbal. 12.00 Basketball. 13.30 Wa-
tersport. 14.00 Go. 15.00 Eurobics.
15.30 Tennis. 17.30 World sports spe-
cial. 18.00 Bodybuilding. 19.00 Skiën.
19.30 NHL IJshockey verslag. 20.30
IJsracen. 21.30 Boksen. 23.30 Ameri-
can Football! 01.00-03.00 Voetbal.
Winnaar groep A-winnaar groep B.

België/Télé 21

17.10 Cursus Spaans. 17.40 Nouba
nouba. Kinderpr. 18.30 Cursus Neder-
lands. 19.00 Radio 21. 19.30 Journaal.
20.00 Water wars. Documentaireserie
over de strijd om water door de
eeuwen heen. 21.00 Portret van ani-
matiefilm-afdeling van de school voor
visuele kunsten in La Cambre. 21.30
Laatste nieuws. 22.05 La curée. Fran-
se speelfilmuit 1966 van Roger Vadim.
23.45-00.10 Ce soir. Actualiteiten.

TV 5
07.00 Ochtend-Zmiddagprogr. 18.00
Spelprogramma. 18.30 Nieuws. 19.00
Natuurmagazine. 19.30 Zwitsers
nieuws. 20.00 Actualiteitenmagazine.
21.00 Nieuws 21.30 Amusements-
progr. 23.00 Nieuws. 23.20-01.20
Amusementsprogr.

RAI UNO
06.55 Ochtend-/mi(3dagprogr. 18.00
TGI Flash. 18.05 Vuoi Vincere. 18.30
Ora Di Punta. 19.35 Una Storia di Enzo
Biagi. 19.50 Che Tempo Fa. 20.00 Te-
legiornale. 20.40 Tesoro. 22.20 Dal
Theatro. 22.50 TGI Linea Notte. 23.05
Emporion. 23.20 Dossier Storia. 00.05
TGI Notte. 00.35 Oggi al Parlamento.
00.45 Appuntamento al Cinema. 00.55
Mezzanoote e Dintorni. 01.25 Squa-
driglia 633. 02.55 TGI Linea Notte.
03.10 La Brigata del Diavolo. 04.50
Casa Caruzzelli. 05.20 TGI Linea Not-
te. 05.35 Divertimenti. 06.05 La Came-
ra Delle Signore.

Eurosport
09.00 Skiën. 11.00 Int. motorsport.
12.00 EK Indoor atletiek. 13.00 Skiën.
14.00 Tennis. ATP toernooi. 16.00
Wielrennen. 16.30 Skiën. 17.00 Auto-
sport. 19.00 Eurofun. 19.30 Golf. 21.30
Eurosport nieuws. 22.00 Eurogoals.
23.00 Kickboksen. 24.00 Skiën.
00.30-01.00 Eurosport nieuws.

BBC 1
07.00 Teletekst. 07.30 Breakfast news.
Nieuws, actualiteiten en sport en om
7.30-7.55 Business Breakfast. 10.05
Kilroy. Discussieprogr. 10.50 Hot
chefs. Culinaire tips. 11.00 Nieuws.
11.05 Playdays. 11.25 Bump. Anima-
tieserie. 11.35 The Flintstones. Teken-
filmserie. 12.00 Nieuws. 12.05 Serie
over dieet en fitness. 12.30 People to-
day. Gev. magazine. 13.20 Pebble MUI.
Talkshow. 13.55 Regionaal nieuws.
14.00 Nieuws. 14.30 Neighbours.
Austr. serie. 14.50 Quiz. 15.15 Knots
Landing. Am. serie. Afl.: The briar
patch. 16.00 The odd couple. Comedy-
serie. 16.25 Bazaar, gev. magazine.
16.50 Kinderserie. 16.55 Radio Roo.
Kinderserie. 17.10 Boggart Sandwich
and other stories. Serie verhalen.
17.25 Fantastic Max. Serie. 17.35 Te-
kenfilmserie. 18.00 Newsround, Jeugd-
journaal. 18.05 Blue Peter. Kinderma-
gazine. 18.35 Neighbours. Austr. serie.
19.00 Nieuws. 19.30 Reg. nieuws.
20.00 Wogan. Talkshow. 20.30 Consu-
mentenmagazine. 21.00 Mulberry.
Comedyserie. 21.30 Wildlife on one.
Natuurserie over zeeolifanten. 22.00
Nieuws. 22.30 Panorama. Actuele re-
portage. 23.10 Cagney and Lacey. Am.

politieserie. 00.00 Tuiniermagazine.
00.25 Advice shop. Magazine.
00.45-00.50 Weerbericht. 03.00-03.15
The way ahead.

MTV Europe
07.00 Awake on the wildside. 10.00
Paul King. 13.00 Simone. 16.00 Grea-
test hits. 17.00 Report. 17.15 At the
movies. 17.30 News. 17.45 3 From 1.
18.00 Prime. 19.00 Yo! Raps today.
19.30Ray Cokes. 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 Bac-
ker. 03.00-07.00 Videos.

CNN
09.45 CNN Newsroom. 12.30Business
morning. 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 business tonight. 23.30 Showbiz
today. 00.00 The world today. 01.00
Moneyline. 01.30 Crossfire. 02.00 Pri-
me news. 03.00 Larry King.
05.00-09.45 Showbiz today.

Omroep Limburg
7.00 Radio Vastelaovend. 8.00
Overname Radio 1 actualiteiten
8.30 Moandaagse Vastelaovends
Agenda. 9.00 Oet Limburg kump
de meziek. 10.00 Batailles Carna-
vallade Zittingen-programma.
12.00 Radio Vastelaovend. 13.00
Overname Radio 1 actualiteiten.
17.00-1830 Radio Vastelaovend
Nieuws, weer, vastelaovesmuziek
en verslagen van evenementen.

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. 13.00 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 2205 Tweestrijd Oude
muziekparels en nieuwe liedjes.
23.30-06.00 Nachtradio (nieuws
om 24.00 en 5.00 uur).

België/BRF
06.35 Katerfrühstück + Spiel
Glückstreffer 7.15 Wunschkasten

(830 agenda) 905 Karnevalisti-
scher Musikexpress 1000 Nar-
risch Aufgelegt. 12.00 Musik bei
Tisch (om 12.00 en 12.15agenda).
12.30 Nachnchten. 12 40 Stim-
mung a gogo. 1400 Nachnchten
14.05 Euregio ausser Rand und
Band Karnevalistische Stimmung
und Reportagen aus dem Grenz-
land 18.30 Nachnchten.
18.40-21.00 Rosenmontagsparty

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.
14.00RTL-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. 6.00 Nach-
nchten 605 Jecke Tön zur Nar-
renzeit mit Grete ZimmermannErwin Heine, Mane-Luise Nikuta,
Diana Vilforth, Charly Wagner, Lu-
cie Prümmer, Alice Herwegen
17.00 Jecke Tön zur Narrenzeit
(II). Mit Ulla Norden (18.00 Nach-
nchten und Werter, 19.30 Ohren-
bar). 20.00 Nachnchten 20.05
Alaaf und Helau karneval im WDR
von 1951 bis 1991. 22.30-04.05ARD-Nachtexpress.

Super Channel
06.30 Business insiders. 07.00 Busi-
ness view. 07.30 Supersports news.
07.35 Europe reports. 07.50 Super
events. 08.00 ITN Nieuws. 08.30 Eas-
tern Europe report. 09.00 Channel E.
09.30 Super shop. 10.00 The mix.
11.50 Music news. 12.00 Super shop.
12.30 Video travel guides. 13.00 Japan
business 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. 18.30Ispy. 19.30 Inside edition. 20.00 Prime
sport. 21.00 Survival. 21.30 France ac-
tualités. 22.00 Nieuws. 22.30 Super-
sports news. 22.35 Europe report.
22.45 US market wrap up. 23.00 ■ The
Monday movie. 00.30 Music news.
00.40 Blue night. 01.10 Super shop.
01.40 The mix all night.
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Scenario's
Van de Ven gaat er eens lekker
voor zitten. „Zon soapweekend.
Ik heb een aantal hartstikke leu-
ke scenario's klaar liggen. De
pret begint weken van tevoren,
als het bedrijf zon scenario op-
gestuurd krijgt en de spelers
kennismaken met de regisseur,
over de rolverdeling praten en
aan het repeteren slaan. Een
paar weken later komen ze naar
Amsterdam, naar Schram Stu-
dio's. Hier wordt gerepeteerd, de
kleding gepast, de make-up uit-
geprobeerd, de set getoond. Dan
krijg je dus al dat verkleedkist-
gevoel. 's Avonds eten we metzn allen in de studio's, daarna
wordt er gelogeerd in het nabij-
gelegen Galaxy-hotel. De volgen-
de dag gaan we opnemen. Nou
doe je bij normale film een mi-
nuut of drie, vier per dag. Hoo-
guit. Hier draaien we wel wat
sneller: in een dag staat er een

halfuur film op."
De allergrootste pret heeft het
personeel, glundert Van de Ven,
als de band thuis in de videowordt geschoven. „Dan is het af,
dan is het echt. Met muziek, met
aftiteling - jenaam dus hè, groot
over dat scherm! - en met na-
tuurlijk de bloopers aan het
eind. Die zijn het leukst."
De kosten van zon weekend va-
riëren van 14.000 tot 24.000 gul-
den. „Maar daar zit alles bij in,
inclusiefhet salaris van een gere-
nommeerde regisseur als Edwin
de Vries, Monique van de Ven,
Ben Verbong ofTheu Boermans.
Want zo moeilijk is het niet om
aan goeie mensen te komen, het
werk ligt ook voor hen niet voor
het oprapen."

Versplintering
Volgens Van de Ven betekent
het gezamenlijk een film opne-
men voor een bedrijf een enorme
stimulans. Hij schuift zijn hel-
blauwe bril nog eens goed op de
neus: „In de meeste bedrijven
heerst de versplintering, en dat
is niet goed. Je moet streven
naar eenheid. Eenheid en effi-
ciency krijg je door intern de
communicatie te vergroten. Die
communicatie vergroot je door
te zorgen dat mensen meer van
elkaar weten. Ze moeten babbe-
len. Dus gezamenlijk iets doen.
Weer een groep worden. Ach, het
is zo eenvoudig. Maar als je met
eenvoud komt, word je nooit ge-
loofd."

Van de Ven moet zijn eerste op
dracht inderdaad nog krijgen.

Erotische colliers
DOOR PATRICIA VAN DER ZALM

Het komt niet vaak voor dat een
student aan de Hogeschool voor
de Kunsten in Utrecht cum lau-
de afstudeert. Martien van der
Velden (39) uit Gorinchem deed
dat wel. Als afsluiting van haar
studierichting driedimensionale
vormgeving, 3D, maakte zij be-
gin dit jaar een serie 'erotische
halscolliers' die bij haar beoorde-
laars uitzonderlijk in de smaak
viel.
Ze gebruikt voor haar perfect af-
gewerkte sieraden metaal, ge-
vlochten zilver, koper, messing,

varkensleer, fluweel, hout, gesle-
pen glassplinters. Harde en zach-
te materialen kortom, die zo zijn
toegepast en bewerkt dat ze wat
haar betreft uitnodigen om te
worden betast, bewogen, geaaid.
Een en ander is gebaseerd op de
aloude flinke parel, die vroeger
in heel lage decolletés zachtjes
tussen de borsten deinde. „Ik
maak geen objecten die even-
tueel te dragen zijn, maar ga al-
tijd uit van de draagbaarheid. Ik
ga uit van een lijf. Het materiaal
mag niet irriteren."
Zelf vindt ze datje best mag voe-
len dat je een sieraad om hebt.
„Mijn kettingen zijn lang, rollen
tussen de borsten en brengen

een lichamelijk gevoel teweeg
bij de draagster of drager. Je
kunt er onderdelen van bewe-
gen, ronddraaien, als een spelle-
tje. En erotiek is toch bh uitstek
een spel?"
Ze pakt een metalen ketting
waaraan een zwart varkensleren
zakje hangt, gevuld met splinters
van zwart geslepen glas. „Net
een balzakje," zegt ze. „Daar kun
jeaan frummelen, zoals je dat als
kind met een lapje deed."
Opvallend veel tepelvormen,
trouwens. Of borsteltjes, mun-
tjes of een streng haar die de
tepel beroeren. „Borsten... nou
ja, op dat gebied beweeg ik me
natuurlijk."
Maar voor vingers heeft ze ook
iets gemaakt. Koperen huisjes
die je als een vingerhoed om-
schuift. In het ene zit een balletje
waarmee je over de huid kunt
strelen, het ander heeft koperen
sterretjes „waarmee je jezelf of
een ander kunt verwennen." „Of
pijn doen. Kinderen doen dat bij
elkaar ook: met een elastiekje
over de huid strijken, elkaar ste-
kelballetjes in de nek gooien.
Lekkere pijn. Het zijn machts-
spelletjes."

Of en hoe goed haar sieraden
verkopen, daar houdt Martien
van der Velden zich vooralsnog
niet zo mee bezig. En wat haar
betreft mogen ze trouwens ook
aan de muur worden gehangen
- wat bij sommige kettingen
niet zou misstaan. Wel heeft ze
zich ingeschreven bij de Vereni-
ging voor Edelsmeden, de VES,
die van tijd tot tijd exposities or-
ganiseert. In juni is er de grote
eindexamenshow van de Hoge-
school voor deKunsten. Van de
daar rondlopende galeriehou-
ders uit het hele land verwacht
Martien veel belangstelling:

" Een sieraad om te aaien.

Lucht stinkdier tegen verkrachters
Met een synthetisch vervaardigd
luchtje van het stinkdier moeten
vrouwen zichvoortaan verkrach-
ters /van het lijf houden. Dit be-
veelt een Zwitserse firma uit
Zug aan, die haar produkt in een
ampul maandag aan de pers pre-
senteerde. Bij een aanval drukt

devrouw op een pompje, waarna
de stank zich op de huid van de
aanvaller vastzet. Een gemengd
oordeel over het nieuwe produkt
had een woordvoerster van de
Zwitserse Blijf van Mijn Lijf-
organisatie.
Aan de ene kant slaan hande-

laars met dit soort produkten
munt uit angst die vrouwen heb-
ben. Aan de andere kant noemt
ze het goed als vrouwen meer
mogelijkheden hebben om zich
te verdedigen. Bij de ampul
wordt een vloeistof geleverd
waarmee de stank geneutrali-
seerd kan worden.

mens

'En dan krijg je dus dat verkleedkistgevoel

Soapweekend voor betere
communicatie in bedrijf

DOORWILMADEREK

Het moderne personeels-
feestje heeft met bands
en bitterballen niets
meer van doen. Een beet-
jebedrijf laat zijn perso-
neel parachutespringen
of op survival gaan in de
Ardennen. Op de markt
der groepsgevoel-stimuli
begeeft zich sinds ander-
halve maand Jos van de
Ven. Zijn recept: laatje
medewerkers een soap
maken. Dat wordt la-
chen, gieren, brullen.

Jos van de Ven, directeur van
Viscom, beweegt demonstratief
twee potloden en een gummetje
over zijn bureau heen en weer.
Nu eens laat hij ze radeloos in de
rondte tollen, dan weer schuiven
ze besluiteloos achter elkaar aan.
Dat zijn wij, Nederlanders. Voor
zover we tot het bedrijfsleven
behoren tenminste.
Nederlandse personeelsleden
doen maar wat, licht Van de Ven
zijn potlodendemonstratie toe.
Ze communiceren niet. Ze die-
nen geen gemeenschappelijk
doel. Nee, dan de Japanners. Die
weten hoe zich als één groot
team op te stuwen in de vaart
der volkeren. Omdat ze een doel
hebben, precies.
Jos van de Ven (43) zegt te weten
waarover hij praat. De voorheen
communicatie-adviseur en sce-
narioschrijver heeft heel wat van
de wereld gezien. Hij volgde een
managementopleiding in Sus-
sex, heeft de laatste vier jaar in
Parijs gewoond en gewerkt en
beproeft sinds een paar maan-
den zijn geluk in Amsterdam.
Met Viscom (Visual Communica-
tions), een eenmansbedrijfje met
een doel: het groepsgevoel van
personeelsleden versterken door
ze gezamenlijk aan een filmisch
project te laten werken. Zon
project kan een aflevering uit
een soapserie zijn, een thriller,
een komedie. Maar ook een com-
mercial, een reclamespotje waar-
in medewerkers hun eigen afde-
ling promoten.

„Neem de, ik noem maar wat, la-

boratoriumafdeling van een
groot bedrijf. Die mensen willen
vast wel eens aan de financiële
afdeling laten zien wat voor
werk ze nu eigenlijk doen. Ik
kan met hen een commercial
maken, waarin ze zelf de hoofd-
rol spelen en die over hun eigen
werk gaat. Of neem een bedrijf
met een dochteronderneming in,
pak 'm beet, Afrika. Die gasten
daar in Afrika merken van hun
moedermaatschappij niks, be-
halve dan dat ze steeds faxen
krijgen van een zekere Sjaak.
Toch leuk als Sjaak meespeelt in
een commercial, waarvan de
dochteronderneming in Afrika
een band krijgt opgestuurd?"

Lotgenoten
De feestelingen kenden ook
geen andere lotgenoten met uit-
zonderingvan Wim Winkens (28)
uit Bocholtz. Hij meldde dat een
buurjongen ook op 29 februari is
geboren evenals twee leden van

de bekende Philharmonie onder
wie de tweede dirigent Pieter
Janssen. Zij waren echter niet in
de gelegenheid het feestje in
Stem mee te vieren. En op de
avond zelf maakte hij kennis met
Francis Quadvlieg-De la Haije
(24). Zij is in Simpelveld geboren
maar woont nu met haar man in
Heerlen. De oudste 'schrikkel-
gaste' was mevrouw Castelijns
uit Tilburg. Zij werd 72 jaar en
was door haar dochter, die in
Stem woont, uitgenodigd.

Een echt, gezamenlijk feest werd
het niet omdat de gasten op ver-
schillende tijdstippen kwamen
eten en de meesten toch hun bij-
zondere verjaardag thuis wilden
vieren. Frans en Annie Meijers
hadden dat ook niet verwacht.
Annie: „Ach, je moet altijd wat
nieuws verzinnen om mensen at-
tent te maken op ons restaurant.
Op carnavalszaterdag is het
meestal niet zo druk en dan kan
zon actie er wel bij." Ook op Va-
lentijndag had hetrestaurant een
speciaal Valentijn-menu samen-
gesteld voor een vriendenprijs.

Schrikkeldag is sinds de invoe-

ring in 1582 door paus Gregonus
XIII altijdeen bijzondere dag ge-
weest. Het fenomeen is in de
loop der jaren aanleiding ge-
weest tot tal van activiteiten. In
de zestiger jaren organiseerde de
gemeente Purmerend in de
schrikkeljaren . internationale
reünies voor schrikkeljarigen.
Organisator was de inmiddels
overleden Hilversumse journa-
list Haringman. Het initiatief
moest door financiële problemen
worden gestaakt. Het blad Leven
en Welzijn (van de gezamenlijke
drogisten) pakte in de zeventiger

's anderendaags
jaren de draad weer op met de
verkiezing van de schrikkelbaby
van het jaar. Die actie loopt ook
dit jaar. Ouders die een geboor-
tekaartje van hun op 29 februari
1992 geboren baby vóór 1 april
opsturen naar het blad ontvan-
gen een schrikkeljarigencertifi-
caat en een aardige attentie. Als
een een foto wordt bijgevoegd
dingt de baby mee aan de uitver-
kiezing van de schrikkelbaby
van het jaar 1992. (Het adres is:
Redactie Leven en Welzijn, Actie
Schrikkeljarigen, Postbus 25,
5530 AA.Bladel).

Tweelingen
Er bestaat ook een Nederlandse
Vereniging van schrikkeltwee-
lingen. Die kwamen zaterdag in
Noord-Brabant bijeen. Zij waren
met zn veertienen: het jongste
duo werd 8 jaaren het oudste 72.
Er moeten ongeveer honderd
schrikkeltweelingen in Neder-
land zijn. Het totaal aantal
schrikkeljarigen wordt geschat
op 10.000 (op de 150.000 geboor-
ten is een schrikkelgeboorte).

Bekende ' schrikkeljarigen zijn

o.a. de Italiaanse componist
Gioacchino Rossini die op 29 fe-
bruari 1792 werd geboren en de
Amerikaanse uitvinder van de
ponskaarten, Hermann Holle-
rith, geboren op 29 februari 1860
in Buffalo in de staat New Vork.
Dichter bij huis en van recentere
datum is de schrikkeljarige Son-
ja Barend, bekend van tv. Zij
vierde een deel van haar verjaar-
dag in het VARA-programma
Sonja op zaterdag. De aanwezi-
gen hieven bij binnenkomst het
'Lang zal ze leven aan' en aan het
einde van het programma werd
zij nog eens extra in de bloemen
gezet.

Schrikkeljarigen hebben hun
verjaardag weer eens op hun
echte geboortedag mogen vie-
ren. Het is nu weer 1460 dagen
wachten op de volgende gele-
genheid. Een Abraham- of Sara-
feest kunnen zij nooit op de juis-
te dag vieren. De jarigen in Stem
malen daar niet om. Zij houden
toch elk jaar een feest, op 28 fe-
bruari of 1 maart. Zij hebben het
voordeel dat zij mogen kiezen.

Machine
Ooit was 'machine' een onaangenaam woord. Tijdensen na de industriële revolutie was er lange tijd sprake van
verheerlijkingvan de mechanische arbeider.De Futuristen uit het begin van dezeeeuw waren nog volledig in hun
ban en ervan overtuigd dat de machine iedereen naar de welvaartzou leiden.De werkman wist toen al beter. De
rest volgde, zij het decennia later. De populariteit van de machine bereikte in de jarenzestig een dieptepuntmet het
'terug naar de natuur-beginselvan de hippies. Nu lijkt er een ommekeer te komen. Met het toenemen van de mogelijk
heden van de computer, 'The Ultimate Machine', is er opnieuw een verwonderende bewondering ontstaan. De nieuwe
generatie machineskan zelf creëren en niet louteruitvoeren wat de toetsenman hem influistert,althans dat is de
droom, of is het de nachtmerrie? Films als Terminator en Robocop spelen perfect op deze gevoelens in. De machine,
verkleed als mens (Schwarzenegger) redt de mensheid van de ondergang: 'hes a nice guy! 'Ook in de industriële
vormgeving is er een hang ontstaan naar het mechanischeelement, de binnenkantvan klokken, pennen, telefoons en
espresso-apparaten mag opeens gezien worden. De modebranche blijft natuurlijk niet achter. Sommige ontwerpers
kleden hun modellen als waren zij robots; klinknagels, zilver en staalkleuren duiken in praktisch iederecollectieop,
sieradenzijn groot en van goedkope metalen gemaakt. Housemuziek is een uiterste
uiting van het respect voor de machine. Anonieme muzikanten laten zich verassen door
de eigen inbrengvan de synthesizers. Zo ontstaan er spontaan ritmes en klanken en de
muzikant is geworden tot een menner van de computer. En de magische cirkel is rond.

Gratis menu voor schrikkeljarigen in Stein

Koen Cals: 'Een heel aparte dag'
DOORJOJEURISSEN

STEIN - Zes schrikkeljari-
gen genoten zaterdagavond
in restaurant Francois in
Stem van een gratis maal-
tijd. Zij hadden zich gemeld
bij de uitbaters Frans en
Annie Meijers om een deel
van de feestdag bij hen door
te brengen. Zij moesten al-
lemaal een uittreksel uit het
geboorteregister meebren-
gen of een ander bewijs dat
zij op 29 februari geboren
waren. Kok Frans had voor
de schrikkeljarigen een spe-
ciaal Proficiat-menu samen-
gesteld: salade met kip als
koud voorgerecht, een mi-
nestrone bouillon, lamsko-
telet in rozemarijnsaus en
als nagerecht appelflensjes.
De speciale gasten genoten
zichtbaar van de voorge-
schotelde lekkernijen.

Koen Cals (28) uit Spaubeek, een
van de 'schrikkelgasten' was er
met echtgenote Desirée. „Schit-
terend, heel leuk", was zijn eer-
ste reactie. „Zon dag is toch iets
heel aparts. Een familielid heeft
voor ons hier gereserveerd." Zes
tot acht keer per jaar gaat het
jonge echtpaar ergens gezellig
tafelen, maar in restaurant Fran-
cois waren zij nog nooit geweest.
Het eigenlijke feest wordt overi-
gens thuis gevierd. Zijn vrouw
had het huis in de vroege och-
tend al versierd met balonnen.

De schrikkeljarigen kenden el-
kaar niet voordat zij in het res-
taurant hun opwachting maak-
ten. Vijf van hen hadden nog
nooit het etablissement aan de
Mauritsweg bezocht. John Cre-

mers (32) uit Stem was de enige
die al eens eerder had gesmik-
keld bij Annie en Frans. En dat
is natuurlijk niet zo verwonder-
lijk als je in dezelfde plaats
woont. Zijn vrouw Miranda had
voor hem gereserveerd.

" De aanwezige
schrikkeljarigen moch-
ten van kok Frans Mei-
jers even een kijkje
nemen in de keuken.
V.l.n.r. Francis Quad-
vlieg, Wim Winkens,
kok Frans Meijers,
Koen Cals en John Cre-
mers.

Foto:
PETER ROOZEN
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Kopgroep
Toch vormde zich na ongeveer hon-
derdtwintig kilometer een kop-
groep, zonder dat hij of iemand
anders van TVM daarin vertegen-
woordigd was. De vluchters waren
niet de eersten de besten: Frans
Maassen en Gerrit Solleveld na-
mens de Buckler-ploeg, Mare Ser-
geant en Guy Nulens uit het Pana-
sonicteam en voorts Gilles Délion
(Helvetia), Pascal Richard (Festina)
en Peter de Clercq (Lotto).

Chef d'equipePriem van TVM over
deze vlucht: „Ik had het beter ge-
vonden als iemand van mijn achttal
was meegesprongen, al was het al-
leen maar in een bewakersrol. Het
verloop van de vlucht maakte niet-
temin al gauw duidelijk, dat ik mij
geen zorgen hoefde te maken."

Commentaar van Capiot: „Er waren
in devluchtersgroep van zeven man
weliswaar vijf ploegen vertegen-
woordigd, maar in het peloton be-
vonden zich toch ook nog achttien
andere formaties. Aan achtervol-
gers derhalve geen gebrek, hetgeen
ook tot uiting kwam door de marge.
De voorsprong bleet gedurende de
hele vlucht (die ongeveer zeventig
kilometer duurde, red.) schomme-
len tussen één en anderhalve mi-
nuut. Te weinig om kans van slagen
te hebben."

Zie verder pagina 11

" Frans Maassen: „Het
weerwas te mooi"

aan de finish
GENT - Uitslag Omloop Het Volk: 1.
Johan Capiot, 208kilometer in 5.01.00
(gem. 41,462 km/uur), 2. Pieters, 3.Vanderaerden, 4. Ludwig, 5. Baldato,
6. Alain Vandenbossche, 7. WilfriedNelissen, 8. Zanoli, 9. Nijdam, 10. Van
Brabant, 11. Aldag, 12. Verhoeven, 13.Redant, 14. Raab, 15. Cornelisse, 16.
Neskens, 17. Museeuw, 18. Colotti, 19.
De Wilde, 20. Heynderickx. Voorts
o.a. 25. Lauritzen, 27. Bauer, 30. JoPlanckaert, 31. Kelly, 37. Ballerini, 39.
Adrie van der Poel, 41. Tschmile, 42.
Lüholt, 43. Heulot, allen z.t. als Ca-
Piot, 44. Gouvenou op 20 sec, 46. Ad
Wijnands, 52. Edwig van Hooydonck,
55. Le Mond, 59. Sergeant, 61. Dhae-nens, 63. Cordes, 65. Den Bakker, 70.Hanegraaf, 72. Van den Akker, 73.
Maechler, 78. Holm, 82. Nulens, 83.
Skibby, 84. Da Silva, 85. Ekimov, 86.
Rué, 88. Lammerts, 89. Maassen, 90.Dernies, 91. Peter de Clercq, 92. Wohl-
fahrter, allen z.t. als Gouvenou, 93.
Solleveld op 55 sec, 94. Dirk de Wolf,
95. Hopmans, 96. Mare Madiot, 97.
Suykerbuyk, 102. Moreels, 109. Ri-
chard, 110. Délion, allen z.t. als Solle-
veld, 111. Verdonck op 1.55, 112. (en
laatste van de 173 gestarte renners)
Thomas Barth op 2.20.

Schutterstrio
toont vorm

- De Nederlandse kleidui-
al zeker van deelna-me aan de Olympische Spelen,

ebben het afgelopen weekeinde
ormbehoud aangetoond. Het drie-

£>ansteam eindigde bij de wereld-ekerwedstrijden in Cairo als twee-

Dompeling, Eric Swinkels
J 1 Kiek van leperen schoten in
Egypte een puntentotaal van 441 bij
ikaar. Het team uit de Gemenebestar> Onafhankelijke Staten (443)w°n, Italië (440) werd derde.

Marco van Basten
scoort drie goals
in vijf minuten

- Marco van Basten heeft
°Pnieuw zijn kapitale waarde voor
**C Milan bewezen. In de thuiswed-strijd tegen middenmoter Atalanta
öergamo (3-1) scoorde de sluwesPits in een tijdsbestek van nog
Seen vijf minuten drie keer. Dev°ormalige Ajacied bracht met deSteszuivere hattrick, zijn derde deze
competitie, zijn seizoentotaal op
J^vintig treffers, ongekend veelvoor
Italiaanse begrippen.

*'everder 11
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" 'Rijkaard animatorvan ploeg'

De spijker op de kop

" Falko
Zandstra aait
zijn
gelegenheids-
coach Leen
Pfrommer bij
wijze van
dank over de
bol De
'Gespierde
Spijker' won in
Alkmaar zijn
eerste
nationale
allroundtitel.
Onder voor
schaatsers
abominabele
omstandig-
heden - het ijs
was boterzacht
- toonde
Zandstra
niettemin aan,
dat hij in
puike vorm is
voor het over
drie weken
beginnende
WK in
Calgary. Bart
Veldkamp won
de tien
kilometer,
maar moest in
het
eindklasse-
ment genoegen
nemen met het
zilver.

Foto: ANP

sport
Sprinters zijn durvers de baas in Omloop Het Volk

Johan Capiot koelbloedig
DOOR WIEL VERHEESEN

GENT - In de Omloop Het Volk stonden de werkers met lege
handen. Na vijf uur koers op de Vlaamse wegen draaide het
gevecht om de hoofdprijs uit op een massasprint. Daarin toon-
de de 27-jarige Johan Capiot uit het Belgisch Limburgse Rijk-
hoven, vlak over de grens bij Maastricht, zich nummer een.Koelbloedig, maar ook ijzersterk en razendsnel kwam hij in
de laatste meters uit het wiel van de bijna zegezekere Peter
Pieters, om vervolgens zowel de Noordhollander als Eric Van-
deraerden naar een ereplaats te verwijzen. Veertig man eindig-
den in dezelfde tijd. Zeventig anderen telden slechts een
handvol seconden achterstand, maar dat kwam louter en al-leen omdat zij zich niet in de rodeo tijdens de laatste honder-
den meter mengden.

Oe ontknoping betekende een her-haling van 1990, toen Johan Capiot
óók ai voor zijn ploeg TVM de over-
winning uit het vuur sleepte. Het
J'erschil met zaterdag was, dat hijtoen deeluitmaakte van een uitge-
dunde kopgroep.

Overigens, met tevens twee over-winningen in de Brabantse Pijl enJ'orig jaar het succes in de herfst-Wassieker Parijs-Tours begint zijnerelijst er aardig uit te zien. Van eenConflictsituatie met chef d'equipe
Priem is intussen al lang geensprake meer. „Ik heb", zei laatstge-

noemde over de vroegere haat-
uefde-verhouding met zijn weg-sprinter, „laten zien wie de baas is.Capiot heeft er alleen maar baat bijgehad."

|^e winnaar zelf sprak over de ge-beurtenissen uit vorige jaren hele-
maal niet meer. Hij vond het leuker
°m een voorval uit een recente pe-ri ode, te memoreren. „Het betrefteen reportage, die VTM (de com-
merciële TV-zender in Vlaanderen,
red.) enkele dagen geleden over mij
Wilde maken", zei hij. „In het kaderftlervan zou ik donderdag de MuurJan Geraardsbergen en de Bosbergbeklimmen. Wat gebeurde? Ik wasboven op de Muur toen de camera-man tot de ontdekking kwam, datde batterij leeg was. Opnieuw klim-men, derhalve. Bleek er verdommeweer iets aan de hand. Kortom, ik
°en vijfkeer de Muur opgereden entwee keer de Bosberg, met tussen-door een paar interviews. Achterafbekeken moet ik de mensen van detelevisie misschien wel dankbaar

Ik had een extra-training in de
benen."

Trainen deed Johan Capiot in de
aanloop naar het nieuwe wielersei-
zoen trouwens toch al intensief.
„Zeker tweeduizend kilometer
meer dan vorig jaar", zei hij. „In de
twee etappewedstrijden waaraan ik
in de voorbije weken deelnam, Ster
van Bessèges en Ronde van Valen-
cia, heb ik mij bewust rustig gehou-
den. Forceren heeft geen enkele zin
en zoals ook dit keer weer bleek,
worden de prijzen óp de streep ver-
deeld. Als . iemand desondanks
durft te beweren, dat ik mij in deze
Omloop Het Volk uitsluitend ver-
scholen heb gehouden in het pelo-
ton moet ik er op wijzen, dat zulks
niet waar is. Op de Oude Kware-
mont reed ik met Johan Museeuw
zelfs vóór het veld uit en ook op de
andere belangrijkste hellingen zat
ik vooraan om kijk op de ontwikke-
lingen te hebben."

" Tumult in het peloton
op deMuur van
Geraardsbergen. Onze
landgenoot Michel Zanoli
(links) verkoopt deBelg
JanWijnants een
muilpeer, nadat
laatstgenoemde hem aan
de trui had getrokken.

Foto: DRIESLINSSEN

Feyenoord-
Spurs

direct op tv
ROTTERDAM - De NOS-
televisie zendt woensdag-
avond het duel Feyenoord -Tottenham Hotspur in het
toernooi van de Europese
voor bekerwinnaars rechts-
reeks uit. De reportage op
Nederland 3 begint om 20.05
uur.

Vandaag of morgen behan-
delt de KNVB een verzoek
van Feyenoord om de beker-
topper tegen Ajax zondag pas
om kwart voor zes te laten be-
ginnen, waardoor deze recht-
streeks door de NOS-televisie
zou kunnen worden uitgezon-
den. De kans dat het verzoek
van Feyenoord wordt ingewil-
ligd werd door competitielei-
der Jan Huijbregts gister-
avond op vijftig procent
geschat. De KNVB heeft nog-
al wat bezwaren tegen wijzi-
ging van het aanvangsuur.

Huijbregts: „Onder andere
moet men in aanmerking ne-
men dat het geen specifieke
bekerzondag is, maar dater in
de ere- en eerste divisie een
volledig programma wordt af-
gewerkt. Feyenoord-Ajax is
er tussengeschoven, omdat de
aanvankelijk voor die wed-
strijd vastgestelde datum -
woensdag 26 februari - op be-
zwaren stuitte bij de spoor-
wegpolitie."

De NOS betaalt gewoonlijk
100.000 gulden voor een va-
derlandse topper. Dit bedrag
wordt door de twee clubs ge-
deeld.

Alexander Volkov legt het aftegen Duitse veerkracht

Boris Becker, tikje extra
ROTTERDAM - Een geheim,
dat hij met niemand wil delen.Zo beschouwt Boris Becker
het vermogen dat beetje extra
te geven, als het er echt om

spant. De Duitse tennisgroot-
heid moest er zondag in de
finale in Rotterdam maximaal
gebruik van maken teneinde
zich Alexander Volkov van
het lijf te houden; 7-6 (11-9),
4-6, 6-2. De Rus bleek een Me-
cir zonder rugpijn. Hoe meer
men het tafeltennisslagje on-
der vuur nam, dat Volkov van-
af de forehandzijde produceer-
de, des te dieper groefmen het
eigen graf.

Waar Jan Siemerink in de kwartfi-
nales in de verste verte niet aan was
toegekomen en Paul Haarhuis za-
terdagavond alleen dankzij een ui-
terste krachtsinspanning even aan
had mogen ruiken, verwezenlijkte
Boris Becker zondag uitsluitend
dankzij zijn mentale veerkracht. Hij
beukte door tot de oververmoeide
Rus alleen nog de arm kon heffen
voor het slaan van dubbele fouten.
Daarvoor had Becker in de tiebreak
van de eerste set wel zes setpoints
ongedaan moeten maken. Anders
hadVolkov, nummer twintig van de
wereld, waarschijnlijk vlotjes in
twee sets gewonnen.

John McEnroe merkte na zijn vrij
kansloze uitschakeling zaterdag-
middag al op, Becker de grootste te
vinden vanwege de manier waarop
deze een wedstrijd kan lezen. „Als
de puntentelling over alle toer-
nooien zou gaan inplaats van over
de beste veertien, zou hij bovenaan
de rangljst staan", was zijn oordeel.

Becker zelfretourneerde de compli-
menten richting Ahoy' en sugge-
reerde dat de ATP er goed aan doet
de Champions-status van Brussel af
te nemen en over te dragen aan Rot-
terdam. In de Belgische hoofdstad
speelden de toppers veertien dagen
geleden voor een vrijwel lege zaal.
Zon voorstel tot status-verhoging
viel uiteraard goed in de Maasstad.
Bij zon Championserie zijn zoveel
punten te verdienen, dat de toppers
het zich niet kunnen permitteren te
ontbreken. Toernooi-directeur Wim
Buitendijk: „Dat maakt het onder-
handelen een stuk gemakkelijker.
Oficieel mag je dan geen startgeld
bieden, maar daar houdt niemand
zich aan."

Meer toeschouwers
Drs. Ruud Hoek van de ABN-
AMRO zong de bla-bla cha cha'cha
van de tevreden sponsor. Zeven uit-
verkochte sessie, bijna 92.000 be-
zoekers, negenduizend meer dan
een jaargeleden en nog maar 13.000
verwijderd van het maximum, dat
er in één week in het Sportpaleis
kan. Hoek was opgelucht. Lendl en
Edberg beschouwden de tonnen
startgejd als een vergissing van de
bank in hun voordeel. Voor zijn half
miljoen, waar de officiële hoofdprijs

van 122.000 gulden nogal bij afstak,
was de Duitser bereid diep te gaan.

Met Becker weet je maar nooit.
Eind vorig jaar liet hij in de finale
van het ECC-toernooi van Antwer-
pen Dennis van Scheppingen de
honneurs waarnemen. Vervolgens
zat hij in München bij tien graden
onder nul bij een voetbalwedstrijd,
terwijl hij te ziek heette om tennis
te spelen. Vorige week in Stuttgart
was de goede vorm van Jan Sieme-
rink een welkom excuus de organi-
satoren in hun hemd te laten staan.
Kortom, Becker werd er even van
verdacht links te praten en rechts te
handelen.

Trots
Alexander Volkov zou er trots op
zijn als een dergelijke kwalificatie
hem ten deel zou vallen. De links-
handige Witrus heeft al aardig door
waar het in een markt-economie
omdraait. Hij stopte ATP-vertegen-
woordigster Patricia Jolly een be-
duimeld briefje in de hand met het
verzoek dat per fax te versturen.
Het bleek de aankoop-nota te zijn
van een Mercedes 500.
Na het uiteenvallen van de Sovjet-
unie zit voormalig kameraad Vol-
kov er niet mee welke nationaüteit

men hem wil toedichten. „Ik woon
in Wit-Rusland en speel voor me-
zelf." Het is klaarblijkelijk prettig
toeven in zijn woonplaats Kalinin-
grad, het vroegere Königsbergen in
Oost-Pruisen. „Van alles is er te
koop. Het hangt er alleen vanaf wat
je ervoor betaalt."

Nadeel
Volkov had uiteraard het nadeel,
dat hij zaterdag in de halve finales
vele uren na Becker aan het werk
moest. Dat gold in nog sterkere ma-
te voor Paul Haarhuis. De 26-jarige
Eindhovenaar was zelfs gedwongen
een enkel en een dubbel achter el-
kaar te spelen. De dubbel won hij
ook nog, zodat hij zondag samen
met Koevermans mocht aantreden
voor de finale tegen Goellner/Prino-
sil. Ook een marathon en pas in de
beslissende tiebreak verloren. Toer-
nooi-directeur Wim Buitendijk had
de zaterdagmiddag voorbehouden
aan Becker - McEnroe. Om de toe-
schouwerscijfers nog wat op te ve-
zelen en vanwege de directe uitzen-
ding door vijf buitenlandse tv-sta-
tions. Becker was de toernooi-lei-
ding bepaald niet erkentelijk voor
deze voorkeursbehandeling:,, Het
schept ongelijke kansen. Ik schop
daar al jaren tegenaan."

Zonder Van Loen kan
Ajax opeens scoren

GRONINGEN - In de uitwedstrijd
tegen FC Groningen heeft Ajax aan
het langste eind getrokken. Dat ge-
beurde nadat John van Loen het
veld had verlaten. Nauwelijks was
hij richting kleedkamer vertrokken
of Ajax sloeg aan het scoren. Dat
was net op tijd. In een turbulent
slot bogen de Amsterdammers de
achterstand om in een voorsprong:
1-2.Roy, ingevallen voor Van Loen,
had in de 73ste minuut een aandeel
in de gelijkmaker. Hij nam de vrije
trap, Vink kopte door, Pettersson
maakte af. De nuttige Kreek, steeds
beter tot zijn recht komend in Ajax
I, besliste drie minuten later het
duel, na een vlekkeloze aanval over
Jonk en Blind.

Heeft Van Loen het vlak voor de
Europese confrontatie tegen AA
Gent, woensdag in België, ver-
bruid? Technisch directeur Van
Gaal dacht van niet. „Hij deed nut-
tig werk, stoorde de opbouw van
Groningen en was nog gevaarlijk
ook. Alleen, ik geef toe, hij had eén
paar kansen moeten benutten."
Ajax vertrekt morgen met een vrij-
wel fitte selectie naar België.
Slechts de al langer geblesseerde
Hansen en Alflen ontbreken. Ver-
der is iedereen fit. Bergkamp zal
terugkeren. Zijn plaats in het elftal
werd gisteren overgenomen door
Vink, die het gevaar Huizingh dien-
de te bestrijden. Daar had hij de
nodige problemen mee.

(ADVERTENTIE)
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ALKMAAR - Terwijl de kro-
kussen overal uit de grond
schieten, schaatsen de schaat-
sers er begin maart nog lustig
op los. Veldkamp, Zandstra en
al die anderen krijgen er maar
geen genoeg van. Een week na
de sluitingsceremonie in Al-
bertville stondenze het afgelo-
pen weekeinde op het boter-
zachte ijs van Alkmaar. Onder
anti-schaatsomstandigheden
vormde het door Zandstra ge-
wonnen Nederlands Kam-
pioenschap het opstapje naar
wat een mooi sluitstuk van
een lange winter moet wor-
den: het WK in Calgary.

De mondiale titelstrijd lijkt een
maand (21 en 22 maart) na de Olym-
pische Winterspelen als mosterd na
de maaltijd te komen, maar de Ne-
derlandse toppers denken daar an-
ders over. Behalve op de wereldtitel
azen Veldkamp (5 en 10 kilometer)
en Zandstra (1500 meter) in Calgary
op enkele wereldrecords.

eerste divisie
Heerenveen-NAC 0-1
Emmen-Cambuur 0-1

Cambuur L 29 17 7 5 4153-34
NAC 29 14 9 637 51-32
Heerenveen 30 16 5 937 68-41
NEC 30 15 7 837 57-36
RBC 28 13 9 635 52-36
Den Bosch 30 14 7 935 45-36
Haarlem 30 14 6 10 34 47-49
Wageningen 30 12 9 9 33 33-28
Veendam 30 12 8 10 32 38-40
Telstar 29 12 7 10 31 64-48
GA Eagles 29 13 5 113148-44
Heracles 30 11 9 10 31 49-43
AZ 30 10 8 12 28 47-38
Eindhoven 30 9 10 11 28 36-39
Helmond Sp 30 9 8 13 26 40-56
Emmen 30 7 11 12 25 30-44
Excelsior 30 9 5 16 23 47-66
FC Zwolle 30 6 9 15 21 36-58
TOP 30 4 9 17 17 32-60
Zeeland 30 4 422 12 30-75
Heracles, Cambuur en GA Eagles
periodekampioenen

Zaterdag 19.30 uur:
AZ-Zwolle
BW Den Bosch-Heracles
Wageningen-Heerenveen
NEC-Veendam
RBC-Helmond Sport
Emmen-TOP
Cambuur-Eindhoven
VCV Zeeland-GA Eagles

Zondag 14.30 uur:
Excelsior-Telstar
Haarlem-NAC

knvb-beker
KWARTFINALES
Telstar-Haarlem 4-1

Zondag 14.30 uur:
Feyenoord-Ajax

scoreverloop
Groningen-Ajax 1-2 - 58. Huizingh 1-0, 73.
Pettersson 1-1, 76. Kreek 1-2. Scheidsrech-
ter: Van Vliet. Toeschouwers: 18.000. Gele
kaart: Zigmantovitsj en Wilson (Gronin-
gen), Winter (Ajax).
Groningen: Lodewijks, Boekweg, Veenhof,
Zigmantovitsj, Wilson, Olde Riekerink,
Huizingh, Holband (81. Zuurman), Roos-
sien, Van Duren, Meijer.
Ajax: Menzo, Blind, Silooy, Jonk, De Boer,
Van 't Schip, Vink, Winter, Kreek, Petters-
son, Van Loen (62. Roy).

Telstar-Haarlem 4-1 - 4. De Roode 1-0, 5.
Baas 1-1, 45. Liefden 2-1, 57. Oostrom 3-1,
74. Oostrom 4-1. Scheidsrechter: Bakker.
Toeschouwers: 6000. Gele kaart: De Kruif
en Van Duijvenbode (Telstar), Keur en
Brouwer (Haarlem). Rode kaart: 50. Van
Galen (Haarlem).

buitenland
ITALIë

Cagliari-Verona 4-0
Cremonese-Bari 1-1
Fiorentina-Inter Milan 1-1
Foggia-Torino 1-1
Juventus-Genoa " 3-0
Lazio Roma-AS Roma 1-1
AC Milan-Atalanta 3-1
Napoli-Ascoli 5-1
Sampdoria-Parma 2-0

Stand: AC Milan 23-38, Juventus 23-34, Na-
poli 23-30, Torino 23-28, Parma 23-28, Samp-
doria 23-26, Inter Milan 23-26, Lazio Roma
23-24, Atalanta 23-23, Genoa 23-23, AS Ro-
ma 23-23, Fiorentina 23-22, Foggia 23-21,
Cagliari 23-16, Verona 23-16,Bari 23-15,Cre-
monese 23-12, Ascoli 23-9.
DUITSLAND

Dortmund-Bochum 1-1
Vfß Stuttgart-Dynamo Dresden 1-1
Mönchengladbach-Schalke 1-1
Eintracht Frankfurt-HSV 2-1
Nürnberg-Kaiserslautern 3-2
Bayern München-FC Köln 0-0
Karlsruher SC-StuttgarterKickers 3-1.

Stand: Borussia Dortmund 26-35, Eintracht
Fraknfurt 26-33, Vfß Stuttgart 26-33, Kai-
serslautern 26-32, Leverkusen 26-32, Nürn-
berg 26-30, FC Köln 26-29, Werder Bremen
26-27, Schalke 26-25. Bayern München
26-25, MSV Duisburg 26-24, Hamburger SV
26-24, Borussia Mönchengladbach 26-24,
Hansa Rostock 26-23, Karlsruher SC 26-23,
Wattenscheid 26-22, Dynamo Dresden
26-22, VfL Bochum 26-20, Stuttgarter Kic-
kers 26-19, Fortuna Düsseldorf 26-18.
ENGELAND

Chelsea-Sheffield Wednesday 0-3
Coventry-Manchester United 0-0
Crystal Palace-Norwich 3-4
Leeds-Luton 2-0
Liverpool-Southampton 0-0
Manchester City-Aston Villa 2-0
Oldham-Wimbledon 0-1
Sheffield W.-Queen's ParkRangers 0-0
West Ham-Everton 0-2

Stand: Manchester United 30-62, Leeds
United 30-60, Manchester City 30-53, Shef-
field Wednesday 30-53, Liverpool 30-49,
Arsenal 30-44, Chelsea 32-42, Aston Villa
30-40, Everton 30-40, Norwich 30-40, Crystal
Palace 30-40, Wimbledon 30-38, Oldham
Athletic 31-37, Queen's Park Rangers 31-36,
Tottenham Hotspur 28-35, Nottingham Fo-
rest 27-34, Coventry City 29-34, Sheffield
United 30-34, Notts County 29-29, Luton
Town 31-29, West Ham United 28-27, Sout-
hampton 29-25.

Halve finale Leaguecup:

Tottenham-Nottingham Forest n.v. 1-2

Eerste wedstrijd: 1-1, Nottingham naar fina-
le.

BELGIé

Club Luik-Aalst 4-1
Charleroi-Cercle Brugge 1-0
Beveren-Antwerp 1-1
KV Mechelen-Racing Genk 0-0
Lokeren-Anderlecht 0-1
Club Brugge-Liesre SK 4-1
Waregem-AA Gent 2-1
SPANJE

Real Madrid-Gijon 1-0
Logrones-Sevilla 1-0
La Coruna-Athletic Bilbao 0-0
Albacete-Valladolid 3-1
Burgos-Cadiz 1-1
Mallorca-Tenerife 0-2
Espanol-Valencia 0-0
Zaragoza-Atletico Madrid 1-0
Oviedo-Barcelona 0-2
Real Sociedad-Osasuna 0-0
Stand: Real Madrid 24-36, Barcelona 24-35,
Atletico Madrid 24-30, Albacete 24-30, Va-
lencia 24-29, Zaragoza 24-28, Gijon 24-27,
Burgos 24-26, Sevilla 24-25, Real Sociedad
24-25, Logrones 24-24, Oviedo 24-21, Teneri-
fe 24-21, Athletic Bilbao 24-20, Osasuna
24-19, La Coruna 24-18, Cadiz 24-18, Valla-
dolid 24-17, Espanol 24-15, Mallorca 24-14.

FRANKRIJK

Olympique Marseille-Auxerre 2-0
Paris St. Germain-Rennes 1-0
Montpellier-Lens 0-0
Le Havre-Toulouse 1-1
Nantes-Sochaux 0-0
Lille-Toulon 1-0
Cannes-Metz 1-1
Lyon-Nimes 1-0
Nancy-St. Etienne 0-2
Monaco-Caen 2-1

Stand: Olympique Marseille 30-43, Monaco
30-42, Paris St. Germain 30-37, Auxerre
30-35, Montpellier 30-35, Caen 30-35, Le Ha-
vre 30-34, Nantes 29-33, Lens 30-31, Lille
30-30, St Etienne 29-29, Toulon 30-29, Metz
29-28, Toulouse 30-28, Lyon 30-26, Nimes
30-23, Cannes 30-21, Sochaux 30-21, Rennes
30-20, Nancy 29-16.

sportprijsvragen
Lotto 9: 11-21-29-31-32-38; reservegetal: 19
Cijferspel: 28 39 90. Toto 9:
2-2-2-1-1-3-3-3-1-1-3-1.

Duitse lotto: 11-13-19-25-27-30; reservege
tal: 5. Spiel '77: 0614407.
Belgische lotto: 3-21-24-27-29-40. Reserve
getal: 25. Joker: 4 8 4 4 15 4.

oefenvoetbal
Alphense Boys-Sparta 1-5
Pax-Twente 1-4

Rietdekker onder de pannen
AMSTERDAM - Het laatste rondje was het zwaarste voor Richard van
Kempen. Dit seizoen hadden hij en het marathonpeloton bijna 780 kilo-
meter afgelegd in de strijd om de schaatsbondbeker. Nooit kende eenfinalewedstrijd zon climax als zaterdag in Amsterdam. Naast Van Kem-
pen waren er nog twee kanshebbers op de eindzege, Lammert Huitema
en Oleg Bozjiev. De onderlinge verschillen tussen het drietal in het klas-
sement waren miniem. Pas tien metervoor de finishlijn was Van Kempen
zeker van de buit.'
De rietdekker gaf in de eindsprint om de negende plaats nagenoeg niets
toe op zijn voornaamste klassementsbelagers en veroverde aldus, na drie
verloren seizoenen, thans zijn vierde KNSB-cup. „De eindzege moest uit
mijn tenen komen," kreunde Van Kempen. „Ik was bloednerveus voorde spurt. Maar wat wil je ook als die Huitema nog maar drie punten ach-
ter je staat."

De finalewedstrijd werd gewonnen door Erik van den Boogert, die in debeginfase met zeven man mocht wegrijden uit het peloton. De vlucht-
groep dubbelde, net als afgelopen woensdag in Geleen, de hoofdmacht.
Daarmee was het pleit voor de achtervolgers beslecht.

Huitema probeerde vergeefs te ontsnappen aan Van Kempen. „Ik wilde
zowel Van Kempen als Bozjiev los zien terijden, maar ik kreeg steeds eenwaakhond van Van Kempen met me mee." Uiteindelijk werd Huitema inhet klassement ook nog voorbijgestoken door de cupwinnaar van vorigjaar, Oleg Bozjiev. „Die vent reed als een drol. Hij durfde niet aan te val-len. Hij wilde als tweede in het klassement eindigen. Nou, dat is gelukt."

Monica Seles onbarmhartig
INDIAN WELLS - Monica Seles heeft de finale bereikt van het 350.000
dollar-toernooi in Indian Wells. In de halve finale werd Katerina Maleeva
onbarmhartig geveegd, 6-1 6-0. In de vier duels naar de eindstrijd gaf Se-
les slechts acht games uit handen. In de finale treft ze Conchita Martinez.
In Scottsdale, Arizona, de woonplaats van Arie Luyendijk, onder de rook
van Phoenix, behaalde Stefano Pescosolido het beste resultaat uit zijn
jonge loopbaan. De 20-jarige Italiaan bereikte de finale van het 260.000
dollar toernooi. Hij versloeg in de halve eindstrijd de als achtste geplaats-
te Andrei Tsjesnokov uit Moskou met 6-7 6-3 6-3. In de finale stuit hij op
Brad Gübert.

Scherpte
Meestal is de scherpte er tegen het
einde van een olympisch seizoen af,
maar het is opmerkelijk, hoe gretig
de rijders van Ab Krook bijna vier
maanden na de IJsselcup nog zijn.
„Dit NK was voor ons geen ver-
plicht nummertje," meende Krook
na afloop van het sfeerloze evene-
ment in Alkmaar. In deKaasstad zit
het de organisatoren overigens niet
mee. Vorig jaar werden de schaat-
sers door een zuidwesterstorm
bijna van de baan geblazen, ditmaal
vormden de relatief hoge tempera-
tuur een probleem voor de ijsmees-
ter en dus ook voor de deelnemers.

Rintje Ritsma (derde) had het alleen
aan het eind van de Winterspelen
even te kwaad. „Toen had ik er ta-
bak van en mocht van mij het sei-
zoen wel voorbij zijn. De motivatie
was ver te zoeken. Maar ik heb er
nu weer zin in."

Bart Veldkamp (tweede) had er na
zijn gouden rit een week van feest-
jes opzitten. Desondanks was hij in
Alkmaar weer zodanig bij de les,
dat hij zijn faam als stayer waar-
maakte. „Ik vind het wel leuk, dat
het seizoen nog even doorgaat. Als
het in februari gebeurd is, ben je in
feite maar kort bezig geweest. Ik ga
nu na een korte periode van rust
weer volop door. Een kwestie van
een paar keer pieken. Dat moet
geen probleem zijn. Het kostte me
nu wel moeite om weer op gang te
komen. De tien kilometer ging ech-
ter boven verwachting," meende de
Hagenaar.

Tien seconden
Veldkamp moest gistermiddag op
de tien kilometer om en nabij zes-
tien seconden goedmaken op Falko
Zandstra. De Fries liet het in de
rechtstreekse confrontatie niet zo
ver komen en hield het gat binnen
de perken. De 20-jarige Heerenve-
ner, die een jaar geleden op dezelf-
de plek met zijn iele postuur niet op
kon tornen tegen de storm, was in
zijn sas met zijneerste nationale all-
roundtitel bij de senioren.

Na zijn triomf tijdens het EK en het
olympisch zilver op de vijf kilome-
ter is de honger van de gespierde
spijker nog niet gestild. „Er waren
dit seizoen vier prijzen weg te sle-
pen. Bij het EK en in Albertville
was ik al succesvol. Deze titel is na-
tuurlijk niet zoveel waard als een
Europees Kampioenschap, maar
voor mij toch belangrijk."

De titelstrijd in Alkmaar spitste
zich bij de dames op slechts twee
personen toe. Door de afwezigheid
van Van Gennip, Voetelink (acte-
rend bij WK-sprint in Oslo) en Van
Zuilen en de afzegging van Jolanda
Grimbergen halverwege het toer-
nooi, bleven slechts Van Schie en
Zijlstra als kampioenskandidaten
over. Dat duel werd al in een vroeg-
tijdig stadium beslist ten faveure
van Lia van Schie.

Sprinters
Op vuil en nat ijs in Oslo heeft Ge-
rard van Velde bevestigd dat hij de
sprintkampioen van de toekomst is.

De amper 20-jarige Groninger ein-
digde, op eerbiedige afstand van de
Witrussische geweldenaar Igor Zje-
lezovski, als zesde. In Oslo verover-
de Van Velde zijn eerste medaille,
brons op de tweede 1000 meter. „Ik
ben een stapje dichter bij de top ge-
komen," stelde Van Velde nuchter
vast.

Dat kon van Christine Aaftink niet
gezegd worden. In de olympische
sprints bleef ze tot haar grote erger-
nis verstoken van eremetaal, het
WK bracht haar tot razernij: zeven-
de in het klassement en niet één
medailletje op een van de vier af-
standen.

Igor Zjelezovski uit Wit-Rusland
werd voor de vijfde keer wereld-
kampioen sprint. De 29-jarige
schaatser won alle vier afstanden.
De Amerikaan Dan Jansen eindig-
de als tweede.

sport

scorebord
eredivisie

Groningen-Ajax 1-2

PSV 26 18 7 1 43 58-22
Feyenoord 26 17 7 2 4144-14
Ajax 27 18 5 441 55-18
Vitesse 26 12 8 632 40-25
RodaJC 26 10 9 7 29 32-29
Groningen 24 10 8 6 28 34-25
FC Twente 25 10 6 926 43-37
Sparta 25 8 10 7 26 38-42
Willem II 26 10 6 10 26 37-31
RKC 25 7 11 725 43-38
FC Utrecht 26 6 13 7 25 26-2b
MW 25 8 8 9 24 26-34
Volendam 27 8 7 12 23 28-37
SWDordr 26 8 4 14 20 35-53
Fortuna S 26 3 10 13 16 26-43
Den Haag 27 4 8 15 16 25-51
Graafschap 26 3 7 16 13 20-46
VW 25 2 6 17 10 22-59

Zaterdag 19.30 uur:
MW-Volendam
PSV-Vitesse
Graafschap-Roda JC

Zondag 14.30 uur:
RKC-SW Dordrecht
Groningen-VW
Utrecht-Den Haag
Twente-Sparta

Vriesekoop en Hooman falen in Toptwaalf

Huilen in Wenen
WENEN - Overdreven luchtigheid
tegenover zichtbaar ongenoegen.
Titelverdedigster Mirjam Hooman
en Bettine Vriesekoop namen een
dag voor de beslissende fase van
het Toptwaalftoernooi ieder op hun
eigen manier snel afscheid van het
jaarlijkse onderonsje tussen de bes-
te Europese tafeltennissters. Hoo-
man trok een lange neus naar het
eindresultaat, Vriesekoop kon tot
haar eigen ongenoegen niet aange-
ven waarom ze in de Oostenrijkse
hoofdstad had gefaald.

De eindzege ging naar de nummer
één van de Europese ranglijst, Csil-
la Batorfi, die in de finale geen kind
had aan de Zweedse invalster Marie
Svensson: 21-18 21-17 21-9.

.Vriesekoop ziet de Toptwaalf als
'haar' evenement. Voor ze haar top-

sportloopbaan voor korte tijd on-
derbrak, bracht ze het toernooi twee
keer op haar naam. Na haar rentree
eindigdeze vorig jaarin Den Bosch.
Voor Wenen achtte ze zich favoriet,
zeker gezien de progressie van de
afgelopen maanden, waarbij trai-
ningsstages in China een belangijke
rol vervulden.

Het werd een afknapper voor Vrie-
sekoop. Ze eindigde slechts als vijf-
de in haar poule. De fikse enkelble-
sure, die ze in de overigens gewon-
nen partij tegen de latere fïnaliste
Marie Svensson opliep, weigerde ze
als reden aan te voeren voor het
mislukte evenement. „Ik zat in de
minst sterke groep. Als je niet bij de
eerste twee eindigt, heb je het ge-
woon slecht gedaan."

De schuchtere Hooman had aan de

hand van begeleider Frits Kante-
been al afscheid genomen van de in
Den Bosch met overmacht verover-
de titel, voor ze thuis haar spullen
voor de trip Wenen bijeenraapte.
Na het mislukte WK in China suk-
kelde Mirjam Hooman een halfjaar
met een polsblessure. In oktober
begon ze voorzichtig weer te trai-
nen. „Je kunt na vier maanden trai-
ning niet verwachten weer op je
normale niveau te zitten." Daar was
in Wenen ook geen sprake van.
„Toch is het voor mij geen mislukt
toernooi. Ik had me er sowieso wei-
nig van voorgesteld. Ik merkte van-
tevoren al dat de vorm er niet was."

Bij de heren was de Zweed Jörgen
Persson de beste. In de finale ver-
sloeg hij de Duitser Jörg Rosskopf
in vier games: 21-15 16-21 25-23
21-16.

" Er was geen bal aan. Bettine Vriesekoop. Foto: ANP

Zwitsers kunnen
weer skiën

NARVIK/SHIZUKUISHI
De Zwitserse skiërs hebben
Albertville nauwelijks verlaten
of ze winnen weer.
Na nul gouden medailles op de
Olympische Winterspelen pak-
te Paul Accola in het Japanse
Shizukuishi in zijn vijfde prof-
jaar de wereldbeker bij de
mannen.

Vreni Schneider behaalde in
Narvik haar veertigste over-
winning in de wereldbeker.
Accola, de grote verliezer in
Val d'lsère en Les Ménuires,
werd in Japan wereldkam-
pioen van de allrounders. Door
zijn winst in de Super G werd
hij in het klassement van de
wereldbeker onbereikbaar
voor zijn enige concurrent, Al-
berto Tomba.

" Paul Accola, eindelijk
prijs. Foto: REUTER

Schaatsploegen
ALKMAAR - Sandra Voetelink,
Lia van Schie, Carla Zijlstra en
Hanneke de Vries vertegenwoor-
digen Nederland komend week-
einde tijdens de wereldkam-
pioenschappen allround schaast-
sen in Heerenveen. Voor het WK
mannen, over drie weken in Cal-
gary, zijn Falko Zandstra, Bari
Veldkamp, Rintje Ritsma er
Thomas Bos gekozen.

Koss onderzocht
OSLO - Johan Olav Koss heef
in Oslo opnieuw een uitgebreic
medisch onderzoek ondergaan
De Noorse schaatsenrijder
olympisch kampioen " 1.500 me
ter, was afgelopen weekeindt
toeschouwer bij het WK sprint
Het medisch onderzoek was be
doeld om de oorzaak op te spo
ren van zijn ziekte vlak voor he
olympisch schaatstoernooi. Kos:
kijkt overigens optimistisch ui
naar Calgary, waar hij over dri<
weken voor de derde keer we
reldkampioen hoopt te worden.

Velzeboer
blijft overeind

GRONINGEN - Monique Velze-
boer is in Groningen voor de twee-
de achtereenvolgende keer Neder-
lands kampioene shorttrack gewor-
den. Na haar triomfen op de 500,
1.500 en 1.000 meter was zij al zeker
van de titel. Vervolgens won zij ooK
de afsluitende 3.000 meter met nau-
welijks waarneembaar verschil vóór
Priscilla Ernst, die in het klasse-
ment als tweede eindigde. Anja van
der Poel legde beslag op de bronzen
'medaille.
De titelstrijd was bij de vrouwen
gedevalueerd door de afwezigheid
van de medaillekandidaten Simon*
Velzeboer en Joëlle van Koetsveld
van Ankeren. Bij de mannen nart 1
Erik Duijvelshoff de titel over van
Jan Hoogeveen. Duijvelshoff'legd6
de basis voor zijn kampioenschap
door overwinningen op de 500 en
1.000 meter. Op de 1.500 en 3.00"
meter kwam hij niet verder dan d«
derde plaats. Jeroen Otter eindige
als tweede in het klassement
Alexander Velzeboer als derde.

Familie op
haar best

ANTWERPEN - De familie Whita-
ker heeft weer eens de hoofdro'
gespeeld in een kwalificatiewed-
strijd voor de wereldbeker voor
springruiters. Alleen was het if1
Antwerpen nu eens niet John Wh'j
taker met de befaamde schimrrie'
Milton die de toon aangaf, maar zijn
broer Michael en diens Belgisch 6
vrouw VeroniqueWhitaker.
De zestienjarige Mon Santa droef.
de jongste van de befaamde Brits«
broers in de eerste barrage onberis-
pelijk over alle hindernissen. Ve
combinatie zou de enige foutloz*
blijven, zodat de tweede extra om'
loop tot teleurstelling van het p&
bliek achterwege kon worden gel3'
ten. Het leverde Michael Whitaker
een bovenmodale auto op, de twee-
de pas uit zijn toch rijke loopbaan
De Duitser Ludger Beerbaum en
Veronique Whitaker gooiden met
respectievelijk de paarden Class^
Touch en Flarepath ook geen bal"
af, maar haalden de finish niet of
tijd. Ze kregen daarvoor een een %?
ringe straf en wat minder wereldbe-
kerpunten dan Michael Whitaker.

Ijshockeycoach
levenslang
geschorst

LONDEN - De Britse ijshockey
bond heeft de Nederlandse oud'
internationalLeo Koopmans, tegen'
woordig actief als trainer van de
Schotse club Murrayfield Racers*
en speler Roger Hunt levenslanl
geschorst. De officials reageerden
met die zware straf op een zei"
voor ijshockeybegrippen onvef'
kwikkelijke vechtpartij tijdens een
wedstrijd van vorige week tegefl
Bracknell Bees. Het Racerstweet^wordt verantwoordelijk gestel?
voor de ernstige ontsporing waarbil
Bracknell-speler Lee Odelein cc*1

gebroken kaakbeen en een bekken'
fractuur opliep.
Na het incident werd Hunt zetfs
door de politie gearresteerd, ma^
hij werd later weer op vrije voeten
gesteld. Hunt en Koopmans, die &
Nederland enige tijd assistent'
bondscoach was, hebben een weel1

de tijd tegen de straf in beroep te
gaan.

Nelson behoudt
bokstitel

MELBOURNE - De Ghanese bok-
ser Azumah Nelson heeft zijn we;
reldtitel in het zwaarvedergewicn1
(WBC) behouden. Hij versloeg de
Australische uitdager Jeff Fenech'
nog ongeslagen in 27 partijen al5
professional, op eigen bodem. Ve
Amerikaanse scheidsrechter Arthil'
Mereante staakte de ongelijke strijd
in de achtste ronde. Fenech blee'
daarmee een verdere afstraffing t>e'
spaard.
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Bart Veldkamp: 'Het kostte moeite weer op gang te komen'

Schaatsers gaan stug door
Limburgs dagblad i



Real Madrid
j*1 de Spaanse competitie behoudt

Madrid zijn puntje voor-
drong. De hoofdstedelijke ploeg
£eeft zaterdag de uitwedstrijd tegen
«arcelona op het programma. Trai-

Leo Beenhakker kan in iederjkval nog één week de handen
De magere overwin-

£ng van 1-0 in de thuiswedstrijd
*gen Gijon gaf er alle reden toe.
barcelona deed het niet alleen bc-
*r> maar ook overtuigender, 2-0 bijuviedo.

Viscaal gestraft
blijft alleen koploper in

*e Belgische competitie na de uitze-«e van 1-0 tegen Lokeren. Van de
achtervolgers pakte Club Brugge

enige de vollewinst tegen Lierse*K, 4-1. KV Mechelen diende een
f^nt in te leveren door het gelijk-

'Pel van 0-0 tegen Racing Genk.Standard Luik zag het verschil tot?r 'e punten groeien door de neder-ig van 0-1 bij RWDM. AA Gent,*oensdag in het UEFA-Cup-toer-
«ooi tegenstander van Ajax, verloor
«onder de disciplinairgestrafte Eric

de uitwedstrijd tegen Ware-
?em met 1-2. De marge met de
Jandskampioen bedraagt sinds za-
*rdag tien punten. Viscaal werd
~aterdag door trainer Vandereycken

de dug-out verbannen. Devroegere international van België
Wenste geen verklaring te geven

de topscorer van Gent niet
geelde. Waarschijnlijk is de straf-
maatregel een gevolg van een uitla-
|!ng van Viscaal in Voetbal Interna-

dat hij nooit honderd gulden
°U betalen voor een entreekaartje

o,lïAA Gent te zien.

Bundesliga
e beste ploegen van de Bundesli-

ga hebben zaterdag een punt verlo-
ren aan degradatie-kandidaten.
Borussia Dortmund speelde gelijk
tegen VfL Bochum (1-1), Vfß Stutt-
gart tegen Dynamo Dresden (1-1).
Eintracht Frankfurt en Leverkusen
profiteerden, door respectievelijk
Hamburger SV (2-1) en Hansa Ros-
tock (3-0) te verslaan. Kaiserlautern
viel terug. De landskampioen ver-
loor bij Nürnberg (2-3).

Vrijwel het enige spraakmakende
moment in het duel tussen Bayern
München en Köln was dat waarop
doelman Aumann uit het veld werd
gestuurd. Volgens scheidsrechter
Berg had hij aanvaller Fuchs in
kansrijke positie onderuit gehaald.
Köln kreeg in het Olympische sta-
dion de beste kansen. De mooiste
was voor Heldt. Die had zelfs Au-
mann omspeeld, maar aarzelde te
lang. Münch redde op de doellijn.

Tottenham onderuit
In de aanloop naar de Europese
wedstrijd tegen Feyenoord heeft
Tottenham fysiek en mentaal een
flinke klap gekregen. De club uit
Londen moest zondagavond op weg
naar de eindstrijd van het toernooi
om de League Cup in de verlenging
(na de 1-1 stand) voorrang verlenen
aan Nottingham Forest,. dat zich
voor de zesde keer de finale haalde.
Keane maakte in de honderdste mi-
nuut het beslissende doelpunt: 1-2.

De Franse international Cantona
heeft zijn eerste doelpunt voor
Leeds gemaakt. Mede daardoor
won de nummer twee van de Lea-
gue van Luton, 2-0.Koploper Manc-
hester United verspeelde twee
punten door teleurstellend gelijk te
spelen bij Coventry (0-0). Cantona
stond bij Leeds niet in de basis. In
de 29ste minuut kwam hij in het
veld, voor de geblesseerde verdedi-
ger Dorigo. Chapman, terug na zes
weken wegens een polsblessure,
maakte kort voor tijd het tweede
doelpunt. Luton won dit seizoen
nog geen uitwedstrijd.

Enkele honderden fans van West
Ham protesteerden kort voor tijd
rond de middenstip tijdens het duel
van de degradatie-kandidaat tegen
Everton. De aanhang eiste het ver-
trek van het management. De aan-
leiding was de 0-2 achterstand van
de thuissclub. Na ontruiming van
het veld door de politie werd het
duel na een onderbreking van vijf
minuten voortgezet. In de stand
kwam geen verandering meer.

Joval bokst
zich naar
Barcelona

KOPENHAGEN - De Neder-landse boksbond zal Raymond
Joval voordragen voor deelna-me aan de Olympische Spelen.
De Amsterdamse middenge-
wicht won het toernooi om deKopenhagencup. Hij versloeg
in de finale de Deen Brian
Lentz op punten. Lentz kreeg
in de derde ronde acht tellen
rust van de scheidsrechter na
een rake klap van Joval. Ar-
nold Vanderlijde en Miguel
Dias waren al eerder genomi-
neerd voor Barcelona. Ook
halfzwaargewicht Nijman, die
brons veroverde, voldeed in
Kopenhagen aan de door het
NOC gestelde voorwaarden.

Eijsden slechts met een treffer verschil geklopt

Fortuna mist inspiratie
Van onze correspondent

MAARTEN DE KEVER

j-JIJSDEN - De amateurs van
**ijsden hebben zaterdagmid-
dag een ongemotiveerd Fortu-na Sittard goed partij gegeven,
hechts met een doelpunt ver-
schil legden de profs op de
herwinning beslag: 2-3. In de
?erste twintig minuten kreeg£edro Mares zelfs twee riante

om Eijsden op voor-drong te zetten. Ook Fortuna,
Samuel, Boogers (bei-den geschorst voor de volgen-

de competitiewedstrijd tegen
Den Haag) Hesp, Paul Janssen
en Mordang (rust) had enkele
goede mogelijkheden maar
pas na ruim een half uur kon
Richard Sneekes, na een ver-
keerde terugspeelbal van een
Eijsden-verdediger 0-1 laten
aantekenen.
Na rust zorgde Wilfried Habets met
een fraaie kopbal voor de gelijkma-
ker, waarna Fortuna uit angst voor
een blamage even aanzette en via
wederom Sneekes en Usta uitliep
naar 1-3. Daarna verdween het vuur
weer bij de profspelers. Armand

Henssen zorgde een kwartier voor
tijd nog voor het tweede Eijsden-
doelpunt. Hij plaatst zijn vrije trap
fraai in de hoek.

Fortuna-trainer George Kessler. was
na afloop uiterst ontevreden over
het door zijn ploeg vertoonde spel:
„Met alle respect voor Eijsden, maar
wedstrijden tegen amateurs moetje
normaal met tien goals verschil
winnen. Ik ben dit soort uitslagen
niet ge,wend. Het is een vreemde
zaak dat mijn spelers het niveau
van afgelopen woensdag tegenAjax
niet konden halen. Ze pasten zich
aan aan het spel van de tegenstan-
der. Het zijn net kameleons", aldus
de grijze eminentie.

Eijsden-Fortuna Sittard: 2-3 (0-1). Sco-
re: 31. Sneekes 0-1; 50. Habets 1-1; 60.
Sneekes 1-2; 62. Usta 1-3; 76. Henssen
2-3. Toeschouwers: 100. Scheidsrechter:
Duysings.
Fortuna Sittard: Van Zwam, Maessen,
Vergoossen, Duut, Szalma, Usta, Bar-
mentloo, Anton Janssen, De Jong (46.
ThaihuttuX.Driessen, Sneekes. " Fortunees Richard Sneekes komt te laat om deze actie tegen Eijsden doeltreffend af te ronden.

Foto: FRITS WIDDERSHOVENI

Muller terug naar Standard
SITTARD - Danny Muller is teruggekeerd naar Standard Luik. For-tuna en de Belgische club konden het niet eens worden over eenhuurovereenkomst voor de door trainer Kessler begeerde midden-
velder. Volgens manager Jacques Opgenoort is er wel nog een moge-lijkheid dat Muller aan het begin van het volgend seizoen naar Sit-tard komt.

sport

Milan-trainer Capello heeft niet alleen lof voor Van Basten

'Rijkaard animator van ploeg'
MILAAN - De derde hattrick van Marco van Basten in de Ita-liaanse voetbalcompetitie zal in de recordboeken worden bij-geschreven. Zelfs in het seizoen waarin hij topscorer van deSerie A werd, scoorde hij niet zoveel als in dit seizoen. Met elfWedstrijden voor de boeg moeten zijn concurrenten het met
'ets meer dan de helft van zijn twintig treffers doen.

JVainer Capello toonde zich na af-
*op zeer tevreden over de zege:
">We hebbenons publiek dat we niet
*>t vorm zijn. Van Basten verdient
*anwege zijn treffers veel lof, maar
* zou graag Rijkaard een pluim
ftveven. Hij was deanimator van dePloeg".

'an Basten krijgt in de voorhoedevolgend seizoen wellicht gezelschap
*an Jean-Pierre Papin. De Fransetopschutter, Europees voetballer
*an het afgelopen jaar, heeft bij
°lympique Marseille zijn afscheid
Aangekondigd en zou graag in de

A aan de slag willen. Volgens
Ije Italiaanse sportkrant 'Gazzetta"kilo Sport' heeft de schatrijke
Voorzitter Berlusconi inmiddels een

van 25 miljoen gulden uitge-
dacht op Papin.

Demarrages in Omloop Het Volk tot mislukken gedoemd

Frans Maassen: 'Het
weer was te mooi'

Van onze verslaggever

GENT - Johan Capiot had het
goed gezien. De zeven dur-
vers, die hij geen succes voor-
spelde ondervonden het in de
Omloop Het Volk aan den lij-
ve. Met aankomstplaats Gent
al in zicht werden Maassen,
Solleveld, Sergeant, Nulens,
Richard, Délion en De Clercq
achterhaald, kort nadat de gre-
tige hoofdmacht de achtervol-
gers Museeuw, De Wilde en
„bewaker" Nijdam had ingere-
kend. Er moesten toen nog
welgeteld twaalf kilometer
naar de eindstreep worden af-
gelegd. „Het weer was te mooi
om bressen te kunnen slaan",

zei Frans Maassen. „Boven-
dien, ideaal kon je de samen-
werking in de kopgroep aller-
minst noemen."
Dat een spervuur van demarrages
de slotfase accentueerde was niet
verwonderlijk, ook niet dat renners
als de Belgen Edwig van Hooy-
donck en Peter Huyghe daarin een

paar keer betrokken waren. Wél op-
vallend was de aanwezigheid van
Greg Le Mond in de spits van de als
een sneltrein voortrazende kara-
vaan. „Ik heb toch al eerder gezegd,
dat ik mij in dit seizoen ook in som-
mige klassiekers laat zien", zei de
Amerikaan, dieenkele dagen eerder
nog vroegtijdig uit'de Ronde van
Sicilië was verdwenen.

Over Patrice Esnault, de 31-jarige
Fransman uit de bescheiden Cha-
zalploeg, sprak op dat moment
(bijna) niemand meer. Toch was hij
gedurende 110 kilometer als solist

door Vlaanderen getrokken. De ont-
snapping begon onmiddellijk nadat
het peloton van honderddrieënze-
ventig man van start was gegaan,
maar zelfs toen Esnault een voor-
sprong van elf minuten bijeenfiet-
ste raakte niemand in paniek. Kort
na de Muur van Geraardsbergen
kwam aan het sprookje van de
Fransman (en zijn achtervolger Wil-
lem-Jan van Loenhout uit de al
even bescheiden Elro-formatie) een
einde. Toen pas begon de koers, die
tenslotte ondanks de mislukte aan-
val waarbij Solleveld en Maassen
betrokken waren toch nog op een

Nederlandse leek uit te draaien.

Na het gebruikelijke duw- en trek-
werk op weg naar de finish maakte
Peter Pieters zich namelijk gereed
voor een lange en keiharde eind-
sprint. Johan Capiot had echter het
wiel van onze landgenoot uit de Tu-
lippploeg gekozen en flitste hem in
de laatste meters voorbij. Eric Van-
deraerden plaatste eveneens nog
een geweldige jump, maar het was
te laat om Capiot te verslaan.

Peter Pieters: „Direct na de koers is
de tweede plaats de pijnlijkste klas-
sering, zeker wanneer je zoals ik
een paar dagen eerder in de GP
Wieier Revue al derde bent gewor-
den. Toch hoef ik mij geen verwijt
te maken. Ik durfde de lange eind-
sprint aan. Nadat ik in de winter
een aantal zesdaagsen afwerkte-
vond ik in de Ruta del Sol het ritme-'
op de weg terug. Aan de hieropvol-
gende Ronde van de Middellandse
Zee waarin een afvaardiging van
onze ploeg present was, nam ik niet
deel. Wel reed ik iedere dag hetzelf-
de parcours in mijn eenT^ als trai-
ning. De overwinning, die mij nu
nog ontglipte zal toch heus wel eens
komen."

" Snelheidsdans bij de ontknoping in de Omloop Het Volk. V.l.n.r. Vanderaerden,Baldato, Pieters, de zegevierende Capiot enLudwig. Foto: Dries LINSSEN

Capiot prijst
koersinzicht

van Wijnands
Van onze verslaggever

GENT - Na zijn zegevierende
eindsprint in de Omloop Het
Volk had Johan Capiot lovende
woorden voor zijn ploegmak-
kers in het algemeen en Ad
Wijnands in het bijzonder. „Hij
is niet op de laatste plaats door
zijn koersinzicht een geweldig-
de aanwinst voor ons team",
aldus de Belg over Wijnands.

" FIETS GESTOLEN - Niet
alleen de tweede overwinning
in vier dagen na de Grote Prijs
Wieier Revue werd Eric Vande-
raerden ontfutseld. De Belg
raakte zaterdag in afwachting
van de dopingcontrole ook zijn
fiets kwijt. Het racekarretje
was buiten de sporthal in Gent
geparkeerd. Een verzorger van
Buckler ontdekte dat het ver-
dwenen was.

" RAAS VERHINDERD - Jan
Raas ontbrak zaterdag in de
Omloop Het Volk in de ploeg-
leiderswagen van Buckler. De
Zeeuw moest verstek laten
gaan wegens het overlijdenvan
zijn schoonvader. Hilaire van
der Schueren verving hem.

" ERIC HEIDEN ARTS - Vijf-
voudig Olympisch schaatskam-
pioen Eric Heiden is sinds dit
seizoen part-time in dienst als
ploegarts van Motorola. Ex-
schaatser en -wielrenner Hei-
den is onlangs afgestudeerd als
arts. Hij gaat zich de komende
vijfjaar specialiseren in de or-
thopedische chirurgie.

Ook massasprint in Kuurne-Brussel-Kuurne

Ludwig neemt revanche
KUURNE - Een dag na de Omloop
Het Volk was OlafLudwig gelukki-
ger. Zaterdag werd de Duitser in
het gedrang van de massale aan-
komst in Gent slechts vierde achter
Capiot. Gisteren schreef de sprinter
uit de Panasonicploeg na 205 kilo-
meter Kuurne-Brussel-Kuurne op
zijn naam. Het was zijn tweede
overwinning dit jaar. In de finale
versloeg hij de Fransman Christo-
phe Capelle en de Belg Johan Mu-
seeuw.

Het lukte Peter Pieters opnieuw
niet te winnen, ondanks het feit dat

zijn ploegmakkers hem in een goe-
de positie hadden gebracht. De Tu-
lip-ploeg en de Buckler-renners
bereidden de sprint voor respectie-
velijk Pieters en Veenstra voor,
maar het was Ludwig die profiteer-
de van de inspanningen. Pieters
werd vijfde, Veenstra achtste" vóór
Zanoli.
De Oude Kwaremont, de Kruisberg
en Kluisberg zorgden ook zondag
niet voor een schifting. Evenals in
de Omloop was sprake van een lan-
ge ontsnapping. Dit keer reed Kim
Andersen uit deploeg van Greg Le-
Mond 130 kilometer vooruit, maar

een groepje met Farazijn, Ekimov,~
Dernies en Van Itterbeeck haalden
hem terug. De hergroepering kwam
in Kuurne tot stand, waar drie
plaatselijke ronden van tien kilome-
ter afgelegd dienden te worden. En
masse naderde het peloton de eind-
streep. Ludwig was de snelste.

Op de Siciliaanse wegen won de
Rus Zhdanov (Panasonic) zaterdag
de Trofeo Pantalica. Een dag later
eiste de Italiaan Colage de zege op
in de Ronde van Etna over 191 kilo-
meter. De Nederlander Louis de
Koning finishte als vierde." Frans Maassen leidt de kopgroep op een van de Vlaamse hellingen. Mare Sergeant rijdt in

tweede positie. Foto: dries linssen

Nieuw parcours
in Brunssum
en Maastricht

Van onze correspondent

BRUNSSUM/MAASTRICHT - De
Ronde van Brunssum, in vorige ja-
ren verreden op en rond de Bouw-
berg in Brunssum, krijgt een nieuw
parcours. Organisator Norbert Keu-
len: „Er is een nieuw parcours uit-
gezet in het centrum van ongeveer
2700 meter lengte, waarvan de start
en de finish zijn gelegenin de Rum-
penerstraat." De Ronde van Bruns-
sum is gepland op zondag 5 juli.

Toer- en Wielerclub Maastricht kent
problemen met betrekking tot de
Grote Prijs Toine Gense (13 septem-
ber) die in het verleden verreden
werd op en nabij St.Pietersberg.
„Toch gaat deze wedstrijd, die al
zestien jaar op de kalender staat,
gaat zeker niet verdwijnen", aldus
Pie Quadvlieg. „Als we met de
Stichting Profronde Maastricht tot
overeenstemming komen, is het de
bedoeling deze Grote Prijs te laten
verrijden op 12 augustus a.s. als
voorwedstrijd van de Profronde.
Mocht dit niet lukken, dan gaan we
vermoedelijk naar een parcours op
de Dousberg."
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<gpiccolo's
In de Cramer 37, Heerlen
Postbus 3100, 6401 DP Heerlen
Postgiro: 1035100
Bank: ABN 57.75.35.935
Fax: 045-739364

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

Reuzepiccolo's
Over 1 of 2 kolommen, 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 a contant en mét
legitimatie.

Telefonisch opgeven

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

HetLimburgs Dagblad wordt dagelijks gelezen door
meer dan250.000 personen van 15 jaar en ouder.
(Brcr Cabuco SummoScanner! Q79

i*|p||£f- CPrcffvaxct-t! Ipgpp
Piet waar haal je de mosterd?

:'':"^n/mr
Ria, Maunce en Raymond

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXV

Personeel aanbod

Nieuw Escort
Pricilla en snel bij u thuis of

in hotel.
g 045-428849.

In/om de tuin
SCHUURTJES, tuinhuisjes,
garages, hondenhokken,
vele afm. reeds v.a. ’ 195,-.
Houtbouw Übachs, Eygels-
hovergracht 39, 6464 GA
Kerkrade. Tel. 045-460252

Personeel gevraagd

Buschauffers
gezocht, voor direct. Wij bieden u een interessante gere-
gelde lijn-wisseldienst interne scholing. Schloemer-Reisen

Maurerstr. 37, 5110 Alsdorf, tel. 09-49-2404-21036., Gevr. ervaren

Rij-insjpructeur
voor vrachtwagens C en E.

Voor info.: 046-332012
Bouw- en ingenieursburo
Catena BV vraagt voor haar
eigen werken in Duitsland,
betontimmerlieden en MET-
SELAARS (liefst coll). Hoog
loon, wekelijkse betaling,
Duits verzekerd. Sollicitaties
na tel, afspraak 045-232100
Gevr. TAXICHAUFFEURS
part-time en avonddiensten.
Persoonlijk aanmelden:
Grootveld, Haefland 18,
Brunssum van ma t/m vrij.
Fa. WGW Bouw. Voor direct
gevr. voor Duitsland MET-. SELAARS, betontimmerlie-
den. Ook colonnes. 045-
-231336/ 230477. Hommer-
terweg 77, Hoensbroek.
Gevraagd jonge MAN voor

' bezorgen Volkskrant,
Hoensbroek. 045-222144.

Reparaties

TV/video defect
Binnen 24 u. klaar, prijsopg.
en garantie; tel. 045-231340
E & E Electronica Brunssum
TVA/IDEO 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.
ONDERDELEN wasmach.
drogers en centrif. Europa-
wg Nrd 191 Übach o Worms
Diepvries en KOELKAST-
REPARATIE zonder voorrij-
kosten. Bel Geleen, 046-
-745230 service binnen 24 u.

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

Emmaplem 12, Heerlen. Tel. 045-711500.

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

100% zekerheid en geen makelaarskosten.

" PENIS VASTGOED, bel vrijblijvend 040-518428.
15 jaar vaste rente! 8,6% of
3,8% (pensioenfonds). Bel.
345-712255. Na kantoor-
jren Dhr. J. Wetsels 045-
-440731. STIENSTRA Hypo-
theek Service.
Vooroorlogs WOONHUIS
met spoed te koop gevr.,
opknappen geen bezwaar.
340-520558.
BOUWKAVEL a/d Hees-
oergstraat te Heerlen, opp.
322m2. Voor info: V.O.C.
345-740900. Grouwels/
Daelmans. Tel. 043-254565

BOUWKAVELS in B.P.
vïusschemig gelegen a/d
Zandweg te Heerlen, opp.
/.a. 746m2. Prijzen va.
f 108.000,- v.o.n. Inl. 045-
-740900. Grouwels/Dael-
Tians. Tel. 043-254565.
Te koop gevraagd BOUW-
-OCATIE'S met of zonder
opstallen in de regio Lim-
ourg, snelle afhandeling, ;onder financieringsvoor-

! «aarden mogelijk. Gaarne
schriftelijk reageren. Br.o.nr.
3>0615, LD., Postbus 2610,
3401 PC Heerlen.

Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719^66.

OG te huur
Te huur goedlopend PRIVÉ-
HUIS in Heerlen. Br.o.nr.
B-0613, LD., Postbus 2610,
6401 PC Heerlen.

bouwmat. machines
Kanteldeuren en rolluiken
bestellen? STRATEN Voe-
rendaal bellen. Ook voor in-
dustrie. Tenelenweg 8-10.
Tel. 045-750187.
KANTELDEUREN, roldeu-
ren, sectiedeuren met of
zonder afstandsbediening in
23 maten direkt leverbaar.
Afstandsbediening compu-
ter gestuurd, geschikt voor
alle soorten garagedeuren
compl. met zender voor uw
auto. Fa. Straten, Eijkskens-
weg 18, Geulle. 043-641044

Bel de Vakman
Bost VERWARMING BV.,
Romeinenstr. 8, Kerkrade-
West. Sanitair, gas, water,
cv, badkamers, riolering,
onderhoud. 045-412547.
SCHILDERS kunnen nog
behang en schilderwerk-
zaamheden aannemen. Tel
045-?10020.

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.
1.600 mtr. showroom

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

Tel. 045-242880.

[©j G3ÈI2
Faxapparatuur

Autotelefoon
Telefoonsystemen

Advies/lnstallatie/service.
Tel. 043-68 66 16

Wonen Totaal
In- en verkoop 2e HANDS
meubelen en antiek. Tel.
045-724943, Rotterdamstr.
80a, Heerlen.
KWALITEITSKEUKENS,
topkwaliteit voor een norma-
le prijs. R/J Handelsonder-
neming, Stationstr. 294,
Nuth. Tel. 045-242602.
Te k. prachtig DRESSOIR
Misano zwart, z.g.a.nw.
’550,-. Tel. 045-725122.

Auto's
Wij geven het meeste

voor uw auto!
U belt, wij komen!

045-422610, ook 's avonds.
Autohandel Johan
SCHMIDT heeft diverse
auto's in voorraad van
’750,- tot ’6.000,-. Alles
met APK. Tel. 04492-2888.
Hommert 24, Vaesrade.
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.
LUCAR Kerkrade, voor be-
taalbare betere auto's met
eerste-klas service: Opel
Kadert 5x GSi, GT, Combi
enz. bwj. '85 t/m '90
’8.750,- of ’175,- per
mnd.; Ford Siërra Sedan '91
Sedan '89, Coupé Combi
'85 5-drs., Combi '89 5-drs.
vanaf ’7.950,- of ’170,-
-per mnd.; Ford Escort 4x '85/
'89; Escort XRi '89 alle ace.
vanaf ’7.750,-; VW Polo
GT rood '85; VW Polo zilver
'86; VW Golf 4x '84/'B9 vanaf
’7.750,-; Mitsubishi Colt 3x
'85/'9l; Suzuki Alto '85/'BB
vanaf ’5.750,-; Mazda 323
GT '86; Mazda 323 4-drs.
autom. '85; Fiat Uno 65 '87;
Uno '86; Panda '87 vanaf
’5.750,- of ’l6O,- per
mnd.; Honda Civic '86 zilver;
Accord 4-drs. Sedan '86 an-
traciet; Daihatsu Charade
GT Ti '88 Turbo Intercooler;
Nissan Sport 300ZX '85 an-
traciet; Volvo 360 GLS '87
antraciet; Nissan 100NX ty-
pe '92 Targa; BMW 316 '86
wit alle ace. ’ 12.750,-;
Peugeot 205 GTi '85/'B7
vanaf ’ 7.750,-; Audi 80 '89
1.8 S rood; BMW 635 CSi
coupé '82; Jeep Suzuki '87
metaltop; Renault R 5au-
tom. ’ 2.250,-; Triumph
Spitfire rood '72. Diverse
oldtimer cabrio's. Afleve-
ringsbeurt gratis, APK ge-
keurd, inkoop contant, ga-
rantie 6 maanden tot 2 jaar.
Alle reparaties onder garan-
tie. Lucar, Holzstr. 67, Kerk-
rade. Tel. 045-456963.
Te k. Citroen PALLAS C-
matic, wit, bwj. '83, APK 2-
93, inspec. keur. ondergaan
vr.pr. ’ 1.350,-. 046-751246
Te k. Ford TAUNES 1600 L,
blauw, i.z.g.st., bwj. '80,
mod. '81, trekh., Ghia vel-
gen, APK 2-93, vr.pr.

’ 1.150,-. Tel. 046-751246.
Te k. Ford TAUNES 1600 L,
beige, i.z.g.st, bwj, '78, APK
trekhaak, vr.pr. ’700,-. Tel.
046-751246.
Te k. FORD Escort, bwj. '83,
zeldz. mooi, APK mrt.'93,
’4.750,-. 045-218925.
VW GOLF 1.3 bwj. mei '83,
APK '93, bijz. mooi ’ 3.950,-
Tel. 045-454087.
Weg. omst. te k. BMW 324
D bwj. '86 4-drs. kl. wit, aut.
Na 18.00 uur 04493-3389.
Te koop CITROEN BK 14 E,
bwj. '89, kleur zwart, APK
jan. '93, 80.000 km, 1e eig.,
pr.n.o.t.k. Tel. 045-221046 /
212946.
INKOOP goede auto's, cont.
geld. Joosten, Scharnerweg
3, Maastricht. 043-634978.
Ford ESCORT 1.3 L Bravo,
'82, apart mooi, APK 11-92,
’3.250,-. Tel. 045-210911.
Ford ESCORT 1.3 Laser
bwj. febr. '86, 5-bak, APK
'93, ’ 6.250,-. 045-454087.
Zeldz. mooie ESCORT 1.3 L
15 inch BBS div. ace, '84.

Kerkraderweg 166, Heerlen.
Te koop nieuw type Opel
ASCONA 16 S bwj. '82,
goed onderhouden, APK,
weinig km's, pr. ’ 2.750,-.
Tel. 04450-4145.
GOLF Diesel, '85, 1e eig.,
94.000 km, met boekjes, i.z.
g.st., ’8.450,-. Tel. 045-
-725680.
Te koop gevraagd PERSO-
NEN-AUTO'S en alle type
bedrijfsauto's. Autobedrijf
Loek Schaepkens te Kliml
men. Tel. 04405-2896.
Te k. BMW 320irecaro-int.,
zeer mooi, bwj. '84, APK '93,
goudmetallic, ’ 12.950,-.
Beukstr 15. Passart/Hrl.

I =
Autoverhuur

JURGEN Autoverhuur. Tel.
045-463333 Langheckweg
36, Kerkrade (ind.terrein
Dentgenbach)

Landbouw
ONDERDELENBANK.
Tel. 04493-2715.
Te koop jonge HENNEN te-
gen de leg. Vaesrade 43,
Nuth. Tel. 045-241284.
Over het bijvoeder SAVITA
kunnen onze klanten en wij
U heel wat aardigs vertellen.
Bel: Custers b.v., Dicteren,
04499-1341. Allen prod. v.d.
intensieve veehouderij.

Sloopauto's
Te k. gevr. loop-, sloop- en

Schadeauto's
Ik betaal de hoogste prijs in
Limburg. Te1.045-254049.

Wij geven U de HOOGSTE
prijs voor Uw auto, sloop- en
schade-auto. 045-228398.
Te k. gevr. SLOOP- en
schade auto's, tev. in- en
verkoop gebr. auto-onderd.
A. Korter. Tel. 045-229045.
Te k. gevr. sloop- en
SCHADEAUTO'S. Autoslo-
perij Marxer, 045-720418.
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.

(Huis)dieren
VOGELS, eenden, fazan-
ten, raskippen, duiven en
papegaaien. Alle hoenders,
hofdieren. Klein America
Achel(B) 09-32-11644489
De grootste KENNEL van
Limburg. Alle jonge ras-
hondjes. Meer dan 60 ras-
sen plus gar. en tatoeage.
Kl.America, Th.Watsonln 34
Achel(B). 09-3211644489
Zond, open maand, gesl.
Te k. prachtige DOBER-
MANN Pincherpups, met
prima stamb. 04104-93676.
Te k. mooie MALTEZER-
TJES en Shih-Tzu pups met
stamb. Tel. 04104-93676.

Opleidingen
Goed gerichte studiebege-
leiding in Heerlen en Hoens-
broek. BIJLESSEN in alle
vakken v.a. ’ 15,- per uur,
verzorgt door een ervaren
team van docenten in Heer-
len en Maastricht. Int. E.C.H.
045-741102.

Rijles
Uw RIJBEWIJS op Saba in
8 dagen via autorijschool De
Antillen. Inl. 04750-32428.
Niet geslaagd geld terug.
Vr. naar onze voorwaarden.
Uw RIJBEWIJS (A, B, C, D)
binnen 8 dgn. op de Ned.
Antillen via SDO (pakketten
v.a. ’ 3.400,- all-in) Bel voor
info. of kom langs: Beukels-
dijk 59, R'dam. Tel. 010-
-4761506 (niet geslaagd,
geld terug, vraag naar onze
voorwaarden).
S.D.L. biedt u aan: RIJBE-
WIJS A-B-C of D binnen 8
dagen op de Ned. Antillen,
vanaf ’ 3.500,- all in, garan-
tie en financ. mog. Tel. 010-
-4626668 of 4666535.
NEW LOOK BV Schaes-
berg. Gevelreiniging, uit-
kappen, voegen, steigerver-
huur. Tel. 045-312154 of
045-312709.
Diepvries en KOELKAST-
REPARATIE zonder voorrij-
kosten. Bel Geleen, 046-
-745230 service binnen 24 u.
Voor al uw WAND- en vloer-
tegelwerk, ook natuursteen I
Bel dan 046-526061.

Te koop gevr.
Te koop gevraagd:

Crossmotortje
80 of 50 CC

Tel. 045-210461
Te k. gevr. GOUD en mun-
ten, de hoogste prijs. J.
Reumkens, Corneliusln. 28,
Heerlerheide. 045-228037.
Gebr. SWINKELS zijn ver-
huisd naar De Beitel 74,
Heerlen. Wij betalen de
hoogste prijs voor al uw oud
ijzer/metalen. 045-422025.

Kachels/Verwarming
KACHELS, keuze uit 200 st.
Jac. Köhlen, Rijksweg N.
104, Sittard. 046-513228.

Diversen
Gebit gebroken? Tandtechn
HOONHOUT voor nwe. ge-
bitprothese en rep. Ook 's
avonds na afspr. Akerstr. N.
328, H'broek, 045-228211.
Tijdens carnaval geopend.

Kunst en Antiek
Te k. GEVRAAGD antieke
meubels en inboedels. P.
Cortenraad, Riemst (B). 09-
-32.12261156.

Zonnebanken/Zonnehemels

Zonnehemels
verhuur, verkoop, leasing, huurkoop, doorlopend krediet.

11 lamps dubbelgebogen mcl. statief vanaf ’ 845,-
-10 lamps superbreed compleet ’ 989,- / ’ 30,- per maand
20 lamps tunnelsnelbruiner ’ 2.995,- / ’ 78,- per maand

Verhuur ’ 50,- per week met recht op koop.
lampen doormeten en computerpigmentanalyse gratis.

AU SOLEIL, markt 38, Kerkrade. Tel. 045-461417.
Muziek

Nieuw! Yamaha orgels keyboards
en electronische piano's!

Door de komst van de nieuwste modellen orgels,
keyboards en electronische piano's, div. overige modellen

met 10%-30% korting.
Muziekhuis Lyana

Mauritsweg 48, Stem. Tel. 046-333227.
Maandag t/m zaterdag open; donderdag koopavond.

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.

Met een PICCOLO in het
Limburgs Dagblad raakt u
uw oude spulletjes 't snelst
kwijt. Piccolo's doen vaak
wonderen... Probeer maar!
Tel. 045-719966.

VOORJAARS- I
AANBIEDING
Piccolo's enreuzepiccolo's
plaatsenkan nunóg voordeliger!

Voorpiccolo's geldt
2x plaatsen, V/2X betalen en
voorreuzepiccolo's
3x plaatsen, 2x betalen
(m.u.v. enkele rubrieken).

BEL NU 045-719966 \
06-liJnen

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 - 75 et p/m

(boven de 18 jr.)
Je kan al je sex wensen

kwijt bij roodharige
Amanda

bel haar privé op
06-320.320.86 (1 gld pm/

boven de 18 jr.!)

Bel Lenie op
voor een wild sexgesprek op

haar privé-nummer via
06-320.324.96 (75 cpm)

** 06-9603 **
Er zijn genoeg meiden die

ook het bed in willen (75 et).

Vrouwtjes
en meisjes zoeken voor
straks sexkontakt, vraag

naar hun telefoonnummer.
Bel nu 06-9661 (75 cpm)

06-9665
Hete meisjes willen sexkon-

takt met tel.nr. (75 cpm)
Wie durft er een stripspel te

spelen met

Carolientje
06-320.222.23 (50 cpm)

* Gay Privé *
Wil jij snel een discreet af-
spraakje maken met een

lekkere knul 06-320.322.75
Ook voor sexgesprek (50 et)

Sexafspraakje
met 'n meisje. Vraag haar

tel.nr. Bel 06-9502 (75 cpm)
Vanavond al een afspraakje!

Altijd succes
Bel voor een leuke vriend(in)
Afspr.lijn: 06-9503 (50 cpm)

06-9511
Duik in bed met 'n hete meid

vraag haar tel.nr. (75 cpm)

Evelientje
toen ze haar rokje liet

zakken..! 06-9530 (75 cpm)

privé sexkontakt
Je krijgt direkt een heet

meisje of knul aan de lijn.
Sex mee 06-9570 (75 cpm)
Pascale bovenop de tafel

Keukensex
Bel 06-9602 (75 cpm)

Meisjes
willen sexervaring opdoen
06-320.330.43 - 50 et p/m
Meisjes willen bijverdienen

Sexadressen
06-320.330.60 - 75 et p/m

Sexkontakt
Vele hete meisjes zoeken

heren voor 'n sexafspraakje
06-320.330.66 - 50 et p/m
Dames die zich vervelen

Sexkontakt
06-320.330.79 - 50 et p/m

Direkt apart
met een meisje of jongen,
voor 'n heet sexgesprek.
06-320.330.81 (50 cpm)

Homo-jongens
Hoor ze heet tekeer gaan
06-320.330.88 (50 cpm)

Partnerruil
direkt apart met vrouwen en
mannen voor 'n hete sexruil

06-320.330.91 (50 cpm)
Gewillige meisjes en

vrouwtjes willen alles met
jou doen. Vraag naar hun

tel.nr. voor een hete
Vrijpartij

06-320.326.33 (50 CDm)

Vrije meiden
hebben zin in 'n nummertje
06-320.320.44 (50 cpm).

Homo
Waar gebeurd, echt live
06-320.327.01 (75 cpm)

Onderdanige jongens bellen
met strenge mannen
SM voor 2

06-320.329.99 (50 cpm)

Slippertjes
meisjes zoeken sexkontakt
06-320.320.75 (75 cpm).

Homokontakt
Zoek je 'n hete jongen?
06-320.330.18 (50 cpm)
Liften in haar korte rokje

Marietje
06-320.320.95 (50 cpm).

300 meiden
zoeken een heet slippertje.

06-320.321.44 (50 cpm)

Sex voor twee
direkt kontakt met meiden

en hete huisvrouwtjes.
06-320.330.46 (50 cpm)

Zoek je een lekkere knul?
Gay dating

06-320.330.95 (50 cpm)
HogeNood

06-320.320.89 (75cpm)

Boys Privé
voor een afspraak vanavond
nog of voor een sexgesprek

(75 cpm)

06- 9 5 5 6
Dewipk r a n t
Geen flauwekul, de dames

vertellen je gewoon zelf wat
ze je te bieden hebben en

waar je ze kunt vinden!
06-9559 (75 cpm)

Wipl i j n
06-9555

24 uur p/d 75 cpm

Porno f o o n
06-320.320.76 (75 cpm)

Sex hot sex
Gratis sex-bemiddeling.

Relatie en live
sexgesprekken

06-320.330.71 - 75 et p/m

Nymf Linda
Geniet van 2 kanten, 50 cpm

06-320.320.14
Anky life

'Toch niet met 2 man?
Ja hoor, kom

eerst Grieks
06-320.321.32-50 ctp. Vè

ra

Nee, nooit!
Een woeste meid leert van

S.M. te genieten, ja, ga door
06-320.323.85 - 50 ep V2m.

Femmy betaalt af. Een
maand moet ze zich laten...

50 ep V2m.
06-320.340.33
Een knul trekt Inge haar

slipje uit. Nu begint
haar... genot

06-320.340.75 - 50 ep Vz m.
Ze ontvlucht haar
S.M.-man

maar als ze teruggehaald is.
06-320.340.69 - 50 ep Va m.

Ze vertelt haar
telefoonnr.

iets over dr zelf, haar adres,
vraagt of je langs komt of bij
jou mag komen. 06-

-16.85 - 100 et o/m

Sexy Grieks
Marcha v. achter 50 ep Vim

06-9618
Sexy??

Nieuw, Snel, Vol 06.9639
Live Discreet 06-320.325.30
Onervaren 06-320.323.10

Call-Me 100 cpm

06 - Sex
3 Kanten tegelijk 06-9649

hetro meisje 06-320.320.06
Bisex 06-320.320.07
Jong 06-320.320.08

buurvrouwtje 06-320.323.06
Live Box 06-320.324.06

Melden Box 06-320.325.06
Meisje 06-320.330.70

’l,- p/min

Sex voor 2
hete jongens& meiden

direct apart, ’ 1,- pm

06-320.325.00
06 Gay Café

Limburg
De box met al jaren lang

de meest spannende
afspraken! 50 cpm

06-320.327.55
*Romy*

06-320.331.04 - 75 et p/m
Bel mij alleen als niemand je

kan zien of horen en doe
precies wat ik je vraag.

Zilveren kettingen om pol-
sen en enkels. Tina in de
ban van S.M.

06-320.340.45 - 50 ep Vg m.

Wetsex
Eerst weigert hij, maar als

de meesteres het eist...
06-320.340.22 - 50 ep Vz m.

Lesb. SM. Party
Aan een balk gebonden

geniet Alma naakt...
06-320.329.25 -50 ep 1/z m.
Geboeid ziet Wim hoe Dory
met 2 meesters

over de tafel...
06-320.326.92 - 50 ep Vz m.

Ze komt
bij jou of jij bij haar, ze geeft
naam, adres en telefoon-
nummer. 06-

-320.322.23 - 100 et p/m

Homosex voor 2
Draai eerst 06-320, en dan:

SM Limburg ....325.18
Jack Off Privé..321.16

Darkr00m....324.16
Gay Perver5...329.16

Travestie...32s.o9
Transsexueel...32l.36

Bi-sex.. .323.36
Jongens-sex... .325.19

Studenten-5ex...327.56
’l,-p/m Pb. 75141 Adam

*Monica*
06-320.331.07. Denk gewoon dat je haar

handen voelt - 75 et p/m

Kontakten Klubs

’ 50,- all-in
Tel. 045-423608

Nieuw!!! Nieuw!!! Nieuw!!!
Club Casa Rossa

Eens geproefd aan onze sfeer, dan wilt U niets anders
meer'! Ons adres is Rijksweg 594 te Maasmechelen

(België) Tel. 09-32.11766494. Leuk meisje altijd welkom.

!Nieuw bij Angel!
Travestiet en Transsexueel

"Simpley the Best"
!Bij Angel! privé en escort

met 3 nieuwe meisjes v.a. 20 jaar met (D-cup).
Wij zijn voor alles in o.a. live, strip- en Vib-shows,

trio's, SM, slavin, alléén mog. en nog "1000 en 1 mog.
!Gespierde boy!

4 knapperige mooie bi-jongens vanaf (24 jr). Wij zijn voor
alles in, o.a. voor dames, heren en (echt)paren

en nog véél méér!!!!
Bel voor info bij !Angel en Boy!

S 045-274587
"ook te beluisteren op de radio.

Club Amorosso
Wanneer je een echt lekker stuk wilt hebben, kom bij ons.

Rijksweg Zuid 105, Geleen. Tel. 046-756335.
Geopend: ma.-vr. 12.00-24.00 uur, zat. 13.00-20.00 uur.
Totale ontsp. massage

door 1 of 2
jonge meisjes

045-353489

Brigi-Chantal
Daar is 't altijd carnaval,
11.00-23.00. 045-254598.

Heike is weer terug in
Club Rustica

v.d. Weijerstr. 9, Spekhol-
zerheide-Kerkrade, tel. 045-

-412762. Open ma t/m vrij
11-24 uur. Erotische mas-

sage door: Conny, Mariska
of Gerda.

Höpse eine H
Mosse effe belle!!

LYDIA
Moandig en dehnsdig van

twee pis twellef 046-749662
Normaal van 11-23 uur.

Nieuw
Privé Sandra

Ma. t/m vrijd. 10-22 uur.
Tel. 046-757517.

Shirley privé
ook zond. 045-727538

Tandtechnische praktijk

WSfW_ HOONHOUT N/
Voor reparaties en nieuwe gebitsprotheses ° «
Bij inlevering van deze advertentie, GRATIS controle aan uw
gebitsprothese en GRATIS gebitsprothesereiniger.
Akerstraat Nrd. 328, 6431 HW Hoensbroek Tel. 045-228211
Tijdens het carnaval geopend

Rolluiken
Rolhekken
Zonneschermen
Terrasoverkappingen
Boulique-markiezen
Vraag vrijblijvend offerte

WUMEM
SIMPELVELD

ROLLUIKEN ZONWERING
Beitel 110 a

6422 PB HEERLEN
(045)423848

Rolluiken
Jaloezieën

Zonneschermen
Vrijbiijvpnde prijsopgave

Mica
Zonwering

Showroom
Sittarderweg 116.

Heerlen
Tel.: 045-721658

' —-i i i^i^— i J

Bekendmaking
Het Dagelijks Bestuur van het Zuiveringschap
Limburg maakt bekend dat bij besluit van het
Dagelijks Bestuur van 27 februari 1992 richtlijnen
zijn vastgesteld voor het verlenen, weigeren en
intrekken van gedoogbeschikkingen. De richtlijnen
voor het verlenen, weigeren en intrekken van
gedoogbeschikkingen treden in werking met ingang
van de datum van publikatie. De richtlijnen liggen ophet kantoor van het Zuiveringschap Limburg,
Kapelaan Sarsstraat 2 te Roermond op werkdagen
van 09.00 uur tot 12.00 uur en van 14.00 uur tot
16.00 uur op de Afdeling Vergunningen (tel.

04758-94349) ter inzage.
Roermond, 2 maart 1992.

Het Dagelijks Bestuur vnd.

Zuiveringschap Limburg

I

in concert P%V4c/'
Stadsschouwburg Heerlen xv^^>N
donderdag 12 maart 1992 m \

aanvang 20.00 uur *
Al meer dan 15 jaar staat dezepopulaire Maastrichtse zanger
in het theater. Inmiddels heeft hij zijn naam enreputatie
middels zes succesvolle tournees voorgoed gevestigd. Tijdens
zijn concert wordt Benny Neyman begeleid door zijn eigen 7
man sterke Neyman-Band, 0.1.v. Freek Dicke. De smaakvolle
belichting en aankleding zorgen voor avondje ademloos
genieten.

VRIENDENKORTING ’ 5,-
Op vertoon van uw vriendenpas en bij inlevering van
onderstaande, ingevulde bon, betaalt u slechts ’ 31,- i.p.v.

’ 36,- voor detweede rang.
Kaartverkoop aan dekassa van de Stadsschouwburg.
Openingstijden kassa: ma. t/m vrij. 10.00-15.00 uur, za. 10.00-12.00
uur. Tel. kassa 045-716607.

MS Naam

Pasnr

iV Aantal pers (ten hoogste 4)

lil ü! lil iiiili lil! i mmWn

Vrienden van het

Wilt u lidworden van de vereniging Vrienden van het Limburgs
Dagblad? Neem dan, tijdens kantooruren, contact op met onze
service-afdeling: tel. 045-739881. Voor de lezers van hetLimburgs
Dagblad is dat lidmaatschap geheel gratis.

Maandag 2 maart 1992 " 12Limburgs Dagblad



Titel lonkt
DEN HAAG - Niemand kan Sim-
son blijkbaar nog afhouden van
Prolongatie van de Nederlandseütel. Zeker niet, nadat de Land-
paafse worstelaars moeiteloosJjet Haagse Simson KDO oprol-
den: 11-20. Zonder al te veel moei-te wonnen Ralph Norder, Huub
Kessel, Marcel Quaedvlieg, Alpas-san Erkoskun en'Frans Snijdershun partijen, waarna de Simson-
*ege in feite al vaststond.

Titel voor
Woweng
NIEUWEGEIN - In Nieuwegein iWoweng voor de negende maaNederlands kampioen gewordei
'n de categorie Kata. Het dames
j^arn,bestaande uit Denise Klothöianca Huveneers en Dacy Nillis
Sen, eindigdeop de tweede plaats

Hoofdmacht
De herenhoofdmacht van Geevers/
VCL kwalificeerde zich eveneens
voor de volgende bekerronde. Zon-
der noemenswaardige inspanning
werd in Westervoort opponent We-

voc terzijde geschoven: 0-3 (7-15
4-15, 7-15). Het scoringritme haper-
de alleen in de eerste set vrij lang

Tien servicebeurten lang bleef de
stand 4-6 ongewijzigd. In die perio-
de vond de Landgraaf-combinatie
de juiste afstemming waarna de
thuisploeg werd platgewalst. Coach
Wim Reinaerts: „De kloof was aan-
zienlijk, zodat wij uitsluitend van
onze eigen kwaliteiten uit dienden
te gaan."

ATLETIEK
sport in cijfersEK indoor: Mannen 60 m: 1. Li-v "lgston 6,53, 2. Savin 6,54, 3. Rosswess

""62. 200 meter: 1. Antonov 20,41, 2. San-
f°Uma 20,64, 3. Gorjemikin 21,09. 400 m:

'" Brankovic 46,33, 2. Nuti 46,37. 3. Grind-
'ey 46,60. 800 meter: 1. Gonzalez 1.46,80,
*; Arconada 1.47,16, 3. Viali 1.47,22. 1500
5?: 1. Yates 3.42,32, 2. Melnikov 3.42,44, 3.
f-orko 3.42,85. 3000 m: 1. Di Napoli
LW.24, 2. Mayock 7.48,47. 3. DubusM9.40. 60 m horden: 1.Kananov 7,55, 2.
Nagorka 7.69, 3. Hubec 7.72. Verspringen:
I- Bogrjanov 8,12, 2. Krause 8,04, 3. Karnïi'"96, 6. Mellaard 7,89, 23. Maas 7,36. Hoog-springen: 1. Sjöberg 2,38, 2. Matei 2,36, 3.?°nn en Topic 2,29. Polshoog: 1. Botsj-l^rjov 5.85, 2. Bagyula 5,80, 3. Semjonov
IfO. Hinkstapsprong: 1. Volosjin 17,35, 2.

17,18, 3. Sokov 17,01. Kogel: 1. Ba-jjatsj 20,75. 2. Klimenko 20,02, 3. Boden-T^üller 19,99. Zevenkamp mannen: (ach-
f*reenvolgens: totaal, 60 m, ver, kogel,
,°og, 60 m horden, polshoog en 1000 m):

'" Plaziat 6418 (WR)
2jffnelik

°'18-6,90-7,60-14,03-2,01-7,89-4,70-2.40.52„,, Penalver
W62-7,16-7,02-16,29-2.07-8,10-4,80-2.39.83
\ De Wit 6023 (NR)

JJeier (Dvi)
"u23-6,98-7,45-15,10-2.10-8,62-4,70-2.40,41.
Vrouwen 60 m. 1. Tarnapólskaja 7,24, 2.

7,29, 3. Rasjoepkina 7,31. 200
1. Stepitsjeva 23,18, 2. Oanta 23,23,

J; Tröger 23,35. 400 m: 1. Myers 51,21, 2.,ör'sgina 51,48, 3. Golesjeva 52,07. 800 me-r: 1.Kovacs 1.59.98, 2. Jevsejeva 2.00,26,
," Afanasijeva 2.00,69, 5. Jongmans (Ned)
£03,50. 1500 m: 1. Potkopajeva 4.06,61, 2.

4.06,62, 3. Melinte 4.06,90. 3000
?: 1.Keszeg 8.59,80, 2. Dorovkitsj 9.00.15,
ï-Marquard 9.00,99, 5. Van Hulst 9.02,85.
S? m horden: 1. Narosjilenko 7,82, 2.
£wanje Epee 7,99, 3. Donkova 8,03. 3000
? snelwandelen: 1. Ivanova 11.49,99, 2.
J>alvador 11.53,23, 3. Anders 11.55,41.

1. Henkei 2,02, 2. Kostadi-
*>oVa 2,D2. 3. Jelessina 1,94. Hinkstap-
Sprong: 1. Kravets 14,15, 2. Bozanova
'3.98, 3. Radtke 13,75. Kogelstoten: 1. Li-
fovskaja 20,70, 2. Mitkova 20,06, 3. Kum-

19,37.
JWdrecht, halve marathon: 1. Van Wijn-
Kaarden 1.07.01, 2. Brandsma 1.08.05, 3.kaspers 1.08.27. Vrouwen: 1. PeursumJ.27.14, 2. Maslowa 1.28.11, 3. Van de£|?ek 1.28.37.Tilburg 20 km.: 1. Romkes 1.06.08, 2.
"eenen 1.06.22, 3. Thimister 1.06.34./rouwen: 1.Timmermans 1.18.14, 2. Kes-
jer 1.18.37.3. De Beer 1.26.55."en Helder 15 km.: 1.Koks 49.14, 2. DoesJ-22, 3. Kranenburg 51.26. Vrouwen: 1.
J'iltenburg 55.55, 2. Hopman 1.04.04, 3.
jjVerhardus 1.04.19.**>ïelle 25 km.: 1.Timmermans 1.25.27, 2.fiopmans 1.25.31, 3. De Deurwaerdere
>.27-01. Vrouwen: 1. Kalmener 1.43.10, 2.£>'dde 1.48.15, 3. Pfennings 1.49.20.
"alkenswaard veldloop 12.060 m.: 1.Van?e Boogaard 38.55, 2. Van de Put 39.42, 3.panters 39.52, Vrouwen 3.200 m. 1. Van°;e Linden 12.14. 2. Huijbers 12.17,3. Kna-Pfn 12.29.
"'recht NK Veldloop: Mannen. 12.450|s>eter: 1. Dirks 37.38, 2. Versteeg 37.59, 3./ermeule 38.15, 8. Hamers 39.11,«.rouwen, 4650 meter: 1. Harms 16.19, 2.Neijweg 16.28, 3. Freriks 16.39.
jaKoya. Marathon vrouwen: 1. Oe*^1.04, 2. Tanigawa 2.31.09, 3. Asakis^l 42. 4. Hayakawa 2.32.34, 5. Eastall£""3.36, 6. Iwai 2.34.42, 7. Buist 2.34.58, 8.PU 2.37.58, 9. Nishigai 2.38.45, 10. Van

2.39.29.

WIELRENNEN
zondag: 1. Olaf£Udwig 205 km in 5.02.00 (gem. 40,730

j^i/u), 2. Capelle. 3. Museeuw, 4. Kelly. 5.peters, 6. Lilholt, 7. Brochard, 8. Veen-

stra, 9. Zanoli, 10. Baldato, 11. Nijdam. 19.
Akkermans, 21. Schurer, 34. Hermans al-
len z.t. als Ludwig.
Trofeo Pantalica, Sicilië, zaterdag: 1.
Zhdanov, 191 km in 5.07.30, (gem. 37,134
km/u), 2. Colage op 40 sec, 3. Manin 6 45
4. Ladge 0.55, 5. Puttini, 6. Lemarchand]
7. Marie, 8. Virenque, 9. Rolf Sörensen,
10. Bortolami, z.t. als Lodge.

Ronde van de Etna, zondag: 1. Colagé,
191 km in 5.03,00, 2. Zanini, 3. Bowen, 4.
De Koning, 5. Jerome Simon, 6. Reiss, 1.
Aun, 8. Sörensen, 9. Chiappucci, 10. Van
der Laer, allen z.t. als Colagé.
Ronde van Mallorca, eerste rit Palma-
Palma: 1.Kenneth Weltz 96 km in 2.10.29,
2. Gutierrez, 3. Gonzalez Salvador, 4. Gue-
netxea, 5. Manuel Jorge Dominguez, 10.
Beuker, 18. Dekker, 112. Nijboer, allen z.t.
als Weltz.
Amateurs, Villers PEveque, 137 deelne-
mers: 1. Pascal Apeldoorn 120 km in
2.55.00, 2. Van Vlimmeren, 3. Boeve, 4.
Van der Heyden, 5. Hendriks op 30 sec,
7. Martin. 9. Knarren. 10. Mare Lotz, 11.
M. v.d.Heyden, 13. Vegt, 15. Van Es, 16.
Keeris, 17. De Poel, 18. v.d. Kasteren, 19.
Marcel Nuy op 3.50, 20. Markgraafen ver-
volgens een groep met o.a. Dohmen, Van
der Leeuw, Pascal Jansen en Eddy Pas-
quino.
Amateurs, St. Truiden, 145 deelnemers:
1. Louwet 141 km in 3.28.00, 2. H. Janssen
op 4 sec, 8. v.d.Ameele. 10. Nuy, 13. Ent-
hoven, 14. Frollhg.

AUTOSPORT
Kyalami. GP Zuid-Afrika formule 1: 1
Mansell, Williams 306.972 km ir
1.36.45,320(gem. 190,248 km/u), 2. Patre-
se, 24,360, 3. Senna, 34,675, 4. Schuma-
cher, 47,863, 5. Berger, 1.13,634, 6. Her-
bert, 1 ronde, 7. Comas, 1 ronde, 8.
Suzuki, 2 ronden, 9. Hakkinen, 2ronden,
10. Alboreto 2 ronden. Stand na eenrace:
1. Mansell 10 punten, 2. Patrese 6, 3. Sen-
na 4, 4. Schumacher 3, 5. Berger 2, 6. Her-
bert 1.

BOBSLEE
St.Moritz. Wereldbeker viermansbob. 1.
Zwitserland II 2.07,53 (1.03,82+1.03.71). 2.
Duitsland I 2.07,83 (1.03,79+1.04,04), 3.Zwitserland I 2.07,93 (1.03,78 + 1.04,15).
Eindstand wereldbeker: 1. Hoppe 185
punten. 2. Weder 135, 3. Tout 131, 4. Lori
126, 5. Meili 119, 6. Ekmanis 116.

WATERPOLO
Triest. FinaleEuropa Cup landskampioe-
nen, mannen: Jindran Split-Savona 11-8
(4-1 2-2 2-2 3-3). Eerste wedstrijd: 10-12.
Split bekerwinnaar.
Caserta. Finale Europa Cup 11, mannen:
Voltuma Caserta-Catalunya 8-5 (2-0 2-3
3-0 1-2). Eerste wedstrijd: 9-13. Catalunya
bekerwinnaar.

SKI
Narvik Wereldbeker vrouwen, slalom: 1
Schneider 1.36,01, 2. Wiberg 1.36,21, 3.
Kronberger 1.36,53,. Stand algemeen, na
23 wedstrijden: 1. Kronberger 899, 2
Schneider 851, 3. Merle 764. Stand sla-lom: 1. Schneider 460, 2. Fernandez-Ochoa 366, 3. Wiberg 365. Wereldbeker
mannen, super-G: 1. Accola 1.12,49, 2
Kaelin 1.12,77,3. Thorsen 1.12,83,4 Girar-
delli 1.13,22, 5. Heinzer 1.13,26, 15.Tomba
1.14,41. Stand algemeen: 1. Accola 1470
2. Tomba 1162, 3. Girardelli 845. Stand'
super-G: 1. Accola 335, 2. Girardelli 236
3. Heinzer 162.
Lahti. Noordse skispelen, wereldbeker-
wedstrijden Skiloop mannen, 15 km klas-
siek: 1. Daehlie 38.13, 2. Ulvang 38.47, 3.
Mikkelsplass 39.14, 4. Smirnov 39.28,4, 5.
Kirvesniemi 39.28,9. Stand wereldbeker:
1. Daehlie 172 punten, 2. Ulvang 171, 3.
Langli 72. Skiloop vrouwen, 30 km, klas-siek: 1. Belmondo 1.25.30, 2. Nybraten
1.25.58, 3. Lukkarinen 1.26.28. 4. Vialbe
1.26.50, 5. Di Centa 1.26.54. Klassement
wereldbeker: 1. Belmondo 141, 2. Vialbe137, 3. Jegorova 117. Skipringen 90 meter

schans: 1.Nieminen 234,9 punten, 2. Vet-
tori 223,2 punten, 3. Kasai 221,5. 120 me-
ter schans: 1. Nieminen 243 punten, 2.
Kuttin (Oos) 215,8, 3. Felder 199,5.
Stand wereldbeker: 1.Rathmayr 193 pun-
ten, 2. Nieminen 187, 3. Felder 171, 4.
Zünd 132,5. Vetton 117.
Noordse combinatie: 1. Sulzenbacher, 2.
Ol'ner 0.46, 3. Apeland 0.59.7. Stand na 8
wedstrijden: 1. Guy 120 punten, 2. Sul-
zenbacher 113, 3. Lundberg 92. Landen-
klassement: 1. Noorwegen 263, 2. Oosten-
rijk 262. 3. Frankrijk 201.

Administratie
Door een administratieve onjuist-
heid diende het competitieduel van
veertien dagen geleden tussen de
damesteams van Sondermeijer/SVL
en Geevers/VCL (uitslag 3-1) over-
gespeeld te worden. Geevers/VCL
wist, vooral door taktisch onvermo-
gen, deze herkansing niet te benut-
ten en verloor opnieuw met 3-1
(15-2, 15-9, 9-15, 16-14). Bij de heren
greep het in degradatiegevaar ver-
kerende VC Maasbracht uiterst
kostbare punten door Wevoc/Wes-
terhoven met 3-1 (16-17, 15-11, 15-2,
15-4) te verslaan. Revoc liet zich in
eigen huis verrassen door Vocas:
1-3 (16-17, 15-6, 8-15, 9-15).

amateurprogramma voorzondag
Hoofdklasse C)yilhelmina'oB-Meersser

faronie-DESK

perste klasse F
g'ttard-Eijsden
°)erick-Roermond

Vinkenslag

£>eede klasse A
Kolonia-Heerlen Sport
j=>chuttersveld-RVU (restant
'1 min. 0-0)

klasse B

felfeldia-WV'O3verüosche Boys-FCV

Jjerde klasse A
«KMVC-SV Berg'2B

Derde klasse B
FC Hoensbroek-Vaesrade
Vijlen-VKC
Weltania-Heksenberg

Derde klasse C
Crescentia-Brevendia
EVV-Obbicht
Swift'36-Merefeldia
Buchten-DESM
KVC-FC Oda
Megacles-Rios'3l

Derde klasse D
MVC'I9-Helden
HBSV-RKDEV
SSS'IB-IVO
Tiglieja-Sparta'lB

Vierde klasse B
GSV'2B-Zwart Wit'l9
Sportclub'2s-Klimmania
Simpelveld-Geertruidse
Boys

Vierde klasse C
Centrum Boys-Laura
Hopel-Helios'23
SVK-Sehinveld (restant 68min. 1-0)

Vierde klasse D
Kluis-Heidebloem
OVCS-RKSNE
SVE-KEV
Passart-RKDFC
Vierde klasse E
Roosteren-Urmondia
Armada-Stevensweert
Linne-Holtum
Maasbracht-IVS
Vierde klasse F
SC Leeuwen-Beegden
Victoria-Leveroy
Nunhem-RKSVO
Eindse Boys-Haelen
EMS-Moesel
RKESV-RKVB

Vierde klasse G
BEVO-Egchel
Roggel-VOS

GFC33-VCH
Reuver-Swalmen
Quick Boys'3l-RKSVN

Vierde klasse H
Achetes-Ysselsteyn
Koningslust-Stormvogels'2B
Melderslo-Oostrum
RKDSO-Leunen
Montagnards-Wanssum
Swolgense Boys-Wittenhorst

Beker, 4e ronde
Waubach-MW 2
Haslou-Panningen
Chevremont-VW 2
RKBSV-SVME
lason-SCG
Vilt-De Ster

ZWEMMEN
Palma de Mallorca. Finale wereldbeker.
Mannen 50 vrij: 1. Shortman 22,44. 2. Fos-
ter 22,46, 3. Fibbens 22,48. 100 vrij: 1.
Günzel 49,09, 2. Fibbens 49,17, 3. Tröger
49.47. 200 vrij: l. Holmertz 1.44,69, 2. Kei-
ler 1.46,87, 3. Tröger. 400 vrij: 1. Holmertz
3.42,79, 2. Pfeiffer 3.46,99, 3. O'Hare
3.47,15. 1500 vrij: 1. O'Hare 15.00,48, 2.
Loader 15.00.71, 3. Albinski 15.04,93. 50
rug: 1. Tewksbury 24,86, 2. Dollmayer
25,1,7, 3. Batoektin 25,73. 100 m rug: 1.
Tewksbury 52,67, 2. Lopez-Zubero 53,19
(Eur. record), 3. Weber 54,64. 200 rug: 1.
Lopez-Zubero 1.54,81, 2. Tewksbury
1.55,25, 3. Weber 1.57,35. 50 vlinder: 1.
Foster 24,39, 2. Gutzeit 24,40, 3. Gery
24.48. 100vlinder: 1. Gery 53,32, 2. Gutzeit
53,58, 3. Ponting 53,71. 200 vlinder: 1. Ge-
ry 1.56,17, 2. Loader 1.56,40, 3. Ponting
1.57.41. 50 school: 1. Dekker 27,82, 2. War-
necke 27,83, 3. Farber 28,40. 7. Van Rijn
28.85. 100 school: 1. Ivanov 1.00,24, 2.
Dekker 1.00,29, 3. Warnecke 1.00.68, 6.
Van Rijn 1.02,32. 200 school: 1. Lopez
2.09.42, 2. Fernandez 2.11,04, 3. Cleveland
2.11,19. 5. Van Rijn 2.15.95. 100 wissel: 1.
Dekker 55,34 (Ned. Record), 2. Hladky
55,81, 3, Batoektin 56,22. 200 wissel: 1.
Lopez-Zubero 1.58,51, 2. Sacchi 1.58,76,3.
Ward 1.59,48.
Vrouwen 50 vrij: 1. Osygus 25,34, 2. Hun-
ger 25,56,3. Jeffs 25,63, 7. De Bruijn 26.36,
8. Brienesse 27,42. 100 vrij: 1. Van Alm-
sick 55,03. 2. Hunger 55,37, 3. Stellmach
55,68, 8. Mildred Muis 57,06. 200 vrij: 1.
Stellmach 1.58,68, 2. Kielgass 1.58,73, 3.
Jacobsen 2.00,08, 4. Wiersma 2.01,29, 8.
Masseurs 2.01,15. 400 vrij: 1. Strauss
4.09,32, 2. Kynast 4.09,49, 3. Wiersma
4.09,79. 50 rug: 1. Elzerman 29,38 (NR), 2.
Page 29,51, 3.Read 29,70. 100rug: 1. Hase
1.01,40, 2. Elzerman 1.02,08, 3. Page
1.02,13, 4. Van de Woerd. 200rug: 1.Hase
2.09.36. 2. Deakins 2.10,70, 3. Van de
Woerd 2.10,77 (NR). 50 vlinder: 1. De
Bruijn 27,39, 2. Karlsson 27,70, 3. Xiao-
honmh Wang 27,74. 100 vlinder: 1. Xiuo
hong Wang 1.00,04, 2. Tocchini 1.00,57, 3.
De Bruijn 1.01.27, 4. Brienesse 1.01,56.200
vlinder: 1. Xiaohong Wang 2.10,53, 2. Ja-
cobsen 2.12,01, 3. Tocchini 2.12,55. 50
school: 1.Hartung 31,46, 2. Gerasch 32,02,
3. Volkova 32,15. 100 school: 1. Hartung
1.08,62. 2. Dendeberova 1.09,34, 3. Peczak
1.09.37. 200 school: 1. Peczak 2.26,74, 2.
Dalla Valle 2.29,84, 3. Volkova 2.30.37. 100
wissel Li Lm 1.01,61 (evenaring WR), 2.
Mildred Muis 1.02,22 (NR), 3. Hunger
1.02.38. 200 wissel: 1. Li Lm 2.10,86, 2.
Hunger 2.12,04, 3. Dendeberova 2.13,01, 4.
Mildred Muis 2.14,30. 400 wissel: 1. Li Lm
4.36,94, 2. Coada 4.40,20, 3. Herbst en Cer-
na 4.42,24.

SCHAKEN
Linares (Spanje). Vijfde ronde: Kaspa-
rov-Gelfand afgebroken. Karpov-Short
1-0, Anand-Speelman 1/2-1/2, Ljubojevic-
Illescas afgebroken, Joesoepov-Salov
1/2-1/2, Bcljavski-Timman 1-0, Barejev-
Ivantsjoek 1/2 -1/2. Stand: 1. Joesoepov
en Beljavski 3 1/2,3.Kasparov 3 + 1 afge-
broken, 4. Karpov 3, 5. Illescas en Gel-
fand 2 1/2 + l, 7. Ivantsjoek 2 1/2, 8.
Timman, Anand, Salov en Barejev 2, 12.
Ljubojevic 1 1/2 + 1, 13. Short en Speel-
man 1 1/2.

sport

Geevers VCL zonder moeite ronde verder

Plichtmatige
bekerzege VCH

Van onze correspondent
PAUL DEMELINNE

WEERT - De volleybalstersvan VCH hebben de vierde

ronde van het toernooi om de
NSW-beker bereikt. In een vrij
matige partij werd Facopa/VC
Weert met 0-3 (9-15,13-15, 6-15)
bedwongen.

Carnavalszaterdag bleek geen inspi-
rerende doedag voor hoogstaand
volleybal. VCH werkte het Lim-
burgse onderonsje min of meer
plichtmatig af. Met name de Heer-
lense blokkering liet het vrijwel
afweten. De een divisie lager inge-
schaalde - en daarom vrijuit spelen-
de - thuisploeg kon bijgevolg het
scoreverloop aardig volgen en in de
tweede periode zelfs een 11-8 voor-
sprong nemen. De VCH routiniers
Jackelien Willems en Erna Spijkers
voorkwamen setverlies: 13-15. In de
laatste doorgang schroefde VCH
het tempo op en manifesteerde zich
het nominale krachtsverschil duide-
lijker: 6-15.

DAMMEN
Parthenay (Fra). EK mannen, stand: 1.
Koyfman, Valneris 10, 3. Foerman, Jan-
sen 9, 4. Boetsinski, Clerc, Meijer, Riba-
kov. Van der Zee 8, 10. Schwartsmann 7,
11. Chmiel 6, 12. Vandeberg 5, 13. Hub-
ner, Wigman, Borghetti. Cordier, Issale-
ne, Machado 3, 19. Marek, Uhlig 2. Twee-
kamp kwalificatie NK, tweede beslis-
singsduel: Van der Kooy-Van der Stap
2-0. Van tier Kooy geplaatst voor NK.

SCHAKEN
Leiden Noteboom-toernooi. Eindstand: 1.
Van der Wiel, Pliester, Cifuentes,
Schmidtdiel, Barsov en Ragoesin, allen
5,5 punt uit 6 partijen.

SCHAATSEN
Alkmaar. NK allround, mannen: 500 m
1. Ritsma 38,97, 2. Zandstra 39.37, 3.
Schreuder 39,72. 5000 m: 1. Veldkamp
7.15,79, 2. Zandstra 7.18,78, 3. Ritsma
7.27,06. 1500 m: 1. Zandstra 1.58,81 (baan-
record), 2. Veldkamp 1.59,73, 3. Ritsma1.59.82. 10.000 m: 1. Veldkamp 15.02.25 2
Zandstra 15.07,17, 3. Bos 15.35,27. Eind-
stand: 1. Zandstra 168.209 punten, 2
Veldkamp 168.761, 3. Ritsma 170.735, 4.
Bos 172.585, 5. Schreuder 172.754 6. Ot-tens 175.547, 7. Leeuwangh 175.689, 8.Duba 175.847, 9. Romme 176.229, 10. TenKortenaar 176.794, 11. Alleblas 176.882.12. Bosker 177.923. Vrouwen 500 m: 1.
Zwolle 42,99, 2. Zee 43,35, 3. De Loor43,62. 3000 m: 1. Zijlstra 4.49,48, 2. Van
Schie 4.51,35, 3. De Vries 4.51,75. 1500 m
1. Van Schie 2.14,83, 2. Zijlstra 2.15,68, 3.Zwolle 2.16,21. 5000 m: 1. Zijlstra 8.13,24,2. Van Schie 8.16,32. 3. De Vries 8.25,52.
Eindstand: 1. Van Schie 186.903 punten2. Zijlstra 187.926, 3. De Vries 189.947, 4.
Zee 190.666. 5. Zwolle 190.730, 6. Van der
Meer 190.993, 7. Thomas 191.319. 8. Vander Voort 191.755.

Oslo, WK sprint, vrouwen: 500 m: 1.
Blair 40,74, 2. Luding 41,43, 3. Hauck
41,61, 7. Aaftink 41,72, 13. Voetelink 42,27,17. Meijer 42,50, 18. Loorbach 42,57. 1000m: 1. Ye 1.23,79, 2. Luding 1.25,38, 3. Hu-
nyady 1.26,25,9. Aaftink 1.27,21, 14. Loor-bach 1.27,85, 17. Meijer 1.28,37, 18. Voete-
link 1.28,38. Tweede dag: 500 m: 1. Blair
41,08, 2. Ye 41,11, 3. Hauck 41,85, 5. Aaf-tink 41,92, 14. Meijer en Loorbach beiden42,87, 17. Voetelink 43,17. 1000 m: 1. Ye1.25,15, 2. Baier 1.25,32, 3. Hauck 1.25,43,
12. Aaftink 1.27,02, 14. Voetelink 1.27,35,15. Loorbach 1.27,52: Eindklassement: 1
Ye 167.260, 2. Blair 168.790, 3. Luding
169.350. 7. Aaftink 170.755, 15. Meijer
173.050, 16. Loorbach 173.125, 17. Voete-
link 173.305. Mannen: eerste dag: 500 nv
1. Zjelezovski 37,46, 2. Jansen 37,92, 3.
Toshiyuki Kuroiwa 37,99, 9. Van Velde
38,44, 13. Loef 38,61. 1000 m: 1.Zjelezovs-
ki 1.16,92, 2. Söndral 1.17,04, 3. Yasunori
Miyabe 1.17,66, 11. Loef 1.18,23, 16. Van
Velde 1.18,44, Tweede dag: 500 m: 1. Zje-
lezovski 37,72, 2. Yasunori Miyabe 37 88
3. Jansen 37,92, 6. Van Velde 38,06, Loei"
gevallen. 1000 m: 1.Zjelezovski 1.17,28, 2.
Yukinori Miyabe 1.18,28, 3. Van Velde
1.18,80, 17. Loef 1.20,23.Eindklassement:
1. Zjelezovski 152.280, 2. Jansen 154 250
3. Kuroiwa 154.280. 6. Van Velde 155.120'
NK shorttrack, Groningen, Mannen
Eindklassement: 1. Duijvelshof 14 pun
ten, 2. Otter 9, 3. Alexander Velzeboer 7
Vrouwen, eindstand: 1. Monique Velze
boer 20, 2. Ernst 11, 3. Van derPoel 5.

Amsterdam. Marathon, finalewedstrijd
KNSB-beker: Mannen, 100 ronden: 1.
Van de Boogert. 2. Bouma, 3. Kleine, 4.
De Ronde, 5. Dijkstra 6. Korotkov, 7. Bie-
mond. 8. Vunderink, 9. Bozjev, 10. Van
Kempen, 11. Huitema. Eindstand: 1. Van
Kempen 261,6 punten, 2. Bozjev 256,1. 3.

Huitema 255,2, 4. Kleine 235, 5. De Mar-
reiros (Amsterdam) 231. Vrouwen, eind-
stand: 1. Moolhuizen 151,1 punten 2.
Keulen 143,2,3. Pasveer 121.

KARATE
Nieuwegein NK kata: Mannen indivi-
dueel: 1. Bruinhof, 2. Huijer. 3. Kose,
teams: 1. Weng, 2. Limo, 3. Harthoorn,
vrouwen individueel: 1. Salas, 2. Voge-
laar, 3. Lintsen, teams: 1. Teteringen, 2.
Weng

PAARDESPORT
Antwerpen CSI-W Wereldbekerwed-
strijd. 1,60 m, na eerste barrage: 1. Mi-
chael Whitaker, Mon Santa 0 strafpunten,
2. Ludger Beerbaum, Classic Touch 0,25,
3. Veronique Whitaker. 11. o.a. Rayma-
kers. Overige Nederlanders: 16. o.a. Tops/
Top Gun, Hendrix/Pr. Paradiso 8. 34. o.a.
Lansink/Giuletta, Van der Vleuten/Olym-
pic Baltazar 16
Stand wereldbeker na 8 kwalificatiewed-
strijden: 1. Veronique Whitaker 57, 2.
Fruhmann 52. 3. Michael Whitaker 49. 20.
Willemsz Geeroms (Ned) 22, 27. Bril (Ned)
19.
Jachtspringconcours met wisseling van
paard: 1.Raymakers/Rinnetou Z en Rive-
ra Z 97.88, 2. Johan Philippaerts Bolero
en Hero 99.71, 3. Melliger/Athlet en Grand
Seigneur 103,05. Puntenspringconcours
op tijd: 1. John Whitaker/Fonda, 2. Melli-
ger/Athlet, 3. Turi Vital. Knockout sprin-
gen: 1. Thomas Fuchs/Jogger, 2. Ludo
Philippaerts Adora, 3. Mandli Nikita en
Simon, Allez France.
Aken Springconcours. na barrage: 1.
Pollmann-Schweckhorst Pegasus 0 fou-
ten/36,7 seconden, 2. Ahlmann Samor
0/36.8, 3. Sakakimi Getaway 4/39,4.

TENNIS
Rotterdam Mannen, 940.000 gulden, hal-
ve finales: Becker-John McEnroe 6-2 7-6,
Volkov-Haarhuis (Ned) 6-2 6-7 (5-7) 6-2.
Finale: Becker-Volkov 7-6 (11-9) 4-6 6-2.
Dubbelspel, halve finales: Goellner/Pri-
nosil-Carbonell/Nargiso 6-4 7-5. Finale:
Goellner/Prinosil-Haarhuis/Koevermans
6-2 7-6 (2-7) 7-6 (9-7).
Scottsdale Mannen, 500.000 gulden,
kwartfinales: Gilbert-Emilio Sanchez 6-3
7-5, Washington-Mancini 6-3 6-4, Tsjesno-
kov-Rosset (Zwi) 7-6 6-4, Pescosolido-
Caratti 6-2 7-6. Halve finales: Gilbert-Was-
hington 6-3 3-6 6-2, Pescosolido-Tsjesno-
kov 6-7 6-3 6-3.
Indian Wells Vrouwen, 675.000 gulden,
kwartfinales: Grossman-Frazier 6-4 5-7
6-4, Seles-Gigi Fernandez 6-0 6-0. Kateri-
na Maleeva-Fragniere-Tauziat 4-6 6-4 7-5,
Martinez-Wiesner 6-3 6-1. Halve finales:
Seles-Maleeva-Fragnière 6-1 6-0, Marti-
nez-Grossman 6-3 6-1.

GOLF
Valencia. Mediterrania Open. 1. Olazabal
276 slagen (68 71 69 68), 2. Rivero 278 (69
68 69 72), 3. Haggman 279 (70 69 72 68), 15.
o.a. Van der Velde 284 (68 73 73 70).
Pacific Palisades. Los Angeles Open,
mannen, stand na 3 ronden: 1. Couples
199, 2. Love 111. Lyle. Sieckmann 200, 5.
Mediate 201, 6. Beek, Tewell, Clearwater
204.
Maui. Kernper Open, vrouwen, eind-
stand: 1. Mochrie 276, 2. Berteotti 277. 3.
Loflund 278, 4. McGann, Rarick 279, 6.
Burton, Green 280.

IJSHOCKEY
Promotie-degradatiecompetitie eerste
divisie: Heerenveen-Assen 5-2 (1-0 1-0
3-2). Eindhoven-Nijmegen 4-13 (1-5 2-7
1-1). Eindstand: 1. Assen 6-8 (39-28), Nij-
megen 6-8 (53-29), Heerenveen 6-8 (36-24),
Eindhoven 6-0 (13-60). Eindstand op doel-
saldo: Assen + 2, Nijmegen + 1, Heeren-

veen - 3. Assen en Nijmegen spelen vol-
gend seizoen in de eerste divisie.

Vochteloo
onfortuinlijk
ASSEN - De enige Nederlandse
deelnemer aan de halve finales
om de wereldtitel ijsspeedway,
Wiebe Vochteloo, heeft weinig
plezier beleefd aan zijn thuis-
wedstrijd op de ijsbaan van As-
sen. Zaterdagavond kwam hij
zwaar ten val en hij werd met
een zware hersenschudding af-
gevoerd. Overigens won Joeri
Ivanov (GOS) met overmacht
door alle heats te winnen.

Duo op kop
in damstrijd
PARTHENAY - Twee voormali-
ge jeugdwereldkampioenenheb-
ben na zes ronden de leiding in
de strijd om de Europes damti-
tel. De Letse grootmeester Val-
neris won twee keer en kwam
gelijk met de Israëliër Koyfman,
die tegen Europees titelhouder
Gerard Jansen net overeind
bleef. Jansen moest aan Hendrik
van der Zee een punt afstaan en
deelt nu de derde plaats met
Foerman. Zowel Rob Clerc als
Van der Zee kwamen dit week-
einde één keer tot winst, in te-
genstelling tot Meijer die niet
verder kwam dan twee remises.

Polonaise
bij Olympus
VUGHT - De volleybalsters van
Olympus en Martinus hadden za-
terdagavond geenoog voor Prins
Carnaval. Achteraf gezien had-
den de volleybalsters zich mis-
schien beter wel in het feestge-
woel kunnen storten. Want de
wedstrijd in de Martini-hal was
het aanzien absoluut niet waard. "
Olympus won met 3-1 (15-5 7-15
15-5 15-4), niet als de beste, maar.
als de minst slechte ploeg. Dé
onvermijdelijke polonaise, die
de aanhang uit Sneek na het laat-
ste punt liep, was van eyen abo-
minabele kwaliteit als het voor-
afgaande foutenfestival.

Zwemrecord
PALMA DE MALORCA - De
Chinese zwemster Li Lm heeft
op de slotdag van de wereldbe-
kerfinale het.wereldrecord op de
100 meter wisselslag (25-meter-
baan) geëvenaard. Li, die dankzij
een 'wildcard' in Palma de Mal-
lorca aan de start kon komen,
tikte aan na 1 minuut en 1,61 se-
conde. De Zweedse Louise
Karlsson was sinds 8 december
vorig jaar(Gelsenkirchen) 's we-
relds snelste met deze tijd. Zater-
dag miste Li Lm het wereldre-
cord op de dubbele afstand, dat
sinds 1982 2.10,60 op naam staat
van de Duitse Petra Schneider,
op 0,26 seconde.

SCHIETEN
Amersfoort NK klein kaliber 12 m, lig-
gend: mannen. 1. De Bolster 593, 2. Agter
592, 3. Van Keulen 590, junioren: 1. Boe-
len 583 (evenaring Nederlands record). 2.
Van de Wetering 567, 3. Van Krieken 556.
veteranen: 1. Van Gemert 590, vrouwen:
1.Goetheer 583. 2. Kremer 581. 3. Jansen
567. 3 houdingen, mannen: 1. Agter 562,
2. Houwertjes 553, 3. Boutkan 538, vetera-
nen: 1. Hirschi 518 (Nederlands record).

VOETBAL
Jeugd. Hoofdklasse B Fortuna Sittard
Vitesse 3-3, FC Zwolle-G. A. Eagles 0-1,
PSV-NAC 3-1 Eerste klasse DRoda JC-
VVV 1-1, MVV-DCS 0-1, Volharding-De
Treffers 2-2. VVVO3-Quick(N) 1-5.
DAMESVOETBAL
Hoofdklasse C Woenselse Boys-Braak-
huizen 1-1. Leveroy-Den Dungen 0-2.
WORSTELEN
Simson KD Den Haag-Simson Landgraaf
11-20, Hercules Amsterdam-De Halter
Utrecht 32-0. Stand: Simson 7-14, Hercu-
les 9-14, De Halter 10-8, Olympia 8-6
Simson KDO 9-6. SSS 7-2.

BILJARTEN
District Zuid-Limburg. Driebanden A:
Maasband-Sociëteit 1-6. Schinnen-Tjoba
5-2, Volkshuis 3-Matchpoint 3-4, 't Luip-
Volkshuis I 2-5, De Keizer-Modern 2 4-3,
Modern I-Wolfrath 2-5. Driebanden B
Matchpoint 3-Carambool 5-2, Waubach-
Op 't Kantje 3-4, De Vink-Zum blauen
Bock 7-0. Apollo-Niet Klossen 5-2, Eikha-
gen-OHVZ 0-7. Driebanden C Br. Wapen-
Brunssum 2-5, BCV-De Vink 2-5. Caram-
bool-DJB 5-2, VKC-OHVZ 5-2, BBC-Stad
Heerlen 3-4. Academie-Gebr. Höfke 5-2.
Driebanden D Apollo-Op 't kantje 7-0. De
Treffers-De Vink 5-2, OHVZ-Cebusta 3-4,
Union-Carambool 5-2. In 't Ven-Br. Wa-
pen 0-7, Touché-Brunssum 2-5. IA Bom
GONA 1-6, Wolfrath-Holtum 0-7. Quick-
Volkshuis 3 2-5, Sociëteit 1-Benelux 5-2,
Volkhuis 2-Sociëteit 2 7-0. 1BCarambool-
St. Bavo 5-2, Niet Klossen I-Juliana 7-0,
Schaesberg-Sibbe 4-3. BBC-Niet Klossen
2 0-7, Stad Heerlen-De Keizer 0-7. 2A Wol-
frath-Eikenboom 4-3. HGK-Quick 4-3, De
Statie-Stem 5-2, 't Kempke-TIP 2-5, San-
derbout-Tjoba 2-5. 2B Wilza-Tjoba 5-2,
Wolfrath-Born 3-4, Benelux-TIP 2-5,
BVG-Sociteit 2-5. 2C Sibbe-Br. Wapen
5-2, VKC-BCH'7O 5-2, Ransdaal-Volks-
huis 6-1, BCV-Beatrix 5-2, Schaesberg-'t
Klosje 5-2, 2E 't Hoefijzer-De Keizer 2-5.
Gebr. Höfke-Matchpoint 7-0. Juliana-In 't
Ven 2-5, Schaesberg-Zum blauen Bock
1-6, Los Band-Niet Klossen 2-5. 2F ABC-
Op 't Kantje 2-s,Steeds Hoger-Schaes-
berg 2-5, Zum Blauen Bock-Niet Klossen
2-5, De Leizer-'t Hoefijzer 2-5, OHVZ-
Waubach 7-0.

District Maastricht.Cl-A BC Sjaan-BC
Heer 2-5. KOT'SO-BCM 5-2, BC Noorbeek-Op de Klos 0-7. La Bereeuse-Ulestraten7-0. Cl-B Ulestraten 2-Vriendenknng 7-0,
Op de Klos 3-00 Heer'4l 2-5, Op de Klos
2-De Keizer 7-0. C2-A Op de Klos 5 BC
Banholt 7-0. LB St. Geertruid 2-BC Bun-
de 2-5, KOT'SO 2-BC DAS 0-7, BC Keer-
MBV 2-5. De Ridder-De Haverput 2-5
C2-B BC Vilt'6B-Altijd Raak 0-7, BCNoorbeek 2-KOTSO 3 4-3, LB Eijsden-LB
St. Geertruid 4-3, St. Gerlach-Op de Klos
4 7-0. BC Banholt 2-'tDiekske 5-2. C2-C
OO Heer'4l 2-BC Heer 4 7-0, MBV-3-BAM
7-0. BC DAS 2-De Keizer 2 7-0. OO Itte-
ren-De Ketsers 2-5, 't Heukske-Ulestraten
4 5-2. C2,D BC Wolder's6-BC Heugem 5-2,
MBV-OO Itteren 2 4-3, De Keizer 3-La
Berceuse 2 2-5, Vriendenkring 2-BV Na-
zareth 5-2. BC Sjaan 2-BC Rheingold 2
7-0. C2-E Victorie-BC Keer 5-2, De Ket-
sers 2-BAM 2 5-2, La Berceuse 3-Aayt
Wolder 5-2, BC Bunde 2-Voliere/KOT 4-3,
BC Sabena-DOT 7-0.

BASKETBAL
Mannen Eredivisie Elite A Den Bosch-
Akrides 108-90. Donar-Meppel 88-87. Den
Helder-Weert 66-61. Elite B Eindhoven-Canadians 60-56. Eindhoven-Orea's 98-77,
DAS-Basketiers 95-78, Rotterdam-Cana-
dians 98-112. Mannen promotiedivisie
Virtus-Celeritas 77-69. Tonego-Weert 2
66-107, Goba-Lokomotief 95-87, Kimbna-RAC.Beverwijk 90-80, Bleu Herons-Wyba
66-62, Voorburg-Leiden 64-48, OSG Ëarly
Bird 56-65. Mannen rayon Hoofdklasse
Eindhoven 2-Jump.Crabs 85-82. Mannen
le klasse A Bumpers-BSM 78-67. Vrou-wen le divisie B Agon-WSC 61-54. Deca
E.-Voorburg 2 72-43, Flash-Dragons 66-48.
Vrouwen rayon Hoofdklasse Agon
2-High Five 51-67. Vrouwen Overgangs-
klasse B ERP'7O-Tantalus 78-55.

BOWLEN
Dille League Coma-De Caumer 13, Ja-
mana-Bundy's 0-4. Hesi en Hesi-Euro 0-4.Fantasie-Bescheiden 1-3, Dappere DoDo-
Mager 1-3. The Aliens-Chanel 1-3. Ho-
daar-De Portjes 1-3. Lablos-TZN 1-3.
BVH United Bears League Ice-Uitstrij-
kers 2-2, UD 2-Polar-Bears 2-2, UD 1-Ko-
diaks 4-0. Koala's-Am. Cras 2-2. BVH
Dubbellegue Stap In-Octopussy 2-2,
Team Work-Stnke Force 3-1, Hejo-Cajo
3-1, Terminators-No Spare 0-4, Brugmans
Ass.-VOG 1-3.

BRIDGE
Caumerbron Bridgetoernooi. Hoofd- en
eerste klasse: 1.en 2. gelijk Giezeman-De
Jager, Gelvink Hamers 62.507, Spaay
60.00%. Tweede klasse 1. Hohehaus
5972'/,. 2. Speth-Sodekamp 54.17%, 3.
Houben-Vijgen 52.08%.

GOLFBILJARTEN
District Oude Mijnstreek. Hoofdklasse
BGK-De Stern 3-5. Pint 2-Berg. Balke 4-4,
Hanneman-OBK 5-3, Eikske-Pumpje 1-7.
Chevremont 2-Olympia 4-4. Eerste klasse
Sjork-A.g.Kirk 4-4, Olympia 2-Hanneman
2 3-5, Chevremont 3-Pint 3 3-5, Gouden
Leeuw-Tolhoes 3-5, Berg.Balke 2-Groene
Dal 3-5. Tweede klasse Pumpje 2-G.
Leeuw 2 5-3, OBK 2-Eikske 2 6-2. Bo-
choltz-Pint 4 2-6, A.g.Kirk 2-Trefpunt 4-4,
Gr. Dal-Monument 5-3.

VOLLEYBAL
Dames 3e divisie H Sondermeyer/SVL-
Geevers/VCL 3-1 Heren 3e divisie H VC
Maasbracht-Wevoc/WH 3-0, Revoc-Vocas
1-3. Nationale beker 3e ronde Dames
Halley-Savicto 3-0. Facopa VC Weert-
VCH 0-3. Switch'B7-Gemini 3-0. Heren
Wevoc/Wv-Geevers/VCL 0-3. District Da-
mes Promo.Klas Muvoc 1-Geevers/VCL 2
3-1. Meisjes B2VVS-Vluco 3-2. Jongens
B2VVS-Geevers/VCL 2 3-1.
Vught Vrouwen, finale NeVoßo-beker:
Olympus-Martinus 3-1 (15-5 7-15 15-5
15-4).

TAFELTENNIS
Wenen Top Twaalf: vrouwen: groep A:
Eindstand: 1. Guergueltsjeva 5-5. 2. Ba-
torfi 5-3. 3. Timina 5-3. 4. Hooman 5-2, 5.
Perkucin 5-1, 6. Svensson 5-1. groep B:
Eindstand: 1. Badescu 5-5, 2. Svensson
5-3, 3. Tv Yong 5-3, 4. Fazlic 5-2, 5. Vriese-
koop 5-2, 6. Nemes 5-0. Halve finales:
Marie Svensson - Guergueltsjeva 21-12
12-21 21-19 21-18, Batorfi - Badescu 21-15
21-10 21-11. Derde plaats: Badescu - Guer-
gueltsjeva 21-17 18-21 21-18 23-21. Finale:
Batorfi - Marie Svensson 21-18 21-17 21-9.
mannen: groep A: Eindstand: 1. Waldner
5-5, 2. Primorac 5-4. 3. Saive 5-2, 4. Grub-
ba 5-2, 5. Ding Vi 5-2. 6. Lindh 5-0. groep
B: Eindstand: 1.Persson 5-4, 2. Rosskopf
5-4, 3. Gatien 5-3. 4. Appelgren 5-2, 5 Lu-
pulesku 5-1, 6. Prean 5-1. Halve finales:
Rosskopf - Waldner 13-21 21-19 21-13
21-19, Persson - Primorac 21-9 21-14 19-21
21-23 21-14. derde plaats: Primorac -Waldner w.o. finale: Persson - Rosskopf
21-15 16-21 25-23 21-16.

" Selex BSW-speler René Ebeltjes, belaagd door John Jerome (rechts) en Okke te Velde,
legt in het duel tegen Den Helder aan voor een schot. Tevergeefs. De Weerter ploeg reisde
met lege handen huiswaarts, want het Helderse team trok met 66-61 aan het langste eind.

Foto: EDO KOOIMAN
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Kopman
In alle trainingen was hij veruit de
snelste. Patrese nestelde zich direct
na de start van de vierde op de
tweede plaats. Hij gaf zijn kopman
de rustgevende rugdekking. Senna
-deelde in de eerste van de 72 ron-
den van 4216 meter wat plaagstoot-
jes uit, maar beperkte zich daarna
tot consolidatie van zijn derde
plaats.

„Tegen de Williams kunnen wij niet
op", merkte de Braziliaan realis-
tisch op. „Ik zal moeten wachten tot
mijn nieuwe wagen er is. Tot die

tijd zal ik er alles aan doen mijn
achterstand zo klein mogelijk te
houden." De nieuwe McLaren
wordt in Brazilië of Spanje ver-
wacht. De bolide wordt voorzien
van een revolutionair chassis en
nieuwe Honda-motor.

Zwarte markt
Na zeven jaar stond Kyalami weer
op de agendavan deFormule 1-cou-
reurs. In 1985 won Mansell de vijfde
en voorlopig laatste race. Zondag
kwamen 110.000 toeschouwers af
op de rentree, inclusief ministervan
buitenlandse zaken Pik Botha. De
race was al weken uitverkocht.

Kaartjes deden op de zwarte markt
het drievoudige en enkeleuren voor
aanvang stuurde de politie al op vijf
kilometer voor het circuit mensen
zonder geldig toegangsbewijs naar
huis.

Mansell had zich uitstekend voor-
bereid op het nieuwe seizoen. Hij
keerde niet terug naar zijn villa op
het eiland Man, maar gaf de voor-
keur te overwinteren in Florida.

Daar trainde hij dagelijks in het
krachthonk en liep hij zes mijl per
dag. Bij terugkeer in Europa was de
gebruinde Mansell kilo's afgevallen.

Volgens ex-wereldkampioen James
Hunt was Mansell na afloop van het
vorige seizoen door Williams voor
de keus gesteld: afvallen (gewicht)
of afvallen (uit renstal). Williams
eist dit seizoen de wereldtitel van
Mansell. „Hij heeft de titel vorig
jaar verspeeld in Japan," aldus
Hunt. „Op kinderlijke wijze. Dat zit
Williams nog steeds hoog. Vooral
omdat ze over de snelste auto be-
schikten."

De dubbelslag van Williams was de
vijftiende sinds 1950 in de Formule
1. Mansell reed zijn 166ste Grote
Prijs, Patrese zijn 225ste. Met de
twee heeft Williams de meest erva-
ren coureurs onder contract. Bo-
vendien mogen beide coureurs niet
meer tegen elkaarrijden, zoals vorig
seizoen bij herhaling het geval was.
De koploper krijgt rugdekking, de
kopman is Mansell, goed voor 18
miljoen gulden salaris per seizoen.

Tonnie Dirks
lost rivalen

in stijl
UTRECHT - Het Nederlands
veldloopkampioenschap in
Utrecht kende bij de mannen
geen verrassing. Tonnie Dirks
behield de titel. Bij de vrou-
wen' was er wel sensatie. Mar-
jan Freriks werd onttroond
door Carlien Harms.

Hoewel veelvoudig kampioen Ton-
nie Dirks enkele weken met griep
had gesukkeld, bleek hij opper-
machtig. Hij eindigde met grote
voorsprong als eerste. „Het is mijn
stijl de rest te lossen, want in de
eindsprint ben ik geklopt. Ik liep
ontspannen van de anderen weg,"
aldus de Brabander.

Dirks werd voor de zesdekeer veld-
loopkampioen en evenaarde de
prestatie van Klaas Lok uit begin
jaren tachtig. Dirks beslist pas na
de Twintig van Alphen, aanstaande
zaterdag, in welke marathon hij de
Barcelona-limiet probeert te halen.

Drievoudig veldloopkampioene
Marjan Freriks had de pest in dat ze
de titel aan Carlien Harms kwij-
traakte. Freriks verslapte door zwa-
re benen en meldde dat het niet
haar favoriete parcours was. Harms
repliceerde: „Het was een redelijk
vervelend parcours, maar iedereen
moet er natuurlijk overheen."

Amati
Dat krijgt Giovanna Amati nog niet.
De mooie Italiaanse is de eerste
vrouwelijke coureur in de Formule
1 sinds 1976. Ze kwam niet door de
kwalificaties. Ze arriveerde donder-
dag in Zuid-Afrika en was tijdens
de trainingen vier seconden te lang-
zaam in haar Brabham-Judd.

het weekeinde van...

de zure druiven
DOOR FRANS DREISSEN

GENUA - De vierde plaats en het nationaal record van
zevenkamper Robert de Wit konden de depressie die bo-ven de Nederlandse atletiek hangt, niet verdrijven. Voorhet eerst sinds 1983 bleef een Oranje-afvaardiging bij hetEK-indoor zonder medailles. De druiven smaakten onap-
petijtelijk zuur voor drievoudig Europees kampioene Ellyvan Hulst, voor Frans Maas en in mindere mate ook voorEmiel Mellaard. De drie speerpunten uit de Nederlandseafvaardiging presteerden ver onder hun normale niveau in
een langdradig toernooi, dat in het zevenkampwereldre-
cord van de Fransman Plaziat, de sprints van de Brit Li-vingston (60 meter in 6.53 seconden) en de Bulgaar Anto-nov (200 meter in 20.41), en de 2.38 van hoogspringerSjoberg zijn weinige hoogtepunten kende.
Gelatenheid stond voorop in de
Oranje-ploeg. „We hebben wat
internationale sfeer mogen op-
snuiven. Het is een goede les
geweest," sprak 800 meterloper
Leon Haan klare taal. Hij be-
hoorde met Frenk Perri, Oscar
Terol, Krista Aukema en Karin
de Lange tot brave meelopers,
die in de series of halve finales
ten onder gingen.

Zevenkamper Robert deWit was
met een vierde plek nog de best
geklasseerde Nederlander. De
veel geplaagde Eindhovenaar
zag op de afsluitende 1.000 meter
brons gloren. Hij weerde zich in
de eindsprint als een tijger, doch
kwam bij de eindafrekening 39
punten te kort. De uitgebluste
De Wit, die wegens koorts en
rugklachten onder de pijnstillers
zat, sprak van een geslaagde test.

kogelstoten (15.55 meter) en het
polshoog(5 meter) zijn meest ex-
cellente onderdelen en noteerde
met 6.023 punten een nationaal
record.

De 800 meter-loopster Stella
Jongmans was de tweede Neder-
landse verrassing. De pas 20-jari-
gepupil van Haico Scharn drong
door tot de finale, maar had in
dat gelouterde veld uiteraard
nog niets in de melk te brokke-
len (5e in 2.03.50). Verrassend
tegenvallend daarentegen was
het 3000 meter-optreden van Elly
van Hulst. De Rotterdamse werd
voor de race bevangen door ner-
vositeit en was niet meervooruit
te branden.

„Ik had mezelf niet onder con-
trole. Ik moet weer wennen aan
het gedrang en het geduw. Ik
ben er een jaar uit geweest en
heb wat ritme nodig," zei Van
Hulst na de teleurstellende vijf-
de plaats (9.02.85). Driemaal ach-

„Ik weet waar ik sta en kan nu
verder werken aan het project
Barcelona." De Wit had in het

ter elkaar won ze EK-goud. „Ik
heb mezelf een te grote druk op-
gelegden datwas funest," luidde
de zelfkritiek.

Hard was ook het gelag voor het
verspringduo Maas/Mellaard.
Beiden hadden gehoopt om in
Genua een serieuze aanval op de
olympische limiet te kunnen
doen, maar het optimisme wordt
kennelijk steeds meer een belas-
ting. Voor Frans Maas werd het
verspringen zelfs een kwelling
(7.36 meter). Mellaard distilleer-
de uit zijn zesde plaats en 7.89
meter nog het positieve. „Het is
nog steeds niet veel en het ging
nog te verkrampt, maar ik ben
weer een stapje verder."

Internationaal sprong de presta-
tie van Christian Plaziat het
meest in het oog. De Fransman
gaf de zevenkamp een nieuwe
dimensie. Buffalo Bili; zoals de
eigengereide Plaziat vanwege
zijn boude uitspraken wel eens
wordt genoemd, overtrofzichzelf
bij het polshoog (5.20 meter).
Plaziat, bij de WK in Tokio nog
het slachtoffer van faalangst (ne-
gende), verpulverde met 6.418
punten zijn eigen wereldrecord.
„Ik heb iedereen laten zien wie
de baas is/ zei hij op patserige
toon, „en kan nu ook wereld-
kampioen O'Brian aan."

Met twaalf van de 27 gouden
plakken waren de atleten uit het
GOS prominenter dan ooit aan-
wezig bij een EK-indoor. Ver-
springer Dimitri Bogryanov is
echter allerminst monter over de
toekomst van de atletiek in zijn
land. „Het is chaos troef en de
kas is leeg. Het is gewoon een
grote puinhoop."

De aftakeling van de sport in de
uiteengevallen Sovjetunie vol-
trekt zich in ijltempo. Het is on-
duidelijk wie van de elf verte-
genwoordigers van de republie-
ken nu daadwerkelijk de touw-
tjes in handen heeft. De clubs
moeten privatiseren, er is geen
subsidie meer en de coaches er»
trainingsfaciliteiten moeten toch
betaald worden. „Met veel pijn
en moeite probeer ik wat te spa-
ren om in een achterafzaaltje te
trainen. Maar helaas blijft er niet
veel over. De prijzen voor de le-
vensmiddelen die nog verkrijg-
baar zijn, zijn de afgelopen
maanden verveelvoudigd,"
klaagt de verbitterde BogryanoV
zijn nood.

Professionaliseren luidt het to-
verwoord. De vraag is alleen wie
er nog geld in een failliete boel
wil steken. Onlangs trok Adidas,
goed voor anderhalf miljoen
mark zich terug uit de GOS-
sport. „De situatie is zeer onsta-
biel. Ik leef daarom van dag tot
dag. Sport staat allang niet meer
op de eerste plaats. Ik heb ande-
re zorgen. Het is nu gewoon
vechten om te overleven."

Voor Bogryanov wordt het
steeds moeilijker om sport op ni-
veau te bedrijven. „De competi-
tie in het land ligt op zijn gat, de
trainingskampen in Bulgarije
zijn geschrapt en sportspullen
zijn nauwelijks nog te koop."

Het overkoepelende sportcomité
heeft nog slechts tien miljoen
roebel (circa twee müjoen gul-
den) in kas ter voorbereiding van
een gezamenlijke ploeg op de
Spelen. Voor de gouddelver uit
het GOS lijkt Barcelona verder
weg dan ooit. Hij won weliswaar
goud, maar goud met een zwart
randje.

" Robert de Wit,
nationaal
zevenkamprecord
in Genua.

Foto: ANP

sport

Senna kan niet op tegen computergestuurde Williamsbolide

Mansell 'automatisch' snelste
KYALAMI - Nigel Mansell heeft het Formule 1-seizoen ge-
opend met de overwinning in de Grote Prijs van Zuid-Afrika.De 38-jarige Brit leidde in zijn Williams van start tot finish op
het Kyalami-circuit. Stalgenoot Ricardo Patrese werd op 24seconden tweede, wereldkampioen Senna in de McLaren op
35 tellen derde. Mansells 22ste GP-zege was de triomf van detechniek. De Williams was superieur aan de McLaren. Hetspeelgoed van Mansell was een geavanceerd stukje high tech.
Met een actief veersysteem, een
computergestuurde motorophan-
ging en een half automaat. Schake-
len en gaspedaal werkten automa-
tisch. Mansell was in de cockpit de
stuurman en programmeur.

" Nigel Mansell had dankzij de hypermoderne inrichting van de cockpit de handen zo goed als vrij. Foto: REUTER

Twintig mille opgevist
PALMA DE MALLORCA - 'Dub-
beldekker' werd hij gedoopt in het
zwemparadijs van de stad Palma.
En warempel, Ron Dekker kreeg
daadwerkelijk vleugels tijdens het
carnaval van Mallorca. In tien minu-
ten tijd stal hij twee zeges in de
wereldbeker-superfinale en werd
daarmee de eerste Nederlandse
zwemmer die ooit 20.000 gulden
verdiende. Dekker versloeg 'gasten
die hy nog nooit had verslagen.' Hij
had er 84 seconden voor nodig. Een
gek idee vond hij dat, na jaren van
inspanningen zonder echte belo-
ning.

Het was typerend voor Dekker dat
zijn geluksdag op de zeldzaamste
dag van het jaar viel: 29 februari.
Hij heet immers een unlucky per-
son te zijn, in goed Nederlands: een
pechvogel. Al te vaak verloor hij op
al te onfortuinlijke momenten. In

Mallorca was het lot hem gunstig
gezind. Zijn grote rivaal Ivanov liet
zich diskwalificeren in de series.

De zwemonderwijzer uit Deventer
speelde daarop zijn beide troeven
uit. Zonder tijd om zich te herstel-
len, maar dat was niet nodig. Een
Dekker met moraal kan veel, zelfs
met een nagel verschil winnen.
„Eindelijk heb ik eens geluk. Dit
geeft me vertrouwen voor de ko-
mende maanden. Had ik hier verlo-
ren, dan ga ik me toch afvragen of
het nog wel zin heeft zo."

Dekker, de enige ter wereld die op
alle 100 meter-disciplines onder de
minuut heeft gescoord, heeft zijn
enorme talent als basis en zijn eer-
gevoel als drijfveer. Hij traint vol-
gens internationale verhoudingen
amper - hij kan dat niet opbrengen
-, maar verbetert nog steeds.

Ook na vele jaren op topniveau
heeft de oudgediende van Oranje
(25) zijn grenzen nog niet bereikt.
„En ik vraag me af of ik ooit zal ont-
dekken waar mijn grens ligt," aldus
Dekker. „De afgelopen jaren gaat
het steeds iets sneller. Er is nogvan
alles mogelijk. Dit toernooi is een
extra motivatie". De tragiek van
Dekker is echter dat hij ook ditmaal
won op twee weinig belangwekken-
de nummers. Op de 100 meter
schoolslag, een olympische topper
met moordende concurrentie, werd
hij met klein verschil door zijn ri-
vaal Ivanov verslagen.

Voor zwemmers was Palma de Mal-
lorca het luilekker-eiland. Zelden
konden zij zulke mooie vruchten
plukken als tijdens deze eerste su-
perfinale. Met dollartekens in de
ogen sprongen de meesten het wa-
ter in.

Al met al profiteerden de Neder-
landse zwemmers naar hartelust
van de vrijgevigheid van de wereld-
zwembond. Het Orarrje-tiental was
goed voor 29.000 dollar.Zo rijk heb-
ben zij zich nog nooit mogen voe-
len. Alleen Marianne Muis viel te-
gen. Zij sukkelt met haar gezond-
heid.

Bondscoach Ton van Klooster
hoopte dat de enorme bedragen
waarmee de Fina strooide, de ogen
van zijn zwemmers zal openen. „Ik
verwacht toch dat zij door deze ont-
wikkeling ook zakelijker met hun
sport om zullen gaan."

Geldklassement Nederlanders: Ron
Dekker 12.000 dollar, Ellen Elzer-
man 7000, Inge de Bruijn 6000, Mil-
dred Muis 2000, Baukje Wiersma
1000, Naomi van der Woerd 1000.

Jackie Joyner
licht hielen

NEW VORK - De jubel van Jacki
Joyner-Kersee was een van de wei
nige hoogtepunten in het weekein,
de van de Amerikaanse indoor atle
tiekkampioenschappen. De bijn,
dertigjarige atlete, in Tokio bij d<'wereldkampioenschappen door cci
dijbeenblessure in de zevenkaml
uitgeschakeld, sprong zonder con
currentie naar 6 meter 84. Opmerke
lijker was haar eerste plaats op d
60 meter horden. Met 8,07 was zi
tweehonderdste sneller dan specia
listeKim McKenzie.Het waren haa
eerste zaaltitels van de Verenigd'
Staten.

Carl Lewis won voor de 21ste keö
in successie een indoorwedstrij'
verspringen. Zijn zesde en laats»
sprong, 8 meter 35, betekende <J
eerste plaats. Bij de eerste vi«j
sprongen was zijn aanloopritiffl
niet lekker. Lewis weet het aan v&l
moeidheid en onwennigheid. „rM
was pas mijn tweede wedstrijd ö
dit jaar."

Leroy Burrell liep 6,55 op de 60 m<
ter. Thigpen, Marsh en Mcßae sto»
den met verschillen, van steed1
eenhonderdste seconde ook op d 1finish-foto. Mark Everett won i*
1.00,19 de zeer incourante 500 me
ter. De in Amerika zeer populair
mijl werd beheerst door de AlgerÜ'
Noureddin Morceli, die net binnel
de vier minuten bleef, 3.59,45.

Heike Henkel
pleit voor
bloedproef

GENUA - Schuldig of onschuldig
bedrog of heksenjacht? Zelden w
er tijdens een toernooi door atlete!
zoveel gesproken en gekonkelfoesfl
zijn als afgelopen weekeinde tijdeW
hetEK-indoor over de plasjesaffairj
rond sprintster Katrin Krabbe <A
haar gevolg. „De atletiek heeft ee<j
zware klap gekregen. ledere topa''
leet staat momenteel onder verdef
king. Het wordt tijd dat de spo'
grondig wordt schoongeveegd'
meende Heike Henkei.

De hoogspringster uit Keulen hie"
een vurig pleidooi voor de inv<?
ring van de bloedproef. „In de strÜ!
tegen dopinggebruik is dat het ew
ge doeltreffende wapen. Voor e4zuivere sport moeten alle morele *j
ethische bezwaren tegen de blow
proef maar opzij worden gezet."
Henkei zet zich al jaren als an|J
dopingapostel in tegen het gebrU*
van ongeoorloofde middelen. %
poneert dat nadrukkelijk door tij
dens wedstrijden t-shirts te drage'
met de tekst 'Athletics without dj
ping. „Krabbe heeft zich in die A
nooit tegen doping uitgelaten. %
klaagde slechts dat ze zo vaak wel]
gecontroleerd, terwijl ik net zo va*
mijn plasje heb ingeleverd," aldi*
de Europees kampioene.
Krabbe, die na haar vermeend1
fraudepoging inmiddels weer twe*
maal is gecontroleerd, hoeft n#
meer op de sympathie van Henk'
te rekenen. Daarvoor heeft d 1
sprintster de atletiek te veel schadj
berokkend. „Krabbe is gebral"*
merkt voor het leven. En daar k^
ook een uitspraak van een burggef
rechter niets aan veranderen."
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