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Massale beveiliging
tegen ETA in Spanje

BARCELONA - Zon 3500
Spaanse militairen bewaken
sinds zondag 24 uur per dag het
treintraject tussen de hoofdstad
Madrid en Expo-stad Sevilla. De
militairen moeten voorkomen
dat de Baskische terreurorgani-
satie ETA haar dreigement uit-
voert om de Wereldexpo in Se-
villa en de Olympische spelen in

Barcelona bloedig te verstoren.
De militairen werken bij de be-
waking nauw samen met de
Guardia Civil. Op het baanvak
tussen Sevilla en Madrid zal van-
af 19 april op een speciaal spoor
driemaal daags de snelle trein
AVE gaan rijden.

Het AVE-traject tussen Madrid

en Sevilla is het meest kostbare
en omvangrijke infrastructurelewerk uit de Spaanse geschiede-
nis. De kosten bedroegen 9 mil-
jard gulden, wat neer komt op 14
miljoen gulden per kilometer.
Naar verwachting zal de bewa-
king tot de sluitingsdag van de
Expo op 12 oktober meer dan
10.000 soldaten tijdelijk bezig-
houden. De veiligheidsoperatie
tussen Madrid en Sevilla vormt
een belangrijk onderdeel van al-
le activiteiten die moeten voor-
komen <dat de ETA tijdens de
Expo en de Olympische Spelen
in Barcelona kan toeslaan.
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EERST VEELBEWOLKING

!* de ochtend is er zware be-
volking waaruit af en toe~chte regen kan vallen. Onder
.^vloed van een hogedrukge-
°ted komen er in de middag
.Ikele opklaringen en blijft
?*t verder droog. Er staat een?*atige, overdag af en toe vrij
jachtige wind, uit een weste-
lijke tot zuidwestelijke rich-
"^g. De temperatuur kan
oplopen naar 10 graden en
?aalt de komende nacht naar. graden. Aswoensdag is het
l
r°og met een aangename

V.oor verdere informatie be-
seffende het weer in Limburg

u bellen 06-91122346.

VANDAAG:
*°nop: 07.20 onder: 18.23

06.35 onder: 17.36

*onop: 07.18 onder: 18.25
op: 06.50 onder: 18.45

Man valt
van dak

NEDERWEERT - In de nacht van
zondag op maandag is omstreeks
twee uur een man van een woning
aan de Laurierstraat te Nederweert
gevallen. Hij moest ernstig gewond
naar het ziekenhuis worden ge-
bracht. Na onderzoek bleek dat hij
zijn woning niet binnen kon komen
en daarom had geprobeerd via de
dakkapel naar binnen te klimmen.
Daarbij is hij van het dak gevallen.
De Nederweertenaar heeft nog een
tijd lang gewond achter de woning
gelegen voor hij werd ontdekt.

Frisse 'Rosenmontag'

HEERLEN - De carnavalisten
troffen het op 'Rosenmontag'
minder met het weer dan zon-
dag. Een schrale wind zorgde
voor beduidend lagere tempera-
turen. Maar een echte carnaval-
vierder blijft voor een beetje
wind natuurlijk niet thuis en
daarom was overval veel volk op
de been, zeker in plaatsen waar
gisteren de optocht trok. En de
brouwerijen hadden niet te kla-
gen over de omzet op carnavals-
zondag.

De dolle dagen verlopen totnu-
toe redelijk rustig. Op het Vrijt-
hof in Maastricht raakten zon-
dagnacht zes jongeren slaags en
eerder op de dag bleken twaalf
carnavalvierders ongeveer 3000
gulden te zijn kwijtgeraakt aan

zakkenrollers. In Kerkrade werd
zondagavond een inw.oner uit
die plaats op heterdaad betrapt
toen hij in een café met de beurs
van een ander (inhoud 1200 gul-
den) vandoor wilde. Twee dron-
ken automobilisten strandden
zondagnacht tegen geparkeerde
wagens. Een Kerkradenaar deed
dat tegen een auto van de politie
na een wilde achtervolging door
zijn woonplaats en Landgraaf.

Vandaag gaat het feest gewoon
door met als hoogtepunten het
'Kloonetrekke' in Kerkrade, hét
oplaten van de Hoej-geet in
Schinveld, het 'Appelesiene
sjmiete' in Sittard, het Bacchus-
verzoepe in Roermond en noem
maar op.

" In de Kerkraadse optocht was, zoals vanouds, weer heel
wat moois te zien zoals deze paradijsvogel. Of is het de go-
din van de vruchtbaarheid? Foto: dries linssen

Van de Broek beticht Grieken van eigenbelang

EG veroordeelt boycot
BRUSSEL - Minister Van den
Broek (buitenlandse zaken) houdt
er rekening mee dat de Griekse
boycot van Nederlandse producten
is ingegeven door pure handelsbe-
langen. De bewindsman suggereer-
de dat gisteren na afloop van een
vergadering van EG-ministers van
buitenlandse zaken, waar de Grie-
ken werd voorgehouden dat de boy-
cot „onaanvaardbaar" is en indruist
tegen de geest van de Gemeen-
schap.

Volgens staatssecretaris Van Rooy
(internationale handel) heeft het
Nederlandse bedrijfsleven ettelijke
miljoenen guldens schade geleden
onder de boycot: „We zullen meteen
optreden wanneer de actie door-
gaat". Het ziet er volgens Van den
Broek echter naar uit dat de „kou
nu uit de lucht is" en de actie bijna
ten einde lijkt.
De minister verdenkt „sommigen

op de achtergrond" in Griekenland
ervan garen te hebben willen spin-
nen bij het boycotten van met name
Nederlandse zuivel. „Wellicht dat
zij mogelijkheden zien de Neder-
landse marktpositie in Griekenland
te ondergraven", aldus Van den
Broek, die weigerde zijn suggestie
toe te lichten. Volgens Nederlandse

diplomaten hebben de eigenaren
van het commerciële radiostation
dat als eerste opriep tot de boycot,
belangen in de Griekse zuivelindus-
trie.

Zie verder pagina 3
9 Eind boycotnog niet in zicht

Ambassade wil bescherming
ATHENE - De Nederlandse ambassadeur in Athene, mr. Vijverberg,
heeft de Griekse autoriteitenom extra politiebescherming gevraagd.
De maatregel houdt rechtstreeks verband met de in Griekenland ge-
voerde boycotactie tegen Nederlandse bedrijven en producten. In
verband met mogelijke aanslagen, waarbij de gedachten in beginsel
ook uitgaan naar de terroristische 17de November, is de bewaking
van het ambassadegebouw aan de Koning-Konstantijnboulevard
geïntensiveerd. Ook tal van industriële ondernemingen alsmede Ne-
derlandse bankinstellingen worden door de politie extra in de gaten
gehouden.

Compensatie
Ter Veld stelt de Anw bij na felle
kritiek vanuit de Kamer. Door de
uitkeringvan eenjaar terug te bren-
gen tot een halfjaar, wil de staatsse-
cretaris de financiële ruimte krijgen
om de Anw op een aantal andere
punten te versoepelen.

Het wijzigen van de wet zonder fi-
nanciële compensatie wijst Ter
Veld af. Zij houdt onverkort vast
aan de besparing van 1,1 miljard
gulden die blijvend moet optreden
door het vervangen van de aww
door de Anw.

De uitkering waarop elke weduw-
naar of weduwe na het overlijden
van de partner recht heeft beloopt,
als er geen kinderen zijn, 70 procent
van het wettelijk minimumloon.
Zijn er wel kinderen jonger dan 18
jaar, dan is de uitkering 90 procent
van het minimumloon.

Na het eerste halfjaar uitkering kan
de weduwe of weduwnaar een ver-
lengde uitkering aanvragen. Ter
Veld heeft hierbij de eerst in de
Anw gestelde leeftijdsgrenzen aan-
gepast. Het gaat dan alleen om nieu-

we gevallen die ontstaan nadat de
Anw in werking is getreden.
Weduwen of weduwnaars moeten
nu tenmiste 40 jaar zijn op het mo-
ment dat hun jongste kind 18 jaar
wordt om de verlengde uitkering te
kunnen krijgen. Ter Veld wil de
nieuwe grens van 40 jaar wel jaar-
lijks met een jaar ophogen.
Weduwen en weduwnaars zonder
kinderen of met kinderen boven 18
jaar moeten minstens 45 jaar zijn
om de verlengde uitkering te krij-
gen.

Kabinetsdelegatie ontmoet in augustus De Klerk en Mandela

Lubbers toch naar Zuid-Afrika
Van onze redactie binnenland

OEN HAAG - Premier Lubbers, vice-premier Kok en mi-
nster Van den Broek van buitenlandse zaken zullen op 10en 11 augustus een officieel bezoek aan Zuid-Afrika bren-
Sen. Zowel het ANC als de Zuidafrikaanse regering zijn
akkoord gegaan met de nieuwe datum. Het officiële bezoek
*ou aanvankelijk vorige maand plaatsvinden. Maar Lubbers
j-ag zich genoopt de reis uit te stellen, omdat ANC-leider
Mandela weigerde hem te ontvangen. Het ANC was getergd

de organisatie niet tevoren over de reis was gepolst.
Maar bovenal vond Mandela een officieel bezoek aan een
°lanke minderheidsregering ongepast.

i? 1de Zwitserse wintersportplaats
"avos slaagde vice-premier Kok erjMens een ontmoeting met Mande-la in om de scherpe kantjes van hetponflict te slijpen. Ook Lubbers enan den Broek reisden naar Davos2»» met ANC-leider Mandela en de

president DeJ^erk overleg te voeren over eenjueuwe datum. Mandela en deJ^erk waren begin vorige maand injj^itserland voor een topconferen-
I e van economen, politici en zaken-

Al in Davos leek een oplossing bin-
nen handbereik. Mandela noemde
na zijn gesprek met Kok een offi-
cieel bezoek aan De Klerk accepta-
bel, als er een 'onomkeerbare stap'
zou zijn gezet opweg naar een over-
gangsregering waarin zowel blank
als zwart vertegenwoordigd zou
zijn. Twee dagen later beloofde de
Zuidafrikaanse president De Klerk
in Parijs dat het overgangsbewind
in 1992 een feit zou zijn.

Toch is tot en met maandag overleg
geweest met alle betrokken partijen
over de nieuwe datum. Eind vorige
week gingDe Klerk akkoord met 10
en 11 augustus. Maandagmiddag
om drie uur gaf het ANC zijn 'ja-
woord. Met deze nieuwe datum is
premier Lubbers hoogstwaarschijn-
lijk toch nog de eerste Westerse re-
geringsleider die sinds mensenheu-
genis een bezoek brengt aan Zuid-
Afrika.
Minister Van den Broek zei gisteren
in Brussel, waar hij de EG-raad bij-
woonde, blij te zijn dat zowel presi-
dent De Klerk als Nelson Mandela
er nu mee akkoord zijn gegaan.

Voorwaarde is wel dat president De
Klerk het referendum van 17 maart
wint. Van den Broek zei te hopen
dat de blanke bevolking De Klerk
een mandaat geeft om zijn hervor-
mingspolitiek voort te zetten.
Mocht hij een nederlaag leiden „dan
ontstaat een geheel nieuwe situa-
tie", aldus Van den Broek.

Ter Veld stelt wetsontwerp drastisch bij

Nabestaanden krijgen
lagere uitkeringen

Van onze parlementaireredactie

DEN HAAG - Weduwen of weduw-
naars zullen in de toekomst maar
gedurende zes maanden na het
overlijden van hun partner recht
hebben op een uitkering. Het plan
om die uitkering een jaar te laten
belopen, is van de baan.

Het besluit betekent een drastische
wijziging van de door staatssecreta-
ris Ter Veld (Sociale Zaken) in
maart 1991 bij deKamer ingediende
Algemene nabestaandenwet(Anw).
Die wet moet in de plaats komen
van de huidige Algemene Wedu-
wen- en Wezenwet (aww).

Sprake van
akkoord in

Bosnië
BELGRADO - Na een dag dat het
er naar uit zag dat de Joegoslavi-
sche republiek Bosnië-Hercegovina
regelrecht op een burgeroorlog af-
stevende, kwam gisteravond laat
onverwachts het bericht binnen dat
een akkoord tussen de rivaliserende
bevolkingsgroepen was bereikt.
Volgens de Bosnische tv had de lei-
ding van de republiek ingestemd
met de Servische eis dat de onaf-
hankelijkheid wordt uitgesteld. De
Servische minderheid zou van haar
kant de barricades in de hoofdstad
Sarajevo en elders opruimen.

Krachtens het akkoord wordt de af-
kondiging van de onafhankelijk-
heid opgeschort totdat de bemidde-
lingspoging van de EG, over verde-
ling van de republiek in etnische
kantons, is afgerond. Of de partijen
zich houden aan het akkoord was
gisteravond nog onduidelijk.

Bij incidenten tussen de verschil-
lende bevolkingsgroepen zijn in de
nacht van zondag op maandag min-
stens twaalf mensen om het leven
gekomen, zo deelde een hoge func-
tionaris mee. Andere zegslieden
spraken van één tot vier doden.
De strijd gaat tussen de Serviërs
aan de ene kant en de moslims en
Kroaten aan de andere kant.

Het afgelopen weekeinde werd in
de republiek een referendum ge-
houden over onafhankelijkheid.
Een grote meerderheid van de kie-
zers zei „Ja" tegen de afscheiding
van Joegoslavië. De vlam sloeg in
de pan toen twee moslims en een
Kroaat zondag op een bruiloft een
Serviër vermoordden. Serviërs gre-
pen op grote schaal naar de wapens.
In de hoofdstad Sarajevo werden
barricades opgeworpen en werd
met bussen en vrachtwagens de toe-
gang tot de stad afgesloten. De hele
dag waren schoten te horen, scho-
len en de meeste winkels bleven
gesloten.

In één maand
751 rijbewijzen

afgenomen
DEN HAAG - Justitie heeft in de
maand februari 751 rijbewijzen in
beslag genomen wegens het rijden
onder invloed. Vorig jaar werden
over het hele jaar slechts 1000 rijbe-
wijzen ingevorderd. Sinds 1 februa-
ri zijn de straffen voor het rijden
onder invloed verhoogd. Wie wordt
aangehouden met meer dan 1,3 pro-
mille alcohol in zijn bloed moet di-
rect zijn rijbewijs inleveren.

„De mensen voelen onmiddellijk
door dit lik-op-stuk-beleid dat rij-
den onder invloed echt niet kan", zo
verklaarde gisteravond advocaat-
generaal mr. A. Franken uit Den
Bosch voor de Ncrv-televisie.

Fietser (43)
verongelukt

BRUNSSUM - Een 43-jarige inwo-
ner van Brunssum is maandagoch-
tend omstreeks kwart voor drie inzijn woonplaats verongelukt. De
man, die per fiets over de Pretoria-
straat reed, kwam op de kruising
van die straat met de Emmaweg
frontaal in botsing met een taxi, die
hem van rechts naderde. De man
werd van zijn fiets geslingerd en
was op slag dood. De taxi werd be-
stuurd door een 30-jarige Bruns-
summer. Volgens een woordvoer-
der van de Brunssumse politie is er
sprake van een voorrangsfout.
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Het wordt stiller
'Snachts op Beek



Bijzonder
Uit die periode zijn slechts drie
schilderijen bekend en een aantal
tekeningen, maar toch wordt dit
werk door Picasso-kenners als zeer
bijzonder beschouwd. Twee van de
drie schilderijen - 'La Bella Holan-
desa' en 'Les Tres Holandeses' -
zijn in Barcelona te bewonderen en
afgezien van de invloed van Gau-
guin valt op hoe goed Picasso als
het ware het 'prototype van een

Hollandse vrouw' heeft weten vast
te leggen.

Voor deze tentoonstelling, die twee
weken geleden door de Spaanse ko-
ningin Sofia werd geopend en nu
reeds een groot publiek succes is,
hebben de twee samenstellers de
hele wereld moeten afreizen. Veel
van het getoonde Picasso-werk is
nog nooit eerder te zien geweest op
een expositieen komt uit particulie-
re collecties. Een groot aantal teke-
ningen en schetsen is gemaakt op
karton, kladblokken en losse vellen
papier en zijn dus uitermate kwets-
baar. Ook deeerder genoemde twee
'Hollandse' doeken heeftPicasso op
karton geschilderd, hoogst waar-
schijnlijk omdat hij tijdens zijn ver-
blijf in Nederland niet over vol-
doende middelen beschikte om
schilderdoek te kopen.

Een bijzondere expositie al met al
in Barcelona, waar een Picasso-lief-
hebber niet om heen kan. Niet al
het tentoongestelde werk is mis-
schien belangrijk, maar het geheel
is zeker een bezoek aan Barcelona
-of later dit jaar aan Bern- waard.
Wie echter niet zo ver kan reizen,
kan bij gespecialiseerde zaken in
Nederland ongetwijfeld de fraaie
catalogus bemachtigen, waarin alle
aanwezige werken zijn opgenomen
en van uitleg zijn voorzien. Daar-
naast bevat de catalogus uitsteken-
de inleidingen van Picasso-kenners
als Pierre Daix, Marilyn McCurry
en Gerrit Valk, dié Picasso's verblijf
in Nederland toelicht. De catalogus
zal deze zomer ook in het Duits en
misschien in het Frans worden uit-
gebracht.

Concert met
blaasmuziek
in Heythuysen

HEYTHUYSEN- Het Nationaal
Jeugd Harmonie Orkest onder
leiding van Jan Cober en het
Amsterdams Blazers Collectief
onder leiding van Jean Gruter
concerteren zaterdag in zaal Mar-
cel 'in Heythuysen. Vanaf acht
uur voeren beide orkesten, die in
1984 zijn opgericht, een pro-
gramma uit met originele blaas-

muziek en arrangementen van
symfonische werken.,Het NJHO begint het concert.
Zijn programma bestaat uit de
Derde Symfonie van Alfred
Reed, het Euphonium Concerto
van John Golland en de laatste
twee delen van de Eerste Symfo-
nie (Der Titan) van Mahler. So-
list in het Euphonium Concert is
Arjen Bos.

Het ABC voert drie werken uit
die door Nederlandse componis-
ten voor blaasorkest geschreven
zijn: Ruach van Hans Cox, Dis-
corsi Ariosi van Nico Schuyt en
Symfonieën der Nederlanden
van Louis Andriessen.
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Nieuw museum
Jopie Huisman

WORKUM - Kunstschilder en vod-
denboer Jopie Huisman heeft ein-
delijkzijn zin gekregen: zijn werk is
voor iedereen toegankelijk gewor-
den in een nieuw museum in Wor-
kum. Schilderijen die op de boven-
verdieping van 'zijn' oude museum
hingen, waren voor minder-validen
niet bereikbaar.
Het museum draait vrijwel geheel
op vrijwilligers.Deze 'vrienden' zijn
een onmisbare steun voor het mu-
seum. Bij de totstandkoming van
het nieuwe gebouw hébben ze sa-

men met het süchtingsbestuur ber-
gen werk verzet. Een vaste kern van
38 mensen helpt bij toerbeurt het
museum runnen.
„Met zon vriendenkring ben je heel
wat mans," zei voorzitter mr. Jan
van der Meer van de stichting die
het museum exploiteert tijdens de
opening. Voorzitter Lokke Noter-
mans van de Vereniging van Vrien-
den van het Jopie Huisman Mu-
seum legde er de nadruk op dat dat
niets te maken heeft met een soort
discipelschap, zoals vaak wordt be-
weerd.
Wel komen er steeds meer vrienden
bij. De vereniging, die zes jaargele-
den uit nood werd opgericht, telde
vrijdag 2494 leden. De verwachting
is, dat het er aan het eind van het
jaar drieduizend zijn. Alleen op de
dag van de opening al werden er
honderd geregistreerd. Toen het
erop aankwam wisten de vrienden
ook financieel hun mannetje te
staan. Samen hebben ze f 125.000 in
de inrichting gestoken.
Het museum kost f 2,2 miljoen,
maar de financiering is zo opgezet,
dat er over tien jaar geen schulden
meer zijn. De stichting heeftDouwe
Egberts als hoofdsponsor kunnen
aantrekken. Het Prins Bernhard-
fonds en het Bouwfonds Neder-
landse gemeenten leveren eveneens
een bijdrage. Er komt geen cent
overheidssubsidie aan te pas, ook
niet van de eigen gemeente. " JopieHuisman met een van zijn schilderijen, dienu pronken

in het nieuwe museum.

kunst

Picasso en het kubisme
in museum Barcelona

DOOR RUUD DE WIT

BARCELONA - Het Picasso-museum in de Catalaanse hoofdstad Barcelonais er weer in geslaagd een bijzondere tentoonstelling bij elkaar te brengen.
Na de expositie van ruim een jaar geleden, getiteld 'De Pablo a Jacqueline'
met meer dan 140 schilderijen, tekeningen en beeldhouwwerken, die in hetteken stonden van Picasso's favoriete model, artistieke muze en levensgezel-
lin Jacqueline, toont het museum nu een boeiend overzicht van Picasso's
definitieve stap naar het kubisme.
Deze tentoonstelling, die 223 schil-
derijen, tekeningen, schetsen, gra-
vures en sculpturen omvat, is onder
de titel 'Pablo Picasso, 1905-1906:
Van de Rosa-periode tot de oker-
kleuren van Gosol' tot en met 19
april in Barcelona te zien. Daarna
verhuist de expositie van 8 mei tot
én met 26 juli naar het Kunstmu-
seum in het Zwitserse Bern.

Aan het tot standkomen van deze
tentoonstelling is door deze twee
musea drie jaar gewerkt. De samen-
stellers van de expositie -de Zwitser
Hans Cristoph von Tavel en de Bar-
celonese museum- directrice Maria
Teresa Ocana hebben een geslaagde
poging gedaan om de definitieve
overgang van Picasso naar het ku-
bisme in de jaren 1905 en 1906 vi-
sueel te maken. In die zin is de
tentoonstelling de nog ontbrekende
schakel die vooraf gaat aan een van
de meeste revolutionaire schilde-
rijen van de twintigste eeuw: 'Les
Demoiselles d'Avignon', dat Picas-
so in 1906 en 1907 in Parijs schilder-
de en dat nu in' het Museum voor
ModerneKunst in New Vork hangt.

De tentoonstelling in Barcelona is
opgedeeld in vier thema's: de laat-
ste werken uit zijn 'blauwe periode';
de 'Rosa periode'; de periode van
zijn verblijf in Gogol, waarin de
kleur oker dominant is; en zijn eerst
kubistische werken. Speciale aan-
dacht is er - met name in de in het
Catalaans en Spaans uitgegeven ca-
talogus -' voor wat Picasso's 'Hol-
landse periode' kan worden ge-
noemd.

Picasso verbleef nameüjk in de zo-
mer van 1905 zes weken in Neder-
land, op uitnodiging van de journa-
list Torn Schilperoort. Deze had
Picasso in Parijs leren kennen, waar
de Catalaan een woning deelde met
onder andere de Nederlandse schil-
der Cees van Dongen. Over dit ver-
blijf van Picasso in Nederland is
weinigbekend, maar zeker is dat hij
in Schoorl verbleef en waarschijn-
lijk alleen een indruk'van Noord-
Holland heeft gekregen.

" Schilderij van
Picasso,
dat momenteel
wordt
geëxposeerd
in het
Picasso-museum
in Barcelona.

Foto: PETER DEJONG

recept
Hutspot met witte
bonen en klapstuk

DOOR HUUB MEIJER

Benodigdhedenvoor 4-6 personen:
VA kg winterwortels, VA kg aard
appelen, 500 g uien, boter, 1 kleine
pot witte bonen, 600 g klapstuk,
peper en zout, mosterd en laurier-
blaadje.

Kruid klapstuk met peper, zout en
bestrijk met mosterd. Verhit boter.,
en braad klapstuk rondom aan.
Draai hittebron laag, schenk water
in pan, voeg laurierblaadje toe en
stoofvlees gaar in 2/2-3 uur.

Schil wortels, snijd in plakken of
repen. Kook aan met snufje zout
gaar. Schil aardappels en snijd in
blokjes. Pel uien en snijd in rin-
gen. Kook aardappelen samen met
uiringen gaar. Giet aardappelen en
wortels af en stamp beide dooreen
met klontje boter. t

Spoel witte bonen in zeef onder
warm stromend water af, laat uit-
lekken enroer door hutspot. Breng
op smaak met kruiderij. Snijd
klapstuk in dikke plakken en ser-
veer bij hutspot met eventueel pot-
je mosterd erbij voor liefhebbers.

Opera Forum
herdenkt Rossini

ENSCHEDE - Opera Forum in En-
schede herdenkt het 200-ste geboor-
tejaar van Gioacchino Rossini
(1792-1868) met vier operaconcerten
en een compact disc-opname. De
grootste trekker in dit Rossini-pro-
ject is de Italiaanse tenor William
Matteuzzi, één van 's werelds meest
gevraagde Rossini-tenoren. Mat-
teuzzi was slechts een keer eerder
in Nederland te horen: in 1987 tij-

dens een Rossini-concert in hö*
Amsterdamse Concertgebouw, ge
dirigeerd door Riccardo Chailly. ; l

De concerten met uitsluitend Ros- 'sini-repertoire, waaraan behalve j
Matteuzzi ook de sopraan Sonia Ga-
nassi meewerkt, vinden in noverri-
ber en december plaats in hel 'Amsterdamse Concertgebouw, De 'Doelen in Rotterdam. Muziekcen- 'trum Vredenburg in Utrecht en i" 'hetEnschedees Muziekcentrum. Na 'het concert in Enschede vinden op- 'namesessies plaats om hetzelfde 'programma op compact disc vast M
leggen.
Op het programma staan instrU' i
mentale fragmenten uit La gazza
ladra, Guglielmo Teil, Il Signor Bru""*schino, alsmede aria's, duetten en
koren uit Otello, Il Pietra del Para;
gone, Tancredi, L'ltaliana in Algef
en II Barbiere di Siviglia. Forum
Filharmonisch en het Forum Opera-
koor staan onder leiding van chef
dirigent Gabriele Bellini, die de af
gelopen drie jaar met Forum reed*
drie CD-opnames maakte voor W
label Europa Musica.
De concertdata zijn: zondag 29 ne
vember, Concertgebouw Amstef'
dam (matinee), maandag 30 novefl1'
ber, Muziekcentrum Vredenburf
Utrecht, woensdag 2 december, D*
Doelen Rotterdam, vrijdag 4 de
cember, Muziekcentrum Enschede-

Rasoel wil fout van
Rushdie niet herhalen

DOOR RIEN FLORIS

„Ik ben de best aangepaste buiten-
lander die er is en nu gaan ze me
daar voor vervolgen." Een theatrale
uitspraak van Mohamed Rasoel,
alias 'Son of Tarzan'. In het echt de
Pakistaan Zoka Fatah die vijftien
jaar in Nederland woont, waarvan
de laatste tijd in Edam. Justitie gaat
hem - na een klacht van de Arme
Frank Stichting - vervolgen voor
discriminerende uitlatingen over
moslims in het boek 'De ondergang
van Nederland.
Gisteren viel bij Rasoel een 'kennis-
geving van verdere vervolging' op
de mat. Volgens justitie op het juis-
te adres, maar de Edammer hult
zich in mistige bewoordingen. „Ja-
zeker, ik Zoka Fatah ben dezelfde
persoon als Mohamed Rasoel. Maar
wie zegt er dat ik werkelijk dat
boek geschreven heb. Justitie moet
dat maar eens gaan bewijzen. Ik doe
geen belastende uitspraken. Mis-
schien heb ik het boek wel in het
Engels overgeschreven van een Ne-
derlandse tekst die later weer is te-
rugvertaald in het Nederlands."
De deur van de armoedig ingerichte
nieuwbouwwoning in de Edamse
molenbuurt is 'los. Binnen staan elf
grammofoons op elkaar gestapeld.
De rest van de spullen verpakt in
dozen. Op een van de dozen een
single van 'Son of Tarzan', de va-
riété-act van Fatah. Zoka Fatah, die
aan het telefoneren is, schrikt op als
de deur wordt opengeduwd en trekt
onmiddellijk zijn coltrui voor zijn
gezicht. Op het hoofd heeft hij een
pruik om onherkenbaar te blijven.
Het gesprek met de Hoornse advo-
caat mr. H. ter Brake wordt haastig
afgebroken.

„Ik ben bang voor camera's en ik
voel me altijd in gevaar, vandaar de
vermomming. Ik wil niet de fout
van Rushdie maken. Die houdt zich
wel schuil, maar laat op televisie
toch zijn gezicht zien. Ik wil niet dat
mijn gezicht bekend wordt in Ne-
derland. Nu kan ik zelfs rustig in
een moskee met moslims over die
vervelende Rasoel praten". Zoka
Fatah lacht hortend en stotend over
zijn eigen grap. „Persoonlijk heb ik
niks tegen moslims, maar ik vind de
islam erg extreem. Als iemand de
islam beledigt, moet een moslim
hem volgens de Koran doodmaken,
belachelijk!"

Fatah werpt zich in zijn boek op al*
een 'rechtgeaarde' Nederlander die
bang is dat zijn land wordt over-
spoeld door buitenlanders. Op dj
vraag of hij zich als Pakistaan heef;
laten naturaliseren, weigert hj
ieder commentaar. „Ik heb me vijf
tien jaar geleden afgesneden va*
mijn cultuur. Ik praat nu als cc"
Nederlander, maar justitie wil m?
nu begraven omdat ik zou discrirrü'
neren". Fatah heft vertwijfeld d*
handen ten hemel.

Dat hij hier als Pakistaan over moej
schrijven, vindt hij heel logisch. „ÖJ
ben het perfecte voorbeeld van oM
jectief denken..." Dat justitie dal
objectieve denken wil vervolgejf
wegens discriminatie, noemt Fataj
schandalig. „Holland was een vtl
land, maar dat is het niet meer. H4
is nu een land waar je alleen maj
denken wat je wilt, maar je rn«
niks meer zeggen."

In zijn boek schildert schrijver MJhamed Rasoel moslims af als 'haT<»
primitief, kinderlijk, bekrompe*
opvliegend en onverdraagzaafll'
Dat zijn de gronden waarop hij do"'
justitie wordt aangepakt. Desoi*
danks is het boekje sinds oktob^
1990 in de handel. Volgens office
van justitie W. Mijnssen heeft r>H
gerechtelijk vooronderzoek zo lart
geduurd 'omdat er twee zaken tel*
lijk liepen.

De tweede aanklacht in deze kwe'
tic betrof die van auteur Gerf
Komrij tegen de Amsterdam**
hoogleraar tekstwetenschap Te*1*
van Dijk. Die beweerde in novefl 1

ber 1990 dat Komrij de auteur v**
het boek was.

puzzel van de dag

Horizontaal: 1. wanorde; 4. ineengefrom-
meld stuk papier; 7. nors; 10. wisselkoers;
12. uniek; 13. onbegrijpelijk iets; 14. geur,
reuk; 15. vilt van beverhaar; 16. water in
Duitsland; 19. afstandsmaat; 20. foedraal;
21. klaar; 23. Indonesisch eiland; 25. niet
flauw, flink gekruid; 26. oude boomstronk;
28. maanstand; 29. bevel; 30. boksterm;
31. putemmer; 34. geluk, voordeel; 35.
godsvruchtig; 37. gelid, reeks; 38. Ind.
geroosterd vleesgerecht; 39. aartsbis-
schop; 41. ongaarne; 44. advertentie; 47.
huisdier; 49. iemand van nihilistische op-
vatting; 50. geluidsbanden; 51. bepaaltle
verlichting; 52. zeegras; 53. open plaats in
een bos; 54. maaltijd.

Verticaal: 1. in reliëf gesneden steen; *■

bitter vocht; 3. onderhuidse vetlaag; 4. I
chaam begrensd door 2 evenwijdige vlalj'
ken (meetk.); 5. oevergewas; 6. onderaj'
deling van een compagnie; 7. nog eens! o-
naaste bloedverwanten van vaderszijde; ■»>
blauwe edelsteen; 11. rijstbrandewijn; 1'
leer van het heldendicht; 18. Griekse hal;
god; 22. brand (barg.); 24. ondergronds^
26. getimmerd houten raamwerk; 27. roo'
vogel; 30. vervoermiddel; 31. hevige a'j
keer; 32. eensgezindheid (Fr.); 33. ijzeref 1
schuifbout; 36. wijze waarop men iefs|
doet; 40. geluidsweerkaatsing; 42. sterf?'
beeld; 43. eenjarig dier; 45. niet dichtbij'
veraf; 46. plaats waar iets ophoudt; 48-j
mannetjesbij.

Oplossing van gisteren

Dinsdag 3 maart 1992 "2Hmburgs dagblad

pezige peekah



Staatssecretaris polst Ziekenfondraad over mogelijkheden

Toch eigenbij drage
voor gehandicapten

Van onze parlementaire redactie

W HAAG - Staatssecretaris Simons (Volksgezond-
H) wil dat gehandicapten op grote schaal eigen bijdra-
r gaan betalen voor voorzieningen die zij met ingang
Pi 1993 via de awbz krijgen. Dit blijkt uit een briefvan
fbewindsman aan de Ziekenfondsraad.

Iwiefvan Simons is een uitvloei-en kabinetsplannen om het
.J^ieningenpakket voor gehandi-
j^n te stroomlijnen. Talrijke
hleningen die nu onder de aaw
j"1. gaan met ingang van 1993
* de awbz.
J^ns heeft de ZiekenfondsraadJ^agd hem niet alleen te advise-over het overbrengen van voor-zagen uit de aaw naar de awbz,* ook over kostenbeheersing.

daarbij zelf eigen bijdra-
*ls eerste mogelijkheid.

£ere opties voor kostenbeheer-
jdieSimons ziet, zijn: meer con-
/^fttie onder aanbieders vanleningen waardoor prijzen da-

len, het vastleggen van normen
voor kosten van voorzieningen, het
vastleggen van richtprijzen voor
veelvuldig aangebrachte voorzie-
ningen of toegepaste materialen.
De eigen bijdrage of andere kosten-
beheersende maatregelen ziet Si-
mons bij: voorzieningen voor het
voeren van een huishouding, wo-
ningaanpassingen die meer dan
45.000 gulden kosten, voorzienin-
gen voor 'algemene dagelijkse le-
vensverrichtingen', dieet, rolstoel,
communicatie- en vervoersvoorzie-
ningen.
De staatssecretaris wil het advies
van de Ziekenfondsraad vóór 1 juni
van dit jaar ontvangen.

Nieuwe hulpconferentie over GOS in Lissabon

EGsponsort centrum
vooratoomgeleerden

J.VSSEL - De EG is bereid f 90jJ°en te steken in een instituut, voorkomen dat Russische
?! hun kennis van het
'.^rdigen van kernwapens terr^ikking stellen van landen met
£elijk verkeerde' bedoelingen.

\ Jschijnlijk wordt volgende
rï al in Brussel besloten tot de

van zon 'internationaal, .^schappelijk en technologisch
in Rusland.

J zon instituut - dat 2000 tot
.Russische kerngeleerden zouK^n opvangen - is 180 miljoen
,'e n nodig. De VS wil er 45 mil-
[. gulden voor uittrekken. De

zal wel worden afge-
j "ten van de eerder toegezegde
biljoen gulden aan technischefcné-jSens EG-commissaris Frans An-

JJsen wil de EG in ruil voor haar
Jage wel mede-zeggenschap
l het instituut hebben. Men

st dat de VS de hoofdcontrole

willen hebben. Andriessen liet ook
weten dat het westen veel meer
hulp moet bieden aan de republie-
ken van het Gemenebest van Onaf-
hankelijke Staten (GOS), om te
voorkomen dat dat uiteenvalt.
Andriessen bezocht vorige week
Oekraïne, Kazachstan, Wit-Rusland
en Oezbekistan. Het instandhouden
van het GOS moet voor de EG de
prioriteit zijn. Een gezamenlijk eco-
nomisch, monetair en handelsbe-
leid van de republieken is voor-
waarde voor stabiliteit.

Er zijn nieuwe initiatieven nodig,
zei hij. De voedseltekorten zijn niet
eens het grootste probleem. Er is,
zeker in de vier republieken die hij
heeft bezocht, meer behoefte aan
medicamenten, veevoer en land-
bouwzaad. Op het beraad van de
westerse wereld en de republieken
van het GOS op 22 mei in Lissabon,
moeten duidelijkevoorstellen op ta-
fel liggen, aldus Andriessen.

Nederland bekent kleur' in Amsterdam

Hoop op komst half
biljoen anti-racisten

Van onze redactie binnenland

I^JERDAM - Amsterdam is op
H <*ag 21 maart het toneel van
I^Srote landelijke demonstratieJ 1racisme en vreemdelingen-
« De organiserende vakbonden,ven en minderhedenorganisaties
k*en op een vergelijkbare op-
Kst als die van de grote anti-
>apendemonstraties in 1981 en
'jji Amsterdam demonstreerden[jjl naar schatting een half mil-
k flensen tegen stationering vanRaketten in Nederland.

. Srland bekent kleur' is als mot-
l^egegeven. In het 'Comité 21
J^1' zijn de Landelijke Islamiti-

Raad, het Komitee Marok-
i^e Arbeiders in Nederland
l^n), het Inspraak Orgaan Tur-
j£evakfederaties FNV en CNV,

(j^ad van Kerken en tientallen
i^'granten-organisaties vertegen-

~Een protest tegen hets^at van groeiend racisme", al-l|/v Menebhi, voorzitter van het
bf^- Rechtstreekse aanleiding
\ üe demonstratiezijn de aansla-ljj QP moskeeën en migrantenor-
ksaties in Amersfoort, Amster-|Len Den Haag. De datum, 21
O is door de Verenigde Naties
L*r geleden uitgeroepen als 'dag

rassendiscriminatie.

5 «r,., uitgangspunt is verdraag-
-wi d' in een multiculturele
f lleving waarin iedereen gelij-
k chten en plichten heeft", aldus

Volgens de organisatieTO „zowel linkse als de meest

rechtse moslimorgansaties" achter
de demonstratie. „Er is geen min-
derheid die anders over deze drei-
ging denkt".
Bij het 'Comité 21 maart' zijn op
voorhand „meer dan honderd"
pamfletten bezorgd van Centrum-
partij, Centrum Democraten en
andere „buitenlander-vijandige" or-
ganisaties. „Een poging tot intimi-
datie die normaal is", aldus Meneb-
hi. Een zich Nationaal Front noe-
mende organisatie heeft een 'tegen-
demonstratie' aangekondigd.

binnen/buitenland

RTL 4 op terugwegHILVERSUM - RTL 4 is
la meer dan een jaarhet
Marktleiderschap op te-levisie kwijtgeraakt aan
Nederland 2. In februari
haalde Nederland 2 een
Marktaandeel van 26 pro-
cent. RTL 4 zat daar één
Procent onder. De com-
merciële omroep zag zijn
«andcel dalen van 28 pro-
cent in januari naar 25
Procent in februari. Datblijkt uit het overzicht
Jver februari van de
«OS-afdeling Kijk- en

Luister Onderzoek
(KLO).
Volgens onderzoeker Re-
né van Dammen van
KLO heeft RTL 4 kijkers
verloren aan de uitzen-
dingen van de Olympi-
sche Winterspelen op
Nederland 3. Deze zender
haalde in februari een
marktaandeel van 15 pro-

cent. Dat is vijf procent
meer dan de maand daar-
vóór. Van Dammen
noemt de winst voor Ne-
derland 3 niet verras-
send.

„Dat was te verwachten
met de Olympische Win-
terspelen. Het is echter
welverrassend dat dekij-
kers zijn weggehaald bij

RTL 4. De verwachting
was dat de twee Neder-
landse netten publiek
zouden inleveren. Overi-
gens heeft Nederland 2
ook de laatste week van
februari, toen de spelen
al waren afgelopen, meer
kijkers getrokken danRTL 4."
Het totale marktaandeel
van de publieke omroe-

pen is in februari met 4
procent gestegen naar 58
procent. De NOS leverde
met zes programma's de
grootste bijdrage aan de
top 25 van de kijkcijfers.
Het best bekeken pro-
gramma was vorige
maand wederom het zon-
dagse Journaal van acht
uur, met een kijkdicht-
heid van 31,8 procent. De
1.500 meter schaatsen
voor mannen was het
best bekeken sporton-
derdeel van de Winter-
spelen op televisie.

Griekse Consumentenbond blijft onverzoenlijk
Eind boycot nog niet in zicht

DOOR FRITS SCHILS

ATHENE - Het is niet uitgesloten
dat het unanieme besluit van de
EG-landen om de kwestie van de
erkenning van 'Joegoslavisch' Ma-
cedonië - in de Griekse terminolo-
gie de republiek van Skopje - voor-
lopig in de ijskast te parkeren, tot
afbrokkeling van de Griekse boycot
tegen Nederlandse bedrijven en
produkten zal leiden. Gisteravond
laat diende zich zon ontwikkeling
echter nog niet aan. Premier Mitso-
takis had enkele dagen geleden al
een dringend beroep gedaan op de

Griekse winkeliers en consumenten
de boycot tegen Nederland en Italië
onmiddellijk te beëindigen. Voor de
supermarktketen Veropoulos was
de oproep van Mitsotakis aanlei-
ding de tegen Nederland gerichte
actie op te schorten.
De Griekse consumentenbond
toonde zich gisteren echter niet on-
der de indruk van het appèl van de
premier. In Athene, Piraeus en Tes-
saloniki verspreidde de bond op
grote schaal pamfletten waarop van
de bevolking wordt gevraagd geen
produkten te kopen van 'onderne-
mingen uit landen die welwillend

staan tegenover de republiek van
Skopje. De bond noemde de boy-
cot opnieuween 'spontane actievan
nationale solidariteit. Ook het par-
ticuliere radiostation Sky drong gis-
teren fel aan op integrale voortzet-
ting van de boycot.

Directeur Frank Bledjian van Fries-
land Hellas, de Griekse vestiging
van Frico Domo, verklaarde desge-
vraagd niet in staat te zijn een
enigszins betrouwbaar beeld van de
tot nu toe geleden schade te kunnen
geven. Hij beaamde wel dat afgelo-
pen zaterdag voor zijn onderneming- leverancier van de hoogwaardige

Nounou-producten - een bar slechte
dag is geweest.

Gevolgen
Volgens de eerste secretaris van de
Nederlandse ambassade in Athene,
Henk Molenaar, zijn de effecten van
de verliezen die Nederlandse bedrij-
vewn als gevolg van de boycot lij-
den, nog niet peilbaar. Dat geldt in
het bijzonder voor banken en verze-
keringsbedrijven, aldus Molenaar
die de indruk heeft gekregen dat de
boycot in Griekenland inmiddels
los is komen te staan van het puur
politieke aspect.

Simons wil geld vrijmaken voor cao zorgsector

'Extra bezuinigingen
in gezondheidszorg'

DEN HAAG - Staatssecretaris Si-
mons (Volksgezondheid) is bereid
tot extra bezuinigingen in de ge-
zondheidszorg. Zo wil hij geld vrij-
maken voor de arbeidsvoorwaarden
van de werkenden in de gezond-
heidszorg. De betrokken partijen,
werkgevers, verzekeraars en vak-
bonden, moeten dan wel zelf aange-
ven waar er extra gesneden kan
worden in de zorg.

Simons heeft zijn standpunt be-
paald aan de vooravond van het
overleg tussen hem, werkgevers,
verzekeraars en vakbonden in de
gezondheidszorg over de arbeids-
voorwaarden 1992. Dat vindt van-
daag plaats. Ook minister De Vries
(Sociale Zaken) neemt eraan deel.
Vorige week zegden de betrokken
partijen een akkoord met de over-
heid op, omdat men te weinig geld
zou krijgen om de kwaliteit van de
zorg te handhaven en de arbeids-
voorwaarden te verbeteren. Voor de
kwaliteit vroeg men 170 miljoen
gulden extra, voor een extra loons-
verhoging met 1 procent 400 mil-

joen gulden. Een premieverhoging
van 0,24 procent moest dat geld op-
brengen. In de sector werken
400.000 mensen.

Simons en De Vries zijn tegen een
premieverhoging omdat dit de las-
tendruk zou opvoeren. Dat is in
strijd met het kabinetsbeleid. Bo-
vendien zou de koopkracht worden
aangetast. Het kabinet heeft ook
geen geld om zomaar 600 miljoen
gulden extra uit te trekken voor de
zorgsector.
Extra bezuinigen zou kunnen, al er-
kent Simons dat vrijwel overal in de
gezondheidszorg de kosten stijgen
en een roep om meer geld bestaat.
Hij is echter bereid te bezien wat er
nog gedaan kan worden.
Simons en De Vries blijven verder
bij hun uitgangspunt voor het ar-
beidsvoorwaardenbeleid: koop-
krachtbehoud te bereiken via een
loonsverhoging van 3,75 procent,
inclusief incidenteel. Dat is exclu-
sief 95 miljoen gulden die de zorg-
sector extra krijgt op basis van het
Beleidskader Arbeidsmarkt Zorg-
sectoren (BAZ).
De bewindslieden willen hun aan-
bod vooral financieren door een
verlaging van de pensioenpremie
voor de werkenden in de gezond-
heidszorg met 500 miljoen gulden.
Dit 'dekt' 2,5 procent van de 3,75
procent. Nog eens een half procent
komt voort uit besparingen door
een geringer ziekteverzuim.
Simons en De Vries zijn niet onder
de indrukvan het dreigement dat er
acties in de gezondheidszorg ko-
men als de betrokkenen hun zin
niet krijgen. Volgens de bewindslie-
den zal de sector zich alleen maar,
uit de markt prijzen en zichzelf
schade berokkenen. Overigens
heeft De Vries eind 1991 in een
overleg met de bonden begrip ge-
toond voor hogere looneisen en ex-
tra financiële claims.

Wapenbezit
op scholen

aan banden
NEW VORK - New Vork gaat
28 miljoen dollar (50 miljoen
gulden) uitgeven om de 40
scholen in de stad waar de
meeste gewelddaden gepleegd
worden „wapenvrij" te maken.
Burgemeester David Dinkins
stelt in een planvoor metaalde-
tectoren bij de schooldeuren te
installeren om te voorkomen
dat kinderen pistolen en mes-
sen mee deklas innemen.
Dinkins wil ook meer politie
inzetten. De eerste school waar
de maatregelen ingaan is de
Thomas Jefferson Highschool
in het stadsdeel Brooklyn.
Daar schoot een vijftienjarige
jongenvorige week woensdag,
een uur voordat de burgemees-
ter de school zou bezoeken,
twee medescholieren dood.
Vrijdag overleed een andere
scholier die woensdag zwaar-
gewond raakte toen het wapen
waarmee hij tijdens een tele-
foongesprek zat te spelen, plot-
seling afging en hij zich door
zijn hoofd schoot.

Noodtoestand
na gevechten
in Moldavië

CHISINAU - De „Dnjestr-repu-
bliek", een overwegend Russischta-
lig gebied dat zich van Moldavië
heeft afgescheiden, heeft gisteren
de noodtoestand afgekqndigd.
Eerder op de dag vielen in Moldavië
drie doden bij een aanvalvan Russi-
schtalige milities op een Moldavi-
sche politiepost.

In een decreet verwees „president"
Igor Smirnov naar de „complexe si-
tuatie" in het gebied, nadat het Mol-
davische ministerie van binnen-
landse zaken troepen naar de grens
had gestuurd. Volgens de instanties
in Chisinau hebben de „doodsban-
ge" etnische Moldaviërs in de Dnje-
str-republiek wapens gevraagd.

Gistermorgen bestormden gewa-
pende kozakken en leden van de
Nationale Garde, een militie van de
Dnjestr-republiek, het bureau van
de politie in Dubossary, die trouw is
gebleven aan de Moldavische over-
heid. Zeker drie separatisten wer-
den gedood, vijf mensen raakten
gewond en 32 anderen werden ge-
gijzeld.
De avond tevoren kwam het tot ge-
vechten in een textielfabriek waar
een feest werd gehouden. Daarbij
vielen enkele doden.

Blokkades
De toestand in het gebied is nog
steeds uiterst gespannen.Kozakken
en Gardisten hebben blokkades op-
geworpen op alle bruggen over de
rivier de Dnjestr en de toegangswe-
gen naar de stad.
De overwegend Russische bevol-
king van het gebied, die bang is dat
de Roemeenstalige Moldaviërs zich
aansluiten bij Roemenië, hebben
zich in december afgescheiden en
de Dnjestr-republiek gevormd.

puntuit
Hardrijders

Tijdens een snelheidscontrole
op derijksweg A-12 in Arnhem
die zondag en maandag werd
gehouden, heeft de rijkspolitie
3600 van voertuigen betrapt op
te hard rijden. In totaal werden
5700 weggebruikers gecontro-
leerd. Door werkzaamheden
gold ten tijde van de controle
op het bewuste weggedeelte
een maximum-snelheid van 70
km per uur.

Hasj-vangst
De douane in de Marokkaanse
havenplaats Tanger heeft eind
vorige week tienduizend kilo
hasj in beslaggenomen die ver-
borgen was in drie vrachtwa-
gens die door Nederlandse
chauffeurs werden bereden. De
identiteit van de chauffeurs is
niet bekendgemaakt. De hasj
was verborgen tussen een la-
ding levensmiddelen. De
vrachtwagens stonden op het
punt van verscheping. De
vracht zou goeddeels bestemd
zijn geweest voor Nederland

Verkrachting
- Officier van justitie R. de
Vries heeft gisteren gisteren
voor de Amsterdamse recht-
bank tegen driemannen gevan-
genisstraffen tot 18 maanden
geëist wegens het in groepsver-
band verkrachten van twee
15-jarige meisjes. Twee minder-
jarigen die ook deelgenomen
hebben aan de gezamenlijke
verkrachting werden beiden
eerder door de kinderrechter
veroordeeld tot 6 maanden
tuchtschool waarvan 2 voor-
waardelijk. Het vijftal zou in de
zomer van 1990 de meisjes in
een woningvan één van de ver-
dachten hebben gedwongen
om beurten met hen gemeen-
schap te hebben.

BVD
De Tweede-Kamerleden Dijks-
tal (WD) en Willems (Groen
Links) willen van minister Da-
les (binnenlandse zaken) ophel-
dering over vermeende proble-
men bij de Binnenlandse Vei-
ligheidsdienst (BVD). Het gaat
daarbij om berichten als zou
binnen de BVD ontevreden-
heid bestaan over het onlangs
gepresenteerde rapport van de
dienst over haar activiteiten.
De woordvoerster van minister
Dales ontkent ten stelligste de
moeilijkhedenbinnen de BVD.

Overleg
In navolging van minister Kok
(Financiën) heeft ook minister
De Vries (Sociale Zaken) laten
weten 'in' te zijn voor een voor-
jaarsoverleg met werkgevers
en vakbonden. De minister
deed dat in de CDA-krant. De
Vries zegt in de krant 'indica-
ties' te hebben dat werkgevers
en vakbonden belangstelling
hebben voor een dergelijk
overleg.

Steun
De Nederlandse hulp aan Rus-
land op het gebied van onder-
wijs en onderzoek, zon zestig
miljoen gulden, komt voorlo-
pig vooral ten goede van land-
bouwprojecten. Minister Rit-
zen van onderwijs heeft dat
gisteren in Moskou gezegd bij
de ondertekening van een sa-
menwerkingsovereenkomst
tussen Nederland en Rusland
Uit de onderwijsbegroting
komt zowel vijfmihoen gulden
voor onderwijs als voor onder-
zoek. De resterende vijftig mil-
joen maakt deel uit van de al
toegezegde Nederlandse steun
van 200 miljoen gulden aan de
GOS-staten.

Gewond
Bij een botsing tussen drie
vrachtwagens op de autosnel-
wegFrankfurt-Keulen bij Wies-
daden is in de nacht van zon-
dag op maandag een Neder-
landse chauffeur levensgevaar-
lijk gewond geraakt. Om
onduidelijkeredenen vloog een
Duitse truck met oplegger van
deweg en botste daarbij op een
op de vluchtstrook staande
personenauto. Een tweede met
auto-accu's geladen vrachtwa-
genwist nog net op tijd te rem-
men, maar werd geramd door
een Nederlandse vrachtauto
met oplegger.

Centrale
Minister Andriessen van eco-
nomische zaken ziet af van de
bouw van een kolengestookte
elektrictiteitscentrale op de
Maasvlakte. De bewindsman
heeft de Tweede Kamer maan-
dag meegedeeld verder te wil-
len gaan met zogenaamde
warmte-krachtinstallaties. Vol-
gens de minister moeten de
mogelijkheden worden onder-
zocht van warmte-krachtkop-.
peling en het importeren van-
door waterkracht opgewekte;
uit Noorwegen ingevoerde'
elektriciteit.
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Bloedbad in enclave

r limburgs dagblad

" Westerse en lokale journalistenkregen gisteren de slachtoffers te zien van de Armeense
aanval op de Azerbajdzjaanse stad Chodzjali vorige week dinsdag in de overwegend door
Armeniërs bewoonde enclave Nagorno-Karabach in Azerbabajdzjan. Eerder op de dag
werd een twintigtal lijken naar de stad Agdam buiten de enclave Nagorno-Karabach ge-
bracht en tijdelijk neergelegd in leegstaande huizen (zie foto). Het ex-Sovjetleger is giste-
ren begonnen zich terug te trekken uit Nagorno-Karabach. Met het vertrek van het 366ste
gemotoriseerde infanterie-regiment verdwijnt de laatste buffer tussen de strijdende Arme-
niërs en Azerbajdzjanen. Foto: reuter
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<gpiccolo's
In deCramer 37, Heerlen
Postbus 3100, 6401 DP Heerlen
Postgiro: 1035100
Bank: ABN 57.75.35.935
Fax: 045-739364

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

Reuzepiccolo's
Over 1 of 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
acceptgirokaartdie 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 12.00 uur daagsvoor plaatsing.
Schriftelijk opgeven
Opgave via de 1e post daagsvoor plaatsing.
Persoonlijk opgeven
Via de balie van onze kantoren maandag t/m vrijdag
8.30-17.00 uur. Voor plaatsing op zaterdag en maandag
geldt donderdag 17.00uur.
Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden
voor schade van welke aard dan ook, ontstaan door niet,
niet tijdig of onjuist plaatsen van advertenties.

Het Limburgs Dagblad wordt dagelijks gelezen door
meer dan 250.000 personen van 15 jaaren ouder.
(Bron C*buco Swnmo Scarww) 079

Personeel aanbod

Nieuw Escort
Pricilla en snel bij u thuis of

in hotel.
S 045-428849.

Huish. artikelen
IJSK. ’95,-; gasforn. ’95,-
-dlepvr. ’ 150,-; wasautom.
’175,-. 045-725595.
Te k. Indus LOKMACHINE,
merk Global, pr. ’4.300,-.
Tel. 045-742754 na 19 uur

Personeel gevraagd

l m£M\ U
■ÜBByjijj 111

Vraagt nette
Buffetbediendes

v.a. 25 jaar, zonder ervaring onnodig te reflekteren.
en zelfstandig werkende
Friturekracht_. Aanmelden: tel. 045-415794.

Bouw- en ingenieursburo
Catena BV vraagt voor haar
eigen werken in Duitsland,
betontimmeriieden en MET-
SELAARS (liefst coll.). Hoog
loon, wekelijkse betaling,
Duits verzekerd. Sollicitaties
na tel, afspraak 045-232100

Fa. WGW Bouw. Voor direct
gevr. voor Duitsland MET-
SELAARS, betontimmeriie-
den. Ook colonnes. 045-
-231336/ 230477. Hommer-
terweg 77, Hoensbroek.

Onr. goed te koop aartgebJgevr.

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

100% zekerheid en geen makelaarskosten.
DENIS VASTGOED, bel vrijblijvend 040-518428.
Uw huis verkopen
met behulp van de

echte makelaar
Bel de onroerend goed lijn
046 - 750 000 !
Peters & Partners Geleen
Geen verkoop -

Geen kosten
15 jaar vaste rente! 8,6% of
8,8% (pensioenfonds). Bel.
045-712255. Na kantoor-
uren Dhr. J. Wetsels 045-
-440731. STIENSTRA Hypo-
theek Service.
Voor al uw TAXATIES en
onroerend goed. Beëdigd
taxateur en makelaar, tel.
045-425574 en 729323.

bouwmat./machines

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

Vakantie
VELUWE en Zeeland Sta-
caravans. Pasen/pinkst./h.
vaart v.a. ’240,-. Voor 4-7
50 plus korting, bezet 25-7
tot 8-8. Inl. 02520-17129.

Winkel & Kantoor

Te koop uit Faillissement
Nieuw en gebruikt kantoor- en directie-meubilair van zeer
goede kwaliteit. Nieuwe bureaus in diverse kleuren en
modellen. Tegen fabrieksprijzen. Zeer mooi directie meu-
bilair met zeer hoge korting. Nieuwe 2-deurs kantoorkas-
ten v.a. ’ 255,-. Gebruikte bureaus v.a. ’ 95,-. Diverse
soorten gebruikte kantoorkasten vanaf ’150,-. Laden-
bloks voor hangmappen (merk) Ahrend-Asmeta-' 2 en 4
laden v.a. ’ 150,-. Tekening laden kasten A 1en A 0v.a.

’ 595,-, magazijn en archiefstelling v.a. ’ 75,- per mtr.
Brandvrije archiefkasten - brandkasten met extra korting.
Burostoelen v.a. ’ 50,- per st. Nieuwe burostoelen met
zeer hoge korting, tekentafels A 1en A0van ’ 675,-. Flip-
overs-Wipeborden-Rolblokken. Steekwagens luchtbanden
’109,-. Industrie boormachines 16mm 220 Volt ’425,-.
Verder nog 1001 artikelen, te veel om op te noemen.
1000 m2showroom, 1200 m2magazijn. Alles uit voorraad
leverbaar. Ook verhuur bedrijfsinventaris.

ROCKMART, Kissel 46A, Heerlen. 045-723142.
Open maand. - vrijd. 9.00-18.30 uur. Zat. 10.00-16.00 uur.
Speciale AANBIEDING.
Nieuwe buro's en directie
stoelen Rock Type 295 adv.
’395,- nu ’195,-, Rock
Type 4050 adv. ’495,- nu

’ 295,-. Zeer mooie lederen
en gestoffeerde directie
stoelen tot 40% korting. Le-
deren conferentie fauteuils
van ’795,- voor ’425,-.
Conferentie fauteuil code
240 adv. ’ 375,- nu ’ 245,-.
Alles uit voorraad leverbaar.
Rockmart Kissel 46A, Heer-
len Je|. 045-723142.

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

Wonen Totaal
KWALITEITSKEUKENS,
topkwaliteit voor een norma-
le prijs. R/J Handelsonder-
neming, Stationstr. 294,
Nuth. Tel. 045-242602.

Computers
COMPUTER verkopen öf
kopen? Bel 04492-5329 tot
22.00 uur.

Reparaties

TV/video defect
Binnen 24 u. klaar, prijsopg.
en garantie; tel. 045-231340
E & E Electronica Brunssum

TV/VIDEO reparatie. Zonder
voorrijkosten. Görgens. In-
dustrieterr. Abdissenbosch-
Landgraaf. Tel. 045-314122
Diepvries/koelkastreparatie
meestal binnen 12 uur.
TEBBEN koeltechniek (part)
Geen voorrijkosten met ga-
rantie. 045-460471

Diepvries en KOELKAST-
REPARATIE zonder voorrij-
kosten. Bel Geleen, 046-
-745230 service binnen 24 u.

! ! : -
Auto's

Inruilauto's
10x Fiat Panda, alle type's vanaf 1985
15x Fiat Uno, diverse type's vanaf 1986
Uno automaat donkergrijsmetalic 1989
Uno diesel beige 1986
2x Fiat Ritmo 3-drs. en 5 drs 1987
3x Fiat Tipo 1989
Fiat Croma 2.0 S grijsmetal 1986
Fiat Croma turbo diesel blauwmetal 1987
Fiat X 1/9 rood, alum. velgen
Citroen 2CV6 Club grijs 1985
Opel Corsa 1.0 S wit 1983
Opel Kadert 1.2LS rood „ 1985
Skoda 105S koopje!!! 1988

Inruil-Financiering-Bovaggarantie tot 2 jaar

Fiat Creusen Heerlen
Parallelweg 34. Tel. 045-742121.

Welling Opel biedt aan:
Alfa 75 2.0iTwinspark, '90; Audi 80 I.BS 1.8 inj., '90; Ford
Escort 3-drs. XR3i, '89; VW Jetta 4-drs. 1.6 D, '88; Citroen
BK, '88; Hyundai Pony 1.5GLX, '88; Opel Senator 3.0iCD

'88. Opeis in alle maten en kleuren. Inr. en financ. mog.

/ Or=B_^

iMiri/ïntj
Haefland 2, Brunssum. Tel. 045-257700.

komt binnen
BMW 520 i

1989(mei)
77.000 km

’ 39.950,-
Alpine wit

Fiat
Schobben
Brunssum

Tegelstraat 3
045/250675

Wij geven het meeste
voor uw auto!

U belt, wij komen!
045-422610, ook 's avonds.

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.
Auto KALDEBORN, wij be-
talen de hoogste prijs voor
uw auto! 045-411572.
Inkoop AUTO'S, betalen
hoogste prijs, ook tourcara-
vans. Tel. 045-416239.
Citroen VISA Club, bwj. '81.
APK 2-93, i.z.g.st. ’1.450,-
Tel. 045-726112.
INKOOP goede auto's, cont.
geld. Joosten, Scharnerweg
3, Maastricht. 043-634978.
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.
Te k. VW GOLF diesel Man-
hattan, bwj. '90, muisgr.met.
vrpr ’ 18.500,-. 046-523319
Wij betalen ’5OO,- tot
’20.000,- voor uw AUTO
met vrijwaring. 045-423063
Te k. MAZDA 323 HB 13SS,
sport 5-bak, 3-drs, zeer excl
1e eig. in st. v. splinternw,,
m. '88. pas gekeurd,

’ 10.950,-. Inl. 043-254462.—
Sloopauto's

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

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

Te k. gevr. SLOOP- en
schade auto's, tev. in- en
verkoop gebr. auto-onderd.
A. Korter. Tel. 045-229045.
Te k. gevr. loop-, sloop- en
SCHADE-AUTO'S de hoog-
ste prijs van Limburg. Tel.
046-519637/046-512924

Landbouw
ONDERDELENBANK.
Tel. 04493-2715.
Te k. alle soorten DRIJF-
MEST en vaste mest; tev.
uitrijden-transporteren en ionderwerken v.d. mest, ook
emissie-arm aanwenden.
Loon- en mesthandelbedr.
Gebr. Brouwers, Oude
Kerkstr. 7, Papenhoven. Tel.
04498-57614.
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.

Een PICCOLO in het Lim-
burgs Dagblad helpt u op
weg naar snel succes. Bel:
045-719966.

Te koop gevr.
Voor al uw oude METALEN.
Frans v.d. Loop Recycling/
Metaalhandel, Kissel 12-14,
Heerlen 045-726392
Te k. gevr. GOUD en mun-
ten, de hoogste prijs. J.
Reumkens, Corneliusln. 28,
Heerlerheide. 045-228037.
De hoogste prijs voor oude
metalen IRIK oud papier en
metaalhandel, Papperjans
36, Heerlerheide. Tel. 045-
-212913 na 18.00 u. 253209
Gebr. SWINKELS zijn ver-
huisd naar De Beitel 74,
Heerlen. Wij betalen de
hoogste prijs voor al uw oud
ijzer/metalen. 045-422025.

Diversen
Hallo handelaren. Te k.
T-SHIRTS, top kw„ dubb.
gestikt, 140 gr., 8 modekleu-
ren a ’ 3,50; badjassen lust-
vast, 6 kleuren a ’24,60;
herentruien 30/70 kw. é

’ 16,-; herenhemden; Solin-
gen bestekken en vele an-
dere artikelen. Onze show-
room is open do en vr van
10.00-17.00 uur. Kom eens
kijken bij Schmeiko Ned. b.v
Ridderlaan 20, Pey-Echt.
Tel. 04754-87502 of fax
04754-88013.

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

(Brom)fietsen

Sparta Railstar
Topkwaliteit fiets voor bodemprijs exclusief bij:

Rijwielspecialist in 't Station Heerlen.

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.

Rijles
Uw RIJBEWIJS op Saba in
8 dagen via autorijschool De
Antillen. Inl. 04750-32428.
Niet geslaagd geld terug.
Vr. naar onze voorwaarden.
Haal uw rijbewijs voor auto
in 8, 10 dgn. of 3,6,9 wkn.
motor in 8 dgn. of 3 wkn.
vrachtauto in 6 dgn. of 6 wkn
met aanhangwagen in 10
dgn. of 10 wkn. Tevens
theorieopl. A-B C-D en alle
chauffeursdiploma's. Duur:
plusm. 8 wkn. voor ml. Bo-
vag-erk. verkeersschool
Theo v. Bentum 045-
-217487 in Hoensbroek.
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.

(Huis)dieren
Te k. mooie MALTEZER-
TJES en Shih-Tzu pups met
stamb. Tel. 04104-93676.

(Huis)dieren
HONDE-, kippen- en konij-
nenhokken vanaf ’ 195,-
Houtbouw Übachs, Eygels-
hovergracht 39, Kerkrade-
Tel. 045-460252.
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.

Bel de Vakman
NEW LOOK BV Schaes-
berg. Gevelreiniging, uit-
kappen, voegen, steigerver-
huur. Tel. 045-312154 of
045-312709.

STOELMATTERIJ vern. rie-
ten en biezen stoelen met
gar. Bel. 045-418820.
Diepvries en KOELKAST-
REPARATIE zonder voorrij-
kosten. Bel Geleen, 046-
-745230 service binnen 24 u.
Voor al uw WAND- en vloer-
tegelwerk, ook natuursteen!
Bel dan 046-526061.

06-lijnen

Wipl i j n
06-9555

24 uur p/d 75 cpm

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

24-uurs sex
LIVE DE LEKKERSTE

intiem en apart, 75 cpm 06-

-320.370.07
Zedeloos live

Gratis rollebollen op de
aparte lijn.

06-320.330.72 - 75 et p/m

Nee, nooit!
Een woeste meid leert van

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

Ik kuste de striemen, toe
geef me meer,

fluisterde ze
06-320.326.73 - 50 ep Vfe m.

lesbi hard Porno
06-320.321.99- 100 et p/m

320.370.00
voor de heetste meiden van
heel Nederland 06 100 cpm

300 meiden
zoeken een heet slippertje.

06-320.321.44 (50 cpm)

Sex trek? Anja
helpt! 100 cpm 06--**SEX**
Fabriek

doen! 06- 100 et p/m
320.332.99

Sex voor twee
direkt kontakt met meiden

en hete huisvrouwtjes.
06-320.330.46 (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)

Striptease Sexspel
Jij bepaalt wat zij uittrekt -100 et p/m

06-320.322.80

Homo,
moet het slipje ook uit

meneer, zeker jongeman
&lI6S

06-320.326.91 - 50 ep Vz m.
Sophie's eerste S.M.

Zwart leren tanga's en
de zweep

06-350.250.50 - 50 ep Va m.
Na het joggen voelt Jan een

hand op zijn... plots
wordt het homo.

06-350.350.15 - 50 ep Vz m.

Een jonge knul
maakt een blonde vrouw

gek v. genot, haar man kijkt.
06-320.329.23 - 50 ep V2m.

Griekse Sex
Lisa draait z. om 50 cpm
06-320.325.55

Sexlijn 10
Jarretels 06-320.320.10

Ruige Sex 06.320.320.50
Ondeugend 06.320.321.10

Call-Me 50 cpm

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-5ex...323.36
Jongens-sex... .325; 19

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

*Paula*
06-320.331.08

Zit je in het donker? Ben je
alleen? Bel Paula 75 c/pm

Echt LesbisJ
of maar zon 50%. Vor
behoefte aan contact!

vrouwen. De box van v I
tot vrouw

06-320.327.78 - 50 ep

Adressen
Ze geven hun adres ert
foonnummer, vertellen
over zichzelf en wachtó
jij ze belt. 06-

-320.322.2- 100 eg,
Adres Privé'

Ze willen je verwenrtë'ontvangen je privé of k I
bij je langs, ze gever
hun eigen adres en .
foonnummer. 06-

-96.8- 100ctp/iT'
Lekker 100% Live téle*
met blonde Li

"Bel dan snel
06-320.320.83

(75 cpm/ boven de 18

Bel Lenie o|
voor een wild sexgespfl

haar privé-nummer *06-320.324.96 (75 cj)

** 06-9603 *
Er zijn genoeg meidefl

ook het bed in willen (7j
Vrouwtjes

en meisjes zoeken v>
straks.sexkontakt, vr*

naar hun telefoonnurrt
Bel nu 06-9661 (75 fjj'

06-9665 'Hete meisjes willen se»\takt met tel.nr. (75 cj;
Voor Piccolo's >

zie verder pagina 141
H|

VGZ ziekenfonds verzekerden
die hun verzekering willen aanvullen!

hoeven nu niet langer te wachten. \
Vooruitlopend op de geleidelijke invoering van voor kronen en bruggen alsmede de ruime vergoedingen v<

een nieuw stelsel van gezondheidszorg, neemt Zorgverzekeraar lenzen en brilleglazen.

VGZ alvast een belangrijk initiatief voor haar ziekenfonds- De Optimaalverzekering is eveneens nieuw

verzekerden. Een initiatief dat u meer keuze biedt. kent een volledige vergoeding van tweede k

Want in aanvulling op de JÊ m ziekenhuisverpleging. Dat betekent e*

bestaande ziekenfondsverzekering introdu- AJÊ aandacht voor de patiënt zelf. In de vorm i'|

ceert VGZ een drietal verzekeringen waarmee M een rustige kamer. Een meer gevarie*

u een meer individueel pakket kunt samen- BhÊTBBF^r menu. Flexibele bezoektijden.

stellen. Anders gezegd: u kunt uw basispakket Dat juistVGZ met dit 'parti'

een meer particulier karakter geven. Tegen --Ï H| lier initiatief komt is niet zo vreemd al*

een aantrekkelijke premie. '^SjÈjg^^ bedenkt dat VGZ zelf ontstaan is uit f

Met de inmiddels al bekende |f P-* samengaan van een aantal ziekenfondsen'

Aanvullende Verzekering bijvoorbeeld, krijgt u J^ \ een particuliere verzekeraar. We brengend

extra vergoedingen voor o.a. tandheelkundige wS in praktijk wat ooit gemeengoed moet word*

hulp en alternatieve geneeswijzen. Deze verzekering zo min mogelijk verschil tussen ziekenfonds

is nu uitgebreid met een volledige vergoeding van ziekte- particulier.- De VGZ ziekenfondsverzekerden die mé

kosten in geheel Europa. willen weten over deze aanvullende mogelijkheden, hoe^

Nieuw is de Plusverzekering. Nog uitgebreider. maar te knippen. U kunt natuurlijk ook contact opnemen ij

De eigen bijdragen die vin de Aanvullende Verzekering nog uw regiokantoor. Of gratis bellen met onze infolijn 06-01^
moet betalen, krijgt u in de Plusverzekering veelal voor honderd En als u vóór 1 april a.s. een verzekering afsl^

procent vergoed. Aantrekkelijk zijn ook de volledige vergoeding dan hoeft u geen gezondheidsverklaring te overlegd

voor gebitsregulatie; de hoge bijdragen G7a7g7n7v7n77m7e7i7fo7m777v7de7a7vuii7nd7l Een extra reden om meteen te reager*
DUIM mogelijkheden binnen het VGZ ziekenfonds.

'| Naam: M/V |
I Adres: . . I

Postcode/Woonplaats: .
I Telefoon: , : .—— i ■I VGZ regiokantoor: -—-—- I

Bon in ongefrankeerde envelop opsturen naar Zorgverzekeraar VGZ, [I Antwoordnummer 292, 6500 VC Nijmegen. LDCO

ZORGVERZEKERAAR VGZ BESTEEDT MEER ZORG I



Cao-akkoord
na staking bij
SGS-Redwood
SPIJKENISSE - Na een staking

l*n bijna drie dagen is in de nacht>*n zondag op maandag bij het olie-
*>ntrolebedrijf SGS-Redwood insPijkenisse een akkoord bereiktj^ereen nieuwe cao. In de tien uur'Urende onderhandelingen werden'irectie en vakbonden het eens over
°&h cao met een looptijd van twee■ar. In dezeperiode zullen de lonen
Wjgen met vijf procent.
üe Vervoersbond FNV had ingezet
?P een loonsverhoging van twee
£er 2,5 procent. Uiteindelijk zijn
"{spraken gemaakt over salarisstij-
pfigen van twee keer 2 procent (op
|april 1992 en op 1 januari 1993).

J-Jaarnaast worden de salarissen met
kracht tot 1 april

'99i verhoogd met 1 procent, zodat
Pc totale verhoging toch op 5 pro-
ffcnt uitkomt.

CNV wil langlopende
afspraken met NS

Van onze redactie economie

UTRECHT - De Vervoersbond
CNV wil een meerjarige afspraak
maken met de Nederlandse Spoor-
wegen over de positie van de NS-
werknemers in detoekomst. Behal-
ve over zaken als werktijden, toesla-
gen en arbeidsomstandigheden gaat
het vooral om de positie van de ver-
schillende diensten binnen de NS.

De CNV-bond zal het voorstel voor
een 'bedrijfsontwikkelingsconve-
nant' vandaag doen tijdens de derde

onderhandelingsronde over een
nieuwe cao. Alleen onder dezevoor-
waarde is de bond bereid te praten
over flexibilisering van de arbeids-
voorwaarden en over de mogelijk-
heid van deelcao's. Zaken die NS
hoog op de verlanglijst heeft staan.

Het karakter van de cao zal hier-
door veranderen, erkent bestuurder
J. van der Kamp. De onderhande-
lingen zullen elk jaar hoofdzakelijk
nog over lonen gaan.

Het plan voor een meerjarig con-

tract komt voort uit de niet aflaten-
de reorganisatiestorm die de laatste
jaren door de NS-kantoren woedt.
NS maakt een tijd van grote veran-
dering door: zo leidt de toenemende
aandacht voor het milieu tot een
forse uitbreiding van het aantal ver-
voerde personen.
Bovendien staan er nogal wat EG-
maatregelen op stapel, die de
Spoorwegen moeten verwerken.
Brussel wil bijvoorbeeld de grenzen
tussen de spoorwegmaatschappijen
opheffen.

Tulip verkoopt dochter-onderneming

Compudata met forse
winst naar Japanners
Van onze redactie economie

BOSCH - De Japanse
Star neemt

<*e verkoopactiviteiten op
van Tulip-doch-

ter Compudata in Nederlanden- België over. Compudata
Was Stars officiële vertegen-
woordiger in de Benelux. Deverkoop, waardoor in totaal 45Werknemers van werkgever
j'eranderen, levert Tulip eenboekwinst van 'enkele miljoe-nen guldens' op. Dit heeft Tv-

F. Hetzenauerbisteren bekendgemaakt.

'olgens Tulip behoren de importe 1de verkoop van niet uit de Tulip-

stal komende computerrandappara-
tuur niet meer tot de strategische
activiteit van het Bossche bedrijf.
De service-afdeling en de verkoop
van de andere randapparatuur zijn
overgeheveld van Compudata naar
Tulip.

Compudata is een oude bekende
voor Tulip. De huidige Tulip-mana-
gers" Hetzenauer en R. Romein
richtten in 1979 de onderneming
Compudata Benelux op. Toen was
Compudata voornamelijk een han-
delsonderneming voor computer-
spullen. Daarna werd de naam ver-
anderd in Tulip en gingen de ver-
koop van printers, computer-rand-
apparatuur zoals " monitors en
videokaarten, en de service-organi-
satie op in dochter Compudata.

De Japanse fabrikant heeft nu de

distributie-activiteitenvan Compu-
data gekocht. De twee ex-bedrijven
van Tulip met hoofdvestigingen in
Den Bosch en Mechelen (België)
hebbenhun naam op 1 maart gewij-
zigd in Star Micronics Benelux. De
'substantiële boekwinst' wordt in
de jaarcijfers van 1992 verwerkt.
Door de verkoop van Compudata
zal de omzet van de Nederlandse
computerproducent dalen met 'en-
kele miljoen guldens. In het afgelo-
pen boekjaar noteerde Tulip een
omzet van f 403 miljoen.
In 1991 ging de nettowinst van Tu-
lip omlaag met ongeveer 13 procent
van 18,7 miljoen gulden naar 16,3
miljoen. In dat jaarwerd het winst-
cijfer eveneens opgekrikt door een
boekwinst bij de verkoop van diver-
se bedrijfsgebouwen. Toen leverde
dat Tulip een plus op van 3,8 mil-
joen gulden.

Trouwringen
onnodig duur

Wan onze redactie economie

DEN HAAG - Juweliers en fa-
brikanten houden de prijs van
trouwringen kunstmatig hoog.
Dit terwijl enkele maanden gele-
den het ministerievan Economi-
sche Zaken heeft beslist dat zij
niet langer prijsafspraken mogen
maken.

De ontheffing van het verbod op
'collectieve verticale prijsbin-
ding' is ingetrokken. Deze ont-
heffing - die 24 jaar lang door het
ministerie is verleertd - gaf trou-
wringfabrikanten het recht om
vaste prijsafspraken te maken
met de juwelier.Bij deze prijs zat
een behoorlijke winstmarge in-
begrepen.

Nog steeds ontvangt de juwelier
geregeld een lijst met prijzen van
de leverancier. Nu gaat het niet
langer om verplichte prijzen,

maar om adviesprijzen. Bijna al-
le juweliers houden zich aan de-
ze adviesprijzen, zodat in feite
het prijskartel dus nog bestaat.
Er zijn nog steeds fabrikanten
die hun klanten verbieden om
onder de adviesprijs te verko-
pen, anders stoppen zij met leve-
ren. Het geven van korting op
trouwringen is al helemaal ta-
boe.

Het heeft dus geen zin om voor
een bekend merk als Anjer of
Désiree verschillende winkels af
te lopen om te kijken waar de
ringen het goedkoopst zijn. Want
overal zal er nagenoeg hetzelfde
prijskaartje aan hangen. Er is
één uitzondering.

De fabrikant van Flamingo, een
merk met een marktaandeel van
ongeveer 20 procent, heeft het al-
tijd aan de juwelierzelf overgela-
ten of hij zich wel of niet aan de
adviesprijs houdt.

Naast afspraken over de prijs,
bestaat er ook een verbod op het
"weggeven van dure cadeaus en
reisjes bij aankoop van een set
ringen.

beurs

Mat
- Een stijging vane dollar moest er maandag aan te

» ps komen om de Amsterdamse ef-

' e°tenbeurs nog een beetje kleur tepven. Desondanks verkeerde deS^Urs de gehele dag in mineur.ooral carnaval en krokusvakantie
r^ren daar debet aan. Bovendien.°nden de buitenlandse beurzen

ook niet inspireren,
iv aarbij Duitsland door carnaval°or een deel dicht was.

.^ de loop van de ochtend toen de/.°liar vrijwel onveranderd was,
r^kte de stemmingsindex snel weg.aar een verlies van 0,5 punt op

Op dat niveau bleef de index
31wel de gehele middag hangen

pas tegen het eind van de han-
te reageren op een wat sterkere

oilar. Die trok onder invloed vanindex van Amerikaanse inkoop-
'recteuren, die op een aantrekken-e economie wees, ruim een cent

o aardoor konden vooral de interna-
waarden nog snel wat dub-
inlopen. De stemmingsindex

°ot tenslotte op een verlies van 0,4
op 126,2. De koersindex alge-

/Jeen, waarin de internationalebarden zwaarder meewegen, sloots^t een verlies van 0,2 punt opk°5,60.
de internationals stonden maan-
«gochtend alle op verlies. Unilever'°est met negen dubbeltjes deRotste veer laten. Uiteindelijkisten Philips en Koninklijke Olie

tien cent winst weg te lopen
tfiikï 1 Unilever en Hoogovens zesu°beltjes verlies moesten slikken.

tVn overige hoofdfondsen lag
Qd *

goed in de markt in reactie
Vat» aangek°ndigde dividendher-*l"ng.De winst bedroeg dertig
Vu/ Bührmann-Tetterode moest inT wachting van de jaarcijfers die na-gp^s bekend gemaakt worden ne-dubbeltjes inleveren.

Hoofdfondsen v.k. s.k.
ABN Amro 47,50 f 47,40 f
ABNAmroAinF. 80,70 8070
ABNAmroObl.Gr.f. 176,50 176-60
AEGON 127,80 127,80
Ahold 86,40 86,90
Akzo 149,80 149,60
Alrenta 192,90 193,00
Amev eert. 57,70 57,80
Bols eert. 46,80 47,00
Bührm.Tet.c. 44,00 43,10
CSM eert. 92,80 d 92,30
DAF 26,30 26,00
DordtschePetr. 134,00 134,10
DSM 107,70 107,50
Elseviercert. 112,90 112,60
Fokker eert. 31,70 32,00
Gist-Broc. eert. 34,00 34,10
Heineken 168,90 168,80
Hoogovens nrc 55,10 54,50HunterDouglas 74,00 73,40IntMüller 62,50 62 50
Int.Ned.Gr. e. 51,30 f 51,10KLU 38,60 38,40Kon.Ned.Papier 46,60 45,90
Kon- Olie 143,10 143,20Nedlloyd 64,20 62,40
Océ-v.d.Gr. 74,50 74,10
Pakhoed eert. 49,40 48,90Philips 36,40 36,50
Polygram 44,60 45,60
Robeeo 100.20 100,40Rodamco 53,90 53,30Rolinco 4| 99,70 100,00
Rorento 72,20 72,30
Stork VMF 47,70 47,70
Unilevercert. 187,00 186^40
Ver.BezitVNU 81,00 8100
VOC nrc 45,00 44^60
Wessaneneert. 88,80 88,70
Wolters-Kluwer 72,60 72,20

Avondkoersen Amsterdam
Kon.Olie 143,00-143,40(143,20)
NedUoyd 62,50 (62,40)
Philips 36.60-36.90f(36,50)
Unüever 185,50-186.40(186,40)

Binnenl. aandelen
Aalbertslnd 54,00 52,80ABNAmroHld.prf. 6,11 612ABNAmroHld.div. 45jo 45*60ACF-Holdingc. 33^0 33 80
Aegon div.92
Ahrend Groep c. 132,00 13150AsdOptionsTr. 10,50 1070Asd.Rubber 3,50 340AM. Verff. 420,00
AtagHold.cert 121,00 121,50Athlon Groep 48,00 47,50Athlon Groepnrc 45,50 4550Autlnd.R'dam, 90,00 9000BAM Groep 90,50 9050Batenburg 122,50 12250BeeK 120,00 120,20Begemann 108.50 106,80

Belindo 355,00 321,00dBerkei's Patent 1,18 118
Blydenst.-Will. 38,50 38^50Boer De, Kon. 225,00 22500
BoerDeWinkelb. 72.70 72J0
Borsumy Wehry 66,80 65,50
Boskalis Westm. 24,00 23,90
Boskalis pref. 27,10 26,90
Braat Beheer 35,00 35.00
Breevast 10.35 10,30eBurgman-Heybroek 2500,00 2500,00
Calvé-Delftpref 812,00 812,00
Calvé;Delft eert ' 1190,00 1182,00
Cindu Intern. 160,00
Claimindo 309,00 309,00
Content Beheer 24,20 24 20Credit LBN 32.30 32^30Crown v.G. eert. 125,20 123 50
CSM 93,20 d 93,00
DAFcert 18,90 18,70eDelft Instrum. 27,20 27 J 0Desseaux 43,00 43,00
Dorp-Groep 42,00 42,50
Draka Holding 23,50 23,40
Econosto 30.10 2970
EMBA 214,00
Eriks Holding 79,50 79,80
Flexovitlnt. 57,50 57,50
Frans Maas eert. 79,00 78,00
Gamma Holding 105.50 104,50
Gamma pref. 5,65 5,65
Getronics 35,60 35,70
Geveke 41,90 41,00
Gevekediv'92 38,80 38,50
Giessen-deN. 102,00 105,00
Goudsmit 36,90 36,00
Grolsch 187,50 188,00
GTI-Holding 224.00 a 224,00
Hagemeyer 149.30 148,00
idemdiv'9l 145,00 145,00
HALTrustB 14,00 13,80
HALTrustUnit 14,20 13 70
HBG 215,00 215,00
HCSTechnology I,oob 1,05aHeineken Hold. 152,00 152,00
Hoek'sMach. 240,00 24100
Holl.SeaS. 0,45 0,49
HoU. Kloos 455,00 455,00
Hoop Eff.bank 7.70 7,70
HunterD.pref. 2,70
IHCCaland 62,30 61,50
Kas-Associatie 37,10 36 50
Kempen &Co 10,00 10,00
Kiene's Suikerw 1096,00 1095,00f
KondorWessels 33.00 3300
KBB 79,00 78,00
KNPdiv. 44.00 44,00
Kon. Sphinx 53,00 52,70
Koppelpoort 389,00 389,00
Krasnapolsky 205,50 207,00
Landré&Gl. 54.80 54,50
Macintosh 43,00 42.20
Maxwell Petr. 116,00 115,00
Moeara Enim 1173,00 1171,00
M.EnimOß-cert. 15200,00 15200,00
Moolen Holding 38,80 38,00 a
Mulder Boskoop 54,00
Multihouse 5,00 5,20
Mynbouwk.Werk. 360,50* 360,50 '

Naeff 525,00 f
NAGRON 52,50 54,30
NIB 614,00 616,00
NBM-Amstelland 8,90 8,90
NEDAP 344,00 346^00
NKFHolding 197,00 197,00
Ned.Part.Mij 57,10 57,30
Ned.Spnngst. 7200,00 7200,00
Norit 22,20 22,00
NutrieiaGß 165,50 165,50
Nutricia VB 174,40 174,60
Nutricia VB div92 168,00
Nnv.-Ten Cate 103,40 103,40
Océ vd Gr.div92 73,10 72,70
Omnium Europe 8,50 a
OrcoBank eert. 70,80 70 50
OTRA 340,50 340^50
Palthe 64,00 a 64,00 aPhilips div.'92 36,00 36,00
PirelliTyre 20,10 20,70
Polynorm 143,00 144,00
Porcel. Fles 146,00 146,00
Randstad 46,30 46,00
Ravast 26,50 27,00
Reesink 75,30 75,30
Samas Groep 39,60 39,30
Sarakreek 14,00 14,50
Schuitema 1610,00 1610,00
Schuttersveld 50,00 49,80
Smit Intern. 46,00 45,80
St.Bankiersc. 15,50 15,50
Stad Rotterdam c 42,50 42,40
TelegraafDe 86,70 85,50
Textielgr.Twente 89,00 . 89,00
Tulip Computers 26,00 25,80
Tw.KabelHolding 123,00 123,00
Übbink 73,80 73,80
Union 71,40 71,00
Un.DutchGroup 2,50 2,60
VereenigdeGlas 520,00 525,00
Vertocert. 30,50 29,80
VolkerStevin 59,50 60,00
Volmac 28,80 28,50
Vredestein 15,50 15,70
VRG-Groep 44,30 46,00
Wegener 64,50 64,20
WestlnvestF. 17,50 17,50
WestlnvF.wb 117,00 116,50
WoltersKluwer 280,00 281,00
Wyers 29,20 29,30
Beleggingsinstellingen
ABN Amro Aand.F. 81,50 81,50
ABN Amro Amer.F. 70,30 70,50
ABNAmroEur.F. 74,30 75,30
ABNAmro Far EF. 53,80 54,00
ABN AmroLiq.Gf. 162,20 162.20
ABN AmroNeth.F. 86,00 86,00
Aegon Aandelenf. 35.50 35,50
Aegon Spaarplus 5,40 5,35
ABN Beleg.fonds 63.00 62,90
Albefo 49,00 49,10
AldollarßFS 26,50 26,60
Alg.Fondsenbez. 236,00 235,00
AllianceFund 10,60 10,60Amba 11,50 11,50
AmroNorthAm.F. 69,60 69,50
Amvabel 84,50 84,20
Asian TigersF. 65,40 65,50 b

Asian Select. F. 59,50 59,50AustroHung.F. 5,30 5,30
BemeoßentSel. 55,80 55,80
Bever Belegg. 3,20 3,20
CLNObI.Div.F. 110,20 110,30
CLNObl.Waardef. 114,00 114.10
Delta Lloyd Inv. 29,90 29,80
DP America Gr.F. 37,00 36,90
Dp Energy.Res. 40,00
EGFlnvestm. 132,10 132,10
EMF Rentefonds 68.30 68,40
Eng-Holl.Bel.Tl 10,20 10,20
Envir.Growth F. 52,60 52,60
Esmeralda part. 35,00 35,10
Eur.Ass. Trust 6,50 6,50
EMS Growth Fund 105,10 105,20
EMS Income Fund 106,70 107,00
EMS Offsh. Fund 104.60 104,70
EOE Dutch SUF 324,00 325,00
Euro Growth Fund 50,00 50,00
Euro SpainFund 7,70
Far East Sel.F. 57,50 57,30
GimGlobal 53,70 53,70
Groeigarant 1,52 1,52
Holland Fund 73,00 73,00
Holl. Eur.Fund 49,60 49,10
Holl.Obl.Fonds 125,00 125,00
Holl. Pac. Fund 100,20 100,00
Holl. Sel.Fonds 84,00 84,20
Innovest 69,00 69,00
Interbonds 508,00 508,00
Intereffekt500 31,20 31,20
Intereffektwt 100,00 100,40
Investapart. 73,50 73,60
ISHimal.FundJ 8,50
JadeFonds 154,10 154,20
JapanFund 18,30 18,10
Jap.lnd.AlphaF. 8100,00
Jap.Sect.Rat.Yen 6500,00
Korea Pae.Tr.{ 9,20
Mal.CapitalF.s 6,90 7,10
MeesObl.Div.F. 118,20 118,40
Mexico IncomeF. 22.00
MX IntVentures 10,10 b 10,30
Mondibel 76,60 76,70
Nat.Res.Fund 1200,00 1200,00
NedufoA 118.00 117,00 a
Nedufoß 119,00 119,00
NMB Dutch Fund 46,00 46,10
NMB Geldmarkt F. 54,36 54,38
NMB GlobalFund 47,00 47,20
NMBObbg.F 36,40 36.40
NMBSpaard.F. 102.13 102,20
NMBRentegr.F. 118,00 118,10
NMB Vast Goed F. 37,70 37,70
NewAsia Fund 6,50
Nomura Wan. F. 0,73 0,70 b
Obam, Belegg. 257,30 258,50
OAMF Rentefonds 11,30 11,30
OrangeFund 21,60 21,60
Pac.Dimensions 93,20 93,20
Pac.Prop.Sec.F. 31,20 31,20
PiersonRente 113,40 113,50
Postb.Belegg.f. 57,40 57,40
Postb.Verm.gr.f. 54,00 54,00
Prosp.lnt.HlP $ 3,90
Rentalentßel. 150,90 151,10
ißentotaal NV 35,70 35,70
IRG America F. 106,70 107,20 I

RGDivirentK. 49,30 4930
RG Europe F. 99,70 99/70RGFlorente 113,90 114,00
RGPacificF. 96,30 96,50
RG SP Groen 54,70 54 70
RG SP Blauw 51,80 51,80RG SP Geel 48,90 48,90
Rodin Prop.J 90,00 90.00Rolinco cum.p 80,10
Schrod.lnt.Pr.F 29^60 28,60 dSci/Techs 14^5 1425
SuezLiq.Grf. 180,00 180,30TechnologyFund 19,20 19,20
Tokyo Pac.Hold. 201,00 201,00
Trans Eur.Fund 83.60 83,60Transpac.F.Yen 308,00 31o!l)0
Uni-Invest 15,00 14,80
Unico Inv.Fund 77,90 77,90
UnifondsDM 31,60 3L60Vaste Waard.Ned 65,40 65,40Vast Ned H2,50f 112,50VIBNV 56,60 56.50VSB MixFund 53,40 53,40
VSB Rente Fonds 109.60 109,70
WBO Intern. 68.80 69,00
WereldhaveNV 117,00 116,00 aYen ValueFund 82,30 82,30
ZOMFlondaF.s 39.00 40,00
Parallelmarkt
Alanheri 29.80 29,80
ABF 111,50 112,00
Berghuizer Papier 45,10 45,10Besouw Van eert 49,30 49,30
Biogrond Belegg. 10,80 10,80
Comm.Obl.F.l 98,50
Comm.Obl.F.2 98,60
Comm.Obl.F.3 98,70
De Drie Electr. 16,20 16,20Delta Ll.Dollarf. 64,60 65^40
Delta Lloyd ECU 64,60 64,50Delta Uoyd Mix 61,60 61.70
Delta LloydRent 59.20 59.30
Delta Lloyd Vast 57,40 57,20
Dico Intern. 91,50 91.50DOCdata 5,70 5.80
Dutch Take Ov.T. 46,10 46,40
Ehco-KLMKleding 40.30 40.30
E&LBelegg.l 69.80 70.00
E&LBelegg.2 74.90 74,90
E&LBelegg.3 106,10 106.20
E&L Belegg.4 77,90 77,90
E&LKap.RenteF. 105,40 105,50
FreeRecord Shop 31,80 31.80GaiaHedgel 103,50
Geld. Papier c. 70,50 70,50
German CityEst 39.80 39.80Gouda Vuurvast 77,50 77,50
Groenendok 46.50 d 45^50
Grontmn 56,00 56,50
HCA Holding 47,70 47,70
Heivoet Holding 38,80 38,80
HesBeheer 4130 435)
Homburg eert. 1,05 I,ooe
Inter/ViewEur. 3,70 3,70
Kühne+Heitz 47,50 47] wLClComput.Gr. 5,80 5,80
Melle,van nrc 38,20 38,80
Nedcon Groep 50.10 50.00

Nedschroef 85,00 85,00
Neways Elec. 7,00 7,00
NewEur.Htls DM 19,10 19,10
NewtronHold. 1,70 1,60
Pan Pac. Winkel 10,70 10.70
PieMedical 4,90 4,90
SimacTechniek 13,30 13.40
SligroBeheer 56,00 55,50
SuezGr.Fund 54,00 53.80
VHSOnr. Goed 1,30 1,10
WALL street

2802 0203
alliedsignal 494 50
amer.brands 444 444
amer.tel.tel 374 364
amococorp 444 444
asarcornc. 274 274
bethl. steel 144 144
boeingco 46 464
can.pacific 17-4
chevron 614 61
chiquita 344 344
chrysler 17 164
citicorp 164 174
cons.edison 254 254
digit.equipm. 614 624
dupont nemours 46' t 45' 4
eastman kodak 444 44-4
exxoncorp 57'» 56
ford motor . 37 37 Va
gen.electric 784 794
gen. motors 374 374
goodyear 644 634
hewlett-pack. 73 74;l»
int.bus.mach. 867.« 87'»
int.tel.tel. 644 664
klmairlines 21 204
mcdonnell 634 644
merckco. 1574 1564
mobiloil 614 604
penn central 254 24-' b
philips 194 20
pnmenca 414 41
royaldutch 774 77
sears roebuck 43:l x 434
sfe-south.pac 114 114
texacomc. 58 7» 57-4
united techn. 504 514
westinghouse 20 204
whitmancorp 144 144
woolworth 284 284

Advieskoersen
amerik.dollar 1,780 1,900
austr.dollar 1,33 1.45
belg.frank(lOO) 5,31 5,61
canad.dollar . 1.490 1,610
deensekroon (100) 27,50 30,00
duitsemark(100) 109.80 113,80
engelse pond 3.09 3,34
finse mark(100) 39,65 42,15
franse frank (100) 31,45 34,20
gneksedr.(lOO) 0,85 1,05
iersepond 2,85 3,10
ital.lire(10.000) 13,80 15.50
jap.yen (10.000) 138,00 144.00
joeg.din.t'm 100 - -

Noorse kroon (100) 2720 29,70
oostschiU.(lOO) 15r?7 1627
portescudo(lOO) 1.20 1.38
spaanse pes. (100) 1.70 136
turkse pond(100) 0.0265 0,0400
zweedse kr. (100) 29,50 32.00
zwits.fr. (100) 121,25 125^75
Wisselmarkt
amenk.dollar 1.83845-1.84095
antiUgulden 1,0130-1,0430
austr.dollar 13834-13934
belg.frank(lOO) 5.4665-5.4715
canad.dollar 1.55275-1.55525
deensekroon (100) 28,995-29.045
duitse mark(100) 112,5100-112,5600
engelse pond 3.2330-3,2380
franse frank (100) 33,080-33.130
grieksedr.UOO) 0,9240-1,0240
hongk.dollarUOO) 23.4750-23.7250
iersepond 2,99903.0090
ital.üre(lO.OOO) 14.970-15,020
jap.yen (10.000) 141,955-142.055
nwzeeldouar(lOO) 1,0022-1.0122
noorsekroon (100) 28.680-28,730
oostenr.sch.(lOO) 15.9880-15.9980
port. escudos (100) 1.2870-1,3270
spaanse pes. (100) 1,7820-1,7920
sunn.gulden 1,0105-1,0505
zweedsekr.( 100) 31,005-31,055
zwits.franküOO) 124,070-124,120
e.e.u. ' 23000-2,3050

Index Amsterdam
CBS-koersindex(l9B3=loo)
algemeen 205.80 205.60
idexcl.kon.ohe 203.60 203,30
internationals 205.70 205.60
lokale ondernem. 207,70 207,50
id financieel 148.40 148.10
idniet-financ. 265.20 265,00
CBS-herbeleggmgsindex (1983= 100
algemeen 293.00 292,80
id excl.kon.obe 273.80 273,50
internationals 30520 305,20
lokale ondernem. 278.90 278.60
idfinancieel 218,70 218,30
id niet-financ. 336,60 336,70

CBS-stemmingsindex (1990= 100)

algemeen 126,60 126.20
internation 141,60 141.30
lokaal 123.90 123.50
fin.instell 130,60 130,40
niet-financ 122,60 122,10
industrie 130.50 130.20
transpopsl 141.90 140.00

Goud en zilver
Goud onbewerkt 20,440-21,040, vorige
20,690-21,290,bewerkt 22.640 laten, vorige
22,690 laten.

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

Dow Jones
Industrie 3275.28

+7,61

OPTIEBEURS
sene omzet v.k. s.k

abnamrocj94 32.50 168 15.50 a 1530*
abn amro p j95 45,00 187 2,50 2,60
akzo c apr 150,00 147 4.30 4.00
buhr c apr 45,00 302 1.60 a 1.40 a
buhr papr 42,50 324 1,00 1,20
buhr papr 45,00 205 1,70 2.50
daf c okt 27,50 1022 2,10 2,00
dsm c apr 115,00 110 0,70 0,70
coc c mrt 310.00 199 2.20 1,80
coc cjul 290.00 245 20.00 1920
coc pmrt 295,00 229 0,50 0,60
coc pmrt 300.00 169 1.30 1,20
coc pmrt 305,00 201 2,70 2.80 acoc pjul 290.00 235 330 b 3,50
fokker c apr 3230 430 1,30 1,50
hoog papr 4730 137 0,50 a 0,50
hoog papr 55.00 251 2,30 2,40
ing c okt 55,00 139 1,00 1,10
ing cj94 47,80 505 7,00 7,10
ing pokt 55,00 310 5,00 5,20
kim c okt 40,00 123 3,70 a 3,40
kim c 095 20,00 123 20.00 20,00
nedl e apr 55,00 156 9,10 830
nedl c apr 60,00 153 5,70 430
nedl c apr 65,00 122 2,70 2,00
nic e aug 101.00 1000 2.90 2,85
nlt c nov 102,00 250 1.05 a 0,75
phil c mrt 35.00 361 1.60 1,80
phil c mrt 37,50 119 0.50 0,40
phil c apr 30,00 209 6,60 6,70
phil c apr 32,50 269 4,40 420
phil c apr 35,00 726 2,20 220
phil c apr 37,50 369 0,90 030
phil cjul 35,00 111 3,30 3,10
phil cjul 37,50 218 1,90 1,70
phil c okt 35.00 294 420 4,00
phil c okt 37.50 291 2.70 2,60
phil c 093 30.00 871 9.50 9.50
phil c 094 45,00 1208 3,50 3,50
phil c 095 20,00 330 1830 1820
phil c 096 35,00 599 10.00 9,70
phil p mrt 35.00 349 0,30 030
phü pjul 32,50 1020 0.50 0,50
phil pokt 35,00 280 1,50 1,60
phü p093 30,00 143 1,40 1,50
phü p094 45,00 135 8,50 9,00
polyg c mei 45.00 334 2,10 2,70
olie c apr 170,00 170 0,10 0.10
olie c 094 145,00 121 17,20 1720olie p094 145,00 121 10,60 10.70

! a laten g bieden " ei-dm
b bieden h laten < ei-di».! c ei-claim k gedaan " h
d ei dividend I gedaan " g
e gedaan l bieden vk slotkoers vorige dag

t t gedaan " laten sk slotkoers gisteren

economie

Sittardse
ingenieurs

overgenomen
SITTARD - Het Sittardse inge-
Inieursbureau Hameleers Hol-
ding BV wordt overgenomen
door Holding Grabowsky &
Poort BV uit Den Haag.

Dit Haagse bedrijf heeft onlangs
overeenstemming bereikt over
de overname van het Sittardse
bureau, een Vlaardings inge-
nieursbureau en ETA Ingenieurs
BV in Eindhoven.

Grabowsky & Poort heeft ruim
350 medewerkers en behaalde in
1991 een omzet van circa 50 mil-
joen.
De drie over te nemen bedrijven
hebben samen 70 mensen in
dienst en behaalden vorig jaar
een omzet van ongeveer 10 mil-
joen.

Nieuw bedrijfsplan chartermaatschappij leidt tot problemen

Air Holland verliest geldschieter

Rooders stak met nog zes andere fi-
nanciers onder leiding van 'bedrijfs-
redder' P. Langendrjk vorig jaar 25
miljoen gulden in de restanten van
de luchtvaartmaatschappij Air Hol-
land. De groep wilde met één overge-
bleven Boeing 757 het luchtruim
kiezen na het faillissement van de
moedermaatschapij. „Het hoofdstuk
is af. Je wenst elkaar het allerbeste
toe," aldus Rooders. Hoe groot zijn
belang was in de luchtvaartmaat-
schappij, wilde hij niet mededelen.
WoordvoerderF. Boetes van Air Hol-
land bevestigde gisteren dat het be-
lang van Matcorp op 'enkele mihoe-
nen guldens' uitkwam. Volgens de
zegsman komt er een nieuw bedrijfs-
plan. In het stuk wordt onder meer
de toekomstige strategievan Air Hol-
land besproken, zo zei hij. Deze week
moet het stuk klaar zijn. Over de in-
houd wilde hij niets loslaten. Of er
naar een nieuwe geldschieter wordt

Van onze redactie economie

AMSTERDAM - Het opstellen van een nieuwbedrijfsplan voor
de onlangs heropgerichte chartermaatschappij Air Holland heeft
tot onenigheid geleid. Een van de zeven financiers, W. Rooders
van de participatiegroep Matcorp uit Hoofddorp, bevestigde gis-
teren dat zijn onderneming zich heeft teruggetrokken uit Air
Holland.

gezocht,kon hij evenmin bevestigen.
Volgens berichten in de financiëlepers zou een onverwachtdure revisie
van de vliegtuigmotoren het vermo-
gen van de maatschappij sterk aan-
tasten. Voor groot onderhoud was inhet oorspronkelijke bedrijfsplan eenbedrag van 3,4 miljoen gulden gere-
serveerd. Door corrosie in de vlieg-
tuigmotoren zou die post met enkele
miljoenen guldens omhoog moetengaan.

Volgens het oorspronkelijke, in okto-
ber 1991 opgestelde bedrijfsplan wa-
ren er twee scenario's voor de 'nieu-
we' maatschappij mogelijk. In het
optimistische scenario wordt ervan
uitgegaan dat Air Holland in het eer-
ste jaar van haar bestaan (1991/92)
een resultaat vóór belasting van 1,42
miljoen gulden zou kunnen behalen.
Bij het pessimistische toekomst-
beeld komt het verlies vóór belastin-
gen uit op 4,52 mib'oen.

Snelle
leerling
Yakov Kofman

showt zijn
handelswaar.

Kofman, dievier
maanden geleden
emigreerde van

Rusland naar de
Verenigde Staten,

heeft zich snel
aangepast aan de
gebruiken van de

westerse
markteconomie. Hij
verkoopt spullen uit

de voormalige
Sovjetunie op

vlooienmarkten in
de Verenigde Staten.

Foto: AP

Door nieuwe wet ter beperking uitkeringen

Bedrijfsvereniging biedt
verzekering bij ziekte

DEN HAAG - Ook bedrijfsvereni-
gingen komen binnen enkele we-
ken met aanvullende verzekeringen
voor ziekte en arbeidsongeschikt-

heid. Aanleiding hiervoor is dat per
1 juli de wettelijke maatregelen ter
beperking van uitkeringen op basis
van Ziektewet en arbeidsonge-
schiktheid (wao) van kracht wor-
den. Anders dan bij particuliere
verzekeringsmaatschappijen, die
eveneens aanvullende verzekerin-
gen voor werkgevers en werkne-
mers in voorbereiding hebben, wil-
len bedrijfsverenigingen een verze-
kering 'zonder winstoogmerk'
introduceren.
Bedrijfsverenigingen worden be-
stuurd door vertegenwoordigers
van werkgevers- en werknemersor-
ganisaties en zijn onder meer belast
met de uitvoering van de Ziektewet.
De aankondiging dat ook de be-
drijfsverenigingen studeren op een
mogelijkheid om aanvullende ver-
zekeringen te kunnen bieden, deed
bestuurder Henk Knol van de Be-
drijfsvereniging voor de Gezond-
heidssector, afgelopen weekeinde.
Volgens de woordvoerder van het
ministerie van Sociale Zaken in
Den Haag is er geen wettelijke be-
lemmering voor bedrijfsverenigin-
gen om aanvullende verzekeringen
te bieden. Dat kan bijvoorbeeld in
de vorm van een 'onderlinge waar-
borg-maatschappij', los van de be-
drijfsvereniging, die evenals andere
verzekeraars wordt gecontroleerd
door de Verzekeringskamer.

Bij invoering van de nieuwe ziekte-
wet moeten bedrijven bijvoorbeeld
zelf de eerste zes weken van de
ziekte van een werknemer betalen.
Dit met als doel om door betere be-
geleiding door de werkgever tot
minder en korter ziekteverzuim te
komen. Dat risico verzekeren is
echter niet bij wet verboden. Behal-
ve het ontbreken van een winstoog-
merk, zegt Knol van de Bedrijfsver-
eniging voor de Gezondheidssector
dat er bovendien geen strenge ri-
sico-selectie zal plaatsvinden voor
diegene die zich willen bijverzeke-
ren.

Kok opent weg
voor beleggingen
ABP en Rodamco
DEN HAAG - Minister Kok van Fi-
nanciën heeft onlangs artikel 16 van
de beleggingsregels voor het ABP.
aangepast omdat dit voorschrift sa-
menwerking tussen het ABP enRodamco NV op het terrein van
buitenlandsebeleggingen in deweg
zou staan.
In een brief aan de Tweede Kamer
meldde Kok gisteren dat hij hierop
gewezen is door de Algemene Re-
kenkamer. Die dreigde met 'conse-
quenties' als de beleggingsregels
die de minister stelt niet zouden
worden aangepast. Bedoeld is dat
de Rekenkamer bij de controle op
de jaarrekening over het lopende
jaar goedkeuring zou kunnen ont-
houden.
De minister heeft de beleggingsre-
gels bijtijds aangepast, namelijk
vóór 1 maart. Op die datum werd de
overeenkomst tussen het ABP en
Rodamco van kracht, die voorziet in
ABP-belangen in Rodamco van 12,5
procent en van twintig procent in
drie niet-beursgenoteerde dochter-
vennootschappen van Rodamco.
Het totale vermogen van Rodamco
neemt hierdoor in eerste instantie
toe met ongeveer 2,5 miljard gul-
den.
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Duitsland 1
09.00 Heute.
09.03 Der Denver-Clan. (Dynasty).
09.45 Dayan Quigong. - Chinesische

Atemtechnik und Gymnastik.
10.00 Heute.
10.03 Auslandsjournal.
10.45 Medische tips.
11.00 Heute.
11.03 (TT) Asso. Italiaanse speelfilm

uit 1981.
12.30 Urnschau.
12.55 Persoverzicht.
13.00 ZDF-Mittagsmagazin.
13.45 Wirtschafts-Telegramm.
14.00 Tagesschau.
14.02 Zapp Zarapp. Kinderserie.
14.30 Der Trotzkopf. Jeugdserie naar

de roman van Emmy von Rhoden.
15.00 Tagesschau.
15.03 Spass am Dienstag. Kinderma-

gazine.
15.30 Familienjournal. Magazine

over gezinsproblemen.
16.00 Tagesschau.
16.03 Mutter & Sohn. Australische

serie
16.30 (TT) Vale Tudo - Urn jeden
Preis. Braziliaanse soapserie.

17.00 punkt 5 - Landerreport.
17.15 Tagesschau.
17.35 Baywatch - Die Rettungs-

schwimmer von Malibu.
18.30 Hier und Heute. Actualiteiten.
18.45 Der Fahnder. Serie.
19.58 Programma-overzicht.
20.00 (TT) Tagesschau.
20.15 (TT) Oppen und Ehrlich. Serie.

Rolverdeling: Oppen: Uwe Friedrich-
sen. Ehrlich: Andreas Schmidt-Schal-
ler. Regina Alsdorf: Katharina Mei-
necke. Mutter Oppen: Hilde Krahl.
Afl.2: Wie die Jungfrau zum Kind.

21.04 Tagesthemen-Telegramm.
21.05 Herr Rogier und Herr Busse.

Cabaret met Jochen Busse en Ri-
chard Rogier.

21.30 Kenia - Safari in die Freiheit.
Documentaire.

22.00 Film-Palast. Filmmagazine.
22.30 Tagesthemen.
23.00 Boulevard Bio. Amusements-

programma.
24.00 Magnum. Amerikaanse detec-

tive-serie. Afl.: Das As im armel.
00.45 Tagesschau.
00.50-00.55 Z.E.N. Lanzarote: Insel

des Ursprungs.

FILMS TV VIDEO
Duitsland 1/2
11.03 Asso. Herhaling van de zon-
dagavond door het ZDF uitgezon-
den Italiaanse film uit 1981 van
Franco Castelano, metAdriano Ce-
lentano in de hoofdrol. Onnozel
verhaal over de aan pokeren ver-
slaafde Asso. Die belooft zijn bruid,
danseres Silvia, dat hij het gokken
zal laten. Maar reeds tijdens de hu-
welijksnacht verbreekt hij zijn belof-
te.

BRT1
15.00 Bustin' loose. Komedie van
Oz Scott uit 1981, met Richard
Pryor, Cicely Tyson. Ex-gevangene
voert lerares van een groep gees-
telijk gehandicapten met de kinde-
ren naar een nieuw onderkomen,
nadat hun schooltje is gesloten.

Nederland 1
16.08 Who says I can't ride a rain-
bow? Amerikaanse jeugdfilm uit
1971 met Jack Klugman en Norma
French. Het waargebeurde verhaal,
dat speelt op een kinderboerderij,
die met sluiting wordt bedreigd.
Barney en de kinderen besluiten
hun lievelingsdier, een paard, te

stelen, üwars door New Vork be-
gint een tocht vol avonturen.

# Liv Ullmann neemt in 'Mosca addio' de hoofdrol voor
haar rekening. (BRT 2 - 22.00 uur).

BRT 2
22.00 Mosca addio. Meeslepende
Italiaanse film over een joodse we-
tenschapster in de Sovjet-Unie, die
ondanks haar uitreisvisum gevan-
gen wordt gezet in Siberië wanneer
ze deelneemt aan een demonstra-
tie. In 1987 gemaakt door Mauro

Bolognini, met Liv Ullmann, Daniel
Olbrychski.

Nederland 2
13.00-13.12 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
17.03 Bobobobs. Tekenfilmserie.

Avonturen in de ruimte van een ka-
boutervolkje.

17.31 De grote meneer Kaktus
show. Kinderserie. Met o.a. Peter
Jan Rens.

18.00 "" Journaal.
18.16 Comedy Krakers met om:

18.16 Dubbeldekkers (On the buses),
Engelse comedy-serie. Stan heeft
beloofd een stukje om te rijden om
zijn familie op te halen. Zij komen
echter in een dikke mist terecht.

18.41 Daar komen de schutters.
(Dad's army), Engelse comedyserie.
Het peloton wordt uitgedaagd mee te
doen aan een spelletje cricket.

19.15 Lingo. Woordspel.
19.43 De baas in huis? (Whos the

boss), Amerikaanse comedyserie.
Afl.: Ja, nee, ik wil wel niet (1). Na de
dood van een oude schoolvriend be-
sluit Jony van het leven te gaan ge-
nieten en neemt de hele familie mee
op een skivakantie. Deze kunnen zijn
tempo echter niet bijhouden en zijn
al snel uitgeput.

20.11 Urbanus, meer moet dat niet
zijn. 13-delige komische serie gepre-
senteerd door Urbanus, Goedele Lie-
kens en Werther van der Sarren.

20.40 Doet ie 't of doet ie 't niet.
Spelprogramma met Peter Jan Rens.

22.00 Achter het nieuws. Actualitei-
tenrubriek gepresenteerd door Paul
Witteman.

22.34 Golden girls. Amerikaanse co-
medyserie. Afl.: Mijn hemel! Sophia
maakt een reis naar de. hemel en ont-
moet daar haar overleden man. So-
phia wordt echter teruggestuurd.
Ondertussen trekken de drie dames
ten strijde om het landgoed van Blan-
che's grootmoeder te redden.

23.02 Impact. Actuele documentaire.
23.51 Museumschatten. Prof. Henk

van Os geeft achtergronden bij voor-
werpen uit Nederlandse musea. Van-
daag: Een historisch feit van twee
kanten belicht.

00.02-00.70 "" Journaal.

Duitsland 2
09.00 Ochtendprogramma ARD

ZDF. Zie Duitsland1.
13.45 Die Ewoks. Afl.Der falsche Ba-
-9-

a-14.05 Kalles Kleister Kompanie. Kin-
derprogramma met verkeerstips.

14.10 Und heute wieder Walzer-
traum. Documentaire over kleine
theaters in Duitse provinciesteden.

14.40 Günter Kunert. Portret van de
dichter.

15.10 Wiedersehen macht Freude.
Hoogtepunten uit het ZDF-archief.
Vandaag als gast: Petra Schürmann.

15.58 Programma-overzicht.
16.00 Heute.
16.03 Ferien auf Saltkrokan. 16-deli-

ge jeugdserie. Afl.3: Bootsmann soll
sterben. Bootsmann blijkt onschuldig.
Op het laatste moment wordt de ware
schurk ontdekt: een vos.

16.25 Logo. Jeugdjournaal.
16.35 Zauber urn Romana. Serie.
Afl.l: Die blaue Kugel. Tschorijdt een
meisje omver met zijn fiets.

17.00 Heute.
17.15 Landerjournal. Magazine.
17.45 Unser Lehrer Doktor Specht.

Serie. Afl.: Das verschwundene
Madehen. Fari is verdwenen en
Specht gaat persoonlijk op zoek. Ze
blijkt bij een klasgenoot te zijn onder-
gedoken omdat haar vader haar naar
Iran wil sturen.

18.50 Programma-overzicht.
19.00 Heute.
19.20 Regina auf den Stufen. Serie.

Afl.: Ebbe und Flut. Regina is zwaar
teleurgesteld in Martin, die alleen
maar geïnteresseerd is in haar hotel.

20.20 Studio 1. Actualiteiten en ach-
tergronden.

20.50 Lilli Lottofee. Serie. Afl.l Lilli
lasst sich scheiden und geht zur
Wahrsagerin. Lilli is een mislukte
zangeres die in scheiding ligt met
haar Italiaanse man, een installateur.

21.45 Heute-journal.
22.15 Aspekte. Cultureel magazine.
23.00 lm Nest der Katze. Documen-

over het blinde meisje Arme G.
23.45 Zeugen des Jahrhunderts. Jo-

sef Neckermann , die op 13 januari
1992 overleed. Dit intervieuw werd al
eerder, in 1985, uitgezonden.

01.00 Heute.

RTL4
22.10 Verworrene Bilanzen. Duitse
film van Peter Beauvais uit 1988
met Gottfried John in de hoofdrol.
Accountant Karl Kronen arriveert in
een stadje om onderzoek te doen
naar de handel en wandel van een
bepaalde organisatie. Dan komen

een aantal duistere praktijken aan
het licht. Geen sterk verhaal.

Nederland 3
08.55-09.00 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
13.00-13.12 Nieuws voor doven en
slechthorenden.

16.55 Ca va. Frans voor beginners,
afl.2.

17.25 Pronto. Italiaans voor begin-
ners, afl.6.

17.55 Nieuws voor doven en slecht-
horenden.

18.00 "" Journaal.
18.15 Sesamstraat.
18.30 (TT) Jeugdjournaal.
18.40 (TT) Het klokhuis.
19.00 Broeiend ongenoegen. Repor-

tage over het stijgend gevoel van
ongenoegen van Nederlanders over
allochtonen in Nederland.

19.30 Het gezicht van Nederland.
Serie portretten van Nederlandse ge-
meenten. Vandaag: de Noordoostpol-

' der.
19.45 Hoogstandjes. Vandaag: de

loopfiets van Karel Drais. De fiets is
tegenwoordig het populairste ver-
voermiddel ter wereld. Hoe werkt een
fiets eigenlijk? Waarom valt hij tijdens
het rijden niet om? Van wie was deze
vinding? In deze aflevering een ant-
woord op deze vragen.

20.00 "" Journaal.
20.25 Recht voor zn raab. Laat ge-

luk, tv-spel van Annick Vroom. Met:
Ria Marks, Trudy de Jong, André van
den Heuvel e.a. Vandaag behandelt
mr. Raab de zaak van een cliënt, die
het slachtoffer is geworden van een
legale vorm van zwendel.

20.55 Jansen & Co. Muzikale talk-
show gepresenteerd door Leoni Jan-
sen.

21.43 100 meesterwerken. Serie kor-
te films over bijzondere schilderijen.
Vandaag: Heilige Maria Aegyptica
van Emil Nolde.

22.00 "" Journaal.
22.15 Studio Sport journaal.
22,30 NOS Laat. Achtergrondinforma-

tie uit binnen- en buitenland. Presen-
tatie: Maartje van Weegen.

23.00 Computers in het primair on-
derwijs. Afl.2.

23.30-23.35 Nieuws voor doven en
slechthorenden.

Duitsland 3 West
08.55 Gymnastiek. 09.10 Schooltelevi-
sie. 09.40 Cursus geschiedenis. 10.10
Schooltelevisie. 11.25 This week.
11.40 Teletekstoverzicht. 11.48 Pro-
grammaoverzicht. 11.50 Das Recht zu
lieben. Braziliaanse' serie. 12.15
Deutschlandbilder. Der Deutsche Ein-
heit 11. 13.00 Reportage over hoe de
mens met zijn auto omgaat. 13.45Kai
Life. Gevarieerd jongerenmagazine.
14.15 West 3 aktuell. 14.20 Fenster-
Platz. 15.25 Landesspiegel. Reportage
over Rheinau-haven in Keulen. 15.55
Sport aktuell. 16.00 West 3 aktuell.
16.05 Jörg Preda berichtet. Vandaag
afl. 6: Der Goldfisch in der Lagune.
16.30 Schooltelevisie. 17.30 Cursus
wiskunde. 18.00 Aktuelle Minute. 18.01
Kinderserie. 18.30 Besuch aus Liliput.
Kinderserie. 18.57 Programma-over-
zicht. 19.00 Aktuelle Stunde met om
19.45 Raamprogramma's. 20.00 Alles
unter einer Kappe: Karneval - mal rhei-
nisch, mal westfalisch. Afwisselend
carnavalsprogramma. (21.30-21.45
/West 3 aktuell). 23.45 Laatste nieuws.

RTL4
06.55, 07.25, 08.00, 08.30 en

09.05. RTL4nieuws.
07.00 en 7.30 Cartoons.
08.05 The bold & the beautiful.
08.35 M.A.S.H. Amerikaanse serie.
09.10 Love boat. Amerikaanse serie.

Afl.: Two grapes on a vine (1). - Herh.
09.50 Goede tijden, slechte tijden.

Nederlandse dramaserie. - Herh.
10.20 As the world turns.
11.05 De 64.000 gulden vraag. Quiz.
11.35 Een eigen huis, een plek on-
der de zon. Herhaling.

12.35 Single bars, single women.
Amerikaanse speelfilm uit 1984.

14.15 The Oprah Winfrey show.
Amerikaanse talkshow.

15.05 De draagmoeder. Aflevering
van deze Braziliaanse telenovela
over de problemen rond het draag-
moederschap. Rolverdeling: Clara:
Claudia Abreu. Ana: Cassia Kiss.
Joao: Humberto Martins e.a.

15.35 The bold & the beautiful. Ame-
rikaanse soap rond twee families.

16.00 Telekids. Kinderprogramma.
Met om 16.30 Happy days.

17.00 5 uur show. Gevarieerd maga-
zine met aandacht voor de actualiteit,
interviews en de showbizz.

18.00 Nieuws.
18.20 Prijzenslag. Met Hans Kazan.
18.50 Scrabble. Telefoonspelletje.
19.00 Rad van fortuin..
19.30 Avondnieuws gevolgd door

weer.
20.00 Goede tijden, slechte tijden.
20.30 Hitbingo. Showprogramma's.
21.40 Mag het iets meer zijn? Neder-

landse comedyserie.
22.10 Verworrene Bilanzen. Duitse

tv-film uit 1988. Regie: Peter Beau-
vais.

00.00 Laatste nieuws.
00.20 Trial by jury. Amerikaanse se-

rie over aantal fictieve rechtszaken.
00.40 M.A.S.H.. Amerikaanse serie.
01.05 The Oprah Winfrey Show.

Amerikaanse talkshow. - Herh.
01.50 De draagmoeder. Herh. van

15.05 uur.
02.15 Verworrene Bilanzen. Duitse

tv-film. Herh. van 22.10 uur.
4.00 Teletext.

Duitsland 3 SWF
08.15 Tele-Gymnastik. 08.30 Cursus
wiskunde. 09.00 Non-Stop-Fernsehen.
14.00 Mainz bleibt Mainz, wie es sang
und lachte. Carnavalsprogramma.
16.00 Eingriffe in den Naturhaushalt.
16.30 Cursus Engels. 17.00 Cursus
wiskunde. 17.30 Sesamstrasse. 17.58
Kinder-Verkehrsspot. 17.59 Abenteuer
überleben. 18.23 Kinderserie. 18.26
Das Sandmannchen. 18.30 Das Süd-
westjournal. 19.00 Schlüsselloch. Kijk-
je in de woning van bekende men-
sen.l9.3o Schlaglicht. 20.00 Linden-
strasse. Serie. 20.30 Landesspiegel.
Gevarieerd magazine. 21.00 Journaal.
21.15 Consumentenmagazine. 22.00
Die Skorpionfrau. Oostenrijkse speel-
film (melodrama) uit 1989 van Susanne
Zanke. Met: Agnelica Domröse (Lisa),
Fritz Hammei (Rudi), Peter Andorai.
23.35 Zusammenleben. Mann und
Frau im Laufe der Zeit, documentaire-
serie. Afl.3: Jeden Tag dasselbe. Herh.
00.20 Laatste nieuws. 00.25 Non-Stop-
Fernsehen.

RTL Plus
06.00 Guten Morgen Deutschland,

met om 6.30 Frühmagazin en om
8.30 Treff am Alex.

09.05 Vater Murphy (Father Murphy)
Afl.: Der Geist vom Goldberg. Herh.

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

10.20 Dr. mcd. Marcus Welby (Mar-
cus Welby M.D.) Afl.: Zartliche Ge-
fahrtin.

11.10 Lieber Onkel Bill (Family af-
fairs) Afl.: A nanny for all seasons.

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

Afl.: Guten Flug. Herh.
12.55 RTL aktuell.
13.00 Married ... with children.

Amerikaanse serie. Afl.: ...dann ar-
beite ich eben.

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

14.20 Die Springfield Story (The gui-
ding light), Amerikaanse serie.

15.05 Dallas. Afl.: Die Bombe platzt.
15.55 Chips,. Afl.: Fremde Weiten.
16.45 Riskant! Spelprogramma.
17.10 Der Preis ist heiss. Spelpro-

gramma.
17.45 Durchgedreht. Video-show.
17.55 RTL aktuell.
18.00 Elf 99. Live-magazine.
18.45 RTL aktuell.
19.15 Knight rider. Afl.: Die heilige

Grabstatte. Herh.
20.15 Columbo: Waffen des Bösen

(The conspirators), Amerikaanse mis-
daadfilm uit 1978 van Leo Penn.

22.05 Explosiv - der heisse Stuhl.
Discussie.

22.50 L.A. Law - Staranwalte, Tricks,
Prozesse. Afl.: Die Palastrevolte.

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

ty). Afl.: Alles nur Tarnung.
00.50 Kampf gegen die Mafia (Wise-

guy) Afl.: Kein Rauch ohne Feuer.
01.35 Twilight zone, Am. sf-serie.
02.00 (TT) Police epidemy. Engels/

Canadese speelfilm uit 1975.
03.15 (TT) Heisses Pflaster (Rogue

cop), Amerikaanse misdaadfilm uit
1954 van Roy Rowland.

04.45 Terr 'T' lell. Ballet.
05.05 After hours. Magazine.
05.15 Elf 99. Live magazine. Herh.

Super Channel
23.00 Winners 11. Larmoyant ver-
haal over voormalige Olympisch
kampioen die wil dat zn zoon ook
goud haalt. Regie in 1974 van Roy
Sargent, met Joe Richardson, Ri-
chard Loring.

televisie en radio dinsdag

Nederland 1
10.00 (TT) Vrouw zijn. Gevarieerd

vrouwenmagazine. Presentatie: Henk
Binnendijk en Tonneke Bijker.

10.50 TV-Fruitmand. Geestelijke lie-
deren op verzoek.

11.10-11.35 (TT) In de voetsporen
van Jac. P. Thijsse. Natuurfilmserie.
Afl.: Texel. Herh.

13.00-13.12 Nieuws voor doven en
slechthorenden.

16.00 "" Journaal.
16.08 De droom van Barney. (Who

says I can't ride a rainbow?), Ameri-
kaanse jeugdfilm uit 1971 naar een
waargebeurd verhaal van Barney en
zijn kinderboerderij in New Vork.
Wanneer de landeigenaar van Bar-
ney's kinderboerderij besluit het ter-
rein voor meer winstgevende doelein-
den te gebruiken, is Barney radeloos.
Maar hij laat het er niet bij zitten. Met:
Jack Klugman, Norma French e.a.

17.30 Tijdsein 1. Actualiteitenrubriek.
Presentatie: Janny Fijnvandraat.

18.10 50 kamers, soms met uitzicht.
Jongerenmagazine. Presentatie: Ber-
nard van den Bosch en Mare Dik.

18.35 Blackout. Woordspelprogram-
ma. Presentatie: Bert van Leeuwen.

19.03 Op weg naar Avonlea. (The
road to Avonlea), Canadese familie-
serie met o.a. Sarah Polley. Af1.22:
Moederliefde.

19.50 Mijmeringen. Overdenking van
prof. dr. W.J. Ouweneel.

20.00 (""+TT) Journaal.
20.24 De Stille-Zuidzee-eilanden.

2-delige Nieuwzeelandse natuurdo-
cumentaire. Deel 1: In afzondering.

21.19 Tijdsein 2. Actualiteitenrubriek.
21.51 Gehandicapt en toch... (Sense

of purpose), reportage over mensen
die met een handicap verder moeten.

22.15 Praise. Koor- en samenzang
met jongeren. Presentatie: Wirri
Grandia.

22.40 Antenne: Terreur - De rede ver-
moord, documentaire over de terreur
van de communistische bevrijdings-
beweging Lichtend Pad in Peru.

23.35 Muren van mijn hart. (Walls of
my heart), psychologisch magazine.

00.00-00.05 "" Journaal.

België/TV 1
15.00 Bustin' loose. Amerikaanse

speelfilm uit 1981 van Oz Scott. Met:
Richard Pryor, Cicely Tyson, Robert
Christian e.a.

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

Met de tekenfilms.
17.30 Plons. Serie.
17.35 Liegebeest. Kinderserie.
17.50 Duupje. Vandaag: Ik kan ook.
17.55 Tik tak. Afl. 62.
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. Af1.796: Mike brengt zich-
zelf in een lastige situatie. Henry en
Bronwyn doen een leuke vondst.

19.25 Lotto-winnaars. Mededelingen.
19.30 Journaal.
20.00 De drie wijzen. Spelprogram-

ma.
20.35 Zeker weten? Praatprogram-

ma.
22.00 NV De Wereld. Reportage met

verhalen van mensen uit Vlaanderen
en andere verre landen.

22.30 Vandaag en sport.
22.55 De jaren van vreugde en ver-

driet: 1940-1960, reeks over belang-
rijke scharnierjaren die de wortels
vormden voor onze maatschappij.

23.20-23.25 Coda. Rondo allegro uit
Kwartet in F KV 370, Mozart, uitge-
voerd door het Louis Gillis Kwartet.

België/TV 2
18.50 Journaal.
19.00 Biologie anders bekeken.

Afl.2: De vijf rijken.
19.30 Het Capitool. Serie.
19.53 Benny Hill. Komische sketches.
20.00 Programma van de Christen-
Democratische Omroep.

20.30 National Geographic. Afl.: De
onzichtbare wereld.

21.30 Journaal en sport.
22.00-23.35 Mosca addio. (Vaarwel

Moskou), Italiaanse tv-film van Mauro
Bolognini.

Sat 1
06.00 Guten Morgen mit Sat 1. 08.30
Bezaubernde Jeannie. Am. serie.
09.00 Sat 1 Bliek. 09.05 Es wird alles
wieder gut. Duitse speelfilm uit 1957
met Johanna Matz e.a. 10.50 Shogun.
Serie. 11.40 Glücksrad. Herh. 12.15
Traumreisen. Herh. 12.40Tip des Ta-
ges. 12.45 Tele-Börse. (13.00 Sat 1
Bliek). 13.35 Unter der Sonne Kalifor-
niens. Am. serie. 14.30 Bezaubernde
Jeannie. Am. serie. Herh. 14.55 Sat 1
Bliek. 15.05 Falcon Crest. Am. serie.
16.00 Die Schone und das Biest. Am.
serie. Herh. 16.55 Sat 1 Bliek. 17.05
Geh aufs Ganze! Spelshow. 18.15 Bin-
go. 18.45 Guten Abend, Deutschland.
19.20 Glücksrad. 20.05 WetterNews.
20.15 Hallo Heino! Hits en humor met
Heino en Hartnelore. Gasten- zijn
0.a.: Tony Marshall en Renate Fuchs.
21.15 Patrouillenboot PT 109. Ameri-
kaanse speelfilm uit 1962 met Cliff
Robertson e.a.. 23.45 Fünf vor zwölf,
milieureportage. 00.15 Sat 1 Bliek.
00.255at 1 sport. 00.55Auf der Flucht.
Serie. 02.00Vorschau/Videotext.

" Der Trotzkopf met Anja
Schüte. (Duitsland 1 - 14.30
uur).

Radio 1 radio7.07 Echo-magazine (7.30 Nws.
7.53-7 58 Woord onderweg). 8.35
Kruispunt. 9.05 Dingen die gebeu-
ren. 10.05 M/V-magazine. 11.05
Schone kunsten. 12.05 Echo-
magazine ( 12.30 Nws. 12.55 Me-
dedelingen t.b.v. land- en tuin-
bouw). 14.05Veronica nieuwsradio
(17.30 Nws). 19.04Veronica spor-
tradio. 20.04 Confrontatie. 21.04
God zij met ons. 22.53 De 1% re-
geling. 23.07 Met het oog op mor-
gen. 0.02 For the record. 2.02
Geen tijd. 4.02 Rock & Roel.
5.02-7 00 VARA's ochtendhumeur.

Radio 2
7.04 Sugar in the morning (7.04 en
804 AVRO Radiojournaal). 9.04
De muzikale fruitmand. 10.04 Ik
zou wel eens willen weten. 10.30
Vrouwzijn. 12.04Lunchtime. 13.04
Tijdsein 13.30 Als mensen veran-
deren. 13.54 EO-Metterdaad hulp-
verlening. 14.04 De Plantage, met
om 14.10 'T nutvan het algemeen;
14.43 De jazz van Pete Felleman;
15.04 Hetspoor terug; 16.04Ischa;
16.53 Vrije geluiden; 17.04 Het na-

bije westen. 18.00 De Plantage,
met om 18.04 Boeken; 19.04 Pas-
sages, passanten; 20.04 Timbóek-
toe. 21 04 Music all in. 22.00-0700
Zie Radio1.

Radio 3
6.02 Doorloper. 7.04 Carola op de
radio. 9.04 Denk aan Henk. 12.04
VARA's Steen & Been show. 14.04
Twee meter de lucht in. 16.04 VA-
RA's Happy Hour. 18.04 De

avondspits. 19.04 Dubbellisjes.
20.04 VARAs vuurwerk. 21.04Popkrant. 22.04-24.00 VARA's
poppodium.

Radio 4
7.00 Nws. 7.02 Een goede morgen
met Luc Lutz. (8.00 Nws ) 9.00
Continu klassiek. 10.45 TROS con-
certzaal: Radio Symf. Ork. met
viool. 12.30Nieuwe klassieke cd's.
13.00 Nws. 13.04 De klassieke top
10. 13.45 Belcantorium: Otello,
opera van Verdi. Chicago Symph.
Orch. met diverse koren 0.1.v. Sir
Georg Solti met sol. 16.00 Het gro-
te werk. 17.00 Leger des Heilsk-
wartier. 17.15 Muziek in vrije tijd
(vocaal). 18 00 Nws. 18.04Muziek-
journaal 19.00 Orgelconcert.
19 45 Barokmuziek. 20.00 Nws.
20.02 Het concert: Muz. voor harp,
viool en cello. 21.30 Lunchpause-
concert IJsbreker. Pianomuz.
22.30-24.00 Schuim en as.

Radio 5
6.30-6.50 Scheepvaart- en markt-
berichten en uitgebreid weerbe-
richt. 8.30 IKON vroeg. 8.55 Snip-
pers. 9.00 Nws. 9.02 NOS Sportief.
9.25 Waterstanden. 9.30 Oor-
zaken. 10.00 De wereld zingt Gods
lof. 1050 Tekst en uitleg. H.OO
Studio 55. 12.00Nws. 12.05Rond-
om het woord. 12.30 Wereldge-
bedsdag 1992. 12.50 Lied van de
week. 13.00 Nws. 13.10 De verdie-
ping. 14.10 Dagvaardig. 14.30
Ruimtevaart. 15 00 Radio Vrij-
plaats. 16.00 NOS recht. 17.35
Postbus 51 radio-magazine. 17.55
Mededelingen en schippersberich-

ten 18.00 Nws. 18.10 Relevant.
18.20 Uitzending van Groen Links.
18 30 Vertel me wat. 18.40Taal en
teken. 19.00 Nieuws en actualitei-
tenrubriek in het Turks. 19.30
Nieuws en actualiteitenrubriek in
het Marokkaans en het Berbers.
20 15 Nieuws en actualiteitenru-
briek in het Chinees. 20.30 Britse
en Amerikaanse literatuur. 21.00
Kennissystemen 21 30 Russisch,
taal en volk. 22.00 Effectief verga-
deren. 22.30-23.00 Stoppen met
roken.

België/RTBF 1
12.10 Vacaturebank. 12.30 Full house.
Amerikaanse serie. 12.55 Weerbericht.
13.00 Nieuws. 13.35 La curée. Franse
speelfilm uit 1966 van Roger Vadim.
15.10 Natuurmagazine. 15.40 Spel-
progr. voor scholieren. 16.15 Autovi-
sion. 16.40 Clips. 16.45 Nouba nouba.
17.35 Beverly Hills 90210. Am. serie.
18.25 Full house. 19.00 Actualiteiten.
Aansl. lottotrekking. 19.30 Journaal.
20.05 Doublé 7. Spelprogr. 21.30 We-
tenschappelijk magazine. 22.45 Musi-
que. Portret van de figuur de barbier
van Sevilla. 23.40 Laatste nieuws.
00.05-00.10 beursberichten.

BBC 2
09.00 Breakfast news. 09.15 Westmin-
ster. 10.00 Schooltv. 11.00 Over the
moon. 11.15 Schooltv. 11.40 Kleuter-
magazine. 12.00 Schooltv. 13.55 Cur-
sus rekenen voor ouders. 14.20 Ani-
matieserie. 14.25 Animatieserie. 14.35
Kinderserie. 14.40 Serie over Spanje:
Catalonië. 15.00 Nieuws. 15.15 Medi-
sche tips. 15.30 Sec hear! 16.00
Nieuws. 17.00 Catchword. 17.30 Reis-
reportages over Z.0.-Azië. 18.25 Tr^e
history man. 18.30 Tuiniermagazine.
19.00 Bret Maverick. Am. speelfilm uit
1981 van Stuart Margolin. 20.35 Ani-
mation now: Toxix waste. 20.45 As-
signment. Documentaire 21.30 Culinair
magazine. 22.00 Quantum Leap. Sf-
serie. 22.50 40 minutes. Serie docu-
mentaires. 23.30 Newsnight. 00.15 The
late show. 00.55 Weerbericht.
01.00-01.30 Open university.

België/Télé 21
15.10 Portret van schrijver Pierre Mer-
tens. 16.50 Documentaire over strijd
om water door de eeuwen heen. 17.40
Nouba nouba. 18.30 Tribune économi-
que. 19.00 Radio 21. 19.30 Journaal.
20.00 The Russians are coming..., Am.
speelfilm uit 1966 van Norman Jewi-
son.22.oo Laatste nieuws. 22.35 Alice,
magazine. 23.10-23.35 Ce soir.

TV 5
07.00-11.55 Ochtendprogramma.
16.05 Nieuws. 16.45 Enjeux/Le Pint.
17.15Culinair magazine. 17.40Cursus-
Frans. 18.00 Spelprogramma. 18.30
Nieuws. 19.00 Toeristisch magazine.
19.30 Zwitsers nieuws. 20.00 Envoyé
spécial. 21.00 Nieuws. 21.30 Tv ne
crois pas si bien dire, politiefilm. 23.00
Nieuws. 23.20-00.50 Bouillon de cultu-
re.

RAI UNO
06.55 Unomattina. 14.00 Piacere Raiu-
no. 14.30 L'Albero Azzurro. 15.00 Cro-
nache Dei Motor. 15.30 Quarantestimo
Parallelo. 16.00Big! 17.55Oggi Al Par-
lamento. 18.00 TGI Flash. 18.05 Vuoi
Vincere. 18.30 Ora Di Punta. 19.35
Una Storia di Ezno Biagi. 20.00 Tele-
giornale. 20.30 Elezioni 1992. 20.45
TGI Sette. 21.50 Alta Classe. 22.45
TGI Linea Notte. 23.00 Alta Classe.
00.00 TGI Notte. 00.30 Oggi Al Parla-
mento. 00.40 Nachtprogramma.

BBC 1
07.00 Teletekst. 07.30 Breakfast news
en om 7.30-7.55 Business Breakfast.
10.05Kilroy. Discussieprogr. 10.50 Hot
chefs. 11.00 Nieuws. 11.05 Playdays.
11.25 Bump. Animatieserie. 11.35 The
Flintstones. 12.00 Nieuws. 12.05 Wild-
life showcase. 12.30 People today.
Magazine met om 13.00 Nieuws. 13.20
Pebble Mill. Talkshow. 14.00 Nieuws.
14.30 Neighbours. 14.50 Quiz 15.15 A
single life. Speelfilm uit 1985. 16.50
Joshua Jones. Serie. 17.00 The new
Yogi Bear Show. Tekenfilmserie. 17.10
Boggart Sandwich and other stories.
Serie verhalen. 17.25 Fantastic Max.
Tekenfilmserie. Herh. 17.35 The really
wild roadshow. Natuurprogramma.
18.00 Jeugdjournaal. 18.10 Grange
HUI. Jeugdserie. 18.35 Neighbours.
Austr. serie. 19.00 Nieuws. 20.00 Holi-
day. Toeristisch magazine. 20.30 Eas-
tEnders. Engelse serie. 21.00 JusJgood friends. Serie. 21.30 Sportquiz.'
22.00 Nieuws. 22.30 Rides. Serie.
23.20 Filmmagazine gewijd aan regis-
seur Martin Scorcese. 00.05 Spenser
for hire. Misdaadserie. 00.55-01.00
Weerbericht. 03.00 The way ahead. In-
formatieve serie. 03.15-04.45 The way
ahead. Herhaling.

Sportnet
08.00 Eurobics. 08.30 Auto- en motor-
sport. 09.30 Teleschuss '92. 09.40 IJs-
hockey. 10.30 Eurobics. 11.00 Body-
building. 12.00 Basketball. 14.00
Powersports. 15.00 'Eurobics. 15.30
Rallysport. 16.30 Boksen. 18.00 IJsra-
cen. 19.00 Spaans voetbal. 19.30Bok-
sen. 20.30 Wielrennen. 21.30 Boksen,
live de wedstrijd super vedergewicrit
met Regilio Tuur in Amsterdam. 23.30
Snooker. 01.30 Teleschuss '92-
-01.40-02.10 Skiën.

Eurosport
09.00 Noordse combinatie landen-
teams. 10.00 Kunstrijden op de
schaats. 12.00 Supercross. 13.00 WK
Sprint. 14.00 Tennis Stuttgart. 16.00
EK Indoor atletiek. 18.00 Eurogoals-
-19.00 Worstelen: NK Frankrijk. 19.30
Olympic days. 21.30 Nieuws. 22.00
Worstelen. 23.00 Supercross. 24.00
Sportmagazine. 00.30-01.00 Nieuws.

MTV Europe
07.00 Awake on the wildside. 10.00
Paul King. 13.00 Simone. 16.00 Gre3'
test hits. 17.00 Report. 17.15 At the
movies. 17.30 News at night. 17.45 3
From 1. 18.00 Prime. 19.00 Yo! Raps
today. 19.30 Ray Cokes. 22.00 Grea-
test hits. 23.00 Report. 23.15 At the
movies. 23.30 News at night. 23.45 3
From 1. 24.00 Post modern. 01.00
Kristiane Backer. 03.00-07.00 Night vi-
deos.

CNN
09.45 CNN Newsroom. 12.30 Business
morning. 13.30 Business day. 15.0"
Larry King. 16.00 World day. 17.30
Crier and Co. 20.00 World business to-
night. 21.00 The international houf-
-23.00 World business tonight. 23.30
Showbiz today. 24.00 The world today-
-01.00 Moneyline. 01.30 Crossfire-
-02.00 Prime 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 Dinsdaagse 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.
1700-18.30 Radio Vastelaovend.
Nieuws, weer, vastelaovesmuziek
en verslagen van evenementen.

België/Radio 2
06.00 Nieuws. 6.05 De Ochtend-
ploeg. (6.30, 7.00, 7.30 nieuws).
8.00 Nieuws. 8 10 Soes met de
raad van tante Kaat en de soesa-
foon. 10.00 Nieuws. 10.03 Antilo-
pe: open blik op het dagelijkse
leven. 11.50 Het koekoeksnest.
12.00 Radio 2 Regionaal. 13.00
Nieuws 13.10 Kjokoesen. 14.00
De gewapende man met Belgische
muziek. 17.00 Radio 2 Regionaal.
18.00 Nieuws. 18.10 De Kaskra-

kers 20.00_Lukraak. 22.00 Nieuws.
22.10 Haverklap: voor studerende
jongeren. 23.30-06.00 Nachtradio
(Nieuws om 24.00 en 5.00 uur).

België/BRF
06.35 Radiofrühstück (7.15 Wun-
schkasten; 8.30 agenda). 09.10
Musikexpress. 10.00 Gut Aufge-
legt. 12.00 Musik bei Tisch (om
12.00en 12.15 agenda). 13.00 Fri-
schauf, volksmuziek. 14.05 Musik-
zeit heute: Orchesterklange aus
aller Welt 15.00 Nachmittagsstu-
dio. 16.05 Spotlight. 17.05 Oldie-
kiste. 18 10 BRF Aktuell. 18.40
Musikjournal. 20.00 Nieuws.
20.05-20.35 Lessons of English by
Forem/Deutschsprachige Gemein-
schaft.

RTL Radio
04.00 Frühschicht Voorvroege vo-
gels. 6.00 Guten Morgen Deutsch-
land 9.00 Radio-Shop. Muziek en
actualiteiten. 12.00RTL am Mittag
14.00 RTL Café 16.00 Feiera-
bend. 18.00 Classic Hits. 21.00 Je
t'aime. 24.00-4.00 Die Radio-
Nacht.

WDR4
04.05 Radiowecker. 6.00 Nieuws-
-6.05 Morgenmelodie (8.00
Nieuws). 8.55 Overpeinzing. 9.05
Der Musikpaviljon (10.00 Nieuws)-
-12.00 Nieuws 12.05 Zur Sache
12.07 Gut aufgelegt. 14.00Nieuws-
-14.05 Sachwort Wirtschaft. 14.07
Auf der Promenade. 15.00 Café-
Konzert. 16.05 Heimatmelodie-
-17.00 Der Tag urn fünf. 17.07 Mu-
sikexpress (1800 Nieuws; 19.00
Auf ein Wort; 19.30Ohrenbar, voo<
de kinderen). 20.00 Nieuws. 20.06
Zwischen Broadway und Kudamrn-
-21.00 Musik zum traurnen (22.00
Nieuws). 22.30-04.05 ARD-Nacht-
express (elk heel uur nieuws)

Super Channel
06.30 Financieel magazine. 07.00 Bu-
siness view. 07.30 Europe reports-
-07.55 Supersports news. 08.00 ITN
Nieuws. 08.30 Spiegel TV. 09.00
Channel E. 09.30 Super shop. 10.00
The mix, videoclips. 11.50 Music news-
-12.00 Super shop. 12.30 Hang loose,
sportmagazine. 13.00 Japan business
today. 13.30 Survival, natuurfilmserie-
-14.00 All mixed up. 14.50 Music news-
-15.00 Wanted: videos 16.00On the air
17.50 Music news. 18.00 Wyatt Earp.
serie. 18.30 I spy, serie. 19.30 Inside
edition. 20.00 Prime sport. 20.50 Su-
persports news. 21.00 Science show-
-21.30 Mediamagazine. 22.00 Nieuws-
-22.30 News focus. 22.35 Culturele
agenda. 22.45 Financieel nieuwsma-
gazine. 23.00 Winners 11. Speelfilm uit
1974 van Roy Sargent. 00.55 Music
news. 01.05 Blue night. 01.35 Super
shop. 02.05 The mix all night.
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Van onze verslaggever Dollemansrit
door Kerkrade

baret, toneel en met name ook uit
voeringen van plaatselijke muziek
zang- en toneelgezelschappen.

Van onze verslaggever

SITTARD/HEERLEN - De belangrijke Limburgse
bierbrouwers verwachten dit jaar tien procent meer
omzet dan tijdens de carnavalsdagen» in de afgelo-
pen jaren. Dat is het directe gevolg van het schitte-
rende weer.

Vrouw gewond
bij steekpartij

In de afgelopen vijf jaren zorgde
Impresariaat Senf en Partners uit
Maasland voor de exploitatie van
het openluchttheater. Daarnaast
was een beheerscommissie aktief
ter begeleiding. Eind 1990 kondigde
het gemeentebestuur al aan vanaf
1992 een andere exploitatieopzet te
verkiezen.

Valkenburg - De stads-
schouwburg Heerlen gaat de ko-
kende vier jaar de totale exploitatie
*an het Openluchttheater Valken-
burg verzorgen, inclusief program-
mering, werving, beheer en onder-
houd. De gemeente Valkenburg
Seeft de Stadsschouwburg daarvoor
ter jaar een subsidie van 125.000
Buiden. Per seizoen moet de Stads-
schouwburg zorgdragen voor ten-
lUnste 24 voorstellingen. De ge-
beente stelt verder 15.000 beschik-
baar voor groot onderhoud en
Administratiekosten.

De beheerscommissiekwam al snel
tot de conclusie dat ook in de nieu-
we situatie de exploitatie uitgege-
ven diende te worden aan een des-
kundige onderneming. Na uitvoerig
overleg viel de keuze op de Stads-
schouwburg Heerlen.

Het openluchttheater heeft in Val-kenburg een plaatselijke, maar ook
*en zeer belangrijke regio-functie.
uaarnaast vormen de duizendentoeristen een belangrijke doelgroep.Het openluchttheater streeft naar

bezoekersaantal van minimaaltienduizend per seizoen. In de nieu-we opzet moet een evenwichtigpro-gramma worden gepresenteerd met
°nder andere opera en operette, ca-
»__

Topomzet brouwerijen
'Mensen hebben duidelijk lente in het hoofd'

Omdat de werkzaamheden van de
huidige beheerscommissie in de
nieuweopzet tot een minimum wor-
den beperkt, stelt het gemeentebe-
stuur voor deze commissie op te
heffen. In plaats van de commissie
zal een nieuw te vormen stichting
het openluchttheater gaan exploite-
ren. In die nieuwe stichting neemt
in elk geval een afgevaardigde van
de gemeente zitting. Met het oprich-
ten van een stichting wordt, aldus
burgemeester en wethouders van
Valkenburg, een vergaande vorm
van privatisering van het open-
luchttheater bereikt.

VOERENDAAL - De extra nacht-deinen die de NS met de carnavals-
dagen heeft ingezet, bleken de eer-ste dagen voor menig vierder te!*Uur. Een kaartje was, zoals aange-
kondigd flink duurder dan normaal
~& ook dé OV-jaarkaart voor stu-denten was niet geldig. Een enkele
feis Maastricht-Voerendaal bijvoor-
beeld kost een tientje. In Maastrichthoesten meerdere - veelal jeugdige
" carnavalvierders zondagnacht
lastig een onderkomen zoeken,
°rndat zij niet voldoende geld bij
?*ch hadden voor de nachtelijke
treinreis.

Kaartje
nachttrein
erg duur

KERKRADE - De politie van
Kerkrade heeft zondagnacht om-
streeks kwart over drieeen 23-jarige
verkeersovertreder gearresteerd, na
een dollemansrit door Kerkrade en
Landgraaf. De man had geen papie-
ren bij zich en was onder invloed
van alcohol.
Een politiepatrouille betrapte de
'snelheidsmaniak', toen hij met zijn
auto in een voetgangersdomein
reed. Een stopteken van de pa-
trouillewerd genegeerd. Hierop zet-
te de politie met twee auto's de
achtervolging in.
Tijdens zijn vlucht beging de jonge-
man uit Kerkrade een groot aantal
verkeersovertredingen. Ook kwam
hij in botsing met beide politiewa-
gens. Uiteindelijk lukte het de poli-
tie om de Kerkradenaar in de ge-
meente Landgraaf aan te houden.

Openluchttheater komt
in handen schouwburg

Minimaal 24 voorstellingen in Valkenburg

: HET LIMBURGS DAGBLAD VOOR OOSTELIJK ZUID-LIMBURG IS DE PLAATSELIJKE EN REGIONALE EDITIE VAN HET LIMBURGS DAGBLAD VOOR HET GEBIED OOSTELIJK ZUID-LIMBURG HOOFDREDACTEUR RON BROWNCHEF EDITIEREDACTIE: WIM DRAGSTRA HOOFDKANTOOR: 6411 RS HEERLEN, IN DE CRAMER 37, TEL. 045-739911. SERVICEKANTOOR: 6411 NM HEERLEN, GEERSTRAAT 5, TEL. 045-717719. RAYONKANTOREN: 6461 ED KERKRADE; MARKT 42, TEL. 045-455506; 6443 CB BRUNSSUM, RUMPENERSTRAAT 81, TEL. 045-256363;
i _______

Handenwrijvend noteerden de
brouwers gisterochtend al de vele
nabestellingen van Limburgse kas-
teleins en uitbaters. „Geweldig",
juichte de directeur van de Gulpe-
nerBrouwerij. „De omzet? Dat kunt
u zelf wel invullen natuurlijk. Die is
aanzienlijk boven verwachting. Er
is over het algemeen sprake van een
structurele stagnatie in de horeca,
maar dit carnaval hebben de men-
sen duidelijk de lente in het hoofd."
Hub Blezer van Brand brouwerij:
„We kunnen nu al zonder meer zeg-
gen dat het voor wat ons betreft een
topcarnaval gaat worden. Onze drie
tankwagens zijn al de hele ochtend
op pad om de 1000-litervaten van
onze grootste afnemers opnieuw
van bier te voorzien. De omzet is
niet alleen hoger dan vorig jaar.Dat
is niet zo moeilijk te overtreffen.
Maar de omzet lijkt zelfs hoger te
worden dan die van 1989, dat even-
eens een zeer goed carnavalsjaar
was."
Ook bij De Ridder Brouwerij in
Maastricht overheerste vreugde.
„Niet alleen de horeca profiteert
van dit schitterende carnavalsweer.
Het is voor de mensen ook heerlijk.
Wat ons betreft, denk ik dat we van
een uitzonderlijke omzet kunnen
spreken. De mensen gingen zater-
dag al massaal de straten en pleinen
op. En juist daar worden de kelen
op de een of andere manier het
droogst."
De directie van de Leeuw Brouwe-
rij in Valkenburg was niet" voor
commentaar bereikbaar. Zij had
zich in het carnavalsfeestgewoel ge-
stort waarschijnlijk om het mooie
weer en de grote omzet te vieren
met een goed glas eigen gerstenat.

p.e ouders van een 21-jarige studentjüt Voerendaal maakten zich be-hoorlijk zorgen toen zoonlief en zijn
in de nacht van zondag op

baandag niet kwamen opdagen na
?en dagje stappen in Maastricht. De

had gerekend op eenreis-jevan vier gulden. „Dat is namelijk
J^et normale tarief voor één persoon«oor een enkele reis," aldus de va-"?er van de gestrande student. „Hij
*jeeft zelf een OV-jaarkaart, dus hijJacht met vier gulden klaar te zijn.
"^ar het bleek dat hij voor tweej^ersonen twintig gulden moest be-

en dat bedrag had hij net nietfrieer."

gelukkig kon het tweetal bij vrien-den in Maastricht blijven slapen.
het tweetal hebben meer-dere mensen bij het station van de

Provinciehoofdstad rechtsomkeerGemaakt na het vernemen van de
voor het ritje per spoor.

MAASTRICHT - Een 42-jarige
vrouw uit Maastricht heeft zondag-
avond tijdens een steekpartij op het
woonwagenkampje aan de Zoet-
mansstraat steekwonden opgelo-
pen. De aanleidingvan de steekpar-
tij is nog onduidelijk; de politie
Maastricht stelt verder onderzoek
in. Rond acht uur kreeg de politie
een melding van een steekpartij op
het kampje. Twee surveillance-
auto's reden naar de gemelde
plaats. Daar trof men een niet voor
rede vatbare vrouw aan, diemet een
mes op een man aan het insteken
was. In de woonwagen waren nog
twee andere vrouwen en een jong
kind aanwezig.

Aan een sommatie het mes weg te
werpen gaf de vrouw geen gehoor.
Uiteindelijk wist een van de politie-
mensen met een welgemikte slag
met een lange wapenstok het wa-
pen uit haar handen te slaan, waar-
na de vrouw in de boeien werd
geslagen. De aangehouden vrouw
verkeerde onder invloed van alco-
hol. De DGD moest de 38-jarige
vrouw eerste hulp verlenen op het
politiebureau.

Vóór de komst van de politie bleek
de aangehoudene al twee keer een
van de andere vrouwen in een arm
gestoken te hebben. Bij de steek-
partij werden twee messen ge-
bruikt, die beiden in beslag geno-
men zijn.

yperder van de NS te Eindhoven.*°t nu toe maakten ruim 2200reiziSers gebruik van de nachttreinen.

Pc NS zegt dat er twee prijzen ge-
hanteerd worden van vijf en tien
j^den. Van Maastricht richting
f*eerlen kost het tot en met Valken-burg vijf gulden, daarna tien. Rich-
Jlng Sittard ligt het 'kritische punt'
£Ü Beek. „Ook de NS ontkomt er

aan efficiënter te werken, daar-om moeten de nachttreinen kosten-
gekkend zijn en daarom dit bijzon-
dere tarief. Het zijn extra treinen
?le buiten alle normale dienstrege-Ur»gen lopen, dat kost extra geld dat
|s Wel duidelijk," aldus een woord-

Kostendekkend

Zuivelfabriek verdacht
van fraude met melk

Boekhouding Echts bedrijfin beslag genomen

Citykerk
protesteert

tegen 'overval'
- In een brief aan

gemeenteraad neemt deoecume-nische geloofsgemeenschap City-
kerk Maastricht stelling tegen de
panier waarop de bewoners van de
'/oonwijk Caberg zijn 'overvallen'
"*et de mededeling dat de sportzaal
*an de Prestantstraat tijdelijk wordt
bestemd als nachtopvang voor dak-en thuislozen. Carnavalsdief op

heterdaad betrapt
KERKRADE - Een
inwoner (36) van
Kerkrade is zondag-
avond op heterdaad
betrapt bij het stelen
van een beurs in een
Kerkraads café. In
de portemonnaie zat
ruim fl 1.200. De da-
der kon door de

Kerkraadse politie
worden gearres-
teerd.

Twee cafébezoekers
die getuige waren
van de diefstal en
achtervolgden de da-
der. Het tweetal
slaagde erin om de

dief de beurs af te
pakken. Daarna ont-
stond een flinke
vechtpartij, waarbij
de beide mannen
door de dief met
traangas bespoten
werden. Ook werd
het tweetal bedreigd
met een mes. De dief
ontsnapte in het tu-
mult. De Kerkraadse
politie kon de man
kort daarna aanhou-
den. Hij is in verze-
kering gesteld.

(ADVERTENTIE)

Wa makado-beek 10§5J=£j»
vandaag wlss~r

/Y^V- GESLOTEN
MAKADO

" Lekker in de zon
in jerolstoel
genieten van een
spannende optocht.
Sfeer in Weiten waar
de wijkoptocht ook
langs de
Wélterhof-klinieken
trok tot tevredenheid
van de bewoners.

Foto: DRIESLINSSEN

Volgens Citykerk zijn door het uit-buiten van zorgvuldige buurtcon-
Sv*ltatie grote maatschappelijkerisi-

genomen. Bij de gemeente
J^ordt er op aan gedrongen op kortetermijn een structureel overleg te?Penen van alle directbetrokkenen,

nachtopvang dient pas te wor-den geopend nadat redelijke garan-ües zijn geboden voor de veiligheidyan. zowel dedaklozen en hun hulp-
verleners als deomwonenden. Naar

mening van Citykerk dient de
"Jachtopvang in elk geval niet eer-der dan 9 maart te starten.

liter melk kost dat drie kwartjes.
Om die superheffing te ontduiken
wordt de melk zwart aangeboden.

De fraude bij Peroma zou aan het
licht zijn gekomen tijdens een con-
trole van de boekhouding door de
belastingdienst. Gebleken zou zijn
dat meer melk de fabriek heeft ver-
laten dan dat er aangevoerd werd.
Het vermoeden bestaat dat het be-
drijf al vier jaar lang zwarte melk
verwerkt.

Justitie heeft bij het bedrijf, de di-
recteur en bij drie veehouders de
adminstratie in beslag laten nemen.
Er zijn geen aanhoudingen verricht.
Onderzocht wordt welke omvang
de fraude heeft.

Het vermoeden bestaat dat Peroma
melk heeft verwerkt van boeren die
teveel produceerden. Vanwege
overproduktie zijn alle melkvee-
houders gebondenaan een quotum.
Ze mogen maar een bepaalde hoe-
veelheid melken. Wie toch meer
levert, krijgt een boete, in de vorm
van de zogeheten superheffing. Per

ECHT - De Algemene Inspectie-
dienst (AID) en de Fiscale Inlichtin-
gen- en Opsporingsdienst (FIOD)
hebben vorige week huiszoeking
gedaan bij het zuivelverwerkend
bedrijf Peroma in het Echtse kerk-
dorp Mariahoop en een aantal melk-
veehouders in Limburg en Noord-
Brbant in verband met fraude met
melk.
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" Veel carnavalisten in het
centrum van Maastricht. Deze
Parijse cabaretmeisjes
droegenvolop aan de
feestvreugde bij.

Foto: FRITS WIDDERSHOVEN

Fundamenten kerk
worden opgegraven
BRUNSSUM - De Rijksdienst voor
het Oudheidkundig Bodemonderzoek
(ROB) te Amersfoort heeft bij de ge-
meente Brunssum een verzoek inge-
diend defundamenten van de vroege-
re St.-Gregoriuskerk te mogen opgra-
ven. Deze fundamenten komen bloot
te liggen als het Unitasgebouw wordt
afgebroken. Dit parochieel vereni-
gingshuis werd namelijk gebouwd op
de plaats waar in de Middeleeuwen
de eerste parochiekerk van Brunssum
werd gebouwd. De grond op de hoek
van deDorpstraat/Kerkstraat verbergt
nog meer historische overblijfselen.
Er moeten ook nog resten van het
vroegere kasteel Vosseleen te vinden
zijn. B en W van Brunssum zullen bin-
nenkort beslissen.

Vrouw vermoord
in Aken
AKEN - Een 28-jarige vrouw in Aa-
chen-Eilendorf is afgelopen week in
haar woning vermoord. De politie
vond het stoffelijk overschot van de
vrouw nadat een coHega van het
slachtoffer de politie had ingelicht. De
collega had enkele malen tevergeefs
bij het slachtoffer aangebeld om zoals
gewoonlijk samen met haar naar het
werk te rijden. Dat niet op het herhaal-
de bellen werd gereageerd, was des
te meer vreemd, omdat de auto van
het slachtoffer nog voor de deur
stond. De vrouw bleek te zijn ge-
wurgd.

Studenten RL naar
wedstrijd in VS
MAASTRICHT - Vijf rechtenstuden-
ten van de Rijksuniversiteit Limburg in
Maastricht doen in april mee aan een
internationale pleitwedstrijd in Was-
hington, VS. Het thema van de pleit-
wedstrijden is de Golfoorlog.

Hogere boetes
verkeerszondaars
AKEN - Verkeerszondaars in Duits-
land moeten in de toekomst rekenen
op hogere geldboetes. Met name
wanneer wordt geprobeerd om radar-
controles te ontlopen, zal strenger
worden opgetreden. Zo krijgen chauf-
feurs die reflecterende folie op de
kentekenplaat van hun auto plakken
bij constatering daarvan straks een
boete van honderd mark en drie straf-
punten.

Kennedymars: weer
6.000 deelnemers
SITTARD - De organisatie van de
Kennedymars verwacht dat op 18
april van dit jaarweer ruim 6.000 wan-
delaars zullen meedoen aan de 80-ki-
lometer lange voettocht. Vorig jaar
telde de mars bijna 6.200 deelnemers
en de verwachting is dat de enorme
groei, die de wandeltocht doormaak-
te, definitief tot het verleden behoort.
De Kennedymars vindt dit jaar voor
de dertigste keer plaats.

Duiven omgekomen
bij brand in til
VOERENDAAL - Een groot aantal
wedstrijdduiven is gisteren omgeko-
men bij een brand. De dieren zaten in
een duivenhok achtereen woning aan
het Laurentiusplein in Voerendaal.
Rond twaalf uur brak er brand uit in
het hok. Een beperkt aantal duiven
kon nog gelost worden, maar een
groot aantal dieren kwam om in de
vlammen. De Heerlense brandweer
bluste de brand.

Aanrijding
onder invloed
MAASTRICHT - Kort na drie uur
zondagnacht reed een 19-jarige jon-
gen uit Maastricht op de Franken-
straat met zijn auto tegen een gepar-
keerde wagen aan. Een eerste blaas-
test wees uit dat de bestuurder
alcohol had genuttigd. Op het politie-
bureu toonde een ademanalyse aan
dat er sprake is van een meer dan
tweevoudige overschrijding van het
toegestane alcoholpromillage.

Vechtersbazen
aangehouden
MAASTRICHT - De politie van
Maastricht heeft zondagnacht drie
vechtersbazen aangehouden. Rond
twee uur ontstond er op het Vrijthof
een vechtpartij. Onder het toeziend
oog van het Mooswief ging een zestal
personen met elkaar op de vuist.

Brandstichting
in schoolgebouw
MAASTRICHT - In een school aan
het Frans van der Laarplein werd in
de nacht van zaterdag op zondag
brand gesticht. Twee buitendeuren
bleken zowel aan de buitenkant als
binnenkant door vuur aangetast. De
brand ontstond doordat een brandend
voorwerp door een bovenlicht naar
binnen was gegooid.

Genieten in de rolstoel
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t
Stil en dapper is plotseling uit ons midden
heengegaan, in de leeftijdvan 75 jaar, mijn lieve
man, onze zorgzame vader, schoonvader, opa,
broer, schoonbroer, oom en neef

Antonius Hubertus
(Toon) Vermeulen

echtgenoot van

Maria Theresia Jansen
Eygelshoven: M.T. Vermeulen-Jansen
Eygelshoven: Christine en Arnold

Johnen Karin
Eygelshoven: Thea en Toon

Roy en Miriam
Tanja en Ben

Waubach: Cor en Annie
Ron en Helen
Cornel

Kerkrade: Franny en Horst
Rob
Relana
Familie Vermeulen
Familie Jansen

6471 KM Eygelshoven, 29 februari 1992
Willem Alexanderstraat 31
De plechtige uitvaartdienst zal gehouden wor-
den op donderdag 5 maart a.s. om 11.00 uur in
de parochiekerk van de H. Joannes de Doper te
Eygelshoven, waarna aansluitend de begrafenis
zal plaatsvinden op het r.k. kerkhof aldaar.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is
tot schriftelijk condoleren.
Avondmis tot bijzondere intentie van onze dier-
bare overledene woensdag 4 maart 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-Chèvremont, dagelijks van 18.00 tot 19.30
uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen
gelieven deze annonce als zodanig te willen be-
schouwen.

t
Je handen hebben voor ons gewerkt.
Je hart heeft voor ons geklopt.
Je ogen hebben ons tot het laatst gezocht.
Rust nu maar uit.

In dankbare herinnering delen wij u mede, dat
nog vrij onverwacht van ons is heengegaan, in
de leeftijd van 85 jaar, onze zorgzame vader,
schoonvader, opa en overgrootvader, zwager,
oom en neef

Jozef Johannes
Hubert (Jeuf) Lux

Lid van de Erewacht St. Expeditus
weduwnaar van

Maria Agnes Hubertina
Frederiks

Wij vragen een gebed voor zijn zielerust.
Lemiers: Jacob en Lies je

Lux-Schrijvers
Tiny
Janen Roos-Marie
Mieke en Math, Randy,Kay
Wilma en Wim

Aken: Maria en Cornel
Offermans-Lux
Michael en Claudia, Dennis
Ulrich en Elke
Wolfgang

Lemiers: Leny en Sjef Huits-Lux
Pedro en Angelique
Jos

Bocholtz: Tiny en Jo Steinschuld-Lux
Anja en Herman
Rob

Vijlen: Hans en JoséLux-Straat
Guy
Familie Lux
Familie Frederiks

6295 AG Lemiers, 1 maart 1992
Klaasvelderweg 23
De plechtige eucharistieviering, gevolgd door
de begrafenis aldaar, zal gehouden worden op
donderdag 5 maart om 11.00 uur in deparochie-
kerk St. Catharina te Lemiers.
Samenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is
tot schriftelijk condoleren.
Avondmis woensdag om 18.00 uur in eerderge-
noemde kerk.
De dierbare overledene is opgebaard in het Uit-
vaartcentrum Dela in Heerlen, Grasbroekerweg
20. Gelegenheid tot rouwbezoek heden, dins-
dag, van 18.00 tot 19.00 uur en woensdag van
17.00 tot 18.00 uur.
Wilt u, indien wij vergeten zijn u een kennisge-
ving te zenden, deze aankondiging als zodanig
beschouwen.

" IDankbaar voor alle mooie en fijne herinnerin-
gen die zij ons achterlaat, delen wij mede dat
zondagmorgen 1 maart 1992 geheel onverwacht,
in haar eigen vertrouwde omgeving, op 69-jarige
leeftijd, rustig is ingeslapen onze lieve moeder,
schoonmoeder en oma

Maria Catharina
(To) Wolters

weduwe van

Sjef Bosch
Klimmen: Annie en Ger van Riessen-Bosch

Schimmert: Mariet en JoRinkens-Bosch
Valkenburg: Trix Bosch
Valkenburg: Joséen JoLeenders-Bosch

en al haarkleinkinderen
Familie Wolters
FamilieBosch

Klimmen Ter Maar, Tiendstraat 6
Corr.-adres: Klimmenderstr. 20
6343 AC Klimmen
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de
crematie, zal worden opgedragen op donderdag
5 maart om 11.30 uur in de parochiekerk van de
H. Remigius te Klimmen.
Bijeenkomst in de kerk; alwaar vanaf 11.10 uur
gelegenheid is tot schriftelijke condoleance.
Woensdag 4 maart wordt de overledene bijzon-
der herdacht in een eucharistieviering om 19.00
uur in voornoemde parochiekerk.
Moeder is opgebaard in de rouwkamer, Kerk-
plein 45 te Voerendaal, alwaar van 18.00 tot
19.00 uur gelegenheid is om afscheid van haar te
nemen.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen
gelieven deze annonce als zodanig te beschou-
wen.

t
Bewaar een woord voor mij in Uw stilte,
o wereld, wanneer ik dood ben:
"Ik heb liefgehad".

Met droefheid geven wij kennis van het overlij-
den van

Christina Heuschen
weduwe van

Jan Hubert L'Ortye
Zij overleed in de leeftijd van 103 jaar.

Bunde: M.J. Crombag-L'Ortye
H. Crombag

Krimpen a/d Lek: J.L'Ortye, S.M.M.
Adelaide (Austr.): Ph. Bastiaans-L'Ortye

A. Bastiaans
Valkenburg: P. L'Ortye

R. L'Ortye-Reynaerts
Vaals: H. L'Ortye

J.L'Ortye-Orbons
Schimmert: J.L'Ortye

A. L'Ortye-Daemen
en al haarklein-
en achterkleinkinderen
Familie Heuschen
FamilieL'Ortye

Nuth, 29 februari 1992
Huize Op den Toren
Corr.adres: Montfortstraat 1
6333 BL Schimmert
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de
begrafenis, zal plaatsvinden op donderdag 5
maart om 14.00 uur in de kerk van de H. Remi-
gius te Schimmert.
Overtuigd van uw medeleven is er geen condo-
leren.
Woensdagavond om 19.00 uur wordt de avond-
mis gehouden in de kapel van Huize Op den
Toren te Nuth.

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

Dankbaar voor alles wat hij voor ons heeft bete-
kend, geven wij met droefheid kennis, dat he-
den geheel onverwacht van ons is heengegaan,
in de leeftijd van 74 jaar, mijn lieve man, onze
zorgzame vader, schoonvader, opa, broer, zwa-
ger, oom en neef

Johan JozefEggen
echtgenoot van

Maria Philomena
Helena Kerff

% Heerlen: M. Eggen-Kerff
Heerlen: Hub Eggen

Bertien Eggen-Verhooren
René, Yvonne

Siegen (Dld.): Mia Wiese-Eggen
Peter Wiese
Michael
Familie Eggen
Familie Kerff

6416 AX Heerlen, 28 februari 1992
Zaterdagstraat 5
De plechtige eucharistieviering zal gehouden
worden op donderdag 5 maart om 11.00 uur in
de parochiekerk Onze Lieve Vrouw van Lour-
des te Heerlen-Molenberg, waarna de begrafe-
nis zal plaatsvinden op de algemene begraaf-
plaats Imstenrade.
Voor vervoer per bus is gezorgd.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is
tot schriftelijk condoleren.
Rozenkransgebed woensdag om 18.45 uur,
waarna aansluitend om 19.00 uur de avondmis
zal plaatsvinden in eerdergenoemde kerk.
De dierbare overledene is opgebaard in het Uit-
vaartcentrum Dela in Heerlen, Grasbroekerweg
20. -
Gelegenheid tot rouwbezoek heden, dinsdag, en
woensdagvan 18.00 tot 19.00 uur.
Wilt u, indien wij vergeten zijn u een kennisge-
ving te sturen, deze annonce als zodanig be-
schouwen.

t I
Dankbaar dat wij haar zolang in ons midden
mochten hebben, maar ook bedroefd om het
scheiden, delen wij u mede, datvan ons is heen-
gegaan, onze lieve moeder, schoonmoeder,
groot- en overgrootmoeder, zuster, schoonzus-
ter, tante en nicht

Anna Maria
van Zandvoort-

Hogenboom
weduwe van

Theodorus Petrus
van Zandvoort

Zij overleed in de leeftijd van 94 jaar, voorzien
van het h. sacrament der zieken.
Kerkrade-West: H.Th.J. van Zandvoort

Chr. van Zandvoort-Slangen
Kerkrade-West: t A.A.M. Brouns-

van Zandvoort
G.L. Brouns

Heerlen: J.M.P. van Zandvoort
A.M. van Zandvoort-Willems

Waubach: A.W.M. Ploum-van Zandvoort
K.K.J. Ploum
en haar klein- en
achterkleinkinderen
Familie Hogenboom
Familie van Zandvoort

Heerlen, 1 maart 1992
Bejaardenverzorgingstehuis Douvenrade
Corr.adres: Benzenraderweg 224,
6417 SX Heerlen
De plechtige uitvaartdienst zal worden gehou-
den op donderdag 5 maart a.s. om 12.00 uur in
de parochiekerk van de H. Franciscus van Assi-
sië te Heerlen, Laanderstraat, waarna aanslui-
tend de begrafenis zal plaatsvinden op de r.k.
begraafplaats te Spekholzerheide.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is
tot schriftelijk condoleren.
Rozenkransgebed tot intentie van onze dierbare
overledene woensdag 4.maart a.s. om 18.10 uur
in voornoemde parochiekerk, waarna aanslui-
tend avondmis.
Gelegenheid tot afscheid nemen in de rouwka-
mer van Lindeman Uitvaartcentra, Spoorsingel
4 te Heerlen, dagelijks van 20.00 tot 20.30 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen,
gelieven deze annonce als zodanig te willen be-
schouwen.

Op 1 maart is in het De Weverziekenhuis overleden,
onze dierbare broer, zwager, oom en neef

Hannes Jagt
Hij was 70 jaar.

Heerlen: Familie M.E. Jagt-Leers
Dunday (Schotl.): Familie A.M. Jagt-Conway

Landgraaf: Familie H.J. Jagt-Finke
Deventer: Familie K. Jager-Jagt

Heerlen, Gasthuisstraat 6
Corr.adres: Romeinenplein 27, 6372 EL Landgraaf
De crematiedienst zal gehouden worden op donder-
dag 5 maart om 9.30 uur in het crematorium in Heer-
len, Imstenraderweg 10.
Samenkomst alhier om 9.15 uur.
Overtuigd van uw medeleven is er geen condoleren.
De dierbare overledene is opgebaard in het Uitvaart-
centrum Dela in Heerlen, Grasbroekerweg 20. Gele-
genheid tot rouwbezoek woensdag van 18.00 tot 19.00
uur.
Wilt u, indien wij vergeten zijn u een kennisgeving te
sturen, deze annonce als zodanig beschouwen.

t
Na een zorgzaam leven is heden, stil en beschei-
den zoals zij was, van ons heengegaan, onze lie-
ve moeder, schoonmoeder, groot- en overgroot-
moeder, zuster, schoonzuster, tante en nicht

Anna Theresia
Herpers

weduwe van

Jan Hendrik Brandts
Zij overleed op de leeftijd van 92 jaar, begeleid
door het h. sacrament derzieken, na een liefde-
volle verzorging in de Lückerheidekliniek te
Kerkrade.

Californië (U.S.A.): Miets Rensen-Brandts
Bernard Rensen

Kerkrade: JoBrandts
Trees Brandts-Stalman

Californië (U.S.A.): Hans Brandts
Miets Brandts-Fabri

Kerkrade: t Treesie Brandts
en haar klein- en
achterkleinkinderen
Familie Herpers
FamilieBrandts

6463 TZ Kerkrade, 1 maart 1992
Mgr. van Gilsstraat 212
De plechtige uitvaartdienst zal gehouden wor-
den op donderdag 5 maart a.s. om 13.00 uur in
de parochiekerk St. Petrus-Maria ten Hemelop-
neming te Kerkrade-Chevremont, Nassaustraat,
waarna aansluitend de begrafenis zal plaatsvin-
den op de begraafplaats aldaar.
Bijeenkomst in de kerk. Er is geen condoleren.
Avondmis tot intentie van onze dierbare overle-
dene woensdag 4 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.

t
Onverwachts is onze vader, schoonvader en
grpotvader in zijn slaap overleden. We zullen
zijn zorg en liefde missen.

Lambertus Petrus
Vermeulen

weduwnaarvan

Fiet van Roozendaal
Arnhem: Ben Bodt

Siebrand enLeontien
Amsterdam: Rineke Vermeulen

Michael Rubinstein
Amsterdam: Gert Vermeulen

Irene Hekking
Laurens

Eppstein-Bremthal
(BRD): Moniek

Vermeulen-Janczewski
Mark Janczewski
Marcella

Woltersum: JosVermeulen
Lenneke Brik
Mickie

Sherwood(OR, USA): JaapVermeulen
Denise
Dowd-Vermeulen

6418KT Heerlen, 28 februari 1992
Roggehof 60
De eucharistieviering zal plaatsvinden donder-
dag 5 maart om 12.30 uur in de parochiekerk
van de H. Moeder Anna te Bekkerveld-Heerlen.
Aansluitend volgt om 14.30 uur de crematie in
het crematorium te Imstenrade.
Vóór aanvang van de mis is er gelegenheid tot
condoleren.
Vader is opgebaard in de rouwkamer van het
Uitvaartcentrum v/h J.H. Crombach, Oliemo-
lenstraat 30, Heerlen, ingang St. Antoniusweg.
Gelegenheid om afscheid te nemen heden, dins-
dag, en woensdag van 18.30 tot 19.00 uur en
donderdagochtend vanaf 10.00 uur.

■____________________________________■__

t
Na een voorbeeldig en zorgzaam leven hebben
wij afscheid genomen van onze lieve vader,
schoonvader en opa, broer, schoonbroer, oom
en neef

Johan Michel
(Hans) Schroeder

echtgenootvan wijlen

Anna Maria Ruijters
Hij overleed in de leeftijd van 67 jaar.

Kerkrade: Jo Schroeder
Kerkrade: Nic en Dini Schroeder-Aaij

en Bas
Familie Schroeder
Familie Ruijters

Kerkrade, 26 februari 1992
Romeinenstraat 55
Corr.adres: Eurenderstraat 22
6467 CS Kerkrade
Op wens van de overledene en kinderen heeft
de begrafenis in stilte plaatsgevonden op maan-
dag 2 maart 1992 op het r.k. kerkhof te Spekhol-
zerheide.

HH

I— ! '.
Heden, op carnavalszondag is in de leeftijd van 74 jaar Igeheel onverwacht van ons heengegaan, mijn lieve ""
man, ons aller „pap", lieve opa, broer, schoonbroer,
oom en neef

Frans August
Jongen
echtgenoot van

Maria Margaretha Frederikx
Na een arbeidzaam, welbesteed leven vol zorg en lief-
de voor ons allen, waarin duidelijk plaats was voor
vrolijkheid en verdriet, hebben we in zijn eigen ver-
trouwde omgeving nog veel te vroeg afscheid van
hem moeten nemen. Diepbedroefd zijn we, maar ook
dankbaarvoor hetgeen hij voor ons heeft betekend en
dat hem, ondanks de vele tegenslagen die hij de laat-
ste jaren moest ervaren, de kracht en moed werd ge-
geven nog zolang bij ons te blijven.

Heerlen: Mia Jongen-Frederikx
Giethoorn: Annie en Leo Marees-Jongen

Heerlen: Hub Jongen
Ivo, Jordie, Janou, Julie

Sneek: Gerrie Jongen en Fred Marees
Sander, Eric, Danny

Diemen: Wim Jongen en Inge van Megen
Mijke, Maartje, Anna
Familie Jongen
Familie Frederikx

1 maart 1992
v. Weerden Poelmanstraat 172,
6417 ES Heerlen
De plechtige uitvaartmis zal worden gehouden op
donderdag 5 maart a.s. om 10.00 uur in de dekenale
kerk St. Pancratius te Heerlen-centrum, waarna aan-
sluitend de begrafenis zal plaatsvinden op de algeme-
ne begraafplaats te Imstenrade.
Samenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is tot
schriftelijk condoleren.
Frans zal bijzonder worden herdacht tijdens het ro-
zenkransgebed en de avondmis, van woensdag 4
maart om 18.10 uur in voornoemde kerk.
Gelegenheid tot afscheidnemen van Frans, dagelijks |
van 19.30 tot 20.00 uur in de rouwkamer van het Uit-
vaartcentrum v/h Crombach, Oliemolenstraat 30,
Heerlen (ingang St. Antoniusweg).
Zij die onverhoopt geen kennisgeving mochten heb-
ben ontvangen, gelieven deze annonce als zodanig te
willen beschouwen. -

t
Met droefheid geven wij kennis, dat na een
werkzaam en liefdevol leven voor het gezin, dat
alles voor haar betekende, toch nog onverwacht
van ons is heengegaan, onze lieve moeder,
schoonmoeder, oma, zuster, schoonzuster, tante
en nicht-

Mia Sijstermans
weduwevan

Sjaak Baadjou
Zij overleed in de leeftijd van 67 jaar, voorzien
van het h. oliesel.

Heerlen: Jo Baadjou t
Toos Baadjou-Conemans
Henk Schreuder
Sander en Tim

Reuver: Balth Baadjou
HildaBaadjou-E mans
Marga

Heerlen: Mario Scholtés-Baadjou
Werner Scholtés

Heerlen: Ed Baadjou
Monique
Baadjou-van Loenhout
Veronique en Bas
Familie Sijstermans
Familie Baadjou

Heerlen, 29 februari 1992
Corr.adres: Sikkelhof 39, 6418 JX Heerlen
De plechtige uitvaartdienst zal gehouden wor-
den op donderdag 5 maart a.s. om 11.00 uur in
de parochiekerk van de H. Martelaren van Gor-
cum te Heerlen, Sittarderweg, waarna aanslui-
tend de crematie zal plaatsvinden in het crema-
torium te Heerlen, Imstenraderweg 10.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is
tot schriftelijk condoleren.
Avondmis tot intentie van onze dierbare overle-
dene woensdag 4 maart a.s. om 19.00 uur in
voornoemde parochiekerk.
Gelegenheid tot afscheidnemen in de rouwka-
mer van Lindeman Uitvaartcentra, Spoorsingel
4 te Heerlen, dagelijks van 19.30 tot 20.00 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen,
gelieven deze annonce als zodanig te willen be-
schouwen.

t
Op 77-jarige leeftijd, overleed thuis, te midden
van haar gezin, voorzien van de h. sacramenten
der zieken, mijn dierbare vrouw, onze zorgzame
moeder, schoonmoeder, lieve oma, zuster,
schoonzuster, tante en nicht

Helena Bonten
echtgenote van

Jan Simons
Wij vragen u voor haar te bidden.

De bedroefde familie:
Roosteren: J.A. Simons
Berkelaar: Jesvan derLeeuw-Simons

Piet van derLeeuw
Marjon,Rob

Einighausen: Mia Vanneer-Simons
Jac Vanneer
Danny,Berry

Roosteren: Pierre Simons
Tilly Simons-Vogel
Mare,Ruud

Sittard: Rosette Bergmans-Simons
Ed Bergmans
Mariene, Danielle, Coen, Stef

Roosteren: René Simons
Roosteren: Mien Smeets-Simons

Ber Smeets
Ralf
FamilieBonten
Familie Simons

6116 AZ Roosteren, 2 maart 1992
Passtraat 18
De plechtige 'eucharistieviering wordt gehou-
den op vrijdag 6 maart om 10.30 uur in de paro-
chiekerk van de H. Jacobus de Meerdere te
Roosteren waarna per auto naar het parochie-
kerkhof aldaar voor de begrafenis.
Samenkomst in de kerk alwaar gelegenheid tot
schriftelijke condoleance vanaf 10.00 uur.
Donderdag 5 maart om 19.00 uur herdenking in
de avondmis in voornoemde kerk.
Gelegenheid tot afscheid nemen; dagelijks van
17.00 tot 17.45 uur in het Uitvaartcentrum Peu-
sen, Kloosterstraat 9 te Susteren.

De ziekte heeft haar alle kracht ontnomen en de
uiteindelijke beslissing is een harde klap voof
Ger en Ralf.
Ze heeft gevochten en de kracht om verder te
leven niet kunnen vinden.

Ria Boymans
echtgenote van

Ger Kuiper
moedervan

Ralf
Zij overleed in de leeftijd van 40 jaar.

Ger en Ralf
Familie Boymans
Familie Kuiper

1 maart 1992
Baanstraat 57, 6372 AD Landgraaf
Wij nemen afscheid van Ria op donderdag I
maart a.s. om 14.00 uur in de aula van de centnj
le begraafplaats, Schifferheidestraat 7 te Kerk
rade-West, waarna de begrafenis zal plaatsvin-
den op de begraafplaats aan de Hoofdstraat tel
Schaesberg.
Bijeenkomst in voornoemde aula.
Gelegenheid tot schriftelijk condoleren vana'l
13.40 uur.
Ria is opgebaard in de rouwkapel van Linde- 1
man Uitvaartcentra, Beuteweg 32 te Nieuwen-ï
hagen.
Gelegenheid tot afscheid nemen dagelijks van
18.00 tot 18.15 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen. |<. gelieven deze annonce als zodanig te willen be-Jschouwen.

■■■^■^■^_____________________^_n_______________^__^___^__^__"^^^^^^^^ '
t I

Bedroefd, maar dankbaarvoor alles wat zij voof li
ons gedaan en betekend heeft, geven wij u ken-
nis dat voorzien van de h. sacramenten der zie-
ken, in de leeftijd van 86 jaar,van ons is heenge-
gaan

Katje Folmer
echtgenote van

Alex Nicoll
Geleen: A. Nicoll

Bern (Ch): Madeleiné
Neerbeek: Cor en José

Monique, Joyce
Landgraaf: J. Haan-Folmer

6162 AZ Geleen, 2 maart 1992
Cortenstraat 3
De plechtige uitvaartdienst zal plaatsvinden op
vrijdag 6 maart a.s. om 10.30 uur in de H. Mar-
cellinus en Petruskerk te Oud-Geleen, gevolgd
door de crematie in crematorium Nedermaas.
Vouershof 1 te Geleen om 11.45 uur.
Samenkomst in de kerk, waar gelegenheid is tot
schriftelijk condoleren vanaf 10.00 uur.
Avondwake donderdag om 19.00 uur in voor-
noemde kerk.
De overledene is opgebaard in het uitvaartcen-
trum Dela, Vouershof 1 te Geleen, alwaar gele-
genheid is tot afscheidnemen dagelijks van
18.00 tot 19.00 uur.

Tot ons groot verdriet moeten wij afscheid ne-
men van onze trouwe koorvriendin mevrouw

Erkens-Meens
Wij bidden dat de Heer haar met hemelsegezan-
gen zal opnemen in ZijnRijk.
Vrouw Erkens, adieu, rust in vrede.

Dirigent, bestuur en leden
Dameskoor Nieuwenhagerheide

Vervolg familieberichten
zie pagina 12_ J[



DOOR GEERTJAN CLAESSENS wilde scheiden. „Ik viel in een
afgrond," zegt Gerard.

tweede maal verloor. Dat erger-
de een aantal lieden zo, dat zij
hem verscheurden. Zijn lier en
ledematen dreven over zee naar
het Griekse eiland Lesbos, waar
ze werden begraven.

BEEK - Meer dan 10.000 men-
sen zijn getrouwd met een (ont-
luikend) homoseksueel: iemand
die zich (enigszins) aangetrok-
ken voelt tot mensen van de ei-
gen sekse. Ondanks alle voor-
lichting en tolerantie stappen
homoseksuele mannen en vrou-
wen toch in het huwelijksbootje.
Sommigen omdat ze voorgehou-
den krijgen dat 'het dan wel
overgaat', anderen om te vol-
doen aan verwachtingen van de
buitenwereld. Een andere groep
getrouwde homo's en lesbiennes
ontdekt pas later zijn of haar
Werkelijke geaardheid.

De vereniging Orpheus bestaat
dit jaar 20 jaar. Sinds enkele ja-
ren is er een werkgroep actief in
Zuid-Limburg. Gerard Nachbar
in Beek zette de 'meehulp-
groep' ruim drie jaar geleden op
na een crisis in zijn eigen huwe-
lijk, nadat zijn (nu ex-)vrouw
ontdekte dat ze lesbisch was.
Achteraf noemt hij het voor bei-
den een opluchting, dat zijn
vrouw daarmee op de proppen
kwam. „Daardoor kun je allerlei
dingen beter verklaren. We had-
den een goed huwelijk, maar er
waren wel onderhuidse spannin-
gen en niet-uitgesproken irrita-
ties. Ook seksueel ging het
steeds slechter, maar dat schrijf
ik ook voor een deel aan mezelf
toe. Ik was bezig met mijn car-
rière, wilde mezelf waarmaken."

'Prettig' geregeld
Beiden wilden niet 'van dat haat-
en-nijd-gedoe,' dus besloten ze
tot een gezamelijke aanvraag
"voor een scheiding. De beide
kinderen, nu in de puberleeftijd,
verzorgen ze in co-ouderschap.
De ene week doet zij de verzor-
ging, de andere week hij.
Ondanks het feit dat de schei-
ding 'prettig' geregeld was moet
Gerard constateren dat „de pijn
altijd blijft." Hij sloot zich aan bij
een gespreksgroep van het Fiom
voor gescheiden ouders. Maar
zijn problemen bleken zo te ver-
schillen van die van de andere
deelnemers, dat hij halverwege
'de rit' afhaakte. Daarna kwam
hij, tijdens een ontmoetingsdag,
in contact met Orpheus. Gerard
„doorliep alle fasen van de hulp-
verlening," zoals hij het zelfzegt.
Hij heeft nu een relatie met een
vrouw die hetzelfde meemaakte.
Ook zijnex-vrouw heeft een rela-
tie, waarmee Gerard en de kin-
deren het goed kunnen vinden.

Volgens Gerard hebben (ge-
trouwde) homoseksuelen in
Zuid-Limburg het moeilijker
dan elders. De sociale controle
en de invloed van 'meneer pas-
toor' zijn hier nog sterker aanwe-
zig. „Ik hoor nog regelmatig van
mensen die weten dat ze homo-
seksueel zijn, maar toch het ad-
vies krijgen om te trouwen. Dan

zou het wel overgaan... De ge-
aardheid hangt als een zwaard
van Damocles boven de relatie.
Ik ben er doorheen gekomen
omdat we op een andere manier
van elkaar zijn blijven houden.
Er is voor ons huwelijk een soort
kameraadschap in de plaats ge-
komen, die een diepere dimensie
heeft dan een huwelijk."

pc vereniging Orpheus zet zich
"n om homoseksuelen en hun
Partners door de problemen tehelpen, die meestal ontstaan na
de ontdekking dat één van beide
anders geaard' is. Meestal gaat
die ontdekking gepaard met
schuldgevoelens, geremdheid,
verwijten, woede en verdriet. Or-
pheus was overigens een be-
roemd zanger en citerspeler uit
de Griekse mythologie, die geen
°og meer had voor andere vrou-wen nadat hij zijn vrouw voor de

Gerard wil niet omzien in wrok.
Hij en zijnvrouw zochten profes-
sionele hulp en investeerden fors
in het huwelijk. Het jaar daarop
besloot zijn vrouw toch dat ze

hulplijn („een soort EHBO").
Veel bellers bleken behoefte te
hebben aan een gespreksgroep.
Die is er nu: 15 lotgenoten uit
heel Zuid-Limburg bespreken
hun situatie regelmatig bij een
van hen thuis. Er zijn vergevor-
derde plannen voor een open
gespreksavond op een vaste lo-
katie.

Gesterkt door zijn ervaringen be-
gon Gerard een telefonische

'Communio in Christo' zoekt heil in Blankenheim

Geen aidstehuis in
Duitse Mechernich

- De bouw van een aidskliniek in het DuitseLtadje Mechernich in deEifel lijkt van de baan. Het verzorgingste-
huis 'Communio in Christo' ziet af van de bouwplannen, omdatj-te onderhandelingen over het opzienbarende project met de ge-
meenteraad van het zesduizend inwoners tellende stadje niet naartevredenheid verlopen. Naar verluidt willen de initiatiefnemers;^Un plannen nu even verder gaanrealiseren in Blankenheim, zon'ten kilometer ten zuiden van Mechernich.

Honderden bonnen bij alcoholcontroles
AKEN - De politie in de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen heeft
afgelopen weekeinde 740 automobilisten achter het stuur vandaan
gehaald wegens overmatig alcoholgebruik. Deelstaat-minister Her-
bert Schnoorvan binnenlandse zaken had vóór aanvang van het car-
navalsfeest nog gewaarschuwd dat er tijdens de drie dolle dagen
extra streng zou worden gecontroleerd.
Volgens een woordvoerder van de politie is er nog nooit eerder zon
groot aantal automobilisten bekeurd wegens rijden onder invloed.
„Het is echt ongelooflijk dat er nog zoveel mensen zijn die met teveel
alcohol op achter het stuur kruipen."

De meeste aanhoudingen vonden overigens plaats in Keulen. Daar
moesten 48 mensen de bloedproef ondergaan en vervolgens hun auto
laten staan. In Düsseldorf werden twintig automobilisten bekeurd en
in Aken negen mensen.

Orpheus: niet omzien in
wrok na huwelijk met homo

Geaardheid dikwijls als zwaard van Damocles boven relaties
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Van onze verslaggever

Trommeltje
" Van de 'vastelaovend' als
aankondiging van de vosten-
en boetetijd is nog maar weinig
over. Er zullen nauwelijks nog
kinderen zijn die hun snoep-
goed in een vastentrommeltje
bewaren. Een theorie over het
ontstaan van dit ooit typisch
volksgebruik leert dat kinderen
zingend van deur tot deur gin-
gen om spek, worst en eieren op
te halen. Dat stopten ze alle-
maal in een rommelpot (offoe-
kepot, hotfot, hottefot,fortelpot,
poverpot, of rompot). Typische
carnavalsgerechten, die je
maar beter niet te lang in het
vastentrommeltje kon bewaren,
waren pannekoeken, poffertjes,
nonnevotte en zachte wafels.Die smaken ongetwijfeld nog
steeds, ook met carnaval.

Snel
" Het is een normaal verschijn-
sel in Limburg dat de carna-
valsoptochten voorafgegaan én
afgesloten worden door een
agent in een politie-auto. Toch
werd wijkagent Jo Voncken in
Elsloo door vele toeschouwers
aangegaapt alsof hij van Mars
kwam. Daar had Jo het overi-
gens zelf naar gemaakt. Hij
speelde het klaar om zowel vóór
als achter de stoet te rijden. Een
snelle jongen dus. Maar wel-
licht heeft ook meegespeeld dat
de Sajelaire, zoals de inwoners
van Elsloo tijdens de drie dolle
dagen worden genoemd, hun
naam weer eens eer aandeden.
Sajelen betekent namelijk treu-
zelen. Hierdoor kreeg Jo ruim-
schoots de kans om -na het be-
reiken van het eindpunt aan
het hoofd van de stoet- ook als
afsluiter te fungeren.

Gevangenis
" Zelden is een onderwerp zo
vaak en zo gevarieerd in meer-
dere carnavalsoptochten uitge-
beeld, als de ontsnappingen in
de Sittardse gevangenis 'de
Geerhorst. In de Sittardse op-
tocht alleen al liepen diverse
deelnemers mee die de 'duiven-
til' op de korrel namen. De ka-
pel 'Hou op die kis' werd door
de jury zo sterk gewaardeerd
dat ze twee prijzen in de wacht
sleepte. De extra prijs werd toe-
gekendomdat dekapel ook mog
de groep met de meest Sittardse
inbreng was. En dat dankzij
ontsnapte gevangenen...

Televisie
" In Heerlen hoefde je dit jaar
helemaal niet de straat op om
de carnavalsoptocht te zien.
Via het plaatselijke kanaal van
de kabel reden de wagens en
stapten de groepen zo je huiska-
mer binnen. Nu was het veel te
lekker weer om binnen naar de
optocht te kijken, daarom ston-
den er gelukkig toch duizenden
mensen te 'schunkelen' en te
dansen langs de straten. Frits
Pelt de commentator, kon zichzon mooie optocht niet herinne-
ren en dat wil wat zeggen. Hoe-
wel de reportage amateuris-
tisch was, bleek het toch aardig
iets bewegends uit eigen plaats
te zien. Waarom doen we dat
niet vaker? Schuttersfeesten, de
parade te Brunssum, het WMC
binnenkort en andere grote eva- .
nementen kunnen toch best op
de kabel? Van ons wel hoor.

Koud
" Het blijft natuurlijk een
vreemde zaak. Hoe tegenstrij-
dig het wellichtg ook moge klin-
ken, maar jarenlang hebben we
met carnaval heel wat slokken
van allerlei soorten koude
dranken moeten nuttigen om
het een beetje warm te krijgen.
En als je daar dan maar ge-
noeg spring-, polonaise- en
dansoefeningen bij deed, dan
liep de temperatuur in de loop
van zon dag vanzelf wel op.
Dit keer was het allemaal an-
ders. Het drankje zondagmid-
dag zorgde voor échte afkoeling
en veel mensen vonden het zelfsal té warm voor de polonaise.

Warm
" In vrijwel elke optocht waren
ze present, tot in de kleinste
dorpen van onze provincie toe.
De stripgroepen hebben blijk-
baar veel mensen grote indruk
gemaakt. Chippengirls en
Chippenboys te over dus. En
door het fraaie lenteweer kon-
den ze zich iets meer bloot ge-
ven dan ze waarschijnlijk voor-
af in gedachten hadden. Al
gaan de echte Chippendales
nog wel een kledingstukje ver-
der.

Nieuwe directeur
Stadsbus Maastricht
MAASTRICHT - Burgemeester en
wethouders van Maastricht hebben
aan de gemeenteraad M.P.Vermaas
voorgedragen als directeur van het
bedrijf Stadsbus. Per 1 augustus
dient hij de heer T. van den Heuvel
op te volgen, die dan met pensioen
gaat.

De heer Vermaas is de enige kandi-
daat en thans adjunct-directeur van
de dienst Publieke Werken en
Sport. Zijn kandidatuur past in het
beleid van de gemeente Maastricht
om voorrang te geven aan geschikte
'interne' kandidaten.

j-^mmunio in Christo wilde haar"^staande verpleeghuis in Mecher-
ch uitbreiden tot een aidskliniek
et driehonderd bedden. Ook was

zelfstandige woonvoorziening
?ePland voor niet-bedlegerigen. De

van het project zouden onge-
ler veertig miljoen mark bedra-

Sen. De regio Euskirchen, de deel-
staat Noordrijn-Westfalen en 'Bonn'

adden zich reeds positief over deWannen uitgelaten. Maar eerstJ?°est het gemeentelijk bestem-ngsplan worden gewijzigd.

Volgens directeur Helmut Weber
van de verpleegkliniek zijn de te-
genstanders van het project 'laf-
aards, die niet direct voor hun
mening durven uit te komen. We-
ber: „Nu wordt gezegd dat er in
Mechernich een groot tekort is aan
woningen voor jonge gezinnen en
dat er eerst maar eens in diebehoef- 1
te rribet worden voorzien. Maar dat
is een smoesje. De mensen zijn ge-
woon bang voor aids. Bij velen leeft
nog steeds het waanidee dat aids
wordt verspreid via bacillen in de
lucht of via een handdruk?'

Belang Hacor
in DSM 5,7%
HEERLEN - Het belang van de
naamloze vennootschap Hacor
in DSM bedraagt 5,7 procent en
niet*57 procent, zoals wij giste-
ren abusievelijk berichtten. Ha-
cor is met dit belang - dat een
waarde van ruim 200 miljoen
vertegenwoordigt - wel de
grootste particuliere eigenaar
van DSM-aandelen. De bekende
Limburgse zakenman Leon Mel-
chior uit Lanaken zou achter de
in Willemstad gevestigde nv
schuil gaan.

Verdeeld
j^ gemeenteraad van Mechernich

sterk verdeeld, nadat de frac-JjVoorzitters eerder positief op de
i orstellen hadden gereageerd. De°rnst van de kliniek stuitte op fel
v bij een deel van de inwoners
g*11 het rustieke heuveldorpje. De
i rneentelijke commissie ruimtelij-
~ ordening op haar beurt bleekJ!eens niet bereid het bestem-mingsplan achter Communio in
wj^isto te wijzigen om zodoende
y^rn baan te maken voor de bouw
l*^ een aidskliniek. Het oorspron-

HJke bestemmingsplan voorziet
K,^e bouw van een onbekend aan-
j|woningen.

Het aidstehuis moet een 'pilot-pro-
ject' voor de hele Bondsrepubliek
worden. Weber: „Bij mijn weten ligt
nergens in Europa zon kliniek,
aidspatiënten dreigen tussen wal en
schip te geraken. Het is een schrij-
nend probleem waar wij iets aan
willen doen." Communio in Christo
werd gesticht door een kloosteror-
de. Momenteel verzorgen bijna 25
gediplomeerde verplegers en ver-
pleegsters de ruim vijftig ernstig
zieke patiënten. Het oorspronkelij-
ke idee tot het bouwen van een
aidskliniek is van de zich 'Moeder
Therèse' noemde zuster Josephine
Linssen. Zij is afkomstig uit Val-
kenburg en woont momenteel inhet tehuis in Mechernich.

Slechte gewoonten
afleren door inzet

DOOR GEERT DEKKER

(ADVERTENTIE)

Carnavals- "Ml 7 77braadworst 1. meter /"/ /
Verse slavinken c /[ Qr
± 100 grper stuk. Nu 3 voor T".JO
Onze boeren-slagers- Iqqleverworst 200 gr nul.yo
Perfekt reuze Gelderse c\ a r
rookworst 350 gr -_^nu L .n-o
Krautboy zuurkool A C\
500gr nu
Spaanse navel- _ Q QQsinaasappelen 2kilo nu ó.s O

EXTRA:Limburgse vlaai r QfyÊ
met zwarte pruimen, 1050 gr U%s UI
Aktiesgelden vanmaandag 2- t/m woensdag4 maart 1992

fan linden»
't Allerbeste voor 'n vriendelijke prijs.

hadden gehad. Daarna lieten we
ze de taak opnieuw maken,
waarna we tot een goede verge-
lijking konden komen."

Slechts twee proefpersonen had-
den de zwendel door, vertelt Den
Boer. Hun scores werden niet
meegerekend. Met alle anderen
volgde na de tweede test een ge-
sprek, waarin duidelijk werd
gemaakt dat ze voor de gek ge-
houden waren. „Ik ben velen
daarna nog regelmatig tegenge-
komen, maar heb niet bepaald
de indruk dat ze er iets aan over
hebben gehouden," stelt hij ge-
rust.

MAASTRICHT - Mensen over-
tuigen dat hun falen te wijten is
aan een gebrek aan inzet, ver-
groot de kans dat ze het daarna
beter doen. Om die theorie te be-
vestigen beduvelde de Maas-
trichtse gezondheidsweten-
schapper dr Dirk-Jan Den Boer
zijn proefpersonen. „Maar dat
kan hoor, want ze hielden er
geen blijvend letsel aan over en
op een andere manier was het
experiment niet uit te voeren."

Den Boer promoveerde vorige
week aan de Rijksuniversiteit
Limburg. Hij houdt zich vooral
bezig met gezondheidsvoorlich-
ting en -opvoeding. „Je moet
deze theorie dan ook vooral be-
trekken op 'taken' zoals afslan-
ken of stoppen met roken."
Zijn experiment bevestigt de be-
kende raad van ouders aan hun
kinderen: als je maar je best
doet, dan lukt het wel. Was daar
een wetenschappelijk onderzoek
voor nodig?

„Ik wil niet beweren 'dat het alle-
maal tussen je oren zit', dat
iedereen bij wijze van spreken
naar het gymnasium kan, want
op een gegeven moment stuit je
toch op de grenzen van jecapaci-
teiten. Maar uit het experiment
blijkt dat als je er echt van over-
tuigd dat meer inzet vereist is,
het ook echt meerresultaat ople-
vert."

Ruim vierhonderd mannen en
vrouwen, grotendeels studenten,
maakten een test aan een com-
puterbeeldscherm, waarna aan
de helft van de proefpersonen
via datzelfde scherm werd mee-
gedeeld dat ze het slecht hadden
gedaan. Een deel van die uitver-
korenen werd bovendien voorge-
houden dat de oorzaak van hun
falen lag in het feit dat ze niet
genoeg hun best deden. Massaal
trapte men in de val: dezelfde
test werd daarna met een beter
resultaat afgelegd, veel beter dan
degenen aan wievertelt werd dat
de mislukte test aan hun gebrek-
kige capaciteiten te wijten was.

Voor Den Boer doet het niet ter
zake of bijvoorbeeld pogingen te
stoppen met roken ook werke-
lijk aan een gebrek aan inzet te
wijten zijn, of dat er andere oor-
zaken zijn aan te wijzen: „Als
men er zelf maar van overtuigd

Het idee dat de oorzaak van falen
veranderen kan, maakt mensen
optimistischer over hun toekom-
stige prestatie, draagt het proef-
schrift van Dirk-Jan Den Boer
als verklaring aan. Voorwaarde
is dat die oorzaak controleerbaar
is: mensen geloven niet alle
sprookjes.
Naast zijn experimentele onder-
zoek voerde Den Boer voor zijn
promotie nog een studie uit naar
de redenen van mislukte pogin-
gen te stoppen met roken ofaf te
slanken. „Alleen al het feit dat
mensen gedwongen worden na
te denken over het waarom van
de mislukking, vergroot de kans
op slagen. Ik pleit daarom ook
voor een meer individuele bege-
leiding op dit gebied. Een moei-
lijke situatie, bijvoorbeeld als
iemand je een sigaret aanbiedt,
kan dan geoefend worden. Als je
jezelf het automatische ant-
woord 'nee, dank u, ik rook niet'
hebt aangeleerd, wordt het een-
voudiger dan wanneer je elke
keer moét nadenken over hoe je
moet weigeren."

Sprookjes

De test die zijn proefpersonen
maakten, was een mooi voor-
beeld van wat een beetje mani-
pulatie tewerk kan stellen.
„We hebben ze verteld dat het
ging om het testen van lateraal
denken, eigenlijk een onzin-ver-
haal. Ze moesten wat woor-
draadsels en sommetjes oplos-
sen. Geheel willekeurig verdeel-
den we daarna de groep in
tweeën, eentje met zogenaamd
een slechte score, de andere met
een 'goed' resultaat. ledereen
kreeg een motivatie voor zijn
score: dat kon zijn dat ze niet
hard genoeg hadden gewerkt (of
heel hard hadden gewerkt), dat
ze weinig capaciteiten hadden
(of juist veel), dat het een moeilij-
ke test was (of een makkelijke)
of dat ze gewoon pech (ofgeluk)

Onzin-verhaal

Wat meteen de toepassing van
Den Boers experiment duidelijk
maakt: in de praktijk van de ge-
zondheidsvoorlichting dient
men mensen te overtuigen dat ze
het afleren van ongezonde ge-
woonten in eigen hand hebben.
En eigenlijk is dat ook zo, vindt
de gezondheidswetenschapper,
want zo ingewikkeld is niet ro-
ken nou ook weer niet.

" Gerard Nachbar bij een beeld van Orpheus in Beek. Foto: PETER ROOZEN

" Gezondheidswetenschapper Dirk-Jan Den Boer promoveerde aan de RijksuniversiteitLimburg op een onderzoek naar de gevolgen van de oorzaken die mensen verbinden aanmislukkingen. „Als ze ervan overtuigd zijn dat het aan inzet te wijten is, gaat het vanzelfbeter." Foto: FRITS WIDDERSHOVEN

Wetenschapper RL: 'Als je je best maar doet'
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DOOR MONIQUE PARREN De toeschouwer kon zich vergapen
aan prachtige kostuums, nieuwe én
'oude. Een heleboel carnavalskledij
moest het vorig jaar immers in de
kast blijven liggen door de Golfoor-
log. Een kleine groep speelde daar
handig op in door dit jaar 'dubbel'
mee te lopen. Deze carnavalisten
kwamen piet alleen, maar met een
stoffen dubbelgangervan zichzelf.

Nederlands bekendste soap-serie
'Goede tijden, slechte tijden' werd
treffend in beeld gebracht door Nol
van de Akker, die de eerste prijs
veroverde als einzelganger. Hele-
maal alleen was hij niet. Terwijl Nol
- in tweeen gesplitst- goede tijden
beleefde bij een maaltje kreeft en
kaviaar, had zijn broer het aan de
achterkant beduidend 'slechter.

VLAGGEN
Veel aandacht ook voor Europa '92
met slogans als Vasteloavend zan-
ger grenze en De Braggeleere, Brag-
geleere Grenzeloos. Vlaggen, kleine
douanekantoortjes, versierde hoed-
jes met objecten uit verschillende
landen en wereldbollen, het was er
allemaal!

Hèëleheij hat de tröat op d'r kop

Hobby van Prins Thei V
zorgt voor motto stoet

" Geen troon voor Prins Thei V van Heerlerheide, maar een
kopergele bombardon, zijn grote passie. Foto: KLAUS tummers

Deze inwoner van Klimmen neemt tijdens de optocht air
vast een voorproefje op het échte ouderschapsverlof.

Foto: KLAUS TUMMERS

Moedertje Natuur in Brunssum. Foto: KLAUS TUMMERS
Jong geleerd, is oud gedaan. Deze deelnemers aan de op-

tocht in Weiten doen het spreekwoord eer aan.
Foto: DRIES LINSSEN

De stoet in Hoensbroek
werd opgesierd door
fraaie praalwagens. Net
voor aanvang van de
stoet werden nog even een
paar bomen 'getopt' om
ook de doortocht van 'de
reuzen' gladjes te laten
verlopen.

Foto:
KLAUS TUMMERS

Deze clown uit de
optocht in Gebrook is
niet altijd even
grappig, huilen gaat
ook! Zeker met al die
'unne'.

Foto:
KLAUS TUMMERS

Deze clowns waren gistermiddag al present in het Kerkraadse centrum, hoewel het traditionele 'kloone-
trekke' vandaag pas plaatsvindt. Foto: dries linssen

De alcoholcontroles in de Oostelijke Mijnstreek waren een hot item in de diverse optochten.
Dit muziekkorps nam het risico, niet omdat ze altijd zo dorstig zijn, maar meer om de schorre
kelen met het gerstennat te smeren. Kwestie van 'beroepsethiek. Foto: DRIES LINSSEN
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Carnaval in de Oostelijke Mijnstreek

grote passie, de bombardon, is het
thema voor de optocht ontleend.
Hèëleheij's eerste man had dan ook
een grote, kopergele bombardon op
de wagen, inplaats van de gebruike-
lijke troon.
Dit motto kwam een paar keer te-
rug in de stoet. De Sjpasvinken
behaalde zelfs de eerste plaats bij
de praalwagens, ondanks de slogan
op hun wagen (nummer 56) 'Vieer
zint os motto kwieet'. De groepen
hadden vrijwel geen gehoor gege-
ven aan de oproep om een toeter op
het hoofd te dragen, maar droegen
'gewoon' hun eigen kloffie en dat
was prima!

HEERLEN - Een bonte stoet van
fraai uitgedoste groepen en prach-
tig versierde praalwagens trok gis-
termiddag door de wijken Heerlei-
de, Heksenberg en Nieuw-Einde.
De publieke belangstelling voor
vrijwel de oudste optocht in de re-
gioOostelijke Mijnstreek, was groot
ondanks de gure wind, die het zon-
netje van Carnavalszondag groten-
deels had verdreven. Het motto van
de stoet Hééleheij hat de tröat op dr
kop werd vooral uitgedragen door
de deelnemende muziekkorpsen en
natuurlijk prins Thei V. Aan zijn



Van onze sportredactie

NEW VORK - Wereldkampioen
zwaargewicht boksen Evander
Holyfield verdedigt op 19 juni in
Las Vegas zijn wereldtitel (WBC-
versie) tegen Larry Holmes. Ho-
lyfield ontvangt voor het gevecht
bijna 35 miljoen gulden. Uitda-
ger Holmes, inmiddels 42 jaar op
opa, neemt genoegen met iets
minder dan dertien miljoen gul-
den. Het is de derde keer dat
Holyfield zijn titel op het spel zet
sinds hij in oktober '90 James
'Buster' Douglas versloeg.

Holyfield tegen
opa Holmes

Hamers en
Gielen naar WK
HEERLEN - Nico Hamers
(Avon) en Marco Gielen (AV Te-
gelen) doen mee aan het wereld-
kampioenschap veldloop op 22
maart in Boston. De twee Lim-
burgse atleten danken hun uit-
verkiezing aan hun goede resul-
taten in het huidige cross-sei-
zoen, dat zij tijdens de nationale
titelstrijd in Utrecht afrondden
met respectievelijk een achtste
en vijfde plaats. Voor Oranje
starten in Boston voorts Tonnie
Dirks, Marcel Versteeg, Aart
Stigter, Herman Hofstee en
Henk Gommer.

Fans Liverpool
welkom in Genua

LONDEN/ROTTERDAM
Tottenham Hotspur laatzn ge-
blesseerde vedette Paul Gas-
coigne vandaag speciaal uit
Italië overvliegen naar Neder-
land om het elftal voor het
EC-duel met Feyenoord een
mentale opkikker te geven. De
man van zeventien miljoen ver-
bleef het afgelopen weekeinde
op verzoek van zijn nieuwe
Werkgever Lazio Roma in de
Italiaanse hoofdstad en woon-
de daar de derby tegen AS
Roma bij.

'Gazza' ontmoette er tevens de

nieuwe president Sergio Crag-
notti, die zich met 25 miljard
lire (veertig miljoen gulden)
heeft ingekocht bij de Romein-
se club. Lazio nam de Engelse
international vorig jaar al over
van de Spurs, maar leendehem
nog een jaar uit aan de Lon-dense club om te herstellen
van een zware knieblessure diehij zichzelf had bezorgd. DeItalianen willenvan tijd tot tijd
zelf vaststellen hoe ver het re-validatieproces van hun dure
ster is gevorderd en of hij so-
wieso nog in staat zal zijn op
topniveau te voetballen.

GENUA - De fans van Liverpool
kunnen op een hartelijk onthaal re-
kenen in Genua. Woensdag speelt
de Engelse club zijn eerste wed-
strijd in Italië sinds het Heizel-dra-
ma 1985. „We voelen ons verbonden
met Liverpool. De stad is niet alleen
vanwege het voetbal altijdeen voor-
beeld voor ons geweest", meent
Genua-voorzitter Spinelli.

Titelhouder
in vorm
PARTHENAY - Titelhouder
Jansen heeft in de zevende ron-
de van de strijd om de Europese
damtitel een belangrijk winst-
punt geboekt. De in uitstekende
vorm verkerende Nederlander
versloeg landgenoot Hein Meijer
en beperkte daardoor de achter-
stand op de weer winnende ko-
plopers Valneris en Koyfman tot
één punt.

«OTTERDAM - Feyenoord houdt een vermogen over aan dé
«luiswedstrijd morgenavond tegen Tottenham Hotspur. De?8.000 toeschouwers, het maximale aantal voor deze wedstrijd

de kwartfinales van het Europa Cup H-toernooi, zorgen
Voor een recette van tweeëneenkwart miljoen gulden. Het is

record in de historie van de club en bijna een half miljoen
dan de opbrengst van het Europese bekerduel van eenPaar jaar geleden tegen Eintracht Frankfurt. Voor Feyenoord,Gat de financiële verdrinkingsnood nabij is, is het nochtans"tiet meer dan schamele reddingsboei. Dat vindt kennelijk ook

*en aantal supporters dat woensdagavond een oproep wilj*oen aan het legioen geld te storten op de girorekening van
'eyenoord.

lijkingen met het verleden wil hij
niet maken, Hans Dorjee op zijn
beurt deinst daar niet voor terug.

„Als we deze ronde doorkomen",
meent de scheidende veldtrainer,
„behoort Feyenoord weer tot de Eu-
ropese top. Zo werkt dat in de voet-
ballerij".

Op verzoek van de spelers zonderde
Feyenoord zich al gistermiddag af,
een.dag eerder dan gebruikelijk.
„Het wordt woensdag een hele zwa-
re klus", hebben de spionagereizen
in Engeland Dorjee geleerd. Hij zegt
met Feyenoord uit te gaan van de
eigen kracht en de eigen speelwijze,
maar heeft wel vier spelers (De
Wolf, Taument, Blinker, Kiprich)
aangewezen, die een speciale op-dracht krijgen.

De meeste belangstelling gaat daar-
bij uit naar Gary Lineker, die vol-
gens Dorjee nog niets aan scherpte
heeft verloren. „Door familie-
omstandigheden en een lichte bles-
sure is hij op dit moment misschien
net een tikkeltje minder fris dan
voorheen, maar hij komt altijd twee
tot drie keer in scoringspositie".
John de Wolfmoet dat verhinderen.
Dat kan de oogappel van het Rotter-
damse legioen volgens Dorjee beter
dan Henk Fraser. „Lineker is een
gluiperige spits, die zich geregeld
aan het spel onttrekt, maar altijd in
voorwaartse richting speelt".

penningmeester Jorien van de He-
toonde zich gistermiddag niet

j*g blij met het spontane gebaar,
noemde de oproep een 'onge-

controleerde actie' en hoopte dat
j)ct nooit zo ver met Feyenoord zal*°men. „Het zou een laatste red-
£tiddel zijn, maar in die situatiever-eren we niet". Hoe snel het kan

daar weten ze in Rotterdam-2^d inmiddels echter alles van.
~Als je zo lang bij deze club hebt
j&zeten, doet het pijn als het steeds
eer bergafwaarts gaat", kijkt Wim

Jansen in de diepte achter hem.

Huiswerk
Hans Dorjee deed in de voorbije
weken zijn huiswerk grondig en tot
in details.De resultaten van Totten-
ham in de drieuitwedstrijden (Stoc-
kerau 0-1, Hajduk Split 0-1 en Porto
0-0) geeven volgens hem ook aan
dat Tottenham heeft geleerd 'Euro-
pees te denken. „Ze weten tegen-
woordig wat ze moeten doen als ze
de bal kwijt zijn. Dan laat de ploeg
zich massaal op de eigen helft te-
rugzakken en blijft alleen Lineker
voorin. We zullen daarom heel at-
tent moeten spelen en er voor moe-
ten zorgen dat we geen goal tegen
krijgen. Dan hebben we een hele
goede uitgangspositie voor de re-
turn in Londen".

I le tijd moet voorgoed tot het ver-een behoren. „De club leeft weer,e mensen praten weer over Feye-
?°ord. Dat is de grootste winst".
*fet is voor de technisch directeur,an de stadionclub het beste watcm in tijden is overkomen. Verge-

Dorjee kent de tegenstander op zn
duimpje en heeft een bijna comple-
te studie gemaakt van alle plus- en
minpunten bij de Spurs. Hij denkt
exact te weten hoe dit varkentje ge-
wassen moet worden en acht Feye-
noord daartoe ook in staat. „De
spelers zijn in vorm. We hebben een
fitte groep, lichamelijk en geeste-
lijk". De goede mentale instelling is
daarom volgens hem op voorhand
gewaarborgd.

Gascoigne moet voor
opkikker bij Spurs zorgen

Duel met Tottenham Hotspur levert ruim twee miljoen op

Kassa voor Feyenoord

Van onze sportredactie

Thuiswedstrijd
voor Rik Smits
GRONINGEN - Rik Smits, de
enige Nederlandse basketballer
in de Amerikaanse profcompeti-
tie, maakt begin juni zijn Euro-
pese debuut in Groningen. De
twee meter 25 centimeter lange
speler van de Indiana Pacers
komt dan voor het Nederlands
team uit in het toernooi om de
Foot Locker Inter Continental
Cup. Smits' enige voorwaarde is,
dat de Nederlandse basketbal-
bond zijn verzekeringspremie
betaalt.

Van onze sportredactie

Feyenoord-Ajax
zondag op tv

Van onze sportredactie

Van onze sportredactie

Rangers willen
Huistra houden
GLASGOW - Glasgow Rangers
wil op korte termijn met Pieter
Huistra om de tafel gaan zitten
om over een verlenging van zijn
contract te praten. De Schotse
club wil hem in geen geval laten
vertrekken. Volgens manager
Walter Smith hoeven Nederland-
se clubs niet bij hem aan te klop-
pen. „Huistra heeft zich bij de
Rangers uitstekend aangepast,"
aldus Smith. „Hij voldoet volle-
dig aan onze verwachtingen."

Snelders moet
in Oranje
ABERDEEN - „Als Michels en
Advocaat het in hun hoofd halen
om Theo Snelders te passeren
voor het Nederlands elftal, ma-
ken ze de grootste blunderin de
aanloop naar het Europees kam-
pioenschap." Dat zegt Willie Mil-
ler, manager van Aberdeen.
Volgens Miller is zijn keeper nog
steeds ,een van de besten in het
Schotse voetbal. „Hij steekt met
kop en schouders boven de an-
dere doelmannen in Groot-Bri-
tannië uit."

toto/lotto
HEERLEN - Cijfers lotto 8: eer-
ste prijs: geen winnaar; tweede
prijs: drie winnaars, ieder bruto f
24.297,-; derdeprijs: 71 winnaars,
bruto f 1.539,90; vierde prijs:
4.474 winnaars, ieder f24,40, vijf-
de prijs: 66.631 winnaars, ieder f
5,00.

DORDRECHT - Het bestuur betaald voetbal van de
KNVB zal de tuchtcommissie vragen een onderzoek in te
stellen naar aanleiding van de uitlatingen van SW/Dor-
drecht'9o-voorzitter Cees den Braven in diverse dagbladen
gisteren. Daarin haalt hij buitengewoon fel uit naar bepaal-
de spelers en schoffeert hij vooral zijn 'zwarte jongens.
Gisteren nam trainer Hans Verel bij de fusieclub ontslag,
„maar dat staat", aldus betrokkene, „los van de uitlatingen,
gedaan door de voorzitter."

Resultaat
Evenals Vandereycken verklaarde
ook Van Gaal het resultaat heilig.
„De doelstelling in Gent hoeft niet
per se winnen te zijn. We zullen er
vooral voor moeten zorgen dat we
geen doelpunt tegen krijgen." Van-
dereycken zei met een 0-0 eindstand
ook niet ontevreden te zijn. „In Am-
sterdam krijgen wij over veertien
dagen waarschijnlijk meer ruimte
dan in Gent. En hoe meer ruimte
wij krijgen, hoe liever wij het heb-
ben."

zijn meegebracht door Dick Ad-
vocaat. Maar de meesten zijn
drugsgebruikers, bajesklanten.
Je moet eens weten voor hoeveel
van die gasten ik uitstel heb bij
justitie. Na de competitie moe-
ten ze gaan zitten."
In de spelersbusroeren de voet-
ballers zich volgens Den Braven
ook al onbeschoft. „Dat gespuis
vernielt maar en steelt de hele
koelkast.leeg. Dat doet maar, er
is maar één oplossing: weg er-
mee. Maar dan moeten we wel.
eerst genoeg punten hebben."

Op een gisteravond inderhaast
belegde persconferentie heeft
Cees de Braven zijnexcuses aan-
geboden aan degenen die zich
door zijn uitlatingen gekwetst
voelen. „Maar ik blijf volhouden
dat ik heb gesproken over een
aantal jongens, die dwars lig-
gen." Volgens Rob Jansen van
de WCS zullen de spelers voor-
lopig niets ondernemen.
Wat het opstappen van trainer
Hans Verel betreft, zegt laatstge-
noemde: „Na goed overleg met
Den Braven en in het belang van
de club, van SVV/Dordrecht'9o,
is besloten met onmiddellijkein-
gang uit elkaar te gaan. „Dat be-
sluit is genomen, nadat de spe-
lersgroep zich vrijdag opnieuw
tegen mij had uitgesproken."

Vandereycken, ongeschoren als al-
tijd, kwam vier keer bij wedstrijden
van Ajax een kijkje nemen. Wat datbetreft houden AA Gent en Ajax el-
kaar precies in evenwicht. Een trai-
nersdelegatie van Ajax trok even-
eens vier keer de grans over om de
Buffalo's, zoals AA Gent in de
volksmond wordt genoemd, in actie
te zien. Van Gaal kwam zelf bij het

Kijkje

dat in het hedendaagse topvoetbal
alleen het resultaat telt. De als een
veldheer ogende trainer van AA
Gent, dat achtereenvolgens Lausan-
ne Sports, Eintracht Frankfurt enDynamo Moskou uitschakelde,
vindt het voetbal in Nederland
naïef. „Maar," haastte hij zich tever-
klaren, „daar bedoel ik Ajax niet
mee. Als jezoveel aanvallende kwa-
liteiten hebt, ga je niet verdedigen.
Daar ligt de kracht van Ajax ook
niet."

" René Vandereycken: „Voet-
bal in Nederland naêf maar
dat geldt niet voor Ajax."

Foto: RUDI VAN BEEK
competitieduel tegen Beveren
poolshoogte nemen.
De trainer van de Amsterdammers
noemde AA Gent gistermiddag een
'luizenploeg'. Hij voegde er in één
adem aan toe dat de kwalificaties
'gemeen', 'sluw' en 'geniepig' even-
zeer van toepassing zijn op 1' Asso-
ciation Athlétique La Gantoise.
„Gent," verduidelijkte Van Gaal, „is
een ploeg waar Ajax meestal ontzet-
tend veel moeite mee heeft. Collec-

Gent wordt vesting

GENT - Trainer René Vandereyc-
*eri, 38 jaar, voormalig Rode Duivel
1 vorig seizoen in België uitgeroe-

P^n tot 'Trainer van het Jaar' maak-
* er geen geheim van morgen tegen
pJax defensief te zullen gaan spe-

„Natuurlijk pas ik me aan de
aan. Ik vind het leuk

beetje te schuiven binnen mijn
Woeg. Aanpassen heeft een negatie-e klank, maar daar denk ik andersver. Aanpassen betekent voor mij
°k, gebruik maken van de zwakke

van de tegenstander. Ik heb
;°k geen concept. Wat is dat dan,

concept? Veel trainers hoor ikwaarover praten, maar ik vind het
?eraaskal van mensen die zichzelf°elangrijk willen maken."

£?e vroegere voetballer van Hasselt,jTJUb Brugge, Genua, Anderlecht,
«lau-Weiss Berlin en AA Gent zegt

ROTTERDAM - De KNVB heeft
gisteren toch toestemming gegeven
voor een directe tv-uitzending van
de bekerwedstrijd Feyenoord-Ajax,
die zondag in de Kuip wordt ge-
speeld. Om de andere wedstrijden
geen concurrentie aan te doen, is
het duel verschoven van half drie
naar kwart voor zes.

GENT - De politie van Gent heeft strenge veiligheidsmaatregelen
getroffen voor het Europa-cupduel van AA Gent tegen Ajax morgen-
avond. Vijfhonderd meter buiten de stadionpoorten worden de toe-
Schouwers al voor de eerste keer gecontroleerd. Een videosysteem,
«iet verplaatsbare camera's houdt de bezoekers zowel in als buitenhet stadion in het oog. De supporters van beide kampen zijn niet al-leen van elkaar gescheiden, maar speciaal voor deze gelegenheid
aangebrachte golfplaten zorgen er eveneens voor dat zij elkaar nietkunnen zien. En achter het doel waar de Ajax-fans staan, is een vijfmeter hoog net opgehangen, zodat niks op het veld gegooidkan wor-den.
t>e kosten van de veiligheidsmaatregelenbedragen ruim 50.000 gul-den en worden vrijwel geheel door AA Gent opgehoest. "Er is," aldusJean Van Milders, de voorzitter van AA Gent, "een angstpsychose
gecreëerd, waarmee wij niet gelukkigzijn." De politie van Gent wildegeen mededelingen verstrekken over het aantal rijkswachten dat
Woensdagavond wordt ingezet. „Maar," aldus een woordvoerder van«e politie, „Gent wordt een belegerde stad."

Van de toeschouwers, die tegen het
einde van de wedstrijd het speel-
veld bestormden en de scheidsrech-
ter belaagden, werden negentien
gearresteerd, een vijftiental werd,
zonder verdere maatregelen, buiten
het Stadion St. Andrews gezet. De
wedstrijd werd ruim een half uur
onderbroken en de laatste 35 secon-
den werden uitgespeeld nadat de
tribunes volledig ontruimd waren.

Birmingham City aangeklaagd
LONDEN - De Engelse voetbal-
bond heeft Birmingham City in
staat van beschuldiging gesteld na
de rellen van zaterdag in de thuis-
wedstrijd tegen Stoke City. Voorzit-
ter Samesh Kumar van de derde-
divisieclub zal door de tuchtcom-
missie worden gehoord naar aanlei-
ding van zijn uitlatingen na de
wedstrijd over scheidsrechter Ro-
ger Wiseman.

Voorzitter Martin van Rooyen en
bestuurslid Jan Masman van de
KNVB hebben tot het onderzoek
tegen Den Braven besloten na
gistermorgen via de media ken-
nis te hebben genomen van
diens uitlatingen, waarvoor hij
inmiddelszijn excuses heeft aan-
geboden. In het gewraakte arti-
kel zegt Den Braven onder meer:
„Zo gauw wij vijf punten meer
hebben en veilig zijn, flikker ik
het hele gespuis er uit. Dan ga ik
alleen nog verder met jongens
die positief ingesteld zijn en
waar ik het volgend seizoen nog
wat aan heb."
Deze woorden werden door een
Brabantse journalist opgetekend
zaterdagmiddag na de oefenwed-
strijd van SW/Dordrecht in en
tegen Den Bosch opgetekend.
Voorts onder andere: „Joop Hie-
le is de rotte kies, die van mij zo
op kan flikkeren. Die Hiele roept
altijd dat hij zich het hele seizoen
zo positief heeft opgesteld.
Kunst ja, als je 120.000 gulden
per jaar verdient en dan ook nog
100.000 gulden aan het CFK (be-
lastingvrije spaarfonds voor
profvoetballers) moet worden
overgemaakt. Maar Hiele steekt
al die gastjes aan bij ons."
En verder: „Er lopen veel te veel
van die zwarte jongens bij ons.
Zon Sion ook, ik betaal geen
cent aan die goser. Al die gasten

tief vormt Gent een erg sterk ge-
heel. Het kan enorm goed vanuit
een gesloten verdediging spelen en
het kan het geduld opbrengen te
wachten op fouten van de tegen-
stander. Het heeft een aantal spit-
sen dat onmiddellijk toeslaat als
Ajax zich voorbij loopt. Als je de
kwaliteiten van de spelers van Gent
en Ajax afweegt, kom je tot de con-
clusie datAjax meer kwaliteit heeft,
maar dat zegt lang niet altijd alles.
Voetbal is een spel, waarin je door
strategie je eigen zwakke punten
kunt verbloemen en de zwakke
punten van de tegenstander kunt
bloot leggen."

Spelers SVV/Dordrecht krijgen de volle laag

KNVB stelt onderzoek
in naar uitlatingen
voorzitter fusieclub

'Aanpassen is ook gebruik maken van zwakke plekken bij tegenstander'

Vandereycken kiest tegen
Ajax voor verdedigen
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Motorraces
op televisie
HEERLEN - RTL 4 gaat alle
Grand Prix-races voor motoren
rechtstreeks op de televisie uit-
zenden. De serie reportages start
op zondag 29 maart met deGrote
Prijs van Japan. De uitzending is
's morgens van vijf tot acht uur.
Vervolgens komen dit jaar suc-
cessievelijk aan de orde de
Grand Prix' van Australië en Ma-
leisië (april), Spanje, Italië en
Europa (mei), Duitsland en de
NederlandseTT (juni), Hongarije
en Frankrijk (juli), Groot-Brit-
tannië en Brazilië (augustus), en
Zuid-Afrika (september).

LimburgsDagblad

sport
" John de Wolf
(rechts), speciale
opdracht tegen de
Spurs.

Foto:
DRIES LINSSEN
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God is het licht en het leven

Na een leven getekend door liefde, eenvoud en
hulpvaardigheid is kalm en vredig van ons
heengegaan in de leeftijd van 63 jaar

Cornelia Maria
TheresiaKaelen

echtgenotevan

Wilhelmus Huntelerslag
Susteren: W. Huntelerslag

Familie Kaelen
Familie Huntelerslag

6114 EV Susteren, 1 maart 1992
Barbarastraat 21
De plechtige uitvaartdienst zal plaatsvinden op
donderdag 5 maart om 14.00 uur in de parochie-
kerk van O.L. Vrouw Onbevlekt Ontvangen te
Mariaveld-Susteren, waarna aansluitend de cre-
matie in het crematorium Nedermaas te Geleen.
Er is geen condoleren.
De overledene is opgebaard in het mortuarium
van het Maaslandziekenhuis te Sittard. Bezoek
dagelijks van 17.30 tot 18.15 uur.
Mochten wij nog iemand vergeten zijn, dan ho-
pen wij dat deze annonce als kennisgeving be-
schouwd wordt.

--^■■_M_M__-—_-^-______________________r°

-■MT _-_______________»~ /ERVICE RUBRIEK
Winter-, doorwerk- en regenkleding

o.a. ook voor thermoboven- en -onderkleding,
PU-doorwerkkleding, bodywarmers + warm.-up-jacks,

chauffeursvesten + origin. parka's

HYDRAFLEX/NUTH
Kathagen 4, tel. 045-243131

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

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

BEL NU 045-719966 \
WIJ HALEN DIE PARTIJ

REKLAMEFOLDERS OF-KRANTEN
GRATIS BIJ U OR

OM DIE DAARNA TE VERSPREIDEN
NATUURLIJK...

Bel Spiral als 't gemakkelijk verspreid moet
worden!

Fabneksstraat 7. 5961 PKHorst,| jQ' Postbus 6094, 5960 AB Horst
telefoon 04709-84222, ' W fax 04709-84333

SPIRAL

Bij vonnis van de rechtbank te Maastricht d.d. 27
februari 1992 zijn de volgende faillissementen:
A. UITGESPROKEN:
1. NIMEX INFORMATIE EN KOMMUNIKATIE BV. Pe-

ter Gielenstraat 83, 6217 GK Maastricht, h.o.d.n. Nik
en Bignik.
Rechter-Commissaris: mr. J.J. Groen.
Curator: mr. M.J. van Kan, St. Jacobstraat 15, 6211
LA Maastricht. Tel. 043-210416 (flnr. 13995).

2a. J.C.G. RADEMAKERS. Lichtenbergerstraat 53,
6371 AT Landgraaf, h.o.d.n. café De Pint, Kerkra-
derweg 87, 6416 CE Heerlen (flnr. 13996) en

2b. M.W.M. FRANSSEN E/V RADEMAKERS, Lichten-
bergerstraat 53, 6371 AT Landgraaf (flnr. 13997).
Rechter-Commissaris: mr. J.J. Groen.
Curator: mr. F.J.P. Baur, Pasweg 83, 6371 BK
Schaesberg gem. Landgraaf. Tel. 045-313706.

B. OPGEHEVEN.
3. H.C.J. SCHUIJT, Strabeek 11, Valkenburg a/d Geul,

h.o.d.n. ZONWERING CENTRUM LIMBURG (flnr.
13510)

4. P.W. SPIELBERG, v/h Bemard Pothaststraat 42,
Kerkrade, thans Pinteputzstr. 10, Herzogenrath
(BRD) (flnr. 13859).

5. K. VAN HERWAARDEN, Dr. Schaepsmanstraat 9,
Sittard, h.o.d.n. SINGER SITTARD, Markt 3, Sittard
(flnr. 13877).

6. R.L. SCHAMHART, v/h Eynattenweg 17, Gulpen,
thans Marshallsingel 52, Heerlen, h.o.d.n. RUOFF
PRINT, Lentestraat 9-C, Heerlen (flnr. 13928).

7. P. EWE, Burg. Gijsenstraat 24, Landgraaf, v/h h.o.
d.n. café Dug Out, Hereweg 133, Landgraaf (flnr.
13941).

VERIFICATIEVERGADERING:
In het faillissement van EURODRAAD BV, gevestigd te
Valkenburg a/d Geul, kantoorhoudende te 6211 CJ
Maastricht, Markt 28, is door de Rechter-Commissaris
bepaald dat de verificatievergadering zal worden ge-
houden op maandag 6 april 1992 te 14.00 uur in voor-
melde rechtbank.
De schuldvorderingen moeten worden ingediend uiter-
lijk op 20 maart 1992 bij de curator mr. H.J.M. Stassen,
Cauberg 18, 6301 BT Valkenburg a/d Geul (flnr.
13748).
SURSÉANCE VAN BETALING GEËINDIGD DOOR
HOMOLOGATIE VAN HET AKKOORD D.D. 2 MAART
1992:
AANNEMERSBEDRIJF GEBRS. GORISSEN BV., Eint-
hovenstraat 2. Geleen (rep.nr. 1649/88).
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Voor zon bui wil

niemand
schuilen!

Bezorg het
Limburgs
Dagblad

en je komt ook in
aanmerking voor
die vele extra's.

Meerweten?
Bel 045-739881
en vraag naar
H. van de Ven.

Limburgs
Dagblad

Uw huis op dit formaat in
de krant kost meestal

minder dan een maand
hypotheekrente en

verkoopt sneller, want:

Jehuis
in dekrant

brengt mensen
over de vloer.
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OPEL ASTRA STATIONWAGON h

GEEN j
9TOTSTYPE
Afgebeeld: Opel Astra Club Stationwagon. " f
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De Opel Astra Stationwagon is enorm latiesysteem met mikrofilters, de handbediende *
veelzijdig. Door de week is vooral een repre- niveauregeling, stereo-inbouwset met 6 speakers
sentatieve auto van groot belang voor uw werk. en sportieve dakantenne en het Dual-Function
In het weekend daarentegen ontpopt hij zich, Astra-display. En qua milieubewuste toepas-
o.a. door de in delen neerklapbare achterbank- singen, door o.a. de recyclebare onderdelen en

leuning, als een royale allesvervoerder. lakken op waterbasis.
Om er met het hele gezin, inclusief De Opel Astra Stationwagon biedt ude

beestenboel, lekker op uit te trekken. Of, om er keuze uit tal van motoren: van de zuinige I.4i-
bijvoorbeeld planten en struiken mee op te halen tot de krachtige 2.0i-motor. Kortom, de Astra
bij het tuincentrum. Stationwagon is 'n auto waarmee u zich onder-

De Astra Stationwagon is dus bepaald scheidt van uw medeweggebruikers. Alleen al
geen 9 tot 5 type. Hij is natuurlijk beslist wèl een door zn aparte vormgeving,
volbloed Astra, de nieuwe norm in zijn klasse. Dat zult u meteen al ontdekken tijdens'n

Qua veiligheid, door o.a. het actieve uitgebreide proefrit! De Astra Stationwagon is
veiligheidsgordelsysteem en de stalen balken in leverbaar vanaf’ 31.750,-. <rrxr look^fé-^'
de portieren. Qua standaarduitrustingsniveau,

Z D OPEL-FINANCIERING. Uw partner in geldzaken. _P_m_-i-fc_--i_l f~~\1 1 J 1 i Prijzen inclusief8.T.W., exclusiefkosten rijklaar maken. M___i_b~i I T____dooro.a. het geavanceerde ïnteneur-lucntrecircu- Prijs-enspednkauewijzigmgen voorhouden. UrCL \ZJ

ONDERGA DE ASTRA

IllllllllllllllllllUllllUllllllllllllllJllllllllUllllllllllllllllllllllUllUlUllllllllllUllllllllllllllllllUllUlllllllllllllllllllUllllUlUlllllllllllllllltlllUlllllUllillllllllllllllll

lijdelijk een ander
thuis gezocht.

Jaarlijks zijn er duizenden kinderen en jonge- ■ 'ren die voor korte of lange tijd niet door hun eigen i Naam: dhr/mevr - i
ouders verzorgd kunnen worden. Voor hen zoeken de | straat i
Centrales voor Pleegzorg geschikte pleegouders. j ft)Stcode Tel j
Wilt u weten wat het is om pleegouder te zijn? Stuur Plaats Prov ■I U hoeft geen postzegel te plakken.
dan de coupon in een open envelop naar: L_ - J

Centrale voor Pleeggezinnen.
Antwoordnummer 1100, 6130 VB Sittard.

lllllilllllllllllilllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllM

CARNAVALSBLUTSJ..!
Met carnaval zijn we allemaal in een vrolijke stemming. En zo hoort het oo^- [M W^

Toch kunnen zich in het feestgedruis onprettige c/i'ngen oordo^-
Door toedoen van anderen of onoplettendheid van uzelf loopt uw "'' _t_To_| ___

schade op! Gelukkig is er dan Autoschade de Vries voor sne\ e _Pfl*!^__
vakkundig schadeherstel. Dus feestneuzen opgelet en glaasje op? ___

J^^—HtSfcil^—l __k

rL£3HW iY\_l __~I __. * -■—" _■—*■_■ _. .___-'''___F## il_VT_»^_w^H _CwKïn-^_l

autoschade^=QJ) de Vries bv pw(LT^^i 1
Grasbroekerweg 28, Heerlen. Telefoon 045 "7224 63 j§P' ____n» »#__il__»_^^«
.-v^ \-sfi^ >sj>v, ~^J^_«^^3rjslr___B ___^IS_______^^________P^^^__^,' ~^^



Krabbe vermoedt
sabotage

SUNDSVALL - De overwin-
ning in de laatste slalom van het
seizoen was voor Julie Parisien,
de wereldbeker slalom voor Vre-
fti Schneider. Voor de 20-jarigeAmerikaanse betrof het in
Sundsvall haar eerste zege in een
*ereldbeker-race. Voor Schnei-der was de wereldbeker slalomde vierde.

Laatste slalom
Voor Parisien

GELEEN - JohnFennell uit Ge-
leen heeft in Utrecht beslag ge-
legd op de tweede plaats in het
Nederlands kampioenschap po-
Werlift. Bruinings ging hem in
de eindstand nipt vooraf. John
Fennell liep aanvankelijk een be-
hoorlijke achterstand op, maarhij kwam naarmate het program-ma vorderde steeds dichter in de
buurt van de top. De poging om
de leiders van de troon te stotenkon echter niet in daden omge-
zet worden. „Jammer", aldusJohn Fennell. „Vooraf zou ik

de tweede plaats getekendhebben, maar als je in de practijk
Ook nog kanshebber op goud
"lijkt te zijn, doet het toch wel
even pijn om met zilver naar
huis te moeten."

ZEIST - De tuchtcommissie
van de KNVB heeft vijf spelers
geschorst: R.Wijnands (FC
Utrecht) voor twee wedstrijden,
E. Eger (Excelsior), R. Cobussen
(Haarlem), P. Visser (Heracles),
T. Hauwen (Veendam) allen een
wedstrijd.

INDIANAPOLIS - De tweede dagvan de Amerikaanse selectiewed-strijden voor de Spelen van Barce-lona heeft een wereldrecord zwem-
men opgeleverd. Anita Nall, vijftien
jaar, l meter 67 groot en 56 kilo'zwaar', was in de series van de 200
meter schoolslag de snelste met2.25,92. Zij bleef daarmee bijna
acht-tiende van een seconde onder
de recordtijd van Silke Hörner, diebij de Spelen van Seoel 2.26,71 had
gezwommen.

Meetpoint/Eaters, thuis
moet het gebeuren

LEIPZIG - Tweevoudigwereld-kampioene Katrin Krabbe sluitJtiet uit, dat bij de dopingcontro-
'e in Zuid-Afrika sabotage is
gepleegd. Tegenover het week-
blad Bunte zei ze anders niet tekunnen verklaren waarom de
ürine-stalen van haar GritBreuer en Silke Möller identiek?ljn. Het drietal werd voor vierJaar uitgesloten, maar is tegen de
schorsing door de Duitse atle-
Jjekbond in beroep gegaan. DeI?LV maakte daarop bekend dat
de hoorzittingen nog voor eind
■naart zullen beginnen. Deze zul-len openbaar zijn.

PLYMOUTH - Peter Shilton,
125 interlandwedstrijden voor
Engeland, heeft maandag een
contract als speler-manager gete-
kend bij Plymouth Argyle. De
Zuidengelse club staat in de de-
gradatiezone van detweede divi-
sie.

Shilton manager
bij Plymouth

sport in cijfers
TENNIS
Wereldranglijst mannen: 1. Courier 3884
punten, 2. Edberg 3642 p, 3. Becker 2738
p, 4. Sampras 2580 p, 5. Stich 2460 p, 6.
Forget 2091 p, 7. Ivanisevic 1858 p, 8.
Lendl 1703 p, 9. Korda 1651 p, 10. Emilio
Sanchez 1617 p, 11. Novaeek 1519 p, 12.
Agassi 1517 p, 13. Wheaton 1506 p, 14.
Bruguera 1465 p. 15. Chang 1432 p, 16.
Gustafsson 1294 p, 17. Rostagno 1269 p,
18. Volkov 1179 p, 19. Ferreira 1159p, 20.Gilbert 1137 p, 27. Krajicek 992 p, 34.
Haarhuis 889 p, 41. Siemerink 769 p, 62.
Schapers 544 p, 90. Koevermans 387 p,
104. Eltingh 344 p, 224. Nrjssen 132p, 228.Groen 127 p.
Wereldranglijst vrouwen per 2 maart: 1
Seles 282 p, 2. Graf 230 p, 3. Sabatini 206
p, 4. Navratilova 183 p, 5. Sanchez 145 p,
6. Capriati 136 p, 7. Mary Joe Fernandez
114 p, 8. Martinez 98 p, 9. Maleeva-Frag-
nière 93 p, 10. Novotna 84 p, 11. Huber 76p, 12.Katerina Maleeva 72 p, 13. Mesjki 64p, 14. Tauziat 64 p, 15. Garrison 59 p, 33.Schultz 30 p, 58. Bollegraf 20 p, 68. Muns-
Jagerman 16 p.
Scottsdale (VS), mannen, 500.000 gulden.
Finale: Pescosolido - Gilbert 6-0 1-6 6-4.
Indian Wells (VS). Vrouwen, 675.000 gul-
den. Finale: Seles - Conchita Martinez 6-3
6-1. Dubbelspel: Rehe/Kohde-Kilsch -Hetherington/Rinaldi 6-3 6-3.

een. „Bij ons zit de kracht voor-
namelijk in het collectief', aldus
Boh. „Zaak is om een gaatje in
de Utrechtse verdediging te vin-
den."
Antoin Geesink, de aanvoerder
van het team uit Utrecht, zegt op
zijn beurt: „Het zal voor ons een
heel zware klus worden om in de
eerstvolgende ontmoetingen het
succes van vorige week te pro-
longeren. Vooral in conditioneel
opzicht heeft Meetpoint/Eaters
veel in huis. Feitelijk is iedere
ontmoeting in deze eindronde
een finale."
Overigens start morgenavond na
afloop van de wedstrijd in Ge-
leen reeds de voorverkoop voor
de twee dagen later geprogram-
meerde return. Geïnteresseerden
voor een bezoek aan het duel in
Utrecht kunnen ook donderdag-
avond (tussen 19.00 en 20.00 uur)
in Glanerbrook entreekaarten
verkrijgen.

Surrogaat

„Iedereen die mij kent weet dat ik
geen vechtersbaas ben", zegt Koop-
mans. „Zeven minutenvoor tijd jut-
te de coach van Bracknell echter
een van zijn spelers op Hunt te pak-ken. In het heetst van de strijd riep
ik toen: 'kill that guy'. Die uitspraak
werd op de geluidsband van de vi-
deo vastgelegd. En op die uitspraak
kreeg ik levenslang." Roger Hunt
voerde de opdracht van zijn coach
bijna letterlijk uit. Hij bezorgde
Bracknell-speler Odelein een gebro-
ken kaak en jukbeen.
Koopmans betreurt de uitspraak,
maar verwijt zich zelf niets. ,,'Kill
that guy' is een doodgewone Ameri-
kaanse sportterm, die in elke Ame-
rikaanse sport wordt gebruikt. In
het basketbal, in het honkbal en in
het ijshockey. Het is natuurlijk niet
letterlijk gemeend, maar een agres-
sieve aanmoediging. Nederlanders :
zouden zeggen: 'pak die goser'. In
die zin heb ik het ook bedoeld."
De Nederlander, die aan zijn tweede 'seizoen bij Murrayfield (onder de 'rook van Edinburgh) bezig is, wordt 'in de rug gedekt door club en spe- 'Iers. „De spelerswilden de competi- 'tie boycotten. Onder druk van het
bestuur en van mij zijn ze van dat
plan afgestapt. Ik heb vier interna-
tionals in myn ploeg, die onmiddel-
lijk hebben bedankt voor het Britse
team. Het bestuur wil mij nog
steeds een vijfjarig contract aanbie-
den. Zoveel respect hebben ze voor
mij. Ik heb steunbetuigingen van
andere coaches ontvangen."
Dat wordt bevestigd door Willem
van 't Wout, de baasvan Rotterdam.
„Ik hebKoopmans leren kennen als
een integere coach. Absoluut geen
man die vechtpartijen uitlokt en er
direct op los timmert. Deze affaire
past absoluut niet bij hem." Vol-
gens Koopmans stinkt de affaire.
„Kijk, ik ben niet trots op mijn uit-
spraak. Maar de zaak is voor de
Britse bond een voorwendsel mij
eruit te werken."
Koopmans (38) speelde zeventien
jaar in Nederland, waarvan twaalf
seizoenen by Heerenveen. Hij
kwam 175keer uit voor de nationale
ploeg, speelde op het Olympisch

toernooi in Lake Placid 1980 en vele
wereldkampioenschappen. „Ik heb
in mijn hele carrière nog nooit een
match-penalty of misconduct ge-
kregen. Dat wil toch wel wat zeg-
gen." Na zijn actieve loopbaan was
hij trainer/coach bij Rotterdam,
Groningen, Heerenveen en twee
jaarassistent-bondscoach van Larry
van Wieren.

de training heeft coach Stewartzijn ploeg vooral gewezen op de
onnodige tijdstraffen, die vorige
week voor een groot deel de ne-
derlaag bepaalden. Ook heeft
Stewart een tactisch concept uit-
gewerkt, waardoor de defensieve
speelwijze van de tegenstander
afgestraft kan worden. In verde-
digend opzicht heeft Pro Badge/
Utrecht immers een repuatie.Riek Boh van Meetpoint/Eaters
erkende dat na afloop van de
wedstrijd afgelopen vrijdag met-

Vrijdag staat dan weer een visite
aan de domstad op het program-
ma. Optimistisch durft men in
het Geleense kamp zelfs al een
datum te prikken waarop men
zich Nederlands kampioen kan
noemen: zondag 8 maart.
Veel carnaval hebben de spelers
van Meetpoint/Eaters niet ge-
vierd. De trainingen zijn gewoon
doorgegaan, hetgeen met het oog
op de belangen die op het spel
staan ook niet zó verwonderlijk
genoemd mag worden. Tijdens

GELEEN - Hoewel de eerstewedstrijd in een reeks van vijf
om de nationale ijshockeytitel
tegen Pro Badge/Utrecht verlo-
ren werd, is het zelfvertrouwenbij Meetpoint/Eaters groot. Om
half acht morgenavond kan de
Geleense ploeg dit voor eigen
publiek in Glanerbrook tonen,
door de return zegevierend af te
sluiten en daarmee de standweer in evenwicht te brengen.

INDIAN WELLS/SCOTTSDA-
LE - Monica Seles heeft de fina-
le gewonnen van het 350.000
dollar-tennistoernooi in Indian
Wells. Ze versloeg in de eind-
strijd de Spaanse Conchita Mar-
tinez in twee sets, 6-3 6-1. Het
was de derde toernooizege dit
seizoen na de overwinningen in
Australië en Essen. In Scottsda-
le, Arizona, versloeg de 20-jarige
Italiaan Stefano Pescosolido in
de finale Brad Gilbert met 6-0,
1-6, 6-4.

IJshockeycoach Leo Koopmans in beroep tegen levenslange schorsing

'Ik ben geen vechtersbaas'
Derde zege voor
Monica Seles

Amok
Maar daaruit mag je
niet de conclusie trek-
ken, dat dat dus altijd
en overal gebeurt, dat
de grote leugen het pe-
loton regeert en dat het
een grote beerput is."

Voor de vuist weg

vrouwen die door hun
tiran van een vent ge-
dwongen worden naar
het voetbal te kijken."

Rik de Saedeleer, voet-balcommentator, in de
Krant op Zondag: „Ooit
ben ik ermee begonnen
de kolder in mijn hoofd
ook voor de microfoon
Uit te spreken. Ik merk-
te, dat het op prijs werd
gesteld. Vooral door de
honderdduizenden

Milko Djurovski, voet-
baller van FC Gronin-
gen, in de Winschoter
Couran: „De scheids-
rechters bij onze wed-
strijden tegen Den
Haag en De Graafschap
waren criminelen."Bart Veldkamp, schaat-

ser, in Sport Internatio-
nal: „Racisme vind ik
het ergste wat er be-
staat op deze wereld.
Na de mensheid zelf."

Henk Spaan, colum-
nist, in Sport Interna-
tional: „Als Ria Visser
een kakelendekip is, en
dat is ze, dan is Sierd de
Vos een impotent haan-
tje."

Los Angeles. Marathon. Mannen: 1.Trea-
cy(ler) 2.12.28, 2.Rocha 2.12.54,3.Renner
2.14.13,4. Santana 2.14.26, 5. Driss 2.14.44.Vrouwen: 1. Biktajirova 2.26.23, 2. Boe-
rangoelova 2.28.12, 3. Pressler 2.29.40.
Utrecht, NK veldlopen. Klassering Lim-burgers in de door Tony Dirks gewonnen
titelstrijd voor heren (223 deelnemers,
12,450 km in 37 minuten en 38 sec): 5.
Marco Gielen 38.41, 8. Nico Hamers 39.11,
23. Paul Hagedoren 40.36, 25. Wil Goes-sens 40.41, 40. Paul Römkens 41.35, 46.
Ad Diederen 41.46, 54. John Janssen
41.59, 59. Ed Janssen 42.09. Dames: 1.
Carlien Harms 4650 meter in 16.19, 11.
Helle Vullings 17.12, 25. Sandra Hofmans
18.08, 26. Liesbeth Thurlings 18.13, 27. Vi-
vian Ruyters 18.21, 30. Wilma Rusman
18.33. Jongens A: 1. Greg van Hest, 8. Ab-
dilahi Moussa, 12. Patrick Bouten, 13.
Fausto Sassen, 31. Jürgen de Haan. Jon-
gens B: 1. Aamoud Seldenthuis, 4. Roy
van Son, 8. Ralf Courage, 10. Sander,
Schutgens, 13. Marco Ramakers, 18. Bas
Wehrung, 20. Pascal Gielen. Meisjes B: 1.
Anjolie Wisse, 6. Diana Jennen, 12. Marjo-
lein Driessen.

ATLETIEK

Rik de Saedeleer, we-
derom: „Als politiek lei-
der zou Cruijff een
gevaarlijke dictator
zijn."

Maarten Ducrot, ex-
Wielrenner, in de Volks-
krant: „Als ik tegen
mijn verzorger had ge-
zegd, ik wil een neger,
dat is zon grote ampul
hartstikke vol pep, dan
had ik 'm gekregen.

Stukadoor
Koploper SK Lommei
in de Belgische eerste
divisie wordt op de hie-
len gezeten door de
Walen van FC Seraing.

Bedenktijd

SKI
Sundsvall, Zweden. Wereldbeker slalom
vrouwen. 1. Parisien (VS) 1.19,98 (40,67 +
39,31),- 2. Wiberg 1.20,54 (41,03+39,51), 3.
Buder 1.21,26 (40,90+40,36), 4. Wachter'
1.21,39 (41,04+40,35), 5. Schneider 1.21,73
(41,91+39,82). Stand wereldbeker slalom:
.1. en eindWinnares: Schneider 511 pnt, 2..
Wiberg 445 p, 3. Fernandez-Ochoa 413 p,"
4. Kronberger 369 p, 5. Coberger 335 p.
Stand wereldbeker algemeen: 1. Kron-^
berger 942 pnt, 2. Schneider 902 p, 3-
Merle 764 p, 4. Wiberg 749 p, 5. Guither
746 p.
Isny,Duitsland. Kampioenschappen ski-
lopen voor lage- en sneeuwloze landen:
Mannen 15 km vrye süjl: 1. Krouwel
(Ned), 36.24,2, 2. Carrara (It) 36.30,0, 3.
Bianzina (It) 36.30,5, 7. Vermeuelen (Ned)
36.57,6, 8. Puijk (Ned) 37.07,5.Vrouwen 10
km vrije stijl: 1. Bianchetti (It) 30.49,0, 2.
Bozsik (Hong) 30.59,0, 3. Van Schijndel
(Ned) 31,18,1, 4.Ten Bosch (Ned) 31.25,5.

Harry Brokking laat de Belgen nog even spartelen.
De volleybaltrainer, door de Nederlandse topspe-
lers afgeschoten ten faveure van 'professor' Arie
Selinger, kan in België zó aan de smash als bonds-
coach. Zijn financiële eisen zijn echter aan de hoge
kant. De Belgische bond heeft hem gevraagd of het
niet een ietsje minder kan, waarop Brokking
prompt bedenktijd heeft gevraagd. Intussen geniet
hij concurrentie van drie buitenlandse kandidaten,
onder wie de Argentijn Pisani. Als Brokking niet
uitkijkt, is hij opnieuw de pisang.

Record" Diego Maradona, puntje van de tong tussen de lippen, voetbalt
weer. De voormalige superstar vertoont zijn kunsten in dienst van
het Argentijnse TV-station Canal 11, dat minivoetbal tussen vip-
teams organiseert. Maradona tekende een contract dat hem ver-
plicht elke zondag in actie te komen op de buis. Surrogaat voor een
balkunstenaar. Foto: epa

De Marathon van
Los Angeles werd
overschaduwd
door de dood van
een toeschouwer.
Hij maakte amok
bij de finish en
werd door twee po-
litiemannen dood-
geschoten. Het
incident gebeurde
enkele minuten na-
dat de ler John
Treacy winnend de
streep was gepas-
seerd. De toe-
schouwer viel twee
politieagenten
aan, drukte beiden
op destraat en pro-
beerde bij een van
de twee het dienst-
pistool uit het hol-
ster te rukken. De
agenten, die ver-
moedden dat de
man onder invloed
van drugs handel-
de, voelden zich
bedreigd en zagen
geen andere oplos-
sing dan de man
neer te schieten.
Het bevrijdende
startschot werd
ruim twee uur later
gevolgd door een
tragische knal.

De nakende Olympische Spelen hebben een gun-
stige invloed op de misdaadcijfers van Barcelona.
Het aantal delicten ging twee procent naar bene-
den, een recordcijfer. Dat is te danken aan de vei-
ligheidsoperatie, die in september begon met de
komst van zevenhonderd politieagenten. Begin ja-
nuari werden daar nog eens driehonderd agenten
aan toegevoegd. Tijdens deSpelen worden tiendui-
zend agenten en vijfduizend manschappen van de
burgerwacht ingezet, geassisteerd door driedui-
zend militairen. Meer records, minder misdaad.

Jubel (1)
WIELRENNEN
Ronde van Mallorca, profs en amateurs
Tweede etappe Calvis-Calvis: 1.Gonzale:
Salvador 147 km in 3.46.01, 2. Esparza, 3
Dick Dekker, 4. Rosado, 5. Guttierez, al-
len z.t. als Gonzalez Salvador. Algemeen
klassement: 1. Gonzalez Salvador 5.56.30.
2. Guttierez, 3. Kenneth Weltz, 4. Guenet
xea, 5. Manual-Jorge Dominguez, 7. Dek-
ker, allen z.t. als Gonzalez Salvador.

SCHAKEN
Linares. Afgebroken partijen vijfde en'
zesde ronde: Gelfand Kasparov 0-1, Lju-'
bojevic-Illescas 0-1, Illescas-Karpov 0-1,!
Ivantsjoek-Beljavski 1/2-1/2. Stand na zesi
ronden: 1.Kasparov 4 1/2 punten, 2. Bel-1javski, Karpov 4 p, 4. Gelfand, Illescas.Joesoepov 3,5 p, 7. Ivantsjoek, Salov.iTimman 3 p, 10. Short 2 1/2 p, 11. Anand.'
Barejev, Speelman 2 p, 14. Ljubojevic ij
1/2 p. De zevende ronde wordt vandaag
gespeeld.

Doordraver
Naast de winnende wielrenner Olaf Ludwig
zorgde in Kuurne ook een ander 'renpaard'
voor opschudding. Na een koers op de plaat-
selijke baan ging het paard aan de haal.

Het wipte pikeur Marina Denoo van de sulky
en verkoos holderdebolder een wilde rit
dwars door het centrum van de stad. Een
autobus en vijf personenwagens liepen blik-
schade op.

De politie van Kuurne, geassisteerd door col-lega's uit Harelbeke en Waregem, had het
nakijken. De triomfantelijke doordraver liet
zich pas beteugelen voor de deur van de uit-
spanning, café De Toren.

De beste der de lat staat. Nico is
stukadoor. Als het kri-
tiek wordt, pleistert hij
zijn doel dicht.

" Nico Hanssen

De voorsprong sbnkt
gedurig. In de thuis-
wedstrijd tegen FC
Eeklo, nota bene een
ploeg uit de grauwe
middenmoot, ging het
bijna compleet mis.
Door een vroege, rake
kopbal van N'Ganzadi
leek er geen vuiltje aan
de lucht, maar daarna
was het huilen met de
Lommelse pet op. Maar
goed dat Nico Hanssen
uit Heerlen-Noord on-

" Eric Viscaal
Vandereycken? „Euh...
neen. Als ik nu wat zeg,
hang ik." Breek hem de
mond niet open.

Zwijgplicht
Eric Viscaal, door trai-
ner René Vandereyc-
ken 'wegens onbesuis-
de uitspraken' gepas-
seerd voor de uitwed-
strijd tegen Waregem,
verwacht dat hij mor-
gen toch van de partij is
met zijn ploeg AA Gent
tegen Ajax. Hij heeft
zijn lesje geleerd. Na af-
loop van anderhalf uurbankzitten biechtte hij:
»,Een rot gevoel, maar
eigenlijk wil ik er nu
het liefst niets over
kwijt. Ik wil geen on-
rust zaaien." Ruzie met

Terreur
Bayern München hengelt bij monde van Franz
t

6
d

e
l
nbauer met nadruk naar de gunsten van Ot-to Rehhagel. De coach, die nog een contract tot

juni volgend jaar bij Werder Bremen heeft, wordthelemaal zenuwachtig van de onverholen belang-stelling uit het Beierse.

Rijzende zon
ïnbet keirin-rennen, een sprintnummer op de
wielerbaan, hebben de Japanners al menige
wereldkampioen voortgebracht. Op de weg
gaat het met defietsende jongerenuithet land
van derijzende zon mindervlot, ofschoon het
hen aan lefniet ontbreekt. Sangu Tadashi, an-
derhalve meter groot, demonstreerde datin de
Omloop Het Volk, waaraan hij ais lid var» de
Nederlandse Elroploeg deelnam. Honderd
meter na de start demarreerde hij. Achthon-
derd meter verder was hij echter alweer kop-
loper af. Sangu Tadashi verstopte zich vervol-
gens een uur lang ir» het peloton, datrichting
Vlaamse heuvels koerste. Daar werd hij op zó-
veel minuten achterstand gereden, dat het
begeleidend politiedetachement maar wat blij
was toen hij voorbij de Oude Kwaremont in
de bezenrwagen stapte. Het verkeer op de
kruispunten hoefde aldus niet meer vele mi-
nuten tegengehouden te worden; totdat dekleine Japanner als sluitstuk van dekaravaanwas gepasseerd.

Robert Prosniecki, de beroemde middenveldervan
Real Madrid, zal tijdens het Europees kampioen-
schap in Zweden niet aantreden. Dat lijktvreemd,
want hij beschouwt zichzelf als een echte Joego-
slaaf. Zijn vader is Kroaat, zijn moeder Servisch.
Robert Prosniecki is gezwicht voor terreur. „Kroa-
ten hebben gedreigd dat ze de fabriek van mijn
vader zullen opblazen als ik meedoe aan het toer-
nooi in Zweden."

Rehhagel moet bij Bayern het roer overnemen vanSören Lerby, die geen diploma heeft. De vraag isalleen, wanneer Otto naar München gaat, meteenof pas met ingang van het nieuwe seizoen. „Datbepaal ik zelf." Hij heeft gemakkelijk praten. Reh-hagel staat bekend als 'de beste trainer die op demarkt is.

" Boris Becker
emotieloos." Michael
Schumacher uitKerpen
bij Keulen staat dit jaar
onder contract bij Be-
netton. „Maar," zweert
hij, zoals het een recht-
geaarde Duitser be-
taamt, „ik stap onmid-
dellijk over naar Merce-
des als de fabriek
volgend jaar terugkeert
in de Formule 1."

„Boris is weer op weg
naar de top," jubelt de
Aachener Volkszeitung.
„Met honderdzesenne-
gentig kilometer per
uur had Becker in Rot-
terdam de hardste op-
slag," meet Welt am
Sonntag. „Nu begint de
jacht op de nummer
één van de wereld."
Duitsland loopt met de
borst vooruit.

Helemaal plat liggen de
oosterburen voor Mi-
chael Schumacher. „De
23-jarige shooting-star
van de Formule 1
maakte furore in de
Grote Prijs van Zuid-
Afrika," schrijven de
kranten. „Met zijn vier-
de plaats reed hij zich
regelrecht in de Welt-
klasse. Snel, precies en

Jubel (2)
DAMMEN
Partenay, Frankrijk. EK mannen, zeven-
de ronde: Koyfman-Uhlig 2-0, Van der
Zee-Hubner 1-1, Meijer-Jansen 0-2, Ma-
chado-Borghetti 0-2, Vandeberg-Clerc
1-1, Valneris-Boezinski 2-0, Marek-Cor-
dier 0-2, Foerman-Ribakov 2-0, Wigman-
Chmiel 1-1, Issalene-Schwartsman 0-2.
Stand: 1. Koyfman, Valneris 12 pnt, 3.
Foerman, Jansen 11 p, 5. Clerc, Schwarts-
man. Van der Zee 9 p, 8. Boezinksi.
Meijer, Ribakov 8 p, 11. Chmiel 7 p, 12.
Vandeberg 6 p, 13. Borghetti, Cordier,
Hubner, Wigman 5 p, 17. Issalene, Macha-
do 3 p, 19. Marek, Uhlig 2 p.
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Tweede plaats
John Fennell

I# Voor Meetpoint/Eaters klinkt morgenavond het uur van de waarheid. Nieuw verlies in
de strijd om denationale titel betekent bijna uitschakeling. Foto: PETER ROOZEN

" Harry Brokking

DEN HAAG - Paul Haarhuis is
door zijn plaats in de halve fina-
les van het tennistoernooi van
Rotterdam gestegen op de door
Jim Courier aangevoerde ATP-
wereldranglijst. Van de 36e naar
de 34e positie. De stijging was
miniem omdat de Brabander in
de Maasstad veel punten te ver-
dedigen had. Vorig jaar bereikte
hij eveneens de laatste vier. Jan
Siemerink klom slechts één
plaats, van 42 naar 41. Beste Ne-
derlander bleef Richard Kraji-
cek. Hij consolideerde zijn 27e
plaats.

Haarhuis klimt
twee plaatsen

KNVB schorst
vijf spelers

Van onze correspondent

MURRAYFIELD - Onze landgenoot Leo Koopmans (38) gaat
in beroep tegen de levenslange schorsing, die de Britse ijshoc-keybond over hem heeft uitgesproken. De oud-internationalwerd als coach van de Schotse club Murrayfield Racers ge-
schorst na onverkwikkelijkheden in de competitiewedstrijd
tegen de Bracknell Bees. Speler Roger Hunt werd eveneenslevenslang uitgesloten.

Wereldrecord
Anita Nall

verlenging



06-lijnen
Nieuw het

Telebordeel
Meisjes doen wat jij wilt en
geven ook hun geheime tel.

nr. aan je door
06-320.320.85 - 75 et p/m

(boven de 18 jr)

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 sexervanng 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 In sexafspraakje
06-320.330.66 - 50 et p/m
Dames die zich vervelen

Sexkontakt
06-320.330.79 - 50 et p/m

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)

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

06-320.330.91 (50 cpm)
Zoek je een lekkere knul?

Gay dating
06-320.330.95 (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 cpm)

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 jongensbellen
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).

De Sexmachien
harde porno v. elke smaak
06-320.326.80 - 100 cpm

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)

Kontakten/Klubs

’ 50,- all-in
Tel. 045-423608

INieuw bij Angel!
Travestiet en Transsexueel

"Simpley the Best"

!Bij Angel! privé en escort
met 3 nieuwe meisjes v.a. 20 jaarmet (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.

iGespierde 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.

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.

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.

Brigi-Chantal
Daar is 't altijd carnaval,

11.00-23.00. 045-254598.
Shirley privé

ook zond. 045-727538

G.G.D.
Geslachtsziek-
tenbestrijding

24 uurs infolijn
Tel. 045-740136

Knappe sexy meisjes in
nylonkousjes bij

Yvonne
Kapelweg 4, K'rade. 045-
-425100 7 dgn. open 11-24

uur, zond, van 15-23 u.

Nieuw
Privé Sandra

Ma. t/m vrijd. 10-22 uur.
Tel. 046-757517.
Höpse eine H
Mosse effe belle!!

LYDIA
Moandig en dehnsdig van

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

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., ■.

OntdekNu
UwAndenelk.

(Met Een Gratis Tweede Bril.)
Ideaal voor een tweede imago, maar ook perfect voor __T79¥^___i ■" "1

wie zn eerste bril altijd kwijt is... Tegen inlevering van de lli.iil/jm ' BON VQQR 'N TWEEDE BRIL GRATIS, j
bon krijgt U bij ons een tweede bril gratis. Compleet met j Met deze bon krijgt u bij aankoop van een bril een tweede i
glazen. Want, Pearle is Kijkplezier. Wé/£^£J^J^2^^^..... ! bril gratis. Dit aanbod is geldig in ledere Pearle- of Pearle |Niet in het minst ook door de enorme keuze, het per-
soonlijke advies en de snelle service. Kom langs met de UpnylpTr T^illrnlpTlP'r i Exera"-winliel'waar u ,evenl de exac,e volwaarden vindt, i
bon. En vergeet uw andere ik niet mee te brengen. 1 C^U-IC LJ I\l|i\UlC-*lvl> L ._.. - - J

t

Beek, In de Makado (ingang Oost) Pearle Express: Heerlen, Promenade 129 - Maastricht, Vrijthof 16a -
Sittard, Tempelplein 7b (naast EDAH)

, ; J

Wat zetten we
deze week op tafel?

1111 Verkade Wasa knackebröd,
liil sesam, pak

2 x 200 gram "*» 3#Br Z99
\ / of lichtgewicht

n-ir\\ f pak 2 x 250 gram *» 2J9 Z79
Cd 30+ kaas, '33% minder zout,

j 1 vers van't mes
of vacuüm verpakt,
kilo ®®®ië^a 13.50

Ch Krentenbollen,
zak 6 stuks

w

/
Schouderkarbonade, c I
500 gram &?5 5.49 |
kilo «m» 12tf9 9.99 |
Oh Kippebouten, !
6 stuks ca. 1600 gram ®®®© 8.99 \J
Ch Superbintje,
zak 5 kilo 2.98 Ai^zak 21/2 kilo 1.49

wio'' 1.99

111lUit de bedieningsafdeling:
§||| Gegrillde casselerrib,
f 100 gram 2.49
V

'

Uit de diepvries:
Ch Pizza Tre Formaggi,
Al Prosciutto ofAl Funghi,
per stuk s£ü 4.50

1 Ch Blanc de blancs,
'n droge, witte Franse wijn,
fles 1 liter . M54.45
i

Sr2__S ..,^«f-
meel CflM B_B__Jin»ii wnMÊÊÊÊM

Bfil: CTI Pannekoekmeel, ** "JHP|g§M pak 400 gram 129 \d\d ol" CH Badschuim,
,__ Unera smeerpaté, Ipl ~lverselS°rte|l\ Q/IQIf^^lArdenner, crème, tüinkruiden ljjl» flacon 1000 ml A&5 ÓAV

QL-___i kulpje 125 gramJ^ST 1.69 iSjPffif Ch Keukenrollen,

*whiskas, i^ljliniE pa Stu^ 2.99
diverse soorten, - nr^ '
hlik 4DD Dram UaCT hH AH-Servicelljn: bel gratis 06-0305.
Ulirv tuu giaill _±T3:7 _..VS«/ Artikelen waar kleine cijfertjesbijstaan kunt u alléén I
Spaar VOOr plUChe kat kopen in AH-winkels waar een van die kleine cijfers ., , . ii, i op de deur staat. Prijzen gelden van dinsdag 3 t/m B_B1 (Zie de Verpakking).* zaterdag 7 maart as.

'sLands grootstekruidenier blijft op dekleintjes letten.l
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