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Ziekte versteent
helft van lichaam
PORTLAND - De
rechterhelft van hetlichaam van de11-jarige Robin
Newton uit de
Amerikaanse stad
Portland is zo hard
j*ls steen; de linker-
helft is normaal.

Robin lijdt aan een

uiterst zeldzame en
mysterieuze ziekte
die spieren in been
doet veranderen.

Artsen zeggen nog
nooit zoiets gezien
te hebben als bij
het meisje. Het zie-
ke weefsel is pre-
cies symmetrisch

gescheiden over de
lengte van haar
ruggegraat van
haar gezonde weef-
sel.
De oorzaak yan de
ziekte is onbekend
en er is dan ook
geen geneesmiddel
voor. Het enige dat
de artsen, ouders,
broertjes, zusjes en
vrienden voor Ro-
bin kunnen doen is
haar leven zo aan-
genaam mogelijk
maken.
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Materiaal
Ku Klux Klan

in Rotterdam
I?^TERDAM - Onbekenden
obben gistermiddag in dePaanse Polder in Rotterdam

°Paganda-materiaal verspreid
j.nderacistische organisatieKvUx Kian. De stencils werden

achter de ruitewis-. rs van negen personenauto's; /<- de Thurledeweg. De Rotter-
onj?Se politie is inmiddels een
he u zoek begonnen naar de

""Komst daarvan.

tjp, stencils hebben vooral be-,je^r"në °P de inspanningen van
,j *^u Klux Kian in de Verenig-
s. Staten. Slechts in het kort
vP

"n 'gebrekkig' Nederlands
Vq

meld dat de Kian ook opkomt
Unrt e reenten van de Neder-
hip s' <~>m e re(ien zouden erJ. r al verscheidene Klan-leden
af)> zo staat in het pamflet. Als
b re s van deKian staat een post-Us "n de VS vermeld.

ov "°tterdamse politie kreeg
ste^ e versPreiding van de

**-cils woensdagmiddag eerst
r^p. anonieme tip binnen. Later
list 6 zich ook een automol:,i"
fa ' d"e onaangenaam was ver-
Vq or de stencils op zijn

WOLKENVELDEN
h^ .de noordflank van een
boy gebied

* met eenkern
°Hzp

n Prankri Jk, wordt boven
str Jl°.mSeving een westelijke
Met ff in stand gehouden,
■jacht Öeze strominS wordt
\va

*e lucht aangevoerd
iH^ 1!1 wolkenveldenvoorko-
m ri * Uit deze bewolking kan
üchf ochtei»d plaatselijk wat
"Hidrt n,otregen vallen. In de
tiiu» g komen enkele opkla-
Uit p

Voor* De wind is matig
«»jkp " West" tot noordweste-
&era/IChtin&* De middagtem-
v<w "Ur loopt op tot onge-
val* ugraden* Komende nacht
erad kwik tot omstreeks 4
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Afspraken
De bezwaren richten zich vooral
tegen de prijsafspraken van de
aannemers in de SPO. Wie een
bod wil doen voor een bouwpro-
ject moet dat eerst bij de SPO
melden. Is hij de enige kandidaat-
aannemer, dan is er niets aan de
hand. Zijn er meerdere dan treden
de SPO-regels in werking. Er
vindt dan een bijeenkomst plaats
van de inschrijvers, waar de kos-
ten van het project worden be-
sproken, technische en economi-
sche gegevens worden uitgewis-
seld en tenslotte moeten de
aannemers een bod doen, zodat al-
le concurrenten meteen op de
hoogte zijn van de gevraagde
bouwprijs.

Wie te hoog biedt - en dus het
project aan zijn neus voorbij ziet
gaan - heeft het recht een nieuw
bod te doen dat niet lager mag zijn
dan het laagste van de concurren-
tie. Volgens de Commissie wordt
zo het 'onderbieden' tegengegaan
en dus de vrije concurrentie on-
mogelijk gemaakt.

De aannemer die uiteindelijk het
project krijgt toegewezen zal de
kosten die alle concurrenten voor
dat project samen hebben ge-
maakt, op zijn offerteprijs leggen.
Dat betreft de kosten voor het ma-
ken van het bestek, tekeningen en
maquettes, meestal vier tot vijf
procent van de projectkosten. Dat
geldt voor maximaal twintig me-
dedingers. De opdrachtgever
moet dus de kosten van alle kan-
didaat-aannemers voor zijn reke-
ning nemen, ook van de afvallers.
Die klant weet van niets, en dat
betekent dus prijsopdrijving.

Overheid
De SPO-afspraken bestaan met
goedkeuring van de overheid. Dat
is in een Koninklijk Besluit vast-
gelegd. Tegen de Nederlandse re-
gering zal een aparte procedure
worden gestart. Staatssecretaris
Van Rooy van Economische Za-
ken heeft gisteren aangekondigd
dat zij de concurrentieregels voor
de bouwsector zo snel mogelijk
zal aanpassen aan de eisen van de
Europese Commissie.

bijlage

De Olympische
Winterspelen in Frankrijk

staan voor de deur.
Zaterdag begint het

evenement dat tot en met
zondag 23 februari duurt.
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Boete van 52 miljoen wegens prijsafspraken en kartelvorming

EG pakt aannemers aan
Van onze correspondent

BRUSSEL - De Nederland-
se aannemers krijgen van de
Europese Commissie een
boete van 52 miljoen gulden
aan de broek. Brussel be-
schuldigt hen van kartelvor-
ming en prijsafspraken,
waardoor de opdrachtgevers
opkosten worden gejaagd en
EG-concurrentieregels ge-
weld wordt aangedaan. Pre-
mier Lubbers heeft in een
brief aan Commissie-voorzit-
ter Delors vergeefs gepro-
beerd ,het besluit tegen te
houden. Ook verzet van EG-
commissaris Andriessen
haalde gisteren niets uit. De
commissaris voor concurren-
tiezaken, de Brit sir Leon
Brittan, kreeg de steun van
een meerderheid van de
Commissie.

De bouwwereld zal tegen de uit-
spraak van de Commissie in be-
roep gaan bij het Europees Hof
van Justitie in Luxemburg. In een
kort geding zal om opschorting
van de straf worden gevraagd.
Volgens de Vereniging van Sa-
menwerkende Prijsregelende Or-
ganisaties in de Bouwwereld
(SPO) 'slaat de EG in één klap de
fundamenten weg onder het Ne-
derlandse stelsel van ordening en
concurrentie in de bouwmarkt. .
De uitspraak richt zich tegen 28
organisaties, waartoe alle grote
Nederlandse ondernemingen be-
horen. Het raakt 4000 bedrijven
die hd zijn van de SPO. Ook de
3000 met-leden die zich welaan de
SPO-afspraken houden, worden
getroffen, alsmede 150 buitenland-
se aannemers.

Juwelier schiet
inbreker dood

LUIK — Een Luikse juwelier in het
centrum van de stad heeft in de
nachtvan dinsdag op woensdag een
inbreker doodgeschoten. De man
trok, toen hij door een ongewoon
geluid gewekt werd, gewapend met
een revolver naar beneden. Daar
ontdekte hij drie inbrekers. In nog
onduidelijke omstandigheden ge-
bruikte de juwelierzijn wapen. Ter-
wijl de 27-jarigeLuikse inbreker bij
het eerste schot neerviel, sloegen
zijn metgezellen op de vlucht. De
gedode inbreker was kortgeleden
vrijgelaten uit de gevangenis van
Lantin. Hij zat daar opgesloten we-
gens diefstal en gebruik van verdo-
vende middelen. De juwelier is
voorlopig nog op vrije voeten.

sport

Panasonics juichen
in Spanje
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Limburgse handballers
op dreef
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Overuren voor
ijsmakers
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’Sehengen
in gevaar’

DEN HAAG - De Tweede Kamer
heeft gisteren een aantal voorwaar-

' den gesteld, die zouden moeten zijn
vervuld, voordat de Kamer tot
goedkeuring van het aanvullend
Akkoord van Schengen zal over-
gaan. Worden de voorwaarden niet
vervuld, dan komt volgens PvdA-
Kamerlid Van Traa de overeen-
komst 'meer in de gevarenzone.
De Hoop Scheffer (CDA) en Van
Traa dienden gezamenlijk een mo-
tie in, waarin erop werd aangedron-
gen dat het Europese Hof in Lu-
xemburg volledig bevoegd wordt
om over geschillen rond de over-
eenkomst te oordelen. Het voorstel
van staatssecretaris Dankert (EG-
zaken) aan de betrokken landen
gaat niet verder dan een beperkte
bevoegdheid van het Hof, waarbij
met name asielkwesties zijn uitge-
sloten.
De motie betekende volgens Wie-
benga (WD) dat dè regering wordt
opgezadeld met een onmogelijke
opdracht. Hij wees erop dat Frank-
rijk nu al grote moeite heeft met het
minder vergaande voorstel van
Dankert.
De regeringspartijen dienden geza-
menlijk nog een motie in, gericht op
versterking van de democratische
controle op de besluitvorming in
Schengen-verband. CDA en PvdA
willen dat de regering steeds tevo-
ren met de Kamer overlegt over het
voorgenomen beleid.

Tijdens het debat bleek weer eens
dat de regeringspartijen verschil-
lend tegen de wenselijkheid van de
overeenkomst aankijken. Van Traa
zei dat bij een strikte toepassing
van de Schengen-regels' een Fort
Europa ontstaat en concludeerde:
„Wij willen Schengen amenderen."
Van Weezel (CDA) daarentegen zei
ronduit: „Wij willen Schengen."
De WD- en de D66-fractie neigen
er naar hun goedkeuring aan de
overeenkomst te hechten.

Sabotage aan landingslichten in Gilze-Rijen

Ter Beek: scherpere
bewaking vliegbases

Van onze redactie binnenland

DEN HAAG - De vliegvelden van
de Koninklijke marine en de Ko-
ninklijke luchtmacht worden scher-
per beveiligd. Dit naar aanleiding
van het vernielen en in brand ste-
ken van acht gevechtshelikopters in
de nacht van zondag op maandag
op de vliegbasis Deelen en de sabo-
tage van de landingslichten gisteren
bij de basis in Gilze-Rijen. Minister
Ter Beek van Defensie heeft dit na-
mens zijn collega Hirsch Ballin van
Justitie gisteren schriftelijk geant-
woord op vragen van het VVD-
kamerlid Korthals.

Onbekenden sneden woensdagoch-
tend in alle vroegte de leidingen
van een aantal landingslichten van
de vliegbasis Gilze-Rijen door. Tien
lampen die in een weiland buiten
de vliegbasis waren geplaatst en
niet werden bewaakt, werden on-

klaar gemaakt. Enig gevaar heeft de
daad niet opgeleverd. Van de dader-
(s) is geen spoor aangetroffen. De
schade is gering.

Ter Beek kondigde tevens aan dat
de bewakings- en beveiligingsmaat-
regelen van terreinen van defensie
nog eens kritisch bezien worden.
Verder wordt onderzocht of nieu-
we, elektronische en andere bewa-
kingsmiddelen uitkomst kunnen
bieden.
De aanslagen tegen defensie-objec-
ten, die worden uitgevoerd door
anti-militaristische groeperingen,
krijgen een gewelddadigerkarakter
dan voorheen, aldus Ter Beek. In
het licht daarvanworden de aanvul-
lende beveiligingsmaatregelen nu
onderzocht.

Zie ook pagina 3

" Commentaar

Groots onthaal voor Jeltsin

het weer

Boekover worsten vleeswaren

lus een gratis bladwijzer!"

" Als een vorst haalde Frankrijk gisteren
de Russische president Boris Jeltsin in Pa-
rijs in. In een stoet van tientallen limousi-
nes, motoragenten en ruiters te paard,
maar voor het publiek onzichtbaar, maakte
hij een soort triomftocht over de Champs
d'Elysee. De Franse president Mitterrand
had dan ook iets goed te maken. Tijdens
Jeltsins laatste bezoek aan Parijs vorig
jaar april werd de toen nog niet gekozen

president nogalkoeltjes ontvangen en kreeg
amper een gesprekspartner te zien. Volgens
de Franse pers had Jeltsin erop aangedron-
gen ditmaal met alle ceremonieel te worden
ingehaald. Hoogtepunt van het driedaags
staatsbezoek wordt de ondertekening van
het 'Verdrag tussen Frankrijk en Rusland',dat onder meer voorziet in samenwerking
op economisch, financieel, cultureel en we-
tenschappelijk gebied. Foto: REUTER
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6-15 FEBRUARI
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ZATERDAG EN ZONDAG 10-17 UUR.
TOEGANGSPRIJS FL 17,50.
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Opzwepend

'Line up' is gemaakt op een opzwe-
pende compositie van Jóse-Luis
Greco, een Amerikaan die sinds

1984 in Nederland werkt. Greco
maakte inmiddels composities voor
theatergroepen als Cloud Chamber
en hedendaagse muziekgezelschap-
pen als De Volharding en het Mon-
driaan String Quartet. Tijdens de
lange marathondanssessies werden
van de deelnemers onmenselijke
prestaties geëist die soms zelfs de
dood tot gevolg hadden. In 'Line
up' zal de daaruit geputte inspiratie
zijn weerslag hebben in een zeer vi-

taal dansidioom waar de muziek
van Greco perfect bij aansluit.

Het programma toont verder 'Set-
tings and Clearings' van de
Newyorkse choreograaf Mark
Haim, een dansstuk dat vorig jaar
oktober voor het eerst werd uitge-
voerd. Centraal staat een hoge,
zwartglanzende tafel waar vier man-
nen en drie vrouwen als gebiolo-
geerd naartoe worden getrokken.

'Duet & Co' van Glenn van der Hof
is eveneens opnieuw geprogram-
meerd en toont met de scherpe ac-
centen in het bekken, geïsoleerde
schouder-, hoofd- en armbewegin-
gen, elastische diepgebogen knieën
èn snelle lichaamsimpulsen heel
duidelijke elementen van de jazz-
dans. We zien in dit stuk wat er kan
gebeuren als de buitenwereld te
veel invloed krijgt op de verhou-
ding tussen een man en een vrouw.

" Scène uit 'Line up' van Djazzex. Foto: THEO VD- schoot

Professioneel
jongenskoor
in Limburg

HEERLEN - Op initiatief van Harry Dob-
belstein, oud-directeur van de Culturele
Raad Limburg, is onlangs een stichting in
het leven geroepen, die zich ten doel heeft
gesteld een professioneel Limburgs jongens-
koor samen te stellen en in stand te houden.
De bekende koordirigent Wiel Botterweck
(van kinderkoor De Botterblumpkes) krijgt
de muzikale leiding over het koor.

„Jongens uit heel Limburg vanaf acht jaar
kunnen zich aanmelden," aldus Wiel Botter-
weck, die benadrukt dat het koor op profes-
sioneel niveau gaat functioneren. „De kandi-
daat-zangers zullen zich aan een strenge
toets moeten onderwerpen. Alleen met goed
materiaal is een koor op te bouwen dat der-
gelijke ambities kan waarmaken."
Die ambities zijn niet alleen het zelfstandig,
functioneren op hoog muzikaal niveau, maar

ook het meewerken aan produkties van Ope-
ra Zuid en het maken van internationale
concertreizen.

Thuishaven van het nieuw te vormen koor is
het parochiehuis van Meerssen. Daar zullen
de jonge zangers twee keer per week twee

uur lang repeteren. „Bovendien zal een zang-
pedagoge een uur per week stemvorming
geven," vertelt Botterweck. „Op termijn zul-
len ook een repetitor en een tweede dirigent
bij de repetities worden ingezet."

Voor de financiële kant van het initiatief
heeft de Stichting Knapenkoor Limburg in-
middels enkele sponsoren aangetrokken.
Ook wordt er met de provincie Limburg
overleg gevoerd over subsidie.

Na carnaval hoopt Botterweck met minimaal
dertig zangers tekunnen beginnen. „Na twee
jaar moet het koor er staan," aldus de en-
thousiaste koordirigent, die mogelijkheden
ziet op termijn volgens het model van de
ZeeuwseKoorschool te gaan functioneren.

Voor meer informatie: © 043-642763

Eén acteur,
twaalf rollen

MAASTRICHT - De Franse acteur
Erie Eychenne zal maandag in de
Grote Zaal van de Maastrichtse
Stadsschouwburg de comedie 'Le
Malade Imaginaire' van Molière op-
voeren. Het bijzondere van deze uit-
voering is dat de acteur maar liefst
twaalf rollen voor zijn rekening
neemt.

Naast Argan, een ingebeelde zieke,
speelt Eychenne onder andere ook
de rollen van Purgon, de behande-
lend arts waaraan hij is overgele-
verd en van Béline, zijn tweede
vrouw, die hem slechts heeft ge-
trouwd om zijn geld, in de hoop dat
hij spoedig zal sterven.
In totaal zal 'De ingebeelde zieke'
tien keer in ons land worden uitge-
voerd.

De aanvang van de voorstelling in
Maastricht is 20.00 uur. " Erie Eychenne
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kunst

uit dekunst
Latijn

Dat wij dit nog mogen meema-
ken. Het Latijn, de moeder van
alle talen, in het nieuws. En het
nieuws in het Latijn. Radio Fin-
land is via zijn wereldomroep-
uitzendingen dit jaar begonnen
met nieuwsbulletins in het La-
tijn. Nuntii Latini, in het week-
einde, twee keer per dag.

De paus, cultuurgevoelige Ame-
rikanen en schrandere Chinezen
hebben inmiddels hun instem-
ming betuigd met dit initiatief
van een wat excentriek produ-
cer. En daarbij zullen zich onge-
twijfeld velen die in de klassieke
talen zijn onderwezen, gaan
aansluiten.

Zoete wraak voor de Latinisten
onder óns, die zich als scholier
die smadelijke opmerkingen over
saaie, dode talen van de geeste-
lijk minder bedeelden op de mid-
delbare scholen moesten laten
welgevallen.

Vergeten zijn de misselijke tro-
niesvan die plebejersvan de hbs,
diezon onzinnige, puberale vra-
gen konden stellen als 'Wat is:
gaan we met de auto of de trein
naar het popconcert?' of 'Zou juf-
frouw Jansen ook lingerie dra-
gen?' Pragmatisch denken,
noemden ze dat; als er geen di-
rekt praktisch nut aan kleefde,
dan werd elke vorm van onder-
wijs meteen als verloren tijd af-
gedaan. In de trant van 'Wat heb
jenu aan Latijn als je op Mallor-
ca een meisje wil versieren?'

Het werd al helemaal erg als je je
probeerde te verweren door hen
te wijzen op de poëtische schoon-
heid van Vergilius, de viriele
taal in De Bello Gallicoof defilo-
sofische diepgang van Seneca. Is
er ooit eigenlijk mooier proza of
gevoeligere poëzie geschreven? -maar dit terzijde.

Ook hen attenderen op het gemak
om woorden af te leiden en te
verklaren hielp niet. En met op-
merkingen als 'Latijn is muziek,
toneel, drama, kunst' was slechts
uitbundig hoongelach je deel.

Maar het 'voetvolk' zal nu opkij-
ken. Want nieuws is nieuws. En
hoewel ze het niet met zoveel
woorden zullen toegeven, zullen
ze het diep in hun hart betreuren,
dat ze deze noviteit niet kunnen
bevatten. Natuurlijk, we hadden
het Gregoriaans, het potjeslatijn,
vissers die er zich van bedienden,
een Latijnse Asterix en het grap-
je dat het Latijnse woord voor
fiets (f)aliquid zou zijn. Maar
nieuwsin het Latijn, dat is ande-
re koek. Vooral ook omdat al die
criticasters zullen moeten beken-
nen, dat Latijn niet dood is,
maar leeft als nooit te voren.

Niet alleen omdat het zon rijke
taal is, maar ook omdat het de
potentie heeft eeuwen te trotseren
en moeiteloos het jargon van een
nieuwe tijd in zich op te nemen.

Voor dat laatste zorgen in het
Finse geval twee hoogleraren, die
allerlei nieuweLatijnse woorden
bedenken voor begrippen, waar-
van de gemiddeldeRomein nooit
had gehoord.

Enkele voorbeelden: het GOS (het
Gemenebest van Onafhankelijke
Staten) heet 'Communitas rerum
publicarum independentium';
een space shuttle is een fusus
spatialis' en Aids heet voluit
'Syndroma immunitatis defectus
acquisiti'. 'Opere destituti' zijn
werklozen, al is het te hopen dat
dit nomen - de link is via 'opus',
meervoud 'opera' snel gelegd -
geen omen zal zijn voor de we-
reld van het muziekdrama.

Het Latijn in het nieuws, het
nieuws in het Latijn. Dat wij dit
nog mogen meemaken. Maar wat
zou lingerie nu eigenlijk in het
Latijn zijn? Blijven afstemmen
op korte golf 11.755 kiloherz. Er-
go.

Djazzex met ’Line up’
in Limburgse theaters

HEERLEN - Artistiek leider
Glenn van der Hoff van
Djazzex heeft samen met Neel
Verdoorn het dansstuk 'Line
up' gemaakt, een choreografie
van 25 minuten waarvoor zij
zich lieten inspireren door de
uitputtende marathondansma-
nifestaties die vroeger in de
Verenigde Staten werden ge-
houden. Het is de eerste keer
sinds de oprichting van de
groep in 1983 dat Van der Hoff
zon artistieke samenwerking
aangaat. Het resultaat is on-
derdeel van 'Jazzetch ll', het
programma waarmee Djazzex
vanavond in de Maaspoort in
Venlo en zaterdag in de Grote
Zaal van de Stadsschouwburg
in Maastricht is te zien. Op 6
april treedt de groep in Heer-
len op.

Djazzex ontleent zijn bijzondere
plaats in de Nederlandse danswe-
reld aan zijn succesvolle streven
een synthese tot stand te brengen
tussen jazzdans en moderne ballet-
technieken. Glenn en Marlinda van
der Hoff begonnen ooit zonder een
cent subsidie met dansers die moes-
ten leven van een uitkering, maar
werken nu met ondersteuning van
overheidssubsidies en een driejarig
sponsorcontract met de PTT.

Oud LSO-dirigent
Rieu overleden

MAASTRICHT - In het Acade-
misch Ziekenhuis van Maas-
tricht is maandag de oud-diri-
gentvan het Limburgs Symfonie
Orkest, André Rieu, overleden.
Rieu, die 74 jaar oud werd, ver-
bleef daar ongeveer twee maan-
den voor de behandeling van de
gevolgen van een beroerte.

De in Haarlem geboren musicus
kwam op 1 september 1949 in
dienst van het LSO, dat toender-
tijd nog Maastrichts Stedelijk
Orkest heette. Hij zou meer dan
dertig jaar in de provinciehoofd-
stad blijven.

Die periode wordt gekenmerkt
door de programmering van een

breed en gevarieerd repertoire,
met veel aandacht voor Franse
muziek en die uit de twintigste
eeuw. André Rieu - vader van
Stehgeiger André Rieu jr., de lei-
der van het Maastrichts Salon
Orkest - slaagde er door zijnvele
contacten in, bekende musici
naar Maastricht te halen.

In 1980 werd Rieu vaste dirigent
van de opera van Leipzig, waar
hij zich toelegde op het operare-
pertoire. Ook trad hij op in
Frankrijk en Zuid-Amerika.
De plechtige uitvaartdienstheeft
komende zaterdag plaats in de
O.L. Vrouwebasiliek in Maas-
tricht om 11.00 uur.

Quiche met
Gruyère/paprika

DOOR HUUB MEIJER

Een redelijk snel te bereiden qui-
che, dieniet alleen warm maar ook
koud heerlijk smaakt.
Benodigdheden voor een quiche
met een doorsnede van 20-22 cm: 4
plakjes diepvriesbladerdeeg, 1
kleine rode of groene paprika, 3
eieren, 1 dl melk, 2 dl slagroom,
peper en zout, 150 g geraspte
Gruyère.
Laat plakjes diepvriesbladerdeeg
ontdooien. Was en halveer paprika
en verwijder zaadjes en zaadlijsten.
Snijd vruchtvlees in repen. Ver-
warm oven voor op 200-220 °C -
stand 4/5.
Leg plakjes deeg op elkaar en rol
vervolgens uit tot een deeglap,
waarmee bakvorm bekleed wordt.
Verdeel paprikaringen over bo-
dem.
Klop eieren los met dé melk. Voeg
slagroom en kruiden toe en klop
opnieuw. Meng geraspte kaas door
ei-roommengsel en schenk over
gereedstaande bakvorm.
Schuif vorm in de oven (iets onder
het midden) en bak de quiche in
35-40 minuten goudbruin en gaar
(vulling moet als het ware 'stol-
len'). Laat quiche vóór het aansnij-
den eerst goed uitdampen.

Ensemble ’88
op Intro-podium

MAASTRICHT - Ensemble '88 is
terug op het oude nest. Het Maas-
trichts kamerensemble dat zich uit-
sluitend wijdt aan hedendaagse
muziek, concerteert zondag op het
Intro-podium, St.-Maartenspoort 2.
Op die plaats dus waar de wieg
stond van het ensemble, dat sinds
de oprichting onder leiding staat
van René Gulikers. Het concert be-
gint om 15.30 uur.

Ensemble '88 werkt in een wisselen-
de samenstelling van professionele
musici uit de Euregio. Gezien het
'eigenwijze' karakter van de eigen-
tijdse kamermuziek, heeft het en-
semble een bezetting die afwijkt
van het traditionele kamermuziek-
ensemble. Naast viool, cello en fa-
got zijn er herhaaldelijk slagwerk,
gitaar en zangstem in terug te vin-
den. Jaarlijks voert het ensemble
twee projekten uit rondom een the-
ma of een componist. Aanvankelijk
zou Ensemble '88 onder de vlag van
Intro gaan varen, maar de geringe
armslag van het Maastrichtse po-
dium voor hedendaagse muziek
leidde tot een geheel eigen koers.

Het concert op het Intro-podium
staat in het teken van hedendaagse
Engelse componisten. De oudste
compositie dateert uit 1979, de jong-
ste uit 1988. Het programma bevat
werken van Nicola LaFanu, Nigel
Osborne, Jonathan Harvey en Cor-
nelius Cardew. Voor dit concert is
de bekende Belgische pianiste
Chantal Bohets aan het ensemble
toegevoegd.

Toneel voor
jongeren

MAASTRICHT - 'Lanseloet van
Denemarken' is de titel van de
nieuwste produktie van het Maas-
trichtse jeugd- en jongerentheater-
gezelschap Het Monument. Deze
produktie voor jongeren, de eerste
die inLimburg gemaakt wordt, gaat
morgen in het Sirkeltheater in Sit-
tard in première. Aanvang 20.30
uur.
'Lanseloet van Denemarken' is een
abel spel voor jongeren van 14 tot
18 jaar. Het oud-Nederlands stuk
wordt in modern Nederlands ver-
taald en op een voor jongeren aan-
trekkelijke manier ten tonele ge-
voerd. Het Monument blijft wel
trouw aan de oorspronkelijke ma-
nier van presentatie: in de middel-
eeuwen speelden twee mannelijke
acteurs alle rollen, zonder dat een
rol bij een bepaalde acteur hoorde.
De speelstijl is gebaseerd op de ko-
medie; snel, fysiek en humoristisch.
De voorstelling wordt gespeeld in
een cirkel, waar het publiek om-
heen zit. Dit verhoogt de betrokken-
heid van de toeschouwers. Naast de
gesproken tekst wordt er in de
voorstelling ook gezongen.
Spelers zijn Gaston Bannier en Ei-
mert Vermeulen, die ook tekent
voor het concept. De voorstelling,
die een uur duurt, is speciaal be-
doeld voor scholen. Limburgse
scholen kunnen de produktie voor
de helft van de prijs krijgen. Voor
meer informatie: 0 070-3867430.

Scolarta
van start

MAASTRICHT - Aan de Scolart*
concoursen voor de jeugd van ";
voortgezet onderwijs in de beio
Limburgen - muziek en beeldend
kunst - nemen voor wat Ne jj,
lands Limburg betreft scholen ü

Bom, Geleen, Gulpen, HeerleJMaastricht, Roermond, Sitta»
Venlo en Venray deel.

De muziekjury wordt gevormddo?
de Nederlanders John Hoenen, *\, j
ter Kokkelmans en Jean PhiÜPP
Rieu en de Belgen Piet Swerts, W
do Hulshagen en Camille Swinn*
Hasselt.

AiVoor de beeldende kunst zijn °uit Nederlands Limburg Pet.
Fransman, Harrie Tillie en J°°l
Vughs. Zij jureren in Hasselt «j.
Belgische inzendingen. Uit Bels
komen René Borrée, Hedwig F\ ,
wels en Robert Van der Eycken "Nederlandse inzendingen in Sitta
beoordelen.

De Provinciale muziekjurerj 11'
heeft 14 maart plaats in het Se

__
viam-lyceum te Sittard. Bij de fin
le, zaterdag 21 maart, in het on-juist officieel in gebruik genoin
Provinciehuis te Hasselt, worden ° ■jury's samengevoegd. Daar word r
ook de Scolarta-trofeeën voor n? i
ziek en beeldende kunst uitgered j.
Het beeldende kunstproject vv°r

lVifafgesloten met een reizende te
toonstelling van de 40 bekroon» t
inzendingen, die 21 maart in Hass "wordt geopend. \

„ éi
Scholen en andere instellingen
Nederlands Limburg die de «f' 'toonstelling in huis willen h&'
kunnen daarop inschrijven bij S^ 'larta, Graaf van Waldeckstraat '
6212 AN Maastricht, 0 043-2505^ ]
J
1

verder in
MAASTRICHT -In café Satiryco". i
St.-Bernardstraat 16 wordt dinsd»,
een concert gegeven door het E i
van de Dungen/Jarmo Hoogend!) j
Quintet. Aanvang 21.30 uur. j .<De voorstellingen 'Koud hier' e.( ;
'Vrouwentongen' gespeeld door
theatergroep Het Vervolg zijn }
gens succes geprolongeerd. De e ,!
tra avonden vinden plaats in ".j 1Generaalshuis van 12 tot en met . ]
februari. Aanvang steeds om 20- ]
uur- M'HOUTHEM/ST.-GERLACH - I» :
parochiekerk van de H. Gerlacn <geven Lou Zeekaf, barokhobo/hoD 'd'amore en Léon Berben, orgel t°. j
dag een concert. Op hetprogram^ Istaan composities van Bach, XreD <Homilius. Aanvang 16.00 uur.
SITTARD - Theatergroep Wal^.j
brengt vanavond in Theater Sir*J|
aan de Putstraat de voorstellll^(
'Gelukkige Dagen. In een chore
grafie van Janni van Goor bele"/ |
twee danseressen hun herinner' (
gen aan gelukkiger dagen. Aanva
20.30 uur.

puzzel van de dag

Horizontaal: 1. boom; 2. boom; 11. klant;
12. bunzing; 14. voorzetsel; 16. aanw.
vnw.; 18. selenium; 20. onenigheid; 23.
zeevogel; 25. per persoon; 27. zichtbare
damp; 28. kruid; 30. niet dik; 32. deel v.e.
boom; 33. gravure; 35. riv. in Egypte; 37.
verwonding; 39. zonder blos, wit; 41. op-
bergplaats; 42. nagerecht; 44. soezerig;
45. teugje; 47. titel; 49. deel v.e. waterke-
ring; 52. panne; 54. lidwoord; 56. brand
(barg.); 57. behoeftig; 59. koeiemaag; 60.
lichaam; 62. drankgelegenheid; 64. lute-
cium; 66. tweevoud; 68. richting; 69.
ambtshalve; 71. pi. in Gelderland; 73.
streep; 75. ik; 77. bijb. figuur; 79. vlokje,
vezeltje; 80. strafvoltrekking.

Verticaal: 1. kleine vis; 2. voorzetsel; 3

hoofdmatras; 4. bijb. stad; 5. pers. vn^ "6. deel v.e. schip; 7. maanstand; 8. op" k
moment; 9. aangerichte tafel; 10. gast; 'j, j
gaping, lacune; 15. knaagdier; 17. v°° \
deel; 19. op zichzelf staand deel v.e. fjt
haal; 21. genoeg; 22. eikeschors; 24. HJ' }
alc. drank; 26. schrijfgerei; 29. afstan"
maat; 31. vr. munt; 33. telwoord; 34. ' I
munt; 36. hevig gelach; 38. boom;
blikken trommel; 40. vogel; 43. naWu''geest; 44. baardje; 46. schil; 48. opsW^\je; 50. het uiteenzetten, verklaring; s £godvruchtig; 53. gevangenis; 55. afgun'f.57. woonboot; 58. honingdrank; 61. enf. }
gie; 63. beentje v.c. vis; 65. jong dier;",
familielid; 70. dunne staaf met schert ,
punt; 72. strafwerktuig; 74. heden; 'i \boom; 76. muzieknoot; 77. uitroep; 'het Romeinse Rijk

Oplossing van gisteren

Umburgs dagblad
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Kamer wil nieuw beraad met staatssecretaris

Simons eist geen
premieverlaging

J^Kjnze parlementaire redactie

JEN HAAG - Staatssecreta-
simons (Volksgezondheid)

«gestapt van zijn eis dat de
u voor particulier verze-
od i6n *n e ëezondheidszorg
jv, .aPril worden verlaagd. De
o^w*ndsman heeft dat gedaan
kn een on(ierzoek naar de

in de ge-
sj meer kans van
Verfen *e §even- Een premie-

zal nu waarschijnlijk
et voor 1 juniplaatsvinden.

seCr
bliJkt uit een briefvan de staats-

man? S die niJ g^teren aan de
<WSr heeft gezonden. De kamer-
heid ISSIe voor de volksgezond-
e6n Wl^ °P basis van het schrijven
br jefnieuw beraad met Simons. De
v^ ol6t op een dringend verzoek
itif e kamercommissie om meer
r°nd Ihatie °^er de tijdsplanning
ot,t .^ onderzoek naar de kosten-
2or Ikkeling in de gezondheids-

wet
Sim otlderzoek werd gestart nadat
heirj £s en de verzekeraars onenig-
Prenv regen over de hoogte van de
Kam S' Uit stukken die Simons de
*4 dnt!r vorige week toezond, bleek
atiriii «■ onderzoek niet voor 15.
eerot ai,gerond kon worden. Het was
■ftaartvT bedoeling dat dit begin
sten ir

geval zou zijn. De uitkom-
te/.^ den dan nog voor 1 april
d4t hM hebben. Simons zegt nu
iijn ,e* eer* onmogelijke zaak' zou
rond a onderz°ek voor 1 april af teVon^I1 en daar n°g consequentiesCri Pre

t
m*e.hoogten aan te ver-

Wn" Hf Wljzigen van premiesreillllllll3^^6^ 11 maand voorbe-
houdB'^ h«Ju Daarmee rekeningCn1nd.he.eft hlJvI mede gezien de
*W exiteit van het onderzoek, deuazaak van verificatie door de«Kenkamer en de betekenis, vanhen? °.verleg tussen verzekeraars en
tfekk besloten meer uit te

Ambtenaren.
ons bericht de Kamer ervan uit

Belflfn dat in net onderzoek ook
«"Do 6n wordt naar de premies
Vgj/ de ziektekostenverzekeringen
lvei _, atT>btenaren en ander over-2ei?sP.ersoneel, IZA en IZR. Verder
"VoVri dat er tevens aandacht zal
als en geschonken aan geruchten
raar ouden .de particuliere verzeke-
"en. v

Un premies bewust niet wil-
resen? agen om zo een financiële
ve j/ye tekweken. Vanuit diereser-gevennen zi«' dan Premiekortingen
cpritr ?P z°genoemde collectievehei' acten: contracten waarin het
beeiJPersoneelsbestand van bijvoor-bei^ 6en bedrijf is verzekerd. Op
sic ornPUnten had de kamercommis-m nadere informatie gevraagd.

Albanië heeft
nieuwe kieswet

.VonjJnze redactie buitenland
JjRANA/HEERLEN - Het parle-
teit " van Albanië heeft in unanimi-
«nen h* n'euwe kieswet aangeno-
<*eLT*" is de weg vrij voorgeëist „ democratische oppositie

hir,rV,roegde verkiezingen.
"-Ö RJ nlljk vandaag nog zal |re-«'erkwfnfl2^ la de daturn van de«^toezingen bekendmaken
fea

a
n
t
k

H
el«k lag het in de bedoe-

s^hü^VÏÏh twee mi]joen kies"'g banezen op zondag 1
P7?aar/e, stembus zou gaan.

tijd , "de kieswet een langere
verHf! 5 voorbereiding heeft ge-
SrOr«wn WaS

u
verwacht en de(.ihettH^1 voorschrijft dat tussen

(Me virir lpvan bekendmaking van
3' bHs^ Zmgsdatum en de stem-
ir 35 |a?g mimmaal een periode van
*voor I» u m?«* liggen> nJkt uitstel
4 «Wi« !ï h?*Jd "ggend. De verwach-
-4«5 m a

da verkiezingen niet vóór15 '«aart worden gehouden.

9 tiiem!03?686 autoriteiten hebben de
lfden7 kieswet twee weken gele->fvOorieir *?etsinB en goedkeuring
1'Veiiig?.le.gd aan de Conferentie over5C fooa fo?J^n Samenwerking in Eu-■ ?* (LVSE) te Praag.
1 h

P* la h 1
bij de eerste verkiezingen

\ Sch digingvan het communisti-
i- *u.]l machtsmonopolie (Pasen '91)

'■en ook nu buitenlandse waarne-yrs worden toegelaten.

Voorwaarden Kroatië
aan VN-vredesplan

ZAGREB - De afgescheiden repu-
bliek Kroatië heeft gisteren het vre-
desplan van de Verenigde Naties
voor Joegoslavië geaccepteerd,
maar daarbij de voorwaarde gesteld
dat de huidige Servische politie
geen gebieden mag controleren
waar de VN-vredestroepen worden
gestationeerd. Volgens Zagreb moe-
ten deze gebieden, die zijn veroverd
door het federale leger van Joego-
slavië en Servische strijdgroepen en
die bijna eenderde van het Kroati-
sche grondgebied omvatten, 'terug-
keren in de Kroatische moeder-
schoot' zodra de blauwhelmen van
de VN zijn aangekomen.

Vice-premier Mate Granic zei dat
Kroatië alle basisprincipes accep-
teert die door de VN zijn geformu-
leerd. Volgens premier Franjo Gre-
guric belemmeren de bezwaren
tegen de aanwezigheid van Servi-

sche politie in door VN-troepen
gecontroleerde gebieden dan ook
niet de uitvoering van het VN-vre-
desplan.Dit plan gaat echter uit van
de bestaande politiestructuren in
Kroatië.
Greguric: „De VN praten wel over
politie, maar zeggen niet welke poli-
tie ze bedoelen. Hebben ze het over
de politie die er nu is, die de oorlog
tegen Kroatië is begonnen en men-
sen heeft vermoord? Niemand kan
accepteren dat zij de wettige politie-
macht gaatvormen."

De speciale VN-gezant voor Joego-
slavië, Cyrus Vance, zei dat de
Kroaten nu afstand nemen van eer-
der gedane toezeggingen. Zowel
Kroatië als Servië beloofden vorige
maand hun steun aan het plan het
federale leger te vervangen door
VN-troepen en de Servische mili-
ties te ontwapenen.

binnen/buitenland

’In DDR 47
spionnen

geëxecuteerd’

BONN - In de voormalige DDR
Zljn zeker 47 mensen die werden
verdacht van spionage geëxecu-teerd, zo heeft het Duitse televi-
siestation NDR gisteren gemeld.De executies zouden hebben
Plaatsgehad tussen 1949 en 1981.

«De spionage-oorlog tussen de
wee Duitslanden heeft veel
lieer slachtoffers gekost dan tot

toe bekend was", aldus het
televisiestation, dat zich baseert
°P documenten die zijn gevon-
den in het archief van de Stasi,

de veiligheidsdient van de ter
z^ele gegane communistische
staat.
De NDR concludeert dat spione-
ren levensgevaarlijk was voor
Oostduitse burgers. Zelfs spion-

nen die de wijk namen naar
West-Duitsland waren hun leven
niet zeker. Negen mensen zou-
den zijn ontvoerd of op een an-
dere manier naar de DDR zijn
teruggehaald, om daar vervol-
gens te worden doodgeschoten.
Het televisiestation maakt te-
vens melding van honderd men-
sen die op beschuldiging van
spionage waren gearresteerd en
die in Oostduitse gevangenissen
door zelfmoord of onder ver;
dachte omstandigheden zijn
omgekomen.

Irak wil geen nieuwe
wapeninspectie VN

NEW VORK - Irak heeft in strijd
met de afspraken na de Golfoorlog
verdere controle van zijn wapenpro-
gramma door de VN van de hand
gewezen. Bagdad heeft ook een ge-
sprek met de volkenorganisatie af-
gezegd over beperkte hervatting
van zijn olie-export.
Dit is door VN-functionarissen in
New Vork bekend gemaakt. Rolf
Ekeus, hoofd van deVN-commissie
belast met de inventarisatie en ont-
manteling van de Iraakse massaver-
nietigingswapens, verklaarde dat
Irak had laten weten dat het niet
akkoord gaat met voortgaande in-
spectie van zijn wapenprogramma.
De V-raad heeft al eerder aangege-
ven dat Irak desnoods met geweld
kan worden gedwongen zich aan de
bestandsafspraken te houden.
Irak heeft zich tegen heug en meug
de twee eerdere fasen van de VN-
inspectie laten welgevallen. Vol-
gens het Zweedse VN-commissie-
hoofd wordt door Irak de hand ge-
houden aan de bepalingen van de

twee eerste fasen. Maar aan de uit-
voering van de derde fase van het
ontwapeningsplan, die betrekking
heeft op de produktie of aankoop
van nieuwe wapens, wil Irak niet
meer meewerken, aldus Ekeus.
Naar zijn mening is het Iraakse
standpunt een schending van de be-
standsovereenkomst.
Irak heeft de VN ook ingelicht dat
het afziet van overleg over beperkte
hervatting van zijn olie-export. De
VN hebben Irak al eens eerder toe-
stemming gegeven om eenmalig
een hoeveelheid olie te verkopen
om de Iraakse bevolking te kunnen
blijven voeden. VN-woordvoerder
Francois Giuliani zei dat Irak geen
reden had opgegeven. Bagdad liet
echter al eerder weten dat het de
beperkingen die aan zijn olie-export
zijn gesteld beschouwt als een on-
toelaatbare inbreuk op zijn soeve-
reiniteit. VN-ondersecretaris-gene-
raal Kofi Anan was al voor het olie-
overleg in Wenen, toen de Iraakse
afzegging binnenkwam.

Gevechten rond proces FIS-leden

Doden in Algerije
tijdens rellen

Van onze redactie buitenland

ALGIERS - De rellen diezich
dinsdag voordeden bij de
rechtbank in de Oostalgerijnse
stad Batna hebben aan zes
mensen het leven gekost, zo
meldde de staatsradio giste-
ren. Volgens het bericht raak-
ten 40 personen in Batna
gewond en werd er een grote
hoeveelheid explosieven in
een moskee in de stad gevon-

den. Politie en eenheden van
het leger hebben het stadscen-
trum afgesloten.

Er werd gisteren nog steeds geweer-
vuur gehoord, maar meldingen over
eventuele nieuwe slachtoffers wa-
ren er niet. Ook in Constantine,
waar een militair gewondraakte, en
andere steden werd de berechting
van gearresteerde FIS-leden door
geweld en protesten begeleid.

In de steden stonden leden van het
Islamitische Reddingsfront (FIS) te-
recht wegens overtreding van nieu-
we wetten, waaronder het verbod
op politieke samenkomsten in de
buurt van moskeeën. De gemoede-
ren in Constantine raakten al vroeg
verhit toen demonstranten slogans
riepen ten gunste van het FIS.

In Batna sloeg de vlam in de pan,
toen een geestelijke tot twee maan-
den cel werd veroordeeld wegens
opruiende uitlatingen. De oproerpo-
litie moest de hulp van het leger
inroepen om zich de met vuurwa-
pens schietendeen stenen gooiende
menigte demonstranten van het lijf
te houden. Aanvankelijk zetten de
ordetroepen alleen traangas in,
maar toen dat niet hielp werden
waarschuwingsschoten gelost, al-
dus de politie.

Britse politicus
erkent overspel
LONDEN - In een poging de
roddelpers het gras voor de
voeten weg te maaien heeft de
leider van de Britse liberaal-
democraten, Paddy Ashdown,
gisteren toegegeven dat hij vijf
jaar geleden een buitenechtelij-
ke relatie heeft gehad met zijn
secretaresse. Ashdown heeft
direct verklaard dat het over-
spel geen aanleiding is om de
politiek te verlaten.
Met zijn verklaring reageerde
Ashdown op een golf van ge-
ruchten die op gang was geko-
men nadat een onbekende had
geprobeerd vertrouwelijke in-
formatie over Ashdowns privé-
leven te verkopen aan een
zondagsblad. Volgens de leider
van de riberaal-democraten
ging het om gestolen document
met 'informatie over een korte
relatie die ik vijf jaar geleden
had, voor de algemene verkie-
zingen van 1987 en ruim voor-
dat ik (in 1988) leider werd van
mijn partij.
Zowel premier John Major als
de socialistische voorman Neil
Kinnock verklaarden direct na
de persconferentie van hun po-
litieke rivaal dat diens buite-
nechtelijke relatie geen poli-
tieke kwestie behoort te zijn.

Vakbond
In Algiers sloot de politie dinsdag
het hoofdkantoor van de Islamiti-
sche Vakbond, die nauw verwant is
aan het FIS. De vakbond was mede-
organisator van een staking in juni
die resulteerde in rellen waarbij 55
mensen het leven lieten.

Het FIS deed dinsdag een oproep
aan het buitenland om het nieuwe,
door het leger beheerste bewind te
isoleren en alle contacten daarmee
te mijden. Volgens het FIS kwamen
afgelopen vrijdag 14 mensen om bij
onregeldheden die volgden op de
traditionele gebedsbijeenkomsten.
De politie verhinderde toen samen-
scholingen bij moskeeën, zoals de
Hoge Staatsraad had bevolen.

commentaar Aanslagen
Nadat maandag een aan-
slag is gepleegd op de
vliegbasis Deelen, waarbij
voor ruim twintig miljoen
gulden schade werd aange-
richt, was gisteren de lucht-
machtbasis Gilze-Rijen aan
de beurt. Daar werden de
leidingen van een aantal
landingslichten doorgesne-
den. Hoewel er geen we-

zenlijk verband hoeft te bestaan tussen beide acties, moet toch
worden vastgesteld dat het ogenschijnlijk heel eenvoudig is voor
gewelddadige actievoerders om Nederlandse militaire bases te
betreden en daar schade aan. te richten.
Je zou toch mogen verwachten dat na de aanslag in Deelen de
bewaking van plaatsen van enig strategisch belang fors ter hand
zou zijn genomen. Dat zulks niet — of onvoldoende - is gebeurd,
zoals uit de actie op Gilze-Rijen blijkt, geeft ernstig te denken.
Natuurlijk is het voor Justitieof BVD niet eenvoudig om uit te vinden
wie achter de aanslagen zit. Het beeld van de Nederlandse anti-
militaristische actiegroepen is namelijk de afgelopen jaren nogal
veranderd. Tijdens de grote protestdemonstraties tegen het plaat-
sen van kruisraketten op de basis Woensdrecht in de jaren tachtig
traden de actievoerders nog min of meer gezamenlijk naar buiten.
Die groepen waren veelal door mensen van de BVD — om in dit
verband van geheim agenten te spreken, lijkt wat overdreven —
geïnfiltreerd. De veiligheidsdienst was dus redelijk op de hoogte
van de dingen die komen gingen. De grote groepen actievoerders
zijn echter uit elkaar-gevallen in allerlei splinterbewegingen. Hun
activiteiten zijn waarschijnlijk slechts moeilijk te volgen, want de
BVD is het spoor inmiddels helemaal bijster.

De destructieve acties richten zich nu niet alleen tegen grote militai-
re oefeningen, maar ook op min of meer willekeurige militaire ob-
jecten. Op tientallen kazernes, vliegvelden en mobilisatiecom-
plexen zijn de afgelopen vijf jaar vernielingen aangericht aan
gebouwen, voertuigen, vliegtuigen en raketsystemen, zonder dat
BVD of Justitie deze gang van zaken een halt kon toeroepen. Voor
de doorsnee-burger is die kennelijke laksheid maar moeilijk te be-
grijpen. Niet uitgesloten is, dat hij zich onveilig begint te voelen.
Half november werd ons land opgeschrikt door aanslagen op de
woning van staatssecretaris Kosto en op het ministerie van Binnen-
landse Zaken. De terreurorganisatie Raßa eiste de verantwoorde-
lijkheid op. Het hoofd van de BVD, Docters van Leeuwen, kondig-
de aan alles op alles te zetten om achter de identiteit van de
daders te komen. Het resultaat: tot op de dag van vandaag ont-
breekt van hen elk spoor. Deze uitslag is niet erg tevredenstellend.
Mogelijk is de BVD te druk bezig met de eigen interne moeilijkhe-
den (zoals de afluisteraffaire binnen de buitenlandse dienst). De
BVD kan zich beter met activiteiten bezighouden, die de veiligheid
van de samenleving ten goede moeten komen. Van 'politiek J3en
Haag' mag wat dit betreft worden verwacht dat eindelijk eens de
vinger op deze zwerende plek wordt gelegd. p.S.

Kok gaat
mee naar

Zuid-Afrika
DEN HAAG - Premier Lubbers en
minister Van den Broek zullen tij-
dens hün bezoek aan Zuid-Afrika
hoogstwaarschijnlijk worden verge-
zeld van vice-premier Kok. Lub-
bers' woordvoerder verklaarde gis-
teren dat het 'in beginsel mogelijk,
en zelfs waarschijnlijk is' dat de
vice-premier deel uitmaakt van een
Nederlandse delegatie.

Op dit moment geldt de uitnodiging
van president De Klerk voor een te-
genbezoek aan Zuid-Afrika slechts
de premier en zijn ministervan Bui-
tenlandse Zaken. Het afgelopen
weekeinde in Davos hebben presi-
dent DeKlerk en vooral ANC-leider
Nelson Mandela laten blijken dat zij
het op prijs zouden stellen als ook
vice-premier Kok aan het bezoek
deelneemt.

Minister Van den Broek heeft zich
tot afgelopen weekeindeformeel op
het standpunt gesteld dat de uitno-
diging de premier en hemzelf gold.
In het licht van het overleg dat, al-
dus diplomaten, 'de politieke leider
van een van de coalitiepartners' af-
gelopen weekeinde in Davos heeft
gevoerd, heeft Buitenlandse Zaken
er geen bezwaar tegen als ook de
vice-prenmier Zuid-Afrika bezoekt.

Grieken Schorten
blokkades
grenzen op

DEN HAAG - De Griekse vervoer-
ders hebben gisteren hun acties aan
de Grieks/Joegoslavische en
Grieks/Bulgaarse grens opgeschort.
De vervoerdersorganisatie NOB
Wegtransport heeft dat van haar
Griekse zusterorganisatie verno-
men.

Griekse vervoerders blokkeren al
tien dagen diverse grensovergangen
uit protest tegen de sterk verhoogde
transitobelastingen in Tsjechoslo-
wakije en Hongarije. Door de Joe-
goslavische burgeroorlog zijn zij op
routes door deze landen aangewe-
zen.
Enkele tientallen Nederlandse
chauffeurs zitten vast in de blokka-
des. De Europese Commissie be-
middelt in het conflict.

punt uit
Cézanne

Een kostbare aquarel van de
Franse impressionistische
schilder Paul Cézanne in het
Museum voor Moderne kunst
in Rome wordt al een week ver-
mist en is waarschijnlijk gesto-
len. Het schilderij werd niet
tentoongesteld, maar zonder
lijst bewaard in een opslag-
plaats, waar het wachtte op res-
tauratie. Het werk was het
enige van Cézanne (1839-1906)
in een Italiaans museum. In
1960 was voor de aquarel meer
daneen miljard lire (1,5 miljoen
gulden) betaald. Het werk is
aan beide zijden beschilderd
met landschappen en draagt de
titels 'Pad door rotsen' en
'Landschap met meer.

Golfoorlog
Het aantal dodelijke slachtof-
fers van de Golfoorlog tegen
Irak is volgens nieuwe Ameri-
kaanse schattingen veel lager
dan aanvankelijk gedacht. Dat
heeft de Britse krant The Inde-
pendent gisteren gemeld. Bij
de oorlog tegen de Iraakse be-
zetting van Koeweit zouden
8.000 tot 15.000 mensen zijn
omgekomen en geen 100.000
zoals aanvankelijk was aange-
nomen

Grenswachten
Twee voormalige grenssolda-
ten van de vroegere DDR zijn
gisteren tot voorwaardelijke
gevangenisstraffen veroor-
deeld voor schoten die zij heb-
ben afgevuurd op mensen die
probeerden' van Oost- naar
West-Berlijn te vluchten. In het
tweede proces tegen grens-
wachten stonden Udo Walther
(27) en Uwe Hapke (30) terecht
op beschuldiging van dood-
slag. Walther is veroordeeld tot
18 maanden jeugdgevangenis,
omdat hij minderjarig was toen
hij zijn schoten afvuurde. Hap-
ke kreeg een jaar en negen
maanden voorwaardelijk.

Spierziekte
De Katholieke Universiteit Nij-
megen heeft in samenwerking
met het Academisch Zieken-
huis Nijmegen en enkele bui-
tenlandse onderzoeksgroepen
het genetisch defect ontdekt,
dat de ziekte van Steinert ver-
oorzaakt. Aan deze ernstige
spierziekte lijdt ongeveer één
op de achtduizend mensen. Het
is de meest voorkomende vorm
van spierdystrofie bij volwasse-
nen. Voor de ziekte van Stei-
nert bestaat geen behandeling
en daar zal de ontdekking van
het gen-defect voorlopig ook
niets aan veranderen.

Bloedbad in Belfast

(ADVERTENTIE)

DE EXPERT ACHTER UW VERZEKERINGEN
STAAT OOK ACHTER UW FINANCIERINGEN!

Vola staat voor deskundigheid op het ge-
bied van consumptief en zakelijk krediet.
Wilt u meer informatie over de vele
financieringsmogelijkheden vau Vola,
neemt u dan kontakt op met uw verzeke-
ringsadviseur of bel Vola (020) 5612205.

" Rode-kruismedewerkers voeren in de Noordierse hoofd-
stad Belfast een gewonde af. Bij een nieuwe aanslag giste-
ren — in een wedkantoor in een katholieke wijk — kwamen
vijf mensen om en raakten negen mensen gewond. Twee
nog voortvluchtige mannen drongen het wedkantoor bin-
nen en openden het vuur op de aanwezigen. Volgens oogge-
tuigen waren de meeste aanwezigen in het bookmakerkan-
toor aan Ormeau Street oudere klanten die er wedden-
schappen afsloten. De verantwoordelijkheid is opgeëist
door de verboden protestantse Ulster Vrijheidsstrijders
(UFF). In de verklaring van UFF aan de media stond
'Denk aan Teebane', waarmee verwezen werd naar de
plaats waar vorige maand een busje met acht protestantse
arbeiders werd opgeblazen door het katholieke lerse Repu-
blikeinse Leger (IRA). De politie zei al te vrezen voor
wraakacties en verwacht een nieuwe spiraal van geweld.

Foto: REUTER

(ADVERTENTIE)

AANDACHT
EISER ?

HEER SERVICE HET EEN
SLEEPTREND WATERBED

HEERLEN. Wilhelminapteïn 4,045-740Ï17
SITTARD, Putstr. 19, 046-520215

Sleeptrend
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Venezolaanse president
niet uit op populariteit

DOOR JOHAN CARBO

De Venezolaanse
president Andres

Perez liet tijdens de
onoverzichtelijke uren
van dinsdag 4 februari

via een emotionele
televisierede zijn

landgenoten weten dat
een groep opstandige
soldaten geprobeerd

had de macht te
grijpen en hem bij een
bestorming van het
presidentieel paleis

had willen
vermoorden.

' «er^SsdL ndres Perez had la-< °Ptredens gOoekeéénaantal " televisie-: v°lk tot kalmtl Waarln hIJ zi n
1d« regering maande en zei dat«"eellS? „ fltuatie weer goed-Is eT^e had' De Vene-WpaJrrf LIT bl°edige dictatuur■ bK!fn «aar waakzaam-
list Perez

geboden
' aldus de socia-

' -*cffi^n TalTeëel een aantal
««uur van tf de burgers vo°r de
2oahhStf^en °P te forten.!**$ om J**°ht °P Vrlj reizen' heti *en he?rVnleen woonplaats te kie-

'«ngenin °P vrije meningsui-
recht ' het veflengde daarvan het

wktT?adering' °P dat m°"
**kerri het staatshoofd zich ver-
Arneriw n °nd?J meer de steun v«"nenka s president George Bush

" Regeringsgetrouwe militai-
ren zoeken ijlings dekking tij-
dens een hevige beschieting
van het presidentiële paleis,
afgelopen dinsdag in de Vene-
zolaanse hoofdstad Caracas.

Foto: EPA

kritiek
Van rif„ kJamen de gebeurtenissen; dondl f daf-ln Venezuela als een. w0nderslag bij heldere hemel. Het isgrotl'f Wa? de laatste weken weer

' Woede Ulek
A

°P de bez"inigings-| oede van Andres Perez. Onder-in «Jspersoneel en verpleegkundigen

schreeuwden moord en brand.
Maar niets wees op een rebellie van-
uit het leger.

In november 1988 werd Perez met
54 procent van de stemmen geko-
zen na een campagne waarin de
Venezolanen gouden bergen wer-
den beloofd. Misleiding, dat zeker.
Want eenmaal gekozen, kondigde
hij - zeer tegen de zin van zrjn advi-
seurs - aan dat de bevolking de
broekriem diendeaan te halen. Zich
voegen naar de wensen van IMF
(Internationaal Monetair Fonds) en
Wereldbank was de enige manier
om kredieten te krijgen om de ver-
loederde economie weer aan te ja-
gen.

Al een paar weken na zijn beëdiging
in 1989 moest Perez de noodtoe-
stand afkondigen. Hij had het ge-
waagd de prijzen voor voedsel,
kleding, brandstof en het openbaar
vervoer te verhogen. Subsidies op
eerste levensbehoeften werden in-
getrokken. Er brak een ware volks-
opstahd uit. Dagenlang vormde het
land met de langste democratische
traditie in heel Zuid-Amerika voor-
pagina-nieuws. Er vielen meer dan
driehonderd doden. Geschrokken
door de onlusten draaide de presi-
dent een aantal maatregelen terug.

Perez zat tussen twee vuren: de ar-
men in zijn land (60 procent leeft
onder de armoedegrens) en het IMF
en Wereldbank. Om de zaak in de
hand te krijgen, verhoogde de presi-
dent het minimumloon met 60 pro-
cent en beloofde hij de ruim één
miljoen ambtenaren in overheids-
dienst (op een totale bevolking van
19 miljoen zielen) een salarisverho-
ging van 30 procent.

Enkele wekenna het voedseloproer
en na een gesprek met IMF en We-
reldbank, waarin Perez liet weten
niet volledig gehoor te zullen geven
aan de druk van binnenuit, verwierf
het staatshoofd een nieuwe miljoe-
nenlening voor Venezuela. Hij zou
zijn economisch hervormingsbeleid
doorvoeren, zij het iets voorzichti-
ger. De geldinstellingen brachten
begrip op.

Perez (vorig jaar mei nog in Neder-
land voor economische steun) zit
met de gevolgen van de crisis aan
het begin van de jaren tachtig door
het instorten van de oliemarkt. In
vier jaar liepen de olie-inkomsten
met 40 procent terug en maakte de
nationale munt, de bolivar, een vrije
val. Het werkloosheidspercentage
steeg van 0 naar 20 procent. Veel te
lang bleef Venezuela voor 95 pro-

cent van zijn deviezen afhankelijk
van de export van olie en daarvan
afgeleide produkten. Toen Perez in
1989 het roer overnam van partijge-
noot Lusinchi, bleek de buitenland-
se schuld tot 33 miljard dollar (rond
60 miljoen gulden) te zijn opgelo-
pen. De handelsbalans was voor het
eerst negatief. Venezuela teerde op
de nationale deviezenreserves. De
afbetaling van de buitenlandse
schuld werd door Perez' voorgan-
ger gestaakt. Woede bij IMF en
Wereldbank.
Tegen die erfenis vecht hij nu, An-
dres Perez. En tegen het gegeven
dat de arme drommels in hun hut-
jes van golfplaten opkijken naar
hogekantoortorens. Maar ook tegen
het feit dat de politici in dit land
veel te lang mooi weer, speelden.
Aan later werd niet gedacht. De
paupers wensen nu niet te bloeden
voor het wanbeheer. Lagere militai-
ren sluiten zich bij deze groep aan.

Perez is nu bezig de fouten uit het
verleden te herstellen. Eén van de
foutenmakers was hijzelf, tijdens
een eerdere ambtsperiode. Door
zijn gedurfde aanpak is deze man
de laatste drie jaar in Venezuela de
kwaaie pier. Niet voor de internatio-
nale geldinstellingen. Daar heeft hij
een voet tussen de deur doordat hij
er blijk van geeft in eigen land niet
uit te zijn op de populariteitsprijs.

binnen/buitenland

Wageningse hoogleraar uiterst somber over gevolgen milieuvervuiling

’Slag om ozonlaag is verloren’
DOOR THEO HAERKENS

; Wageningen - Een jaartal
I prof. E. Adema nu nog nietkernen, maar als het zo door-Saat met de aantasting van de

°zonlaag, is de aarde binnenj^zienbaretijd een onbewoon-
deplaneet. De berekeningen
jue de Wageningse hoogleraar
'Herover maakte, zijn klaar

die geeft hij pas op 28
rPril prijs tijdens het college

hij afscheid neemtan de vakgroep Luchthygiè-
j|e' en Luchtverontreiniging
ari de Landbouwuniversiteit.. dema heeft het rapport van hetj^erikaanse ruimtevaartcentrum
«t-SA, waarin wetenschappers
e»den dat de ozonlaag op het'Oordelijk halfrond van Canada tot. °skou veel ernstiger is aangetast
*n tot nu toe werd aangenomen,: 6 niet onder ogen gehad. Maaran de ernst van de situatie is hij al-, j^g overtuigd.

" j e hoogleraar, die van huis uit che-

' VaICUS *s> Deschouwt de bedreiging
'oh f*16' leven °P aarde als vrijweli ."«wendbaar. Als de ozonlaag te
wll Wordt of verdwijnt, tast de ul-
g^^iolette straling van de zon plant
zipt i!er aan en «-10**- voor de mens
Sc
et het er dan niet best uit. In het

.'- 2j;en;?ri? dat de hoogleraar schetst,Jn huidkanker en oogaandoenin-n onvermijdelijk als mensen zich
ho ?raat wagen zonder zonnebril,
zuil °^ Parasol. Om te beginnen

' 'Volh
n zonaanbidders die zich nieti doende beschermen met zonne-

" ' r>^.andoue sneller verbranden dan■«ormaal.
Ht Qm

e snel huidkanker zich in die
te standigheden ontwikkelt, is niet
Va^0orspellen, maarAdema gaat er-
-2 .Vit dat het aanzienlijk sneller
is Zlln dan °P dit moment het geval
sch U wordt er ook wel gewaar-
ba ,Uwd voor de gevaren van zonne-
«jjjT?n> maar de kans dat je werke-
Wn ,ranker krijgt, is nog klein en jeordt er mooi bruin van."

Adema noemt het een misverstand
dat de ozonlaag de enige bescher-
ming zou zijn tegen het energierijke
zonlicht. De zuurstofhoudende laag
die eronder zit, zon tien tot vijftien
kilometer dik, zwakt de ver-
schroeiende kracht van de zon ook
enigszins af, maar dat is lang niet
genoeg.
De bewering dat de ozonlaag op
sommige dagen met haast één pro-
cent dunner wordt onder invloed
van chloorfluorkoolwaterstoffen
(cfk's), is nieuw voor Adema. Hij
wijst erop dat de laag voortdurend
groeit en slinkt- Ozon wordt aange-
tast door chloor- en fluor, zonder
dat die stoffen zelf verdwijnen. Het
kan honderden jaren duren voor ze
uit de atmosfeer verdwijnen en in
devorm van zoutzuur neerslaan. Al-

Ie cfk's die sinds de Tweede Wereld-
oorlog in de atmosfeer terecht zijn
gekomen, zijn daar nog steeds en
doen er hun vernietigende werk.
Dat is al sinds de jaren vijftig be-
kend, toch werd het reukloze gas in
grote hoeveelheden gebruikt in
koelkasten, voor de aanmaak van
piepschuim en als drijfgas in spuit-
bussen.

„Eigenlijk moetje het gebruik van
die stoffen onmiddellijk verbie-
den", vindt de hoogleraar. Maar te-
gelijkertijd realiseert hij zich dat
zulks niet meer is dan een achter-
hoedegevecht. De slag om de ozon-
laag is verloren. „Het is al te laat, de
afbraak gaat sneller dan de aan-
maak van nieuwe ozon."
Als lid van de Centrale Raad voor

de Milieuhygiëne, een adviesorgaan
van de regering, pleitte Adema er
jarenlang vergeefs voor het gebruik
van cfk's volledig uit te bannen. De
industrie verzette zich daar met suc-
ces tegen. Dinsdag heeft de Stich-
ting Natuur en Milieu naar aanlei-
ding van de nieuwste metingen,
opnieuw aangedrongen op een on-
middellijkverbod, maar pas in 1995
wordt dat van kracht.
Ondanks zijn sombere visie op de
toestand in de wereld, vindt Adema
dat het verbod er moet komen. We-
reldwijd wel te verstaan, want lan-
delijke initiatieven stellen , niets
voor op wereldschaal. Het gat in de
ozonlaag verplaatst zich en een ver-
bod zet geen zoden aan de dijk als
alleen de landen die zich bedreigd
voelen, iets ondernemen. Daarom

verwacht Adema niet dat de lucht-
haven Schiphol nog eens wordt stil-
gelegd, hoewel bekend is dat water-
damp en stikstofoxiden die vlieg-
tuigen hoog in de lucht uitstoten
net zo goed bijdragen aan het ver-
dwijnenvan de ozonlaag.

" PROF. ADEMA Foto: GPD
...het is al te laat...

Tijdbom
De Wageningse hoogleraar is liever
geen onheilsprofeet, maar geeft toe
dat de situatie reden geeft tot 'zeer
ernstige zorg. Ontploffing van deze
'chemische tijdbom' is vrijwel niet
te voorkomen. Zelfs als alle cfk's-
producerende fabrieken worden
stilgelegd, vliegtuigen aan de grond
blijven en auto's op de parkeer-
plaats, is het maar de vraag of ont-
ploffing uitblijft. Een ogenblik aar-
zelt de hoogleraar na deze sombere
ontboezemingen. „Ik wil geen on-
verantwoordelijke uitspraken doen.
We moeten er met elkaar het beste
van maken."

Op het ministerie van Milieu wordt
terughoudend gereageerd op de
jongste onheilstijding. „We weten
niet of het wetenschappelijk wel af-
getimmerd is", meldt een woord-
voerder, „en daarom kunnen we er
niet echt op ingaan." Dat een ver-
bod op cfk's een aanzienlijk naijl-
effect heeft, is bekend, maar een
onmiddellijk verbod zit er voorals-
nog niet in. „Dat gaat niet zo een-
voudig. Dat moet allemaalwettelijk
worden geregeld", benadrukt de
woordvoerder. „Wij zijn druk bezig
om het probleem in kaart te bren-
gen."
Op internationale milieuconferen-
ties is het probleem de laatste jaren
uitvoerig besproken. Binnenkort
komen deskundigen vanuit de hele
wereld weer bijeen in Brazilië. Ade-
ma put daaruit toch enige moed. Hij
gelooft dat de ernst van de zaak
langzaam doordringt bij de wereld-
leiders. Ook al is het tegen beter
weten in, we moeten redden wat er
te redden valt. „Je zegt niet: laat
maar zitten, want er is toch niets
meer aan te doen."
Het ministerie lijkt het daarmee
eens te zijn: „Wij zijn geen doem-
denkers."

Oud-premier Zijlstra schrijft memoires

’PvdA schuldig aan
val kabinet-Cals’
Van onze redactie binnenland

DEN HAAG - De PvdA
heeft ervoor gezorgd dat in
de 'Nacht van Schmelzer'
het kabinet-Cals viel. De
PvdA-fractie in de Tweede
Kamer maakte van de mo-
tie die KVP-leider Schmel-
zer indiende over het finan-
ciële beleid van het kabinet,
een motie van wantrouwen.
Dit stelt oud-premier dr J.
Zijlstra in zijn gisteren ver-
schenen memoires 'Per slot
van rekening. Het kabinet-
Cals bestond uit KVP, ARP
en PvdA en viel in de nacht
van 14 oktober 1966.

ln zijn memoires schrijft Zijlstra
dat de motie-Schmelzer hele-
maal niet tot de crisis hoefde te
leiden. De KVP-voorman vroeg
alleen van het kabinet om het
beleid aan te scherpen zodat de
economische groei werd bevor-
derd en inflatie en werkloosheid
werden terugedrongen. Daar-
naast werd gevraagd nog eens
naar de uitgaven te kijken.

" J. ZIJLSTRA Foto: archiefLD
.val Cals was niet nodig...

Interruptie
„Dit was geen motie van wan-
trouwen. Als het dat wel was
geweest, zou Schmelzer zijn frac-
tie nooit hebben meegekregen",
aldus Zijlstra. Dat de motie wel
als zodanig werd uitgelegd,
schrijft Zijlstra toe aan de hou-
ding van de PvdA-ministers en
de PvdA-fractie.

„Toen de motie werd ingediend
interrumpeerde Nederhorst
(PvdA-fractieleider) openlijk:
'Ditkabinet is geen knip voor de
neus waard als het hierop in-
gaat.' Minister De Jong, die in de
buurt zat, hoorde de opmerking
van het PvdA-kamerlid Roemers
die tot de interruptie van Neder-
horst zou hebben geleid: 'En nu

vastnagelen.' Daarmee was de
motie tot een motie van wan-
trouwen verklaard."

Het feit dat Schmelzer de-motie
indiende, verklaart Zijlstra als
volgt. De KVP zag haar centrale
rol in de politiek steeds verder
afbrokkelen. In Cals zag men
niet langer de betrouwbare leids-
man. Tegelijk moest de eenheid
in de partij bewaard blijven
waarbij op de achtergrond ook
nog de rivaliteit tussen Cals en
Schmelzer speelde over het lijst-
trekkerschap bij de verkiezingen
van 1967.

Zijlstra meent overigens dat Cals
de motie ook anders had kunnen
uitleggen. Hij had de KVP-voor-
man kunnen vragen de motie
niet in stemming te brengen in
afwachting van een nota over de
financieel-economische situatie.
Ook had hij Schmelzer kunnen
uitdagen aan te geven op welke
punten zijn fractie kritiek had,
zodat daarmee bij de behande-
ling van de departementale be-
grotingen voor 1967 rekening
gehouden kon worden.

Het feit dat Cals dat niet deed,
verklaart Zijlstra uit de toestand
van de premier. „Hij was ver-
moeid. Had zijn oude vitaliteit
niet meer. Dat kan in uren van
crisis van wezenlijke betekenis
zijn." Bovendien verwachtte
Cals dat zijn kabinet na de crisis
wel terug zou keren omdat er
geen andere combinaties te vor-
men waren.

Over de houding van de PvdA,
schrijft Zijlstra dat de partij bol
stond van de interne spannin-
gen. De sobere Vondeling kon
als minister van financiën niet
op tegen de expansiedrift van
minister Den Uyl en de neiging
tot steeds meer uitgeven door
Bogaers en Veldkamp. Tegelijk
werd Vondeling als politiek lei-
der verdrongen door Den Uyl en
had de partij te maken met op-
standige jongeren.

(ADVERTENTIE)

| Industriële
| Dienstverlening
1 vanADB....

"Ml 1 tYI (Pt" Industrieel-en zakelijk dienstvérlenen !'-^-,
■ ■■■liU 111v^ t *s een volwassen professie geworden.
-i-i Mede dankzij de 'voortrekkersrol'van
J-iLIIOL/CeS de ADB-Groep, een van de eerste \—Jm

1 i " 1 ondernemingen diezich
/^l^|Of-,rj^««-j/Hc specialiseerden in deze tak van

dienstverlening.

vvl Lil W^CX<XL . Met het oog op de toekomst en de steeds Het beheren, debeheersing en de
strenger wordende internationale besturing van kwaliteit,
kwaliteitseisen specificeert ADB haar Voor nu, en voor de toekomst,
industriële- en zakelijke diensten volgens
de nu erkendeEuropese ISO-9000 Opdrachtgevers die betrouwbare
normen. dienstverleningessentieelvinden voor het
Deze ISO-normen hebben tot doel om de welslagen van hun onderneming doener
'kwaliteitszorg'van produkten en diensten goed aan nu kontakt op te nemen met
te waarborgen. 'Kwaliteitszorg' hetbegrip ADB-Industriële- en Zakelijke
voor de jaren negentig. Deze jaren. Dienstverlening, Geleen.

adb wmm
Mauritslaan lil Geleen QAJDB

Postbus 62 - 6160 AB Geleen ■——
Telefoon 046-787777 . ... .

Fax 046-750196 Synergie van Mensen en Middelen.

Donderdag 6 februari 1992 "5K' ■■"
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Hl Rlnemkool *"> ’t 11 B 9 'g-g- Roomboter rondo's -^Pindakaas "TQ gp, D-V-*^ # ’ l| § f- .. A ■■'M& £
-<■">- pak a 4 stuks JQ -*«■*- pot 350 gram Ztfr 1 ./ / — *— || C^*>rJ f 1 WiS^ilp .

Verkade Café Noir "7Q lyonQl.ri.Dl6S p Ënaïf Rookworst ft 5 II^'"1 J
-^ Volkoren biskwie I pak 180 gram-2--2* 1./7 M^OerC VarKei» 3,a,rJ P verpakt, KV# P fyéi 1rol 300 gram 4^_ 1.Z7 l I^^- -,^s49 QQX 1 225 gram i^ LJ7 d vV%ÏMSmiths bloopers I^Q cqq gram«245 *^7 /*W II *"mw w « Vè-W H
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~. ***»QA* Il r .... , . f.. _ I \ A
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& Café Cruz cafemevnj 4^_ 1.~T7 \TI " ’J% *8P belegen, vacuüm verpakt, I*o^ /"—^, /Ss J i
-<ü>- vacuüm, gemalen, TQ \ pr 0T Stanu, ——- " \k kilostuk npr kilo l-\ r\r\ mmm»m >*^ v
oakSOOgram^ 4.5 V Montilla Santa \ roef O

grafo4^_—" _JbU S>g ■ 12.98 *-djah varkenssaté 7C "
Rosa aperitief wijn \ De\<c« — zakje a 3 stokjes +&T IJ \Turmhalfroom AC\ medium of pale dry, O ")Q V — ' -^gS, Bak en Braad A r c
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Unilever minder
belang in Gamma
HELMOND - Unilever heeft zijn
belang in Gamma Holding (textiel)
in Helmond vorig jaarverminderd.
Uit een melding van het aandelen-
belang door Unilever op grond van
de nieuwe Wet Melding Zeggen-
schap blijkt, dat het nu gaat om een
pakket van 29,75 procent. In het
jaarverslag over 1990 gaf Unilever
nog een belang op van 35 procent.

Het financiële belaijg van Unilever
was de afgelopen jaren in geld ge-
meten gegroeid.

beurs
Slaperig
toonn RDAM ~ Het Damrak ver-

| kenrilk glsteren een slaapverwek-
| <iageL eeld' Na de drukke januari-

Arrtsj' aarby de omzetten op de
Com ?fdamse effectenbeurs een re-

I §ers eten zien, bleven de beleg-
hand^°?nsdag - net als de eerste. agen in februari - aan deü^1-staan.
van andelwas niet onder de indruk

1 beur«,, record op Wall Street. De
f ke n J scheen zich klaar te ma-

-00
1,

de cÜferregen van hetriandse bedrijfsleven.

tl gisteren3SrtStemmingsindex kwam
2iJn DlLt.?,..0011 nauwelijks van
markttt 1J de oPening van de
ho0stf>,„eg,de index nog naar een
la wat L, n 122>7 punten, maar daar-

l'' «* verliS ?lt met de Pret Tenslot-
-1 cPn ,e lndex de beursvloer
1 122 10 n iileSJe Van °'3 Punten op
if <w 6 ko,ersindex steeg onder' einek°erSWinStVan;
1 kon niet profiteren vanstaaln^ ,°'ra PPort, dat een betere
' hiift VOOrspelde voor de
1 C2?,Van 1992' In de och-

-1 Sta»d van1 4r-f nktS H°°govens een
! 2akW b2 '30 om daarna weg te«Wm?"331- een slot van f 51,50,
- PoiygrTJtn tWee dubbeltjes.

sterk m. kon ln deze dunne markt
**■ omhoog.

I QCa?araU l̂markt konden Simac,i lesl.ys en Rood Testhouse de be-stafn^ °Zert"gen van hun be-«toe^fecht Slmac noteerde een
"W k Fun^ van fl °Pf 13-20, Ne-

"' "DM" de een Plus van f 0,40
Wh Kue^ Rood Testhouse trokI Qe

ce dubbeltjes aan op f 6,80.

' öefJQautomatiseringstoekomst vanUrfe^aniiT met een belang in A-
«en Ki.X wtron) lag schijnbaar
«ffpot le zwaar op de maaë van de
f2n ? rs- Begemann verloor
Öbpo 114Begin januarinoteerde«emann nog een koers van f 136.

Hoofdfondsen v.k. s.k.
ABNAmro, 46,60 e 46,80 f
ABNAmroA.inF. 80,20 80,30
AEGON 125,00 125,00
Ahold 80,40 80,40
Akzo 133,60 134,50
Alrenta 191,90 192,10
Amev eert. 56,90 57,20
Bols eert. 46,80 47,00
Borsumij W.eert. 61,50 60,50
Bührm.Tet. c. 44,70 44,80
DAF 24,80 24,80
DordtschePetr. 134,00 134,30
DSM 104,00 103,90
Elseviercert. 108,40 106,20
Fokkereert.' 29,00 29,00
Gist-Broc.cert. 33,30 34,00
Heineken 171,50 173,30
Hoogovens nrc 51,70 51,50
Hunter Douglas 70,00 68,50
IntMüller 61,00 59,80
Int.Ned.Gr. c. 51,40 51,40
KLM 41,50 40,50
Kon.Ned.Papier 45,80 45,00
Kon. Olie 145,00 145,30 'Nedlloyd 61,30 60,00
Océ-v.d.Gr. 69,30 69,00
Pakhoed eert. 47,00 47,70
Philips 30,80 30,60
Polygram 40,30 41,20
Robeco 98,50 98,70
Rodamco 54,50 54,60
Rolinco 99,00 99,30
Rorento 71,60 71,60
StorkVMF 45,50 45,20
Unilevereert. 185,60 185,60
Ver.BezitVNU 83,80 83,70 ■VolmacSoftw. 29,20 29,30
VOC nrc 43,90 44,20
Wessanen eert. 84,10 84,40
Wolters-Kluwer 66,90 67,30

Avondkoersen Amsterdam
AMEV 57,30-57,40(57,20)
KLM 40,20-40,60 (40,50)
KonOlie 144,70-145,40(145,30)
Unilever 185,00-186,00(185,60)

Binnenl. aandelen
Aalberts Ind 49,20 49,70ABNAmroHld.prf. 6,12 6,12
ABNAmroHld.div. 44,90 44,90
ACF-Holdingc. 31,30 31,60Ahrend Groep c. 128,00 128 50
AsdOptionsTr. 11,00 10,90Asd.Rubber 3,60 3,60Ant. Verff. 420,00
AtagHold. eert 113,00 113,00.Athlon Groep 49,00 48,50Athlon Groepnrc 47,00 47,00
Autlnd.R'dam ' 87,60 88^20BAM Groep 85,50 87^00Batenburg 121,50 12150Beers 121,00 121,00Begemann 116,00 11400Beundo 345,00 343,00Berkei's Patent 1,13 123

Blydenst-Will. 32,20 32,50
Boer De,Kon. 229,00 229,00a
BoerDe Winkelt). 73,50 73,50
Boskalis Westm. 24,30 24,40
Boskalis pref. 26,60 26,20
BraatBeheer 34,00 34,50b
Breevast 10,80 10,80
Burgman-Heybroek 2500,00 2500,00
Calvé-Delftpref 800,00 800,00
Calvé-Delftcert 1190,00 1190,00
Cindu Intern. 160,00 160,00
Claimindo 339,20 339,20
ContentBeheer 24,60 24,60
CreditLBN 33,50 33,20
Crownv.G.cert. 131,00 129,00
CSM 87,60 88,20
CSMdiv.9l/92
CSMnrc 87,90 88,30
CSMnrcdiv.9l/92 86,00 f
DAF eert. 18,80 18,80
DelftInstrum. 26,60 26,80
Desseaux 39,50 39,50
Dorp-Groep 39,90 39,90
Draka Holding 23,00 22,50eEconosto ' _ 29,50 29,50
EMBA 214,00
Eriks Holding 82,00 83,00
Flexovitlnt. 61,00 61,00
Frans Maas eert. 77,00 78,50
Gamma Holding 105,00 105,00
Gamma pref. 5,65 5,65
Getronics 32,10 33,20
Geveke 42,00 42,00
Gevekediv'92 38,60 38,60
Giessen-deN. 97,60 97,00
Goudsmit 37,50 37,50
Grolsch 181,00 181,00
GTI-Holding 215,00 215,50
Hagemeyer 138,70 138,70
idemdiv'9l 137,00 136,70
HALTrustB 14,40 14,40
HALTrust Unit 14,50 14,50
HBG 203,50 203,50
HCSTechnology 0,95 1,10
Heineken Hold. 153,50 ,155,20
Hoek'sMach. 250,50 , 251,00
HolhSeaS. 0,46 0,46
Holl.Kloós 462,00 460,00
HoopEff.bank 7,50 7,60
Hunter D.pref. 2,80
IHCCaland 61,80 61,30
Kas-Associatie 38,40 38,40
Kempen & Co 9,00 8,80
Kiene's Suikerw 800,00 800,00
KondorWessels 29,70 29,70
KBB 70,10 68,60
Kon.Sphinx 51,70 51,50
Koppelpoort 394,00 a 392,00
Krasnapolsky 192,50 194,00'
Landré&Gl. 50,40 50,30
Macintosh 41,70 41,50
MaxwellPetr. 117,00 116,50
Moeara Enim 1176,00 1176,00
M.EnimOß-eert. 15300,00 15300,00
Moolen Holding 36,50 36,60
Mulder Boskoop 55,00 a
Multihouse 5,30 5,60
Mynbouwk.Werk. 360,50 360,50

Naeff ; 525,00 fNAGRON 50,80 51,00
NIB 600,00 600,00
NBM-Amsteßand 9,10 9,10e
NEDAP 327,00 327,00
NKFHolding 202,00 200,50
Ned.Part.Mij 53,00 53,40
Ned.Springst 7050,00
Norit 24,10 24,10
NutriciaGß 149,50 150,00
NutriciaVß 159,50 159,50
NutriciaVB div92
Nijv.-TenCate 96,90 98,10
OcévdGr.div92 68,20 67,70
OmniumEurope 8,50a 8,50a"Orco Bank eert. 69,50 69,60
OTRA 328,00 331,00
Palthe 63,00 64,00
Phißpsdiv.'92 30,00 30,00
PirelßTyre 19,70 20,00
Polynorm 133,00 137,30
Porcel.Fles 144,00 144,00
Randstad 44,30 44,80
Ravast 28,00 27,50
Reesink 72,80 73,00
Samas Groep 39,50 39,80
Sarakreek 14,40 14,50
Schuitema 1600,00 1600,00
Schuttersveld 50,00 50,00
Smit Intern. 48,50 48,00a
Stßankiers c. 15,80 15,80
Stad Rotterdam c 44,00 44,50
TelegraafDe 90,50 90,70
Textielgr.Twente 92,40 92,00
Tulip Computers 24,70 24,00
Tw.Kabel Holding 120,00 120,00
Übbink «■ 74,00 73,50
Union 68,20 69,40
UnUutchGroup 2,95 2,95
Vereenigde Glas 522,00 521,00
Vertocert. 29,00 28,00
VolkerStevin 58,50 58,50
Vredestein 14,70 14,80
VRG-Groep 46,00 45,50
Wegener 59,10 61,50
WestlnvestF. 17,30 17,30
Westlnv.F.wb 114,00f 114,00a
Wolters Kluwer 259,00 261,50
Wyers 32,00 32,50

Beleggingsinstellingen
ABN AmroAand.F. 80,50 79,50

"ABNAmro Amer.F. 69,00 69.00
ABN Amro Eur.F. 73,60 73,40
ABNAmroFarEF. 55,50 55,40
ABN Amro Liq.Gf. 161,60 161,60
ABNAmro Neth.F. 85,00 85,00
ABNAmro Obl.Gf. 175,20 175,20
Aegon Aandelénf. 34,20 34,30
Aegon Spaarplus 5,25 5,25
ABNBeleg.fonds 60,90 61,10
ALBEFO 51,70 51,70
AldollarßFs 26,70 26,60
Alg.Fondsenbez. 232,00 234,00
ABianceFund 10,60 10,60
Amba 11,30 11,30
AmroNorthAm.F. 66,50 67,10
Amvabel 83,20 83,20

AsianTigersF. 63,40 63,40
Asian Select. F. 56,70 56,70
Austro Hung. F. 4,25 4,50
BemcoßentSel. 55,50 56,00
Bever Belegg. 3,20 3,20
CLNObLDiv.F. 109,30 109,30
CLNObLWaardef. 112,90 112,90
Delta Lloyd Inv. 29,30 29,30
DPAmericaGr.F. 37,20 36,60
Dp Energy.Res. 39,10
EGFlnvestm. 131,50 131,50
EMFRentefonds 67,60 67,60
Eng-Hoß.Bel.Tl 10,20 10,20
Envir.GrowthF. 52,20 52,30
Esmeralda part. 35,60 35,50
Eur.Ass. Trust 6,10 6,10
EMS Growth Fund 104,20 104,40"
EMS IncomeFund 105,50 105,50
EMS Offsh. Fund 103,50 103,50
EOE Dutch SUF v 314,00 315,00
Eur.GrowthFund 49,30 49,50
Euro SpainFund 7,40 7,40
FarEastSel.F. 58,20 57,50
Gim Global 53,20 53,20
Groeigarant 1,55 1,56
HoßandFund 71,30 70,90
HoB.Eur.Fund 47,40 47,80
Hoß.Obl.Fonds 123,50 123,10
HoU.Pac. Fund 101,90 101,00
Holl.Sel.Fonds 82,60 82,60
Innovest 80,20 80,00
Interbonds 505,00 508,00
Intereffektsoo 31,80 31,60
Intereffektwt 108,80 108,30
Investapart. 71,80 71,50
ISHimal.Funds 7,50
JadeFonds 158,50 157,50
JapanFund 19,90 20,00
Jap.lnd.AlphaF. 8100,00
Jap.Sect.Rat.Yen 6500,00
Korea Pac.Tr.s 9,00
Mal.CapitalF.s 7,30 7,30
MeesObl.Div.F. 117,00 116,80
MexicoIncomeF. * 21,50
MXInt.Ventures 9,50 9,50
Mondibel 76,10 76,10
Nat.Res.Fund 1180,00 1160,00
NedufoA 119,20 119,20
Nedufoß' 112,00 120,00
NMBDutch Fund 44,70 44,70
NMBGeldmarkt F. 54,12 54,13
NMBGlobal Fund 45,50 45,50
NMBOblig.Fonds 36,00 36,00
NMBSpaarAF. 101,58 101,60
NMBRentegr.F. 117,20 117,20
NMBVast Goed F. 37,70 37,50
New Asia Fund 6,00
NomuraWarr.F. 0,90 0,90
Obam, Belegg. 248,70 248,00
OAMF Rentefonds 11,25 11,25
OrangeFund 20,90 21,00
Pac.Dimensions 87,50 87,50
Pac.Prop.Sec.F. 30,30 30,50
Piersonßente 112,70 112,80
Postb.Belegg.f. 57,00 57,00
Postb.Verro.gr.f. 53,80 53,80
Prosp.lnt.HlPs 3,90
RentalentßeU ' 149,60 149,60

RentotaalNV 35,40 35,40
RGAmericaF. 103,70 104,50
RGDivirentF. 49,10 49,00
RG Europe F. 98,10 98,00
RGFlorente 113,40 113,50
RG Pacific F. 96,90 96,80
RG SP Groen 54,30 54,30
RG SP Blauw 51,30 51,30
RG SP Geel 48,30 48,40
Rodin Prop.s 90,00 90,00
Rolinco cum.p '76,00 76,00
Schrod.lntPr.F 29,20 29,20
Sri/Techs 14,50 14,50
TechnologyFund 19,20 19,20
Tokyo Pac.Hold. 213,00 213,00
Trans Eur.Fund 80,40 80,20
TranspacF.Yen 320,00 322,00
Uni-Invest 14,50 15,20
Unicolnv.Fund 77,20 77,20
UnifondsDM 31,90 31,90
Vaste Waard.Ned 65,40 65,40
VastNed 111,30 112,50
VIBNV 58,70 57,70
VSB MixFund 52,50 52,50
VSBRente Fonds 109,00 109,00
WBO Intern. 68,40 68,50
WereldhaveNV 121,20 122,00
YenValueFund 83,20 82,30
ZOMFloridaF.s 45,30 45,30

Parallelmarkt
Alanheri 29,70 29,70
ABF 110,30 110,30
Berghuizer Papier 47,50 48,00
BesouwVan eert 48,10 48,10
Biogrond Belegg. 11,00 10,90
Comm.Obl.F.l 97,80
Comm.Obl.F.2 98,00
Comm.Obl.F.3 98,00
De Drie Electr. 12,00 12,20
DeltaLl.Dollarf. 63,20 63,10
Delta Lloyd ECU 63,20 63,10
Delta Lloyd Mix 60,40 60,30
Delta LloydRent 58,60 58,50
Delta Lloyd Vast 56,10 56,10
Dico Intern. 88,70 88,70
DOCdata 6,30 6,00
Dutch TakeOv.T. 45,60 45,50
Ehco-KLM Kleding 39,80 39,80
E&LBelegg.l 67,70 67,70
E&LBelegg.2 73,60 73,70
E&LBelegg.3 105,80 105,80
E&LBelegg.4 77,10 77,10
E&LKap.RenteF. 104,80 104,80
FreeRecord Shop 31,30 30,50
GaiaHedgel 105,80
Geld. Papier c. 70,00 71,00
German City Est 47,00 45,00a
Gouda Vuurvast 77,00 77,50
Groenendijk 46,10 46,00
Grontmij 55,00 55,50
HCA Holding 46,30 46,50
HeivoetHolding 38,00 38,00
Hes Beheer 41,50 41,50
Homburg eert. 1,20 1,20f
Inter/ViewEur. 2,70 2,90
Kühne+Heitz 45,20 45,20
LClComput.Gr. 5,50 5,50e

Melle.vannrc 35,00 35,20
Nedcon Groep 43,00 43,50
Nedschroef 83,10 83,10
NewaysElec. 6,80 7,20
NewEur.HtlsDM 20,00 20,00
NewtronHold. 1,70 1,70
Pan Pac. Winkel 10,50 10,50
PieMedical 4,90 4,80
Simac Techniek 12,20 13,20
Sligro Beheer 54,80 56,00

Wall Street
04/02 05/02

allied signal 49% 49%
amer.brands 45Vs 45
amer.tel.tel 37% 37%
amococorp 46V2 45%
asarcoinc. 21% 22
bethl. steel 14% 14%
boeing co 50V2 50
can.pacific 17%
chevron 62% 62%
chiquita 39% 39%
chrysler 16% 16%
citicorp 15% 16

■ cons.edison 28 28
digit.equipm. 54% 54%
dupont nemours 48 47%
eastman kodak 50% 46%
exxon corp 59% 58
ford motor 33% 33%
gen. electric 77 77%
gen. motors 35 34%
goodyear 64% 63%
hewlett-pack. 62% 62%
int. bus.mach. 92% 91%
mt.tel.tel. 58% 58%
kim airlines 23% 22%
mcdonnell 66% 67%
merckco. 158% 157%
mobiloil 63% 62%
penn central 26% 26%
Philips 17% 17%
primerica 40% 41
royal dutch 81% 81%
searsroebuck 39% 42%
sfe-south.pac. 11% 12%
texacomc. 59% 58%
united techn. 50% 49%
westinghouse . 19% 18%
whitman corp 14% 14%
woolworth 29% 29%

Advieskoersen
ameriK.dollar 1,725 1,845
austr.dollar 1,27 1,39
belg.frank(lOO) 5,31 5,61
canad.dollar 1,450 1,570
deense kroon (100) 27,50 30,00
duitse mark(100) 110,00 114,00
engelse pond 3,09 3,34
fmse mark(100) 39,85 42,35
franse frank (100) 31,40 34,15
grieksedr.(lOO) 0,85 1,05
ierse pond 2,85 3,10
ital.lire(10.000) 13,80 15,5)0
jap.yen(10.000) 137,50 143,50
joeg.dm.t/m 100

Noorsekroon (100) 27,10 29,60
oostschill.(lOO) 15,75 16,25
portescudo(lOO) 1,19 1,37
spaanse pes.(100) 1,70 1,86
turksepend(lOO) 0.0265 0,0425
zweedse kr. (100) 29,45 31,95
zwits.fr. (100) 123,50 128,00
Wisselmarkt

amerik.doßar 1,78155-1,78405
antiß.gulden 0,9810-1,0110
austr.dollar 1,3209-1,3309 .
belg.frank(lOO) 5,4635-5,4685
canad.doßar 1,51325-1,51575
deensekroon (100) 29,005-29,055
duitse mark(100) 112,5550-112,6050
engelse pond 3,2270-3,2320
franse frank (100) 33,005-33,055
grieksedr.(lOO) 0,9240-1,0240
hongk.dollar(lOO) 22,7250-22,9750
iersepond 2,9990-3,0090
Mlire(10.000) 14,935-14,985
jap.yen(10.000) 141,725-141,825
nwzeel.doßarüOO) 0,9586-0,9686
noorsekroon (100) 28,660-28,710
oostenr.sch.(100) 15,9960-16,0060
port. escudos(100) 1,2870-1,3270
spaanse pes.(100) 1,7805-1,7905
surin.gulden 0,9790-1,0190
zweedsekr. (100)' 30,935-30,985
zwits.frank(lOO) 126,280-126,330
e.e.u. 2,2955-2,3005

Index Amsterdam
CBS-koersmdex(l9B3=loo)
algemeen 201,60 201,80
idexcl.kon.olie 196,20 196,30
internationals 202,80 203,10
lokaleondernem. 202,00 202,20
idfinancieel 146,90 147,20
id niet-financ. 255,50 255,60

CBS-herbeleggingsindex (1983=100

algemeen 287,00 287,30
idexcl.kon.oüe 263,80 264,00
internationals 301,00 301,40
lokale ondernem. 271,10 271,40
id financieel 216,50 216,90
idniet-financ. - 324,30 324,50

CBS-stemmingsindex (1990=100)
algemeen 122,40 122,10
internation 132,20 132,10
lokaal 120,50 120,10
fin.instell 128,90 129,20
niet-financ 118,90 '118,50
industrie 126,30 126,10
transp/opsl 139,90 139,10
Goud en zilver
Goud onbewerkt 20,060-20,660, vorige
20,290-20,890, bewerkt 22,260laten,vorige
22,490 laten.
Zilver onbewerkt 205-275, vorige 205-275,
bewerkt 320 laten, vorige 320 laten.

Dow Jones

Industrie 3257,60
-15,21

OPTIEBEURS
serie omzet v.k. s.k.

Abn amro c apr 42,50 328 4,80 5,00
abnamro cj9s 45,00 404 6,00 6,20
amev c apr 55,00 286 3,00 3,20
buhr c apr 45,00 157 1,80 1,90
coc c feb 280,00 600 16,00 16,60
coc c feb 290,00 220 7,20 7,50 a
coc c feb 295,00 717 3,70 3,80
coc cfeb 300,00 480 1,40 1,60
coc c feb 305,00 170 0,60 0,60 b
coc c apr 290,00 727 12,50a 12,50
coc pfeb 290,00 499 1,20 1,10
coc pfeb 300,00 243 5,50 5,20
coc pmrt 295,00 179 4,00 3,80
coc pmrt 300,00 169 6,60 6,40
coc papr 295,00 148 5,20 5,00 a
coc pnov 285,00 239 7,00 6,70
hein papr 175,00 282 6,40 a 5,90
ing c apr 50,00 700 2,40 2,60
ing cjul 50,00 321 2,90 3,00 .
ing c okt 50,00 150 3,40 3,70
ing c okt 55,00 235 1,30 1,40
ing cj94 47,80 251 7,10 7,10
ing papr 45,00 3000 0,20 a 0,20
ing papr 50,00 182 0,60 0,50
ing pjul 50,00 345 1,50 1,40
ing pokt 47,50 1000 1,50 a 1,30
ing pokt 50,00 283 2,20 2,00
kim c feb 40,00 187 2,30 1,80
kim capr 42,50 372 2,20 2,00
kim e jul 45,00 303 2,30 2,00
kim p093 35,00 196 2,00 2,10
nlc caug 101,00 250 2,00 a 2,10
phii c feb 32,50 320 0,30 0,20
phil c apr 30,00 164 2,30 2,00
phß c apr 32,50 793 1,00 1,00
phß c apr 35,00 420 .0,50 0,50
phß cjul 30,00 207 3,10 3,00
phß c 093 30,00 215 6,30 6,10
phß c 095 20,00 156 13,50 13,30
phß papr 30,00 1169 1,00 1,20
phß papr 32,50 470 2,30 2,60
phß p095 20,00 201 1,00 1,00
oße c apr 150,00 298 2,80 2,90
oUe c apr 155,00 155 1,30 1,40
olie pfeb 140,00 200 0,50 0,50
tops c feb 560,00 170 6,00 5,90
tops pfeb 570,00 167 12,50a 12,50
voc c apr 45,00 320 1,20 1,30
xmi c feb 345,00 357 8/10 9/00
xmi c mrt 350,00 200 8/02 7/12 b

a=laten g=bieden+ex-div.
b bieden h-latent ex-du.
c=ex-claim k=gedaan + h
d=ex-dividend I -gedaan+ g
e gedaan t bieden wk slotkoers vorige dag

I gedaan t laten sk=slotkoers gisteren

Minister Andriessen in voortgangsnotitie:

Gasbatenfonds voor
hoge investeringen

EN HAAG - Hetkabinet wil een gasbatenfonds instellen om
6lhg te stellen dat de extra gasbaten daadwerkelijk zullen

.Orden aangewend voor grote werken, zoals de Hoge Snel-eidslijn en de Betuwespoorlijn. De ministers van Ecönomi-
jhe Zaken en Financiën zullen dit fonds gaan beheren. Dit
«Sat in de 'voortgangsnotitie infrastructuur', die minister An-

van Economische Zaken aan de Tweede Kamer heeft§estuurd.

jU de financiering van grote wer-
Ij jl' zoals tunnels of bruggen, wil
tj, * kabinet grote geldschieters be-

Per project moet daarvoor
opzet worden gemaakt.

br' Voortgangsnotitie volgt op een
be e Premier Lubbers in okto-
jjr naar de TweedeKamer stuurde.J*arm stond dat het kabinet pen-
ge etlf°ndsen en andere grote beleg-rs wil interesseren voor dit soort

projecten. Daarbij zou zicht moeten
zijn op opbrengsten uit exploitatie,
bij voorbeeld in de vorm van tolhef-
fingen.

Inmiddels is uit gesprekken met
verstrekkers van 'geduldkapitaal',
waaronder banken en beleggings-
fondsen, gebleken dat de risico's
van de investeringen te overzien
moeten zijn. In de notitie wordt

»

daarom ook ingegaan op versnel-
ling van de procedures van besluit-
vorming, het rekeningrijden, kos-
tenbeheersing en bodemsanering.
Zo wordt 'denkbaar' genoemd dat
het uitgangspunt van de bodemsa-
nering - het herstel van de multi-
functionaliteit van de bodem - bij
het totstand komen van grote pro-
jecten wordt losgelaten.
De notitie is mede gezonden na-
mens de ministers van Verkeer en
Waterstaat, Volkshuisvesting en
Ruimtelijke Ordening, Financiën,
Landbouw, en Onderwijs en Weten-
schappen.

Andriessen verwacht dat het over-
leg over medefinanciering van de
Hoge Snelheidslijn en de Betuwe-
lijn met de private financiers in de
tweede helft van dit jaar kan wor-
den gestart.
Geld is bij de grote projecten een
minder groot probleem dan het
over de streep trekken van de geld-
schieters. De onderhandelingen
kunnen pas tot concrete resultaten
leiden waneer de besluitvorming
van de overheid is voltooid en geen
cekening meer hoeft te worden ge-
houden met procedurele vertragin-
gen, planwijzigingen of onteige-
ningsprocedures.

De geldschieters vinden ook van
belang dat zicht bestaat op de sa-
menhangvan de^grote projecten. Zo
is het 'commercieel' slagen van de
Hoge Snelheidslijn mede afhanke-
lijk van de plannen voor Schiphol.
Zo is er ook een samenhang tussen
de Betuwespoorlijn en de plannen
in het Rotterdamse havengebied.

economie

Fors verlies voor KodakNEW VORK - Het Amerikaanse
fotografie- en chemieconcern
Eastman Kodak heeft in het vier-
de kwartaal van vorig jaar een
verlies geleden van 400 miljoen
dollar tegen een nettowinst van
326 miljoen dollarin dezelfde pe-
riode van 1990. Het verlies is het
gevolg van een voorziening van
597 miljoen dollar voor herstruc-
tureringskosten.
Over geheel 1991 daalde de net-j
towinst van 703 miljoen dollar
tot slechts 17 miljoen dollar. In

dit resultaat is in totaal ongeveer
een miljard dollar aan voorzie-
ningen inbegrepen. De omzet
verminderde in het vierde kwar-
taal van 5,15 miljard dollar tot
5,08 miljard dollar, maar lietover
het hele jaar een groei zien van
18,91 miljard dollar tot 19,42 mil-
jard dollar.
Van de vier divisies (fotografie,

informatiesystemen, chemie en
farmacie) behaalde alleen de far-
macie de doelstelling voor de
omzet. Daar was evenals bij de
chemie sprake van groei. De di-
visies fotografie en informatie-
systemen, die halverwege het
afgelopen jaar zijn samenge-
voegd, zagen de omzet licht da-
len.
Eastman Kodak, datvorige week

de vestiging van een chemische
fabriek in Nederland aankondig-
de, had vorig jaar te lijden onder
de slechte economische situatie
in de Verenigde Staten en Euro-
pa. De divisie fotografie had bo-
vendien te' kampen met de ma-
laise in het internationale toeris-
me als gevolgvan de Golfoorlog.
De topman van het concern,Kay
Whitmore, verwacht dat de her-
structurering dit jaar zal leiden
tot een groei van de winst en de
omzet.

Hema gaat reorganiseren
DEN HAAG - De Hema gaat bin-
nen een halfjaar reorganiseren om
de sterk gedaalde winst op te vijze-
len. De Dienstenbond FNV ver-
wacht ontslagen in het stafperso-
neel op het hoofdkantoor in Am-
sterdarm (650 werknemers). Begin
volgende week pleegt de directie
van de Hema overleg met de bon-
den.

Definitieve conclusies over het aan-
tal banen dat eventueel geschrapt
gaat worden, heeft de Hema-direc-
tie nog niet getrokken. De leiding
baseert haar besluit op het onlangs
gehouden onderzoek van adviesbu-
reau KPMG, dat het 16.000 werkne-
mers tellende winkelbedrijf heeft
doorgelicht.

Met de Hema gaat het sinds 1990
niet zo goed. Het belangrijkste on-
derdeel van het KBB-concern
kampt met een tegenvallende om-
zet en teruglopende winst. Vorig
jaarmoest mede daardoor directeur
J. van Nuenen het veld ruimen. Hij
werd opgevolgd door devoormalige
Detam-directeur B. Vos, die op-
dracht heeft gegeven tot het om-
vangrijke onderzoek van deKPMG.

Er zijn aanwijzingen dat vooral in
het administratieve apparaat wordt
gesneden. KBB heeft een reputatie
op te houden waar het gaat om sa-
neren zonder ontslag. De afgelopen
jaren haalde de Hema al eerder de
bezem door de staffuncties, terwijl
tevens de bevoorrading en de maga-
zijnen werden gereorganiseerd.

Behalve Hema (jaaromzet 1990/91
2,2 miljard gulden) maken van KBB
Beheer deel uit Praxis, Formido en

Hubo (718 miljoen), Bijenkorf (695
miljoen) en M&S Mode (396 mil-
joen). Tevens bezit KBB de Ameri-
kaanse speelgoedzaken FAO
Schwarz en een belang van 60 pro-
cent in Retailnet (omzet ruim 1 mil-
jard), dat ketens als Intertoys, Mars-
kramer, Decorette, Boekelier en de
Lampenier exploiteert. Er werken
bijna 25.000 mensen. Het bedrijfsre-
sultaat over het laatste jaar bedroeg
ruim 181 miljoen gulden bij een
omzet van 3,9 miljard.

Winst Unisys fors omhoog
AMSTERDAM - Unisys Neder-
land, de Nederlandse dochteronder-
neming van het Amerikaanse com-
puterconcern Unisys, heeft vorig
jaar haar winst met 288 procent zien
toenemen tot f3l miljoen. De omzet
nam met 7,4 procent toe tot f 641
miljoen. Dat heeft algemeen direc-
teur J.J. van der Leij gisteren be-
kendgemaakt.

De winst groeide zo spectaculair
doordat het herstructureringspro-
gramma van het concern snel zijn

vruchten afwierp. Dank zij het pro-
gramma zijn de kosten met f 23 mil-
joen verlaagd. Van der Leij zei dat
enkele vestigingen (Rotterdam,
Hoofddorp) fors zijn ingekrompen
en dat de voorraden zijn vermin-
derd. Eind 1989 had Unisys Neder-
land nog een voorraad met een
waarde van f 24 miljoen. Nu is dat
nog ongeveer f 1 miljoen, aldus Van
derLeij.

De winst is in procenten van de
omzet toegenomen van 2 tot 5.
Volgens de directeur is het vertrou-
wen in Unisys weer toegenomen na
de toespraak van topman James
Unruh op 18 januari.
Unruh maakte toen bekend dat
Unisys in het vierde kwartaal van
1991 weer winst had gemaakten dat
het concern in de juistepositie ver-
keert om in 1992 over het hele jaar
weer winst te maken. Als reactie
daarop schoot de koers van het aan-
deel Unisys op de Newyorkse effec-
tenbeurs op één dag met 22 procent
omhoog.

Stijging
werklozen
Duitsland

NEURENBERG - Het aantal offi-
cieel geregistreerde werklozen in
Duitsland is vorige maand gestegen
met bijna een half miljoen ofwel
veertien procent tot 3,22 miljoen, zo
blijkt uit gisteren gepubliceerde cij-
fers van het Duitse arbeidsbureau.
De scherpe stijging is voor een
groot deel toe te schrijven aan sei-
zoensinvloeden en het aflopen van
een regeling voor werktijdverkor-
ting in de vroegere DDR.

In het oostelijke deel van het land
nam het aantal werklozen toe met
305.000 tot 1,343 miljoen, de sterkste
stijging sinds de Duitse hereniging.
Het werkloosheidspercentage
schoot omhoog van 11,8 naar 16,5.
Eind januari vorig jaarzat nog maar
8,6 procent van de beroepsbevol-
king zonder baan.

In de vroegere DDR werden eind
vorig jaar massaal mensen ontsla-
gen omdat een regeling voor de be-
taling van mensen met werktijdver-
korting afliep. Het ging hierbij in
feite om verborgen werklozen. Het
aantal mensen met werktijdverkor-
ting is vorige maand bijna gehal-
veerd tot ongeveer 520.000.

Ook in West-Duitsland nam de
werkloosheid in januari ten opzich-
te van december fors toe. Het aantal
mensen zonder baan groeide met
144.000 tot 1,875 miljoen. Dat ver-
oorzaakte een stijging van het werk-
loosheidspercentage van 5,8 tot 6,3.

Computers onder de hamer

wordt hard doorgewerkt, want het wordt de
grootste veiling van computer- en kantoor-
artikelen die ooit in Europa is gehouden.
Particulieren kunnen van 21 tot en met 25
februari in het Leidse Holiday Inn hun slag
slaan: enorme hoeveelheden Infotheek-com-
puters en kantoorspullen komen dan onder
de hamer. In totaal zijn er zeven kijkdagen,
van 19 februari tot en met 25 februari en
vijf veilingdagen van 21 tot en met 25 fe-bruari. De bezoekers worden met busjes
vervoerd van de Einsteinweg naar de vei-
ling in het Holiday Inn.

Foto: AP

# Het is een troosteloos aanblik: het grote
lege pand van Infotheek waar de schermen
van honderden computers leeg voor zich uit
staren. De gloednieuwe fitnessruimte is
zonder gebruikers een naargeestig oord.
Duizenden kantoor- en compüterapparaten
liggen op vier verdiepingen op grote tafels
uitgestald. De tafels, kasten, banken en het
sjieke, met blauw leer beklede directiemeu-
bilair: het komt straks allemaal onder de
veilinghamer. De uitverkoop van het fail-
liete automatiseringsbedrijf Infotheek kan
beginnen. Ze zijn er vanaf december onaf-
gebroken mee bezig. Ook in de weekeinden
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Heerlen - De loopjongen
een heroïnedealer maaktedinsdagavond de f°ut van zijnteven. Bij het Heerlense bus-

station klampte hij twee in
"Urger patrouillerende agenten
<*an en bood verdovende mid-
delen te koop aan.j^eagenten gingen op het aan-bod in en liepen met de loop-
«L°n,gen mee naar zijn 'chef, een
'"'-jarige Heerlenaar. Deze lieteen sigarettenverpakking zienv°l met bolletjes heroïne/cocaï-

Dealer ziet agenten
aan voor gebruikers
ne. Hij vroeg honderd Mark
voor drie bolletjes mét drugs.
Toen de agenten hun politiele-
gitimatie toonden, gooide de
-

dealer het pakje met drugs de
lucht in, waardoor de bolletjes
over de weg rolden. Hij verzet-
te zich daarna heftig tegen zijn
arrestatie.

Enkele junks in de buurt profi-
teerden van de verwarring en
gingen er met de bolletjes van-
door.
In de onderbroek van de gear-
resteerde man vond de politie
bij visitatie nog meer verdo-
vende middelen. In totaal wer-
den elf gram heroïne en drie
gram cocaïne in beslag geno-
men. De straatwaarde hiervan
is ongeveer 2000 gulden. De
verdachte is in verzekering ge-
steld.

Ultimatum voor opheffing maatregelen verstreken

Kort geding tegen
directie gevangenis

GGD vergelijkt toestand gebitten van groepen leerlingen

Kinderen basisscholen
hebben minder gaatjes

Van onze verslaggever

SITTARD - Advocaat mr H. Peters
uit Sittard gaat namens vier gedeti-
neerden een kort geding aanspan-
nen tegen de directie van de Sit-
tardse penitentiaire inrichtingen
'De Geerhorst' en de Staat der Ne-
derlanden.

Mr Peters vindt dat de gevangenis
een aantal beperkende maatregelen
tegen de gedetineerden, genomen
na een ontsnapping vorige maand,,
moet opheffen. De beperkingen zijn
volgens Peters des te schrijnender,
omdat het gaat om gevangenen die
nog in voorarrest zitten en dus niet
veroordeeld zijn.
Peters had de directie van 'De Geer-
horst' tot gisteren de tijd gegeven
om te reageren op de eis. Nadat dit
ultimatum was verstreken had hij
nog geen reactie binnen. „Dat is
niet netjes, en dan druk ik me nog
voorzichtig uit," zegt de advocaat.

Even skiën op MECC Actief

Friturehoudster
in zaak beschoten
HOENSBROEK - Een friturehoud-
ster aan de Hoofdstraat in Hoens-

;.broek is woensdagmorgen overvallen
en beschoten. De vrouw werd niet ge-
raakt. Een onbekende drong de zaak
binnen en eiste geld, maar dat was al
niet meer aanwezig. Daarop richtte de
gemaskerde man een wapen en
schoot. Hij vluchtte daarna richting
Wingerd.

Overval op
bloemist in Sittard
SITTARD - Bij een gewapende over-
val op een bloemist in Sittard heeft
een man dinsdagavond enkele hon-
derden guldens buit gemaakt. De
overvaller hield een werkneemster
onder schot met een pistool en eiste
geld. Onder het voorwendsel dat hij
geld wilde wisselen, was hij de zaak
binnen gekomen. In plaats van zijn
beurs, haalde hij echter een vuurwa-
pen tevoorschijn en hield dit tegen het
hoofd van de werkneemster.
De overval vond plaats in een bloe-
menboetiek aan de Walramstraat,
tegenover het Sittardse Maaslandzie-
kenhuis. In verband met ziekenbe-
zoek heeft de winkel de toestemming
om 's avonds open te zijn.

Dief op heterdaad
betrapt bij kraak
MAASTRICHT - Een 40-jarige inwo-
ner van Maastricht werd door de poli-
tie op heterdaad betrapt toen hij dins-
dagavond rond half 10 bezig was met
een autokraak bij de Parallelweg. De
man zat nog in de auto en had net de
autoradio uit het dashboard gesloopt.
Het linker portierraampje was stukge-
slagen met een breekijzer. In zijn kle-
ding had de dader nog meer gereed-
schap voorhanden. Hij werd ingeslo-
ten en mocht eerst enige uurtjes
ontnuchteren, daar hij behoorlijk on-
der invloed was.

Dealer en klanten
aangehouden
MAASTRICHT - De Maastrichtse po-
litie heeft dinsdagavond drie personen
aangehouden die zich in een pand
aan de Akerstraat bevonden waar bij
de inval 10 gram heroïnewerd gevon-
den. Tegen de dealer is proces-ver-
baal opgemaakt. Bewoners uit de
omgeving klaagden de laatste tijd
over het regelmatig bezoek en de
daarmee gepaard gaande overlast
door de praktijk van een dealer in ver-
dovende middelen.

Vandalen steken
containers aan
AKEN - De politie in Aken heeft de

r jacht geopend op vandalen die her en
der in de stadafvalcontainers in brand
steken. In 1991 werden vijftig contai-
ners door vlammen verwoest. Dit jaar
moesten er al tren vervangen worden.
Het gaat om zogenaamde verzamel-
containers voor papier, glasen metaal
die het stadsbestuur op tal van plaat-
sen in woonwijken heeft neergezet.
De politie is van plan vooral in de
avonduren en weekends intensiever
te patrouileren.

Politie rolt bende
inbrekers op

" ROERMOND - De Roermondse poli-
tie heeft een bende inbrekers aange-
houden. Het gaat om een vrouw en
drie mannen uit Roermond, die aan
drugs zijn verslaafd en twee helers uit
Sittard. in totaal zijn 32 misdrijven aan
het licht gekomen, variërend van dief-
stal tot beroving. Daarbij werd voor
zon vijftienduizend gulden aan spul-
len gestolen. Bij een van de berovin-
gen kwam een oudere vrouw ten val
en raakte daarbij gewond aan haar
hand. Ook werd bij een beroving een
slachtoffer met een pistool bedreigd.
In het ziekenhuis vanRoermond haal-
de de bende voor enkele duizenden
guldens aan apparatuur weg.

Ruim twee ton
voor VVV's
HEERLEN - Op verzoek van het col-
lege van Gedeputeerde Staten heeft
staatssecretaris van Economische
Zaken, mevrouw Yvonne van Rooy,
een eenmalige subsidie van
f 212.5005 beschikbaar gesteld voor
het project 'Samenwerking VW's
Mijnstreek. De totale kosten van het
project bedragen f 1.564.100. Andere
bijdragen komen van de Streekge-
westen Westelijke Mijnstreek, Ooste-
lijk Zuid-Limburg, de WV, het be-
drijfsleven en opbrengsten van de
kaartverkoop.
Het project beoogt meer bezoekers
naar toeristische en recreatieve at-
tracties te halen in genoemde Streek-
gewesten. Daarvoor zal ook een
gezamenlijke promotie worden ge-

Directeur J. Gorissen van 'De Geer-
horst verklaart dat hij niet heeft
gereageerd omdat de eis van Peters
berust op een misverstand. „Daar
klopt niets van. Er zijn geen beper-
kende maatregelen getroffen. Ik
heb uit zijn brief ook niet begrepen
dat wij vóór een bepaalde datum
zouden moeten reageren."

Overleg
Peters gaat met een aantal advoca-
ten overleggen om te beslissen op
welke manier deze zaak het best
kan worden aangepakt. „Dit pro-
bleem speelt niet alleen in de Sit-
tardse gevangenis. Ik ben wel de
eerste die dit soort maatregelen aan-
vecht in kort geding," zo laat Peters
weten.

Door de beperkingen wordt ook het
contact van de advocaat met zijn
cliënten bemoeilijkt. „Ze mogen al-
leen maar op bepaalde tijden bellen.
Slechts twintig minuten per dag."
Ook dat verhaal verwijst Gorissen
naar het rijk der fabelen: „Peters
loopt waarschijnlijk vooruit op de
telefoonregeling, die justitie wil
gaan treffen. Die hebben wij met in-
gang van februari uit te voeren."
Peters heeft ook vernomen dat het
een andere gedetineerde is verbo-
den met hem contact op te nemen.
Het gaat in dit geval om J. D., waar-
over deze krant gisteren berichtte.

Contact
De advocate van D., mr A. Carli,
gaat in beroep tegen de overplaat-
sing van haar cliënt, nadat deze zich
in de pers zeer kritisch had uitgela-
ten over de beveiliging van de ge-
vangenis in Sittard. Hij zou daags
na het interview hardhandig in een-
zame opsluiting zijn geplaatst.
„Zo gaan wij niet met mensen om,"
reageert gevangenis-directeur Go-
rissen. Volgens hem ontbreekt
ieder verband tussen het interview
en de overplaatsing. Om welke re-
denen D. dan wel werd overge-
plaatst naar Veenhuizen wil hij niet
zeggen. „Dat is een interne zaak."

’Perscontacten
gevangenen zijn
slecht geregeld’

AMSTERDAM - Beperking van
perscontacten van gedetineerden is
onaanvaardbaar. De rechten van ge-
vangenen om interviews te geven of
'de krant te bellen' zijn in Neder-
land niet goed geregeld. Nu ligt al-
leen vast welke categorie geen con-
tact met de buitenwereld mag
hebben. De zaak is vooral overgela-
ten aan het inzichtvan de gevange-
nisdirecteuren. Dat zegt voorzitter
P. Wiewei van de Coornhert-Liga,
een vereniging voor strafrechther-
vorming.

Hij doet zijn uitspraken na de ge-
dwongen overplaatsing van een
gedetineerde uit de Sittardse gevan-
genis 'De Geerhorst. De gevangene
werd overgeplaatst daags nadat hij
informatie aan deze krant had door-
gegeven. Wiewei zijn geen soortge-
lijke gevallen bekend waarin het tot
een beroepszaakkwam.

Wiewei vindt dat Justitie 'ongelijke
wapens' in de strijd gooit. „Justitie
heeft wel toegang tot de media. Het
is voor de pers altijd lastig om het
verhaal van de andere kant (gedeti-
neerden-red.) te horen. Dat zult u
ongetwijfeld ervaren hebben."

De Coornhert-Liga vindt dat alle
belemmeringen moeten worden op-
geheven. „Alleen als het onderzoek
nog gaande is of er gevaar is voor
wegmaken van bewijsmateriaal is
het aanvaardbaar beperkingen op te
leggen.," zegt Wiewei.

" Skiën kan tijdens MECC Actief in de expositiehal
Foto: FRITS WIDDERSHOVEN

DOOR RIKVAN DRUTEN
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[JEErleN - Scholieren
b
n oostelijk Zuid-Lim-
Urg die speciaal onder-
is volgen hebben meer

Ratjes in hun tandenan scholieren die naar
etl basisschool gaan.

pi}..f°ncludeert de Gemeenschap-
Va* A Gezondheidsdienst (GGD)

i aani °ostelijk Zuid-Limburg naarI rj[ e ie|ding van een onderzoek naar
Perf6 van °*e *wee groe-
.et Scllolieren. De leerlingen van
der speciaal onderwijs blijken min-

Io_i_Haak tanden te poetsen en
ken n Vaak de tandarts te bezoe-
(,e ' ~^e GGD wil nu extra aandacht
to,. eder> aan de leerlingen uit ditunaerwy s.
Onderzoek
l2nn°,nd r̂zoek is uitgevoerd onder
Orw l^nngen en 40 scholen in de
genï yke MiJnstreek inclusief de
jw1esnten Vaals, Wittem en Gul-
VerrL £ 40 scholen zijn gelijkelijk
dei-u ■ over het reguliere basison-
»Vaa ."

en het sPeciale onderwijs
dinJ kmderen met leer- en opvoe-
Qupgs£tloeilijkheden zitten. Moni-
hehk effanie van de GG°: „We
giën °nderzocht hoe de mondhy-ne en de toestand van de gebit-
Ie h^i de kinderen zijn. De hygië-
Van f we bekeken aan de hand
het andplak- Voor de bestand van
Jes i

nebben we het aantal gaat-
Seteld »gen en getrokken tanden

Melktanden
dat..onderzoek heeft aangetoond
het « klnderen met melktanden in
de mPec,laal onderwijs in 35 procent

heeft ygiëne matig tot slecht is-

cen1ïeib.alsisonderwijs is dat 15 pro-
Sebit ■ kinderen met een blijvend
45 ls ln het speciaal onderwijs biji*ïor^iuCent een niatige tot slechtencuiygiëne. Op basisscholen is
sat Percentage 30.
rr,"T le vertelt dat een slechte
aan h t

yglëne volledig te wijten is
ren. Poetsgedrag van de kinde-

Gaaf
Van %T 1S Sebleken dat 45 procent
sDI„ " , melktand-kinderen op het
heeft n onderw«s een gaaf gebit
dan j

is tien procent minder
<WnP e basiss cholen.Van de kin-
heAft !f al gewisseld hebben,
cent 2? de sPeciale scholen 35 pro-
ProcenUnfeatfKgebit 45mln net basisonderwijs.
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Rapport somber over
toestand Strijthagen

Om vernietiging van door betreding
en intensief recreatief gebruik te-
gen te gaan, adviseren de onderzoe-
kers veel prullenbakken te plaat-
sen, in combinatie met de instelling
van een onderhoudsdienst. Folders
in de vakantiehuisjes kunnen vol-
gens CSO daarnaast een 'positieve
uitwerking hebben op de houding
van de bezoekers. i
De beekoevers, volgens CSO een
ideaal speelterrein voor kinderen
zouden extra beschermd moeten
worden. CSO adviseert de toegan-
kelijkheid te beperken, een 'door-
dacht' wegen- en padermet en een
'aangepast' beplantingspatroon.

MAASTRICHT - ledereen die
aan sport wil doen, maar nog
niet weet wat, kan van 5 tot en
met 9 februari in het Maastricht-
se Expositie & Congres Centrum
(MECC) terecht op de actiefste
beurs van het jaar, MECC Actief
'92. In de startblokken staan
ruim honderd exposanten die tal
van recreatieve en sportieve acti-
viteiten ten toon stellen. Bezoe-
kers van de beurs kunnen meer
doen dan alleen maar toekijken.
De centrale thema's van MECC'
Actief '92 zijnkamperen, waters-
port en fietsrecreatie. Langs een
lange steiger worden tal van wa-
tersportactiviteiten gepresen-
teerd. Imposante boten, indruk-

_
wekkende jetski's, kayaks, maar
ook zeilboten zijn voor vijf da-
gen op het droge gehaald. Enke-
le honderden vierkante meters
beursruimte worden ingenomen
door kampeerwagens zo groot
als een huis en tenten die bijna
net zo veel kosten als een auto.

Wie niet wil kamperen en zijn
vakantie ook niet direct wil
doorbrengen op een Alptop kan
tegen een steile muur klimmen.
De begrippen sport en vrije tijd
blijken ook hier uiterst rekbaar.Rekbaar is vooral ook het elas-
tiek waaraan je aan je enkels
naar beneden kunt tuimelen.
Elastiekspringen of benji-jum-
ping, zoals de Nieuwzeelandse
sport officieel genoemd wordt,
zorgt in ieder geval voor een be-
hoorlijke stapel aanmeldingsfor-
mulieren van mensen die dit
weekeinde van een hijskraan

Naast al dit moderne kampeer-
geweld herleeft kamperen in de
oudheid. Een kampeerwagen uit
1938 die in het bezit is geweest
van Nederlands eerste caravan-
journalist, die er tot 1967 meer
dan 200.000 kilometer mee door
Europa reisde, is de grote trek-
pleister. Verder veel andere old-
timer caravans en het allereerste
trekkerstentje uit 1958.

LANDGRAAF - Het grootste deel
van het Strijthager beekdal heeft
nauwelijks natuurwetenschappelij-
ke waarde. Dat is de meest opval-
lende conclusie van het onderzoek
dat de gemeenteLandgraaf heeft la-
ten doen naar de gevolgen van de
aanlegvan een bungalowpark in dat
gebied.

Het verslag van CSO Adviesbureau
voor Milieuonderzoek is gisteren op
het Landgraafse raadhuis ter inzage
gelegd, omdat de commissie Grond-
gebiedszaken maandag over het
vakantieparkplan praat.

De onderzoekers concluderen dat
de geplande bebouwing geen meet-
bare invloed zal hebben op de wate-
rafvoer van deStrijthagerbeek. Ook
bron- en kwelzones lopen volgens
het onderzoek geen gevaar, omdat
op die plaatsen geen bebouwing of
verharding is voorzien.
B en W willen in maart de bestem-
mingsplanprocedure starten en vra-
gen de raadscommissie om instem-
ming met het plan. Bovendien wil
het college een krediet van twee
miljoen gulden voor de aanleg van
wegen en dergelijke.
Het rapport begint met de stelling
dat bron- en kwelgebieden in Ne-
derland zeldzaam zijn en een bijzon-
dere natuurwetenschappelijke
waarde vertegenwoordigen. Mijn-
bouw, de aanleg van visvijvers,
twee riooloverstorten, een visk-
weekvijver, recreatieve voorzienin-
gen en een slib-bassin hebben het
Strijthagerbeekdal echter al flink
aangetast. „Het grootste deel is door
deze ingrepen inmiddels natuurwe-
tenschappelijk gezien van weinig
waarde", aldus het onderzoek.

. *an onze verslaggever

MAASTRICHT - Alles,behalve uitgeleverd
worden aan het vor-stendom Monaco, wilde 60-jarige S.Y. uit«oemenië. Justiüe innet vorstendom heeftnog een appeltje met deman te schillen en heeftdaarom om uitlevering
gevraagd. De Maas-trichtserechtbank moetover dat verzoek oorde-len en binnen veertiendagen een uitspraak
doen, waartegen overi-gens nog beroep moge-lijk is.
De Roemeen wordt ver-dacht van verduistering

Roemeen wil geen
uitlevering aan
justitie Monaco

van een gouden broche
ter waarde van een mil-
joen franse francs (on-
geveer 350.000 gulden).

De broche was hem op,
zicht meegegeven door
een Monegaskische ju-
welier. Hij wïlde het
exclusieve sieraad aan
zijn vrouw laten zien.
De verdachte die vol-
gens de gerechtelijke

rapporten onder een
aantal valse namen,
door het leven ging, is
eind vorig jaar in Val-
kenburg aangehouden.
De Roemeen, die op het
laatste moment zijn
raadsman mr Max
Moszkowicz sr niet kon
betalen, zegt dat hij
bang is voor de Mone-
gaskische politie. Zijn
in aller ijl toegevoegde

raadsman beaamde dit
en benadrukte dat zijn
cliënt zelfmoordneigin-
gen heeft, die hem in
een gevangenis in Mo-
naco wel eens fataal
zouden kunnen wor-
den.
Tijdens zijn verblijf in
de cel in Valkenburg
had hij al een overdosis
Rohypnol, hem voorge-
schreven door een Ne-
derlandse huisarts,
genomen.
Op grond van een uit-
spraak van het Europe-
se Hof van de rechten
van de mens zou het
verzoek tot uitlevering
negatief gehonoreerd
moeten worden, vond
zijn raadsman.

(ADVERTENTIE)

Kunert panty's
Contessa transparante 15 den. panty in veel kleuren.

Perfekt aansluitend aan het been.
Normaal ’ 7,95

11 50Voordeelprijs 2 voor I wwi++J\J

daar winkel je voor je plezier!
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„Je ne meurs pas,
j'entre dans la vie."

Ste Thérèse deLisieux

Na een moedig gedragen lijden van enkele
maanden overleed heden, voorzien van het hei-
lig sacrament der zieken, mijn lieve man, onze
lieve vader, schoonvader en grootvader, onze
broer en schoonbroer

André Rieu
1917-1992

Officier in de Orde van Oranje Nassau

AliceRieu-Kleynt jens
CaeciliaRieu
Teresia Rieu
Tomas
André Rieu
Marjorie
Rieu-Kochmann
Mare,Pierre «
Robert Rieu
Isabelle Bouteille
Paul-André
Jean-Philippe Rieu
MargaRieu-Roosen
Jean-Paul
Gaby Buirma-Rieu
Bert Buirma
Charlotte, Maxim
Familie Rieu-Geukers
FamilieRuepert-Rieu
M.L.Brands-Kleyntjens

4februari 1992
Begijnenstraat 1
6211 JR Maastricht
De overledene is opgebaard by Dickhaut Uit-
vaartverzorging, Papenstraat 4d, Maastricht.
Bezoek: dagelijks van 17.00 tot 18.30 uur.
De plechtige uitvaartmis zal plaatsvinden op za-
terdag 8 februari a.s. om 11.00 uur in de Basiliek
van O.L. Vrouw te Maastricht, gevolgd door de
begrafenis op de r.k. begraafplaats Tongerse-
weg.
Gelegenheid tot condoleren in dekruisgang van
de Basiliek vanaf 10.30 uur.

Met droefheid hebben wij kennis genomenvan
het overlijden van

André Rieu sr.
van 1949 tot 1981 artistiek leider en chefdirigent

van het Limburgs Symphonie Orkest.
In hem herdenken wij een eminent kunstenaar,
wiens werk van grote invloed is geweest op de
artistieke ontwikkeling van ons orkest.
Wij wensen de familie veel sterkte toe.

Bestuur, directie, staf en
S musici van hetLimburgs

Symphonie Orkest- „

Diep bedroefd, maar dankbaar voor de liefde en
zorg waarmede zij ons gedurende haar leven
heeft omringd, delen wij u mede dat heden van
ons is heengegaan, voorzien van de h. sacra-
menten, mijn lieve vrouw, onze goede en zorg-
zame moeder, schoonmoeder, oma, zuster,
schoonzuster, tante en nicht

Germaine
Hayen-Bastin

echtgenotevan

Frans Hayen
op de leeftijd van 76 jaar.

In dankbare herinnering:
Oirsbeek: Frans Hayen

Gronsveld: Ingrid en Coos
Leemker-Hayen
Tanya en Jan-Bert
Judith-Egon

Groningen: Maurice Hayen
Oirsbeek: Emile en Lène

Hayen-Janssen
Michel, Gaston

Hoogerheide: Yvonne en Harry
Plompen-Hayen
Boris, Iwan

Margraten: René en Adje
Hayen-Janssen
Julien, Cécile

Heerlen: Blanche en Ben
Posman-Hayen
Glenn, Germaine

Heerlen: Roger en Sonja
Hayen-Alleleyn

Limbricht: Birgit en Patrick
Jongen-Hayen
Jiri

Oirsbeek: Igor en Elly
Hayen-Schwillens
Roan, Jesse

Heerlen: Bea Neumann
Familie Bastin
Familie Hayen

5 februari 1992
Douvenderweg 25
6438 AE Oirsbeek
De plechtige uitvaartdienst zal plaatshebben op
zaterdag 8 februari om 11.00 uur in de H. Lam-
bertuskerk te Oirsbeek, gevolgd door de begra-
fenis op de r.k. begraafplaats aldaar.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid tot
schriftelijk condoleren.
Vrijdag a.s. om 19.00 uur avondwake in voor-
noemdekerk.
U kunt afscheid nemen in het Maaslandmortua-
rium Wauben, Heinseweg te Sittard.
Bezoekgelegenheid dagelijks van 17.30-18.15
uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen,
gelieven deze annonce als zodanig te beschou-
wen.

Bedroefd, maar dankbaarvoor de liefdeen zorg
waarmee zij ons omringd heeft, delen wij u me-
de dat geheel onverwacht van ons is heenge-
gaan, onze lieve zuster, schoonzuster, tante en
nicht

Elfriede Rysy
weduwe van

Constant Botter
Zij overleed in de leeftijd van 67 jaar.

Uit aller naam:
FamilieRysy

Heerlen, 31 januari 1992 - Wannerstraat 179
Corr.adres: Marijkestraat 30, 6371 NT Landgraaf
Ingevolge de wens van de overledene heeft de
crematie in besloten kring plaatsgevonden in
het crematorium te Heerlen op woensdag 5 fe-
bruari jl.

Enige en algemene kennisgeving

' t
Vredig heeft zij haar lang en rijk leven
afgesloten. Na ons alles gegeven te hebben
wat haar mogelijk was, blijft ons als laatste
gave de herinnering aan een schat van een
moeder en een goed mens.

Diep bedroefd, maar dankbaar voor al de liefde
en zorg waarmede zij ons gedurende haar leven
heeft omringd, geven wij u kennis dat heden
van ons is heengegaan, voorzien van het h. olie-
sel, in de leeftijd van 87 jaar, onze zorgzame
moeder, schoonmoeder, grootmoeder, over-
grootmoeder, zuster, schoonzuster, tante en
nicht

Maria Catharina
Trinette Schols

weduwevan

Peter Kaspar Heutmekers
en van

Andries Jan Stevens
Kinderen, kleinkinderen
en achterkleinkind
Familie Schols
Familie Heutmekers
Familie Stevens

Schinnen, 4 februari 1992
Altaarstraat 18
Corr.adres: Achter den Hof 9
6436 EJ Amstenrade
De plechtige uitvaartdienst zal plaatshebben op
zaterdag 8 februari om 11.00 uur, in de St. Dio-
nysiuskerk te Schinnen, gevolgd door de begra-
fenis op de r.k. begraafplaats aldaar.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid tot
schriftelijk condoleren.
Vrijdag a.s. om 18.45 uur, avondwake in voor-
noemde kerk.
U kunt afscheid nemen in een der rouwkamers
van De Universele, Hoofdstraat 100 Hoens-
broek. Bezoekgelegenheid dagelijks van
14.00-15.00 uur en van 19.00-20.00 uur.
LIEVER GEEN BLOEMEN.

t
Heden overleed, tot onze diepe droefheid, toch
nog onverwacht, in de leeftijd van 60 jaar, voor-
zien van het h. sacrament derzieken, mijn dier-
bare echtgenoot, onze goede en zorgzame vader,
schoonvader, lieve opa, broer, schoonbroer,
oom en neef

Hubert Jagers
echtgenootvan

Josefina Bemelmans
Wij bevelen zijn ziel in uw gebeden aan.

De bedroefde familie:
Kerkrade: J. Jagers-Bemelmans
Kerkrade: Kitty en John

Melanie, Danny en Daisy
Kerkrade: Mai en Adrie

Wylre: Otto en Elly
Lesly, Torn en Chiara
Familie Jagers
Familie Bemelmans

6463 VH Kerkrade, 4 februari 1992
Dir. Schrijnenstraat 9
De plechtige uitvaartdienst zal plaatsvinden op
zaterdag 8 februari a.s. om 10.00 uur in de paro-
chiekerk Blijde Boodschap te Chèvremont,
waarna aansluitend crematie te Heerlen.
Voor vervoer is gezorgd.
Bijeenkomst in de kerk.
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven is er
geen condoleren.
Tijdens de avondmis van heden donderdag om
19.00 uur zal de overledene bijzonder worden
herdacht in voornoemde kerk.
De overledene is opgebaard in het streekmor-
tuarium, gelegen op het terrein van de Lücker-
heidekliniek, St. Pieterstraat 145 te Chèvre-
mont-Kerkrade.
Gelegenheid tot afscheidnemen van 18.00 tot
19.30 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen,
gelieven deze annonce als zodanig te beschou-
wen.

t
Diepbedroefd, maar dankbaar voor de liefde en
zorg waarmee hij ons gedurende zijn werkzaam
leven heeft omringd, geven wij u kennis dat ge-
heel onverwacht, in de leeftijd van 70 jaar van
ons is heengegaan, mijn lieve man, onze zorgza-
me vader, schoonvader, opa, broer, zwager, oom
en neef, de heer

W.J. Leurs
echtgenootvan

mevrouw

A.C.H. Leurs-Maessen
Begiftigd met de ere-medailleverbonden aan

de orde vari Oranje Nassau.

In dankbare herinnering:
Roosteren: A. Leurs-Maessen

Linne: P. Leurs
J.Leurs-Deckers
Bianca en Gerard

Roosteren: M.Keppenne-Leurs
G. Keppenne
Armand

Roosteren: P. Leurs
M. Leurs-Didderiëns
Kevin
Familie Leurs
Familie Maessen

6116 BZ Roosteren, 4 februari 1992
Corr.adres: Burg. Schoolmeestersstraat 6,
6116 BZ Roosteren
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de
begrafenis, zal plaatshebben op zaterdag 8 fe-
bruari a.s. om 10.30 uur in de parochiekerk van
de H. Jacobus de Meerdere te Roosteren.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid tot
schriftelijk condoleren vanaf 10.00 uur.
Avondmis vrijdag a.s. om 19.00 uur in voor-
noemde kerk.
De dierbare overledene is opgebaard in het uit-
vaartcentrum Peusen, Kloosterstraat 9 te Suste-
ren, alwaar gelegenheid tot afscheidnemen van
17.00 tot 17.45 uur.
Zjj die geen kennisgeving mochten ontvangen,
gelieven deze annonce als zodanig te beschou-
wen.

I t INiet geheel onverwacht maarvoor ons toch vrij plotseling, is van ons
heengegaan, onze moeder, schoonmoeder, groot- en overgrootmoe-
der

May Godding-Sanders
weduwe van

Frans Godding
op de leeftijd van bijna 82 jaar.

Heerlen: Bep-Haemers-Godding
Jan Haemers
Lex en Simonetta
Tanja, Maurice, Jeroenen Sebastiaan
Karin, Michael en Vivian

Klimmen: Enny Bax-Godding
Pim Bax
Frank
Peter en Gaby
Piet en Melanie
Saskia en Mick

v Willem
Oosterhout: Lou Godding

Tiny Godding-Korthuis
Regien en Hans
Frans en Veronique

Heerlen: Wilma Beckers-Godding
SjefBeckers
Emile en Sandra
Johan
Familie Sanders
Familie Godding

4 februari 1992
Corr.-adres: Pijnsweg 109, 6419 CX Heerlen
De plechtige uitvaartmis zal gehouden worden op zaterdag 8 februari
a.s. om 11.00 uur in de parochiekerk van de H. Martelaren van Gor-
cum, Sittarderweg-Heerlen, waarna aansluitend begrafenis op de
Algemene Begraafplaats Akerstraat, ingang Groene Boord.
Schriftelijke condoleance, achter in de kerk vanaf 10.40 uur.
Avondmis, vrijdag 7 februari om 19.00 uur in voornoemde kerk.
Mam is opgebaard in de rouwkamer van de Verpleegklinieken te
Heerlen, gelegenheid tot afscheid nemen aldaar, dagelijks van
14.00-16.00 uur.
Zy die onverhoopt geen kennisgeving mochten hebben ontvangen,
gelieven deze annonce als zodanig te willen beschouwen.

f
Bedroefd, maar ook dankbaar voor wat zij voor ons heeft betekend,
geven wij u kennis, dat heden zacht en kalm, gesterkt door de h. sa-
cramenten, op de leeftijd van 92 jaar, is overleden, mijn lieve vrouw,
onze mam, oma, schoonzuster en tante

Maria Theresia
Hubertina

Kleijnen-Pommé
echtgenotevan

Mathijs Kleijnen
Heerlen: M, Kleijnen

Lies Kleijnen
Mia en FritsKraat-Kleijnen
Marieke en JanRaven-Kraat,
Jan-Paul, Stijn
Resie en Janv. Agthoven-Kraat,
Jeanine, Mare, Susanne
Adrienne en Rob Ladru-Kraat,
Frank, Paul, E line
Alice enRonald
van Noppen-Kraat, Florentine,
Michiel
Harry en t WilKleijnen-Dols
Letty en Ron Koymans-Kleijnen
LeoKleijnen
Mien en Sjef Janssen-Kleijnen
Trees Kleijnen

6412 XJ Heerlen, 4 februari 1992
Oude Kerkstraat 56
De plechtige uitvaartmis zal worden gehouden op zaterdag 8 februari
a.s. om 10.30 uur in de dekenalekerk St. Pancratius te Heerlen, waar-
na aansluitend begrafenis op de algemene begraafplaats aan de Aker-
straat.
Gelegenheid tot schriftelijke condoleance, voor aanvang van de mis,
achter in de kerk.
De rozenkrans wordt gebeden vrijdag 7 februari a.s. om 18.10 uur;
aansluitend avondmis in voornoemde kerk.
Mam is opgebaard in de rouwkamer van het Uitvaartcentrum v/h
Crombach, Oliemolenstraat 30, Heerlen.
Gelegenheid tot afscheidnemen aldaarvan 17.30-18.00 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten hebben ontvangen, gelieven deze
annonce als zodanig te beschouwen.

Haar handen hebben voor ons gewerkt.
Haar hart heeft voor ons geklopt.
Haar liefde en belangstelling hebben
ons tot het laatst gevolgd.
Zij heeft haar taak volbracht.

Onze lieve mam en oma is op 5 februari 1992 in
alle rust, op 96-jarige leeftijd ingeslapen.

Geertje Schot
weduwe van

Johannes Hartman
Onze speciale waardering gaat uit naar alle me-
dewerkers(sters) van Huize 't Brook, die vooral
de laatste maanden zo lief voor haar hebben ge-
zorgd.

Haarlem: Grietje Hartman
(Zuster Mariana)

Rothem: Jan Hartman en
Annie Fransen

Voerendaal: JacobenRiet
Hartman-Halvemaan

Strée (België): Klaziena Paulus-Hartman
Stem: Sjef en Mia Hartman-Stijne

en al haar klein- en
achterkleinkinderen

Corr.-adres: Wolfsestraat 11
6367 VL Voerendaal
De plechtige eucharistievieringzal plaatsvinden
op zaterdag 8 februari a.s. om 13.00 uur, in de
parochiekerk van de H. Laurentius te Voeren-
daal, waarna aansluitend begrafenis op de r.k.
begraafplaats aldaar.
Gelegenheid tot schriftelijke condoleance, ach-
ter in de kerk, vanaf 12.30 uur.
Avondwake ter intentie van de overledene, vrij-
dagavond om 19.00 uur.
Mam is opgebaard in een der rouwkamers van
de begrafenis- en crematievereniging Voeren-
daal, Kerkplein 43, Voerendaal, alwaar gelegen-
heid tot afscheidnemen, dagelijks van 18.30 tot
19.00 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen,
gelieven deze annonce als zodanig te beschou-
wen.

Enige en algemene kennisgeving
Dankbaar voor hetvele goede dat zij ons tijdens
haar leven heeft gegeven, hebben wij afscheid
genomen van onze lieve moeder, schoonmoe-
der, grootmoeder, overgrootmoeder en tante

Agnes Zweipfennig
weduwevan

Jan Kobelè
Voorzien van de h. sacramenten overleed zij op
de leeftijd van 91 jaar.

In dankbare herinnering:
Den Haag: F. Goedhardt-Kobelè

J. Goedhardt
Kerkrade: M. Bronswijk-Kobelè

p. Bronswijk
Kerkrade: G. Finders-Kobelè

F. Finders
Klein- en achterkleinkinderen
Familie Kobelè

6462 VA Kerkrade, 5 februari 1992
Vroenstraat 97
Corr.-adres: Nummer 2-straat 44,
6461 JC Kerkrade
De plechtige eucharistieviering zal plaatsvinden
op zaterdag 8 februari 1992 om 13.00 uur in de
parochiekerk van de H. Catharina te Kerkrade-
Holz, gevold door de begrafenis op de centrale
begraafplaats Schifferheide.
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven is er
geen condoleren.
Vrijdagavond om 19.00 uur wordt moeder bij-
zonder herdacht in de eucharistieviering in bo-
vengenoemdekerk.
De dierbare overledene ligt opgebaard in het
streekmortuarium, St. Pieterstraat 145, gelegen
op het terrein van de Lückerheidekliniek te
Kerkrade-Chevremont.
Gelegenheid tot afscheid nemen dagelijks van
18.00 tot 19.30 uur.

I t
Met grote droefheid, doch ook met grote dankbaarheid jegens O.L. |
Heer voor de liefde en zorg waarmede hij ons gedurende zijn leven
heeft omringd delen wij u mede dat heden van ons is heengegaan,
voorzien van de h. sacramenten, op 79-jarige leeftijd, mijn lieve man, .
onze goede en zorgzame vader, schoonvader, opa, broer, zwager, oom | I
en neef "

Peter Joseph Jetten
echtgenootvan

Maria Josephina Beckers
In dankbare herinnering:

Sittard: M.J. Jetten-Beckers
Sittard: Annie en Jan

Vrencken-Jetten
Roger

Sittard: Jos Jetten t -'t
Mieke Jetten-Gerraets ge

Sittard: Wil en Iny ov
Jetten-Boonen
Rianne en Stefan j
Familie Jetten p
Familie Beckers l(

4 februari 1992 icCorr.-adres: Wehrerweg 233, 6137 LC Sittard
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de begrafenis, zal plaats- fi(
hebben op zaterdag 8 februari a.s. om 11.00 uur in de parochiekerk fo
van O.L. Vrouw Geboorte te Broeksittard. te
Bijeenkomst in de kerk alwaar gelegenheid tot schriftelijk condole- tV
ren vanaf 10.30 uur.
De dierbare overledene zal bijzonder herdacht worden tijdens de i
avondwake van vrijdag 7 februari a.s. om 19.00 uur in bovengenoem-
de kerk.
Gelegenheid tot afscheid nemen in het Maaslandmortuarium Wau-
ben, Heinseweg te Sittard, dagelijks van 17.30 tot 18.15 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen gelieven deze annon-
ce als zodanig te beschouwen.

Met grote verslagenheid hebben wij kennis genomen van het plotse- \n
ling overlijden van ons erelid en oud-bestuurslid Vb

Zef Jetten i
tr:

Wij wensen de familie veel sterkte met dit verlies. *
Het bestuur, de dirigent, leden
en steuncomité
Fanfare St. Caecilia, Broeksittard! h

t '. i
Dankbaar voor alles wat hij voor ons heeft gedaan en betekend, ge- *-
ven wij u met droefheid kennis dat heden, na een langdurige ziekte j"
toch nog onverwacht, voorzien van de h. sacramenten, op de leeftijd jj
van 61 jaar, van ons is heengegaan, mijn lieve man, onze zorgzame
vader, schoonvader, opa, broer, zwager, oom en neef

Jo Souren c
echtgenootvan

Mia Cremers ri
Heerlen: Mia Souren-Cremers
Heerlen: Peter Souren

Marianne Souren-Eijgelshoven S«
Monique en Mark sPuth: Marlou Hennen-Souren
Frits Hennen
Familie Souren 0
Familie Cremers §

6416 EJ Heerlen, 3 februari 1992 1,
Hofdijkstraat 37
De plechtige uitvaartdienst zal worden gehouden op zaterdag 8 fe-
bruari a.s. om 11.00 uur in de parochiekerk Verschijning van de J*Onbevlekte Maagd te Heerlen-Molenberg, Gerard Bruningstraat 2,
waarna de begrafenis zal plaatsvinden op de r.k. begraafplaats
Eikske-Schaesberg.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is tot schriftelijk condo- <leren.
Rozenkransgebed vrijdag 7 februari a.s. om 18.45 uur in voornoemde
parochiekerk, waarna aansluitend avondmis.
De overledene is opgebaard in de rouwkapel van het De Weverzie-
kenhuis te Heerlen. Gelegenheid tot afscheidnemen dagelijks van16.00 tot 17.00 uur.
Voor vervoer kerk - begraafplaats v.v. is gezorgd.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, gelieven deze annon-
ce als zodanig te willen beschouwen.

"^m^m^mmma^m^^^^^mmmÊi^m^mÊm~^~m^^^^m^^mm^^^^^^~ I

Vervolg familieberichten
zie pagina 14

Voor uw gewaardeerde blijken van deelnemif1»
ons betoond bij het overlijden en de begrafer"5
van mijn man, onze vader, opa en overgrootv^'
der

Caspar Jozep (Juub)
Lemmens

betuigen wij u onze oprechte dank.
Mevr. M.Th. Lemmens-Schoonenberg
kinderen, kleinkinderen en
achterkleinkinderen

De zeswekendienst is op zaterdag 8 februaf*"
1992 om 18.30 uur in de O.L. Vrouwekerk i&
Kunrade.

Voor uw medeleven tijdens de ziekte en het
overlijden van

Lucy
Schloesser-Driessen j

zeggen wij u allen hartelijk dank.
De vele ontvangen condoleanties en in het bij'
zonder de grote aanwezigheid bij de begrafenis
waren voor ons een grote troost.

Familie Schloesser
Weustenrade, februari 1992
De zeswekendienst is op zaterdag 8 februari a.s-
om 18.00 uur in de Christus-Koningkerk te
Hoensbroek.

A
Dankbetuiging

Wij willen familie, vrienden en kennissen onz^
oprechte dank betuigen voor het medeleven e»
debelangstelling ondervonden tijdens de ziekt*3en na het overlijden van onze vader, schoonva-
der en opa

s Marinus van Leunen
Rinus van Leunen
Elly van Leunen-van denBerg
Willem en Berend

Brunssum, februari 1992
De zeswekendienst wordt gehouden in de Fat>'
makerk te Brunssum op zaterdag 8 februari o&
19.00 uur.
__— -***-
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Organisatie speelt nadrukkelijk in op PNL-bezuinigingen ’Dreigend’ bedrijf blijft onbekend
HEE.RLEN - Het door minister Andriessen van economische zaken
naar buiten gebrachte dreigement van een van Nederlands grootste
bedrijven om te vertrekken naar het buitenland als de overheid een
energie-heffing invoert, is niet bevestigd door een van de in aanmer-
king komende multinationals.
Gisteren ontkende ook het Maastrichtse KNP diewoorden te hebben
gebruikt. Woordvoerder J. van Es zei niet te weten om welk bedrijf
het dan wel gaat. Eerder ontkenden ook Shell, Hoechst, Akzo, Hoo-
govens, Dow Chemical en DSM te hebben gedreigd. Een woordvoer-
der van DSM: „We hebben de overheid slechts gewezen op de conse-
quenties van zon heffing, die dan wel uit naam van het milieu kan
worden opgelegd, maar niets anders is daneen extra belasting."

Limburg
Donderdag 6 februari 199211

Sjoof Drummen (65) was vanaf 1978
lid van Gedeputeerde Staten. In
juni 1990 werd hij tot gedeputeerde
gekozen. Op die post nam hij in
april vorig jaar afscheid van zijn
werkzaamheden voor de provincie.
Bij die gelegenheid ontving hij de
erepenning van de provincie. Mu-
ziek is zijn tweede liefde. Drummen
is secretaris van de fanfare in St.-
Geertruid.

Onderzoek toont
behoefte aan

groei Der Sjtiel
Van onze verslaggever

penpresentatie in uitgaanscentrum
Joy in Cadier en Keer trok bijna
zeshonderd bezoekers.

De SPL, die zich bezighoudt met de
ontwikkeling en stimulering van de
amateur-popmuziek in Limburg,
gaat onder meer fungeren als pro-
fessionele makelaar voor enerzijds
de zaaleigenaren en anderzijds de
minstens zo talrijke popgroepen in
deze provincie. Het eerste succes
heeft de stichting in dit opzicht al
geboekt. De eerste, door de SPL te-
gen een - voorlopig nog - 'experi-
menteel tarief georganiseerde groe-

fAASTRICHT _ Als direct
rv°lg van de aanstaandef.erheidsbezuinigingen in de
"■'ftiburgse welzijns- en cul-
J^rsector, gaat de Stichting
.°Pmuziek Limburg (SPL)

belangrijkste diensten en
tiviteiten voortaan uitslui-ftd nog tegen betaling ver-

J^ten. Om de noodzakelijk

'achte koerswijziging vormgeven, heeft het vrijwel ge-
'6el vernieuwde SPL-bestuur

DOOR LAURENS SCHELLEN twee 'crisismanagers' aange-
steld, onder wie de 27-jarige
Maastrichtse jurist mr Ray-
mond Franx.

Van onze verslaggeefster

Bovendien wil de stichting een vol-
waardig, in heel de provincie ver-
schijnend popmagazine uitbrengen,
dat op zijn minst kostendekkend
moet gaan draaien. „Het blad moet
een Limburgse pendant worden
van het (landelijk verschijnende,
red.) poptijdschrift Oor. De oplage
wordt voor een belangrijk deel gefi-
nancierd uit de inkomsten van ad-
vertenties van onder meer zaaleige-
naren en popgroepen," geeft Franx
aan. Samen met stadgenoot Frank
Ficker (34), in het dagelijks leven
bedrijfsleider, gaat hij het duo-voor-
zitterschap van de SPL bekleden.

Daarnaast gaat de stichting zich
transformeren tot een vakbond en
belangenorganisatie voor Limburg-
se popgroepen, die in ruil daarvoor
contributie verschuldigd zijn. Ver-
der gaat de SPL ook het manage-
ment van amateurbands verzorgen.

Magazine

graag wil zien kan vanaf de Lim-
burglaan en het Gouvernementspad
de delegaties waarnemen.

Ministers ondertekenen
’Verdrag van Maastricht’

" Een gemeentebode uit Venlo drinkt een kopje koffie tijdens de oprichtingvergadering.
Foto: FRITS WIDDERSHOVEN

KERKRADE - De stichting Der
Sjtiel in Kerkrade, waar mensen
met psychische of sociale proble-
men aangepast werk verrichten,'
moet haar activiteiten uitbouwen.'
Dat is een van de conclusies van.
een onderzoek dat de Wetenschaps-
winkel van de Rijksuniversiteit
Limburg heeft uitgevoerd naar het'
functioneren van de stichting.

Ondanks de ingrijpende beleidswij-
ziging hamert Ficker overigens op
het belang van overheidssubsidie
voor zijn organisatie. „Want als die
zou wegvallen, vergt dat onherroe-
pelijk slachtoffers: de beginnende
muzikanten, vooral onder de
schoolgaande jeugd. Voor hen zou-
den we dan noodgedwongen niets
meer kunnen betekenen."

In Maastricht worden geen wegen
permanent afgesloten met het oog
op de ondertekening in het Gouver-
nement. Wel moet rekening gehou-
den worden met vertraging op de
aanrijroute van de delegaties van
Airport Maastricht via de A2-Presi-
dent Rooseveltlaan-Nassaulaan-J.F.
Kennedybrug-Limburglaan. Met
name op de kruising bij de Geus-
selt, Oranjeplein/Scharnerweg en
bij de J.F. Kennedybrug zal het ver-
keer hinder ondervinden. De politie
van Maastricht adviseert wegge-
bruikers komende van de autoweg
uit de richting Heerlen de afslag
Amby te nemen. Automobilisten
die Maastricht verlaten zullen nau-
welijks hinder ondervinden.

Gemeentebodes voor
eerste keer bijeen

Tot nog toe ontvangt de SPLvan de
provincie jaarlijksveertig mille sub-
sidie. Maar net als de andere wel-
zijns- en cultuurinstellingen in
Limburg heeft ook de popstichting
onlangs van Gedeputeerde Staten
te horen gekregen dat die financiële
steun mogelijk geheel of gedeelte-
lijk zal worden afgebouwd. Directe
oorzaak van die maatregel is het
schrappen van de specialePNL-gel-
den door minister d'Ancona van
WVC.

QA-STRICHT - In de Statenzaalirl het Gouvernement tekenenL^ëen de ministers van Buiten-
*G v *^aken en Financiën Van de
faeK staten net Verdrag van Maas-

b 0 p°rtugese minister-president en
L rzitter van de Europese Ge-
(Ve^Scnap Cavaco Silva, minister-
|resident Lubbers, Delors, voorzit-
u van de Europese Commissie en
J>eerZltter Klepsch van het Euro-
|e s Parlement zullen de aanwezi-
gen "'dens de bijeenkomst toespre-
bijo e Plechtigheid wordt tevensfcJgewoond door de voorzitters van
Va r°Pese instellingen als het Hof" Justitie, het Gerecht van Eerste
het pg' De Eur°Pese Rekenkamer,
d 6 economisch en Sociaal Comité,
CorrUr°Pese Investeringsbank, het
PeiTtlté van Presidenten van defc^ ale banken en het Monetair.°mité.
Eetjjo gezelschap wordt verwelkomd
jiinïi^6 140 muzikanten van de Ko-
jnkiijke Harmonie Sainte Cécile
V. Op de brug naar het be-f uurseiland vormt de Stadsschut-
L V met het koninklijk vaandel een«rehaag.
|L ondertekenaars worden om-
k eeks 17 uur verwacht in de Sta-
fcth iJT Na de ondertekening, die

J' 17.30 uur is gepland, volgt eenL"er. Omstreeks 21 uur verlaat hetWelschap Maastricht.

In een eerste reactie benadrukte
eea woordvoerder van de provincie
gisteren dat de beslissing over de
exacte invulling van de aangekon-
digde subsidie-korting pas in april
wordt genomen. „Pas dan zullen de
concrete gevolgen voor alle betrok-
ken instellingen duidelijk worden.
Maar ook de SPL is uiteraard een
zelfstandige organisatie, die haar
beleid zelf bepaalt. En als zij door
commercieel te gaan werken de
Limburgse popmuziek meer en be-
ter ten dienste' kan zijn, is dat na-
tuurlijk alleen maar positief."

Het onderzoek richtte zich vooral"
op de afstemming van het aanbod-
van de werkplaats op de vraag vanl
de(geestelijke) gezondheidszorgsin-;
stanties en (mogelijke) medewer-"
kers. Volgens onderzoekster Irene
Scholten moet groei gepaard gaan"
met betere informatie over de stich-
ting. Duidelijk moet zijn dat Der"
Sjtiel geen psychiatrische zorgin--
stelling is, maar een werkproject,!
dat een nuttige dagbesteding biedt;
en eventueel (her)intreding op de-
'normale' arbeidsmarkt mogelijk!
maakt. Op dit moment werken er-
tachtig mensen met behoud van uit-
kering binnen vijf verschillende
werkprojecten.

Oproep wao'ers
voor PvdA-dag

SITTARD - Het Breed Wao-front
Limburg heeft de wao'ers in de pro-
vincie opgeroepen naar de bijeen-
komst van de PvdA te komen, aan-
staande zaterdag in Sittard.
Onder de wao'ers heerst grote on-
vrede over de wijzigingsplannen
van het kabinet CDA-PvdA. Met
spandoeken willen zij zaterdagmor-
gen, bij aanvang van de bijeen-
komst in de Sittardse stadsschouw-
burg, uiting geven aan hun onvrede
over het gevoerde beleid.

MARGRATEN - Sinds gister-
avond heeft ook Limburg een
eigen kring van gemeentebodes.
In het gemeentehuis van Margra-
ten waren ruim veertig bodes en
conciërges uit Zuid- en Midden-
Limburg bijeen voor de oprich-
tingsvergadering. Kees Lodiers
uit Geleen is voorzitter van de
nieuwe kring. Als secretaris en
penningmeester fungeren res-
pectievelijk John Cremers
(Beek) en Tilly Rutjens (Land-
graaf). In totaal hebben zich
reeds tachtig bodes als lid aange-
meld.

Ongeveer vijfjaar geleden werd

ook al eens geprobeerd om in
deze regio te komen tot een
kring van gemeentebodes. Dat
mislukte toen. De initiatiefne-
mers lieten echter de gedachte
aan een eigen bodekring niet los.
Gisteravond was het dan zover.
Na een (openingswoord van
Huub Souren, wethouder van
Margraten, werd in een ontspan-
nen sfeer de doelstelling van de
nieuwe kring nog eens uiteenge-
zet door Martin de Vries van de
landelijke bodekring.

Door de oprichting van deze
Limburgse tak en aansluiting bij
het overkoepelend orgaan - Krin-

In het onderzoek van de RL wordt
geconcludeerd dat Der Sjtiel uitein-
delijkplaats zoukunnen bieden van
drie tot vier keer zoveel mensen als
de huidige tachtig.

Volgens Theo Kessels, directeur
van Der Sjtiel, is uitbreiding vooral
een financiële zaak: „Als het geld er
was, zouden we morgen kunnen be-
ginnen. Maar de onderhandelingen
met mogelijke financiers zijn nog
gaande."

Een nadeel van de werkplaats is
volgens het onderzoek de ligging in
Kerkrade. Er wordt aanbevolen ook
meer centraal in de regie Oostelijke
Mijnstreek activiteiten te ont-
plooien.

gen van gemeentebodes en con-
ciërges in Nederland - is er nu
een landelijke vereniging ont-
staan.

Duidelijk werd gisteravond dat
de Limburgse Kring van ge-
meentelijke bodes een tweeledig
karakter zal krijgen. „Om te be-
ginnen is er zeker sprakevan een
belangenvereniging", licht be-
stuurslid Lei Voncken, bode in
Margraten, toe. „We zullen zeker
een aantal keren per jaar bij el-
kaar komen om onze problemen
te bespreken. Die problemen
zijn er natuurlijk ook. De positie
van de bode is in een groot aan-
tal gevallen tamelijk onduidelijk.
Bovendien is de waardering voor
ons werk nogal eens ver te zoe-
ken." Voncken, zelf nu precies
tien jaar bode in Margraten,
vindt het dan ook erg belangrijk
dat de bodes ervaringen met el-
kaar uitwisselen.

: le de hoogwaardigheidsbekleders

Ontvangst door gemeentebestuur Eijsden

Gôwe Cramignon voor
KRO-voorzitter Schmitz

men van TV-presentatoren werden
daar jaar na jaar aan toegevoegd.
Zoals Mies Bouwman, Willem
Duys, Willy van Hemert, Chriet Ti-
tulaer, Pierre van Ostade, Ron
Brandsteder, Henny Huisman,
Pierre Huyskens.

EIJSDEN - Ben Schmitz, tot vorig
jaar voorzitter van de KRO, wordt
Göwe Cramignon-ridder van de
Eijsdense carnavalsvereniging De
Klèèflep. De installatie zal zaterdag
15 februari plaatsvinden tijdens een
galazitting in de zaal van de Ko-
ninklijke Oude Harmonie aan de
Prins Bernhardstraat in Eijsden.
Schmitz was vorig jaar al de uitver-
korene, maar vanwege de Golfoor-
log kon hij de carnavaleske onder-
scheiding niet in ontvangst nemen.

" Ben Schmitz

Omdat het een lustrum betreft, zal
de viering daarvan extra feestelijk
zijn en ook een officieel tintje krij-
gen. Na . een feestelijke rondgang
door Eijsden, onder muzikale bege-
leiding van de KOH, zullen Ben
Schmitz en het echtpaarWarnier, in
gezelschap van Prins Gerrie I en
prinses Hannelore, samen met de
Raad van Elf van de Klèèflep en
Tanzmariechen Pasealle, door bur-
gemeester Frans Cortenraad op het
Eijsdense gemeentehuis worden
ontvangen. De eigenlijke huldiging
begint om 20.11 uur in de zaal met

Met deze benoeming wordt tevens
een periode afgesloten waarin de
heer en mevrouw Henri en Mène
Warnier een kwart eeuw zorg heb-
ben gedragen voor de organisatie
van deze gebeurtenis. Zij onder-
scheidden 25 jaar geleden als eerste
Cramignonridder KRO-voorzitter
Harry van Doorn. Vele bekende na-

een avondvullend programma
waarin vele artiesten hun opwach-
ting maken. Voorzitter Damen van
de KRO-afdeling Limburg en een
aantal oud-Göwe ridders, zoals
Pierre van Ostade en Pierre Huys-
kens, zullen daarbij aanwezig zijn.

Kort geding tegen
Limburgs Dagblad
HEERLEN/MAASTRICHT - De.
zakenlieden John Kisters uit Nuth/
Schimmert en Frits Schönemann
uit Kerkrade hebben een kort ge-
ding aangespannen tegen het Lim-
burgs Dagblad. Zij eisen dat de
krant op straffe van een dwangsom
van 250.000 gulden in een rectifica-
tie de beschuldiging intrekt dat ze
zich als werknemers van de bedrijf-
jes Dealworth Investments en
Finchley Trading schuldig hebben
gemaakt aan oplichting. Ook willen
Kisters en Schönemann dat het;
Limburgs Dagblad stopt met het'
publiceren van artikelen over be-
drijven waaraan ze zijn of waren
verbonden. Als dit verbod wordt
overtreden, eisen ze een schade-
loosstelling van een kwart miljoen
per publicatie. Het kort geding
dient aanstaande maandag om 12
uur voor de arrondissementsrecht-
bank in Maastricht.

Eis 14 maanden
voor diefstallen

De wetenschapper stelde eveneens
een onderzoek in naar erectiepro-
blemen, die vooral bij diabetici
voorkomen. Ongeveer een kwart
van de mannelijke suikerpatiënten
jonger dan dertig jaar kampt met
erectiestoornissen, boven de vijftig
zelfs de helft. Het onderzoek van
Bemelmans wijst uit dat de proble-
men vooral terug te voeren zijn op
een verminderde werking van de
zenuwen. Ook bij diabetici zijn na-
melijk de zenuwen aangetast.

Blaasstoornissen
MS-patiënt vaak
niet onderkend

Aantasting van bloedvaten, een an-
der gevolg van suikerziekte, bleek
van ihinder belang. Bemelmans
vond aanwijzingen dat patiënten
waarbij de suikerspiegel slecht is
ingesteld meer lastvan erectiestoor-
nissen hebben. In zijn onderzoek
bleek tevens dat bij gezonde man-
nen met erectieproblemen in vijftig
procent van de gevallen de gelei-
ding van prikkels door de zenuwen
niet optimaal was.

Op basis van de onderzoeksresulta-
ten van Bemelmans is een groot
onderzoek begonnen naar urologi-
sche problemen bij MS-patiënten.

Uitspraak volgt over twee weken,

De raadsman pleitte voor een groot
voorwaardelijk gedeelte van de
straf omdat zijn cliënt een dermate
'groot normbesef had dat hij geen
lijfelijk geweld heeft gebruikt bij de
inbraken.

De 23-jarige Heerlenaar was bij de
politie aangegeven door zijn moe-
der, die het gedrag van haar zoon
niet meer aankon.

De aan drugs verslaafde verdachte
heeft alle inbraken die hij in het
centrum van Heerlen pleegde, be-
kend. Hij pleegde ze, zei hij, om zijn
dagelijkse dosis herome te kunnen
bekostigen.

MAASTRICHT - Voor een serie
van 18 diefstallen eiste de Officier
van Justitie in Maastricht 14 maan-
den onvoorwaardelijke gevangenis-
straf tegen de uit Heerlen afkomsti-
geverdachte B.

Coördinatie van dit onderzoek is de
neuroloog prof. dr. O. yan Eikema
Hommes. (

Van onze correspondent
NIJMEGEN/VENLO - MS-patiën-
ten moeten al in een vroeg stadium
een zenuwonderzoek van de urine-
wegen krijgen. Hierdoor worden
problemen met het plassen tijdig
ontdekt en kan een adequate be-
handeling erger voorkomen.
Dit is de conclusie van een onder-
zoek van de Venlose uroloog in op-
leiding drs B. Bemelmans naar de
toepassing van neurologische tech-
nieken in de urologie. Bemelmans,
werkzaam op de afdeling chirurgie
van het St. Maartensgasthuis in
Venlo, zal vrijdag promoveren op
dit onderzoek aan de Katholieke
Universiteit Nijmegen (KUN).

Bemelmans ontdekte dat veel MS-
patiënten stoornissen aan blaas en
urinewegen vertonen, zonder dat ze
daar zelf iets van merken. Deze
stoornissen, zoals urineweginfecties
en een 'instabiele blaas', kunnen
zeer schadelijk gevolgen hebben.

De stoornissen zijn goed te behan-
delen als de kwaal snel ontdekt
wordt. De patiënten ontdekten zelf
lang niet altijd afwijkingen aan
blaas en urinewegen, > omdat hun
hersenen geen waarschuwingssig-
naal ontvangen als gevolg van ver-
stoppingen in de zenuwbanen - het
kenmerk van multiple sclerose. Het
klachtenpatroon van de MS-patiënt
is daarom een slechte leidraad voor
de arts, concludeert Bemelmans.
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HEERLEN - Sjoof Drummen uit
St.-Geertruid is door het bestuur
van de Limburgse muziekbond
voorgedragen als voorzitter. Tijdens
de algemene ledenvergadering van
de bond op zaterdag 23 mei wordt
hij vermoedelijk de opvolger van de
afscheid nemende Theo Rongen.

Sjoof Drummen
nieuwe voorzitter

muziekbond

0 SjoofDrummen

Stichting Popmuziek laat
klanten voortaan betalen

Umburgs dagblad i



bioscopen
HEERLEN

Royal: Hot Shots, do 19 en 21i
uur. Rivoli: Frankie & Johnny, |
do 20.15 uur. De Reddertjes in|
Kangoeroeland, wo 14 uur.;.
Maxim: Harley Davidson andf
the Marlboro man, dag. 19 en 21ij
uur. H5: Shattered, dag. 14.30 19f
en 21.30 uur. The Addams Fami-1
ly, dag. 14.15 18.45 en 21.15 uur.l
Don't teil Mom the babysitter 's J
dead, dag. 18.30 en 21 uur, do|ook 14 uur. Ricochet, dag. 18.301en 21 uur, do ook 14 uur. V.I. jWarshawski, dag. 21 uur. Curly !Sue, dag. 14 en 18.30 uur.

MAASTRICHT
Mabi: Frankie & Johnny, do j
21.15 uur. The Addams Family- fdo 21.15 uur. Toto le Heros, dag.f
21.15 uur. Hot shots, do 21.151
uur. Ciné-K: Thelma and Louise,
dag. 21 uur. Cinema- Palace: JHarley Davidson and the Marl- §
boro man, dag. 19 en 21.30 uur. |
Don't teil Mom the babysitter 's |
dead, dag. 18.45 en 21.30 uur. |
The Fisher King, dag. 20.45 uur. j
Lumière: Merci la vie, dag. 20 I
uur. City life 2, dag. 20.30 uur. La j
doublé vie de Veronique, dag. 22 j
uur. 'GELEEN
Roxy: Curly Sue, dag. 20.30 uur. |
Don't teil Mom the babysitter 's ï
dead, dag. 20.30 uur.

SITTARD
Forum: Hot Shots, dag. 20.301
uur. The Addams Family, dag. *20.30 uur.

ROERMOND
Royal: Thelma & Louise, dag- |
20.30 uur. Royaline: Hot Shots, i
dag. 20.30 uur. Filmhuis Roer- \
mond: Sta, sterf, verrijs, do 20.30 f
uur.

Inde theaters:
HEERLEN:- za. 8/2:de Jazz- en flamenco-gitaar- j
meesters Joe Pass & Paco Pena.
- za. 8/2:cabaretier Mars Teunisz ta& <
zijn derde soloprogramma 't Erelid
(20.30 uur).
- zo. 9/2:gitaarconcert 'Musica "e
Espana' door Lydia Gitana (12 uur)., ',- zo. 9/2:Koninklijke PhilharmonJe
Bocholtz en deKoninklijke HarmorUe
van Thorn brengen Top-4-concert'.
- di. 11/2:Stichting Opera Zuid brengl
'LaTraviata' opera van Verdi.
- wo. 12/2:toneelgroep Amsterdam J
met de voorstelling 'Vastgoed B.»" j
van David Mamet.

KERKRADE:- zo. 9/2:liederenavond met Mirand3

van Kralingen.

MAASTRICHT:
- do. 6/2, vr. 7/2 en zo 9/2:'Kaffee d'i>
Hoegsten Tied', produktiegroep Me'streechse Mjoezekel.- do. 6/2:The Third Act, A capeU3
muziek, het nieuwe programma va"
Montezuma's Revenge.- vr. 7/2:'Brutale Winterbekentenis'
sen', komedie van Paul Haenen meM
Ton Lutz, Arm Hasekamp, Ingeborg
Elzevier en anderen.- vr. 7/2 en za. 8/2:'Tot hier, en nu ver-
der', cabaretprogramma door cabare'
Basterd (23 uur).- za. 8/2:'Jazzdans', D
SITTARD:
- vr. 7/2:Flairck met 'De Optocht. .- zo. 9/2:'Hoe verzin je het', musica1
door Jeugdkomedie Amsterda"* 1'
Voor de jeugd vanaf 6 jaar (14.30 uur)-- di. 11/2: 'lets met een kist', nieu*
cabaretprogramma van Bavo Galam*

ROERMOND:- do. 6/2:'Zomernacht' naa'
William Shakespeare ge'
bracht door 't Gebroed Ant'
werpen.

WEERT:
- vr. 7/2:muzikaal toneel 'ViW<*rI
Viktoria met Gerrie van der Klei, Dfjj
nald Jones en Hugo Metsers (20. 1*1*uur).
- di. 11/2:Het Zuidelijk Toneel breng'
'Thyesters' van de acteur Hugo ClaU5
(20.15 uur).

AKEN:- do. 6/2, vr. 7/2, zo. 9/2 en wo. 1*
2:Scherz, Satire, Ironie und Tiefef«
Bedeutung, Eugène Labiche (19"
uur) wo om 20 uur.- za. 8/2 en di. 11/2:'Die AffareRue oe
Lourcine', Eugène Labiche. h- za. 8/2:Die verkaufte Braut, Bedric"
Smetana (19.30 uur).

Tenzij anders aangegeven beginnell
alle voorstellingen om 20.00 uur.

officiële mededeling.
GEMEENTE ECHT

VOORBEREIDINGSBESLUITEN
De burgemeester van de gemeente 6Jmaakt ingevolge artikel 22 van de
op de Ruimtelijke Ordening bekend,«?
de raad der gemeente in zijn vergader1,
van 30 januari 1992 besloten heeft'
verklaren dat partiële herzieningen -w
den voorbereid van de volgendebeste'/
mingsregelingen:
1. uitbreidingsplan „Echt-I", voor wat*

treft de percelen kadastraal beköj
als gemeente Echt sektie M n<j
1005 en 1009, alsmede een gede^*
van het perceel sektie M num'1*
1006, gelegen aan de Zuidérpoort:

2. bestemmingsplan „Maria-Hoop", v*
wat betreft het perceel kadastraal "J
kend als gemeente Echt sektie..
nummer 292 gelegenaan de Vlask1'
seweg;

3. bestemmingsplan „Maria-Hoop",
wat betreft het perceel kadastraal <*
kend als gemeente Echt sektie
nummer 266, alsmede een gedeej
van het perceel sektie X nummer I**
gelegen aan de Diergaardere
Zuid.

De betreffende voorbereidingsbeslu'^
treden in werking op 7 februari 1992 *liggen met bijbehorende overzichtste1*ningen vanaf laatstgenoemde da<^voor eenieder ter inzage op kamer 2-.
van het Stadskantoor, Nieuwe Mark*'
te Echt en wel op de dagen dat het K»
toor voor publiek geopend is van 09-
-tot 12.30 uur.
Echt, 6 februari 1992

De burgemeester voorDoe"1

mr. L.H.F.M. Janssen

Limburgs dagblad J Limburg
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DOOR GEERT DEKKER

EIJSDEN/GULPEN - Perfecte
omstandigheden om het bestaan
van een bouwvakker af te schil-
deren als hopeloos: modder, kou
én motregen. Op een grote
bouwplaats in het Poelveld in
Eijsden heeft een kleine groep
pchtendschaft. Zeven mannen
fitten in de provisorische direc-
tiekeet. Daarnaast is een tweede
in aanbouw.

bouwplaats werken nog tien
bouwvakkers, voor dezelfde aan-
nemer, aan een drietal huizen. Er
staan twee wagens voor onder-
dak tijdens de middagboterham,
maar eentje heeft een lek dak en
wordt niet gebruikt. De ander is
ook lek, maar er is een zeildoek
overheen getrokken. Schaften
gaat in ploegendienst. Voor een
wat langer verblijf op het toilet
moet aangeklopt worden bh' een
van de buurtbewoners, want de
wc spoelt wel door, maar loost
op het looppad. Handen wassen
is ook hier onmogelijk.

minder edele motieven achter de
'vakbondsactie': „De vakbond is
bezig met een onderzoek naar
zwartwerkers in de bouw, maar
toevallig laat ze deprojecten 'van
Gulpense aannemers daarbij
links liggen."

gelegd moet worden, maar
meestal volgt er een brief, waar-
in we de werkgever manen be-
paalde maatregelen te nemen,"
zegt een woordvoerster van de
inspectie in Maastricht. „Als er
naar aanleiding van de briefniks
verandert, wordt er proces ver-
baal opgemaakt."

Met zijn collega J. Brouns, bei-
den met de vut na tientallen ja-
ren in de bouw, bezoekt hij voor
de bond regelmatig de Zuid-
Limburgse bouwplaatsen. „Zo
worden jullie nog de ziektewet
ingejaagd," houdt hij de koffie-
drinkende mannen voor, „en dan
moet je dat bovendien zelf beta-
len." Hij maakt een rekensom-
metje: „Als je zes weken ziek
'bent, kan je dat met de huidige
voorstellen zevenhonderd gul-
den netto schelen."

Er is geen tafel, dus ligt er een
stuk spaanplaat tussen twee
stoelen. „Je kunt hier nieteens je
handen wassen," zegt FNV'er C.
yan der Stelt, „en er is geen ver-warmde ruimte om kleren te la-
ten drogen."

„Maai* fatsoenlijk schaften moet
toch ook in die tussenliggende
weken kunnen?" dringt Van der
Stelt aan, „kijk nou eens naar die
mannen in die lekke wagen?"
En zo redetwisten ze een tijdje
door. Volgens de uitvoerder zijn
verbeteringen in arbeidsomstan-
digheden vooral afhankelijk van
de wil van de werknemers.

De uitvoerder van het project
kan de situatie wel verklaren.
„We zjjn net aan het verhuizen
van het ene naar het andere pro-
ject. U hebt toch gezien dat er
een betere keet wordt ge-
bouwd?"

Een tweede bezoekje wordt ge-
bracht aan een bouwplaats in
Gulpen. Aannemer Leunissen
uit Schin op Geul voelt zich de
gebeten hond, als het ontbreken
van een schaftruimte hem wordt
voorgelegd: „Even verderop heb
ik nog een project en daar staat
een keet. Het is de bedoeling dat
de mannen daar naartoe rijden
met het busje. Maar natuurlijk
kan het altijd beter. Neemt niet
weg dat de mensen bij mij niet
geklaagd hebben."

Oordeel
Twisten over arbeidsomstandig-
heden worden normaal gespro-
ken beslecht door de Arbeidsin-
spectie. „Als er klachten komen,
stellen wij zo snel mogelijk een
onderzoek in. Het gebeurt wel
eens dat een werk meteen stilLeunissen vermoedt daarom

Of er over de bouwplaatsen in
Eijsden en Gulpen klachten zijn
ingediend, kan zij niet zeggen,
laat staan dat ze een oordeel velt
over devraag of het daar gaatom
belabberde werkomstandighe-
den of domweg om slecht weer.

De aannemer zelf, A. Cremers uit
Maastricht, reageert verbaasd:

Klagen
Vijf minuten lopen van de grote

„Deze verhalen zijn volstrekt
nieuw vooi- mij. In ons bedrijf
zijn voldoende mogelijkheden
om te klagen, we hebbeneen on-
dernemingsraad, waarin deze si-
tuatie nooit ter sprake is geko-
men. Voorzover ik weet heb ik
tevreden werknemers en ons be-
drijfzit niet zo in elkaar dat men
niet zou durven klagen. Overi-
gens begrijp ik wel hoe ze bij mij
terecht komen, ik ben voorzitter
van de Maastrichtse afdeling van
de werkgeversvereniging. Maar
als men denkt dat ik invloed heb
op de cao-onderhandelingen,
dan is dat toch teveel eer."

ging St.-Callistus te Terwinselen,
houdt zaterdag om 20.11 uur in
het gemeenschapshuis aan de
Schaesbergerstraat de negende
carnavalszitting. Op deze avondwordt de regering van prins Pe-
ter I geprolongeerd.

" De Iëre-road van dr Schaes-
bergse Vasteloavends Verein
houdt zaterdag vanaf 21 uur in
zaal Het Streeperkruis het zesde
Landgraafs Soiree de Carnaval.
De entree is fl 15,-. Zondag om
14.11 uur wordt in het Streeper-
kruis dekinderzitting gehouden.

" Het Optochtcomité van dr
Schaesbergse Vasteloavends Ve-
jrein is op dinsdag 11 februari
van 20 tot 22 uur in het Streeper-
kruis om de inschrijvingen voor
de optocht in ontvangst te ne-
men.

" Roy Souren (23) is de nieuwe
heerser over De Veldkretsers in
Wijnandsrade. Als Prins Roy I
bezoekt hij zaterdagavond het
oud-prinsenbal in café Gen Dorp
in Wijnandsrade. "

" Prins Roy I van De Veld-
kretsers.

aerobiccursus. Zij betalen f125,-
-voor 8 lessen. Informatie:
®727257 (op dinsdag en donder-
dag of @ 722950 (op woensdag).

journaalkort
VOERENDAAL

" De speeltuincommissie van
Buurtvereniging Kundesj Heem
houdt op zondag 9 februari vanaf
11 uur de rommel- en snuffel-
markt 'Kunder Knoevelmaat' in
het Kunderhoes. Voor de jongste
bezoekers worden kinderfilms
vertoond. De baten zijn voor de
aanleg van een speeltuinin Kun-
rade-Oost.
BRUNSSUM

" In het Unitasgebouw wordt
zaterdag van 8.30 tot 14 uur een
rommelmarkt gehouden.

Jazzmuziek in
Casino Brunssum
BRUNSSUM - De Fondy River-
side Bullet Band uit België
treedt zaterdag 8 februari op in
het Casino van Brunssum. De
band speelt het gehele repertoire
üit de New Orleans jazzen is een
van de beste vertolkers van dit
genre in Europa. De muzikanten
bespelen de trombone, klarinet,
saxofoon, banjo, bas, drums en
piano.
Het optreden begint om 20.30
uur aan het Treebeekplein 133 in
Brunssum. Inlichtingen: ®
045-253545.

" Johnny van Breedam,
leider van de Fondy River-
side Bullet Band.

Drumsuccessen
ONDERBANKEN - Een aantal
leden van het tamboerkorps van
schutterij St-Johannes-St.-Cle-
mens nam afgelopen zondag
deel aan het solistenconcours
van het Educatief Druma. In de
jeugddivisie behaalden Jeroen
van der Zanden, Roy Timmer-
mans en Frank Timmermans een
eerste prijs. John Timmermans
en Chris Luyten sleepten een
eerste prijs met promotie naar de
eredivisie in de wacht. Ook als
duo zat er voor hen een promotie
in. Bovendien mogen John en
Chris individueeldeelnemen aan
de Limburgse kampioenschap-
pen en als duo aan de landskam-
pioenschappen.

" Voor degenen die vorig jaar
hebben deelgenomen en meege-
werkt aan het 'Sjpieël' wordt op
woensdag 11 maart een film over
dit evenement gedraaid in disco
Meetpoint.

" Tot nieuwe voorzitter van het
Oranjecomité is Theo Goossens
gekozen. Hy volgt Johan Doh-
men op.

" Het Oranjecomité viert op 29
en 30 april het 40-jarig bestaans-
feest in een feesttent in het Bur-
gemeester Adamssportpark.
Men zoekt vrijwillige medewer-
kers. Zij kunnen zich aanmelden
bh' May Cremers, Nieuwwijk-
straat 11.

SCHINVELD

HOENSBROEK

" Het Bureau Sociale Begelei-
ding houdt maandag 10 februari
van 14 tot 16 uur spreekuur voor
ex-mijnwerkers in Ons Huis, St.-
Josefstraat 21.

" De Verzamelaar houdt zondag
van 13.30 tot 17 uur een ruilbeurs
in het HKB-gebouw, Pater Bea-
tusstraat 3. Zaterdag wordt er
van 13.30 tot 16.30 uur een ruil-
beurs gehouden in 't Volkshuis,
Dennestraat 2 te Passart.

geslaagd
Sandra Lemmens (25), afkomstig
uit Hoensbroek maar tegenwoor-
dig woonachtig in Heemstede, is
geslaagd voor haar doctoraal,
examen economie aan de Vrije
Universiteit van Amsterdam.

HEERLEN

" Piet Jonkers ontving gis-
terenkoninklijk goud

" De Prinseroad van de Kirch-
röatsjer Vasteloavends Verain
houdt zaterdag in de Hof van
Erenstein het galabal. In de loop
van de avond wordt de orde van
dr Sjwatse Kater uitgereikt aan
de president van de KW, de
heer Sjef Duijsens, die zich op
uitzonderlijkewijze heeft ingezet
voor deKerkraadse folklore. Sjef
Duijsens begint al aan zijn zesde
seizoen als president van het
Kerkraadse carnaval.

van de Provinciale Stuurgroep
Silicose, die de positie van ex-
mijnwerkers die aan deze ziekte
lijden in kaart brengt en daartoe
beleidsaanbevelingen uitbrengt. " De Sjtaater Tröate, het carna-

valscomitévan de muziekvereni-

Goud voor
Piet Jonker
LANDGRAAF - Piet Jonker uit
Nieuwenhagen heeft gisteren de
gouden eremedaille, verbonden
aan de Orde van Oranje Nassau,
ontvangen. Burgemeester Coen-
ders reikte deonderscheiding uit
ter gelegenheid van Jonkers ze-
ventigste verjaardag.

Jonker heeft in Nieuwenhagen
en later in Landgraaf steeds een
zeer actieverol vervuld op cultu-
reel en maatschappelijk terrein.
Aanvankelijk vooral bij toneel-
en cabaretverenigingen en in de
carnavalswereld, later als be-
stuurslid van woningvereniging
Nieuwenhagen en voorzitter van
de wijkraad Nieuwenhagen-
Noord.
Vanaf 1973 zette Jonker zich
voor de oud-mijnwerkers. Zo
werd hij in 1974 tot voorzitter ge-
kozen van de coördinatiegroep
ex-mijnwerkers, een provinciaal
samenwerkingsverband van
twaalf plaatselijke ex-mijnwer-
kersgroepen. Een jaar later was
Jonker mede-organisator van de-
monstraties in Den Haag en
Heerlen in het kader van mijn-
werkers-pensioenacties.
In 1989 trad hij toe tot het be-
stuur van stichting de Pijler, een
samenwerkingsverband van uit-
keringsgerechtigden in Lim-
burg. Vorig jaarwerd Jonker lid

HEERLEN - Voor kinderen van
vier tot acht jaar is er iedere za-
terdagmiddag een kinderclub in
't Mallegat aan de Limburgia-
straat 36 in Heerlen. Er worden
uiteenlopende spelletjes gedaan.
De kosten bedragen één gulden
per middag. Informatie: 5727257
(op dinsdag en donderdag of ®
722950 (op woensdag).

Kinderclub
Mallegat

" Scheidsrechtervereniging
Kerkrade en Omstreken houdt
zaterdag 8 februari de jaarlijkse
carnavalsavond in Café Nulland,
Nullanderstraat' 71 Kerkrade.
Aanvang 20.11 uur. 'De zaal is
open vanaf 19.15 uur.

" Al 22 jaar is Wiel Weijers ac-
tief voor de Simpelveldse jeugd
als disejockey Willem de Zwij-
ger. Vrijdag 28 februari houdt hij
van 19 tot 20.30 uur receptie in
Jeugdcentrum Simpelveld, Irm-
straat 19/21.

" De kinderoptocht in Beersdal
trekt zaterdag 29 februari vanaf
13.11 uur door de straten. Aan-
melden bij W. Laurens, Schels-
berg 77 Heerlen.

SCEW geeft cursus
grafische techniek
KERKRADE - Bij het grafisch
collectief van het Sociaal Cultu-
reel Educatief Werk in Kerkrade
(SCEW) kan een cursus druk-
technieken worden gevolgd. De
cursus is met name gericht op
mensen zonder werk. Deelne-
mers kunnen zich op ieder mo-
ment aanmelden.
Tijdens de lessen wordt aan-
dacht besteed aan offset- en zeef--
drukwerk. Deelnemers leren zelf
folders, kaarten en affiches druk-
ken. Het SCEW laat weten dat de
cursus een goede voorbereiding
is op een baan in de grafische
sector. De gratis cursus duurt
drie tot negen maanden en
wordt gegeven op maandag,
dinsdag en woensdag vanaf 9
uur 's ochtends. Informatie: @
411539.

HEERLEN - Kinderen en vol-
wassenen kunnen leren hiphop-
pen, breakdansen en electric-
boogiedansen in 't Mallegat aan
de Limburgiastraat 36 in Heer-
len. De jongerenkunnen terecht
op woensdag van 18 tot 19 uur.
Tien lessen kosten f135,-. Voor
volwassenen is er op donderdag
van 21 tot 22 uur een hiphop- en

Hiphop-les
voor jongeren
en ouderen

" De voorzieningen voor bouwvakkers laten vaak te wensen over. Foto: frits widdershoven

Potdicht zitten ze niet, de landelijke
onderhandelingen over een nieuwe

arbeidsovereenkomstvoor de bouw, maar voor de
zekerheid zijn de vakbonden alvast de stemming

onder hun leden aan het peilen. Voor als het er echt
op aankomt.

InLimburg heerst aan dat front grotetevredenheid.
Meer dan voorheen lijken de bouwvakkers bereid het

bijltje erbij neer te leggen als de oproep daartoe
gedaan wordt.

Belangrijkste onderwerp van de vastgelopen
gesprekken met de werkgevers zijn de voorgestelde

maatregelen tegen het ziekteverzuim. Vier vrije
dagen inleveren en daarna zes weken lang maar

tachtig procent van het loon, zeggen de bazen. De
bonden willen daar niks van weten. Verbeter de

arbeidsomstandigheden, dan gaat het ziekteverzuim
vanzelf omlaag, zeggen ze.

Met dieboodschap geven twee Gulpensekaderleden
van de Bouw- en Houtbond FNV eenrondleiding

langs Limburgse bouwplaatsen. „Kijk eens wat een
rotzooi!" Maar hun uitspraken roepen vragen op.

„Waaromken ik dieklachten niet?" vraagt een van de
betrokken aannemers zich verbaasd af. „Voor zover

ik weet, heb ik tevreden werknemers."

Betere arbeidsomstandigheden moeten ziekteverzuim terugdringen

Bouwvakkers schaften
in een lekkende keet

in het nieuws

streeksgewijs
carnavaria



’Ouders zijn verantwoordelijk’
een fluorbehandeling", zegt J
Schiffelers van In et Wieër. HEERLEN - Het actiecomité Ten

Esschen wil dat de Heerlense ge-
meenteraad voor duidelijkheid
zorgt. De mogelijke komst van een
bedrijventerrein ten noorden van
het gehucht baart de bewoners al
enige tijd zorgen.

Van de Mortel van LOM-school
De Kring: „We hebben regelma-
tig projecten op school over voe-
ding, verzorging, etc. Een aantal
weken treedt er verbetering op,
maar daarna vervallen ze weer in
het oude patroon. Ik vind dat de
JTV weer in het pakket zou moe-
ten."

tandzorg. ledere school zal daar-
voor afzonderlijk benaderd wor-
den.

In augustus 1988 is de GGD we-
gens bezuinigingen gestopt met
de jeugdtandverzorging (JTV).

»Ik vind het een trieste con-
statering", is zijn eerste
reactie.

Vervolg van pagina 9

KERKRADE - J. van de
Mortel is adjunct-directeur
van LOM-school De Kring
in Kerkrade.

reageren," aldus Van de
Mortel.

Zowel Steffanie van de GGD als
de twee schoolhoofden zeggen
dat de gebitten van de scholieren
sindsdien verslechterd zijn.

Van onze verslaggeefster

Rijbewijs

..De verantwoordelijkheid
ügt eigenlijk bij de ouders,
niet bij de school. Maar het
is heel moeilijk om naar de
ouders te stappen en te vra-
gen 'zou u niet eens..'. Wij
hebben ervaren dat sommi-
ge ouders daar slecht op De ouderraad van de MLX-

J. Schiffelers van de MLK-
school In et Wieër in Hoens-
broek zegt dat het onderzoek
niet heeft aangetoond wat de
juiste oorzaak is van de slechtere
gebitstoestand, „maar het is ge-
makkelijk om een gelijkschake-
ling te maken met hoe de kinde-
ren eten, en hoe laat ze naar bed
gaan."

Oorzaak

In een brief aan de gemeenteraad
vraagt het actiecomité depolitiek af
te zien van een studie naar de wen-
selijkheid van het bedrijventerrein
als in feite toch al besloten is dat het
er moet komen.

„Toen de JTV er nog was, waren
er twee momenten per jaarwaar-
op het gebit werd gecontroleerd.
Daarbij kwam er een mondhy-
giëniste, werd er voorlichting
gegeven en kregen de kinderen

In andere delen van Nederland
is een identiek onderzoek met
soortgelijke resultaten gehou-
den.

En Schiffelers: „Wij denken
meer aan een thema-maand en
hopen dan op een spin off-effect
naar de thuissituatie."

Thema-maand
De GGD heeft inmiddels een
pakket met maatregelen voorge-
steld. „Met het onderzoekwilden
we bekijken welke kinderen
maatregelen het hardst nodig
hebben", zegt Monique Steffa-
nie. De gezondheidsdienst denkt
aan het uitgeven van voorlich-
tings- en lesmateriaal, het opzet-
ten van tandenpoetsprojecten en
themabijeenkomsten en het ge-
ven van adviezen bij lessen over

Maatregelen

Buurtbewoners dulden ontbreken isolatie in café niet langer

Verenigingen Molenberg
op straat na overlast

" Vijfverenigingen
kregen een
oefenverbod in café
Wilhelmina op de
Molenberg in Heerlen.<

Archieffoto: FRANS RADE

JEERLEN - Vijf muzikaal
»ehnte vereningen mogen met

ingang niet
{Jeer repeteren in café Wilhel-
;A/rlria in de Heerlense wijkgolenberg.«e beslissing nam eigenares-e T. Van Hugten nadat enkele, Uurtbewoners een klachtpadden ingediend bij de poli-

en de gemeente wegens
De gedupeer-

«- verenigingen zijn een har-
°nie, een fanfare, een zang-en01 een dansvereniging eneen carnavalsclub.

°°r sommige buurtbewoners is de
j j*a

(
t echter vol. Ze eisen dan ookat 'Wilhelmina zich aan de regelsan de hinderwet houdt.

Van onze verslaggeefster

" Gehoord op een Belgische ra-
diozender: een vaste rubriek
waarin dierenasiels een gevon-
den hond of kat aan de man of
de vrouw willen brengen. Niet
meteen een opsomming geven
van alle poedels of perzen die
op een nieuw baasje zitten te
wachten, maar een verhaaltje
erbij hoe en waar de dierenzijn
gevonden. Toch even geschrok-
ken van de manier waarop
sommige mensen een dier als
grof vuil dumpen! Een hond
was door de vorige eigenaar
aan een boom vastgebonden en
een poes was zo maar in een
doos langs de weg gezet... Een
tip voor de niet-dierenliefheb-
ber: als u van uw huisdier aj
wil, ga dan meteen naar een
dierenasiel en leg daar even uit
waarom u geen plaats meer
heeft voor dat poesje of hondje.
Maar bindt hem of haar niet
vast aan een boom en stop het
dier ook niet in een doos.

" Kabelexploitant CAI-Land-
graaf gaat met ingang van
vrijdag de uitzendingen van
Eurosport doorgeven. Volgens
directeur H. Steinen heeft CAI-
Landgraaf daartoe besloten in
verband met de Olympische
Winterspelen, die zaterdag be-
ginnen. De prijs van een kabe-
labonnement blijft ongewij-
zigd. Eurosport, de 23ste zender
op de Landgraafse kabel, is te
zien via kanaal 10.

Eurosport

Vorig jaar liet CAI-Landgraaf de in
financiële moeilijkheden verkeren-
de lokale omroep al weten niets te
voelen voor de invoering van het
CAI-kwartje. De kabelexploitant
zou daardoor te zeer betrokken ra-
ken bij de programmering van
Omroep Landgraaf.

CAI-directeur H. Steinen noemt de
discussie over gedeeltelijke finan-
ciering van de lokale omroep via
het kabelabonnement nog al
vreemd verloopt. „ledereen heeft
het over dat CAI-kwartje, maar tot
nu toe zijn wij er niet over aange-
sproken, noch op politiek, noch op
ambtelijk niveau."

Zowel het gemeentebestuur als de
raad zijn voor de invoering van het
CAI-kwartje. Wethouder Nic Ode-
kerken heeft volgende maand daar-
over een gesprek met CAI-Land-
graaf. De kwestie staat ook op de
agenda van de algemene aandeel-
houdersvergadering, later in de
maand maart.

Naast de eerder geuite tegenwer-
pingen concludeert CAI-Landgraaf
uit een in opdracht van de gemeen-
te uitgevoerd accountantsonder-
zoek dat ook met het 'CAI-kwartje'
Omroep Landgraaf haar exploitatie
niet rond krijgt.

LANDGRAAF - De Landgraafse
kabelexploitant CAI-Landgraaf BV
handhaaft zijn bezwaren tegen ver-
hoging van het kabelabonnement
met een kwartje ten bate van Om-
roep Landgraaf.

Geen uitzicht
op CAI-kwartje
lokale omroep

Het comité wijst erop dat in Ten
Esschen nog steeds drie verschil-
lende bestemmingsplannen gelden,
namelijk die van de voormalige ge-
meenten Voerendaal, Heerlen en
Hoensbroek. Het nieuwe bestem-
mingsplan zou eindelijk voor een
duidelijkeplanologischevisie in het
gebiedkunnen zorgen.

in gesprekov *" nebben al eerder geklaagdwr het lawaai, maar de houding
j^ 1* dekastelein is zo negatief dat je
Wa h

geen beterschap kunt ver-
Sajv, n'" zegt een buurtbewoner.
her*f+en.rnet drie andere bewoners
sbvJ zi J een klacht ingediend bij deseineente.

" In de gemeente Heerlen is re-
cent besloten om Eurosport
weer op het kabelnet te zetten.
Na problemen rond Eurosport
begin vorig jaar, stapte Heer-
len noodgedwongen over op
Sportnet. Sportnet, Eurosport,
hoe dan ook: wie dat wil, kan
dag en nacht kijken naar sport.
En wat dacht u van Olympi-
sche Spelen, EK voetbal, Tour
de France. 1992 levert wellicht
ook een record aantal echtschei-
dingen op en wellicht door de
'vierkante oogjes' een record
aantal bezoekjes aan de opti-
cien.

Eurosport (2)

In kader van ’nieuwe PTT-strategie’

Ook in Hoensbroek
postkantoor minder

Janse BaggeDe openingstijden van het postkan-
toor zijn op werkdagen van 9 uur
tot 18 uur. Op donderdag is het
postagentschap, dat ook over een
giromaat beschikt, tot 19 uur ge-
opend.

Vervelend

HEERLEN - Het postagentschap
aan de Hoofdstraat 384 in Hoens-
broek sluit op 1 maart de deuren.
De klanten kunnen vanaf die datum
terecht bij de dichtstbijzijndePTT-
vestiging aan de Mgr. Nolenstraat
27 in Hoensbroek.

Om het ongemakvoor de klanten zo
veel mogelijk te beperken, bege-
leidt de PTT de sluiting met een
intensieve informatiecampagne.

HEERLEN - De Winkbülle-Revue
in de Heerlense Stadsschouwburg
wordt gehouden op vrijdag 14 en
zaterdag 15 februari, beide dagen
om 20.00 uur. Op zaterdag is boven-
dien een matineevoorstelling.
Aan de jubileumrevue van '4 x 11
joarRemmie Demmie i Heële' wer-
ken onder meer mee Wiel Knipa, de
Klumpkes Blumkes, de Globetrot-
ters, Miserabel, de bemanning van
de Blauw Sjuut, de Coriovallum Pi-
pe Band, Frans Haselier en narre-
kap Ton Jorna.
Arno Römgens en JohnFriedericks
zorgen voor de rode draad.
Kaarten zijn verkrijgbaar bij de kas-
sa van de Stadsschouwburg in
Heerlen.

Winkbülle-Revue
Stadsschouwburg

Met brieven, advertenties en affi-
ches in de vestiging Hoofdstraat wil
de PTT voorkomen dat klanten
voor verrassingen komen te staan. ’Bingelrade is

geen leuk dorp’

Verdachte tegen politie:

De sluiting van het postagentschap
valt onder de het vestigingsbeleid
van de PTT. Uitgangspunt van dit
beleid is onder meer handhaving
van minimaal een bestaand agent-
schap/kantoor per woonplaats.

Maastricht op
zoek naar plaats
opvangcentrum

MAASTRICHT - De gemeente
Maastricht is op zoek naar een ge-
schikte plaats voor de vestiging van
een opvangcentrum voor drugsver-
slaafden en daklozen.

" Little Joe en Hoss uit de
roemruchte cowboyserie Bo-
nanza zijn enkele van de VlP's
die worden bedankt voor hun
medewerking aan de eerste
'ceedee-singel' van de Janse
Bagge Bend. Waarom? Dat we-
ten we niet exact, maar we ver-
moeden dat het iets te maken
heeft met het nummer 'Bonans-
ka', één van de twee songs op
deze single. De andere heet
'Chodounska' en het plaatje is
vanaf volgende week donder-
dag verkrijgen bij uw platen-
boer. Geproduceerd doorMichel
Nita en Conny Peters van
Marlstone Records. En wilt u
weten wie voorts bijdragen
hebben geleverd? Onder ande-
ren Manolito en deDulton Brot-
hers. En de Chinese kok mit dae
lange paerdesjtaart natuurlijk.
Maar dat spreekt vanzelf.

Hierbij wil ik reageren op het ar-
tikel van Matheu Bemelmans in
het LD van 3 februari, over de
jubileumrevue van deKerkraad-
se carnavalsvereniging 'Tsirkes
Paletti'. Uw negatieve oordeel
over dit carnavalscircus kan ik
beslist niet delen. Ik heb de
tweede voorstelling, op zaterdag
1 februari, bezocht en heb mij
kostelijk geamuseerd en velen
met mij, getuige de enthousiaste
reacties van het publiek.
Ik bezoekregelmatig revues, car-
navalszittingen en dergelijke,
ook in de regio. Zelden heb ik
mij echter zo goed geamuseerd
als bij Tsirkes Paletti. Een com-
binatie van enkele prachtige en
sprankelende circusacts, aange-
vuld met een aantal bijzondere
carnavalsoptredens. Maar dan
zonder de flauwiteiten zoals die
bij 'normale' carnavalszittingen
gebruikelijk zijn (uitreiken me-
dailles, begroeten hooggeplaats-
ten etc).
Overigens verwondert het mij
dat u een foto van wethouder
Cöumans in de krant plaatst,
omdat dit slechts een onderge-
schikt gedeeltevan het program-
ma betrof.
KERKRADE T. Prevos

Tsirkes Paletti op ingezonden brief van een col-
lega, wensen wij een weerwoord
te geven. Het feit dat uwreporter
ter plekke volledig gespeend is
van enige kennis omtrent het
stijldansen, behoeft natuurlijk
geen reden te zijn om niet naar
het festival gestuurd te worden
om enkele sfeerbeelden in uw
dagblad te verwoorden. Echter
uw man matigde zich een oor-
deel aan, blijkbaar zonder enige'
notie van wat hij bekeek. Dan is
er nog het ingezonden stuk uit
Kerkrade. De afzenders hebben
hun dansbasis gelegd bij onze
school en zouden nooit zover
zijn gekomenzonder Dansschool
Degenkamp. Het feit dat ze hoog
opgeven van hun lambada-ver-
tolking wil natuurlijk niet zeg-
gen, dat dat een monopolie van
de betreffende dansschool is.
Ook bij ons en andere collega's
kan men hiervoor terecht. Het
stijldansen op het betreffende
festival werd op verzoek van de
leiding door ons verzorgd. Toe-
vallig werd de door uw reporter
zo bewonderde (op zijn retour
zijnde) lambada aan hen toever-
trouwd. Kortelings mochten wij
het 75-jarig. bestaan van onze
school vieren, waarbij wij ook
overgingen tot een ingrijpende
renovatie. Wij, als Dansschool
Degenkamp, nodigen daarom
eenieder uit om eens de sfeer te
komen proeven.
HEERLEN, Hamish Craig,

4e generatie
Dansschool Degenkamp.

Het opvangcentrum moet aan de
rand van de binnenstad komen om
daardoor te voorkomen dat de ge-
bruikers ervan in een isolement te-
recht zullen komen. Voor derealise-
ring van de accommodatie is negen
ton uitgetrokken.

Dansfestival
Naar aanleiding van uw verslag
van het dansfestival en de daar-

In de periode tot eind 1994 zullen
335 vestigingen gesloten worden.
De PTT streeft in de komende jaren
naar een postkantoren-netwerk met
een landelijke dekking een gezonde
commerciële basis. In die opzet
wordt het postkantoor een 'dien-
stenwinkel', waar het publiek voor
steeds meer zaken terecht kan.

’Snoepdief’

SITTARD - De rijkspolitie van
Schinnen heeft gisteren proces-ver-
baal opgemaakt tegen de 48-jarige
J.S. uit Sittard.
De man ramde 's morgens op de
Geers|;raat in Bingelrade een licht-
mast en koos vervolgens het haze-
pad. Aan de hand van getuigenver-
klaringen kon de politie hem echter
achterhalen. Op de vraag waarom
hij in Bingelrade was doorgereden
antwoordde S.: 'Ik vind het dorp
niet leuk en vraag me af waar de
mensen zich mee bemoeien...'

het aan B en W van
Voerendaal ligt tien
gulden e-xtra. De ge-
meenteraad beslist in
haar vergaderingvan 24
februari over het voor-
stel.

Zowel wethouder Leenders als
raadslid Geelen noemden de keuze
van de plaats een politieke verant-
woordelijkheid, waar de burgerij
niet teveel bij betrokken moet wor-
den. Wanneer datwel zou gebeuren,
zou dat leiden tot protesten; vrijwel
niemand wenst immers een op-
vangcentrum in de buurt.

B en W Voerendaal
willen ’zomertarief’

voor paspoorten

VOERENDAAL - B en
W van Voerendaal wil-
len in navolging van
Heerlen en Kerkrade
een zomertarief instel-
len voor het aanvragen
en verlengen van pas-
poorten.

fetl
°r de verenigingen komt het oe-

aatl erbod van de eigenaar hard

rje heb natuurlijk wel begrip voorVeJ3«?slissing, maar het blijft een
veerf- de situatie. We repeteren al
mg «JS jaar in het gebouw. Nie-
Waa eft ooit last van ons gehad.
Saarf Iïloe^en WÜ m hemelsnaam nu
Win rePeteren?," zegt voorzitter H.uemsen van de fanfare St.-Josef.
Voi

reke ns hem heeft de fanfare altiJd
ov fung gehouden met de geluids-
ijf i^ Zo moest de drummer in
rjj_ eider gaan repeteren om zo wei-
">lk m?genJk lawaai te produceren.
ör> W- de Politie niet voortdurend
etn^y*l dak krijgen, want dit is
fatif ccl niet vol te houden. De
ZQ JJTe is mijn hobby, maar als het
Win oet dan stop ik liever," aldus/^Uemsen.
na

e
f j

Se
t(rretaris van harmonie St.- Ber-

'fon, , A- Jegerings vindt het oe-er*Verbod 'rampzalig.

*-;iekflaa-r* doen we mee aan het mu-
20n *estival in de schouwburg, maar
WenKT re Petities kun je daar beter
dat *"Ven' Ik vind dat heel treurig
getl

We na al die jarenniet meer mo-
tiwoefenen, alleen omdat een paar««-sen geklaagd hebben".

die* iedereen heeft klachten over
iriin UZlkale klanken vanuit Wilhel-

tiirf verenigingen hebben daar al-
s^ al geoefend. Het café is een
voo ontmoetingsplaats geworden
Ik r bewoners van Molenberg.
Hek 1'0011 er pal tegenover, maar ik
««at H°olt last gehad. Ik vind het erg
i^ die mensen hun hobby niet
eerfF. kunnen uitoefenen," aldus. n buurtbewoonster. maanden terug te drin-

gen.

Er zal welvooraf informatieworden
gegeven, maar er zal niet uitgebreid
met de omwonenden worden gedis-
cussieerd, zo werd tijdens de raads-
vergadering te verstaan gegeven.

70,- kosten, evenals een
paspoort voor vluchte-
lingen of een reisdocu-
ment voor vreemdelin-
gen. Een zakenpaspoort
is 26 gulden duurder.

e J? Verenigingen hebben inmiddels** afwachtende houding aangeno-
tj. n* ..Als we definitief niet meer°gen repeteren, gaan we op zoek
u ar een andere ruimte. Maar echtop heb ik niet," zegt Jegerings,
(j «;retaris van harmonie St.-Berna-

" Liefhebbers van blaasmuziek
kunnen zondag 9februari weer
hun hart ophalen. De koninklij-
ke Phil-harmonie uit Bocholtz
en de even koninklijke harmo-
nie van Thorn verzorgen die
dag vanaf 20 uur een top-vier
concert in de Heerlense Stads-
schouwburg. Twee muziekkorp-
sen verzorgen een top-vier-con-
cert. Hoe is dat mogelijk zult u
zich misschien afvragen? Voor
de kenners heel simpel: op toer-
beurt geven beide korpsen plus
de kerkelijke harmonie St.-
Michael uit Thorn en Sophia's
Vereniging Loon op Zand een
concert. Dirigent Cober is ver-
bonden aan 'Sophia' en de ko-
ninjklijke uit Thorn, dirigent
Friesen leidt de 'Phil' en 'Mi-
chael. Compris?

Top-vier

De plannen gaan verder dan het ge-
ven van elementaire service in de
vorm van bed, bad en brood. Wan-
neer er een permanentere opvang
komt, moet er ook een ontmoetings-
gelegenheid komen.

SITTARD - De politie van Sittard
heeft een verdachte aangehouden
van een inbraak in de Technische
School Pastoor Jacobs. Een politie-
patrouille zag de man met een plun-
jezak op zijn fiets. In de zak bleek
een audio-toren met boxen te zitten.
Bij nader onderzoek trof de politie
bij de man thuis een videorecorder
aan, die bij de technische school
was ontvreemd.
Ook bleek de verdachte in het bezit
te zijn van vier vuilniszakken vol
snoep, die buit waren gemaakt bij
een inbraak in de Edah in Sittard.
De man is voorlopig ingesloten.

Het collegevan Voeren-
daal stelt voor om in de
maanden april tot sep-
tember prijs van een
reisdocument te verho-
gen met één tientje, van
fl 70,- naar fl 80,- gulden.
Met deze maatregel
hoopt het college de
topdrukte in de zomer-

In Kerkrade geldt reeds
een verhoogd zomerta-
rief van 10 gulden.
Heerlen telt in de zo-
mermaanden fl 6,50
meer voor een pas-
poort. In Brunssum,
Landgraaf, Nuth, On-
derbanken en Simpel-
veld wordt één tarief
gehanteerd.

Door de inwerkingtre-
ding van de nieuwe
Paspoortwet worden
ook de standaard tarie-
ven voor paspoorten
aangepast. Een 'nor-
maal' paspoort gaat fl

Wie in de zomermaan-
den een nieuw paspoort
aanschaft, betaalt als

Jjjf buurtbewoners hebben al eer-
sto Seklaagd. Twee dagen geleden
etih e P°ntie weer voor de deur
lla T.ee*^ een procesverbaal opge-
Ver *lel;) toen kesloten dat de

enigingen geen gebruik meer. gen maken van onze zaal," zegtac eigenaresse.

üaa!« gten £eeft toe dat er inder-«aa sprake is van geluidsoverlast,,'aar ze vindt de houding van deInwoners onjuist.
hUver een maand is de isolatie van
* oefenruimte klaar. Ook gaari we

11 hinderwetsvergunning aanvra-
maar het geduld van de buurt-evvoners is kennelijk op. Door hun

acht kunnen de verenigingen niet. ©er oefenen, terwijl carnaval voorue deur staat".

Donderdag 6 februari 1992 " 13

Ten Esschen wil
duidelijkheid

van de politiek
school heeft zich nog niet ver-
diept in de resultaten.

Dieren

Als" de studie echt nodig is, dan
moet daarin ook worden bekeken of
en onder welke omstandigheden de
buurtschap Ten Esschen kan blij-
ven voortbestaan en optimaal tot
ontwikkeling kan worden gebracht.

De bewoners vrezen namelijk dat
door de komst van bedrijven het
leefmilieu van het resterend deel
van Ten Esschen nog verder achter-
uit gaat.

# Een gewaarschuwd mens
telt voor twee. Tijdens carna-
valsdagen zelfs voor meer. De
politie van Kerkrade waar-
schuwt alvast dat zij geduren-
de deze dagen streng zal contro-
leren op alcoholgebruik onder
automobilisten. De controles
zullen op wisselende lokatiesen
tijdstippen plaatsvinden. De
waarschuwing gaat nog ver-
der: vanaf 1 februari kan de
politie zelfs het rijbewijs invor-
deren. Over dat laatste is overi-
gens nog geen carnavalslied
geschreven...Om de leefbaarheid te bevorderen

zou er één bestemmingsplan moe-
ten komen dat op beperkte schaal
woningbouw door en voor bewo-
ners van Ten Esschen toestaat.

iimDurgs dagblad oostelijke mijnstreek



Donderdag 6 februari 1992 " 14Limburgs Dagblad
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Langs deze weg betuigen wij onze hartelijke
dank aan familie, vrienden, kennissen en buurt-
bewoners voor de vele blijken van belangstel-
ling die wij mochten ontvangen bij het plotse-
ling overlijden van mijn lieve man, vader,
schoonvader en opa

Harie Bours
De volle kerk, de brieven, bloemen en troostvol-
le woorden waren voor ons een grote steun en
troost.
Het doet ons goed te weten dat hij door zovelen
werd gewaardeerd. Wij danken u hartelijk hier-
voor.

To Bours-Solberg
Ton - Nettie
Ron

Beek, februari 1992
De plechtige zeswekendienst wordt gehouden
op zaterdag 8 februari om 19.00 uur in de H.
Martinusparochie te Beek.

Dankbetuiging
In plaats van kaarten

Daar het ons onmogelijk is eenieder persoonlijk te
bedanken voor alle medeleven, ons betoond in de
vorm van een berg condoleances en bloemen, als-
mede door de aanwezigheid bij de crematie van
mijn geliefde echtgenote, onze zorgzame moeder
en oma

Agnes Antonia (Nes)
Kool-Zweiphennig

betuigen wij u langs deze weg onze oprechte dank.
Getroffen door die enorme belangstelling en in de
wetenschap dat zij bij zovelen geliefd en doorzove-
len gewaardeerd werd, zullen wij de sterkte vinden
om dit grote verlies te dragen.

N.Kool
kinderen en kleinkinderen

Landgraaf, februari 1992
Johan Frisostraat 16
6373 JJ Landgraaf
De plechtige zeswekendienst zal plaatsvinden op
zaterdag 8 februari 1992 om 19.00 uur in de paro-
chiekerk van het H. Hart van Jezus, Hoogstraat

" Nieuwenhagerheide-Landgraaf.

Dankbetuiging
Daar het ons onmogelijk is eenieder persoonlijk
te bedanken voor de vele blijken van medele-

\ ven die wij mochten ontvangen bij de begrafe-
nis van onze üeve moeder, schoonmoeder en
oma

Sophie
Thiessen-van Eek

betuigen wij hierbij onze oprechte dank.
Kinderen, klein- en
achterkleinkinderen

" De plechtige zeswekendienst zal worden gehou-
den op zaterdag 8 februari a.s. om 19.00 uur in
de St. Dionysiuskerk te Schinnen.

Dankbetuiging
Moeders gaan, maar sterven niet,
ze geven naar ze leven.
Zolang men moeders kinderen ziet,
zolangzal moeder leven.

De kinderen van

Gertrud
Houben-Rempe

danken u allen hartelijk voor de heel warme,
vaak ontroerende reakties bij haar overlijden en
begrafenis. Dit alles was voor ons opnieuw een
blijk van waardering en vriendschap waar ze tij-
dens haar leven zo van genoten heeft.

Kinderen, schoon-en
kleinkinderen

De zeswekendienst zal gehouden worden op za-
terdag 8 februari a.s. om 19.00 uur in de paro-
chiekerk van de H. Gertrudis te Jabeek.

Dankbetuiging
Het is ons onmogelijk om iedereen persoonlijk
te bedanken voor het medeleven en de grote
belangstelling die wij mochten ondervinden bij
nèt overlijden en de begrafenis van mijn lieve
man, vader, schoonvader en opa

Jan Hendrik Seeverens
De volle kerk, de condoleances, brieven, bloe-
men en de h. missen zijn voor ons een grote
steun en troost geweest.
Het is fijn te weten dat pap door zovelen werd
gewaardeerd.
Wij danken u hartelijk hiervoor.

S.B. Seeverens-Marciniak
kinderen en kleinkinderen

De zeswekendienst vindt plaats op zaterdag 8
februari 1992 om 19.00 uur in de H. Jozefkerk te
Passart-Hoensbroek.

Wij gedenken in de eerste jaardienstonze lieve
vader en opa

Lei Smeets
op zaterdag 8 februari a.s. om 19.00uur in de H.

Barbarakerk te Landgraaf.
Fam. Tullemans-Smeets
N. Smeets
Th.Dassen

De plechtige eerste jaardienstvoor mijn dierba-
re man, onze vader en opa

Jan Fransgoise
zal worden gehouden op zondag 9 februari 1992
om 10.30 uur in de Fatimakerk te Brunssum.

Mevr. Franscoise-Custers
Kinderen en kleinkinderen

Aan vreugde raak je gauw gewend,
niet aan verdriet, dat dieper is.

Op 9 februari a.s. is het een jaar geleden dat wij
afscheid moesten nemen van mijn lieve man,
papa en opa

Paul Smeets
De plechtige eerste jaardienst zal gehouden
worden op zondag 9 februari a.s. om 11.30uur in
de parochiekerk van O.L. Vrouw Hulp der
Christenen te Nieuwenhagen.

mevr.L. Smeets-Theelen
kinderen en kleinkinderen

i^ II II II : 1D&nkfoetui££in.£J De eerste jaardienst voor onze moeder en De eerste jaardienst voor mijn lieve man, on- Het is nu een jaar geleden,
oma ze vader en opa een jaaruit mijn gebroken leven,

Voor de vele blijken van medeleven onder- een leven waarin ik je
vonden bij het overlijden van mijn dierbare TV/Tot-Ïo ««*>*l"i /o>.v*i rf niet kan veraet^n-
man, onze vader en schoonvader IV-Lcll ld ><-)J«Cllcd Alle liefde die jij mij gaf,

Tïtxs i/c nu \e.ö,e.Te cLclqFrits Kirchberg Spiertz-Borghans Jennekensbetuigenwij u allen onze hartelijke dank. Je blijft in mijn leven.
Mevr. G. Kirchberg-Nievelstein n , ...

*'**"'+kinderen en kleinkinderen zal plaatsvinden op zaterdag 8 februari a.s. zal gehouden worden op zondag 9 februari piecntige eerste jaardienst voor
TanHtJraaf fi.hr.inri iQQ9 om 1900 uur in de parochiekerk van de a.s. om 10.00 uur in de parochiekerk O.L. T-z^v-. AlLandgraaf, februari 1992 H Gertrudis te jabeek. Vrouw van Altijddurende Bijstand te Kunra- -L 01l Al
De zeswekendienst zal plaatsvinden op zater- Kinderen en kleinkinderen de' zal worden gehouden op zaterdag 8 februari a.s- »dag 8 februari 1992 om 19.00 uur in de paro- « Kinderen en kleinkinderen Bertha Jennekens-Heuts om 17.30 uur in deH. Geest parochie te Heerlen- fchiekerk van de H. Jozef te Waubach. Februari 1992 kinderen en kleinkinderen Meezenbroek.' " J' " i\

tßené Bongartz, 54
jaar, echtgenoot

van Mien Gerrits,
Graaf 41, 6101 CD
Echt. De plechtige eu-
charistieviering zal
worden gehouden
vrijdag 7 februari om
10.30 uur in de paro-
chiekerk van de H.
Landricus te Echt.

tHein Beurskens, 70
jaar, echtgenoot

van Maria Geerlings,
Veestraat 6, 6071 PR
Swalmen. De plechti-
ge eucharistieviering
zal worden gehouden
zaterdag 8 februari
om 10.30 uur in de pa-
rochiekerk van Het
Woord Gods te Swal-
men.

t Johannes Heemels,
88 jaar, weduwnaar

van Anna van Birge-
len, Molenweg 22,
6075 AB Herken-
bosch. De h. eucharis-
tieviering zal worden
gehouden zaterdag 8
februari om 11.00 uur
in de parochiekerk
van de H. Sebastianus
te Herkenbosch.

tSef Jeurissen, 81
jaar, echtgenoot

van Lène Pustjens,
Heerweg 50, 6101 NT
Echt. De plechtige eu-
charistieviering zal
worden gehouden za-
terdag 8 februari om
10.00 uur in de paro-
chiekerk van O.L.V.
Onbevlekt Ontvangen
te Pey-Echt.

tJo Feldkamp, 75
jaar, echtgenote

van Piet van Olffen,
Sonsbeecklaan 19,
6074 CJ Melick. De
eucharistieviering zal
worden gehouden
vrijdag 7 februari om
11.00 uur in de paro-
chiekerk van de H.
Andreas te Melick.

tMaria Beeren, 81
jaar, echtgenote

van Mathias Theunis-
sen. Corr.adres: Nep-
tunusstraat 28, 6043
TX Roermond. De
plechtige uitvaart-
dienst zal worden ge-
houden vrijdag 7 fe-
bruari om 11.30 uur in
de parochiekerk van
O.L.V. van Altijddu-
rende Bijstand te
Roermond

t Maria Moors, 69
jaar, Echterstraat

74, 6051 GB Maas-
bracht. De plechtige
eucharistieviering zal
worden gehouden he-
den, donderdag 6 fe-
bruari om 11.00 uur in
de parochiekerk van
Het H. Hart van Jezus
te Maasbracht-Beek.
■4- Ton " Walschots,
I oud 44 jaar, 6215

PK Maastricht, Velia-
hof 3 M. De uitvaart-
dienst zal worden
gehouden op zaterdag
8 februari om 11.00
uur in de parochie-
kerk van San Salvator
te Daalhof-Maastricht.
Er is geen condoleren.
4- Nellie Willems,

' oud 80 jaar, echtge-
note van Everardus
Kerkhofs. 6218 AC
Maastricht, Reinaart-
singel 70, kamer 201.
De eucharistieviering
zal gehouden worden
op vrijdag 7 februari
om 11.00 uur in de pa-
rochiekerk van de H.
Vier Evangelisten te
Maastricht-Malberg.
Er is geen condoleren.

tßertien Henssen,
oud 84 jaar, echtge-

note van wijlen Leo
Graven. 6265 AK St.
Geertruid, Dorpstraat
19. De uitvaartdienst
zal gehouden worden
op vrijdag 7 februari
om 11.00 uur in de pa-
rochiekerk van de H.
Gertrudis te St. Geer-
truid. Er is geen con-
doleren.I

c Jll—
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■ Itl^OltC»WIS \ 111VIJtKIMH'
■ /^\ Bi' lnternationale Bruidsmode Carla van Silfhout! RRI JIDSIAPONNFN - JÜPfff >k In overleg met de curator en diverse fabrikanten hebben wij Bruidshuis *-^ *^~~~ vfliliUll Ji^^B IS^{jféËÈk \ Exclusief in Dordrecht en De Bruidssalon B.V. in Alkmaar overgenomen. A \T |^ 3M^l W^

wJfÊk QNa overleg is besloten, de te grote voorraden aan te bieden: J []\\ |_j \[j f\\ I JS 1jfe Jl
gü öü Deze verkoop vindt plaats'm: yNJj E? , c/77, Motel Heerlen, Terworm 10 te Heerlen SpCa%b vcm <Mflioü£ vrijdag 7 februari van 12.00-18.00 uur

UnUxncéLonaU Bxuidimodz zaterdag 8 februari van 10.00-16.00 uur ||[ |Mf|fi

" Plhßßftlflf^ iMFIi if
De laatste kans op de J^NêL Kom snel voordat '* te laat is

Wie wil nu niet profiteren van hoogst aantrekke- meer of de opruiming is ten ein«#
lijke koopjes. Van forse kortingen op zoveel mooie jm lÈM Éi Zorg dus dat uop tiJd bent' zodat u geen spU*
en praktische dingen voor in en om het huis. JM »■ 1 kri^gt van de kooPJes die u bent misgelop-^
Meubelen, tapijt, gordijnen, verlichting en woon- jéÊ MÊÊkm Mm. n i i_i «naccessoires. Keukens, badkamers en niet te A \^^^k^^^^^^^^^k Ik Parkeren geen probleem-
vergeten al die artikelen voor de tuin. Terwijl de M 1 f f/ A " M Hoe druk het ook is, u hoeft nooit lang "*doe-het-zelvers ook nog volop en heel voordelig J^ I ü i i | Bk zoeken naar een parkeerplaats. En als urn*
aan hun trekken komen. M V «■ . ■ 1 W^^^^^ het openbaar vervoer komt, stapt u praktijDat kan alleen op het grootste woon-winkel- M i| I -"* T’él* J fe Hk voor de deur uit. Makkelijker kan het nie'paradijs van Europa. *■» Jl. .A " J ■"I ■"■■"M /»I il " ,^r
Op Woonboulevard Heerlen, waar 23 |hd^M<il«MLij^AAjlJ)*-^^r
speciaalzaken u van harte al dat voordeel gunnen. *"*f tJi; -^ M®&>^

giu *r . |-j; '^mS^^^^Ê^-i^mM^^Sf^^^m^^i^B^^JJMi^^eW^Jnh 'rafeft [I iP**tnn*r

I i.a.w„mum,.,«ma | | granen nj.ua.im -'/-WjjJÉ H3f— J«iUHi"UU*2rie *,-~- ;,-> lliii.iipjjM.um)llinjiijimH»^f W&

lui^^^êt^^tmtm'.fuiresßnra/l m"''^^^^* Hm»Jl# \ x :^^^oJ^SojJr I ~^JJ~^^Ê^\ n / /
Even gezellig zitten met V: m. w%ir':- ." ;i^J-^ *l V BSÜ I I ij //een kopje koffie... WiSlilPl^SP'^ j>r £:.::„-—i *«><**»**.* ]gjipi^^ 11

vindt altijd een gezellig onderkomen J^'^^****^^ W'mW^fA l'l ' VALKENBURG
Heerlyckheit' waar u kunt genieten Jf#>iaïir^% >̂***">%^_ mfii&y'tU ANWR hn.rfo- . H :
van een kopje koffie, een drankje, M£ÈeWk*ÉZ±>~~^ MimM ANWB-borden met . „
een neerlig ven broodie of M^EMWm / WKtBSSe Denemming A 7°
een stukje vlaai. MJ^rnKKSmWIÊÊ^r Woonboulevard Heerlen. Jl

flf#fel feft-^jlpl kkanlandl #S& I^TfaSol ISarArsl Jleenbakkerl RÜomtËll \^mmm\ [carpet-to^l |^M^■j* i is- 1 1 ißrecuvtjsTjNffr^acLENi ORfNENmeubelen JiQmW " JJL.*m.m~- l'HllHmiil —.-.■»». s>ttoii.. wiuibi.rmiomion keukens en badkamers 11'llfH'i'-'-""11-"-'-"1"'11 \/\/— __ 1 I I | ; 1 I I I [ [ 1 1 S'».pk.m«.rSpecia.liakfn
Trend en kleur in je Als ook de prijs De spedalist voor Internationale kollektie Prima winkels voor U treft't bij Sanders. Daar hou jenleuk Exclusief en betaal- De grootste kollektie Europa's grootste Gelukkig heeft Wonen op"'"

eigen interieur. belangrijk is!! geloogd én blank designmeubelen in tapijt en gordijnen. huisaan overl baar zitkomfort keukens en bad- tapijtspecialist. 'Oasemeer dan 100 mooistgrenen. manou, rotan en pmiet kamers. slaapkamers.

,^ni I^Bl^lH] ISIIHEMI [M] I^^l^l l^Do*h?i^üT met "lt9«laP«'s'*>P- Woonplezier begint Sfeervolle zit-en Topkwaliteit in (Creativiteit en lnterieurmogel*k- Een bank van Perida. De voordelige, Groenpleziervoor Eien aezellia zitten Grootste soedaaizi''&%££** JEÏÏÏÏw* keukenJense'vke- »nda*tvoo,het heden zonder Je mooiste plekje op komplete dofhet- binnen en buiten. KSjong en minder jong. rne^lenmrteen detail. grenzen. aarde. zelf-spedalist. een drankje. 200 modellen.
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sport
Vrouw in
Formule 1

Van onze sportredactie

Amati is niet de eerste vrouwelijke
rijder in de Formule 1. Lella Lom-
bardi en Desire Wilson gingen haar
voor. Lombardi reed twaalf Grand
Prix' in 1975 en 1976. Wilson deed
in 1981 alleen aan de kwalificaties
mee.

LONDEN - Weinig vrouwen dro-
men over racen in een Formule
1-wagen. Nog minder dringen door
in het typische mannenwereldje.
Giovanna Amati is het gelukt. Gis-
teren tekende de Italiaanse een con-'
tract met Brabham. Amati zal op 1
maart in de eerste Grand Prix, die"
van Zuid-Afrika, voor het team rij-
den. „Ik heb er van kinds af aan van
gedroomd. Ik denk dat ik goed ge-
noeg ben me te kunnen meten met
de anderen." De 29-jarige Amati
heeft de laatste drie jaar ervaring
opgedaan in een lichtere klasse, de
Formule 3000.

Stunt Tom Nijssen
blijft achterwege

MILAAN - Torn Nijssen was
woensdagavond laat tijdens het ten-
nistoernooi van Milaan dichtbij een-
grote verrassing. Nijssen, die het;
hoofdschema haalde via de kwalifi-
catie, liet echter in de eerste ronde,
tegen de Italiaan Omar Camporese'
drie matchpoints liggen. De eerste
kans om de partij uit te maken
kwam op 5-3 in de tweede set. Na
ruim twee en een half uur verloor
de nummer 254 van de wereldrang-
lijst uiteindelijk toch nog van de
nummer 24 met 7-5, 5-7, 5-7.
In het herendubbel krijgt Nijssen;
de kans revanche te nemen op Cam-
porese. De Italiaan speelt samen.'
met het Kroaatse servicekanon Go--
ran Ivanisevic. Bij de laatste achtl
moet Nijssen het vrijdag met Suk*
tegen hen opnemen. Voor Nijssen-
houdt dit in dat hij waarschijnlijk te.
laat is om in Brussel aan de kwalifi-
catie voor het enkelspel mee te
doen.

sportkort
" DAMMEN - Jo Gorissen, voor-
zitter van de Kerkraadse damver-
eniging VOS, stelt zich kandidaat
voor het voorzitterschap van de
Limburgse Bond.

" BILJARTEN - In Ulestraten
eindigde de eredivisiewedstrijd
driebanden groot tussen Tristar en
Zutex in 0-8. Aernoudt totaliseerde
in zeven beurten 31 caramboles. Za-
terdag is in Walk Inn in Ulestraten
de wedstrijd Tristar-Volmac (13.30
uur) met Van der Smissen bij de
deelnemers.

" ATLETIEK - Carl Lewis behaal-
de in Stockholm in zijn eersteEuro-
pese indoorwedstrijd op het nipper-
tje de overwinning in het versprin-
gen. De zesvoudige Olympische,
kampioen haalde in zijn zesde en
laatste sprong' een afstand van 8
meter en 49 centimeter. Dat was
vijftien centimeter verder dan zyn-
landgenoot Llewellyn Starks, die.
tot 8,34 meter was gekomen.

Alleen sprint brengt beroering in Ruta del Sol
eerste divisie

scorebord

" Blauw
Wit-Hermes kreeg
een opwindend
slot waarin de
gastheren,
ondanks deze
aanval, met
moeite konden
stand houden.

Foto: PETER ROOZEN

Wilfried Nelissen zorgt
voor Panasonic-succes

TORREMOLINOS - Wilfried Nelissen, een 21-jarige
renner uit Belgisch Limburg, heeft Panasonic in de
Ruta del Sol de dagzege bezorgd. De tweedejaarsprof
won op de boulevard van Torremolinos de eindsprint
van het vrijwel complete peloton, met Frans Maassen
in de staart. Alleen diens ploegmakker Wilco Zuyder-
wijk liep in deze etappe 58 seconden achterstand op.

ereplaatsen veroverden. Eerstejaar-
sprof Jans Koerts (PDM) was met
elf seconden achterstand verdien-
stelijk negende. Daarna volgde de
groep met onder meer de Limbur-
gers Patrick Strouken, Rob Mul-
ders en Ad Wijnands. De Ster van
Bessèges duurt net als de Ruta del
Sol tot zondag.

De Spanjaard Miguel Angel Marti-
nez behield de leiding in hetklasse-
ment. Hij was dinsdag als eerste
van het zegevierende ONCE-team
over de eindstreep gesneld in de
ploegentijdrit, die als openingsetap-
pe van het zesdaagse evenement
gold. De renners van ONCE bezet-
ten na twee koersdagen trouwens
de beste acht plaatsen in de algeme-
ne rangschikking, allen in dezelfde
tijd als Miguel Angel Martinez. Miniploeg

In eigen land vond gisteren nog een
presentatie van een profploeg
plaats: Elro Snacks uit Dongen. Met
voorlopig slechts zes renners is dit
team de kleinste van de vijf vader-
landse formaties. De Brabantse
chef d'equipe Jos Elen wil de ploeg
tot maximaal tien man uitbreiden.
Onderhandelingen met de voorma-
lige TVM-renner Willem-Jan van
Loenhout zijn nog niet afgerond.
Ook wil de ploeg door privéspon-
sors enkele amateurs inbrengen.

Tot nog toe zijn de Nederlanders
Cees Hopmans, Jos Elen junior en
Henk Woltman, de Japanner Tadas-
hi Sangu alsmede de Belgen Peter
de Frenne en Johnny Macharis ge-
contracteerd. De opzet van de ploeg
is jongerenners een kans te geven
als prof.

VZeeland - NEC 1-1g^elsior - Wageningen 0-0
**\ - Emmen 1-0
Ea b

" Den Bosch 0-1ï£!agles"AZ 3"1
ir^hoven - Haarlem 3-1
(.«fidam - Heerenveen 2-2

«■"«ond Sport - Heracles afg.
b

jj^fenveen 26 16 4 6 36 66-35
eencen Bosch 27 13 6 8 32 42-32
C^buurL 24 12 7 5 31 44-33
Va 26 12 7 7 31 44-31
fiSf^ngen 26 11 8 7 30 30-23

24 11 7 6 29 45-34*-)Jsntar 25 11 7 7 29 58-39
IC", 25 10 9 6 29 42-30
g*|em 27 12 5 10 29 39-46
{(^agles 25 11 5 9 27 42-36
JSbviu s 26 10 7 9 27 45-40
.y 'dhoven 27 9 9 9 27 35-36
'A/ldam 27 10 7 10 27 34-39
&t 27 10 6 11 26 47-37
jJ'fnen 26 610 10 22 27-40
ïxr. .Ue 27 6 912 21 33-48
}j J-elsior 27 8 514 21 45-62
"jyv^ondSp 26 6 812 20 33-52
ÏL, 27 4 815 16 29-51
7^'and 25 3 418 10 25-61

kaH.ac *es' Cambuur en GA Eagles periode-

ARAKTERISTIEKEN
1.0

V Zeeland - NEC 1-1 (0-0). 50. Alleman
'Cho afschop)' 90' wiJnhoven 1-1 (straf-
sch Scheidsrechter: Van der Neut. Toe-

1.000. Rode kaart: 30. Adrie
0'0* Zeeland, twee keer geel). Gele

De RiJke (Zeeland), De Romijn
"«Ar r,
Sjjj*-.- Emmen 1-0 (1-0). 8. Lammers 1-0.
25r.7eidsrechter: Luyten. Toeschouwers:
jV'■ Gele kaart: Lokhoff (NAC), Bosch en
fek.°nge (Emmen).
0 «'ar - Den Bosch 0-1 (0-0). 48. Derksen
*er cneidsrechter: Van Riel. Toeschou-
eil *■ 2600. Gele kaart: Van der Zwan, Plug
C, "e Roode (Telstar), Bults, Netten en
EihrtLrs (Den Bosch).
fnar, Ven " Haarlem 3-1 (1-0). 20. Vroo-
("W 1_0' 68' Maas 2-°' 89- Van Galen 2"!
SC|,'Sch°P). 90. Wasiman 3-1 (strafschop).
'82s o recnter: Bettinger. Toeschouwers:
cor« kaart: Willems, Wasiman en Van
Jonc, tJe (Eindhoven), Brouwer en De
Gd *[Haarlem).
Ve n i cad Eagles -AZ 3-1 (1-0). 42. Potho-
Van po' 47. Piqué 2-0, 65. Buisman 3-0, 88.
(4 «oon 3-1 (strafschop). Scheidsrechter:
Snii?' Toeschouwers: 2625. Gele kaart:
«S(AZ)'
tr.,.. c,s «or - Wageningen 0-0. Scheidsrech-
tert-ï? Beek. Toeschouwers: 800. Gele
lm„ 'Prehe (Excelsior), Doesburg (Wage-
V''Sen).
l.oe^Jan» - Heerenveen 2-2 (2-1). 8. Lukkien

Camataru Ui 44- Meijerman 2-1, 76.
loei u 2"2- Scheidsrechter. Blankenstein.
en gCh°UWers: 5.500. Gele kaart: Wiersma
veen)

r°u>ver (Veendam), De Visser (Heeren-

Op de massasprint na gebeurde gis-
teren weinig opzienbarends in
Spanje. Mare Sergeant offerde zich
in de laatste honderden meters op
voor zijn twee snelle ploegmakkers
Olaf Ludwig en Wilfried Nelissen,
waarna de jongeBelg het karwei af-
maakte.

Een naamgenootvan hem, namelijk
PDM-renner Danny Nelissen uit
Sittard, sprintte in Frankrijk naar
de derde plaats in de openingsrit
van de Ster van Bessèges. De etap-
pe over 141 kilometer werd gewon-
nen door de Fransman Stéphane
Heulot, een 23-jarige neoprof uit de
RMO-ploeg. Heulot was de snelste
van vijfkoplopers, van wie de 20-ja-
rige ZwitserBeat Zberg en de even-
eens piepjonge Danny Nelissen deVoetbalverbod

in Heerlen

V&L laat Bevo uitrazen
Slotfase tegen Hennes breekt Blauw Wil bijna op

GELEEN - Een kleine dertig minuten had Hirschmann/
V&L in deLimburgse zaalhandbalderby de grootste proble-
men met de bezoekende herenploeg van Bevo, die de laatste
drie wedstrijden had gewonnen en opnieuw wilde stunten.
Pas in de tweede helft slaagde V&L erin het kwaliteitsver-
schil in doelpunten uit te drukken en alsnog een ruime
27-17 overwinning op het scorebord te brengen.

fj^ERLEN - Voorlopig mag op de
je erlense voetbalvelden geen enke-
le Activiteit plaats vinden. Zowel
iedu*ingen als wedstrijden zijn in
ge

r geval de komende dagen van
,«fteentewege niet toegestaan. Re-

v f\: de slechte toestand waarin de
«3en als gevolgvan devorstperio-

ho fVerkeren. Jo Sonnenschein,
Vor .onsul van de gemeente: „De
(j: st zit nog zon twintig centimeter
r,u P in de grond. Elke activiteit die
Sc
, °P een veld gebeurt kan forse

verH aanrichten- Voorlopig het
b6ijr°d tot en met vrijdag. Zaterdag
Uje , tde gemeente de zaak op-
ver ■ Maar als er niet echte forse
'n j^eringen optreden zal zondag
w e hele gemeente niet kunnenr ««en gevoetbald."

International
dood in auto

Van onze sportredactie

Remco Jongen
in Oranje

BEEK - Blauw Wit-speler Rem-
co Jongen is door bondscoach
Guus Cantelberg opgeroepen
voor de dubbelinterland zaal-
handbal komend weekeinde te-
gen Egypte. Jongen vervangt -
voorlopig - de langdurig gebles-
seerde V&L-speler Martin Vlijm.

Maar het begin was duidelijk voor
Bevo dat brutaalweg een 0-3 voor-
sprong nam en het verschil een
kwartier later zelfs nog wat had op-
gekrikt: 3-7. V&L, dat zonder zijn
geblesseerde cirkelspelers Vlijm en
Versteegden opereerde, moest het
vooral van zijn opbouwrij hebben.
Daarin toonde Jacobs niet alleen
zijn groeiende vorm, maar onder-
streepte hij met enkele harde scho-
ten het herstel van zijn schouder-
blessure. Vooral in de eerste helft
mengde ook Claus Veerman zich in
de produktie die pal voor de rust
plotseling werd opgevoerd. Minder
dan drie minuten had V&L in die
fase nodig om de 11-11 stand om te
bouwen tot de 14-11ruststand.

Feyenoord wil Dick Advocaat
" Dick Advocaat, keuze tussen deKuip en Oranje. Foto: cor vos

trainerscarrousel

lig *^NSEA - Alan Davies, voorma-
i s .v°etbalinternational van Wales,
v^' 11 de nacht van dinsdag op
trolfns dag dood in zijn auto aange-
vlaifkn' De wagen stond geparkeerd
o 0rKblJ zijn huis in Zuid-Wales. De
oju^k- van zijn overlijden is nog
ge ekend, maar de politie houdt
ge 5 rekening met een gewelddadi-

In de tweede helft drukten de Gele-
ners meteen door en scoorden nog
vijf maal voordat Bevo ook weer
eens het net vond: 19-12. De wed-
strijd was op dat moment natuurlijk
gelopen en V&L nam duidelijk gas
terug, waardoor Bevo in de laatste
tien minuten deeigen score nog wat
kon opvoeren en verder kon voor-
komen dat de tegenstander de der-
tig vol zou maken: 27-17.
Veerman(7), Jacobs (6), Louwers (5)
en Portengen (5) waren de belang-
rijkste schutters aan V&L-zijde.
Lambert Van Berlo scoorde vijf
maal voor Bevo, terwijl teamgenoot
Jos van de Kerkhof in de tweede
helft geen doelpunten meer kon
toevoegen aan het viertal dat hij
voor de rust scoorde.

Ivan Lendl laat
zich verrassen
MILAAN - Ivan Lendl heeft
zich in de eerste ronde van het
met 1,1 miljoen gulden gedoteer-
de tennistoernooi van Milaan la-
ten verrassen door de Duitser
Arne Thoms, de nummer 152
van de wereld. De als eerste ge-
plaatste Tsjechoslowaak verloor
in twee uur en 25 minuten met
4-6 6-3 6-7.

Connors in maart
tegen Seles
SAN FRANCISCO - Jimmy
Connors wil een nieuwe uitda-
ging aangaan. Hij wil in maart
om een kleine vier miljoen gul-
den spelen tegen Monica Seles,
de huidige nummer één bij de
vrouwen. Seles moet haar fiat
nog geven, maar heeft al te ken-
nen gegeven,zonder handicap te
willen spelen.

In Beek ging het met Blauw Wit in
de slotfase van het duel tegen con-
current Hermes bijna toch nog mis.

Voor Blauw Wit scoorden Noya zes,
Verjans vijf (drie strafworpen) en
Nusser vier keer.

De thuisploeg kon gedurende het
grootste deel van de wedstrijd het
initiatief houden, maar zag bij tijd
en wijle langdradig aanvalsspel erg
slordig afgesloten. Na de 9-9 pauzes-
tand waren Nusser en Noya onge-
veer de enige Blauw Wit-aanvallers
die bijdroegen aan de doelpunten-
produktie. Doelman Josten voor-
kwam in die tweede doorgang ver-
schillende Haagse treffers. Door
zijn inbreng bleef Blauw Wit steeds
aan de positieve kant van de score,
ook in de gedenkwaardige laatste
drie minuten.

De Beekse ploeg waande zich op
minder dan drie minuten van het
einde (18-14) al in veilige haven. De
dubbele bewaking voor Nusser en
Eurelings haalde de gastheren ech-
ter behoorlijk uit het ritme. Hermes,
dat vocht voor de laatste kans op
deelname aan de play offs, strafte
de slordigheden aan Beekse zijde
af, maar bleef uiteindelijk toch ste-
ken op 18-17. Blauw Wit komt dus
in de nacompetitie.

die eerder bij SW een koppel
vormde met Wim Jansen, heeft de
aanbieding in beraad. Het komend
weekend zal hij Feyenoord laten
weten of hij het contract aanvaardt
ofdat hij toch de voorkeur geeft aan
de aanbiedingvan deKNVB om Ri-
nus Michels na het EK op te volgen

als bondscoach.
Feyenoord en zijn voormalige
shirtsponsor HCS stellen pogingen
in het werk om alsnog tot een schik-
king te komen, zodat het kort ge-
ding dat Feyenoord heeft aange-
spannen en datvoor maandag op de
rol staat, niet hoeft door te gaan.

ROTTERDAM - Feyenoord heeft
Dick Advocaat een tweejarig con-
tract aangeboden als trainer-coach.
Hij kan in deKuip Hans Dorjee op-
volgen, die op eigenverzoek aan het
einde van dit seizoen afscheid
neemt van de stadionclub.

Penningmeester Jorienvan den He-
rik en technisch-directeurWim Jan-
sen hebben gisteren een onderhoud
gehad met de Hagenaar. Advocaat,

(j^NINGEN - René Munnecom
dooWordt biJ Parmingen opgevolgd
cjj. r Ber Lejeune, momenteel inST2?lbij Venray.
heeft u " RKSV De ster uit Stem
Wei net contract met Martin Creu-
GtTT^et een Jaar verlengd.
**orH ECOVEN " Ties van Mulken
Qyplv°lgend seizoen trainer van
tJOR? uit Guttecoven.

tjj de» wordt de nieuwe oefen-
de> «u6l" van vv Bom- Ed Smeets,
Op s<?heidende coach bij Bom heeft
cluh '* moment n°S geen nieuwe

Tyson staat nu terecht wegens
verkrachting en afwijkend crimi-
neel gedrag. Dit kan hem nog
altijd zestig jaar gevangenisstraf
kosten.

Een dominee van het ziekenhuis
waar de klaagster zich een dag
na de vermeende verkrachting
liet onderzoeken herinnerde zich
dat de vrouw tegen hem gezegd
had „tot een bepaalde hoogte
met Tyson mee te zijn gegaan,
maar daarna niet meer verder
wilde".

De verdediging van de bokser
ging direct tot de aanval over
door de motieven van de klaag-
ster in twijfel te trekken en
vraagtekens te zetten bij haar
verklaring dat ze zijn avances af-
wees. Volgens de verdediging is
de vrouw erop uit een schade-
vergoedingvan Tyson los te krij-
gen omdat deze haar als een
„vluggertje" beschouwde.

Moeder van klaagster legt emotionele verklaring af
’Als mijn dochter gezicht
Tyson ziet wordt ze bang’

dat deze maatregelen door de
brand of door bommeldingen
werden genomen. Het proces te-
gen Tyson zou woensdag zijn
negende dag ingegaan zijn.

De omstandigheden rond de
rechtszaak heeft de jury overi-
gens doen 'besluiten voorlopig
niet verder te gaan. De kans op
een uitspraak die teveel wordt
beïnvloed is volgens hen te
groot. De laatste verdachte om-
standigheid was een brand die in
de nacht van dinsdag op woens-
dag uitbrak in het hotel waar de
juryleden verbleven. Een hotel-

Zij was de laatste van de twintig
getuigen, die de openbare aan-
klager naar voren bracht. De
beurt is nu aan de verdediging
van Tyson om met getuigen a
decharge te komen.

INDIANAPOLIS - In het ver-
krachtingsproces tegen zwaarge-
wicht-bokser Mike Tyson heeft
de laatste getuige van de' open-
bare aanklager, de moeder van
de klaagster, een emotionele ver-
klaring voor de rechtbank afge-
legd. Een jurylid werd hierdoor
tot tranen toe bewogen. De moe-
der vertelde dat haar 18-jarige
dochter, „een levenslustige en
vrolijke tiener", sinds de bewus-
te avond die zij met Tyson door-
bracht niet meer dezelfde is. „Ik
wil mijn dochterterug. Elke keer
als ze het gezicht van Tyson ziet
wordt ze bang. Ze beleeft deze
nachtmerrie telkens opnieuw",
aldus de moeder.

gast en twee brandweerlieden
kwamen daarbij om het leven.
Meteen na de brand werden door
veiligheidsbeamten van de
rechtbank een aantal maatrege-
len doorgevoerd. Zij plaatsten
een metaaldetector en liepen
met een hond, die gespeciali-
seerd is in het opsporen van
bommen, door het- gebouw. Een
woordvoerder ontkende echter

De aanklacht van vrijheidsbero-
vingtegen Tyson is door de rech-
ter afgewezen omdat de openba-
re aanklager hiervoor niet met
genoeg bewijzen wist te komen.

(ADVERTENTIE)
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ZUID-NEDERLAND- [I%^ Zomer'92

i» XVv* l/****/-*»" \*-*£—*jF/ Het Nederlands Bureau voor Toerisme
r_y (3/ «-^ <—**"*>jj9/] adviseert Rijnmond, Zeeland, Noord-

SCt-V v f \i}</ Brabant en Limburg om op of omstreeks
Pf! \*~7^ Jylt^, ***' augustus met vakantie te gaan. De
yT"\ i "if^y "^ beste periode binnen de schoolvakantie,

,'&~*^—--\ \V/y'« voor de beste spreiding in het land.

ril HAAL DEFOLDER BIJ UW VVVKANTOOR.

**^^^Jkw\\\w\w\w^^^XeJd<£ru)egüveige4v{ati(l

£® I T\ ff IimburgsDagblad
Donderdag 6 februari 1992 " 15



sport in cijfers

COURCHEVEL - De verkoop van de Olympische Spelen van AlbertviH*
en Barcelona brengen het Internationaal Olympisch Comité 3 miljard e
145 miljoen gulden op. Verkoop van televisierechtenvormen de groots*
bron van inkomsten: 1 miljard 666 miljoen gulden. De verdeling van W
astronomische bedrag gaat als volgt: de organisatoren van de 01ympisc-j
Spelen ontvangen samen 50 procent en 42 procent gaat naar de nationa'
Olympische comités - behalve Cuba, Irak en Afghanistan - en de intern*
tionale sportbonden. Het lOC houdt 8 procent zelf voor het instandh°u
den van de Olympische Spelen.

Inkomsten IOC drie miljard

" De tijdens de Spelen werkza-
me buschauffeurs hebben de
veiligste slaapplaatsen. Ze over-
nachten in een gevangenis. De
ongeveer 400 chauffeurs brengen
de nacht vanaf vrijdag door in
een nieuw, nog leeg cellencom-
plex.

remonie het Olympisch vuur te
ontsteken. Bouvier, tweede op
de afdaling tijdens de WK van
1991 in Saalbach, is de grote
pechvogel in de Franse ploeg.
Door gecompliceerde beenbreuk
moet zij afzien van deelneming
aan de Spelen.

" De Franse skister Nathalie
Bouvier is de voornaamste kan-
didate om tijdens de openingsce-

ijsbaan, heet voor enige weken
Holland House. Journalistenzijn
in het Holland House niet wel-
kom. Die kunnen voor hun rust
terecht bij het sponsorhome, dat
is gehuisvest in een showroom
voor sanitair.

" Kalevi Hakkinen hoopt de
oudste deelnemer aan de Olym-
pische Winterspelen in Albertvil-
le te worden. De 63-jarige Fin zal
daartoe eerst de kwalificatie
voor het speedskiën moeten
doorkomen. Hakkinens persoon-
lijk record staat sinds Calgary
1988 op een vaart van 205,011 ki-
lometer per uur.

ALBERTVILLE - Een handel
in automaterialen in Albertville
vaart wel bij de aanwezigheid
van Nederlandse sporters. Een
bedrijfje aan de Rue Louis Ar-
mand stond op de rand van fail-
lissement toen Egbert van 't
Oever langs kwam. De ploeglei-
der was op zoek naar een onder-
komen waar de schaatsers even
het vermoeide lijf konden laten
rusten. Het Olympisch dorp in
Brides-les-Bains was hem te ver.
„Accessoires Auto et Moto", op
een paar honderd meter van de

" Brides-les-Bains heeft mo-
menteel iets weg van het Berlijn
van voor 9 november 1990. Het
Olympisch dorp heeft het kuur-
oord in twee zones gesplitst, die
hermetisch van elkaar worden
gescheiden door een twee meter
hoge muur. Ter beveiliging van
de 700 sporters en officials. De
600 inwoners van Brides-les-
Bains hebben specialepasjes om
de 'Checkpoint Charlie'-achtige
controleposten te kunnen passe-
ren.

W limburgs dag-bi^-j spon
Aanhoudende regen verre van ideaal voor openluchtijsbaan
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IJsmakers in rep en roer Schaatsers
redden dealer
van bankroet

olympisch allerlei
journalist geprobeerd. Edwards
werkt nu als speciale verslagge-
ver vcfor een boulevardblad.
„Misschien overval ik nog wel
een beveiligingsbeambte of
smokkel ik mijn ski's naar de
springschans".

" Eddie Edwards kan het niet
laten. Hij wil en zal naar Albert-
ville. Als actief deelnemer werd
de skispringer, geabonneerd op
de laatste plaats, door het Brits
Olympisch Comité gewogen en
te licht bevonden. Dan maar als

" Voor het eerst in de geschie-
denis zal bij de opening van de
Winterspelen het vuur niet met
een fakkel aangestoken worden-
Het Olympische vuur klimt in
Albertville via een dertig meter
lang touw naar de schaal.

Terwijl het rond de skipistes hoog
in de bergen sneeuwt, zorgen regen,
laaghangende bewolking en mist-
sluiers voor een troosteloos sfeertje
in het dal. Albertville even het mid-
delpunt van de (sport)wereld? Nog
niet. Het stadje in de Haute Savoie
heeft met zijn druipende straten
meer weg varteen groot Nederlands
dorp op een druilerige en sombere
herfstdag.

Biathloncoach
breekt been
LES SAISES - Michael Jansson
hééft de twijfelachtige eer de
eerste blessure bij de Olympi-
sche Winterspelen in Albertville
te hebben opgelopen. De Zweed-
se biathloncoach kwam tijdens
een training in botsing met een
sneeuwscooter en brak daarbij
zijn rechterbeen op twee plaat-
sen. De wedstrijd-arts was bin-
nen vijf minuten ter plaatse,
twintig minuten later gevolgd
door een helicopter die Jansson
naar het ziekenhuis in Chambéry

De Fransen zelf gaan er niet of nau-
welijks onder gebukt. Vanuit alle
uithoeken is de stroom atleten,
VlP's, journalistenen toeschouwers
op gang gekomen. Bovendien be-
looft het zaterdag, wanneer de Spe-
len worden geopend door president
Francois Mitterand, wel mooi weer
te worden in deAlpen. Kosten noch
moeite zijn gespaard om van deze
plechtigheid een fraaie Franse re-
clamespot te maken.

Honderd meter verder ligt het
olympisch ijsstadion er een paar da-
gen voor de opening verlaten bij.
De meeste schaatsers leggen elders
in Europa de laatste hand aan hun
voorbereiding. Gistermiddag arri-
veerden wel de Nederlandse vrou-
wen vanuit Davos, waar ze twee
weken in trainingskamp hebben ge-
zeten. Tussen de buien door reden
Van Gennip en consorten, die zon-
dagmiddag als eersten op de 3000
meter in actie komen, hun eerste
rustige rondjes.

Rogier Wassen aast
op tennistitel
WEERT - Dit weekeinde wor-
den in de tennishal Weert de na-
tionale overdekte jeugdkam-
pioenschappen in de leeftijds-
klasse t/m 16 jaar en t/m 12 jaar
gehouden. In deze twee leeftijds-
klasse heeft Limburg een aantal
potentiële titelkandidaten. Zeker
bij de jongens tot en met 16 jaar.
Rogier Wassen is de huidige
nummer een in deze leeftijds-
groep. Zijn grootste tegenstrever
op dit moment is John van Lot-
tum uit Hoogland. Sjeng Schal-
ken behoort tot de outsiders. Bi/de jongste jeugd staan Remy
Pelt bij de jongens en Brechje
Bruis en Saskia Groeneveld bij
de meisjes hoog genoteerd. Het
toernooi begint morgen, de fina-
les zijn zondag.

Ernst Eidloth is er al wat langer. De
ijsmeester uit Inzell, die bij gebrek
aan specifieke kennis bij de Fran-
sen zelf speciaal is ingehuurd om de
baan in Albertville in optimale con-
ditie te brengen, is al ruim een week
in de Haute Savoie. Maar erg opzijn
gemak voelt hij zich nog steeds niet,
en dat ligt niet alleen aan het weer.

TENNIS
Milaan mannen, 1,1 miljoen gulden,
eerste ronde: Haarhuis - Olhovski 4-6
7-5 6-4, Patrick McEnroe - Zöcke 6-4 6-7
6-2, Emüio Sanchez - Svensson 6-4 6-1,
Prpic - Caratti 6-2 6-4, Korda - Ferreira
7-5 6-3, Thoms - Lendl 6-4 3-6 7-6.
Jakarta Challenger, mannen, 210.000
gulden, eerste ronde: Eltingh - Kim 6-3
6-3, Koevermans - Visconti 6-3 7-6.
San Francisco Mannen, 475.000 gulden,
eerste ronde: Stark - Baur 6-3 3-6 6-3,
Champion - Kühnen 3-6 -6-4 7-5, Taran-
go - Frana 7-6 5-7 6-3, Stoltenberg - Cur-ren 7-5 6-4, Rostagno - Gilbert 5-7 7-6
6-1, Connors - Shelton 7-6 2-6 6-3.
Essen Vrouwen, 650.000 gulden, eersteronde; Oremans - Kochta 6-3 6-1, Nowak-Ritter 6-7 7-6 6-1, Tanvier - Meier 6-46-3, Appelmans - Pfaff 6-4 7-5, tweede
ronde: Huber - Kohde-Kilsch 6-1 6-1.

IJSHOCKEY
Leukerbad Vierlandentoernooi. Finland- Duitsland 5-2, Zwitserland - GOS 3-0.

VOETBAL
Asuncion olympisch kwalificatietoer-nooi, Zuidamerikaanse groep, poule B.
Uruguay - Chili 1-0 (1-0). 9. Saralegui
1-0. Toeschouwers: 5000. Argentinië -Ecuador 1-0 (0-0). 85. Berizzó 1-0 (straf-
schop). Toeschouwers: 8000.

BEUGELEN
Districtskampioenschappen Zuid eer-
ste klasse: 1. Wim Mertens; 2. Louis
Peeters; 3. Sanders Wiers; 4. Lei Han-
sen. Tweede klasse: 1. Bart Joosten; 2.
BartRutten; 3. Ludo Ivens.

SCHAKEN
Roquebrune-Cap Martinßapidtoer-
nooi, zevende ronde: Larsen - Speelman
1/2-1/2, Poloegajevski - Piket 0-1, Seira-wan - Judith Polgar 1/2-1/2, Karpov -

Anand (Ind) 1/2-1/2, Ivantsjoek - Ljubo-
jevic 1/2-1/2, Kortsjnoi - Adams 1-°:
Achtste ronde: Polgar - PoloegajevsW
0-1, Speelman - Seirawan 1-0, Piket - 1
Larsen 0-1, Adams - Karpov 1/2-1/2'
Anand - Ivantsjoek 1/2-1/2, Ljubojevic -
Kortsjnoi 1/2-1/2. Stand: 1. Ivantsjoek 6
punten, 2. Anand 5 1/2, 3. Seirawan, Pi-
ket en Ljubojevic 5, 6. Poloegajevski.
Karpov en Speelman 4, 9. Kortsjnoi ">
1/2, 10. Adams 3, 11. Larsen 2 1/2, 12-
Polgar 2.

WIELRENNEN
Torremolinos Ruta del Sol. Tweede
etappe: 1. Wilfried Nelissen 160 km 'n
4.31.26, 2. Dauwe, 3. Martinelli, 4. Hof-
man, 5. Ludwig, 6. Museeuw, 7. Guenet-
xea, 8. Vanderaerden, 9. Peeters , I°'
Fabrizio Bontempi . Nederlanders: 1*
Mare Siemons, 23. Van de Vin, 26. Her:
mans, 38. Talen, 51. Nijboer, 56. Adr'
van der Poel, 60. Pieters, 80. KokkelkO'
ren, 83. Cordes, 91. Jan Siemons, H 3'
Suykerbuyk, 117. Den Bakker, 128. Ver-
hoeven, 131. Maassen allen zelfde tijl'
als Nelissen, 136. Zuyderwijk op 0.58.
Algemeen klassement: 1. Miguel Ange'
Martinez 4,19.13, 2. Zulle , 3. Diaz Zaba-
la, 4. Midge, 5. Stephens (Aus), 6. Vil»
neuva , 7. Llameras, 8. Fuerte allen *"'als Martinez, 9. Elliot 0.04, 10. Urea z.t.
Nederlanders: 16. Van de Vin 0.08, &■
Mare Siemons 0.12, 39. Jan Siemons z.t..
45. Talen 0.24, 51. Cordes z.t, 55. De*1

Bakker z.t., 56. Verhoeven z.t., 70. Maas-sen 0.31, 88. Van der Poel 0.44, 90. Pa-
ters z.t, 95. Nijboer 0.46, 101. Hermans
0.47, 107. Suykerbuyk z.t, 124. Zuyder-
wijk 1.29, 135.Kokkelkoren 2.46.
Laudun Ster van Bessèges. Eerste etap-
pe: 1. Heulot 141 km met start en finis"1

in Laudun in 3.35.20, 2. Zberg , 3. Danny
Nelissen, 4. Heynderickx, 5. Seigneur
z.t. als Heulot, 6. Moncassin 0.06, 7. Cip'
pohni z.t, 8. Pensee 0.10, 9. Koerts O.U'10.Laurent 0.28.

" Vrijwilligers vegen de sneeuw van de stoelen in het stadion waar de ski-afdalers zondag fi-
nishen. Het weer, met name de aanhoudende regen, zorgt voor grote problemen in Albertville en
omgeving. Foto: EPA

Behalve enorme sneeuwval, zoals
vorig jaar februari tijdens de World
Cup voor mannen, kan vooral de
warmtevan de zon zijn ijs ruïneren.

MOSKOU - Vitali Smirnov, de
vice-voorzitter van het Interna-
tionaal Olympisch Comité, staat
momenteel in Moskou aan hevi-
ge kritiek bloot. De jeugdkrant
,Komsomölskaja Pravda' eist het
onmiddellijke aftreden van
Smirnov. Volgens de krant pro-
beert Smirnov zijn eigen loop-
baan te redden „door zijn tegen-
standers, ervaren sporters en
trainers, in diskrediet te bren-
gen." Volgens de krant heeft
Smirnov louter vriendjes om
zich heen verzameld.

Felle kritiek op
IOC-bobo Smirnov Eidloth wordt geassisteerd door

twee Franse collega's. „Dieverstaan
hun vak redelijk, maar de rest hier
snapt er weinig van", klinkt het
sombertjés uit de mond van de
Beierse ijsmaker. Eidloth houdt de
komende twee weken zijn hart vast.

Van onze correspondentlotto

Schaatsmarathon in Geleen
Voorlaatste wedstrijd op 26februari in NK-reeks

Eidloth: „Als de omstandigheden
niet al te abormaal zijn, heb je hier
geen enkel probleem. Maar owee als
zich extreme situaties voordoen. De
baan is dan niet meer onder contro-
le te houden. De capaciteit is onvol-
doende, omdat je niet per segment
kunt vriezen, zoals bij andere ba-
nen. Als het warm wordt ligt het ijs
aan de en^kant in de zon, maar aan
de andere kant, waar het dak van
het stadion de zon tegenhoudt, in
de schaduw. Het ene deel is dan dus
hard, maar het andere stuk smelt
weg. We zullen er maar het beste
van hopen."

Samaranch kiest
twee nieuwe leden
COURCHEVEL - Juan Antonio
Samaranch zal dit jaar op per-
soonlijke titel twee nieuwe leden
van het Internationaal Olym-
pisch Comité benoemen. Dit
gebeurt in julibij de Olympische
Spelen in Barcelona.
Samaranch wil een paar experts
binnenhalen, maar kan niet
wachten tot lOC-leden uit een
bepaald land overlijden of vrij-
willig terugtreden. Een van de
belangrijkste kandidaten is de
Italiaan Primo Nebiolo, de - om-
streden - voorzitter van de Inter-
nationale Amateur Atletiek
Federatie (lAAF). Een ander ge-
gadigde is dr. Boutros Boutros-
Ghah, de secretaris-generaal van
de Verenigde Naties uit Egypte.

KEULEN - Cijfers Duitse Mittwochslotto:
Trekking A. Winnende getallen: 1 - 25 - 28 -36 - 43 - 47. Reservegetal: 44. Trekking B.
Winnende getallen: 5-6-9-16-33-46.
Reservegetal: 40. Spiel 77: 5776815. (Onder
voorbehoud).

oefenvoetbal
VANDAAG
Roosteren-Fortuna 19.00uur

GELEEN - De eerste Geleense
schaatsmarathon gaat op woensdag
26 februari van start. Het evene-
ment is de voorlaatste wedstrijd om
de nationalemarathontitel. De deel-
nemende categoriën zijn: heren A
en B, alsmede veteranen. Het doel
van de KNSB is om Limburg mid-
dels deze wedstrijd in het marat-

honcircus op te nemen. Nadat Den
Haag voor de organisatie verstek
liet gaan, greep het gewest Brabant/
Limburg de kans en stelde men Ge-
leen als kandidaat. De problematiek
rondom Glanerbrook, vanwege ge-
luidsoverlast, was bij de bond be-
kend. Het leidde vooraf ook tot
beperkingen in de organisatie, maar
inmiddels is voor het evenement
groen licht gegeven.
Volgens Siem Jager is deKNSB blij

dat Geleen eindelijk kan organise-
ren. Siem Jager: „Limburg wordt
hierdoor uit het isolement gehaald
van het marathon-schaatsen. Dit
wordt de doorbraak voor de Lim-
burgse schaatssport. Op het wed-
strijdschema van het volgende jaar
komt Geleen ook al voor.

De organisatie van de marathon is
in handen van Zuidlimburgse
schaatsverenigingen.

(ADVERTENTIE)

JW/yEEKENPyOORDEEL
l'Oreal Studio Line: 2e produkt 44 QC Soeppan. Roestvnjstaal. Geschikt voor gas. *^Q Ski handschoenen'Hit'. In diversekleuren, jr IËËÉ^ lik.halve prijs. Bijv. duo gel strong 1-5.90 XL/V ca. 8 liter inhoud. 024 cm. 3995 L/." Maat 7 t/'m 10,5. 49- JJJT '^^ jÈÊkk

Headstart LX-CD ROM Personal Computer. 3<V2' 1.44 BASF 240 SHG. Super High Grade videoband voor nog Le Marché Belgische handwerkbonbons. Keus uit 39 Multitech Videorecorder VS 196. 8 Programma's tot 31 Vista tuniekpullover. In «verse nieuwe multicolorst^MB diskdrive met ingebouwde CD-Rom drive. 40 MB beter beeld en geluid. **^F overheerlijke bonbons, met Valentijnsliefde dagen vooruit programmeerbaar; 30 voorkeuzezenders; pen. 100% katoen. Maten S-M-L-XLharddisk, muis, VGA kleurenmonitor. Incl. MS DOS en 2 stuks, speelduur 2x4 uur. Z.JJT gemaakt. Per 250 gram. picturesearch; digitale display en afstandbediening
software op CD-ROM *?/jQQ Nu met nostalgische filmposters ook bij basf vhs shg C. CA Nu met 2 jaarextra garantie. /.QQ rö,zoals: encyclopedie, etc. 2m? M-ltJjr (68x99 cm) voor 5.- 180,240 en EQIBO. Nietverklaar ,n Kerkrade. -M 5 O.PU -538:- Hiyy~ J93S J)J»

Aanbiedingen geldig l/'m zaterdag 8 februari ofzolang de voorraad strekt \f (\t IJ- I J l/l/ Vl/#ll'\.l l\l 11 I J 1127°6'

DOOR GOVERT WISSE

ALBERTVILE - Dwarsliggende taxichauffeurs hebben hun
blokkade inmiddels beëindigd en ook de protesterende dan-
sers, die een mooie show moeten weggeven tijdens de ope-
ningsceremonie van de zestiende Olympische Winterspelen,
zijn zaterdag bereid hun beste beentje voor te zetten. Maar met
het weer wil het niet vlotten in Albertville.
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Colofon
De Olympische Winterspelen-bijla-
ge is een uitgave van het Limburgs
Dagblad. Aan deze bijlage werkten
mee:
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Winterspelen 1992 Albertville

" Alberto Tomba, het corpulente rijkeluiszoontje, mikt
ln Albertville op slalom- en reuzenslalomgoud.

Foto's: SOENAR CHAMID

" Yvonne van Gennip. Zo bezeten, zo fanatiek, ze wil
Qewoon de beste zijn.

Commercie
Al een aantal jaar staan de Olympi-
sche Spelen onder druk. De etalage
van de moderne topsport, want zo
mag je zowel de Winter- als de Zo-
merspelen wel noemen, is bijna niet
meer op een verantwoorde manier
in te richten. Een evenement zoals
zaterdag in Albertville start is per
aflevering steeds moeilijker van de
grond te krijgen. De geluiden om het
vierjaarlijks evenement in vaste
plaatsen te situerenworden dan ook
terecht steeds sterker. De Winterspe-
len in éénof desnoods twee plaatsen
steeds laten terugkeren, zou een op-
lossing zijn om niet iedere keer
krankzinnige investeringen te hoe-
ven doen om de zaak te organiseren.

De Spelen kraken in haar voegen.
Het is een sportfeest met geweldige
positieve, maar onlosmakelijk ook
negatieve aspecten. De komende
twee weken zullen de kranten weer
bol staan van het Olympisch
nieuws, miljoenen mensen zullen
zich voor de televisie kluisteren.
Maar dat het in Albertville en omge-
ving alleen om een sportevenement
zou gaan, zal toch niemand meer
geloven. De sport is het middel, de
Spelen het produkt. En een dergelijk
produkt moet verkocht worden.

De Amerikanen, zo ongeveer de
kampioenen van de commerciële
uitbating, hebben in 1984 de lijn uit-
gezet. Los Angeles kreeg in een vrij
laat stadium de organisatie toege-
wezen. De enige manier om de orga-
nisatie van de grond te krijgen was
toen om gebruik te maken van zo-
veel mogelijk bestaande accommo-
daties èn om het produkt Olympi-
sche Spelen zo goed mogelijk te
verkopen. Hetgeen gebeurde alsoj
men hamburgers aan de man wilde
brengen. Resultaat was in ieder ge-
val een evenement dat in eerste in-
stantie de hoon over zich heen kreeg
van een groot deel van de wereld,
maar wel een geweldige winst ople-
verde. De olympische beweging
haalde opgelucht adem, omdat
voordien vrijwel iedereen ernstig
begon te twijfelen aan de haalbaar-
heid van sportmanifestatiesvan een
dergelijke omvang. De commerciële
benadering bleek het ei van Colum-
bus.

De winst zal in Albertvilleniet spec-
taculair zijn. In de eerste plaats
omdat de Winterspelen altijd veel
kleinschaliger zullen blijven dan de
Zomerspelen, maar ook omdat de
Fransen de zaken in dit opzicht
minder voortvarend hebben aange-
pakt. Zonder de bijdrage van de te-
levisiemaatschappijen zou een eve-
nement van deze omvang sowieso al
onhaalbaar zijn. Op een totaalbe-
groting van 1,4 miljard gulden be-
talen de gezamenlijke televisie-
organisaties ongeveer 450 miljoen
gulden aan rechten. Om en nabij
een derde van het totaal dus. Van
die 450 miljoen komt het overgrote
deel voor rekening van CBS, één
van de drie grote netwerken uit de
Verenigde Staten.
Het succes van de Spelen staat of
valt derhalve met het succes van de
zakenlieden. Ook in Nederland ove-
rigens. Het NOC heeft voor het eerst
in haar bestaan een behoorlijke fi-
nanciële reserve kunnen opbouwen.
Toch blijft Wouter Huibregtsen,
voorzitter van het NOC, gematigd
in zijn optimisme. Het zakenleven is
bepaald geen filantropische instel-
ling. Voor het geïnvesteerde geld
dient iets terug te komen. Met ande-
re woorden, daar dienen de bedrij-
ven publiciteit voor te krijgen. En
de sporters dienen die publiciteit op
waardige wijze te verzorgen. Al-
bertville wordt dus de eerste toetss-
teen voor Nederlandse atleten, met: Barcelona straks als grote apotheo-
se.
De bewoners van de Savoi kunnen
dan al weer rustig ademhalen. Ten-
minste dat hopen ze. Het is voor een
stad of gebied geweldig aantrekke-
lijk de Spelen binnen te halen. De
aandacht die een dergelijke locatie
vanuit de hele wereld krijgt, is
enorm. Aantrekkelijk derhalve in
commercieel opzicht. Dat daar alles
voor moet wijken, is een bedenkelijk
maar tegelijkertijd onvermijdelijk
verschijnsel. In Albertville en omge-
ving is bijvoorbeeld het milieu veel
geweld aangedaan om de accommo-
daties te realiseren. Eventuele tekor-
ten zullen in de Oostfranse streek op
de bewoners worden afgewenteld.
Zoals de inwoners van Montreal tot
op de dag van vandaag moeten
bloeden voor het feit dat de organi-
satie van de Olympische Spelen
faalde in commercieel opzicht en
een groot tekort het gevolg was.

Zaterdag begint in Albertville een
fantastisch evenement, topsport in
optima forma. De organisatie on-
derleiding van het Franse skifeno-
meen Jean Claude Killy kan in
financieel opzicht al een heel klein
beetje tevreden zijn. Ruim 700.000
van de totaal beschikbare 800.000
toegangskaarten zijn al verkocht.
Typerend voor de modernefinancië-
le verhoudingen is echter dat die
opbrengst slechts een schijntje
vormt van de totale begroting. De
recettes leveren 50 miljoen gulden
op, de totale begroting beloopt zoals
gezegd 1.3 miljard gulden. De vele
camera's staan ktaar, de reclame-
borden opgehangen, kortom het
feest, want dat blijft het, kan begin-
nen.

BERT GROOTHAND



Bart Veldkamp liet zich onlangs
negatief uit over de mogelijke
komst van Pfrommer. En Zand-
stra? Glimlachend: „Geen com-
mentaar". Hij voelt zich ondanks
het feit, dat hij een Europese titel
op zak heeft, niet geroepen om nu
al zijn mond open te trekken. Dat
laat hij lieveraan deervaren krach-
ten binnen dekernploeg over.

HEERENVEEN - Falko Zandstra
is niet alleen voor Johann Olav
Koss, maar ook voor zijn eigen
ploeggenoten soms een raadse-
lachtige verschijning. Het heeft
even geduurd voordat ze precies
wisten, wat voor Fries vlees ze in
de kuip hadden. Want behalve een
zeer rappe schaatser is de 'spijker'
soms ook een ontwapenend naïef
en bescheiden mens, hetgeen met-
een opviel in de door Haagse bluf
geregeerde kernploeg.

De zestiende Olympische
Winterspelen in Albert-
ville vormen voor Leo
Visser het eindpunt van
een langereis langs tallo-
ze ijsbanen. Op 18 fe-
bruari rond de klok van
16.00 uur zet de Noord-
wijkse piloot na zijn 1000
meterrit een punt achter
zijn imposante schaat-
sloopbaan. Falko Zand-
stra daarentegen staat
nog maar aan het begin.
Hem wacht een grootse
carrière. De Fries werd
op 19 januari al in zijn
eerste jaar bij de allroun-
ders Europees kampioen
en weet in Albertville op-
nieuw alle ogen op zich
gericht. Behalve ploegge-
noten zijn de komende
en gaande man ook el-
kaars concurrenten aan
de voet van de Franse Al-
pen. De vliegende Hol-
landers treffen elkaar op
de 1000 (kansloos), de
1500 (kansrijk) en de 5000
meter (kanshebbers).

„Net als Portijk is Zandstra niet
één van de slimsten", liet Thomas
Bos zich zelfs eens in een inter-
view ontvallen. Inmiddels weten
Bos c.s beter. De 20-jarige rijder
werd in Heerenveen de jongsteEu-
ropese kampioen uit de geschiede-
nis en trok een lange neus richting
residentie. Laat Zandstra maar
schuiven.

Zijn ontgroening vond plaats in
augustus tijdens het zomerse trai-
ningskamp in St.Moritz. Zoals elke
beginneling ontkwam ook Falko
Zandstra niet aan de inwijdingsri-
tuelen binnen de kernploeg. Zo
hadden Bart Veldkamp, Thomas
Bos en Ben van der Burg op een
avond 40 punaises verstopt onder
het matras van de Friese debutant.
De volgende morgen werd Zand-
stra met veertig gaatjes in zijn rug
wakker. Geintje...

aan het EK allround. Leen Pfrom-
mer zei nee en dus bleef hij aan de
kant. De ex-militair uit Apeldoorn
liet het supertalent ook vorig jaar
nog een jaartje rijpen bij Jong
Oranje. „Ik was daar wel blij om.

mijn situatie was onvergelijkbaar.
Ik lag meteen goed, hetgeen denk
ik veel had te maken met mijn
prestaties. Als junioren-wereld-
kampioen en nummer vijf van de
wereldranglijst kwam ik met een
bepaalde status binnen. Ik hoefde
me niet nog nog eens te bewijzen,
ik was al iemand. Ik ben heus wel
eens in de zeik gezet, maar ik zeik
net zo gemakkelijk terug."

Zandstra: „Ik kende de verhalen
over Portijk en ik was gewaar-
schuwd voor de Haagse bluf, maar

Haagse bluf

Binnen een paar maanden is hij
van talentvolle knecht uitgegroeid
tot kopman. Er wordt, nadat hij als
jongste bediende de Europese titel
weggriste, met ontzag door zijn ge-
louterde teamgenoten, die zijn eer-
ste stappen in de grote mannen-
wereld sceptisch volgden, aange-
keken tegen deHeerenveense spil-
lepoot.

Anne-Jan Portijk had twee jaar ge-
leden geen verweer tegen dergelij-
ke plagerijtjes van het Haagse trio
en moest ontgoocheld zijn lidmaat-
schap van de kernploeg inleveren.
Leen Pfrommer, Zandstra's vroe-
gere coach, was bevreesd, dat zijn
ex-pupil na zijn overstap naar de
senioren dezelfde weg zou moeten
gaan. Die angst bleek ongegrond.
Falko laat zich niet op zijn kop zit-
ten; Falko pest net zo hard terug.
Niet alleen met een grap, maar ook
met prestaties en vooral dat laatste
heeft de monden gesnoerd.

voor je is. Pfrommer paste op ons,
Krook laat je je eigen gang gaan.
Leen zei bij voorbeeld, dat je 's
avonds om tien uur thuis moest
zijn. Als dat niet gebeurde,kreeg je
de wind van voren. Ab Krook laat
het aan onszelf over. Als we zono-
dig een keer laat haar bed willen
en de volgende dag te suf zijn om
te trainen, heb je in zijn ogen al-
leen jezelfer maar mee. Daar heeft-
ie wel gelijk in. Als je 's nachts om
twaalf uur onder de wol kruipt,
ben je dom in de weer. Ik ben nu
meer met topsport bezig dan vroe-

Ik was nog te jong voor de kern-
ploeg. Maar nadat ik vorig seizoen
zulke grote sprongen had gemaakt,
hoorde ik niet langer thuis bij de
junioren. Ik was toe aan een ander
milieu. In Jong Oranje wordt voor
je gedacht, terwijl je in de kern-
ploeg zelf moet weten, wat goed

Het tekent de mens Zandstra, die
in alles nuchter blijft en zo min
mogelijk poespas aan zijn hoofd
wil. Terwijl iedereen hem gek
zeurt over de komende Winterspe-
len, waar hij toch als een van de
grote favorieten op de 1500 meter
aan de start verschijnt, haalt hij
zijn schouders op. „Nee, ik kan
niet zeggen, dat ik bezig ben met
de Olympische Spelen. Wat wil je
ook, ik kom net om het hoekkie
kijken. Dit is voor mij een leerjaar.
Ik verwacht pas in 1994 mijn grote
slag te slaan.Dan ben ik 22 en aar-
dig op krachten."

Twee jaar geleden al waren er hef-
tige discussies of Falko Zandstra,
toen net achttien, mee moest doen

Ook over de slechte salariëring
hoor je de Fries niet klagen. Waar
Bart Veldkamp overweegt om vol-
gend seizoen - net alsLeo Visser in
1989 - een alternatieve ploeg op te
richten om privé-sponsors aan te
kunnen trekken, heeft Zandstra
louter en alleen oog voor zijn sport.
En dat terwijl hij als tweevoudig
wereldkampioen junioren, dieveel
in de publiciteit staat, moet zien
rond te komen van slechts zeven-
duizend gulden bruto per jaar.Zijn
schaatsloon wordt pas volgend sei-
zoen opgetrokken naar 40.000 gul-
den. Dan plukt hij de revenuen
van zijn EK-overwining. „Ik heb
me er echt geen moment druk om
gemaakt, dat ik nu maar achtdui-
zend gulden krijg. Ik ga daar niet
achteraan, omdat dat niet bij me
leeft. Ik ben nog te jong en wil
voorlopig nog metdat soort dingen
op de achtergrond blijven."" Nog even tijd voor ontspanning. V.l.n.r. Ari Loef, Leo Visser, fysiotherapeut- Gerfred

Greveling en arts Frank Nusse leggen een kaartje. Foto: ANP

VROUWEN
WERELDRECORDS „

500 m: Bonnie Blair 39-J1500 m: Karin Kania l-5^3000 m: Gunda Kleemann 4.10-f»
5000 m: Yvonne van Gennip 7.1*2
punten: Karin Kania 168.*'
NEDERLANDSE RECORDS „ ,-

-500 m: Christine Aaftink 40.^1500 m: Yvonne van Gennip *"" ,043000 m: Yvonne van Gennip 4''i'i35000 m: Yvonne van Gennip 7.14'
punten: Henna Meijer l? 3-4

MANNEN
WERELDRECORDS ..,

500 m: Dan Jansen 36'
1500 m: André Hoffmann Isfï5000 m: Johann OlavKoss 6.41'

10000 m: Johann Olav Koss 13.43j'punten: JohannOlav Koss 157
NEDERLANDSERECORDS „,g

500 m: JanYkema 36-'
1500 m: Falko Zandstra l-53/»
5000 m: Leo Visser 6.44»
10000 m: Bart Veldkamp 13.53*;
punten: BartVeldkamp 16011"

Tussentijden wereld- en Nederland
records
MANNEN -WR N 5
500 meter: 100 m 9.81 9AI

500m 36.43 36.'

1000meter: 200m 16.82 171
600m 43.99 45-^1000m 1.12.58 U4>

WR JS1500meter: 300m 24.43 24.»
700 m 52.63 53'

1000m 1.21.68 I*^,(
1500m 1.52.06 I>>'

KBWR Jvs5000 meter: 200m 19.15
600m 50.99 5<R

1000m 1.22.94 l**ï
1400m 1.54.80 1.54,,
1800 m 2.26.43 2.2^2200m 2.58.25 2.5°';
2600 m 3.29.97 3.29=:
3000 m 4.01.62 4.OJ'
3400 m 4.33.32 4.33»
3800m 5.05.26 5.'
4200m 5.37.05 5.3
4600 m 6.09.36 6.1"":
5000 m 6.41.73 6.4*"'

WR ft
10000meter: 400 m 36.07 35-5

800 m 1.08.84 1.07-!"
1200m 1.42.02 l-4%
1600m 2.15.15 2-l«*S
2000 m 2.47.76 2.4 K
2400 m 3.20.78 3.2%
2800 m 3.53.40 3.5' j
3200 m 4.25.88 4>>
3600 m 4.58.99 4.5»-*,
4000 m 5.31.69 5.3*-.j
4400 m 6.04.49 6.0%
4800 m ,6.37.13 6.3»-,,
5200 m 7.09.68 7.l*Jj
5600 m '7.42.28 7.4».,
6000 m 8.14.96 8.1»;.
6400 m 8.47.50 8.5/' J
6800 m 9.20.23 9-2?' d
7200 m 9.52.94 9,5^,
7600 m 10.25.95 10-3*d
8000 m 10.58.77 H°°'rf
8400 m 11.31.55 H^V8800 m 12.04.31 12.1**59200 m 12.37.31 l2
9600 m 13.10.52 13.2JH;

10000m 13.43.54 13.5*

VROUWEN WR $
500 meter: 100 m 10.55 ]fy

500 m 39.10 4%
WR Jt'i1500meter: 300 m 26.75 2°, j

700 m 56.62 5'a $
1100m 1.27.58 l-^'rf1500m 1.59.30 2.OC-

WR o"
3000 meter: 200 m 20.41 f„d

600 m 51.67 *"'s*
1000m 1.23.79 l-f?r31400m 1.56.44 l-SJ'g*
1800m 2.29.20 2>,j
2200 m 3.02.40 3-o^^2600 m 3.36.43 3.3 '«j
3000 m 4.10.80 4.1 1'

5000 meter: 200 m 2«' 1
600 m \U1000m 1-fTjj:

1400m 2.OJJ
1800m 2.3»-, j
2200m 3.0»-, f2600 m 3.44-^j
3000 m 4-l*'4)
3400 m 4.53'jl
3800m 5.2»' j»
4200m 6.03-jj
4600 m 6-*|° ij
5000 m t>*

Programma
ijshockey
Zaterdag 8 februari
13.00 uur: Canada-Frankrijk kji16.30 uur: Noorwegen-TsjechoslovV3*"
20.15 uur: Zwitserland-Rusland
Zondag 9 februari
13.00 uur: Zweden-Polen
20.15 uur: Italië-USA
Maandag 10 februari
13.00 uur: Rusland-Noorwegen ~k

16.30 uur: Tsjechoslowakije-FrankrU1*
20.15 uur: Canada-Zwitserland
Dinsdag 11 februari
13.00 uur: Finland-Polen
16.30 uur: USA-Duitsland
20.15 uur: Zweden-Italië
Woensdag 12 februari
13.00 uur: Noorwegen-Canada
16.30 uur: Frankrijk-Zwitserland
20.15 uur: Rusland-Tsjechoslowak'j6
Donderdag 13 februari
13.00 uur: Polen-Italië
16.30 uur: USA-Finland
20.15 uur: Duitsland-Zweden
Vrijdag 14 februari
13.00 uur: Rusland-Frankrijk
16.30 uur: Zwitserland-Noorwegen
20.15 uur: Tsjechoslowakije-Canada
Zaterdag 15 februari
13.00 uur: Italië-Duitsland
16.30 uur: Finland-Zweden20.15 uur: USA-Polen
Zondag 16 februari13.00 uur: Frankrijk-Noorwegen
16.30 uur: Tsjechoslo wakije-Zwitsert-

-20.15 uur: Canada-Rusland
Maandag 17 februari13.00 uur: Polen-Duitsland
16.30 uur: Finland-Italië20.15 uur: Zweden-USA
Dinsdag 18 februari17.00en 21.00 uur: kwartfinales
Woensdag 19 februari
17.00 en 20.15 uur: kwartfinales
Donderdag 20 februari
13.00uur: lle-12e plaats
Vrijdag 21 februari
13.00uur: 9e-10e plaats
17.00 uur: halve finale21.00 uur: halve finale
Zaterdag 22 februari
13.00uur: 7e-8e plaats
17.00uur: se-6e plaats
21.00 uur: 3e-4e plaats
Zondag 23 februari
14.15 uur: finale

ZOETERMEER - Voor de groot-
verdieners van de sport is ook in
de Olympische familie plaats. Al-
leen voor de miljonairs die ijshoc-
key als beroep hebben is de poort
naar Olympia nog gesloten. Anto-
nio Samaranch houdt zijn hand
niet op deklink. Het zijn de bazen
van de 22 profclubs die Wayne
Gretzky en zijn collega's de weg
naar deFranse Alpen versperren.

Maar het extra is er af. De mensen
zien de technisch vaardige Euro-
peanen in hun eigen competitie.

ders goed dat de Russen voor de
eerste keer de Canadese profs ver-
sloegen. 1970, 7-3. „Het land was
ziek. Dacht eerst aan een gelukje.
Canada,was goed omdat er veel ijs-
hockeyers waren, het klimaat was
geschikt. De Russen maakten ana-
lyses, ze benaderden het ijshockey
wetenschappelijk. Canada heeft
van ze geleerd, het omgekeerde ge-
beurde ook. Spelen met het hart,
emotie, de wil. De spelvormen
hebben zich gemengd".

In het ijsstadionvan Meribel (6000
toeschouwers, kosten 20 miljoen
gulden) treden de Russen aan te-
gen amateurs uit de USA en Cana-
da. Nou ja, ook de selectiesvan de
Noordamerikanen hebben weinig
anders gedaan dan ijshockeyen.
De Nederlands bondscoach volgt
het nauwgezet. „De jonge ama-
teurs volgen een Olympisch pro-
gramma. Ze ontwikkelen zich,
staan de hele dag op de, ijsbaan,
spelen tachtig wedstrijden in Euro-
pa. Ontwikkelen ze zich echt goed
dan pikken de profclubs ze ver
voor deSpelen in. Canada heeft dit
keer misschien het geluk dat Erie
Landros dwars ligt. De beste spe-
ler op de WK voor junioren.Met de
technische vaardigheid van Gretz-
ky, net zo groot als Lemieux. Lan-
dros moet naar Quebec, maar wil
niet omdat in die staat de belastin-
gen te hoog zijn".

" Hard tegen de boarding. De AmerikaanKevin Miller heeft het zwaar te verduren tegen
AlexeiKasatonov van het GOS. Foto: ANP

Maar de aanwezigheid van de toe-
komstige Gretzky zal niet voldoen-
de zijn om na veertig jaar weer
Olympische goud - de laatste Ca-
nadese medaille (brons) dateert
van 1968 - te veroveren. Van Wie-
ren voorspelt een Europese win-
naar. Vanuit zijn leunstoel zal hij
toekijken, zijn ploeg ontbreekt.
„Had alles meegezeten danwas het
mogelijk geweest. Maar het is mis-
gegaan in onze beperkingen.
Frankrijk heeft 119 banen, wij 18.
Noorwegen heeft 50.000 ijshoc-
keyers, wij 3000. Toen we ons op
de WK moesten plaatsen lag de
competitie al drie weken stil. Ik
kan mijn spelers niet vrij krijgen
voor een traingskamp van drie we-
ken en een toernooi van twee we-
ken. Wij kenden een inzinking, de
concurrentie deed er een stukje
bovenop. We kwamen te kort, jam-
mer. Ik heb de Spelen meege-
maakt als speler in 1980. Dolgraag
had ik het ook als coach beleefd".

Wayne Gretzky: ’Competitie stilleggen kost clubeigenaren miljoenen’

De echte ijshockeyprof
laat Spelen links liggen

Werden in het verleden alleen Ca-
nada en de USA getroffen door de
weigering van de 'board of direc-
tors' om de profcompetitie tijdens
deSpelen stil te leggen, nu moeten
ook Zweden, Tsjechoslowakije,
Finland en Rusland het zonder
hun beste materiaal doen.

Pavel Bure, 20 jaaroud en de hoop
van de Russische nationale ploeg
voor de komende tien jaar, is voor
een x-aantal miljoenen naar Van-
couver. De Russen hebben nog
best twintig goede ijshockeyers.
Maar het is niet meer zon machi-
ne. Spelen voor de nationale ploeg
was een manier om naar het wes-
ten te gaan en hier produkten te
kopen. Een manier ook om de fa-
briek te ontlopen. Hun succes was
het gesmeerde systeem. Ze waren
zo aan elkaar gewend, 1200 trai-
ningsuren per jaar, gemiddeldvier
per dag. Tegen de Russen was je
kansloos. Als ze verloren dan ver-
loren ze van zichzelf en nietvan de
tegenstander. Zon duidelijke
nummer één is er niet meer. Ande-
re zaken gaan meespelen in het
Oostblok. Een andere indeling van
vrije tijd, het wordt me teveel, dat
heb ik er niet meer voor over".

Pas als het machtige tv-station
CBS de eigenaren van de prof-
clubs schadeloos stelt, bestaat de
kans dat dewereld-elite zich bij de
Spelen meldt. Het rekensommetje
van Larry van Wieren, opgegroeid
in Canada en sinds de zomer van
1988 fulltime-bondscoach en tech-
nisch directeur van de Nederland-
se IJshockey Bond, maakt duide-
lijk dat het zover nooit zal komen.
„Drie weken voorbereiding, twee
weken Spelen. Je moet de prof-
competitie toch voor vijf weken
stil leggen. Wie doet zijn bedrijf zo
lang dicht: 20.000 toeschouwers, 20
dollar voor een kaartje, een wed-
strijd levert een half miljoen dollar
op. In vijf weken spelen ze vijftien
wedstrijden. En stel dat hun beste
man op de Spelen een been breekt
en niet ingezet kan worden in de
play-offs van het Amerikaans kam-
pioenschap, een ramp". Of zoals
Wayne Gretszky, 's werelds beste
zegt: „Een handdruk, een bedank-
je. Geld is er op de Spelen niet te
maken. En daar moet dan de com-
petitie vijf weken voor stil gelegd
worden, dat kost de clubeigenaren
tien miljoen dollar aan recettes per
week. Voor de eer van het vader-
land hebben ze dat niet over".

Een gelukje voor de nationale ijs-
hockeyploeg van Rusland - zeven
keer Olympisch kampioen sinds
1956 - is dat enkele vedetten- de
Noordamerikaanse profcompetitie
inmiddels de rug nebben toege-
keerd en in Zwitserse franken uit-
betaald worden. Voor de Spelen
zijn ze beschikbaar. Ze misten de
creativiteit, de individuele kwali-
teiten, ze werden door de fysiek
sterke Noordamerikanen (de ge-
middelde prof is 1,95 lang en 85
kilo zwaar) aan de kant gezet en
konden het ritme niet aan. Van
Wieren, oud-speler van Den Haag,
Utrecht en Heerenveen: „Honderd
wedstrijden per jaar, dat past Rus-
sen niet. Trainingsstages en pie-
ken. In dat systeem zijn ze vijftien
jaar geoefend. ledere avond preste-
ren is even iets anders. Het li-
chaam is daar niet aan gewend.
Hun geest zegt: hier klopt iets
niet".

Gelukje?
Larry van Wieren weet nog don-

Alternatief
In de Canada Cup hadden de ijs-
hockeyfans tot voor kort een
prachtig alternatief. „Daar kwam
de top van de wereld. Heel aan-
trekkelijk", vond ook de in Bols-
ward geboren Van Wieren. „Rus-
land tegen Canada, oost tegen
west. Wie is de echte nummer één.
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Schaatsrecords’Ik voel dat ik volwassen word’

Falko Zandstra,
de nieuwe kopman

ger. Ik voel, dat ik volwassen
word."



Ard Schenk: van
topschaatser tot
topbestuurder

als zij. Ook Veldkamp en Visser
niet. Zelfs ik heb ik mijn tijd niet
zoveel aandacht gekregen als
Yvonne. Maar Yvonne is een uit-
zondering. Damesschaatsen trekt
gewoon minder aandacht dan he-
renschaatsen, daarom zal het pre-
miestelsel zoals de bond dat nu
hanteert, niet veranderen. Maar op
zich zou het niet onterecht zijn een
uitzondering te maken voor Van
Gennip. Alleen, dat wil ze niet. Ze
komt op voor het totale dames-
schaatsen. En ik moet zeggen: dat
kan ik wel waarderen."

ALBERTVILLE - Een historische
WK-race en een hysterische ver-
slaggever. Veertien februari 1971,
het Ullevi-stadion in Gotenburg,
laatste ronde op de tien kilometer.
Ard Schenk schaatst snel, Theo
Koomen praat snel. „Het kan waar-
achtig. Geweldig voor Ard. Ik zie
daar Leen Pfrommer. Het kan een
wereldrecord worden. Vijftien-nul-
drie-zes is het wereldrecord. Da-
mes en heren, zit u overeind? Nou
ik wel. Vijftien-nul-drie-zes is het
wereldrecord. Vijftien-nul-drie-zes,
vijftien-nul-drie-zes..en " dawordt
hem. Het is een wereldrecord...
jaaaa...vijftien-nul-een-zes. Nieuw
wereldrecord Ard Schenk."

Volgens Schenk heeft dekampioe-
ne van Calgary in Albertville niks
te verliezen. „Ze heeft het het
hoogste al een keer bereikt. Dat
neemt niemand haar meer af.
Trouwens, Niemann heeft de laat-
ste drie jaarzon beetje als gewon-
nen wat er te winnen valt. Als er
iemand iets te verliezen heeft, dan
is zij het."

Grillen
werd als eerste gecon-

r°nteerd met de nukken en grillenan de Haarlemse. Van Gennip en
ploeggenotesuitten hun onte-.e denheid over de trainer, waarnajj'OUWmans van de KNSB te horen

j eeg dat hij mocht vertrekken.
■*jter, toen Van Gennip haar naam
/J'ernationaal had gevestigd, reik-, naar macht zo ver, dat ze eigen-
handig besliste over het lot van
°aches. Zoals in het geval van Di-

nilsVosof Jan Wiebe Last.

" Yvonne van Gennip, de koningin van Calgary. „Ik reed met een instelling die paarden
kunnen hebben. Alles uitschakelen en gaan". Foto: DRIES LINSSEN

In Duitsland denken zé daar net zo
over. En wie een Duits feestje kan
verstoren, weten ze ook. „Nur ei-
ner, Von Gennip", zegt Gaby Fuss,
tramster van de Gunda Niemann,
de favoriete voor het goud op de
1500, 3000 en 5000 meter in Albert-
ville. Gunda Niemann (voorheen
Kleemann) nam na Karin Kania
het Duitse vaandel over en lijkt als
Europees en wereldkampioene de
aangewezen persoon om het ko-
mende Olympische schaatstoer-
nooi naar haar hand te zetten. Maar
ook de schaatsster uit Erfurt kent
de geschiedenisboeken. „Karin
Kania was in '88 de beste schaatss-
ter van de wereld. Dat weet toch
iedereen. Maar als de mensen over
Calgary praten, denkt niemand aan
haar. Dat moet een grote teleurstel-
ling voor haar zijn geweest. Ik
hoop niet dat ik zoiets hoef mee te
maken."

Terwijl Theo Koomen in Zweden
pogingen onderneemt de geluids-
barrière te doorbreken en het Hol-
landse legioen het 'Ard die wint de
wereldcup' aanheft, luidt Schenk
een supersonisch schaatstijdperk
in. Wie zou in de eerstkomende
tien jaar in godsnaam Schenks bo-
venaardse prestaties kunnen over-
treffen? Geen mens toch. Dat
denken de verslaggevers, die inkt
te kort komen om de resultaten
van de Noordhollandse superkam-
pioen - drie wereldtitels, drie maal
Europees kampioen, drie gouden
olympische plakken, een keer zil-
ver, 17 wereldrecords - te omschrij-
ven.

Eenentwintig jaar later. Inmiddels
hebben meer dan 150 schaatsers
sneller gereden dan die beroemde
15.01,6. Schenk zou nu door Koss
(wereldrecord in 13.43,54) op
tweeëneenkwart ronde achter-
stand worden gezet. Op de wereld-
ranglijst aller tijden is hij afgezakt
naar de 194eplaats.

rugblik op Calgary. „Ik reed met
een instelling zoals paarden die
kunnen hebben. Alles uitschake-
len en gaan. Ik stond aan de start
met het idee: als ik straks dood
neerval, vind ik dat niet erg. Het
zoeken naar de uiterste grenzen
van mijn eigen kunnen, was be-
langrijker dan mijn leven. Een hele
enge gedachte. Nu denk ik: ik was
bezopen bezig, maar toen had ik er
vrede mee." Zo wordt het dus
nooit meer, volgens haarzelf. Eg-
bert van 't Over, in Calgary coach
van de dames, houdt niettemin een
slag om de arm. „Yvonne is een
geval apart. Ze kan naar hoogten
stijgen, waarvan niemandvoor mo-
gelijk had gehouden, dat die in
haar zaten."

bureauReferee, behartigde na Cal-
gary de zakelijke belangen van
Van Gennip. Miljonaire werd ze
niet, zegt hij, maar slecht verging
het haar ook allerminst. „Ze heeft
het heel goed gedaan. Nu, vier jaar
na Calgary, heeft het bedrijfsleven
nog altijd veel interesse voor haar".

Geval apart
| dl mag blijken uit haar eigen te-

Si9 , echts één trainer kan rekenen op
j,v onv°orwaardelijke vertrouwen
< 'J? 11 Neerlands beste schaatsster:
1 *aart Kloosterboer, destijds dePvolger van Henk Louwmans. In
j en café in Muiden vond hun eer-
i ~e kennismaking plaats. „Het

gelijk", aldus de Cios-docent
jj~* Heerenveen. In de navolgende. .ren legde hij naar eigen zeggen

5 . e basis voor de uiteindelijke suc-
-1 van Van Gennip. „Ze was: . °°r en door verprutst. Ze hadvan
i ol>Wmans een totaal andere slag
1 "oeten leren. Daar had ze totaal
| een baat bij. Ik ben met Yvonne
5 ijee,r. vanuit het eerste schaats-°ekje begonnen. Toen ook is haar
ï ■> etl"taliteit ingrijpend veranderd.
( e Werd een trainingsbeest, daar-
-1 ij ?.r zaë ze trainen als een noodza-

ak kwaad. In wedstrijden werdj e eenkiller." Ard Schenk won eveneens drie-
maal goud op dé Olympische Spe-
len, in 1972 in het Japanse Sappo-
ro, maar werd daarnaast driemaal

Europees en driemaal wereldkam-
pioen. Die titels ontbreken op de
erelijst van Van Gennip. Dat
neemt niet weg dat Schenk veel
overeenkomsten herkent tussen
hem en zijn Noordhollandse pro-
vinciegenote. „leder ander meisje
dat na haar komt en goed pres-
teert, zal vergeleken worden met
Van Gennip." Meest opvallende
gelijkenis tussen beiden is evenwel
de zucht naar erkenning na hun
olympische goldrush. Waar

Een tweede Calgary hoeft ook niet.
„Yvonne zal altijd dekoningin van
Calgary blijven", zegt namelijk
Ron Mulder. „Ofze moet in Albert-
ville hetzelfde presteren, maar dat
is natuurlijk niet reëel." Mulder,
oprichter van het sportsmarketing-

Schenk, tegenwoordig chef de mis-
sion van het NOC, zegt veel begrip
te hebben voor de wensen van zijn
vrouwelijk evenknie. „Er is nie-
mand die zoveel publiciteit krijgt

Publiciteit

Schenk dewaardering zocht via de
oprichting van het profschaatsen,
daar ijverde Van Gennip vijftien
jaar later voor de gelijke financiële
behandeling van schaatsers en
schaatssters.

HAARLEM - Yvonne van Gennip verdedigt in Albertville drie
olympische titels. Zelf heeft ze immer gezegd, dat het nooit meer zo
zal worden als in Calgary. Dat ze ook nooit meer zo wil rijden als in
Calgary. Met oogkleppen op, bereid om te sterven voor het goud.
„Dat is bezopen", vindt ze. De coaches, rijdsters en vrienden die haar
daarentegen van nabij kennen, zeggen dat niemand zich zo kan opla-
den voor een evenement als Van Gennip. „In theorie is het bijna
onmogelijk, vier jaar na Calgary weer zo vreselijk gemotiveerd te
zijn. Maar Yvonne is een geval apart. Zo bezeten, zo fanatiek, die wil
gewobn de beste zijn. En trouwens, wat heeft ze te verliezen."

Iwaalf jaarwas ze, toen haar talentvoor heteerst goedzichtbaar werd.
«Je legde iets uit, deed het een
*eer voor en na een rondje voerde
'Vonne de beweging al bijna per-
ect uit", aldus Huub Snoep, haareerste trainer. Op 8 december 1977

teed ze haar eerste wedstrijdje:
'.0 op de 500 meter. Een maand
ater was ze liefst vier seconden
«"■ellen 52,9. Tijdens gewestelijke
■?- nationale kampioenschappen
"erd ze dat jaar derde en achttien-
?e- Het seizoen daarop eindigde ze
Beide keren als derde. Maart 1979
naaide ze haar eerst titel binnen:
{je Unie van Utrecht-trofee. Voor
jn°ep re(jen bondscoach Henk
j-'Ouwmans in te seinen. „Ik heb
öem gebeld en gezegd: ik heb een
Aardig talentje bij mij rondrijden,
;|om maar eens kijken." Kort daar-
"j? ontving Van Gennip een uitno-
S'ging voor dekernploeg.

Yvonne van
Gennip
beeft niets
te verliezen
in Albertville

winterspelen 1992

'Ik wil
een zo
compleet
mogelijk
schaatser
ziin'

Na tien jaar is Schenk uit zijn on-
derduik-adres gekropen. Twee jaar
geleden werd hij aangesteld als
chef de mission van het NOC. De
topschaatser van weleer is de su-
perbobo van nu. Het laatste heeft
een negatieve klank, maar het
dient gezegd: Schenk voorziet al
zijn functies van een positieve in-
houd. Schenk zit er niet louter om
het zitten, hij bestuurt niet om het
besturen, maar probeert daadwer-
kelijk de enorme kloof tussen de
ivoren toren van het NOC en de at-
leten te verkleinen. Een bobo nieu-
we stijl.

Schenk is nu 47, opgegroeid in An-
na Paulowna en via Amstelveen in
Grootschermer terecht gekomen.
Toen was hij fysiotherapie-stu-
dent, nu is hij fysiotherapeut (in
Purmerend). Tien jaar lang wilde
hij, de blondeApollo, niets meer te
maken hebben met de mensheid
om zich heen, die hem bleef ver-
eren als een halfgod.

Johann Olaf Koss, de verlosserHEERENVEEN - Hij
wordt vergeleken met de
allergrootsten. Met Ard
Schenk en Erie Heiden.
Zijn suprematie heeft de
Nederlandse kernploeg
zo uit het lood geslagen
dat er vraagtekens wor-
den gezet bij het trai-
ningsprogramma van de
nationale top. Johann
Olav Koss heet de nieu-
we ster aan het schaats-
firmament. Het Noorse
trainingsdier explodeer-
de vorig jaar tijdens het
WK in Heerenveen met
een reeks toptijden. Hij
presenteerde zich als de
superkampioen, die hij
eigenlijk niet wil zijn.
Koss, de kolos uit Oslo
wil slechts één ding: „Zo
hard mogelijk schaatsen.
Mijn enige doel is om een
zo goed en compleet mo-
gelijk schaatser te zijn.
Daarom val ik aan".

St? **" Stensen, Sjöbrend en
g.enshjemet. Ooit waren de vier
le Jll';oonaanSevend in de mondia-

] aeScnaatstop. Hun afscheid luidde
sch °nc*ergang van het Noorse
,j "aa«sen in. Vier jaar geleden, tij-
ble f

e Olympics van Calagary,
fripri .*^oorwegen zonder schaats-
sch Voor net eerst in de ge"

ög edenis van de Winterspelen.
j afgang was compleet.
(Warm Olav Koss, de medicijnstu-

* uit Oslo, moet de komende
ry cc weken de schande van Calga-
Vn, i ■ ssen- Koss gaat voor meer-
jj Ucliq goud. Tijdens het EK in
st erenveen speelde hij nog ver-
hj- Ppertje. Hij hield zich in en gaf
a ,.J Zlch tevreden met zilver. Nu telt

'een nog goud. „Ik wil de betere
1 patser zijn en dat op de Spelen

" Johann
OlavKoss,
de onver-
slaanbare.
Hij moet in
Albertville
de schande
van Calgary
uitwissen.
Foto: ANP

Schenk moet zijn bestuurlijke am-
bities nu bekopen met een her-
nieuwde interesse in zijn persoon.
Is het ijs niet in orde in Albertvil-
le? Hup, even met zijn allen bij
Schenk langs om te vragen wat-ie
ervan vindt. Welke schaatsers mo-
gen mee naar Albertville? Schenk
geeft antwoord. Sportverkiezing
bij de AVRO, Schenk schuift aan.
„'t Is het nadeel van deze job. An-
dere chefs de mission hebben
nooit veel met depers gedeald. Het
knopje is van nul weer naar zes ge-
draaid. Het is net als vroeger. Alles
wat jevindt en zegt heeft weer de-
zelfde voeding. Ik weet niet hoe-
veel interviews ik al heb gehad. Ik
maak daar natuurlijk ook gebruik
van om het image van het NOC
positief te veranderen. Maar op een
gegeven moment ga ik wel zegen:
'Praat nu maar met anderen.' Van
Nieuweschans tot Zeeland, overal
zit wel een blad, dat me wil spre-
ken. Wat me tegenstaat is, dat het
verleden er voortdurend wordt bij-
gehaald. Het is wel logisch, maar
ik denk dan, hou daar toch mee op.
Ik ben nu met heel andere dingen
bezig. Het is wel mooi geweest.

Programma
schaatsen
Zondag 9 februari
Jo-00 uur: 3000 meter vrouwen
Maandag 10 februari

' 6.00 uur: 500 meter vrouwen
Woensdag 12 februari ''6.00 uur: 1500 meter vrouwen
Donderdag 13 februari'5.45 uur: 5000 meter mannen
Vrijdag 14 februari'0.00 uur: 1000 meter vrouwen
Zaterdag 15 februari'4.30 uur: 500 meter mannen
Zondag 16 februariJ6.00 uur: 1500 meter mannen
'Maandag 17 februari16.00 uur: 5000,meter vrouwen
Dinsdag 18 februari
Ï6.00 uur: 1000 meter mannen
Donderdag 20 februari1200 uur: 10.000 meter mannen

'Koss heeft de musculatuur van
Erie Heiden en de intelligentie van
Ard Schenk. De media zijn vol lof
over de nieuwe Noorse schaats-
vorst. Koss wordt algemeen gezien
als de voornaamste exponent van
een nieuwe schaatsgeneratie. Hij
paart kracht en uitstraling aan een
vrijwel perfecte stijl. Koss zelf
vindt de vergelijkingen met de
kopstukken uit het verleden over-
dreven. „Schenk en Heiden ston-
den heel lang aan de top. Vijf, zes
jaar. Ik kom eigenlijk pas kijken".

training deed, wilde ik dat ook. De
trainers moesten me afremmen.
Pas op mijn veertiende mocht ik
onder de halters".

ning toe te voegen. Daarom slaat
de verveling ook nooit toe en blij-
ven we scherp. Bovendien trainen
we veel samen. Vier, vijfkeer in de
week. Dat is ook goed voor de 'spi-
rit' in het team. We helpen elkaar
en we corrigeren elkaar".

Valse bescheidenheid? Noorse
nuchterheid? Feit is datKoss vorig
jaar in Heerenveen nieuwe grenzen
in kaart heeft gebracht. Met we-
reldrecords op de 5 en de 10km en
een nieuw puntenrecord. „Ik heb
nog nooit zo goed geschaatst als
toen. Ik heb limieten doorbroken
waarvan ik nooit had gedacht dat
ik ze kon doorbreken".

De aanloop naar de schaatstop was
kort. In 1987 boekte Koss zijn eer-
ste Noorse succes, in 1990 werd hij
vierde bij de EK in Heerenveen en
even later ontfermde hij zich over
de wereldtitel in Innsbruck. Vorig
jaar maakte hij zich ontsterfelijk
tijdens de WK in Hëerenveen.
Koss, die per jaar minimaal 60.000
gulden vangt (donatie NOC van
20.000 gulden en de rest sponsor-
en prijzengelden) mikt nu op de
olympische titels. Noorwegen en
de rest van de wereld houdt de
adem in. Want alsKoss eenmaal op
dreef is, mag de concurrentie al-
leen nog strijden om het zilver en
brons.

„Aan de andere kant is het mis-
schien het ambivalente in me,
want ik zoek de belangstelling na-
tuurlijk ook weer op. Ik hadnet zo
goed in de polder kunnen blijven
zitten. Maar ondanks bepaalde na-
delen, vind ik het leuk om te doen,
hoewel wel steeds gedachten bij
me opborrelen, wat nou precies de
zin van dit alles is. Ik ben het niet
gaan doen omdat ik iets altruïs-
tisch heb. In de zin van: ik moet
iets terug doen voor de sport. Ben
je mal. Dit werk moet voor mij per-
soonijk ook een bepaalde tegen-
waarde hebben en dat heeft het. Ik
doe het mede, omdat ik er zelf vol-
doening uithaal."

Koss zegt veel verschuldigd te zijn
aan de zegenende hand van Frank
Beek, de Noorse evenknie van Ted
Troost. „Hij houdt me steeds voor
om niet vooruit en niet achteruit te
kijken. Het enige dat telt is nu. Ik
heb veel baat bij zijn aanpak. Ik
ben uitgeruster vóór en geconcen-
treerder tijdens derace".

Topsport is hard en vraagt offers.
„Je moet de mentaliteit van een
dwangarbeider hebben om dit le-
ven vol te houden", meent Koss.
Afwisseling in de training houdt
het plezier erin. Zo nam de ploeg
in de voorbereiding op het seizoen
deel aan de training van de ski-
ploeg. Het kliekje nam zowaar de
tumoefeningen van Furuseth en co
over. „Trainer Hans Trygve Kris-
tiansen probeert telkens nieuwe
elementen aan de- saaie zomertrai-

Het 'geheim' achter het succes van
Koss is simpel: veel trainen en een.
goede teamgeest. „Schaatsen is
mijn leven. Mijn sociale leven is

Krachttraining
Collega-schaatsers benijden Koss
vooral om zijn haast maniakale be-
nadering van de training. Hij kan
zich uren amuseren in het kracht-
honk, op de hellend opgestelde
loopband en op de fiets. „Als tien-
jarig jongetje heb ik Erie Heiden
zien schaatsen. Wat een stijl, wat
een kracht, wat een souplesse.
Toen ik hoorde dat hij aan kracht-

het sociale leven in de ploeg. De
schaatsers zijn mijn vrienden".
Koss is een monomaan. Zijn enige
afwisseling bestaat uit de medi-
cijnstudie. „Om eventjes te ont-
snappen".
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" Ard Schenk

’Ze zal altijd
de koningin van
Calgary blijven’
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jipiccolo's
In deCramer 37, Heerlen
Postbus 3100, 6401 DP Heerlen
Postgiro: 1035100
Bank: ABN 57.75.35.935
Fax: 045-739364

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

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

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

Telefonisch opgeven

045-719966
Maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur. Opgave - in de
regel - tot 12.00 uur daagsvoor plaatsing.
Schriftelijk opgeven
Opgave via de 1 e 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 dagelijksgelezen door
meer dan 250.000 personen van 15 jaaren ouder.
(Bron Cebuco Su-nmoScanner) 079

VermistGevonden
Sinds 27.01.'92 zoeken wij
Pietje, onze zwarte KATER.
Wie kan ons helpen? Ries,
St.Rochusstraat 26, Kerkra-
de, tel. 045-412335.

OG te huur
Te h. geheel gerenov. wo-
ning in boerenhoeve te
HULSBERG; keuken,
woonk., ruime slaapk., badk.
zolder en kelder. Gezamen-
lijk erf en privé parkeerpl.
04405-3038 na 18.00 uur.

Personeel aanbod
Free-lance TYPISTE in be-
zit van PC WP 5.1 biedt zich
aan voor het typen van ver-
slagen, rapporten en overi-
ge correspondentie, tel.
04458-1763.
Geen tijd voor uw admini-
stratie of TYPWERK? Bel
046-331108.
B.z.a. voor adm. THUIS-
WERK. Grote ruimte be-
schikbaar. 04754-85638.
Ervaren GLAZENWASSER
zoekt werk, 28 jaar, liefst
weekloon. Tel. 045-229675.

Personeel gevraagd

Limburgs Dagblad
vraagt

Bezorg(st)ers
voor Heerlen en Übachsberg

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

Medewerker v. Benzinestation
In vast dienstverband, en goed loon. Br.o.nr. B- LD,

Postbus 2610, 6401

Groepsvervoer-Chauffeurs M/V
gevraagd voor het vervoeren van diverse schoolkinderen.
Bij interesse kunt u bellen v.o.f. Loo-Tax tel. 045-411159.
Adia Keser Uitzendburo heeft per direkt werk voor, m/v

Verkoopster
Voor de afdeling vlees- en vleeswaren bij een supermarkt

in Brunssum. Naast het bedienen en adviseren van klanten
zorg je tevens voor het schoonhouden van de afdeling.
Deze baan is voor ca. 32 uur per week. Wij zijn op zoek

naar een kandidate in de leeftijd tussen de"18 en 35 jaardie
al gerichte werkervaring heeft opgedaan. Het betreft een

baan voor een lange tijd.

Interesse? Neem voor meer informatie contact op met
Miriam Kuiper van onze vestiging in Heerlen of met een

van de andere vestigingen.
Dr. Poelsstraat 16, Heerlen, 045-713120
Hoofdstraat 39, Kerkrade, 045-463700

Kouvenderstraat 81, Hoensbroek, 045-231680
Streeperstraat 48, Landgraaf, 045-326595

ADIAKESER
UITZENDBURO

Brood en Banketbakkerij
Franssen, Kloosterstraat 40,
Simpelveld. Vraagt: enthou-
siaste BROODBAKKER m/v
met een gezonde dosis er-
varing om een klein gezellig
team aan te vullen; 2e en 3e
Banketbakkers bediendes
m/v liefst met ervaring in een
luxe banket, welke in een
jong team creatief aan de
slag wil; Opleidingsplaats
voor leerling m/v. Werktijden
voornamelijk overdag, met
een prima salaris. Geïnte-
resseerd? Tel. 045-441470.
Gevr. CAFETARIA-MEDE-
WERKSTER full-time baan,
werktijden overdag en me-
dewerkster voor 2 avonden
per week. Tel. 045-457845.
Schoonmaakbedrijf Sittard
vraagt: beslist nette
interieurverzorgsters voor
het schoonmaakonderhoud
van de gevangenis in Sittard
Tel. reacties gaarne tijdens
de kantooruren 046-511264
Gevr. OPPERLIEDEN met
ervaring, zonder ervaring
onnodig te solliciteren. Te
bevr. bouwbedr. Jacobs. Tel
045-216484 na 18.00 uur.
Internationaal CHAUFFEUR
zkt werk bij transporteur die
rijdt op Nederlands-Polen
V.V. Ervaring op zowel com-
binatie als trekker oplegger.
In bezit van C.C.V.B. dipl. en
erv. Geen vries-of koeltran-
sport. Inl. 045-324614
BUFFETDAME gevr.(diplo-
ma), werkt.i.o. omg Kerkra-
de. Br.m.pasf.o.nr.B-0368
LD Pb. 2610 6401 DC Hrl.
Bistro CORVETTE zoekt
nette vr. bediende, werktijd
van 21.00 tot 06.00 uur. Tel.
04454-5666.

BARMEISJES gevr., garan-
tieloon mogelijk en vervoer
gratis. Tel. 045-217407. Na
20.00 uur 045-458916.
Fa. WGW Bouw. Voor direct
gevr. voor Duitsland MET-
SELAARS, betontimmerlie-
den. Ook colonnes. 045-
-231336/ 230477. Hommer-
terweg 77, Hoensbroek.
Classic Club te Lanaken (B)
vraagt nog een representa-
tieve DAME met goede con-
tactuele eigenschappen om
ons team aan te vullen, ho-
ge verdiensten, werktijden in
overleg. Tevens ervaren
gastvrouw gevraagd voor
min. 2 dagen per week. Inl.
tussen 14.00-16.00 uur tel.
045-729239.
Tapperie De BLOASBALG
Markt 42, Geleen. Wij zoe-
ken voor ons team nog een
ervaren barkeeper. Afspra-
ken 046-756242 na 16.00u.
BEAUTY Escorts zoekt en-
kele representatieve meis-
jes, die het een prettig idee
vinden om bij een organisa-
tie te werken die al 10 jaar
bestaat. Als je het type bent
dat zelfstandig wil werken
op beter niveau en bijv. niet
je tijd in clubs wil verdoen,
bel dan: 077-548887.
Gevr. TAXICHAUFFEURS
m/v voor weekendwerk, voor
een leuke afwisselende
baan kunt u terecht bij V.O.F
Loo-Tax, tel. 045-411159.
Gevr. erv. CONSTRUCTIE-
BANKWERKER/Machine-
bankwerker, zelfst. kunnen
werken en tekening kunnen
lezen. Fa. Schoonbroodt,
Kluisstr. 45, Doenrade.
Tel. 04492-1255.

Zelfstandig werkende KOK
gevraagd. Telefonische in-
lichtingen: 043-621658.
DAMES gevraagd voor
privéhuis. Tel. 04750-31693

Mededelingen
Rijschool HUISMAN Heer-
len. 045-423728, Hartelijk
dank, Tatjana.

Kamers
Te huur in Heerlen en Spek
holzerheide gem. KAMERS,
tel. 045-712032.

:::■:. ■; .■:..:;.-■ ■■.■■■ ■
Te buur gevraagd

Te h. gevr. GARAGEBOX.
Tel. 045-728192
Te koop/huur gevraagd wo-
ning in RIMBURG. Tel. 045-
-325895, na 18.00 uur.
Vrouw 42 jr., zoekt WO-
NING of woongelegenheid
(geen kamers), huur pim.

’ 750,- p.mnd. Br.o.nr.
B-0364, LD, Postbus 2610,
6401 DC Heerlen.
Te h. gevr. huis/appartement
of flat omg. LANDGRAAF-
Heerlen, huurpr. ’ 1.000,- -
’ 1.200,- p.m. 04450-3998.

Onr. goed te koop aangeb./gevr.

Te koop gevraagd:
voor bemiddeling zoeken wij dringend div. woningen:

Omgeving Nuth, boerderij ter overname tot 10 ha;
Tussen Heerlen en Echt, vrijstaande bungalow-landhuis

tot ’ 400.000,-;
Sittard-ümbricht-Munstergeleen tot ’ 200.000,-;

Omgeving Geleen tot ’ 175.000,-;
Fietsafstand Geleen tot ’ 450.000,-(2x) en tot ’ 550.000,-;

30 km rond Heerlen van ’ 300.000,- tot ’ 450.000,-;
Tot 30 km rond Geleen van ’ 200.000,- tot ’ 500.000,-;

Beek-Neerbeek-Stem, div. woningen tot ’ 250.000,-;
omgeving Maastricht-Meerssen in diverse prijsklassen;

Mak. kantoor Janssen B.V.
Tel. 046-335840, na 18.00 uur 046-339072.

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
8,9% Bel. 045-712255. Na
kant.uren Dhr. J. Wetsels
045-440731. STIENSTRA
Hypotheek Service.
Vooroorlogs WOONHUIS
met spoed te koop gevr.,
opknappen geen bezwaar.
040-520558.
HEERLEN, Pasteurstr. 12,
goed onderh. eengezinsw.
met o.a. tuin, badk. met lig-
bad, achterom bereikbaar.
’109.000,- k.k. Wijman &
Partners. 045-728671.
LANDGRAAF, Briandstr. 45,
goed onderh. woonh. met
garage, 3 slpkmrs, badkmr
met ligbad en 2e toilet.
’llB.OOO,- k.k. Wijman &
Partners. 045-728671.
KERKRADE, Kaalheide,
Renierstr. 14, woonh. met
kelder en zolder, 3 slpkmrs,
CV., douche, woonk. ca 30m2. ’llB.OOO,- k.k. Wijman
& Partners. 045-728671
BUNGALOW, te Susteren
a/d Broekweg 12, 3 slpkmrs,
woonk. ca 40 m2, mooie hal,
eiken keuken, dubbel toilet,
badk., hobby ruimte, inpan-
dige gar. en zolder. Pr.
’235.000,-. Inr. eig. woning
mog. Wijman & Partners
Vastgoed. 045-728671
SPAUBEEK: te k. vrijst.
woonhuis. Aanv. dir. perc.
612m2. Inl. 04493-1116.
Te koop te VALKENBURG,
halfvrijst. woonhuis met
uitbr.mogelijkh. pr.
’137.500,- k.k. Bellen na
18.00 uur: tel. 04406-15445.
SCHIN OP GEUL te k.
hoekhuis met ruime gar. en
leuke tuin, pr. ’ 175.000,-k.
k. Tel. 04459-2629 na 15.00

Bedrijfsruimte
Goedlopende FRITURE te
huur, overname invent. n.o.
t.k. Br.o.nr. B-0346 L.D.,
Postbus 2610, 6401 DC
Heerlen.
LOODS te huur te Schinnen,
mcl. voorzieningen. Tel.
04492-1822.

BouwenVerbouwen

Te huur VIERKÖTTER voor
uw geheel verzorgde ver-
bouwing. Tel. 045-254657.

Winkel&Kantoor
Te k. Scharfen GEHAKT-
MACHINE (22) i.z.g.st., vr.
pr. ’1.200,-; Hobart ge-
haktmachine (32) met 2 ver-
snelt i.g.st, vr.pr. ’ 500,-.
Beide krachtstroom (380
volt). Akerstr. Nrd. 208,
Hoensbroek. 045-212371

Landbouw
ONDERDELENBANK.
Tel. 04493-2715.
Te koop Douven veldspuit
18m; Empas spoelbak;
Fendt Favorit 611 LSA;
Fendt Farmer 106-; Same
Explorer 70 DT; Div. cultiva-
tors; Redrock uitkuilbak; Vi-
con kuilvoersnijder U2-16-
5 3-schaar wentelploeg; 3
m. Stegsted nokkenas-zaai-
machine 25 R; Welgro
mengmest-verspreider
3500 Itr; Toyota 2 tons hef-
truck. Mechanisatiebedrijf
FRISSEN B.V. Vroenhof 92,
6301 KJ Valkenburg aan de
Geul. Tel. 04406-40338 Tel.
vert. 04406-13233.
Rode VOERWORTELEN 25
kg. ’6,-, 100 kg. ’20,-.
Veendrick, ingang kasteel
Amstenrade.
Te koop Case-Maxxum
5140 fwd ca 600 uur; Same-
Explorer 80 DT -11 ca. 300
uur; JCB-laadschop 430;
Fella-kuilvoersnijder TU-
-170; Lemken-zaadbedcom-
binatie 4.20; Achterlader
voor 3-punt v/d trekker. Me-
chanisatiebedrijf FRISSEN
B. V. Vroenhof 92, 6301 KJ
Valkenburg aan de Geul.
Tel. 04406-40338. Tel.nr.
vert.: 04406-13233.
Te koop mooi HOOI, 1e
snede. Tel. 045-241244, na
18 uur.

bouwmat..machines
Kanteldeuren en rolluiken
bestellen? STRATEN Voe-
rendaal bellen. Ook voor in-
dustrie. Tenelenweg 8-10.
Tel. 045-750187.
KANTELDEUREN, roldeu-
ren, sectiedeuren met of
zonder afstandsbediening in
23 maten direkt leverbaar.
Afstandsbediening compu-
ter gestuurd, geschikt voor
alle soorten garagedeuren
compl. met zender voor uw
auto. Fa. Straten, Eijkskens-
weg 18, Geulle. 043-641044
Kunststof kozijnen, div. oc-
casion ramen en deuren,
isoglas. EUROPLAST tel.
043-632925.
OPRUIMING! Restant par-
tijen vloertegels. De Hut 7,
Gulpen. Tel. 04450-1970.
-~ .. .... - !-■■.■: 'Reparaties

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

Transacties
Te h. PRIVEHUIS in Heer-
len. Br.o.nr. B-0353, LD,
Pb. 2610, 6401 PC Heerlen.

Auto's

anno
10x Fiat Panda alle type's v.a. 1985
11x Fiat Uno div. type's v.a. 1986

Fiat Uno Diesel beige 1986 nu ’ 6.900,-
-2xFiat Ritmo'3 en 5-drs. 1987 v.a. ’ 7.900,-
-3xFiat Tipo 1989 v.a. ’ 17.900,-
Fiat Croma Turbo Diesel 1987 nu ’ 16.900,-
Citroën2CV6 grijs 1985 nu ’ 5.900,-
Ford Fiesta 1.1 CL 1988 nu ’ 12.900,-
Ford Escort automaat wit 1985 nu ’ 8.900,-
Honda Civic 1.3 blauwmet. 1982 nu ’ 3.900,-
Mazda 323 1.5Cosmo do.grijsmet. 1988 .. nu ’ 14.900,-
Mercedes 190D 2.5 zwartmet. extra's nu ’ 37.900,-
Opel Corsa I.OS wit 1983 nu ’ 5.900,-
Opel Kadett 1.2LD. rood 1985 nu ’ 9.900,-
Skoda 105 S groen 1988 nu ’ 5.900,-
Renault 21 GT Diesel do.grijsmet. 1986.... nu ’ 12.900,-

Diverse knutselkoopjes

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

Te koop: directieauto

Mercedes 420 SE
bwj. okt.'B7, alle extra's, auto in uitstekende staat.

Tel, tijdens kantooruren: 046-375555
Te koop aangeboden:

Opel Veetra 1.6i1991
Opel Veetra 1.8 S met gas 1989
Volvo 440 GL met gas 1989
BMW 524 D 1988
Renault 5 GTL 1986
Polo 1984
Porsche 911 .'. 1983
Porsche 944 : 1982

Auto Cüppers V.O.F.
Diergaarderstraat-Zuid SA, Maria-Hoop

Tel. 04743-1546.

Hoge beloning
Voor aanwijzingen die leiden tot de oplossing van een
misdrijf, gepleegd van op 3 febr. en tot terugverkrijging

van de Opel Kadett I.BS kl. antr.grijs, kenteken TG-28-SG
alles ontvreemd v.a. de Hoek Julianalaan, Prinsenstr. te
Roermond. Inl. welke discreet zullen worden behandeld,

schriftelijk of telefonisch aan de directie van A & M
Verzekering Maatschappij NV, Postbus 1145,

6201 BC Maastricht. Tel. 043-217366.

12 maanden 100% garantie!
Hyundai Pony 1.5L wit 1987
Lada 2107 1.5L LPG beige 1990
Opel Kadett 1.2LS wit 1985
Opel Kadett 1.3GLS 5-drs wit 1985
Opel Kadett 1.3LS 5-drs wit 1987
Renault 5TL wit 1987
Volvo 360 GL 4-drs grijsmet 1987
VW Golf 1.3Avance blauw 1987
Fiat Panda 750 CL rood 1989
Fiat Panda 1.0LIE rood 1991
Fiat Uno 45 Carrara wit 1987
Fiat Uno 1.0 IE zwart 1990
Fiat Uno 45 S grijsmet 1988
Fiat Uno 45 S IE grijsmet 1989
Fiat Uno 60 S 5-drs wit 1988
Fiat Uno 1.4 IE wit 1990
Fiat Uno 75 SX grijsmet 1988
Fiat Uno Turbo IE rood 1987
Fiat Ritmo 60 L 5-drs wit 1987
Fiat Tipo 1.4 grijsmet 1989
Fiat Tipo 1.4DGT IE grijsmet 1990
Fiat Croma 2.0 SX grijsmet 1990

Persoonlijke lening en/of verzekering
vlot geregeld!

Fiat Schobben Brunssum
Tegelstraat 3. Tel. 045-250675.

Alfa 75
Twinspark

2.0i, 1990, 1e eig., schade-
vrij, rood, 59.000 km., sport-
vlgn. trekhaak, ’31.950,-.

Inruil, financiering mog.

"7 QF'g'-e

Haefland 2, Brunssum
Tel. 045-257700

Alfa Romeo 75
Twin-spark 2.0

sportieve auto, kleur sig-
naalrood, bwj. '88, veel "op-
ties", met volledige Bovag-
garantie

Smeets Opel
De Grind 2, Maastricht.

Tel. 043-252250.

Te koop Ford ESCORT 1.8
D Bravo, bwj. '89, z.g.a.nw.
Tel. 045-718175.
Te koop CITROEN BK Mon-
treux, mei '89, blauw/grijs, a-
larm, i.z.g.st. 045-414866.
Auto KALDEBORN wij beta-
len ’4OO,- tot ’30.000,-
-voor uw auto!! 045-411572.
Te k. Opel KADETT E 1300
LS, eind '86 met sportvelgen
zeer mooi. Tel. 04493-3315.
Te k. mooie Ford Fiesta, kl.
zwart, APK, ’ 1.450,-. Auto-
bedrijf Loek SCHAEPKENS,
Klimmenderstr. 110,
Klimmen. 04405-2896.
Te k. Ford Taunes, i.z.g.st.,
APK, ’ 950,-. Autobedrijf
Loek SCHAEPKENS, Klim-
menderstr. 110, Klimmen.
Tel. 04405-2896.
Te k. Opel Ascona en Asco-
na Automatic, i.z.g.st., APK,
vanaf ’ 950,-. Autobedrijf
Loek SCHAEPKENS, Klim-
menderstr. 110, Klimmen.
Tel. 04405-2896.

Voorn deskundigadvies
ensnelle levering uH voorraad...

TOTZKNS
in onze showroom!

industriële gassen machines
lasbenodigdheden veiligheidsartikelen

gereedschappen a werkkleding
Nual 25 jaar een begrip voorkwaliteit en service!

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.
Te k. Suzuki Carry, gecom-
bineerd kenteken, APK, bwj.
'82, ’ 1.950,-. Autobedrijf
Loek SCHAEPKENS, Klim-
menderstr. 110, Klimmen.
Tel. 04405-2896.
In nw st. PEUGEOT 104,
APK '93, bwj. '79, 5-drs.,

’ 1.150,-. Tel. 045-222223
Te k. Subaru JUSTY S, nov"
'87, antr., 15.000km. i.nw.st.
Auto Engelbert 04458-2918.
GOLF 1600, okt. '89, gr.met.
60.000km, LPG, in perf.st.
Auto Engelbert 04458-2918.
Toyota COROLLA, gr.kent.,
1.8 D, stationc, '90, wit,
32.000km, ’ 13.900,- excl.
Auto Engelbert 04458-2918
Te k. Ford ESCORT 1300 L,
'83, i.z.g.st., pr. ’3.950,-.
Tel. 045-253075.
Quatro Cars, Locht 80e,
Kerkrade, 045-425599 biedt
aan Alfa ROMEO 33 1.3
LPG, 1987, rood, ’ 10.500,-
AUDI 80, 4-drs. type '81,
APK, i.z.g.st. ’ 1.800,-.
Tel. 045-232321.
Te k. BMW 323i, bwj. '78,
APK 3-2-93, i.g.st. verlaagd
uitgeb. mr. mog. vr.pr.

’ 3.000,-. 045-453497.
CITROEN CX 2400 Diesel,
model '87, van particulier,
135.000 km, pr. ’11.000,-.
Tel. 045-319521.
Te koop CITROEN GSA
Club Break, bwj. '81, trek-
haak, radio, getint glas, APK
1-93, vraagprijs ’1.800,-.
Tel. 043-436082.
LUCAR Automobielbedrijf,
Kerkrade. Keuze uit pim. 75
auto's, garantie van 1 tot 3
jaar! Ford Siërra Combi '89
2.0 iblauwmet.; Siërra Com-
bi zilver '85; Siërra Sedan
2.0i'89 ABS duurste uitvoe-
ring Combi; Opel Kadett '88
5-drs. rood Combi; Peugeot
405 SR '90 wit; Fiat Uno
zwart '88; Fiat Uno 60 S wit
'87; VW Polo '85 zilver; Polo
GT '85 rood; VW Golf 4x '84/
'89; Escort '85 zilver; Escort
1600 sport '89; Escort XR3i

rood '88; Daihatsu GTi Tur-
bo intercooler '88 speciale
ombouw zeer snel; Suzuki
Swift '89 zwart; Mitsubishi
Colt '91 wit; Mazda 323 3x
'84/'B9; Opel Kadett GSi 2.0
L antr. '89; Mazda 626 Cou-
pé '87 ’8.750,-; Volvo 440
3x; Volvo 360 2x; Coupé
Targa o.a. 300 ZX '85; Nis-
san NX '92 Nieuw! BMW
635 CSi '82; Mercedes 190E
3x; BMW 318i; 320i; Opel
Kadett '84/'B6. Pim. 10 in-
ruilauto's, inkoop, inruil,
snelle financ. Leasing, voll.
garantie! Alle reparaties en
APK keuring zonder proble-
men. Holzstr. 67, Kerkrade.
Tel. 045-456963.

LUCAR Kerkrade biedt seri-
euze prijzen voor Jeep,
pers.wagens, bestelauto's.
Contant geld. 045-456963.
MERCEDES Benz 280 cou-
pé, bwj. '77, zilvermet., div.
extra's, in perf. st., pr.

’ 15.000,-. 045-723020.
Te k. gevr. loop-, sloop- en
SCHADEAUTO'S. TeL
04455-2689.
Te k. MAZDA 323 bwj. '80,
APK tot 2-93, ’1.550,-.
Tel. 045-726112.
Wij betalen ’ 500,- tot
’20.000,- voor uw AUTO
('S). Gratis afh. 045-422217
INKOOP doede auto's, cont.
geld. Joosten, Scharnerweg
3, Maastricht. 043-634978.
"NESUD" inkoop, verk., imp.
exp. Bern. service. De hoog-
ste prijs voor uw auto. Bwj.
'82 t/m '87, (ook schade).
Tel. 046-518401.
Fiat UNO bwj. 1986, APK
'93, nieuw model '87,
’5.650,-. 045-751387.
Fiat RITMO diesel, 4-drs.,
nw. model, APK 10-7-92,
zeer goede motor, olievrij,
bwj. '85, ’ 3.500,-. Tel. 045-
-323178.
Te k. Ford ESCORT 1.4 CL,
kl. rood, bwj. 04-05-'9O,
mooie auto, vr.pr. ’ 16.500,-
Tunnelweg 60, Kerkrade-
Terwinselen.
Te k. Ford SCORPIO 2.0 CL
bwj. '86, plus extra's, trek-
haak, A.B.S. 045-418968.
Te k. Ford SIËRRA 2.0 La-
ser, zeer mooi, sportv., ver-
laagd, hele nette auto, bwj.
eind '86, pr. ’9.750,-. Tel.
045-327686
Te koop Ford TAUNUS,
APK, bwj. '80, prijs ’1.250,-
Tel. 04499-4529.
Ford Escort LASER, bwj. '85
i.g.st. APK 12-92, te ruil
v. dieselauto. 046-510439.
Quatro Cars, Locht 80e,
K'rade, 045-425599 biedt
aan: Ford FIESTA 1100 L,
1982, als nieuw, ’4.250,-.
Ford ESCORT 1600 Ghia,
4-drs., bwj. '82, LPG, zilver-
met, APK 5-7-92, in nw.st.,
’3.950,-. Tel. 045-323178.
Honda ACCORD aut., 4-drs
APK 10-9-92, zilvermet.,
bwj. '83, zeer mooie auto,
’3.250,-. Tel. 045-323178.
MERCEDES 300 D, bwj. '85
nw. mod. met nwe. motor en
niveaureg. pr. ’32.500,-, i.
z.g.st. veel extra's, kl. antra-
ciet, 5 versn. 04750-25847.
Te k. Mercedes BENZ 200
D, bwj.'Bo, i.z.g.st., tel.
04493-3315 na 17 uur.
Te k. MERCEDES 200 au-
tom., bwj.'76, APK 02-93,
evt. mr. kl. auto mog. Tel.
045-312620
Te koop Mitsubishi PAJERO
2.3 Turbo Diesel, bwj. '84,
vr.pr. ’15.500,-. Tel. 045-
-740912 na 17.00 uur.

Te k. Opel KADETT bwj. '87,
LPG, pr. ’12.750,- of te ruil
tegen Golf diesel '87 of Es-
cort diesel '87. 045-419260.
Wij geven het meeste voor
uwAUTO! U belt, wij komen!
045-422610, ook 's avonds.
Cont. geld bet. wij voor AU-
TO'S vanaf bwj. '81. 045-
-414372/06-52981872.
Wij betalen ’5OO,- tot
’20.000,- voor uw AUTO
met vrijwaring. 045-423063
Autocentrum VEENSTRA:
Mazda 626 LX 1.8 stationcar
t. '89 ’20.500,-; VW Golf
1800 GT BBS-uitv. '88
’23.500,-VW Golf 1300 CL
'87 ’13.900,-; Mazda 626
LX 5-drs. '89 ’20.900,-;
Mazda 626 GLX 2.0, autom.
'88 ’18.500,-; Fiat Tipo
1600 DGT '88 ’16.500,-.
Honda Accord 2.OEX '87

’ 17.900,-Honda Civic 1.5
GL '88 ’16.900,-; Ford Es-
cort 1600 i type '88

’ 14.250,-; Ford Escort
1400 CL '87 ’12.250,-;
Ford Siërra 2.0 stationcar
'86 ’13.900,-; Ford Siërra
1.6 CL 3-drs. type '88

’ 14.900,-; Opel Kadett
1300 club '85 '87 va.
’10.500,-; Opel Kadett 1.3
GL 4-drs. '87 ’14.250,-;
Opel Corda 12S 4-drs. '86
’8.750,-; Opel Ascona 1.6
S 4-drs. '87 ’ 12.500,-; Vol-
vo 340 '84 autom. ’4.750,-;
Toyota Corolla '81 ’1.900,-
Bovag-garantie, inruil, fi-
nanciering. Autocentrum P.
Veenstra, Valkenburgerweg
13 Voerendaal. 045-752999

Te koop AUDI 100CC 5-cyl.,
2.3 inj., bwj. '84, i.z.g.st. Tel.
045-232321.
CITROEN BK 16 TRS, APK,
bwj. '83, vaste pr. ’4.300,-.
Tel. 046-522132.
Te k. Ford ESCORT 1.3L
bravo, bwj. '82, apart mooi,
’4.250,-Tel. 045-216470.
Te k. HONDA Civic station-
wagon, bwj. '80, ’ 950,-,
APK 7-92. Tel. 045-218925
Te k. JEEP Daihatsu Rocky,
bwj. '87 met pim. ’ 7.000,-
-acces., geel kenteken, pr.

’ 23.500,-. Tel. 04451-1509
Te koop Lada Niva Jeep,
APK, ’1.500,-. Autobedrijf
Loek SCHAEPKENS, Klim-
menderstr. 110, Klimmen.
Tel. 04405-2896.
Te k. Opel CORSA Joy 1.4i,
1 jr oud, div. orig. extra's.
Vr.pr. ’19.500,-. Tel. 045-
-461582.
Te k. Opel KADETT 13S,
bwj. '87, vr.pr. ’9.750,-.
Tel. 04405-3783.
Zeldz. mooie KADETT 12S
Hatchback, '86, sportw. ace.
Kerkraderweg 166, Hrl.
Te k. Opel KADETT 1300
Berlina bwj.'Bl extra's 045-
-241124 Tiendstr.3s Nuth.
Te koop van part. zeldzaam
mooie Opel OMEGA I.Bi GL
verlaagd, sp.velgen, achter-
spoiler, dubb. spiegels, alles
d.blauwmet., km.st. 87.000,
model '88, vaste pr.

’ 17.500,-. Tel. 045-255578
Te k. Opel RECORD, bwj.
'83, LPG, APK 5-92, nieu-
we banden en nieuwe uitlaat
Tel. 046-524341
Opel KADETT City, bwj.'76,
APK '92, kl. midden bruin.
Hellebroekerweg 12, Wij-
nandsrade, 045-243498
Quatro Cars, Locht 80e,
Kerkrade, 045-425599 biedt
aan Opel ASCONA 16 S
'82, zien is kopen, ’ 3.950,-
Te k. 4 WD RENAULT ARO
4x4, benz. grijs kent. APK,
nw. gespoten, kl. ferrari-
rood, veel extra's, i.st.v.nw.
'87, ’4.950,-. 045-323178.
Te k. Suzuki ALTO auto-
maat, '87, goed onderh.,
50.000 km. Parmentierstr. 3,
Heerlen. Tel. 045-410504
VW GOLF I.Bi, 1-'BB, torna-
do-rood, 85.000 km trekh.

’ 15.000,-. 045-724269.
Te k. VW POLO, km.st.
40.000, bwj. '87, ’8.500,-.
Tel. 046-338473.
Te k. VW GOLF C, bwj. '84,
i.z.g.st., 52.500 km, 1e eig.,
’8.000,-. Tel. 045-221208
Te k. VOLVO 343 L autom.,
bwj. '81, APK 1-10-92, kl.
wit. nw banden, 1e lak, geen
roest, ’ 1.500,-, in nw.st.
Tel. 045-323178.
Div. Citroëns BK 14, '87 t/m
'89; Citroen BK 16 TRi '87;
Seat Ibiza 1.5 GLX '91; div.
Lada Samara's '87 t/m '90;
Lada 2105 1.5 '88; Toyota
Celica 2.0 KT '82; Autobe-
drijf CHIARADIA, Seat en
Citroen Dealer, Trichterweg
122 Brunssum. 045-212843_
Te k. Bedford CAMPER bwj.
'78, BMW 1502, in nieuwst,
voor liefhebber, bwj. '77. Na
17.00 uur 046-376640. _
Te koop gevr. AUTO'S en
bedrijfsauto's, schade/defect
geen bezwaar 045-720200L_
Autohandel De ANJELIER
heeft voor u: Alfa 33 17 ie
bwj. '89; Nissan Sunny die-
sel bwj. '87; Escort Bravo
bwj. '84; Fiat Croma 2L bwj.
''87; Kadett SR bwj. '81; Ka-
dett LS bwj. '83; Mercedes D
bwj. '84; Kadett 1300 bwj.
'80; BK 1400 bwj. '87; Escort
aut. bwj. '79; Renault Fuego
uitbouw bwj. '81; Escort
1300 bwj. '83; Fiat Uno bwj.
'86; Toyota Corolla 1800 GL
D bwj. '85; Opel Kadett bwj.
'81; Datsun Cherry GL bwj.
'81; Samba bwj. '82; Ford
Transit-Bus bwj. '79; Re-
nault 11 bwj. '86. Inruil-
financiering mogelijk. Anje-
lierstr. 123a, Heerlerheide.
Tel. 045-231448.
Te koop MERCEDES 190
diesel bwj. 1984; Golf diesel,
bwj. 1986. Caumerweg 38,
Heerlerbaan-Heerlen.
Fura GL '84; Fiat 127 Sport
'83; Marbella L wit '88; Ibiza
Crono 1.2 3-drs. '90; Toledo
GLX '91; Opel Kadett 1600
S 3-drs. '87;VW Polo 3-drs.
rood '86. AUTOSPORT,
Schelsberg 175, Heerlen.
Tel. 045-725507.

F. v. OPHUIZEN autohandel
biedt aan: Audi 80 1.8 S m.
'88; VW Passat C Diesel s-
drs. '86; Nissan Bluebird 2.0
LX '86; Opel Rekord 2.0
GLS LPG '86; Audi 100 CC
5 E aut. m. '84; Honda Civic
1.3 5-bak '84; Ford Siërra
2.3 DL 5-drs. '84 Fiat Uno
45 S 5-bak '85; Rover 3500
Van der Plas '83; Citroen
Axel 12 TRS '85; Suzuki Bus
geel kent. '83; Mercedes
200 D '78; Honda Accord
1.6 EX autom. m. '83; Ford
Escort 1.6 D '85; Opel Ka-
dett 1.2 S '83; Mercedes 190
E airco '83; Ford Escort 1.3
L RS uitgeb. '83; Ford Siërra
2.0 GL autom., '83; Datsun
Stanza 1.8 GL autom., '83;
Audi 80 LS '30; Renault
Fuego GTL '83; Porsche
924 i.z. g.st. '76; Volvo 343
GL aut. '80; Nissan Sunny
'83; Opel Kadett Caravan 12
S '80; BMW 316 LPG '82;
VW Jetta 4-drs 1.6 S '80;
BMW 320-6 ’1.500,-. In-
koop, verkoop financiering,
diverse inruilers. Akerstraat
Nrd 52C Hoensbroek. Tel.
045-224425. Geopend van
10.00-18.00 uur, zaterdag
10.00-17.00 uur.
Opel KADETT 1.3 GLS, bwj.
nov. '86, 70.000 km, zeer
mooi, pr.n.o.t.k. Klingbem-
den 47, Brunssum.-

Motoren
Te k. YAMAHA KT 600, bwj.
'88, zeer mooi, pr. ’ 7.500,-.
Huskensweg 78, Heerlen.
Te k. HONDA GL 1000 K3,
bwj. '79, kuip, koffers en ra-
dio, veel chroom, i.z.g.st., vr.
pr. ’ 7.500,-. 045-454034.

Opel KADETT 18i GT, bwj.
'90, div. extra's, vr.pr.
’21.500,-, inr.mog. Broek-
str. 62, Schineveld.
Te k. Opel REKORD Berlina
i.z.g.st., bwj.'Bo, 1 jr. APK,
mcl. grote beurt en nw kop-
peling, pr. ’ 1.850,-. Tel.
045-312427.

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

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

Te koop gevr. loop- sloop-
en SCHADE-AUTO'S. Tel.
046-525759
Te k. gevr. loop-, sloop- en
SCHADE-AUTO'S de hoog-
ste prijs van Limburg. Tel.
046-519637/046-512924

Bedrijfswagens
Autocentrum VEENSTRA:
Mazda bestel 2200, diesel, t.
'89, ’16.250,-. Valkenbur-
gerweg 13, Voerendaal.
Tel. 045-752999.
Te k. TOYOTA bus, grijs-
metallic, eind '86. Tel. 045-
-232252.

Onderdelen ace.
Ink. verk. goede gebruikte
AUTOBANDEN Passartweg
39, Heerlen. 045-222675.
Te koop 4 koloms Bradburry
HEFBRUG 220Vin bedrijf te
zien. Locht 139, Kerkrade.
Tel. 045-412225.
Piccolo's in het Limburgs
Dagblad zijn groot in RE-
SULTAAT! Bel: 045-719966.

(Brom)fietsen

Giant Cadex 3 fiets van het jaar
Koop of reserveer nu nog voor oude prijs bij:

Rens Janssen, financiering mogelijk v.a. ’ 40,- p.mnd.
Ganzeweide 54-56, Heerlen. Tel. 045-211486.

Te k. BROMSCOOTER 1 jr.
oud, vr.pr. ’2.250,-. Tel.
045-214343.

Vakantie

London
met KLM Cityhopper vanaf

Maastricht Beek,
mcl. hotel v.a. ’ 376,-.
Vraag uw reisbureau
de London folder van

Cityhopper Tours
Of bel 020-6493295.

Te huur in ERMELO (Velu-
we) stacaravans/bungalows,
bosrijke omg. (ook in Zee-
land). Tel. 02520-17129
Te huur in VLISSINGEN, 4-
pers. vrijst. zomerwoning.
Tel. 01184-61651.

Kunst en Antiek
Friese STOELTJESKLOK te
ruil tegen antieke commode
met marmer blad of compl.
slaapk. Tel. 045-227171.
Te k. ant. SLAAPKAMER
bestuit: hemelbed, commo-
de, nachtkastje, kleerkast.
Dit is iets prachtigs, moet
weg, tegen zeer lage prijs.
Te bevr. A. Gen Giesen 58,
Heerlen.

Huw./Kennism.
ALLEENSTAANDE: heden
gezellige dans- en contact-
avond met DJ Richard in
Chalet Treebeek. Toegang
boven 30 jaar, legitimatie
verplicht. Het bestuur.

(Huisdieren

De Kynologenclub Geleen
Organiseert m.i.v. 2 maart 1992 bij café Vroemen te Groot
Genhout voor alle ras- en niet rashonden: puppytraining,
elementaire gehoorzamheid 1, 2 en ringtraining. Inschrijf-
formulieren en info: 04750-40206 of 04406-41886.

ZATERDAG 8 FEBRUARI
Grote vogelmarkt

in Makado-Beek
Toegang gratis

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 koop gevraagd
WEDUWSCHAPHOKKEN
voor duiven. Tel. 045-
-310009 na 19.00 uur.
DOBERMANN-KENNEL
pups gecomb. op schoon-
heid en karakter en kamp.
afst. Tel. 04492-2871.
Te k. GOLDEN Retriever
pups, stamb. en pasp., ing.
en ontw., ouders HD vrij met
HD gar. Tel. 04998-73811.
Afghaanse WINDHONDEN-
KENNEL (Deir el Medina)
heeft momenteel pups aan
te bieden kamp.afst. stamb.,
lid NVOW ml. 045-458980.

lip* {Proficiat!.^«
Mathilde

Berger - Van Loo ■

■ 80 jaar. Proficiat!_^.
Opa Ton ziet
Abraham

f«*% *m *

van ons allen.

Proficiat met je 35e
verjaardag, van pap en ma
XXXXXXXXXXXXXXXXX**'**
Mechelse HERDERS, j
2 jr., eerl. karakter, go^
afkomst. Fossielenerf
Heerlerheide.
Dierenartsenpraktijk |
steril. HOND ’170,-, Po^

’ 60,-. Tel. 045-244247^
Te k. 2 Duitse DOGG£■pups, ingeënt en ontw., (ü ,
gevlekt, zonder stamb.
04404-1490. __^y
Te k. DUIVENHOK 8.00

’ 1.500,-. Tel. 045-3128j>
BOEMERS, yorkshire-^
riers tekkels, maltezers j
Walem 11a, Schin op Ge
Tel. 04459-1237. _^s

Rijles
Uw RIJBEWIJS op Sab3«
8 dagen via autorijschool *Antillen. Inl. 04750-32***.
Niet geslaagd geld tef
Vr. naar onze voorwaardgy
Haal uw RIJBEWIJS *flpers. auto in 3, 6 of 9 we**
vrachtauto in 6 dgn. of 6 jjjj,

' ken. Examen in Heer'(
Geleen of Maastricht. ,
alle chauffeursdiplon%
Bovag rijschool Th. v
Bentum, tel. 045-21/*'

■ Hoensbroek.
S.D.L. biedt u aan: BE-WIJS A-B-C of D binnen
dagen op de Ned. Anti""
vanaf ’ 3.500,- all in, $%&
ties mog. Tel. 010-462°^
of;4666535. -gj
Uw RIJBEWIJS (A, B, C'jbinnen 8 dgn. op de
Antillen via SDO (pakket
v.a. ’ 3.400,- all-in) Bel %
info. of kom langs: Be^-.Q'dijk 59, R'dam. Tel. u j
4761506 (niet gesla%-
geld terug, vraag naar °voorwaarden). _^y

Voor Piccolo's
zie verder pagina 26

-1— ■ s

In 1991 bezochten

10.400.000* klanten
koopstad Sittard

En dat aantal blijft maar groeien. Dag i**
dag uit. In 1992 verwachten we maande-
lijks bijna zon één miljoen klanten. HeU-'
niet alleen omdat het zo gezellig is i*l
Sittard.
Uit een onafhankelijk imago-onderzoek**
kwam Sittard als beste uit de Limburgs*3
bus. Uw massaal bezoek aan koopstad Sit"
tard en uw positieve kijk op ons imago zij*l
voor ons de stimulans om méér te makel*
van uw bezoek aan koopstad Sittard.
U komt binnenkort toch zeker 00k...

Al A !
De sfeer krijgt U er in Sittard gratis bij

* Onderzoek i.o.v. gemeente Sittard ** Imago-onderzoek R + M i.o.v. De Liiubul*j/y



Klassement Worldcup
Na het dubbele goud in Calgary vier jaar terug werd ge-
dacht dat Tomba op gelijke hoogte zou kunnen komen
met Ingemar Stenmark. De Zweed behaalde in de World
Cup maar liefst 86 overwinningen. Het wisselvallige op-
treden van de Italiaan in de jaren tussen de Spelen ma-
ken onwaarschijnlijk dat hij Stenmark achterhaalt.

DE TOP VAN HETKLASSEMENT:
Ingemar Stenmark (Zweden) 86
Pirmin Zurbriggen(Zwitserland) 40
Mare Girardelli (Luxemburg) 36
Phil Mahre (USA) 27
Franz Klammer (Oostenrijk) 26
Alberto Tomba (Italië) 26
GustavoThöni (Italië) 24
JeanClaude Killy (Frankrijk) 18

Donderdag 6februarM992 " 21

" Jean-ClaudeKilly

Killy, God
in Frankrijk

Programma
skiën

j Wat valt er nog te wensen na twee-
maal goud? Om een antwoord zat«k Italiaan niet verlegen. „Een

pondje stappen met Katarina
'; "itt". Een dag later was hij met de
£ bevallige Oostduitse winnares van{bet kunstrijden in de nachtclub
Jbet middelpunt. Het beviel goed.

' Op de dansvloerverdiende hij zijn
I sPoren en het spoor in de sneeuw
■ steeds dieper door het ge-
acht van de rambo op ski's. Te-

I Veel pasta, teveel feesten, teveel
re.clamewerk, verkeerde vrienden."Ik heb geleerd dat ik alleen mijn
Vader kan vertrouwen", conclu-

! «eerde Alberto, die zijn bijnaam. La bomba' liever niet meer hoort
jtoidat het te patserig en te opge-

' blazen klinkt.

der. Het effect dat Gerben Kar-
stens als Leidse notariszoon ver-
oorzaakte in het peloton, wekte
Albert Tomba op in de skiwereld:
een stadsjongen van rijke afkomst
tussen de boerenzoons uit de berg-
dorpen.

glanzende vorm. Hij acht de con-
currentie niet kansloos, maar de
overmacht waarmee Tomba zijn
wedstrijden wint, neemt toe.

Mohammed
*to zo gedraagt de zoon van moe-
der Grazia en vader Franco zichtoch niet, ben je mal. Na de eerste
toanche op de slalom belde hij

Canada naar zijn moeder in
Lazzaro di Savena: 'Rustig,

toama, ik ga winnen. Thuis geko-
toen mocht hij voor zijn vader eensPortwagen uitzoeken. Toen hijtoet rugnummer 11 op de slalomftet tweede goud verdiende zettetoj een plusje tussen de cijfers: 1 +

" Uit zijn mond kwamen dezelfde
als Mohammed Ali in zijnglorietijd produceerde: „Fm the

jfreatest". Oh ja, de bijnaam 'Mo-
hammed' kreeg hij al van zijn con-
ptorenten toen hij net kwam kij-
ken in het Worldcup-circuit.

."°mba la Bomba' dus toch. Als
'etoand een patserige bijnaam ver-eent dan is het de miljonairszoon
Ül.t hetvlakke landwel. Het feit dat

vader zwemt in het geld en hij
°Pgroeide in een zeventiendeeeuwse villa in plaats van een boe-renhoeve maakte Tomba bijzon-

Zondag 9 februari ■12.15 uur: afdaling mannen

Maandag lü februari
12.15 uur: afdaling mannen (comb.)

Dinsdag 11 februari
10.00 uur: slalom comb. mannen le m.
14.00 uur: slalom comb. mannen 2e m.
Woensdag 12 februari
12.15 uur: afdaling comb. vrouwen

Donderdag 13 februari
10.00 uur: slalom comb. dames le m.
14.00 uur: slalom comb. dames 2e m.
Zaterdag 15 februari
12.15 uur: afdaling vrouwen

Zondag 16 februari
12.15 uur: super G mannen

Maandag 17 februari
12.15 uur: super G, vrouwen

Dinsdag 18 februari
10.00 uur: reuzeslalom, mannen, le m.
11.45 uur: snelheidsski (m en v)
14.00 uur: reuzeslalom, mannen, 2e m.

Woensdag 19 februari
10.00 uur: reuzeslalom vrouwen le m.
14.00 uur: reuzeslalom vrouwen 2e m.
Donderdag 20 februari
10.00uur: slalom vrouwen, le manche
14.00uur: slalom vrouwen, 2e manche

Vrijdag 21 februari
11.45 uur: snelheidsski, halve finales
Zaterdag 22 februari
10.00 uur: slalom mannen, le manche
12.15 uur: snelheidsski, finale
14.00 uur: slalom mannen, 2e manche

Dat geldt zeker voor de Tomba die
in de tweede week van de Spelen
op zoek gaat naar de eerste plaat-
sen op slalom en reuzeslalom. 'Al-
berto Nazionale' is veel serieuzer
bezig dan voorheen, zeven keer
troefde hij in de Worldcup zijn
concurrenten al af. Deels de ver-
dienste van Giorgio d'Urbana, die
hem heeft laten trainen als een
sprinter. De conditie-trainer had
zijn luie pupil voor zich gewonnen

Tomba. De 39-jarige Brunner is nu
beschermengel, bodyguard, vriend
en lakei. In devillavan de Tomba's
nabij Bologna heeft hij een eigen
kamer. Het manusjevan alles moet
wel dichtbij hetvuur zitten, omdat
hij ook de aangewezen figuur is
om de ruzies te sussen tussen
Tomba en zijn vriendin Christina,
een 23-jarige schoenenverkoopster
die volgens de verhalen niet het al-
leenrecht op haar Alberto heeft.
Het idool van zovelen werd in ver-
band gebracht met miss Italië en
ook met Deborah Compagnoni,
momenteel de beste skister van
het land. Tomba is natuurlijkvoer
voor de drie dagelijks verschijnen-
de sportkranten, maar zo werpt
Thoni tegen: „Als hij gewonnen
heeft wil hij feest vieren, maar op
de ski's is hij een lading dynamiet.
Laat duidelijk zijn dat hij zijn wed-
strijden niet wint in de disco maar
door arbeid en vlijt".

Nog even en de specialisten op sla-
lom en reuzeslalom roepen in
koor: „We kunnen toch aardig
skiën, maar hebben tegen hem
geen schijn van kans".

met zijn eerste advies: duurlopen
en lange trainingen op de fiets zijn
zinloos voor een skiër.
De arbeid op de slalom is in negen-
tig seconden verricht, daarna volgt
een tweede manche over dezelfde
lengte. D'Urbana: „Waar het om
gaat is de explosie, dekracht en de
soepelheidvan de spieren".
Volgens Tomba zelf was zijn li-
chaam één spierbundel. Het duur-
de lang voor Conconi, D'Urbana en
anderen hem duidelijk gemaakt
hadden dat die spieren wel zo on-
geveer in hetvet dreven. Spaghetti
Bolognaise mag dan uit zijn ge-
boortestreek komen en zijn lieve-
lingskostje zijn, voor een topspor-
ter is het te vet. Het was moeilijk
dicussieren met Tomba, maar als
de successen minder worden en de
concurrentie grappen maakt over
de sporen die je in de sneeuw ach-
terlaat, dan wordt het tijd voor een
vermageringskuur. Negentig kilo
weegt hij nu en dat bij een lengte
van 1 meter 81. Zijn staf is meer
dan tevreden. De concurrentie
kijkt inmiddels weer met ontzag
naar de stilist die dicht langs de
plaatjes glijdend zijn latten het
werk laat doen.

Ook in dit Olympisch seizoen ver-
keert Alberto Tomba weer in een

De biochemicus Conconi, begelei-
der van hardloper Alberto Cova en
wielrenner Francesco Moser zag
het talent bij het corpulente rijke-
luiszoontje. Tomba leefde slecht,
was 20 kilo te zwaar, maar liep wel
de honderd meter in net iets meer
dan elf seconden. Conconi ontdek-
te dat de spieren van de luie dik-
buik tijdens de explosieve inspan-
ningen minder verzuurde dan bij
andere topsporters. „Waar andere
remmen, geef ik gas. Lig ik op
snelheid, dan kan niemand me
stoppen". Woorden die Tomba na
zijn eerste zege in de World Cup
(Sestriere, 1987) volop waarmaak-
te. De playboy met zijn donkere
krullen raasde tussen de paaltjes
door in een tempo dat bewonde-
ring afdwong bij de concurrentie.
„We kunnen toch ook skiën, maar
hebben geen schijnvan kans", ver-
zuchtte Martin Hangl, Zwitserse
specialist op de slalom.

Overmacht

Levenswijze
De leden van zijn stafkonden hem
overtuigen van het feit dat een se-
rieuze levenswijze rendabeler zou
zijn. Daarbij is een belangrijke rol
weggelegd voor Robert Brunner.
Een Italiaan die als marskramer
met garen en band door de bergen
trok voor hij kennis kreeg aan

Toen het na Calgary minder en
minder gingbrak dekritiek los: de
winnaar van het dubbele goud kon
de weelde niet aan, zo werd ge-
zegd. Een losbol als Tömba moetje
ieder moment van de dag op zijn
plichten wijzen, een man die een
harde aanpak nodig heeft. De bon-
vivant zelf had andere verklarin-
gen voor zijn zwakke optredens.
„Vroeger ging ik zonder na te den-
ken naar beneden. Ik stond nog
grappen te maken als anderen wit
om de neus zagen van de span-
ning. Maar na Calgary werd ver-
wacht dat ik nog meer zou winnen
dan het jaar voordien. Maar dat
was natuurlijk onmogelijk. Ik be-
gon te piekeren, hoe komt het,
waar ligt het aan. Ik moest aan zo-
veel mensen verantwoording afleg-
gen".

Alberto Tomba: ’Waar anderen remmen, geef ik gas’

Lading dynamiet op ski's
ALBERTVILLE - Gustavo Thöni
stak de waarschuwende vinger al
°P voor Alberto Tomba, toen deze
°P de Olympische Spelen van Cal-
Sary de concurrentie aftroefde op
slalom en reuzeslalom. Thöni, toennog de beste skiër uit de Italiaanse
Seschiedenis en trainer van de
"ïïan met de zwarte krullen, de
êroene ogen en de stoppelbaard,
*ag de bui wel hangen. „Gaat de'tft naar beneden, dan moet jebe-
Seffen dat hij extra hard gaat vooreen sporter als Alberto Tomba,
toet zijn afkomst, zijn bluf en zijn
Sfote mond". En inderdaad moest
|ja het dubbele goud van 1988 aanjje denkbeeldige noodrem getrok-
ken worden wilde de liftniet op debetonnen vloer te pletter slaan.

" Alberto Tom-
ba, de playboy,
losbol en fliere-
fluiter. „We kun-
nen toch aardig
skiën, maar tegen
hem hebben geen
schijn van kans",
bekent de Zwit-
serse specialist
Martin Hangl.

Foto: ANP

De afdaling, het omstreden koningsnummer

In vrije val
ALBERTVILLE - Heeft U vorig
v .°°k smakelijk gelachen om de

van de Nederlandse■«iërs op het wereldkampioen-
lC. APaP in Saalbach. De één stond

'1 de start, maar was zijn latten
ergeten. Twee anderen werden

gediskwalificeerd omdat ze onder
j;e afrastering doorgekropen wa-
*n- Bram van Es en Michiel Sloot-weg hadden zoveel vrees voor detodaling dat ze op het laatste mo-

ment besloten zich terug te trek-en. Kinderachtig, laf. Of verdie-
e n de jonge Nederlanders eenptorripliment voor dit verstandige

besluit?
j~e moeder, van Alberto Tomba
erbiedt haar zoon deel te nemen

„tol de afdaling. De moeder van de
«"toiadees Brian Stemmle begint
Pontaan te beven als het woord'daling valt. Haar zoon kwam ten
a' in Kitzbuhl, werd driemaal ge-
Pereerd in Innsbruck, kreeg 25
toedtransfusies toegediend en lag■ °k in Toronto nog drie maanden,'* het ziekenhuis. De ouders vane 21-jarige Gemot Reinstadler za-

|etl hun zoon niet meer terug.bekkenbreuk en zware inwendige
~'°edingen na een val bij de afda-tog in Wengen maakten een eindeatoi zijn leven.

op een omstreden piste. Start op
2809 meter, finish op 1836 meter,
een vrije val dus van 972 meter. De
Zwitser Bernard Russi, goud op de
afdaling in 1972 en Jean Claude
Killy, voorzitter van het organisa-
tiecomité, hebben het parkoers uit-
gezet. Een mooi weer piste, 'onbe-
vaarbaar' bij lichte sneeuwval. De
kritiek is enorm: 28 bochten zijn
teveel op een steile afdaling als de
Bellevarde. Nergens kun je glijden.
Kortere ski's worden uitgepro-
beerd, omdat je met latten van de
gebruikelijke lengte (2 meter 30) de
bochten niet om kunt. De piste is
moeilijk te prepareren voor de ma-
chines. Er is veel sneeuw nodig
door de rotsachtige ondergrond.
Maar bij een teveel aan witte vlok-
ken neemt het gevaar voor lawines
toe. Twintig tot dertig centimeter
verse sneeuw in de nacht zijn al
voldoende.

Door Russi en Killy wordt de kri-
tiek afgedaan als stemmingmakerij
van Oostenrijkers en Zwitsers, die
de techniek missen om'deze moei-
lijke piste aan te kunnen. Russi:
„Zeker is datop de Bellevarde niet
de skiër wint die toevalig de beste
was onder zijn latten heeft". En
Killy: „Jullie, jonge knapen, heb-
ben toch genoeg kracht in de be-
nen om deze piste aan te kunnen".

"De afdaling
vormt altijd weer
een spectaculair
hoogtepunt van
de Spelen. Met
snelheden van
meer dan 140 km
per uur storten de
skiërs (op defotoAtle Skaardal)
zich van de Olym-
pische helling.

Foto: SOENAR
CHAMID

ALBERTVILLE - In Parijs
schijnthij af en toe een vorkje mee
te prikken met president Francois
Mitterand en burgemeester Jac-
ques Chirac en in Barcelona is hij
kind aan huis bij Juan Antonio Sa-
maranch. Jean-Claude Killy: een
'God in Frankrijk. Met zijn 48 jaar
is hij nu al een legende en het le-
vende bewijs van het Franse supe-
rioriteit-gevoel. Winnaar van drie
gouden ski-medailles (Grenoble,
1968), multi-miljonair, ex-filmster,
voormalig playboy en mislukt
autocoureur.

Vierentwintig jaar nadat hij zijn
land als een astronaut op ski's in
'vervoering bracht, hoopt Frank-
rijks eigen JC-superstar de wereld
opnieuw aan zich te binden. Dit-
maal als mede-organisator van de
zestiende Olympische Winterspe-
len, die zich in zijn geboortestreek
afspelen. 'Albertville' moet het
grootste, mooiste en duurste
sportspektakelvan deze eeuw wor-
den in Frankrijk.

Er wordt zelfs al gefluisterd, dat
Killy Samaranch tezijnertijd als
lOC-president mag opvolgen, als
hij de komende 'Jeux d'Hiver' tot
een goed einde weet te brengen.

Jean-Claude Killy heeft zijn 1,3
miljard gulden kostende 'speeltje'
teruggebracht naar de streek van
zijn jeugd.De bergen rond Val d'l-
sère, waar het gezin Killy in 1946
naar toe verhuisde. Kleine Jean-
Claude was toen drie jaar oud was.
Omdat hij 'import' is, wordt Killy
net als de andere vreemdelingen
nu nog altijd aangeduid met 'Le
Chinois'; de vreemdeling.

In 1968 maakt Killy tijdens de
Olympische Spelen van Grenoble
zijn faam waar, zij het met het no-
dige geluk. Na de katapult-start,
zijn specialiteit, verdwijnt tijdens
de afdaling op een gegeven mo-
ment de was finaal van zijn ski's,
waardoor Killy op het laatste stuk
veel snelheid verliest. Met 0,08 se-
conde wint hij maar net. Op de sla-
lom komt Killy niet verder dan het
brons, maar de Noor Mjoen en de
Oostenrijker Schranz, de nummers
1 en 2, worden gediskwalificeerd,
waardoor de Fransman automa-
tisch doorschuift naar het goud.

Killy is een held en weet onder lei-
ding van het het bureau McCor-
mack, dat later ook o.a. Björn Borg
begeleidt, zijn naam te gelde te
maken in Amerika. Hij maakt re-
clame voor Chevrolets, shirts, zon-
nebrillen, etc. Zijn vermogen
wordt op een bepaald moment ge-
schat op veertig miljoen gulden.
Hij treedt op in tv-series en maakt
een film ('Snow Job'), die flopt.
Tussendoor doet het sexsymbool
in Le Mans en Monza pogingen
een carrière als coureur op te bou-
wen, maar dat mislukt.

Samen met de politicus Michel
Barnier, afkomstig uit Grenoble,
maakte Killy al in 1981 de plannen
bekend om de Spelen naar Albert-
ville te halen. Hun droom: het ach-
tergebleven gebied van de Haute
Savoie op de wereldkaart zetten.
Killy stuitte echter op verzet in ei-
gen huis.

De diverse bergdorpjes in de Ta-
rentaise vallei, die voortdurend in
heftige concurrentiestrijd zijn ge-
wikkeld om de gunst van de win-
tersporter, ontstaken in woede,
toen Killy en Barnier bekend
maakten, waar de olympische wed-
strijden zouden worden gehouden.
Tignes en Les Menuires werd hun
alpine-ski ontnomen ten faveure
van o.a. Val d'lsère, Killy's woon-
plaats dus. Dat leidde zelfs tot een
protestdemonstratie van 3000 men-
sen in Chambery. Op 29 januari
1987 stapte Killy verbitterd uit de
organisatie.

Een maand na Calgary (maart '88)
werd devermaarde Fransman door
Mitterand, Chirac en Samaranch
(„Albertville heeft de Spelen aan
jou te danken") overgehaald weer
als vice-voorzitter plaats te nemen
in de organisatie (COJO). Killy
stemde toe. Vlak daarna tekende
hij een contract met de Ameri-
kaanse maatschappij CBS, dat 450
miljoen gulden neertelde voor de
tv-rechten. Sinds het schip met
Amerikaanse dollars binnen-
stroomt, is de kritiek verstomd.
Killy wordt weer op handen gedra-
gen. „Ik wil, dat iedereen die hier
straks komt, weggaat met het idee
een tijdje op een andere planeet te
hebben geleefd. De planeet, die
Franse Olympiade heet", aldusKil-
ly.

p'tzbühl, Wengen, Garmisch Par-
J^kirchen. Wintersportplaatsen
*aar al sinds het begin van deeUw afgedaald wordt. Pistes waar?e boerenzoons in het verleden?««n roem vergaarden, zijn in het
"eden omstreden. de de routine nog. De jonge Oos-

tenrijker wilde zich kwalificeren
voor de echte wedstrijd: met fatale
gevolgen.

beperken", zegt wereldkampioen
Franz Heinzer. „Aan elke sport kle-
ven risico's, tenzij jevoor schaken
kiest. We zijn lefgosers, maar we
zijn niet gek. We doen alleen iets
dat anderen niet durven", verde-
digt landgenoot Peter Muller zijn
sport.

veiligheidsfunctionaris gevonden.
Hij moet de grenzen bepalen: wan-
neer gaat het spectaculaire plaatje
ten koste van de veiligheid. Orga-
nisatoren zijn bereid de sneeuw
met een lepeltje uit Groenland te
halen als daarmee bereikt wordt
dat de wedstrijd kan doorgaan.
Kwaliteitseisen worden aan de wit-
te poeder niet gesteld. Anders ge-
zegd: met het belang van de afda-
ler werd een loopje genomen.

nummer van de skisport, het
scoort heel hoog in de kijkcijfers
en is dus geliefd bij de adverteer-
der. „Het moet steeds sneller en
spectaculairder. Alleen om de sen-
satiehonger van de tv-kijker te
bevredigen", is de mening van Pe-
ter Wirnsberger, ook al zon vete-
raan-afdaler.Vorig jaar werd de skiwereld met

de neus op de feiten gedrukt. In de
kwalificatiewedstrijd voor de afda-
ling van Wengen overleed Gemot
Reinstadler. Hij had meer lef dan
Van Es en Slootweg, maar ontbeer-

Plots ging het niet meer om ge-
scheurde kniebanden en een op-
spelende meniscus. De vraag of je
skiërs met snelheden van 145 kilo-
meter per uur de berg af mag stu-
ren stond centraal. In Wengen is de
gemiddeldesnelheid in tien jaar 10
tot 15 kilometer hoger komen te
liggen. De afdaling is het konings-

Lefgozers
yp de racecircuits werden voor de
toTnule 1-coureurs chicanes opge-

om het steeds snellere?toeriaal in te tomen. Maar een af-
ding,met te veel bochten en extra
Pgeworpen hindernissen is geen
jdaling meer. Niet de durfal wint
*? dat geval maar de technicus.>>We gaan iedere keer tot de grens,orns ook ietsje verder. Routine en
elfvertrouwen helpen het risico te

Inmiddels is ook de Olympische
afdaling in Val d'lsère vastgesteld

De toppers zullen de opdracht van
Killy en Russi best kunnen uitvoe-
ren. Hoewel: op de ijzige piste in
Garmisch ging 12 januari de halve
wereldtop onderuit. Berni Huber
brak een borstwervel, Robert Boyd
raakte zwaar geblesseerd aan zijn
kniebandend en bij Atle Skaardal
scheurden ze af. Voor de Noorse
favoriet op de afdaling was de
Olympische droom over. Als de
sterrren het karwei al niet klaren
dan valt te vrezen voor de veilig-
heid van de tweede garnituur en
de avonturiers uit de exotische lan-
den. Zo verstandig als de Neder-
landers Van Es en Slootweg zullen
ze niet zijn: met van angst knik-
kende knien is het moeilijk afda-
len.

Grenzen
De Internationale Ski Federatie
heeft in de voormalige chef-trainer
van de Italianen Sepp Mesner een

winterspelen 1992Limburgs dagblad
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Alvorens u deuren en keuken
uitbreekt en nieuw aanschaft,
raadpleeg eerst ons. Het
PORTAS-alternatief: uit
oud wordt „nieuw", staat
borg voor de beste kwaliteit,
een faire prijs en 'opservice.
Ook voor radiatorkasten en
badkamermeubels.

Van Wel b.v.
Hoekerweg 4, Bunde «wii

[ 043-647833 JJ

TIMMERPANELEN
in zw.vuren, grenen en meranti.
20 tot80 cm breed.
Dikte 20, 24 en 28 mm.
MDF-plaatB-30mm.

TRIPLEX-MULTIPLEX
1-40 mm.KUNSTSTOF panelen in
kleuren nerf-dessins.
FINEER in 12 houtsoorten.
Wij zagen perfect op maat en
voeren alle machinale bewerkingen
uit. Ook eigen materiaal.

GEURTENHOENSBROEK
.045-212531, Hommerterweg 27
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De HondaConcerto. Standaard met
peuterspeelzaal en hondenkennel.
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Als er iets opvalt aan de Concerto dan is het wel zijn ruimte. Makkelijk met het precieze, zuinige PGM-FI injektiesysteem. Overzijn uitstekende wiel-
£xtra aantrekkelijk aanbodtfm 31 maart

toegankelijk via vijfwijdopenslaande deuren. Nog eens uit te breiden ophanging, zijn perfekteafwerking en zo kunnen we nog wel even doorgaan.

door de in tweeën neerklapbare achterbank. Of het nu voor twaalf tekkels is of voor uw kroost. Voor Als unu bij ons langskomt voor een proefrit, weet u precies waar we het over hebben. Komt u vóór

34 bakken geraniumsof voor een paar fietsen. 31 maart, dan kunnen wij u een extra aantrekkelijk aanbod doen. Wel uw kin- f*ï J~*|
Daarnaast is-ie ook uiterst komfortabel. Met zijnprettige, geluidsarme interieurenzijnrustige weggedrag derenen uw hond meenemen natuurlijk. 'n Honda gaatzn eigen weg. Ltü
lijkt zelfs de langste rit niet lang meer. En dan hebben we het nog niet eens over zijn 16-kleppen motor (De Honda Concerto vanaf f. 31.390,-. Prijs mcl. BTW, excl. afleveringskosten.) HORTDA

Kijk zelf hoeruim de Concerto is bij:

GarageKnops 8.V., Crombag Auto's BV, AutobedrijfRotor 8.V., AutoCentrum Amby 8.V.,
Sittarderweg 10, Bom, 04498-53434; Rijksweg Z 236, Geleen,046-746260; Heerlerbaan 229, Heerlen, 045-416900; Bergerstraat 11, Maastricht, 043-632880.

■

tempo-team
uitzendbureau^
TECHNIEK
Constructeur/tekenaar m/v
vooreen apparaten-bouwbedrijf in Brunssum.
U ontwerpt en tekent luchtkoeler-instaliaties en
warmte-wisselaars ten behoeve van de petro-
chemische industrie. Wij zoeken een HTS-er WTB-
Bij voorkeur hebt u ervaring in deze branche en bef)'
bekend met het werken met computers. Leeftijd: 30
tot 40 jaar. Deze baan biedt goedetoekomstpers-
pectieven en de mogelijkheidtot een vast dienst-
verband is niet uitgesloten.
Informatie: 045 - 27 38 38, Nicole Offermans
Brunssuti, Lindeplein 15

/^LETOPSLICHTS^
TWEE DAGEN VERKOOP

I van VESTEN en TRUIEN
Groothandel Topmerk biedt aan:
(rechtstreeks aan partikulier) zijn

monsterkollektie truien/vesten/pullovers.
Deze truien/vesten/pullovers, bestaande .
uit wol/katoen, hebben een winkelwaarde

tussen ’ 150.-en ’250.-.I ÉÉNMALIG■ verkopen wij deze modellen
I VANAF ’ 45.-PER STUK

TevensIUQUIDATIEVERKOOP
bestaande uit:

I * dames- en herenjacks * jassen
ECHT LEDEREN KLEDING
PRIJZEN VANAF ’ 195.-

ABSOLUTE BODEMPRIJS
Vrijdag 7 februari van 12.00 -18.00 uur

Zaterdag 8 februari van 10.00 -16.00 uur
I MOTELHEERLEN
I TerwormlO1 HEERLEN A



De vallei achter het gehucht moet
ooit schilderachtig zijn geweest.
Nu heeft hij veel weg van een im-
mense bouwput. Waarschijnlijk
ziet het er 's winters, als er een dik
pak sneeuw ligt, wat vriendelijker
uit, maar derest van het jaaris het
uitzicht bepaald niet adembene-
mend.

ALBERTVILLE - De vrije oefening bij het turnen
trekt volle zalen. Worden dezelfde bewegingen ge-
maakt met schaatsen onder de voeten dan heb jeéén
van de hoofdnummers van het winterse sportfeest.
Maak je de salto's met ski's onder de benen dan kijkt
een enkele toeschouwer toe, hebben de media nau-
welijks interesse en is het niet meer dan een Olympi-
sche demonstratiesport. Toch is het moeilijker en
oogt het spectaculairder dan dan dekür op de mat en
op de ijzers.

Freestyleskiërs

strijden tegen
onbegrip en
vooroordelen

Tussen kunst
en sport

Freestyle-skiën was op de winter-
spelen in Calgary vier jaar terug
««emonstratiesport, dit keer zou om
ë°ud, zilver en brons gestreden
Roeten worden. Maar opnieuw is
|}et een spek-en-bonen onderdeel.ue bejaarde lOC-leden aan de randvan de piste in Calgary vonden hetballet-onderdeel te lang duren enWaagden over de onduidelijke ju-
rering. Bij het springen landde een"\merikaan hard op zijn hoofd. De
officials brachten onder eikaars
aandacht dat deze acrobatische ac-ues tot 1984 in de Verenigde Sta-ten verboden waren vanwege degevaren.

naat op Papendal komt heel goed
uit.

in het bezit zijn van stalen knieën.
Een combinatie die niet te doen
was, vandaar de splitsing in sprin-
gen, ballet en moguls.»'reestyle-skiërs zijn clowns, dat

lmago hebben we en kom daar numaar eens vanaf', zei Martien Nou-
jvenvoordat zij haar kür in Calgary
oesloot met een keurige vijfde
Plaats. Ze hoopte dat het allemaal
oeter zou gaan als haar sport écht
Ulympisch werd. Dat laat dus nog
j;venop zicht wachten.Freestyle inte herkansing, op twee van de drie
onderdelen. Alleen de bedwingersan de mogul-piste gaan voor deecnte medailles.

De moeilijkheden van de Buckel-
piste kennen de vakantiegangers
die van het parkoers afraakten en
op handen en voeten naar beneden
gekomen zijn. Vooral in de Ver-
enigde Staten, waar spectaculair
hoog scoort, is dit onderdeel van
het freestyle-skiën populair. ledere
wintersportplaats in de States
heeft wel een berg die speciaal ge-
prepareerd wordt als Mogul-piste.
Technisch is het verreweg het
moeilijkste onderdeel. Jemoetvan
hoog naar laag, zonder teveel van
rechts naar links uit te waaieren.
De knieën krijgen klap op klap.

De springer neemt een aanloop
naar een drie meter hoge krom lo-
pende schans. Door de snelheid
wordt de skiër gelanceerd, maakt
in de lucht salto's en moet vervol-
gens met beide benen op de grond
komen. Onderweg kun jeniet even
bedenken: ik doe dit en dan dat.
Nee, vooraf moet aan de vijfjuryle-
den meegedeeld worden wat de
plannen zijn, de actie wordt beoor-
deeld op uitvoering en moeilijk-
heidsgraad. Michiel deRuiter is de
enige Nederlander die een drie-
dubbele salto maakt met een en-
kelvoudige schroef. Tegen de in-
ternationale toppers die een,
sprong maken met vier schroeven
komt hij nog even tekort.

Waterbak
tn Miehiel de Ruiter bij het sprin-gen en Jeanette Witte bij het ballet
neeft Nederland twee vertegen-
woordigers, bij het enige freestyle-onderdeel dat wèl volledige Olym-pisch is ontbreekteen vaderlandse
/«ter. Niet zo onlogisch overigens,
"ant de waterbak is een prachtig
«ternatiefvoor salto's maken in de
fneeuw en de balletuitvoering

je op de vele kunstbanen in
uitstekend oefenen,

een berg met sneeuw en bob-
els hebben we tussen Groningenen Maastricht niet, vandaar.

" Hoogstandje van Michiel de Ruiter, de ambassadeur in hetfreestyleskièn.
Foto: SOENARCHAMID

Speed-ski
Aan het programma in Albertville
is nog een spectaculaire demon-
stratiesport toegevoegd: speed-ski.
Een onderdeel, waarbij de lOC-
officials diehet freestyle te gevaar-
lijk vonden, zich nog wel eens ach-
ter de oren zullen krabben. Een
steile helling-(zon zestig procent),
zonder . bochten, met een lengte
van éénkilometer is het wedstrijd-
terrein. Vijfhonderd meter aan-
loop, vijfhonderd meter uitloop en
daartussen wordt gedurende 50
meter de snelheid gemeten. De ki-
lometerteller slaat uit tussen de
180 en 225 kilometer. Een snelheid
die toch zon veertig tot tachtig ki-
lometer hoger ligt dan wereldkam-
pioenFranz Heinzer op de afdaling
haalt.

De balletuitvoering wordt gedaan
op een vrijwel vlak stukje sneeuw
van 250 meter lengte en 40 meter
breedte. Op het hoogste punt
wordt begonnen. Je moet de hele
piste gebruiken voor de kür op
muziek met draaien, sprongen,
danspassen en salto's. De jury
moet in 135 seconden overtuigd
worden. De ski's zijn kort, de stok-
ken langen sterk, want die moeten
het gewicht kunnen dragen bij de
salto's. Dat Michiel de Ruiter vier-
voudig kampioen geweest is op de
trampoline en Jeanette Witte deel
heeft uitgemaaktvan het turninter-

yftien jaar terug waren de drieonderdelen met elkaar verbonden.J-te winnaar van het freestyle skiën
£*°est kunnen duikelen, op mu-tek kunnen dansen en voor hetoverwinnen van de kleine bobbels

’Meer angst voor kou dan voor snelheid’
ALBERTVILLE - De
sportieve droom - deelne-
men aan de Olympische
Spelen van Albertville en
Barcelona - gaat voor
Edwin Moses niet in ver-
vulling, mogelijk wel
voor Dudley den Duik.
De koning van de horden
verspeelde zijn plaats als
remmer in de bobslee
van Shimer bij de Ameri-
kaanse selectiewedstrij-
den. Helemaal eerlijk is
dat niet gegaan, tenmin-
ste dat beweert de proce-
derende Moses.

Dudley den Duik hoefde geen
Proeve van bekwaamheid af te leg-gen om als duo-passagier in de sleevan de Nederlandse Antillen te ko-nen. Procederen is ook niet nodig,«art Carpentier Alting zocht eenPortieve bijrijdervoor zijn tweede
optreden bij de winterspelen. De

van het recreatiecentrum
netland - wonend in Wassenaar,geboren in Willemstad - debuteer-

de vier jaarterug op deSpelen metart Drechsel, een vriendje, geen
PSDOrtei" Bij een serieuzere aan-Pak paste een echte atleet, vandaareen telefoontje naar deKNAU. Wie
de beste Antilliaanse sprinter?

Aa antwoord op die vraag stondan de zijde van Leroy Burrell in
"* series van de 100 en 200 meterOP het WK in Tokio. Dudley den
.nik, 19 paS) geboren op de Antil-
|ft> scholier op de MTS in Rotter-

Antilliaan
Dudley den Duik
zoekt met
gehuurde
bobslee
het avontuur

j\.e moet proberen naast Burrell tenven. Dat werkte verlammendup de 100 meter. Mijn tijd was
J*teht. De 200 meter wilde ik niet
■ eer lopen, ik had last van een
tessure. Met hulp van een Japan-e fysiotherapeut knapte ik op. Ik

Probeerde nietnaast Burrell te blij-,en» liep minder geforceerd en
aaide een persoonlijk record".

r*a 5 21.65 was de tijd van Dudley
UP «e 200 meter, 10.65 had hij alfjaan op de 100.
"Üde de beste Antilliaanse atleetan ditmoment ook in debobslee?ioevalhg. Edwin Moses maakte in-\okio propaganda voor het bob-
teen en schoot ook de loper van

"e Antillen aan. Terug in Neder-and kwam het verzoek van stuur-man Carpentier Alting. „Ik zochteen tweede sport", zegt Dudley
Duik „Atletiek is voor mij ei-

genlijk geen sport meer, het is een
«loeten geworden, een kwestie van
?° goed mogelijk presteren. Train
Je door ziekte of blessures een"eek niet dan voel je dat als een°tap achteruit, dan bekruip je het
gevoel datje iets mist. Het lichaam
Vfaagt om lopen".

Wonder
denDuik gaat op school inRotterdam, woont in Vlaardingen.

| N,a het avondeten traint hij dage-njks twee uur, bij terugkeer wachtn°g het huiswerk. „Op de WK
sprak ik een loper uit Peru. Die
tooest lopend naar zijn werk,
zwoegde de hele dag en ging ren-
end naar de atletiekbaan. Na een
Uurtje gingen daar de lampen uit,

hij moest danin het donkerverder
en rende vervolgens weer naar
huis. Onder die omstandigheden
zijn de tijden die hij loopt een won-
der".
De omstandigheden zijn even ge-
brekkig als voor een bobber in een
land zonder sneeuw en bergen.
Bart Carpentier en Dudley den
Duik trainen in een laantje bij de
woning van hun Nederlandse col-
lega Han Minjon in Huizen met
een slee op wieltjes. Minder ge-
vaarlijk dan in het ijskanaal met
zijn scherpe bochten. „Ik kan me
nog altijd terugtrekken", met die
gedachte reisde Dudley den Duik
naar dekunstbaan van Winterberg.
„Ik had niemand iets verteld over
mijn avontuur in de bob. De eerste
keer beviel niet. De langste minu-
ten van mijn leven. De slee schud-
de enorm, een paar keer kwakten
we tegen de rand. En dan hadden
we nog niet eens een aanloop ge-
nomen. De tweede keer wist ik wat " 'Bobslee-exoot' Dudley den Duik. Hij glijdt namens de Nederlandse Antillen door het

ijskanaal. Foto: FONS EVERS

er gebeuren ging, ik had de smaak
te pakken".

De bobsleebaan is veruit het meest
omstreden onderdeel van alle
Olympische accommodaties. Voor
de aanleg moest zes hectare bos
worden gekapt en 70.000 kubieke
meter grond worden verplaatst.
Omdat de ondergrond zeer insta-
biel bleek, viel het karwei boven-
dien heel wat duurder uit dan de
bedoeling was. In plaats van de be-
grote 80 miljoen frank (ruim 25
miljoen gulden) heeft de bobslee-
baan uiteindelijkruim 200 miljoen
frank gekost. Voor dat geld zit de
gemeente La Plagna tot in lengte
van jaren opgescheept met, zoals
een plaatselijk krant het om-
schreef, „een uiterst giftig cadeau".

Monique Gautier is de auteur van
een bijzonder kritisch rapport over
de milieueffecten van de Spelen
van Albertville. Want in de ogen
van de regionale natuurbescher-
mers is niet alleen voor de bobslee-
baan een forse inbreuk op het
kwetsbare alpine milieu gepleegd.
Ook voor de aanleg van bijvoor-
beeld de skischansen in Courehe-
vel en de afdalingspistes in Val
d'lsère en Meribel hebben heel wat
bomen het loodje moeten leggen
en zijn honderdduizendenkubieke
meters grond verzet. Om hellingen
te stroomlijnen of om tribunes en
parkeerplaatsen te creëren.

De atletiektraining heeft Dudley
denDuik niet aangepast. Hij meldt
zich niet vaker danvoorheen in het
krachthonk. „Om die bob vooruit
te krijgen hoef je geen krachtpat-
ser te zijn, zo gek zwaar is dat ding
niet". En in vorm moet hij toch
ook in deze wintermaanden zijn.
Vorig jaar was hij deelnemer aan
het WK in Sevilla. De prestaties
vielen tegen, opnieuw door een
blessure. „Daar was ik minder ge-
voelig voor in de Antillen, de wer-
king van de zon". Bart Carpentier
Alting beloofde zijn gezel in de
slee een warme onderbroek en
thermo-kleding als hij met hem het
koude avontuur aandurfde. „Dud-
ley zit op school, logisch dat de
kosten voor mij zijn". Het zijn niet
de enige kosten voor Carpentier
Alting. In La Plagne moet hij ook
het verblijf van de officials in het
Olympisch dorp betalen. „De Ca-
nadezen hadden het beter voor
elkaar, daar hadden niet alleen de
sporters maar ook de officials gra-
tis kost en" inwoning. Nu moet je
4000 gulden betalen voor 21 dagen,
een korter verblijf kan niet".

Maar de milieuschade die direct
verband houdt met de aanleg van
de Olympische pistes is nog gering
bij wat er opgeofferd is voor het
'randgebeuren'. Voor de huisves-
ting van de tweeduizend atleten,
de ruim zevenduizend journalisten
(!)' en de vele honderdduizenden
bezoekers is links en rechts op gro-
te schaal gebouwd. Bestaande win-
tersportoorden zijn fors uitgebreid,
vaak ten koste van bossen en in de
wijde regio is het wegennet flink
verbreed om de stroom van naar
schattingeen miljoenbezoekers op
te kunnen vangen. Ook dat is op
veel plaatsen ten koste van de na-
tuur gegaan.

Gehuurde slee
De trainingsbijdrage van het lOC
(6000 dollar) zorgt er voor dat de
kosten voor de in Willemstad gebo-
ren Carpentier Alting te behappen
blijven. Een slee van 33.000 gulden
heeft hij niet aangeschaft. De af-
schrijving is hoog en de markt
brengt steeds nieuwe modellen.
Daarom huurt deAntilliaanse bob-
ber in Dresden voor 110 mark per
dag een slee. Om de ereplaatsen
speelt hij niet mee, maar ook tot de
jokers van de Spelen behoort hij
niet. „Als je in Calgary 29stewordt
in een veld van 44 dan heb je kre-
diet verdiend", zegt de bobber die
het spijtig vindt dat rodelaars en
bobbers ondergebracht zijn in een
apart dorp en niet in een gezame-
lijk groot onderkomen als in Calga-
ry.

Vincent Derkenne, een milieuadvi-
seur van de regio Savoie, vindt de
kritiek van de natuurbeschermers
„overdreven". „Voor het eerst in
de geschiedenis van de Olympi-
sche Winterspelen hebben we hier
planmatig geprobeerd te milieu-
schade te beperken. Op sommige
plaatsen is dat uitstekend gelukt;
elders mischien wat minder", zegt
hij relativerend. De uitbreiding
van het wegennet in de regio heeft
volgens hem niet zozeer met de
Spelen te maken. „Veel projecten
lagen aï jarenlang op de tekentafel.
Vanwege de Olympische Spelen
hebben we ze versneld uit kunnen
voeren. Zonder 'Albertville' was
het allemaal een paar jaar later ge-
beurd".

De gezelligheid van één groot
Olympisch dorp snuiftDudley den
Duik mogelijk op in Barcelona. In-
dividueel heeft hij geen kans, maar
met debeste Antilliaanse sprinters
is hij hard aan het oefenen om de
limiet op de estafette te halen. Het
zou een bijzondere prestatie zijn,
hoewel het altijd nog unieker kan.
Bill Eagan nam in 1932 niet alleen
deel, hij won als atleet en bobber
ook nog tweemaal goud.
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’Winterspelen
een kleine
milieuramp’
ALBERTVILLE - Albertville en
omjjeving staan vijftien dagen lang
in de schijnwerpers. De regio Sa-
voie in de Franse Alpen vormt het
toneel van de Zestiende Olympi-
sche Winterspelen, het grootste
sportevenement dat deze eeuw in
Frankrijk plaatsvindt. Ruim 2000
atleten uit zestig landen strijden in
Albertville en omgeving om 57
olympische gouden plakken. De
totale kosten van het spektakel
zijn eveneens tot olympische hoog-
ten gestegen. Ruim elf miljard
frank, een kleine vier miljard gul-
den. Wordt het niet een beetje te
gek, zo vragen critici zich hardop
af. Volgens milieubeschermers zijn
de Winterspelen in de huidige,
grootschalige vorm een regelrech-
te ramp voor het kwetsbare milieu
in de bergen. De forse schade aan
het milieu is volgens hen moeilijk
te rijmen met de olympisportieve
verbroedering.

Het gehuchtLa Roche telt een vijf-
tiental huizen. Een paar oude,
schilderachtige boerderijen maar
ook chalets en zomerhuisjes van
recenter datum. De uiteenlopende
bouwsels hebben twee dingen ge-
meen: ze liggen aan devoet van de
olympische bobsleebaan en ze
staan vrijwel allemaal te koop. En
die twee zaken hebben alles met
elkaar te maken.

Sinds de plaatselijke autoriteiten
debewoners van het op 1800 meter
hoogte gelegen gehucht van gas-
maskers hebben voorzien, zit de
schrik er goed in. De betonnen
bobsleebaan wordt namelijk ge-
koeld met behulp van 45 ton vloei-
baar ammoniak. Een chemische
bom, menen critici. De organisatie
van de Spelen zweert dat de instal-
latie honderd procent veilig is. Het
uitdelen van gasmaskers aan de
omwonenden is slechts een stan-
daard veiligheidsmaatregel, zo
heet het. De bewoners van La Ro-
che nemen het zekere liever voor
het onzekere. Al geeft niemand
ronduit toe dat hij zijn huis verko-
pen wil vanwege de naburige bob-
sleebaan.



ALBERTVILLE - Is de jeugdig
ijshockeyer Erie Lindros een s»!
perman of een ordinairekracht***!
Ser? De 18-jarige bengel, 98 te
schoon aan de haak, wordt nu *■
gezien als de opvolger van delf
gendarische Wayne Gretzky. $
Canadese tiener beschikt over eö>
briljante techniek, een uitsteken*
'stickhandling' en een enorm h 3"
schot. Critici daarentegen vind*
hem niet meer dan een ongedis^
plineerde krachtpatser. Erie 1*
dros wordt gevierd en verguis'
Hij wordt begeerd door tal va"
clubs. Onlangs werd hem zelfs H
tienjarig contract aangeboden t»
waarde van tachtig miljoen guld^1

Lindros, vorig seizoen goed vo°'
71 treffers, 78 assists en 189 s\s
minuten in 57 duels, ginger nieto';

De duurste

Het juweel
ALBERTVILLE - Het kunstrij*l

op de schaats wordt gezien als *parel van de Spelen. Alles dra*1!
om perfectie, gratie en uitstraling
In de wereld van de dubbele *drievoudige Axels (genoemd na*
de Noor Axel Paulsen) en de Bi-*
bergers gaat de aandachtvooral uj
naar twee vrouwen: de Japan.
Midori Ito (22 jaar) en de Ame-Jkaanse van Japanse afkomstKris'i
Yamaguchi (21 jaar). Ito danst "f
passages uit het pianoconcert w
Rachmaninoff en Yamaguchi °''The blue Danube' en de 'Malag^
na.

ALBERTVILLE - Jan Bokloev^
troduceerde hem. Vier jaar ge^
den. Ongewild. De schansspringjj
dreigdetijdens zijn trainingsvluc"1:
van de glijbaan ten val te kome?
Hij spreidde zijn ski's in een/
vorm en bleef tot eigen verbazi"?
op de been. Bovendien kwam W
verder dan ooit. De V-stijl wasf
boren. Sindsdien is het een raf?
geworden. Toni Nieminen, n«!
16-jarige Finse schansgenie, haj|
slechts vier weken nodig om zie
de nieuwe techniek eigen te m*
ken. Daarnaast werden alle Worf*
cupwedstrijden met de V-spron ■gewonnen. Niet iedereen was b*j'
met de revolutionaire wijzigt
van detechniek, maarnu gaat ze'*j
meest hardnekkige tegenstand^
overstag. Moet overstag. Ernst Vf
tori („Als de vogels me zien spri"!
gen, gaan ze lopen") en de Dvi's
toppers Dieter Thoma en Je"^
Weissflog bijvoorbeeld. Zij hebb6"
van hun trainers de strikte oh
dracht gekregen om nog voor d*|
Spelen op de V-stijl te trainen.

Nieuwe stijl

Spelen op televisie
ALBERTVILLE - De Winterspel
worden deSpelen van de langer«!
zen. De accommodaties liggen
deeld in een totaaloppervlak v,
1600vierkante kilometer.De gr""
ste afstand (Val d'lsere-Les &
sies) bedraagt 118km.

Lange reizen

ALBERTVILLE - De plaatselijk
bevolking vreest een grote «"*
keerschaos tijdens de Spe'e.
Vooral hevige sneeuwval zou vo
enorme overlast en vertraging
nen zorgen. Drie uur voor en "elkewedstrijd wordt hetverkeer1*
de regio platgelegd. Pendelbus^;
en deTGV zorgen voor hetvervo^
van personen.

Verkeerschaos

(Alle programma's op Nederland 3)

ZATERDAG 8FEBRUARI
12.45-13.00 Opening Winterspelen 1992.
13.00-15.30 IJshockey: Canada-Frankrijk.
15.30-16.25 Portretten Nederlandse deelnemers.
16.25-16.55 IJshockey:

Noorwegen-Tsjechoslowakije.
16.55-18.45 OpeningsceremonieAlbertville '92.
19.30-20.00 IJshockey:

Noorwegen-Tsjechoslowakije.
20.25-21.15 Samenvatting openingsceremonie.
21.30-22.30 IJshockey: Zwitserland-GOS.
22.30-22.50 Studio Moutiers.
23.23-23.45 Terugblik op de eerste dag.

ZONDAG 9 FEBRUARI
09.30-10.00 Studio Hilversum: terugblik
10.00-11.15 Cross Country: 15km. vrouwen.
11.15-12.00 Rodelen: leen 2e run mannen.
12.10-13.30 Skiën: afdaling mannen.
13.30-15.55 Skispringen: 90 m. schans.
15.55-19.00 Schaatsen: 3000 m.vrouwen.
19.00-20.00 Hoogtepunten van de dag: samenvatting

ijshockey (Zweden-Polen).
20.15-22.30 Kunstrijden op de schaats: verplichte

kuur paren en ijshockey
(Duitsland-Finland).

22.30-22.50 Studio Moutiers.
23.05-23.55 IJshockey: Italië-GOS.

MAANDAG 10FEBRUARI
09.30-10.00 Studio Hilversum: terugblik vorige dag.
10.00-12.00 Cross Country: 30 km. mannen.
12.07-13.30 Skiën: afdaling combinatie mannen.
13.30-15.30 IJshockey: Noorwegen-GOS.
15.30-15.55 Rodelen: 3e en 4e run mannen.
15.55-17.30 Schaatsen: 500 m. vrouwen.
19.00-20.00 Hoogtepunten van de dag.
20.25-20.50 IJshockey: Tsjechoslowakije-Frankrijk.
21.05-22.30 IJshockey: Canada-Zwitserland.
22.30-22.50 Studio Moutiers.
23.28-23.55 Samenvatting van de dag.

DINSDAG 11 FEBRUARI
09.30-09.55 Studio Hilversum: terugblik.
09.55-11.30 Skiën: slalom combinatie mannen, le

run.
11.30-12.00 Skispringen: combinatie 90 m.
12.07-13.00 Skispringen: combinatie 90 m.
13.00-13.40 IJshockey: Finland-Polen.
13.40-13.55 Rodelen: le en 2e run, vrouwen.
13.55-14.45 Skiën: slalom combinatie mannen, 2e

run.
14.45-15.30 IJshockey: Finland-Polen.
15.30-16.30 Biathlon.
16.30-19.00 IJshockey: Duitsland-Verenigde Staten.
19.00-20.00 Hoogtepunten van de dag.
20.25-20.50 Kunstrijden op de schaats: Vrije kuur

paren en ijshockey Zweden-Italië.
21.05-22.30 Kunstrijden op de schaats: vrije kuur

paren en ijshockey Zweden-Italië.
22.30-22.50 Studio Moutiers.
23.32-00.00 Samenvatting van de dagenKunstrijden

op de schaats (vrije kuur paren).

WOENSDAG 12FEBRUARI
09.30-10.00 Studio Hilversum: terugblik vorige dag.
10.00-11.30 Biathlon: 10km. mannen
11.30-12.00 Rodelen: voor vrouwen.
12.07-13.15 Skiën: afdaling combinatie vrouwen. ■

13.15-15.30 IJshckey: Noorwegen-Canada.
15.55-19.00 Cross Country: 15km. mannen.
19.00-20.00 Hoogtepunten van de dag.
20.22-20.50 IJshockey: GOS-Tsjechoslowakije.

21.02-22.30 IJshockey: Frankrijk-Duitsland.
22.30-22.50 Studio Moutiers.
23.32-23.55 Samenvatting van de dag.

DONDERDAG 13 FEBRUARI
09.30-09.55 Studio Hilversum: terugblik.
09.55-11.00 Skiën: slalom combinatievrouwen, le

run.
11.00-12.00 Cross Country: 10km. mannen.
12.07-13.00 Ski artistique: halvefinales en finale.
13.00-13.50 IJshockey: Polen-Italië.
13.50-14.40 Skiën: slalom combinatievrouwen, 2e

run.
14.40-18.15 Schaatsen: 5000 m. mannen met in de

dweilpauzes ijshockey (Polen-Italië) en
cross country 5km. vrouwen en slalom
skiën.

19.00-20.00 Hoogtepuntenvan de dag.
20.25-20.50 IJshockey: Verenigde Staten-Finland.
21.05-21.50 Kunstrijden op de schaats: verplichte

kuur mannen.
21.50-22.30 IJshockey: Duitsland-Zweden.
22.30-22.50 Studio Moutiers.
23.32-23.55 Samenvattingvan de dag en kunstrijden

op de schaats(verplichte kuur mannen).

VRIJDAG 14FEBRUARI
09.30-10.00 Studio Hilversum: terugblik.
10.00-12.00 Biathlon: 3 x 7,5 km. vrouwen.
12.07-12.55 Rodelen: 2-mans mannen.
12.55-15.55 IJshockey: GOS-Frankrijk en

skispringen 120m.
15.55-17.30 Schaatsen: 1000 m.vrouwen.
19.00-20.00 Hoogtepunten van de dagen ijshockey

(Zwitserland-Noorwegen).
20.23-20.50 IJshockey: Tsjechoslowakije-Canada

met in depauzes kunstrijden op de
schaats (ijsdansen).

21.00-22.30 Vervolg ijshockey
(Tsjechoslowakije-Canada) met in de
pauzes kunstrijden op deschaats
(ijsdansen).

22.30-22.50 Studio Moutiers.
23.32-00.00 Samenvatting van de dag.

ZATERDAG 15FEBRUARI
09.30-10.00 Studio Hilversum.
10.00-10.30 Bobsleeën: 2-mans, le manche.
10.30-11.15 Cross Country: 15km. mannen

achtervolging.
11.15-12.00 Bobsleeën: 2-mans, 2e manche.
12.07-13.30 Skiën: afdaling vrouwen.
13.30-13.45 Bobsleeën: 2-mans.
13.45-14.25 IJshockey: Italië-Duitsland.
14.25-15.35 Schaatsen: 500 m. mannen.
15.35-16.00 IJshockey: Italië-Duitsland.
16.00-16.25 Cross Country: 10km. vrouwen.
16.25-19.00 IJshockey: Finland-Zweden.
19.00-20.00 Hoogtepunten van de dag.
20.25-20.50 Kunstrijden op de schaats: vrije kuur

mannen.
21.05-22.30 Kunstrijden op de schaats: vrije kuur

mannen met in de pauzes ijshockey
(Verenigde Staten-Polen).

22.30-22.50 Studio Moutiers.
23.25-00.00 Samenvatting van de dag en ijshockey

(Verenigde Staten-Polen).

Accreditaties: 43.000 personen
Media: 8000 personen

Cijfers Spelen
Olympische medailles: 330
Olympische accommodaties: 13
Steilste piste: Les Ares (70%)
Grootste stadion: Ceremonie^
dion (30.000 plaatsen)
Duurste stadion: schanssprinir
(39 miljoen gulden)
Olympisch budget: 1315 milj0*'gulden
Duurste tv-contract: CBS, 450 H*"
joen gulden
Vrijwilligers: 8000 personen
Politie en bewaking: 9600 pers
nen

Meeste succes
ALBERTVILLE - De meest S^cesvolle Olympische winteratlet6,
(resp. naam, discipline, goud,
ver en brons):

Skoblikova (Sov)schaatsen 6",
Clas Tubberg(Fin) schaatsen 5 1 (Erie Heiden(USA) schaatsen 5 0
Jerberg (Zwe) langlauf 4 3 .
G. Kulakova (Sov) langlauf 42 'Ballangrund (Noo) schaatsen 4 2
Gunde Svan (Zwe) langlauf 4 } (J. Grischin (Sov) schaatsen 4 1 «
A. Tichonov (Sov) biathlon 4 ~N. Zimjatov (Sov) langlauf 4} jM. Nykanen (Fin) schansspr. 4 1 jTh.Wassberg (Zwe) langlauf 4 0 jR. Smetanina(Sov) langlauf 3 ■>.Karin Kania (Dvi) schaatsen 3 4 .
Y. Hakulinen (Fin) langlauf 3 3 |

20.30-20.50 Kunstrijden op de schaats: verplichte
kuur vrouwen.

21.05-22.30 Kunstrijden op de schaats: verplichte
kuur vrouwen met in de pauzes
ijshockey.

22.30-22.50 Studio Moutiers.
23.32-00.00 Samenvatting van dedag.

DONDERDAG 20 FEBRUARI
09.30-10.00 'Studio Hilversum.
10.00-11.45 Skiën: slalomvrouwen, lerun.
11.52-19.00 Schaatsen: 10km. mannen met in de

dweilpauzes biathlon (20km. mannen),
ijshockey (wedstrijd om de 11eplaats) en
skiën (slalom vrouwen).

19.00-20.00 Hoogtepunten van de dag.
20.25-20.45 IJshockey: wedstrijdom de 5e t/m 8e

plaats.
21.00-22.30 Schaatsen (shorttrack) met in de pauzes

ijshockey (wedstrijd om de 5e t/m 8e
plaats).

22.30-22.50 Studio Moutiers: met o.a. de
belevenissen van deNederlandse
deelnemers.

23.32-00.00 Samenvatting van dedag, ijshockey (5e
t/m 8e plaats) enrestant schaatsen
(shorttrack).

VRIJDAG 21 FEBRUARI
09.30-10.00 Studio Hilversum.
10.00-12.00 Bobsleeën: 4-mans (le manche) en cross

country (30 km. vrouwen).
12.07-12.55 Bobsleeën: 4-mans (2e manche) en cross

country (30 km. mannen).
12.55-15.30 IJshockey: wedstrijd om de negende

plaats.
16.55-19.00 IJshockey: halve finale.
19.00-20.00 Hoogtepunten van de dag en ijshockey

(halve finale).
20.30-20.50 Kunstrijden op de schaats:vrije kuur

vrouwen.
21.02-22.30 Kunstrijden op de schaats (vrije kuur

vrouwen) en ijshockey(halve finale).
22.30-22.50 Studio Moutiers.
23.32-00.00 Samenvatting van de dag, kunstrijden op

de schaats(vrijekuur vrouwen) en
ijshockey (halve finale).

ZATERDAG 22 FEBRUARI
09.30-10.00 Studio Hilversum.
10.00-12.30 Skiën: slalommannen, lerun.
12.37-13.15 Bobsleeën: 4-mans (3e en 4erun).
13.15-14.00 Cross Country: 50 km. mannen.
15.30-16.00 IJshockey: om de zevende plaats. .16.00-18.00 Kunstrijden op de schaats: demonstratie.
19.00-20.00 Hoogtepunten van de dagen ijshockey

(om de vijfde plaats).
20.25-20.50 Schaatsen: shorttrack.

21.02-22.30 IJshockey: om de 3e plaats
met in de pauze schaatsen (shorttrack).

22.30-22.50 Studio Moutiers.
23.25-00.00 Samenvatting van dedag, schaatsen

(shorttrack), ijshockey (om de derde
plaats).

ZONDAG 23FEBRUARI
13.45-14.10 Studio Hilversum.
14.10-17.30 IJshockey: finale.
17.30-18.30 Terugblik op deSpelen.
18.45-19.00 Studio Sport.
19.00-20.20 Studio Sport: met een rechtstreeks

verslag van de sluitingvan de
Olympische Spelen.

20.20-21.00 Studio Sport.
21.00-21.30 Studio Moutiers.
21.30-22.00 Terugblik op de laatste dag.

ZONDAG 16 FEBRUARI
09.30-10.00 Studio Hilversum.
10.00-12.00 Bobsleeën (2-maris) en biathlon (4 x 7,5

mannen).
12.07-14.35 Skiën: superG mannen.
14.35-15.30 Skispringen: 120m.
15.30-15.55 IJshockey: Frankrijk-Noorwegen.
15.55-18.30 Schaatsen: 1500 m. mannen.
18.50-20.00 Hoogtepunten van de dag en ijshockey

(Tsjechoslowakije-Zwitserland).
20.14-22.30 IJshockey: Canada-GOS met in depauze

kunstrijden op deschaats (ijsdansen,
verplichte kuur).

22.30-22.50 Studio Moutiers.
23.05-00.00 Samenvatting van de dag.
MAANDAG 17FEBRUARI
09.30-10.00 Studio Hilversum.
10.00-11.30 CrossCountry: 4x5 km. vrouwen.
11.30-12.00 Studio Hilversum: met o.a. een

voorbeschouwing op de 5000 m.
schaatsenvoor vrouwen.

12.07-14.15 Skiën: super G voor vrouwen.
14.15-15.30 Skispringen: 90 m.
15.30-15.55 IJshockey: Polen-Duitsland.
15.55-19.00 Schaatsen: 5000 m.voor vrouwen.
19.00-20.00 Hoogtepuntenvan de dag en ijshockey

(Finland-Italië).
20.22-20.50 IJshockey: Zweden-VerenigdeStaten

met in depauzekunstrijden op de
schaats (ijsdansen).

21.00-22.30 IJshockey: Zweden-VerenigdeStaten
met in de pauzekunstrijden op de
schaats(ijsdansen).

22.30-22.50 Studio Moutiers.
23.32-23.55 Samenvatting van dedagen kunstrijden

op de schaats (ijsdansen).
DINSDAG 18 FEBRUARI
09.30-10.00 Studio Hilversum.
09.55-12.00 Skiën: reuzenslalom mannen, lerun.
12.07-12.55 Cross country: 4x 10km.
12.55-13.55 IJshockey: wedstrijd om de 9e t/m 12

plaats.
13.55-15.30 Skiën: reuzenslalom mannen, 2e run.
15.30-15.55 IJshockey: wedstrijd om de 9ë t/m 12

plaats.
15.55-18.00 Schaatsen: 1000 m. mannen.
19.00-20.00 Hoogtepunten van de dagen Noorse

combinatie3xlokm. en ijshockey
(kwartfinale).

20.25-20.45 Schaatsen: shorttrack.
21.00-22.30 IJshockey (kwartfinale) met in de pauze

schaatsen (shorttrack).
22.30-22.50 Studio Moutiers.
23.32-00.00 Samenvatting van de dagen schaatsen

(shorttrack) en ijshockey (kwartfinale).
WOENSDAG 19 FEBRUARI
09.30-10.00 Studio Hilversum.
10.00-12.00 Skiën: reuzenslalom vrouwen, lerun.
12.55-13.55 IJshockey: wedstrijdom de 9e t/m 12

plaats.
13.55-15.30 Skiën: reuzenslalom vrouwen, lerun.
15.30-16.00 IJshockey: wedstrijd om de 9e t/m 12

plaats.
16.00-16.55 Biathlon: 15km. vrouwen.
16.55-19.00 IJshockey: kwartfinale.
19.00-20.00 Hoogtepuntenvan de dagen ijshockey

(kwartfinale).
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Historisch hotel
De Stichting Het Schone
Streven heeft zijn streven -betaalbare reizen naar Indo-
nesië, de bouw van twee va-
kantieparken op Java en een
°P Bah, steun aan de bevol-king rond die parken - niet
helemaal waar kunnen ma-
ken. Eigenlijk.alleen de 'rei-
den voor mensen die niet zo
veel kunnen of willen uitge-
ven' voor hun vakantie. De
stichting had beloofd dat de
eigen parken vóór 1 oktober
vorig jaarklaar* zouden zijn en
vat donateurs met ingang vandie datum voor f 2500 een reisyan 21 dagen over Java enBali zoudenkunnen maken.

„Het was een belevenis die ik niet graag zou hebben ge-
mist." Sybrand van Randen uit Nijega (Smallingerland) is
enthousiast over de reis die hij met 'Het Schone Streven'
door een deel van Indonesië heeft gemaakt. „Laten we eer-
lijk zijn, van de twintig leden van onze groep waren de
meesten met enige scepsis op weg gegaan. Wat kon dat
nou wezen, voor zon prijs!" Dat viel mee.

tel, zullen mopperen. Maar
iedereen kan toch rekenen?
ledereen kan toch nagaan wat
een vlucht naar dat land kost
en waar je voor een luxe hotel
zo ongeveer op moet rekenen?
Nou dan. En ik moet zeggen
dat we in keurige hotels in uit-
stekende bedden hebben ge-
slapen en dat we ook verder
prima zijn verzorgd.

Alleen in Linggadjati kon je
duidelijk merken dat het hier
ging om een hotel dat wat uit
de tijd is, wat verwaarloosd
ook. Er waren maar een paar
douches en verder had je
mandi-bakken, waarin je een
emmer water over je hoofd-
moet gooien. Maar er was een
goed zwembad, je had het ge-
voel in een historische omge-
ving te zitten en natuur en
landschap rond het hotel
maakten wel héél veel goed."

Het gevoelen van 'wat moet dit
worden' werd nog eens ver-
sterkt, toen stichtings-man
Tony Crawfurd op Schiphol
meedeelde: „Beste mensen, ik
heb een probleem, de prijzen
in Indonesië zijn met 15 pro-
cent verhoogd." Van Randen:
„Een medereiziger zei toen: ah,
daar komt de aap uit de
mouw." Het vervolg van Craw-
furds toespraakje - 'maar dat
hoeft u niets te kosten, als u
maar even opgeeft wanneer u
niet mee luncht, dat scheelt' -
gaf weer moed. En na aan-
komst in het hotel in Bogor,
het eerste onderkomen op Ja-
va, was het algemene gevoelen,
uitgedrukt door Van Randen:
„Wat er verder ook gebeurt,
deze reis kan niet meer stuk."

Daarom geeft Crawfurd ook
volkomen gelijk dat hij a rai-
son van f 5000 een optie op het
hotel heeft .genomen, ook al
zou de bouw van de drie aan-
vankelijk geplande vakantie-
parken minder kosten dan de
koop van het Linggadjati-
hotel. „Het kan een geweldig
uitgangspunt zijn voor de
stichting. Laat die parken dan
maar even wachten, grond en
fundamenten lopen niet weg.

Eigen tempo
Waar Van Randen heel tevre-
den over is, dat is het reistem-
po. „Je krijgt tijd voor jezelf.
De excursies die de stichting
op het programma heeft, kun
je meemaken of niet, je kunt
eigen uitstapjes organiseren -
je kunt de bus die de stichting
beschikbaar heeft, huren of je
kunt een mini-busje laten aan-
rukken - of je laat dat na. En
onderweg, van de ene bestem-
ming naar de andere, is het
niet noodzakelijk om overal
langs te jakkeren: er is tijd
over om op een ontspannen
manier, zonder je opgejaagd te
voelen, van de omgeving te ge-
nieten."

# Een monument herinnert aan de de Ronde-Tafelconferentie die gehouden werd in hotel
Linggadjati. Het hotel wordt, als alles goed gaat, gekocht door de stichting 'Het Schone
Streven' en zal, met mandi-bakken en al, het middelpunt kunnen worden van goedkope
en toch nostalgische reizen naar Indonesië.

Wandelen op lange
afstand populair

Maar het hotel met zijn histori-
sche waarde en zijn werkelijk
prachtige omgeving kan hét
centrum voor de stichting in
Indonesië worden. Goed, het is
een waagstuk, het gaat om mil-
joenen. Crawfurd zegt slapelo-
ze nachten te hebben uit vrees
voor een mislukking, die, zo
ziet hij dat, zou betekenen dat
hij f 5000 aan donateursgelden
over de balk zou hebben ge-
gooid."

lid of donateur van een organisa-
tie op het gebied van natuur en
milieu.

DONDERDAG 6 FEBRUARI:

MAASTRICHT: Mccc, Forum
100. Mccc Actief, manifestatie
voor sportieve vrijetijdsbeste-
ding. Geopend vandaag en vrij-
dag van 13-22 uur. Zaterdag en
zondag van 10-18 uur.

VRIJDAG 7 FEBRUARI:
MAASTRICHT: Carillonconcert
vanuit de toren van het Stadhuis
door stadsbeiaardier Matthieu
Steins. Van 11.30-12.30 uur.
WEERT: Optreden van Claas en
Jansse Bagge Band. In de Poort
van Limburg, Bassin 5. Vanaf 16
jaar, aanvang 20.11 uur.

ZATERDAG 8 FEBRUARI:

MAASTRICHT: Antiek- en
vlooienmarkt in de Stationstraat,
van 10-16 uur.
MAASTRICHT: Chalet Ber-
grust, Luikerweg 71. Rondlei-
ding in de grotten St.-Pieters-
berg, Noordelijk Gangenstelsel.
Duur ongeveer 1 uur.
MAASTRICHT: Zwembad De
Dousberg, Dousbergerweg tot en
met zondag Nederlandse kam-
pioenschappen Jeugdzwemmen.
MAASTRICHT: Maastricht
Mccc Actief Wandeltocht. Af-
standen 5-10 en 15 kilometer.
Start aan het Mccc Congres Cen-
trum. Start vanaf 9 uur.
BRUNSSUM: Optreden van The
Fundy River Bullet Band uit
België in Casino Treebeek. Aan-
vang 21 uur.
HOENSBROEK: Postzegel- en
muntenbeurs in Volkshuis Pas-
sart, Dennestraat 2 van
13.30-16.30 uur.
BELFELD: Winterwandeltocht,
7-12 en 25 kilometer. Start: café
Maaszicht, Maasstraat 12, vanaf8
uur.

ZONDAG 9 FEBRUARI:
MAASTRICHT: Rederij Sti-
phout, Maaspromenade «27 ver-
zorgt om 11.30 uur een brunch-
boottocht op de Maas. Reserve-
ren noodzakelijk, 043-254151.
LUIK (B): De Luikse zondags-
markt La Batte.
MAASTRICHT: Casino Slavan-
te, Slavante 1 (nabij de ENCI).
Om 14.30 uur een rondleiding in
de grotten St.-Pietersberg, gan-
genstelsel Zonneberg. Duur on-
geveer 1 uur. Toegangsprijzen
voor volwassenen 4 gulden, kin-
deren tot 12 jaar 2 gulden en 25
cent.
MAASTRICHT: Aan de Caber-
gerweg, tegenover ingang Vrede-
stein start om 15 uur een rondlei-
ding in de zogenaamde 'Linie
van Du Moulin', onderdeel van
de oude vestingwerken van
Maastricht. Duur 1 uur.
GULPEN: Rondleiding in de mo-
numentale Neubörger watermo-
len. Aanvang 11 uur, duur onge-
veer 1 uur.
VALKENBURG A/D GEUL:
Vlooien- en rommelmarkt in de
kantine van de Europa-camping
boven aan de Cauberg. Van 10-18
uur.
MAASTRICHT: Voormalige
Noodkerk, Kasteel Neubourg-
weg. Ruilbeurs voor munten, si-
garenbandjes, postzegels en
kaarten. Geopend van 14-17 uur.
MAASTRICHT: Podium Posjet,
Vijverdalseweg 1. Voorstelling
door Ruben's Poppentheater De
Kleine Wereld 'Flierefluiter,
Rammelzak en het Ding Dong
Ding. Reserveren 043-685444.
GELEEN: Creativiteitsbeurs in
het Ontmoetingscentrum 'Plenk-
hoes', Bachstraat 1 bij winkel-
centrum Zuidhof; Geleen-Zuid.
Geopend van 11-17 uur.

WOENSDAG 12 FEBRUARI:
HEERLEN: Voorstelling door
Ruben's Poppentheater in de
Nor, Geerstraat 304. Aanvang
14.30 uur.
MAASTRICHT: Chalet Ber-
grust, Luikerweg 71. Rondlei-
ding in de grotten St.-Pieters-
berg, Noordelijk Gangenstelsel.
Duur ongeveer 1 uur.

" Wij raden onze lezers aan er
rekening mee te houden dat de in
deze rubriek opgenomen evene-
menten zonder ons medeweten
afgelast, verplaatst dan wel uit-
gesteld kunnen worden.

Vijf procent van de Nederlandse
bevolking van vijftien jaar en.
ouder kiest lange-afstand-wan-;
delen als vorm van vrijetijdsbe-
drijf. In de afgelopen drie jaar
hebben 600.000 Nederlanders
één of meerdere keren een stevi-
ge natuurwandeling in eigen
land gemaakt. Vooral hoger ge-
schoolde mensen trekken regel-
matig stevige wandelschoenen
aan.

Alleen dat laatste is waar ge-
haakt: tot nu toe hebben al
2even groepen de rondreis ge-
blaakt, al is de prijs (als ge-
volg van verhogingen van
vliegprijzen en een algemene
Prijsverhoging van 15 procent
'n Indonesië) inmiddels op f
2750 gebracht. Overigens isde reis met twee dagen ver-engd, dus 23 dagen lang. Vantwee parken liggen de funda-
menten - alleen op Bali niet
omdat daar als gevolg van deteruglopende belangstellingvan toeristen een bouwstop
°P logiesaccommodaties rust
f op gehuurde of gekochte
grond.

*-*^ stichting, die lange tijd
met van zich liet horen en
Waarvan menigeen dacht dat
de naam op korte termijn zou
Kunnen worden gewijzigd in
«et Schone Sterven', heeft

«*Us in alle stilte stug doorge-
werkt. Wie een reis heeft be-
taald, heeft die reis ook ge-
haakt of staat geboekt vooreen van de volgende.
Algemeen gevolmachtigde
f ony Crawfurd van de stich-
"ng heeft op Java en Bali uit-
stekende vervangende onder-
komens voor zijn gasten
gevonden, zo blijkt uit het
verhaal van Sybrand van
"banden uit Nijega (Smallin-
gerland) die een van dereizenheeft meegemaakt en enthou-
siast is teruggekomen. En destichting ziet, los van de ge-
Wande vakantieparken, grote

in het hotelUnggadjati.
pit bij Ceribon gelegen hotel
r* het gelijknamige dorpoood in 1946 onderdak aan de
maonesjsche, Britse en Ne-
derlandse delegaties van deftpnde-Tafelconferentie van
"-mggadjaü. In. het schitte-

gelegen bergdorpje werd
°P 15 november van dat jaarde eerste overeenkomst tus-sen Nederland en de repu-
Wiek Indonesia gesloten,
baarbij werd. bepaald dat Ja-va, Madoera en Sumatra alsrepubliek deel zouden uitma-
ken van de nog te vormenVerenigde Staten van Indone-
sië. Sindsdien is het zeventigKamers tellende hotel, eenseen weelderig verblijf' voor
hooggeplaatste ambtenaren,
sterk verwaarloosd: na het
vertrek van de Nederlanderswas er voor dit soort luxe wei-
«'g belangstelling meer. De
wjaarde eigenaren willen hetwel aan de stichting overdra-gen, maar die heeft te weiniggeld.
pP korte termijn zal de eerste1 500.000 op tafel' moeten lig-gen. Daarom zoekt de Stich-

sponsors die haar in staat
«"«nnen stellen dit hotel te ko-.jj^n en wat te moderniseren.wiet in de eerste plaats om ei-gen onderkomens in Indone-
sië te verwezenlijken, ook om:
«* voorkomen dat dit histori-1sche pand verdwijnt. Want
aat gevaar is levensgroot aan-wezig.

Mandi-bakken
Van Randen: „Alleen mensen
die voor deze prijs rekenen op
de luxe van een vijfsterrenho-

Indonesië was Van Randen
niet helemaal onbekend: hij
bracht er lang geleden (hij
werd er 21 jaar) als dienstplich-
tig militair een zware tijd door.
Veel later maakte hij er nóg
eens een reis naar toe. Toen de
mogelijkheid zich voordeed
om voordelig een wat langer
verblijf in Indonesië te boeken,
liet hij dat niet na. „Ik vroeg
me wel af, wat er voor zon
prijs zou kunnen worden gebo-
den, maar als jongeman in In-
donesië had ik al geleerd: ligt
er geen brug, dan slaan we dr
een. Bovendien was de vlucht
heen en terug betaald, je zou
dus altijd terug kunnen. Die
garantie kan de stichting bie-
den door een waterdichte over-
eenkomst met klant en bank,
waarop door een jurist wordt
toegezien."

Natuurbeheer en Visserij (LNV)
wil in de komende tijd 2,5 mil-
joen gulden subsidie verlenen
voor de wandel- en fietspaden in
Nederland. Volgens plaatsver-
vangend LNV-directeur open-
luchtrecreatie K. Pop-Schuite-
maker kan het toekomstig beleid
beter gericht zijn op 'het behou-
den wat we hebben en veilig stel-
len van de paden. De commer-
cie mag wat haar betreft insprin-
gen op de LAW's.

’Kans grijpen’
„Maar als zakenman zeg ik:
zon kans moet je grijpen. Je
moet alle mogelijkheden aan-
wenden om het benodigde
geld op tijd bijeen te krijgen of
anderseen regeling treffen met
de huidige eigenaar. Dat laat-
ste lijkt te lukken, zodat er wat
meer tijd komt om de gelden
bijeen te krijgen. Maar stel dat
het mislukt, dan nog zou ik
niet wakker liggen van die
f 5000, want dat is in feite niet
meer dan een goeie gulden per
donateur. Wél zou ik er moeite
mee hebben, dat het zo prach-
tig gelegen historische hotel
dan misschien afgebroken zou
moeten worden."

Achteraf is onduidelijk gewor-
den hoe groot de groep van fre-
quente gebruikers van de wan-
delpaden is. Een woordvoerder
sluit niet uit dat over vijfjaareen.
nader onderzoek wordt gehou-
den: „De stichting LAW heeft
echter zoveel nieuwe gegevens,
dat voor de komende tijd meer
dan voldoende werk is te verzet-
ten. Met een betrekkelijk klein
onderzoeksbudget zijn zeer op-
vallende gegevens boven water
gehaald."

Het Pieterpad is populair bij de
wandelaars. Ruim 200.000 LA-
W'ers kiezen voor de route tus-
sen Pieterburen aan de Groning-
se waddenkust en de Sint Pie-
tersberg in Maastricht. Verder
zijn het Lingepad, het Visser-
spad, het Gelrepad, de Brabant-
se Kempen, het Vennepaden het
graafFloris V-pad erg in trek.

Een LAW-wandelaar loopt per
dag minimaal vier en maximaal
zeven uur. Maar liefst 84 procent
wandelt 'in gezelschap. Veel
wandelaars maken gebruik van
het openbaar vervoer en noemen
'geestelijke ontspanning' als be-
langrijkste motief om in de na-
tuur te lopen. Respectievelijk 40
en 25 procent van de LAW'ers le-
zen de Volkskrant of NRC-Han-
delsblad.

„Tja, het hotel is wat verwaar-
loosd, dat staat buiten kijf. Er
zal dus wat aan moeten gebeu-
ren. Je zuït het ook wat moeten
aanpassen aan de eisen van de
tegenwoordige moderne toe-
rist, dat is duidelijk. Maar die
mandi-bakken, die moeten er
blijven!"

De wandelaars maakten gebruik
van een van de 27 Lange-
Afstand-Wandelpaden (LAW's).
Het rapport 'Lange-afstand-wan-
delen in Nederland: een profiel-
schets', dat resultaten weergeeft
van een onderzoek onder vier-
duizend Nederlanders, levert
volgens de participerende par-
tijen - Dienstencentrum voor
Toerisme en Verkeer (DTV), mi-
nisterie van Landbouw, Natuur-
beheer en Visserij en stichting
LAW - opmerkelijke feiten op.

’De mandi-bakken in hotel Linggadjati moeten blijven’

Het bleef niet bij
een Schoon Streven

De sneeuwcondities in deAlpenlan-
den zijn goed. In de dichtbijgelegen
ski-gebieden in België en Duitsland
ligt nagenoeg geen sneeuw. Op kor-
te termijn is in deze situatie geen
verbetering te verwachten.

BELGIË
Ardennen: geen sneeuw.
DUITSLAND
Eifel: geen sneeuw.
Sauerland: tot 10 cm rond Winter-
berg. Slechte condities.
Harz: 20 cm rond Braunlage. Matige
condities.
Zwarte Woud: matig, 20-40 cm rond
Feldberg, geen afdaling in dal mo-
gelijk.
Duitse Alpen: redelijk 5-150 cm. Af-
dalingen tot in dal vaak niet moge-
lijk.
OOSTENRIJK:
van redelijk op de lage tot uitste-
kend op de hoge pistes, 30-300 cm.
ZWITSERLAND:
van redelijk op de lage tot uitste-
kend op de hoge pistes, 15-200 cm.
ITALIË:
van redelijk op de lage tot uitste-
kend op de hoge pistes, 15-170 cm.
FRANKRIJK:
van redelijk op de lage tot uitste-
kend op de hoge pistes, 40-250 cm.
ANDORRA:
goed tot uitstekend, 60-100 cm.

In de afgelopen tien jaarheeft de
stichting LAW een landelijk net-
werk van doorgaande wandel-
routes ontwikkeld. De 27 LAW's
hebben een gezamenlijke lengte
van ongeveer 3.500 kilometer. Zij
zijn te herkennen aan de interna-
tionaal gangbare wit-rode mar-
kering. Op 13 mei wordt het
Deltapad geopend. Deze route is
het laatste verbindingsstukje
van het Nederlands kustpad en
maakt deel uit van de toekomsti-
ge internationale wandelverbin-
ding tussen de Pyreneeën en
Rostock in Duitsland.

Op basis van verkochte route-
gidsen aan frequente wandelaars
ging de stichting LAW uit van
60.000 lange-afstand-wandelaars.
Deelonderzoeken van het NIPO
en het DTV wijzen echter naar
600.000 wandelaars en een poten-
tiële nieuwe groep van 500.000
wandelaars. Door imago-verbe-
tering, het aanbieden van aan-
trekkelijk arrangementen, verbe-
tering bereikbaarheid en gerich-
te promotie moet die nieuwe
doelgroep worden aangetrok-
ken.

(Nadere inlichtingen: Stichting
Het Schone Streven, Voorstreek
72b, 8911 JS Leeuwarden, tele-
foon 058-137706.)

Het ministerie van Landbouw,

sneeuwhoogten

Driekwart van de LAW-wande-
laars behoort tot de leeftijds-
groep van 25 tot 55 jaar. Over het
algemeen wonen de lange-
afstand-wandelaars in stedelijke
gebieden, is het netto gezinsin-
komen 'boven-modaal' en zijn ze
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Wonen Totaal

Küppersbusch
Keukeninbouw-apparaten

Perfectie in schoonheid en techniek.
Vraag uw leverancier of Hatos B.V.

Haarlem. Tel. 023-313684. Fax. 023-311479.
Zoekt u een exclusieve inrichting, zoals in V.T. Wonen,

Nouveau, Eigen huis en interieur, die vindt U in Limburgs
Grootste Woonwinkel (2.000 m2)

Antiek en Design, PIERRE COUMANS, Industrieweg 15,
en Heerstr. Nrd 144, Stem richting Haven. Do. koopavond.
Massale magazijnverkoop van honderden nieuwe keukens

en inbouw-apparaten in onze keukenmagazijnen

SITTARD OF ECHT
waar alle showroomkeukens en inbouwapparaten welke in
de Hom-keukensupers zijn vervangen en in Echt en Sittard

worden verzameld en verkocht

tot 60% KORTING
Elke dag nieuwe aanvoer. Elke dag superlage
aanbiedingen in alle kleuren en afmetingen.

Hier enkele voorbeelden:

Uiterst mooie moderne
hoekkeuken

Normale prijs ’ 8.543,- Hom prijs’ 5.998,-

Nu slechts ’ 1.998,-
Mooie kunststof beige keuken

Normale prijs ’ 3.495,-, Hom prijs ’ 2.998,-

Nu slechts ’ 1.495,-.
Luxe komplete massief eiken

hoekkeuken.
Normale prijs ’ 10.263,-, Hom prijs ’ 8.898,-

Nu slechts ’ 3.498,-.
Etna inbouw gaskookplaat

met vonkontsteking, type 010 VBN
Normale prijs ’ 665,-; Hom prijs ’ 469,-

Nu slechts ’ 248,-.
Hom

Sittard Bergerweg 51-53
(Industrieterrein Bergerweg) 046-511775.

ECHT, Loperweg 8. Tel. 04754-86188

Huishoudelijke artikelen

Massale magazijnverkoop
van duizenden apparaten

koelen, vriezen, wassen, hifi, stereo, kleuren-tv, video's
etc

WITTE HAL
SITTARD EN
MAASTRICHT

waar nieuwe, licht beschadigde of overjarige apparaten uit
de Hom-winkels worden verzameld en verkocht tot liefst

60% KORTING
Elke dag nieuwe aanvoer,

Elke dag superlage aanbiedingen
OP IS OP, SLECHTS ENKELE STUKS

Hier enkele voorbeelden uit onze duizenden koopjes:
Sanyo Kleurent.v.

met 37 cm. beeld, afstandsbediening en teletekst
geen ’ 898,- of ’ 798,- maar

’ 498,-
Pioneer Hifi dub. cassettedeck

CTW 330,
geen ’ 498,- of ’ 398,- maar

’248,-
Grundig Kleurent.v.

met stereo en teletekst
geen ’ 1.798,- of ’ 1.598,- maar

’ 1.098,-
Technics digitaal hifi midi-set

met tuner, versterker, dubbel cassettedeck met reverse
geen ’ 1.198,- of ’ 998,- maar

’ 298,-
WITTE HAL

Sittard
Bergerweg 51-53 Industrieterrein Bergerweg. 046-518162

Maastricht
Scharnerweg 66-70 achter.Hom keukensuper 043-633162

Ook uw adres voor keuken-inbouwapparatuur
met grote kortingen

Computers
Te k. SPELCOMPUTER m.
spellen. Tel. 045-421376.

Te k. mooie 3-zits SALON
BANK en 2 salonstoeler

’ 500,-; z.g.a.nw. uitsch
eetk.tafel plus 4 stoeler
’150,-; Duitse wandkasi
plusm. 4.00 m. br. ’ 150,-
-marmeren bijzettafeljes

’ 150,-. Tel. 045-717104.
Te koop eiken KAST me
verlichting, i.z.g.st., 2.7C
mtr. lang, vr.pr. ’ 950,-. Tel.
045-327391.
Te k. massief eiken EET-
HOEK, ronde tafel met te-
gelblad en 4 hoge stoelen,
iets aparts. Nw.pr. ’ 3.200,-,
vr.pr. ’1.500,-; tevens
rookstoel ’ 35,-. Tel.
04450-2393.
KWALITEITSKEUKENS,
topkwaliteit voor een norma-
le prijs. R/J Handelsonder-
neming, Stationstr. 294,
Nuth. Tel. 045-242602.
Te k. massief oud eik. SA-
LONTAFEL, m. zadelpoten,
125/70 cm, ’ 1.000,-. Te be-
vr. na 18.00u. 045-414013
Te koop ANTIEK kleingoed
en meubels, 3 opastoelen,
kasten, lampen, boekenkast
2-zits lederen bank, Indone-
sisch houtsnijwerk etc. Tel.
045-721352.
Voor al uw 2e hands MEU-
BELS ook antiek (veel keus)
Kouvenderstr. 208, H'broek.

Bel de Vakman
NEW LOOK BV Schaes-
berg. Gevelreiniging, uit-
kappen, voegen, steigerver-
huur. Tel. 045-312154 of
045-312709.
HATÉ Verwarming 045-
-463441, onderhoud, repara-
tie, installatie. Ook ontkal-
ken van geisers en boilers,
24 uur service
Erv. DAKDEKKERS kunnen
nog werk aannemen Voor al
uw bitumineuze, leien- en
pannendaken, lood- en
zinkwerk. Tel. 045-452241.

Mode Totaal
Te k. COMMUNIEJURKJE
met toebehoren, t.e.a.b. Tel.
045-216470.
Te koop, mooie witte
BRUIDSJURK, grieks model
mt. 46, vr.pr ’ 500,- 045-
-222925 na 17 uur.

Caravans
Ook voor uw tentreparaties
H. STASSAR Heisterberg
78 Hoensbroek 045-224200
DETHLEFFS Caravans. Til-
lemans Rekreatie, Haefland
19, Brunssum. 045-270388.

Braderieën/Markten
VLOOIENMARKT te Va\-
kenburg zondag 9 febr. in de
kantine van de Europacam-
ping op de Caüberg van
10 tot 18u. Inl. 045-324112.

Als u ons voor 12 uur
's morgens belt, staat uw
PICCOLO de volgende dag
al in het Limburgs Dagblad.
Tel. 045-719966.

Te koop gevr.
Te k! gevr ROMNEY-
LOODSEN, Nissenhutten
en units. tel. 01891-15603
of 18368.
Voor al uw oude METALEN.
Frans v.d. Loop Recycling/
Methaalhandel, Kissel 12-
-14, Heerlen 045-726392
Gebr. SWINKELS zijn ver-
huisd naar De Beitel 74,
Heerlen. Wij betalen de
hoogste prijs voor al uw oud
ijzer/metalen. 045-422025.
Te k. gevr. spelende en DE-
FECTE KTV'S v.a. 1982.
Tel. 045-213432.
Een PICCOLO in het Lim-
burgs Dagblad helpt u op
weg naar snel succes. Bel:
045-719966.

i

i TV/Vldeo

j Massale magazijnverkoop
van duizenden apparaten

3 koelen, vriezen, wassen, hifi, stereo, kleuren-tv, video's
etc

! WITTE HAL
SITTARD EN
MAASTRICHT

waar nieuwe, licht beschadigde of overjarige apparaten uit
| de Hom-winkels worden verzameld en verkocht tot liefst

60% KORTING
Elke dag nieuwe aanvoer,

■ Elke dag superlage aanbiedingen
OP IS OP, SLECHTS ENKELE STUKS

Hier enkele voorbeelden uit onze duizenden koopjes:
Sanyo Kleurent.v.

met 37 cm. beeld, afstandsbediening en teletekst
geen ’ 898,- of ’ 798,- maar

! ’ 498,-
Pioneer Hifi dub. cassettedeck

CTW 330,
geen ’ 498,- of ’ 398,- maar

! ’ 248,-
Grundig Kleurent.v.

met stereo en teletekst
geen’ 1.798,- of ’ 1.598,- maar

■ ’ 1.098,-
Technics digitaal hifi midi-set

met tuner, versterker, dubbel cassettedeck met reverse
geen ’ 1.198,- of ’ 998,- maar

’ 298,-
-j WITTE HAL

' Sittard
Bergerweg 51-53 Industrieterrein Bergerweg. 046-518162

Maastricht
'. Scharnerweg 66-70 achter Hom keukensuper 043-633162

Ook uw adres voor keuken-inbouwapparatuur
■ met grote kortingen- Aanbieding in kleurentv's.

'■ Goed spelende Philips
I groótbeeld ’125,- ’145,-
-■ ’175,- ’195,-. Mooie Phi-

lips met afst.bed. ’265,-

-' ’295,- ’345,- ’395,-.
Grootbeeld tv's met teletekst; en stereo v.a. ’595,-. Alle

' tv's met gar. Reeds 25 jaar

' tv-occasioncentrum Geel,. Grasbroekerweg 25, Heer-

" len. Tel. 045-724760.

Kleuren TV's 8-12 kan. v.a.
’65,-. Afstbed. v.a. ’125,-
-oa. Philips. Radio/TV
FRANK BV, Bokstr. 33
Heerlerheide. 045-213432.

Kachels/Verwarming
KACHELS, inzethaarden,
grote keus, gratis geplaatst.
De Kachelsmid, Walem 21,
Klimmen, 04459-1638.

I*P ~ ■■-.■■::■:.- ■ ■ -::-.■:.
Muziek

I Nieuw! Yamaha orgels keyboards
en electronische piano's!

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

met 10%-30% korting.
Muziekhuis Lyana

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

PIANO'S huur met koop-
recht van ’ 65,- tot ’ 200,-
-p.m. Gratis transport. Alle
merken gebruikte piano's
’450,- per jaar. Van Urk,
Westersingel 42, R'dam.
Tel. 010-4363500.
Als u ons voor 12 uur
's morgens belt, staat uw
PICCOLO de volgende dag
al in het Limburgs Dagblad.
Tel. 045-719966.

Gezocht DIRIGENTEN voor
div amateurkoren in Limburg
opleiding niet noodzakelijk
maar wel een pre, bv. oplei-
ding S.N.K. amateur koor-
dirigent. Tevens zoeken wij
nog 2 (kerk)organisten voor
de regio Sittard. Inl. Smit
Koor en Dirigenten Contact,
Millenerweg 43, 6118, BT,
Nieuwstadt of tel. na 20.30
uur 04498-56050 of 54202.

Zonnebanken/Zonnehemels

Zonnehemels
; Grootse sortering, de allernieuwste collectie. Tev. nog

enkele showroom modellen met extra korting reeds v.a.

’ 895,- met Wolff lampen. Deskundige voorlichting bij VAN
ERP, Limbrichterstr. 18 te Sittard. Tel. 046-513531.

Hoofdstr. 12 te Kerkrade. Tel. 045-456999.
Te koop gevraagd ZONNE- Piccolo's in het LimburgsHEMEL, liefst mét lift. Tel. Dagblad zijn groot in RE--045-314959. SULTAAT! Bel: 045-719966

le k. KOELKASTEN va.

’ 95,-; diepvrieskisten met
ladenk. va. ’195,-; was- en
droogautom. va. ’ 195,-;
centrifuges va. ’65,-; kook-
toest. va. ’75,-; KTV's va.
’95,-; video's va. ’195,-;
CD-spelers va. ’149,-;
compl. geluidsinst. va.
’95,- etc. Eigen techn.
dienst, alles met volle ga-
rantie. Vriesko, Sittarderweg
136, Heerlen. Tel. 045-
-727342. Tev. verkoop-
inkoop-opkoop.

IJSK. ’95,-; gasforn. ’95,-
-diepvr. ’ 150,-; wasautöm.

’ 175,-; 045-725595

14 februari
Valentijnsdag
Verras je lief met'n
lieve wens. Via een

piccolo vanaf ’ 13.25
Voor meer info

045-719966 |

Opleidingen

Examengarantie
Basiskennis boekhouden, Praktijkdiploma boekhouden,

MBA, NIMA-A, Praktijkdiploma Informatica
met examengarantie! SPD.

Informatie en gratis prospectus G. Urselmann,
tijdens kantooruren 077-520440.

Bedrijfshogeschool Katholieke Leergangen.

Laat je hart
spreken op

Valentijnsdag
Via een piccolo vanaf

’.13.25.
Voor meer info

045-719966

ANWB en Bovag erk. Ver-
keersschool WISCHMANN
& Zn voor al Uw rijbewijzen,
motor, auto, vrachtauto, bus
trekker en oplegger, auto en
vrachtauto met aanhangwa-
gen, opleiding voor alle
chauffeursdiploma's. 045-
-321721 Landgraaf 8 en 10
daagse opleiding voor per-
sonenauto ook mogelijk.
Start avondcursus chauf-
feursdiploma 6-2-92.

Diversen

Paardelappen
1 kg. voor ’ 11,50.

Schouderkarbonade
1 kg. voor ’ 9,95.

150 gram Hamworst ’ 1,35
Martien Arts, Dorpstr. 86, Brunssum. Tel. 045-252823.

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

Foto/Film
Te k. KLEURENDOCA met
alle mog. ace. 045-314071.

06-lijnen
Nieuw het

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

nr. aan je door
06-320.320.85 - 50 et p/m

(boven de 18 jr)

Hoge nood
06-320.320.89 - 75 et. p/m

Meisje, 24 jr.
Zoekt gratis sex per telefoon

of bij mij thuis.
06-320.324.96 (75 cpm)

Adressen
(nieuw) van dames én he-
ren privé, clubs en escorts!
Ze vertellen zélf wat ze te
bieden hebben en geven
hun adres en tel.nr. 06-9559
75 et p/m

Walhalla's
06 Paradijs

Lesbi Porno- 320.321.99
Sexfabriek- 320.332.99
Striptease- 320.322.80

Triosex Trek?- 320.326.56
Porno Mix- 320.370.00

Sexmachien- 320.326.80
100 et. p/m.

PORNOFOON
06-320.320.76 (75 et p/m)

Verboden! Pornosex. Ik ben
Marleen en doe dingen die

eigenlijk niet zijn toege-
staan! Doe je met me mee?

(75 et p/m)
06-340.320.80

Stiekem Livevrijen. Tot diep
in de nacht lekker 100% Live
/vrijen met Debby, Myra of

Joan? Bel dan snel (75 cpm)
06-340.340.10

Twee hete jongens gaan tot
het uiterste

Homo live
06-320.330.12 - 75 et p/m

lets duurder, véél beter!

Gratis
REAL LIVE GESPREK 0,75

p/m 06-

-320.330.62
Met beeldtelefoon kunt u

onze meiden ook zien. VAN
CLUB 06, DUS GOED!

Hot/LipsLivetapes! Ruw,
vergaand, bloedstollend en
maximale porno? Dat hoor

je 24 uur per dag via
nummer (75 et p/m)

06-340.340.40
245 Hete Meisjes geven hun
tel.nr. aan je door en willen
dan graag 'n (sex)afspraak
met je maken (75 et p/m)

06-96.45
Zin in een Avontuur? Vrije
vrouwen & meisjes zijn op
zoek naar een avontuur op
sex/gebied! Heb jij ook zin?

(75 et p/m)
06-340.340.95

Nu al: 610! Vrouwtjes vertel-
len wie ze zijn, wat ze lekker

vinden en geven dan hun
tel.nr. aan je door! (75 cpm)

06-340.310.10
Telezoenen Kan Live!

Lekker live telezoenen tot
diep in de nacht met Anneke

Dominique, Anita en
Dolores? (75 et p/m)

06-340.340.50
LiveATele Piepshow! Wil jij
dat Nora, Mieke, Tinga of

Nikki zich live uitkleden door
de tel.? Draai dan: (75 cpm)

06-340.340.25
Tele(Live) Massage? Lekker
live een massage met Desi-

ree, Carla, Inge of Joyce
door de telefoon? Draai dan:

(75 et p/m)

06-340.34041

Vrijgezellen
Meiden willen ook weleens

een keertje
06-320.320.44 -50 cpm.

Slippertjes
Meisjes zoeken sexkontakt
06-320.320.36 - 75 et p/m
Liften in haar korte rokje

Marietje
06-320.320.95 - 50 et p/m

Sex voor twee
Direct kontakt met meiden,

vrouwtjes en jongens
06-320.330.46 - 50 et p/m

Nymf Linda
Geniet van 2 kanten, 50 cpm

06-320.320.14
Grieks Intiem

Marcha v. achter 50 cpm
06-9618

lets duurder, véél beter!
Club-06

Special Sex
DRAAI EERST 06-320.320

EN DAN VOOR
SM 25

Onderdanig, ze doet wat je
wilt

Hetero 26
onze meisjes zijn overal

voor in
Lesbisch 45

mmm...meisjes onder elkaar
Meesteres 46

schiet op! Ze zit te wachten
Lolita 47

jong en ondeugend
Heerlijk live 48
sexen live opgenomen

Meegenieten 60
de spannendste sex 75 cpm

300 Meiden
zoeken een heet slippe^ »
06-320.321.44-50 Ctjg.

Direkt een leuke meisje & ]-
de lijn. Vraag haar tel.nj- |

voor 'n avondje uit. 75 ep"

**06-9510*1^.
06-95.11 1

DUIK in bed met 'n heiel imeid vraag dr tel.nr. 75^ 1
Evelientje 1

toen ze haar rokje
liet zakken...! 1

06-9530 - 75 et p/n^
Ga liggen, ontspan je en * 1
met je handen wat Wendyf

vraagt... 1
Wendy

06-320.331.03- 75 ctjg. ,
privé sexkonta^

Je krijgt direkt een heet
meisje of knul aan de \f ;

Sex mee ;
06-9570 - 75 Ct pjn>

Pascale bovenop de ta'e
Keukensex

06-320.327.77 - 50 00
Vrouwtjes

en schoolmeisjes zoe^n Ivoor straks sexkontaW
vraag naar hun telefoon".
Bel nu 06-9661 - 75 <A0 I

Wie durft
een stripspel te spelen "*'CAROLIENTJE
06-350.222.23 - 50 cVpJJ

Sonja vangt een inbreek6'
Uittrekken die kleren...*>
06-320.340.45

’l,- p/m _^
06-9665 - 75 et p/m

Hete meisjes
willen sexkontakt.
Nu met nummer y

Voor Piccolo's
zie verder pagina 28
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Sportnet

Eurosport

Duitsland 2 RTL PlusSAT1Duitsland 3 West

RAI UNO

BBC1

IW2USATT f°r Maf9aret
vanwq v" a?9ri)Pend drama
df en^. SVanDyke over kinderen,föo ïdMnS de TW6ede wereldoor:'og dakloos worden door de bom-ie!nH me?ien in En9eland. Deshnl 9w ,arQaret °'Brien steelt de
LhaSeVDayermetßObertYOUn9en

BRT1
22.00-22.30 Grieks voor begin-
ners.

Radio 1
7.07 AVRO radiojournaal ( 7.30 en
12.30 Nws. 12.55 Mededelingen t.
b.v. land-en tuinbouw). 15.07NOS
aktueel. 16.05 Echo-magazine
(17.30 Nws.). 19.04 Goal. 20.04
Voor wie niet kijken wil. 23.06 Met
het oog op morgen. 0.02-7.00
VPRO's nachtleven met om 002
Midnight hour. 1.02 Viva musica
exotica. 2.02 After hours. 3.02 Les
heures du mal. 4.02 De VPRO op
herhaling. 5.02-7.00 Q, Q le Q.

Tisch (om 12.00agenda voor Brus-*
sei; 12.15 agenda voor het Ostkan-
ton). 12.30 BRF Aktuell. 13.00 Frif
schauf. Volksmuziek. 14.05 Musik-
zeit heute: country & western.
15.00 Nachmittagsstudio. 16.05
Spotlight. 17.05 Oldiekiste. 18.10
BRF-Aktuell. 18.40-20.05 Jazz a la
BRF.

ziek voor miljoenen. 11.58 Veroni-
ca's meesterwerken 11. 13.00 Nws.
13.02 Nederland muziekland klas-
siek. 14.00 Metronomium. 15.30
Zeggen en schrijven. 16.00 De be-
weging: 16.00 Het portret; 18.00
Nws; 18.02 Muziekjournaal; 19.00
Concert: Radio Kamer Ork. 20.00
Nws. 20.02 Het podium: 20.02 De
wandelende tak; 21.00 Voorland.
22.00 Downbeat. 23.00-24.00 Au-
dio Art: De stand van zaken.

7.00 Limburg Aktueel. 8.00 Over-
name landelijke aktualiteiten op
Radio 1. 8.30 Limburg op donder-
dag. 9.00 Licht Limburgs. 10.00
Voor gebruik schudden. 12.00 Lim-
burg Aktueel op donderdag. 13.00
Overname landelijke aktualiteiten-
rubrieken. 17.00 Limburg Aktueel.
18.00-18.30 Het Podium. Program-
ma over en rond de kunst.

Omroep Limburg

7.04 Goedemorgen Nederland.
7.53 Het levende woord. 8.04 Hier
en nu. 8.20 Goedemorgen Neder-
land. 9.04 Wie weet waar Willem
Wever woont? 10.04 Plein - Euro-
pa vanuit Berlijn. 12.04 Ted's
lunchpakket, met om 13.04-13.20
Hier en nu. 14.04 NCRV's Belspel.
15.04 Beste Beer. 16.04 Disco-
gram. 16.47 lets anders. 17.04
Hollandse hits. 18.04Café de Luik-
graaff. 21.00 Onbekend.
22.00-07.00 Zie Radio 1.

Radio 2

4.00 Frühschicht Weckdienst. 6.00
Guten Morgen Deutschland. 9.00
Radio-Shop. Muziek en actualitei-
ten. 12.00 RTL Mittag. 14.00 RTL
Radio Café. 16.00 Feierabend. die
Abend in den Feierabend. 18.00
Radio Bar. Classic Hits. 21.00 Lie-
be ist Das zartliche Magazine.
24.00-4.00 Radio-Nacht. Die Nacht
lebt.

RTL Radio

(ADVERTENTIE)

Vogelzang
CD-afdeling,
ruime keus

inbeelden muziek

>.f.' '*m__k m.
OLETA ADAMS -Circleofone
De zangeres die bekend werd als achter-
grondzangeresvan de groep Tears for
Fears, bijv. "Woman in chains", heeft nu
zelf een geweldigeCD uitgebracht.
Op deze kwalitatief perfecte CD vindt u
onder andere de volgende bekende
tracks: "Rythm of life", "Get here" en
"Circle of one". NU 3Q95

ROY BLACK-Gefühle
Deze onlangshelaas overleden Duitse
superster heeft in de afgelopen jarenveel
harten gebroken. Deze CD bevat 12 tracks
zoals: "Maria Magdalena", "Wolgalied",
"Schenk mir eine Nacht", Sag' doch auf
Wiederseh'n", eva. Speciaal voor alle
fans nu slechts «j /\ 95

mÊm§
111» ■ ■"«'i^lmX'».'.■■■■■■. :■■"■■:■■ ,/ffmm/A

VIDEO: Heksen &Bezemstelen
De beroemdeDisney-film/tekenfilm com-
binatie waarin o.a. de voetbalwedstrijd
tussen de"blauwen en de gelen" wordt
gespeeld.Plezier voor jong en oud.
NU 3995

M UOGELZMIG
Daar leunjeniet omheen

AKERSTRAAT 19, HEERLEN

Duitsland 3 West
(1968 rm Cret CeremonyU968-GB). Oorspronkelijk uitste-Jo^lhP,SyCh°logisch drama vanver-fn „ °Sey' maar door Universalersneden en uitgebreid om hem"eer aanvaardbaar' voor de tv teE&'J^1 °a': Mia Farrow entiizabeth Taylor.

" Richard Crenna en Sylvester Stallone in 'First Blood'.
(RTL Plus -22.15 uur).

6.00 Nieuws. 6.05 De eerste ron-
de. Programma dat je op dreef
helpt met muziek en spelletjes
(6.30, 7.00 en 7.30 nws). 8.00
Nieuws 8.10 Bistro & Co. 10.00
Nieuws 10.03 Parkeerschijf met Ri-
ta Jaenen. 11.50 Het koekoeks-
nest. 12.00 Radio 2 regionaal.
13.00 Nieuws. 13.10 Het schurend
scharniertje. 13.15 Roddelradio.
14.00 Hitbox. 17.00 Radio 2 regio-
naal. 18.00 Nieuws. 18.10 Over
stuur. 20.00 Hetgelag: pop, folk en
kroegverhalen. 22.00 Nieuws
22.05 Boem boem, zwarte en blan-
ke pop. 23.30-6.00 Nachtradio

België/Radio 2

6.02 De TROS op 3. 7.04 De ha-
vermoutshow. 9.04 TROS gouden
uren. 12.04 50 Pop of een envelop.
14.04 Popformule presenteert de
nationale top 100. 18.04 De
avondspits. 19.04 TROS dance-
trax. 21.04 De CD show.
23.04-24.00 Sesjun.

Radio 3

RTL Plus
22.15 First Blood (1982-USA). Syl-vester Stallone als de gefrustreer-
de en onverslaanbare Vietnam-yeteraan in vechtfilm van Ted Kotc-pett. Zo springt 'Sly' van een bergn een rotspartij en daar houdt hijwelgeteld één wond aan over. Zneindmonoloog is veel minder sterk.

RTL Plus
02.00 Brenno, il Nemico di Roma
(1962-1). Ouderwets spektakel,
compleet met bordkartonnen de-

03.30 Theseo Contro il Minotauro
(1960-1). Geheel vrije bewerking
van Mario Bonnard t.o.v. de antieke
sage uit de klassieke literatuur over
de Athener Theseus en de men-
senverslindende Minotauer. Veel
actie, veel bloed en veel aandacht
voor de filmische details.

RTL Plus

23.15 La Raulito 1975-Argentinië).
Meisje doet zich voor als jongen
om zich te kunnen ontworstelen
aan de Argentijnse sloppenwijk.
Deze film van Laurato Murüa was
een klein succes in 't tijdelijk wat li-
beralere Argentinië.

Duitsland 2 cors van Giacomo Gentilimo. De
Galliër Bronnus leidt een aanval op
het decadente Rome. Met Gordon
Mitchell en Ursula Davis.

04.05 Radiowecker. 6.05 Morgen-
melodie (nieuws om 7.00 en 8.00
uur). 8.55 Overpeinzing. 9.05 Mu-
sikpavillon. 12.00 Nieuws en weer..
12.05 Gut Aufgelegt, Zur Sache

(13.00 nieuws). 14.00 Nieuws.
14.05 Stichwort Wirtschaft. Auf der
Promenade. 15.00 Café-Konzert.
16.05 Heimatmelodie. 17.00 Der
Tag urn fünf, aansluitend Musikex-
press (18.00 en 19.00 nieuws;
19.30 Ohrenbar). 20.00 Nieuws.
20.05 Zwischen Broadway und Ku-
damm. 21.00 Musik zum traurnen.
22.30-4.05 Nachtexpress.

WDR 4

Radio 4
7.00 Nws. 7.02 Ochtendstemming.
(8.00 Nws.) 9.00 Veronica's mees-
terwerken I: Radio Symf. Ork.
Saarbrücken met cello. 10.46 Mv-

6.35 Radiofrühstück (7.15 Wun-
schkasten; 8.30 Veranstaltuhgska-
lender). 9.10 Musikexpress. 10.00
Gut Aufgelegt. 12.00 Musik bei

België/BRF

Radio 5
6.30-6.50 Scheepvaart- en markt-
berichten en uitgebreid weerbe-
richt. 8.30 De fascinatie. 9.00 Nws.
9.02 NOS Sportief. 9.25 Waters-
tanden. 9.30 Men neme... 10.00
Dilemma. 11.00 Gezondheid, een
zorg. 12.00 Nws. 12.05Aardewerk.
13.00 Nws. 13.10 Emmastraat 52.
14.00 Gasten van de KRO. 15.00
Ezelsoor. 15.30 Een ijsje op zon-
dag. 15.50 Het levende woord.
16.00 NOS Cultuur. 17.00 De ron-
de tafel van Pam. 17.25 In gesprek
met de bisschop. 17.35 Postbus 51
radio-magazine. 17.55 Mededelin-
gen en schippersberichten. 18.00
Nws. 18.10 Pop-Eye. 18.40 Dini-
miz islam. 19.00 Nieuws en actuali-
teitenrubriek 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 Indone-
sië, taal en cultuur. 21.00 Rus-
sisch, taal en volk. 21.30 Pronto?
Italiaans voor beginners.

TV FILMS VIDEO

12.10 Vacaturebank. 12.25La fete a la
maison. 12.55 Weerbericht. 13.00
Nieuws. 13.35 L'interpide, Franse
speelfilm. 15.00 Les arts en liberté.
16.25 Clips a la une. 16.35 Nouba nou-
ba. 17.25 Force de frappe. 18.25 La
fete dans la maison. 19.00 Ce soir.
19.30 Journaal, en weerbericht. 20.10
Autant savoir. 20.40 En toute innocen-
ce. 22.15 Grand écran 23.05 Weerbe-
richt en laatste nieuws. 23.25 Bourse.
23.30 Les chrétiens dans la vie sociale.

07.45 Open university. 09.00 Breakfast
news. 09.15 Westminster. 10.00
Schooltelevisie. 14.20 Charlie Chalk,
kinderprogramma. 14.35 Rupert, kin-
derserie. 14.40 Schooltelevisie. 15.00
Nieuws en weerbericht. 15.15 Advice
shop, consumentenmagazine. 16.00
Nieuws en weerbericht. 16.50 Nieuws.
17.00 Snooker. 17.30Behind the head-
lines. 18.00 Cricket. 18.30 (TT) Food
and drink. 19.00 Gunfight at Comanche
Creek, speelfilm. 20.30 Regionale pro-
gramma's. 21.00 Redundant. 21.30
(TT) Perpetual motion. 22.00 (TT) A bit
of Fry and Laurie. 22.30 (TT) Fire in the
blood. 23.20 (TT) Talking to myself.
23.30 Newsnight. 00.15 The late show.
00.55 Weerbericht. 01.00 Open univer-
sity. 01.30 Behind the headlines.

14.30 Relationele opvoeding. Afl. 3;
15.00 Geschiedenis: 500 jaar Latijns-
Amerika. Afl.l.

16.00 Een thuis voor Margaret. Ame-
rikaanse speelfilm uit 1942 van W.S.
van Dyke.

17.30 Mooi en meedogenloos. Ame-
rikaanse serie. Afl. 354.

17.55 Nieuws.
18.00 Tiktak.
18.05 Plons.
18.10 Draaimolen.
18.20 Prikballon. Kleutermagazine.
18.35 Top Score. Spelprogramma.
19.03 Buren. Australische serie.
19.25 Mededelingen en programma-

overzicht.
19.30 Journaal/Sport.
20.00 Schwarzwaldklinik. Duitse zie-

kenhuisserie.
20.45 Het huis van Wantrouwen.
21.30 Panorama.
22.30 Vandaag/Sport.
22.55 Programma van de Stichting

Syndicale Omroep.
23.10-23.15 Coda. Jota, De Falla. Uit-

gevoerd door Gerda Lombaerts, zang
en Yves Storms, gitaar.

België/TV 2

16.00 Art 21: Portrait de Marguerite
Duras. 16.50 L'héritage de Django,
muzikaal portret. 17.40 Nouba nouba.
18.30Les chrétiens dans la vie sociale.
19.00Radio 21.19.30 Journaal met si-
multaanvertaling in gebarentaal, en
weerbericht. 20.00 Coup de fi1m.20.25
Les anti-hero. 21.25 Journaal met si-
multaanvertaling in gebarentaal, en
weer- en beursberichten. 22.00 L'an-
née dernière a Marienbad, Franse
speelfilm. 23.30 Ce soir, actualiteiten.

08.00 Bodybuilding magazine. 08.30
Internationaal ijsracen. 09.30 Golf.
10.30 Bodybuilding magazine. 11.00
Wintersporten. 12.00 Prof boksen.
14.00 Rugby. 15.00 Bodybuilding ma-
gazine. 15.30 IJshockey. 17.00 Inter-
nationaal ijsracen. 18.00 Bowlen. 18.30
Basketbal. 19.30 Duitse motorsport.
20.30 IJshockey. 22.00 Spaans voet-
bal. 23.30 Wekelijks skiverslag. 00.30
Wintersporten. 01.30 Prof skiën voor
mannen.

TV 5

22.15 Studio Sport journaal. Actuele
informatie over de sport van van-
daag.

22.30 NOS-Laat. Achtergrondinforma-
tie uit binnen- en buitenlandover o.m.
politiek, kunst en economie. Presen-
tatie: Maartje van Weegen. (Met om
23.00 Den Haag vandaag).

23.15 Kennissystemen. Afl.9.
23.45-23.50 Nieuws voor doven en

slechthorenden.

horenden.
09.00 Liegbeesten en apekoppen.
10.00 De beer van Bern.
10.30 (TT) Aarde, mens en milieu.
13.00-13.12 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
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 Binnenland. Magazine met ont-

moetingen tussen Nederlanders en
landgenoten van buiten.

19.30. Freddy & Max. Engelse serie.
Slot. Wanneer zij in geldnood komt te
zitten, moet actrice Maxine Chandler,
uit pure noodzaak, meewerken aan
commercials.

20.00 "" Journaal.
20.25 De kamer. Film naar de gelijk-

namige eenakter van Harold Pinter.
Een vrouw verblijft met haar man in
een hotelkamer. En zij laat haar ge-
dachten de vrije loop over de huis-
baas, twee mysterieuze gasten en
een blinde vreemdeling in het souter-
rain. Met: Linda. Hunt, Donald Plea-
sence, Julian Sands e.a. De NOS is
één van de weinige omroepen die het
nog aandurft voor een beperkt pu-
bliek een film uit te zenden.

21.13 Pierre Bokma. Deel 3 van een
serie over acteren.

21.48 Verhalenvertellers. Serie ver-
halen, legenden, parabels en anec-
dotes. 'Many Voices, One world, met
vandaag een verhaal uit Indonesië.
Vandaag: Golden Cucumber, verteld
door Nilwa Subuhati.

22.00 "" Journaal.

08.55 Nieuws voor doven en slecht-3-00-i3.i2 Nieuws voor doven enslechthorenden.
£00 "" Journaal.
lßo*ï Torn en Jerry. Tekenfilmserie.b-20 (TT) Service salon. Gevarieerd
Middagprogramma. Presentatie: o.a.'Ineke de Groot.
'"30 Wordt vervolgd. Stripprogram-

IBn' Presentatie; Judith de Bruijn.«"00 Boggle. Woordspel. Presenta-re: Hans Schiffers.
8-23 Forza! Jongerenmagazine. Pre-sentatie: Jessica Broekhuis en Hum-fa erto Tan.

■03 (TT) De uitdaging. Programmawaarin Angela Groothuizen een
schijnbaar onmogelijke uitdagingaanneemt.

2qoo (""+TT) Journaal."25 L.A. Law. Amerikaanse advoca-'enserie. Afl.: Sin.ce I feil for you.Aangezien Mark Gilliam zelf Aids"eeft, besluit Victor Sifuentes zijn
nend te vertegenwoordigen. Deze
ervolgt een maatschappij omdat zee behandeling van een Aids-medi-

.«"'in niet wil bekostigen.
'■■3 AVRO Televizier. Actualiteiten-programma. Presentatie: Karel vanQe Graaf of Ria Bremer"50 (TT) Hoe voelen wij ons van-aag? Nederlandse comedy-serie.
JU-: Wij willen vis. Bolke, Rudie nenfouter zijn niet tevreden ov er het
='en en willen actie. Ze zijn het er al-en niet over eens wie het voortouw
* nemen. Er volgt een algemenestaking
■18 Preview TV. Film- en videoma-gazine. Presentatie: Barbara van

2, gering en Hugo Metsers.
", 3 Hollands decor. Een wandeling
'fietstocht n.a.v. een boek. Presen-te: Willem Nijholt. Afl.: Amsterdam/
"«"«5 Opium magazine. Cultureelmagazine. Vandaag: Rosa Spier,aar harp en haar bejaardenhuis°or kunstenaars in Laren, met beel-_en van het concert t.g.v. Rosa

?Piers 100ste geboortedag, authen-
opnamen van de harpiste zelf

h interviews met musici die haar

„"^a-23.53 "" Journaal.

23.30 Stop de persen. Mediapro-
gramma vanuit Studio Plantage in
Amsterdam over zin en onzin in de
media. Presentatie: Torn Egbers.

00.00-00.05 "" Journaal.

21.05 Nieuwslijn. Actualiteiten. Pre-
sentatie: Hans Emans.

21.35 (TT) In de Vlaamsche pot. Co-
medyserie. Afl.: Dienstplicht. Frits
moet in dienst en wordt door drie
knappe marechaussees opgehaald.
Van Irma mogen ze blijven, en Karel
herinnert zich zijn eigen diensttijd.

22.05 "" Unicef: Kans voor een
kind. 7 programma's t.b.v. Unicef
over kinderen in de Derde Wereld.
Afl.6: De Filippijnen. Presentatie: Ron
Brandsteder.

19.50 Empty nest. Amerikaanse co-
medyserie. Afl.: Huis vol herinnerin-
gen. Barbara en Carol maken zich
zorgen om een naderende orkaan.
Harry koopt een strandhuis en biedt
zijn eigen huis te koop aan.

20.15 "" Nederland Muziekland.
Muziekprogramma. Presentatie:
Chiel van Praag.

18.45 "" Top 40. Popmuziek gepre-
senteerd door Erik de Zwart.

19.20 Go Veronica Travel. Maande-
lijks reismagazine. Presentatie: Anita
Witzier.

18.15 8.0.0.5. Jongerenmagazine
met Bart de Graaff.

16.55 Zorro. Amerikaanse serie. Afl.:'
De verborgen schat. Big Jim Garrett
komt met zijn bende naar Los Ange-
les om een schat te zoeken. Of niet?

17.20 Starstreet. Animatieserie. Afl.:
Oost west, Star Street best.

17.30 "" Goud van Oud live. Compi-
latie van hits uit de jaren 60 en 70.

18.00 "" Journaal.

16.10 Santa Barbara. Amerikaanse
soapserie.

15.15 After school special. Thema-
tisch jongerenprogramma. Vandaag:
Het kindje Jezus. In het stadje Almas
wordt een waardevol beeldje van Je-
zus ontdekt. Voor sommige heeft de
vondst een speciale betekenis, maar
de meeste zien er een kans op wel-
vaart in.

13.00-13.12 Nieuws voor doven en
slechthorenden.

06.55 Ochtendprogramma. Series en
gevarieerde onderwerpen.

12.35 After Pilkington. Bekroonde
Engelse speelfilm uit 1986.

14.15 The Oprah Winfrey show.
Amerikaanse talkshow.

15.05 Sons & daughters. Australi-
sche serie.

15.35 The bold and the beautiful.
Amerikaanse soap.

16.00 Telekids. Kinderprogramma.
17.00 5 uur show. Gevarieerd maga-

zine.
18.00 Journaal en weerbericht.
18.20 Prijzenslag. Presentatie: Hans
Kazan.

18.50 Scrabble. Telefoonspelletje.
Presentatie: Manon Thomas.

19.00 Rad van fortuin. Presentatie:
Hans van der Togt.

19.30 Journaal.
19.50 Weerbericht.
20.00 Goede tijden, slechte tijden.

Nederlandse dramaserie. Karin stelt
Trix voor aan Frits van Houten.

20.30 Wedden dat. Aflevering van
een nieuwe serie spelprogramma's
waarin mensen bijzondere wedden-
schappen aangaan. Presentatie: Jos
Brink en Manuela Kemp.

22.05 Kans voor een kind. Zesde
van zeven programma's ten bate van
Unicef. In de aflevering van vandaag
een reportage van de zanger Gordon
over de gezondheidszorg op de Fillip-
pijnen.

23.25 Match: Barend & van Dorp.
Spraakmakend en onthullend sport-
programma met Frits Barend en
Henk van Dorp. Centrale presentatie:
Elles Berger.

00.15 Journal.
00.30 Booker. Vijfde aflevering van

deze Amerikaanse serie waarin Ri-
chard Grieco de rol van Dennis Boo-
ker speelt. Afl.: All you gotta do is do
it. Booker raakt verstrikt in een
moordonderzoek nadat hij Alicia
Rudd aanbiedt haar te helpen met
het vinden van haar ex-man, die hun
dochter heeft gegijzeld.

01.20 M.A.S.H., Amerikaanse serie. -
Herh.

01.45 The Oprah Winfrey Show.
02.30 RTL4Text.

18.55 Nieuws.
19.00 Van nu en straks. Serie.
19.30 Het Capitool. Amerikaanse se-

rie.
19.53 Benny HUI.
20.00 Lava.
20.30 Tekens. Wekelijks magazine

met een gevarieerd aanbod docu-
mentaires uit binnen- en buitenland.

21.30 Journaal/Sport.
22.00 Première Film & Video. Film-

nieuws.
22.30 Huwelijk op het randje. Griek-

se speelfilm uit 1989 van V. Kessis-
soglou. Met: A. Paizi, S. Xenidis, V.
Kazan c.a. De 80-jarige Elias reist
naar zijn geboortedorp en ontmoet
daar Photini weer. Zij waren in de ja-
ren 20 verloofd, maar door een mis-
verstand ging het huwelijk niet door.
Nu willen zij alsnog trouwen, maar de
kinderen zijn het er niet mcc eens.

09.00 Road to Albertville. 09.30 Atle-
tiek. 10.30 Rallysport. 11.00 Judo.
12.00 Golf. 14.00 IJshockey. 15.30
Road to Albertville. 16.00 Eurotop
event. 18.00 Judo. 19.00 Motorsport
news. 19.30 Trans world sport. 20.30
EK Basketball. 22.00 Eurosport
nieuws. 22.30 Voetbal. 00.00 Road to
Albertville. 00.30 Eurosport nieuws.

Super Channel

07.00 Nieuws. 07.40 Methode Viktor,
08.00 Clin d'oeil. 08.05 Canadees
nieuws. 08.20 Affiches en Nieuwsflits.
08.30 Selection One world channel.
08.55 Eurojournal. 09.55 Bouillon de
culture. 11.30 Découverte, documen-
taire. 11.50 Nieuwsflits. 16.05 Nieuws.
16.15 Temps présent. 17.15 La vérité
est au fond de la marmitte, culinair ma-
gazine. 17.40 Methode Viktor, 18.00 La
compete, tekenfilm. 18.30 Nieuws.
18.50 Weerbericht, Affiches en Clin
d'oeil. 19.00 Télétourisme. 19.30 Zwit-
sers nieuws. 20.00 Faut pas rever.
21.00 Nieuws en Europees weerbe-
richt. 21.30 La marche du siècle. 23.00
Nieuws. 23.20 Alice, magazine. 00.20
Dossiers justice.

Duitsland 1
08.55 Gymnastik im Alltag I. 09.10
Schooltelevisie. 09.40 Cursus Engels.
10.10 Schooltelevisie. 11.40 Teletekst-
overzicht. 11.50 Das Recht zu lieben.
12.15 Parlazzo, talkshow. 13.45 Aus-
landsreporter. 14.15 West 3 aktuell.
14.20 FensterPlatz. 15.25 Landesspie-
gel. 15.55 Sport Aktuell. 16.00 West 3
aktuell. 16.05 Sonne, Wem und harte
Nüsse. 16.30 Schooltelevisie. 17.30
Cursus natuurkunde. 18.00 Aktuelle
Minute. 18.01 Don Blech und der gol-
dene Junker. 18.30 Ein neugieriger
Wal, natuurfilm. 18.57 Programma-
overzicht. 19.00Aktuelle Stunde. 20.00
Die Frau aus dem Nichts, Engelse
speelfilm. 21.44 West 3 aktuell. 22.00
Linie K. 22.05 Kulturreportage. 22.30
Dempsey and Makepeace. 23.20 Bal-
lett in West 3. 00.20 Laatste nieuws.

Duitsland 3 SWF

06.30 USA market wrap. 06.40 Busi-
ness insiders. 07.05 Business view.
07.30 News focus. 08.30 Media Euro-
pe. 09.30 Super shop. 10.00 The
mix.11.50 Music news. 12.00 Super
shop. 13.00 Japan business today.
13.30 The travel magazine. 14.00 All
mixed up. 14.50 Music news. 15.00
Wanted. 16.00 On the air. 17.50 Music
news. 18.00 Wyatt Earp. 18.30 I spy.
19.30 Inside edition. 20.00 Prime sport.
20.50 Supersports news. 21.00
Beyond tomorrow. 21.30 Eastern Euro-
pe reports. 22.00 BBC world news.
22.30 Europe reports. 22.45 US Market
wrap up. 23.00 I spy. 00.00 Music
news. 00.10 Wanted. 01.10 The mix.
01.30 Super shop. 02.00 The mix all
night.

06.00 Guten Morgen mit SAT 1. 08.30
Bezaubernde Jeannie. Amerikaanse
serie. Herh. 09.00 SAT 1 Bliek. 09.05
Wenn die Heide blüht, Duitse Heimat-
film uit 1960. 10.45 Booker. Ameri-
kaanse misdaadserie. Herh. 11.45
Glücksrad. 12.30 Tip des Tages. 12.45
Tele-Börse. (Met om 13.00 SAT 1
Bliek). 13.35 Tennis live vanuit Essen.
17.00 SAT.I Bliek. 17.05 Geh aufs
Ganze! Spelshow. 18.15 Bingo. 18.45
Guten Abend, Deutschland. 19.20
Glücksrad. 20.05 WetterNews. 20.15
Wahre Wunder. Verhalen uit depraktijk
van alle dag met Sabrina Fox en Diet-
mar Schönherr. 21.15 Hunter. Ameri-
kaanse misdaadserie. 22.15 Spiegel
TV - Reportage. 22.50 SAT 1 Bliek.
23.00 Ein Mann sieht rot. Amerikaanse
actiefilm uit 1974. Van de een op de
andere dag wordt het leven van de ar-
chitectenfamilie Paul Kersey vernie-
tigd. Jeugdige misdadigers breken in in
en verkrachten vrouw en dochter.
00.40 AKUT, politiek magazine. Herh.
01.10 Vorschau/Videotext.

07.00 Teletekst-overzicht.. 07.30 BBC
Breakfast news. 10.05 Kilroy, discus-'
sieprogramma. 10.50 Hot chefs. 11.00
Nieuws. 11.05 Playdays.ll.2s Pingu.
11.35 No kidding with Mike Smith.
12.00 Nieuws. 12.05 Cashwise. 12.30
People today, talkshow. 13.20 Pebble
Mill, talkshow. 13.55 Regionaal nieuws
en weerbericht. 14.00 Nieuws en weer-
bericht. 14.30 (TT) Neighbours. 14.50
Going for gold. 15.15 Snooker. 16.50
Meivin and Maureen's Music-a-Grams.
17.05 The Stanley stories. 17.20 The
further adventures of Super Ted. 17.30

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

06.55 Uno mattina. 10.00 TGI mattina.
10.05 Uno mattina economia. 10.25 El-
len Burstin show. 11.00 Da Milano
TGI. 11.05 Documentario. 11.55 Che
tempo fa. 12.00 Piacere Rai Uno.
12.30 TGI flash. 12.35 Piacere Rai
Uno. 13.30 Telegiornale. 13.55 TGI tre
minuti di... 14.00 Piacere Rai Uno.
14.30 l'Albero Azzurro. 15.00 Primissi-
ma. 15.30 Cronache Italiane. 16.00
Big! 17.35 Spaziolibro. 17.55 Oggi al
parlamento. 18.00 TGI flash. 18.05
Oggi al biglietto. 18.20 Gli anni dell'in-
cubo. 19.35 Una soria di Enzo Biagi.
19.50 Bollettino della neve. 20.00 Tele-
giornale. 20.40 Crème caramel. 22.45
TGI linea notte. 23.00 Europa. 24.00
TGI notte. 24.30 Oggi al parlamento.
24.40 Milano. 01.30 Mezzanotte e din-
torni. 02.00 TGI linea notte. 02.15 Na-
ta libea. 03.45 TGI linea notte. 04.00
Capitan Tempesta. 05.15 Divertimenti.
06.05 Davinia: Paranoia.

CNN

8S eute-
*«J Der Denver-Clan. Amerikaanse

' 09m'nÜ *" Let's move.
10n° Heute-
-1045 (T-JMedizin im Ersten!

"**s ZDF-info Verbraucher. Consu-

U'S Heute-
o?3 Jande-n. Tv-film van BernhardStephan.

Urnschau.
ïVnÜ persoverzicht.
13 S Heute*
13 45 2DF-Mittagsmagazin.
U nn Wirtschafts-Telegramm.
fa 02

ag*sschau-
14\n c* Ha"° Spencer. Kinderserie.

'' ko^-i war einmal ... Amerika. Te-
-14 55 Ph-e-rie over Amerika.
i"j"nn V****PP- Kinderprogramma.IS"E la?eBBchauk:„.jIa?e88chau-

k:„.j Ta 9 wie jeder andere.Kindermaga2ine

16 nn üey B'ss-Kids! Talkshow.
ien, La9esschau*
'■cnm Mutter * Sohn- Australische

p3O (TT) Vale Tudo - urn jeden
17r,ns- Brazll|aanse serie.; 'OO Punkt 5 - Landerreport.
l7oc Ta3esschau.173! WWF-Studio.; è-, V The young riders - für die, Gerechhgkeit. Serie.
18de ■ er und Heute- Actualiteiten.
■\IaZ Jetzt oder nie.19.45 WWF.
20nn /Pi°9ramma-overzicht.
20 ?s £T> Tagesschau.
21'dW,n«erbeben. Reportage.
21 ie Is9estnemen-Telegramm.
21 iri ' Der 7* Sinn* Verkeerstip

" v'° *" Geld oder Liebe. Spelshow
d<w .a.lleenstaanden gepresenteerd

22 a% iurgen von der Lippe.
23 15 Ta3esthemen.be«eKann der deutsche Film nicht
ovXf .Sein? Discussieprogramma
film! ?et wel en wee van de Duitsen?'nAdlisWe en met name voor de

0000 TriimmaatschappiJ-
l)o'os: NaL^US? haven " Entspannen -Alte Garten in China:; ho^ des Verweilens in Suz-

09.00 Gezamenlijk programma
ARD/ZDF.

13.45 Unter den Linden. Reportage
over deze straat in Oost Berlijn.

14.15 Amerika - Eine musikalische
Reise.

15.05 Unsere Hagenbecks. Serie.
15.58 Programma-overzicht.
16.00 heute.
16.03 Neue Abenteuer mit Black
Beauty. Jeugdserie. Afl.: Konzert in
der Wildnis.

16.25 logo. Jeugdjournaal.
16.35 Der König von Narnia. Serie.
17.00 heute.
17.10 Sport heute.
17.15 "" Landerjournal.
17.50 Ein Heim für Tiere. Jeugdserie.

18.20 Ein Heim für Tiere. Vervolg.
19.00 heute.
19.20 Die Pyramide. Quiz.
19.50 Die Pyramide. Vervolg.
20.15 "" Die bessere Halfte. Quiz

met twee kandidaten die de sterke en
zwakke punten drie prominenten
moeten ontdekken. Gastheer van Ur-
sela Mohn, Frank Elstner en Rolf
Zacher is Pit Weyrich.

21.15 WISO. Sociaal-economisch ma-
gazine. Gepland onderwerp; wissel-
dienst, ja of nee... Miljoenen werkne-
mers leven en lijden onder deze vorm
van arbeid. Maar wisseldienst hoeft
niet per se een last te zijn.

21.45 heute-journal.
22.15 Streitfall. Twee tegenpolen be-

discussiëren een actueel thema 0.1.v.
Wolfgang Herles.

23.15 Der Junge, der ein Madehen
ist. Argentijnse speelfilm uit 1975 van
Lautaro Murua. Met: Marilina Ross,
Duilio Marzio, Maria Vaner e.a. Het
kleine Argentijnse weesmeisje besluit
haar haar kort te knippen en zich
Raulito te noemen, net als een jon-
gen. Jongens hebben het namelijk
gemakkelijker in f«et leven. Dat klopt
niet helemaal en Raulito blijft een
beetje aansukkelen in de grote stad
Buenos Aires. Dan gaat hij bij de
krantenverkoper Juan wonen om een
dak boven het hoofd te hebben. Die
realiseert zich ineens dat Raulito ei-
genlijk een meisje is.

00.45 heute.

08.15 Tele Gym. 08.30 cursus natuur-
kunde. 09.00 Schooltelevisie. 10.50
Non-Stop-Fernsehen. 16.00 Schoolte-
levisie. 16.30 Russisch bitte! 17.00
Cursus natuurkunde. 17.30 Die Sen-
dung mit der Maus. 17.59 Es war ein-
mal ... das Leben. 18.26 Das Sand-
mannchen. 18.30 Das Südwest-Jour-
nal aus Rheinland-Pfalz. 19.00 Service
urn sieben. 19.15 Nahe durch Schnel-
ligkeit. 20.00 Lindenstrasse, serie. Afl.:
Der Vater. Bij Beieres breekt een ech-
telijke twist uit. 20.30 Transparent, ac-
tueel politiek magazine. Presentatie:
Rudolf Gemmecke. 21.00 Nieuws.
21.15 Sport unter der Lupe. 22.00 A.l.
D.A. 22.45 (ZW) W.C. Fields-cyclus
(3): Das ist geschenkt (It's a gift), Ame-
rikaanse speelfilm uit 1934 van Nor-
man McLeod. Met: W.C. Fields, Jean
Rouverol, Julian Madison, e.a. (Origi-
nele versie met Duitse ondertiteling)
Kruidenier Harold Bissonette is niet ge-
lukkig in zijn werk en zijn privéleven, en
droomt van het opzetten van een si-
naasappelboerderij in Californië. Als hij
een erfenis krijgt, krijgt hij de kans om
zijn droom te verwezenlijken. 23.50
Laatste nieuws. 23.55 Non-Stop-Fern-
sehen, programma-informatie.

06.00 Früh-Magazin. Gevarieerd pro-
gramma met series en andere onder-
werpen.

08.55 Der Engel kehrt zurück. Serie.
Afl.: Ein unnötiges Opfer. (herh.).

09.45 Reich und Schön. Serie.
10.10 Dr. mcd Marcus Welby. Serie.
11.00 Lieber Onkel Bill. Amerikaanse

serie.
11.30 Tic Tac Toe. Spelprogramma.
12.00 Familienduell. Spelprogramma.
12.30 Der Hammer. Serie.
12.55 RTL aktuell.
13.00 Ein Vater zuviel. Serie.
13.30 California Clan. Serie.
14.20 Die Springfield Story. Serie.
15.05 Dallas. Serie.
15.55 Chips. Misdaadserie.
16.45 Riskant! Spelprogramma.
17.10 Der Preis ist heiss. Spelshow.
17.45 Durchgedreht. Videoshow.
17.55 RTL aktuell.
18.00 Elf 99.
18.45 RTL aktuell.
19.15 21, Jump Street. Tatort Klas-

senzimmer, serie.
20.15 Superfan. Amusementspro-

gramma gepresenteerd door Marijke
Amado.

21.15 Notruf. Serie over noodsituaties
en ongelukken.

22.15 Rambo 1. Amerikaanse speel-
film uit 1982 van Ted Kotcheff. Met:
Sylvester Stallone, Richard Crenna,
Brian Dennehey e.a. (herh.).

23.50 RTL aktuell.
00.00 Dienst in Vietnam. Serie. Afl.:

Der Hügel.
00.55 Kampf gegen die Mafia. Serie.

Afl.: Der Waffenexperte. (herh.).
01.40 Twilight zone. Sf-serie. Afl.: All-

taglicher Terror.
02.00 Brenno, der Barbar. Italiaanse

speelfilm uit 1963 van Giacomo Gen-
tilomo. Met: Gordon Mitchell, Tony
Kendall, Ursula Davis e.a.

03.30 Theseus, Held von Hellas. Ita-
liaanse avonturenfilm uit 1960 van
Mario Bonnard. Vrij vertaald naar een
sage met de Amerikaanse Olympisch
kampioen tienkamp Bob Mathias, Ro-
sanna Schiaffino, Alberto Lupo e.a.

05.05 After hours. Nieuw jong Ameri-
kaans magazine.

05.30 Ein Vater zuviel. Amerikaanse
familieserie. (herh.).

09.45 CNN Newsroom. 12.30Business
Morning. 13.30 Business day. 15.06
Larry King. 16.00 World day. 17.30
Crier and Co. 20.00 World business to-
night. 21.00 The international hour.
23.00 World business tonight. 23.30
Showbiz today. 00.00 The world today.
01.00 Moneyline. 01.30 Crossfire.'
02.00 Prime news. 03.00 Larry King.
05.00 Showbiz today.
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(TT) Kevin's Cousins. 17.55 News-
round. 18.05 (TT) Blue Peter. 18.35
(TT) Neighbours. 19.00 (TT) Nieuws en
weerbericht. 19.30 Regionaal nieuws.
20.00 Top of the pops. 20.30 (TT) Eas-
tEnders, Engelse serie. 21.00 (TT) Eli-
zabeth R, portret. 22.50 (TT) Nieuws.
23.20 Question time. 00.20 Snooker.
01.20 Weerbericht. 03.00 The way
ahead.

BBC 2

België/Télé 21

radio



06-iijnen
Gewillige meisjes en

vrouwen willen alles met jou
doen. Vraag naar hun tel.nr.

voor een hete
Vrijpartij

06-320.326.33 - 50 et p/m

Homo
Waar gebeurd, echt live.

06-320.327.01 - 75 et p/m
Onderdanige jongensbellen

met strenge mannen
S.M. voor twee

06-320.329.99 - 50 et p/m
.« !

Homokontakt
Zoek je 'n hete jongen?

06-320.330.18-50 et p/m

Meisjes
willen sex-ervaring opdoen.

' 06-320.330.43 - 50 et p/m
Meisjes willen bijverdienen

Sexadressen
TJ6-320.330.60 - 75 et p/m

Sexkontakt
Vele hete meisjes zoeken

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

Sexcontact
06-320.330.79 - 50 et p/m

Direkt Apart
met een meisje of jongen
voor 'n heet sexgesprek

06-320.330.81 - 50 et p/m

Homo-Kontakt
Hoor ze heet TEKEER gaan

g 06-320.330.88 -50 et p/m

Partnerruil
direkt apart met vrouwen en
mannen voor 'n hete sexruil
06-320.330.91 - 50 et p/m

Dame privé?
Ze wil je verwennen, ze ont-
vangt privé of komt langs, ze

■ geeft haar adres en tele-
| foonnummer via 06-96.85
'(’l,-p/m)

Zoek je een lekkere knul?
Gay-Dating

06-320.330.95 - 50 et p/m

**Gay Privé**
Wil jij snel een discreet. afspraakje maken met een

lekkere knul?
-' 06-320.322.75 -75 et p/m

Ook voor sexgesprek.

Sexafspraakje
met 'n meisje. Vraag

haar tel.nr. Bel:
06-9502 - 75 Ct p/m

Boys Privé
Binnen een minuut weet je
of er iemand van je smaak

op de lijn is! 75 et p/m

06-9556
Vanavond al een afspraakje!

Altijd Succes
Bel voor een leuke vriend(in)
afspreeklijn 06-9503 75 cpm

Geboeid kijkt Fred toe hoe
Dory met 2 donkere mannen

06-320.326.92

’ 1,- p/m

Thais meisje
wil joubeter leren kennen
via een live sexgesprek.
06-320.330.08, 0,50 per

halve minuut.

nu en live
Een boot vol heet sexplezier
Wij samen in een apart hutje

50 et p/m 06-

-320.330.74
Op zn Frans! Warme lippen
die laten hem niet glippen.

75 cpm

06.96.46.
De man lijdt, de meesteres
geniet. Ga opje knieën SM,

50 cpm

06-320.332.32
| GRIEKSE PORNO! Je kunt

kiezen uit 3 meiden, 18 jr.
die gek zijn op een Grieks

standje. 75 cpm.
06-320.320.62

I Rijpe dame, live neem ik het
lekkerste op. Spaans

standje. We liggen zijwaarts,
jij tegen m'n rug. 75 cpm
06-320.320.38

Rijpe vrouw
] Volslank, grote cups, ik heb

altijd zin in sex. Ik draag
dunne lingerie wit of rood.

Durf jij me te nemen. 75 cpm

06-320.320.91
2 mannen

een blonde meid. Wan-
gedrag. Over de knie.

06-320.321.32 ’l,-p.m.

De man trilt
als die mooie meid niets
onder haar rokje heeft.

06-320.330.17 ’l,- p.m.

Gay live!
JE WEET NOOIT WIE JE
TREFT VOOR EEN DIS-

CREET AFSPRAAKJE OF
EEN LEKKER SEX-

GESPREK (ca. 75 cpm)

06-96.97
06-wallen

9644
M.0.0.0.5. 50 et p/m

Erox-Connection! Livesex
gesprekken. De Madam

verbindt je door naar de lek-
kerste meiden die alle

standjes met je doen. Wij
helpen je snel 75 cpm nieuw

06*95.06
Sexy Honey

06-320.320.82 75 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-sex.. .327.56
’l,- p/m Pb. 75141 Adam

Frans! Grieks! Russisch!
Lekker smerig ordi! 50 cpm

06-320.320.59

de wiplijn ,
leder op zn beurt 75 et p/m

06-9555
S.M. mode Lia past alles

naakt, dan is er de man met
de zeep (’ 1,- p/m)

06-320.340.22
Lady Bizar! Meesteres! 75
cpm, 06-320.324.68 De kat

met 9 staarten en
Handboeien

Kontakten Klubs

Club Pallas
Rijksweg 1, Lemiers-Vaals. 04454-1195, v.a. 11.00 uur.

Tevens dames gevraagd. Intern mogelijk, vervoer aanwez.

Privéclub Amorosso
Met Angela, Michelle, Deborah, Samantha, Melanie en

NIEUW NIEUW; Tamara, Jolanda en Christien.
Rijksweg Zuid 105, Geleen. Tel. 046-756335.

Katja's Relax-Place

’ 50,- All in
Tel. 045-423608.

üClub 2000!!
Gemaskerd topless bal

14, 15 en 16 februari. Rijksweg Nrd. 22, Geleen.
Tel. 046-742315. 5 nieuwe meisjes aanwezig.

Maison d'amour Simpelveld
Met Thaise meisjes voor massages etc. Tel. 045-445120

Paren en alleenstaanden Parties
ledere vrijdag en zaterdag vanaf 21 uur met Sexy Shows

Meesteres Rachel
Stelt met trots haar assistente en haar goedgetrainde

geringde slavin Marylène uit Valkenswaard aan U voor.
Tel. 045-274810.

TANJA
ontvangt privé. Tel. 043-

-254332 (geen Club).

**045-326191**
* Escort all-in *

Love Escort
S 045-320905

Vanaf 18.00 uur.
Nieuw CHANTAL 18 jaar.

100% Live
met de exotische Wendy op

haar privélijn. Bel haar op
06-320.320.84 - 75 et p/m

boven de 18 jr.
Meesteres
Katja

043-254183.
Nieuwe meisjes in

Club Rustica
v.d. Weijerstr. 9, Kerkrade.
Tel. 045-412762, open ma

t/m vrij 11 -24 uur.

Buro Geleen
Bern, in adr. 046-748768

Nieuwe meisjes
Peggy Privé en Escort

ma-vr 11.00-22.30, wo tot
19.00 uur. Tev. Thaise

massage. Tel. 046-374393.

Pret met Shirley
in bed. 045-727538.

Nieuw, Nieuw,
Buro Sittard

Tel. 046-523203. Tev.
nieuwe inschr. gevr.

Kevin's
Privé en escortservice
v. heren. 045-225333.

Tevens jongen gevraagd.

Elvira
Privé en escort
tel. 045-225333

2 films tegelijk zien?
Videoclub

045-718067, meisje aanw.
Nieuw dagelijks van 14.00-

-4.00 uur Club
"La Belle"

Vele leuke dames aanwezig
overdag Vè uur ’ 100,- all-in
Kerkrade-Spekholzerheide,- Graverstr. 13, 045-416143

Escort
Inlichtingen en afspraak via

Fax 045-428856.

Bianca-Wendy
va. 10 uur ook zat. en zond.

045-721759. Meisje gevr.

Privé
' Heerlen-centrum van 11.00

tot 18.00 uur. 045-714707
UNIEKE MASSAGE

tel. 045-228481
Escort Service

voor een leuk meisje bij u
thuis of hotel v.a. 18 t/m 3 u.

Tel. 045-422685

(Splinternieuw!
Bij Angel

met terug van weggeweest
Salina (20) ook (escort)

mog. Als slavin zéér onder-
danig. Veronica (22) DD-
cup, Priscilla (24) en Boy

(26) voor dames. Voor ieder
wat wils: live-shows, privé,

SM, partnerruil, lesbies,
trio's, Vib-shows, strip-tea-

se, en erotisch scheren.
(Attentie) deze week voor
spec. prijsje trio lesbies en
trio koppel. Bel voor info

045-274587
leuk jong meisje welkom

"Simpley the
Best"

4 knapperige jongens bij
'Gespierde boy!
o.a. Boy (26), Dino (23),
Frans (36) en Mairo (24)

voor dames met lef, heren
met moed, komen wij jullie
tegenmoet. "Hij staat spec.
klaar" voor (echt)paren: de
maand febr. 1 uur ’ 150,-.

Trio 1 uur, ’ 200,-. "Bel nu"
voor een hete knul met een

grote...!
S 045-274587

Leuke jongen altijd welkom
(voorkeur blond).

De kooi"
nieuw voor SM, liefhebbers
met meester, meesteres,
slaaf of alleen, slavin ook

mog. Bel voor info:
g 045-274587
Totale Ontsp. Massage

door 1 of 2
■Jonge Meisjes

045-353489

Apart Apart!
heren, grijp uw kans bij

Chantal deze op zn Frans.
045-213457.

Knibbel, Knabbel, Knuisje..
Je weet wel'"

LYDIA
Met vers erotisch fruit

046-749662, 11-23 uur.
Privé Brigitte en

Nieuw Chantal
v. 11-23 uur. 045-254598.

Daisy Privé
met nieuw Petra en Tina. Let

op! elke dond. trio Vè uur

’ 125,-. A.s. vrijdag hebben
wij de jarretels weer aan.

Tel. 045-229091

Sacha's Escort
va. ’ 100,- all in.

Tel. 06-52980255.

SM TESSA
, Tel. 04498-59513.

Nieuw - Superslavin aanw.

Nieuw Escort
Pricilla en snel bij u thuis of

in hotel.
g 045-428849.
I

- j Voor uw TOEKOMST en/of HOBBY! Wilt u een café, disco, kantine, cafetaria of lI restaurant beheren of zelfstandig uitoefenen of in de HORECA gaan werken?
I Binnenkort starten weer de mondelingemorgen-, middag- en/of avondlessen inJ o.a. GELEEN, HEERLEN, KERKRADE, BRUNSSUM, MAASTRICHT, SITTARD en I[ ROERMOND. Een vooropleiding is niet vereist. Examens 3 juni 1992.

I Wij verzorgen eveneens de cursussen: VAKBEKWAAMHEID RESTAURANTBEDRIJF j! VAKBEKWAAMHEID SLIJTERSBEDRIJFI Vraag vrijblijvend een gratis prospectus aan bij het: «"""oa^j Instituut Vakonderwijs, Sagittalaan 24,5632 AL Eindhoven.
■ Telefoon 040-425526 (ook 's avonds) of Roermond 04750-15440. Rijkserkend j

Het Instituut Vakonderwijs is erkend door de Ministervan Onderwijs en *^/p/omo *Wetenschappen op grond van de Wet op de erkende onderwijsinstellingen.

\\\\\m m ICiW t 01^1"^^ ■l\ tw^ * ■ ?/ "*-■ »' . „j-^a^ IPi
J Br/ .Ji ESi * KJ

B-*-» ' I j J 4" ] ' [li I * -***>*m SI
HUjJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJjI ' ■ I"*^ i^Bj**** ir:■■■ '" IBljjj"^^j^M

VHHJRp HHPV PHHH BH ■■■ * '■'■"""^"^gjijj I

■BH^ fiïK.l»** g isij^^^H

Inovilon bonaparte bellamy dessoarras intertesttriumf
Parket, plavuis, granieten fantasie- Dit bekende merktapijt in de 100% Zuiver scheen/vollen 4 sterren Al jarenons meest verkochte tapijt,
motieven. 400 cm Breed. nieuwste kleuren o.a. mint, lila, zalm, berbertapijt; in 4 eigentijdse Mooi, ijzersterk en voordelig. 5 kleuren.
M r blauw, terracotta. Nu extra voordelig, natuurtinten. 5 Jaar garantie. Juteoffoamrug. 5 Jaargarantie.
NU V3fiat 7 jaar garantie.4oocm Breed. 400 cm Breed. Normaal 234,- 400 cm Breed. Normaal 109,-- Normaal 169,- I I -ki.- mb AIWIKI |ÏQ _ N"«'°°r ÊJ "■"* »oor7Q .05,1 145-197- /5,i

| W t^kW «W 500 cm Breed. Normaal 149,-

Ook verkrijgbaar in 500 cm Breed. Nll VOOT 119.-

DICK VAN DEN BERG
■hhh Altijd prijs in tapijt! übh^J

■■■■■■■ o mê

■^fef-ORTHUIS
T7YIAPO AeflTK"Sn\\ uMxIA —l

Denk tijdig aan karnaval. Wij hebben een
uitgebreid assortiment:

ïÊJ.'"^ ■'■""'*"■ t" 4%ft% V**V% I■*% l# ** «." «^aSShSP' * ■'■':^:'"'->'

"^k^i-^fe

ALLEEN ALS KINDEREN
EEN KANS KRUGEN, HEEFT

EEN LAND TOEKOMST.
Op het Mexicaanse platteland zijn het vooral de l rrifinxuP
kinderen dielijdenonder de bittere armoede. Slichting | «rnrlL/nC
Redt de Kinderen steunt concrete projecten om hun [lijJinCDClti
levensomstandigheden te verbeteren. Bel voor meer KINDEReN
informatie 070-365 22 50 ol stort uw gift op giro 809. giro so*

J
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OPRUIMING
magnetron typ

eU,je

r~ "~~ f-n spe»e*r' \
\\ or een kleine pn»** I

Grootsek^Vg spe\er mej oj* ers \
Uitgebreide Top r.^ s\ao^-e»°orde£te ï

\ Nu voor 1
] «\a4Br_______-_.—J

I m n's voor a«esu _—,—-71 \

I \ BOSCH \ (jffik) Ui
I Mo voor \ V \

I .-c «erv.*k 16;'
1 Prijs P v"^»»----""-"''"''*^^

KiïJ^^°*" \
'S
,

11 wO video. . upe 'd. Al*l'^ \1 "Siim-ine" HUv'" , per{ect beew >

> schone kopp<= - \

i I reinig^^^^^j--^^ MM \

\ AO s#*"" »r week 10,- f\ Nu vooi-O^fp^^
k '.pf!?cti-»VBi'aarr«nleii2l,4o% voor kredieten vanaf f 2.500.-. 1 februari 1991."
I 0 ','s en -nodelwijzigingen voorbehouden. Afbeeldingen kunnen afwijken ten■ 'cnte van de opgegeven typenummers."

■Limburg -electro
Schunck, Promenade Heerlen, 2e etage, telefoon 045-712057

t EUROPESE ELECTRO SPECIALISTEN

;L%EUROPESE ELECTRO SPECIALISTEN. DE BESTEN VAN DE WERELD.

Bekendmaking
j|et Dagelijks Bestuur van het Zuiveringschap
"-'rriburg maakt, gelet óp artikel 31 van de Wet*'gemene bepalingen milieuhygiëne, bekend dat bij
es|uit van het Dagelijks Bestuur d.d. 30 januari 1992

°nder een aantal voorschriften vergunning isVerleend ingevolge de Wet verontreiniging
«oppervlaktewateren aan de gemeente Maastrichtv°°r het lozen van overstortwater op de
jyaterlossing, genaamd Jeker te Maastricht

onder nummer V9l-140).üe beschikking, alsmede de aanvraag en andere ter
zijnde stukken liggen vanaf 7 februari 1992 toten met 6 maart 1992 ter inzage en wel:

j, °P het kantoor van genoemd zuiveringschap,kapelaan Sarsstraat 2 te Roermond op werkdagen
Vafi 9-00 uur tot 12.00 uur en van 14.00 uur tot'6-00 uur (afdeling Vergunningen);- ten gemeentehuize van de gemeente Maastricht,
raadhuisstraat 5 te Maastricht (Stadskantoor I,
begane grond) gedurende de kantooruren van 09.00
V Ur tot 16.00 uur en bovendien elke donderdag tot
9-00uur.'"gevolge artikel 44, tweede lid van de Wet

«"gemene bepalingen milieuhygiëne staat tot het
einde van de beroepstermijn beroep open bij de
"deling voor de geschillen van bestuur van de Raad
Va" State voor: a. de aanvrager; b. de betrokken
adviseurs; c. degenen, die overeenkomstig artikel 20,
~l of 22, tweede lid of 28, eerste lid, onder c van de

I y*et algemene bepalingen milieuhygiëne bezwaren
Rebben ingebracht; d. enige andere belanghebbende,die aantoont dat hij daartoe redelijkerwijs niet in
«^M is geweestovereenkomstig artikel 20, 21 of 22,

«^eede lid of 28, eerste lid, onder c van de Wet
"gemene bepalingen milieuhygiëne bezwaren in te
ST.engen.
f«*e beschikking wordt na afloop van de
beroepstermijn van kracht.gedurende de beroepstermijn kan tegen de
"eschikking beroep worden ingesteld bij de Afdeling
ï°°r de geschillen van bestuur van de Raad van

Het beroepschrift - dat geen schorsende
"""■erking heeft - dient in tweevoud ingesteld te
gorden bij de Afdeling voor de geschillen van
bestuur van de Raad van State, Kneuterdijk 22, 2514
J*N DEN HAAG. Voorts kan tot het einde van de
Perpepstermijn, met toepassing van artikel 107 van
«-e Wet op de Raad van State, een verzoek tot
Scborsing van de beschikking dan wel tot het treffen

een voorlopige voorziening worden gedaan bij
voorzitter van de Afdeling voor de geschillen vanbestuur van deRaad van State, Kneuterdijk 22, 2514[jN DEN HAAG:*->e beschikking wordt alsdan niet van kracht voordat

°P dat verzoek is beslist.Vermond, 6februari 1992.
Het Dagelijks Bestuur nvd.

Zuiveringschap Limburg

Wie is geïnteresseerd in een extra deeltijdbaan?
Extra inkomen ca. Hfl. 900,- per maand.

wij zoeken: jonge stellen
die onze kwaliteits zonweringsprodukten
willen adviseren en installeren.

Wij vragen: 1) een van beide moet het grootste deel van
de dag thuis zijn.

2) een van beide moet een normale (dag)
betrekking hebben.

3) het in bezit zijn van eigen auto en telefoon.
Geïnteresseerd: neem kontakt op met de directie van
Albany Blinds, postbus 10145, 5000- JC Tilburg. Tel.
013-670990

Spreekuren voor
(ex-)pendelaars tussen
Nederland en België of Duitsland.
Pendelaars, ex-pendelaars en andere
belanghebbenden die informatie wensen over de op
hen van toepassing zijnde regelingen betreffende de
sociale zekerheid en de bijzondere regelingen voor
grensarbeiders, kunnen elke eerste vrijdag van de
maand terecht bij de Sociale Verzekeringsbank district
Maastricht, Gaetano Martinolaan 75.

Medewerkers van hetBureau voor Belgische Zaken te
Breda en van hetBureau voor Duitse Zaken te
Nijmegen zijn op die dagvan 10.00tot 14.00 uur
aanwezig om u alle gewenste inlichtingen te
verschaffen.

■ Voor de behandelingvan persoonlijke problemen dient
u alle bewijsstukken en andere papieren mee te
brengen.

Voor het spreekuur kunt u een afspraak maken:
tel. 043-821600. 032/3

Bedrag Terug te Mnd. bedrag Effectieve Mnd. bedrag Effectieve
in handen betalen in volgens min. jaarrente vlg. wet. max. jaarrente

5.000 48 mnd. 138,77 14,9 150,95 18,7
10.000 60 mnd. 229,79 14,3 249,77 17,5
15.000 60 mnd. 344,69 14,3 366,84 16,1
30.000 72 mnd. 609,22 14,2 622,29 15,2

Krediet U betaalt Rente vlg. min. tar. Theor. Rente volgens Theor.
limiet per maand per mnd eff. jaarrente looptijd max. tarief looptijd

11.000 220 1.145 14,6% 75mnd. 17,6 85
18.000 360 1.145 14,6% 75 mnd. 17,3 '83
25.000 500 1.11 14,2% 74 mnd. 16,9 82
35.000 700 1.09 . 13,9% 72 mnd. 16,5 80

I" ER "" WÊÊÊ i "l
xxcV^ pfenen met leer: een rijk gevctM

°, ■ ■ ■ i
J . ■ '

Conway bewijst dat lederen fauteuil iHHI va. 1350.
mmms^*^~ meubelen met hun tijd meegaan! .-■■■■, ICrtffEtfJMliSii\M Een ruimtelijk ontwerp, waar u 2-zitsbank ISSSSI v.a. 1595-

-/<""■ «■iftl» jarenlang plezier van heeft. .—■—. nnn_ _3-zitsbank ISSBSSI v.a. 2000.

berden
MEUBELEN

y nïinn GEGARANDEERD 'T goedkoopste in kwaliteits meubelen

V IJ^J_~"l~,Jij | 2e 3e 4e VERDIEPING IN SCHUNCK

e*******?*"****'*- VENLO-BLERICK, LA PLAZA HEERLEN, PROMENADE 12 ■
BH

__
HH ROERMOND, WILLEM II SINGEL 25 - VENRAY, GROTE MARKT 12

-BONT VERKOOP.
Met toestemming van Nederlands grootste
bontfabrikant bieden wij u aan een partij

KORTE EN LANGE BONTJASSEN
Inruil mogelijk van uw oude bontjas. De gehele I

kollektie korte en lange jasjes verkopen wij
tegen ieder aannemelijk bod in alle maten.
Vos, Bisam, Nerts en vele andere soorten.

I waar. Motel Heerlen, Terworm 10 II HEERLEN I
I IVanneer: Vrijdag 7 febïliaN van 12.00 tot 18.00 uur

Zaterdag 8 februari van 10.00 tot 16.00 uur

I t^axLcL van I

- bouwtechniek - elektrotechniek - mechanische techniek - motorvoertuigen

I IE SCHOLENGEMEENSCHAP MAVO / LBO
oj Mgr. Nolensstraat 58 - Hoensbroek

Ji *OPEN DAG j^mf^ I
8 februari 1992 k^^Vl| 10.30 - 13.00 uur jA^^^^ %

I deylldenhof i
O ,
■? verzorging - administratie - verkoop - mavo - modekleding -elektrotechniek

LimburgsDagblad «O

<ipiccolo's j
MAWWWMME^EBBSMSkWÊÊkM o

'GEEN ZORGEN MAAR DADEN"
(Een vrolijk deuntje voor onderweg)

|se «-\.n\ï-t §jMM «-"V "- -Ui M ... y^- m
/ cresc.J Met Ci - tro ën heb je geen zor gen, met Ci tro ën drie ja- ren lang on der houd en re pa ra ties he le maal voor niets!

In de Citroen Cl5en C25 rijdt u jaren- fK~~ * Sik kiezen uitverschillende uitvoeringen, lever-

lang probleemloos rond. Als bewijs g^^ ikj^ws^iaiJH aar met iverse motoren. De Citroen

hiervan krijgt u niet alleen 6 jaar ~®m%W^ - wJÈ C25 zelfs met turbo-diesel motor,

carrosserie-garantie, maar nu 'En het rijcomfort is

_1 1 beeld bij beide modellen vj Bplß^ C25 al vanaf f 867,-** per maand. CITROEN

"Aanbieding is geldig tot 1.3.92, excl. banden. Citroen Cls vanaf f 14.275,-. Citroen C25 vanaf f 22.460,-. Prijzen zijn excl. BTW en kosten rijklaar maken. Wijzigingen voorbehouden. Citroen prefereert Total. ** Op basis van 3 jaar operationele lease bij 20.000 km.

CITROEN Cl5/C25. AUTO'S DIE WETEN WAT WERKEN IS.

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



Piep enOllie in deban
i -*^ «*«3sr^ ';.~^\rafiflßSßH& i^^^l li 7*a^ i^SaßÖS^^^SsSS* j^^-***-i^^^l,",^s'jHß 3E^^s**^**V >^jT - d*"-**-?^^****-iJr^**L~ r~'~Tnirr*'','i'lll ijajj-i-^ißMlr^.l-S^ Wwr^ r "^^BHPl?*^' ---***,'^^l^3H MWL^kÈ^^^^^tm
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Hier vast ;n stukje uit 't nieuwe, spannende avontuur ;/ditwas niethelemaal debedoeling !'Met eenplofkomt debal

van Piep en Ollie van deze week. JanLinders biedt u ook dit neer en de tovenaar valt op de grond.

boekje gratis aanbij 30.-boodschappen (exclusief statiegeld). __ -■ '. n 7TXTj .-, ■> „.— — — s —L Hoe zal dit aflopen? Wat wil de tovenaar van Piep

en Ollie ? Dat staat in hetboekje van deze week. Piep en Ollie

Piep enOllie in debanvan dePrijzentovenaan en de Prettige Prijzentovenaar.

r-\ ii*i i-ii_jjji jii~. 1Kilo verse braadworst ofOpeens klinkt er een hele harde donderslag en de lucht 1kilo varkensgehakt

wordthelemaal zwart."Piep", schreeuwt Ollie/'Wat is dat? Ik perkiioiu./.VU^^göegSj bananen 1 QEZ—^^\^sro WÊË WE hele kilo X« S\D
benbang Piep, waarben je?" "Zoet maar Ollie, ik sta naast je. Wk
Hier, houd mijn hand maar vast/7 M WSI A

Daar staan onze vrienden, rillend van angst, met twee « /jl
pakken koekjes in het pikkedonker. Maar wat gebeurt daar? li gfT^

Ze zien in de lucht een prachtige goudenbal aankomen .^^mm^ÊÊÊÊ^t
en op diebal zit een echte tovenaar. Hij zwaaitmet zijn stafen É^
er dwarrelen wel duizend prijskaartjes door de lucht. De ■ ■
goudenbal suist naarbeneden, hij komt recht op Piep en Ollie JÊÊ Ihk
af. Ze wreten niet hoe snel ze opzij moeten springen. |
"Sorry jongens, sorry hoor", horen ze de tovenaar roepen, Verse

*$ JfW rozijnenbollen T r\C\
ymm- ■ verpakt per 4st ±r59~ X.V-/W



van dePrijzentovenaar.

Lassie toverrijst KT ~ /■■* i*-v/-\ , , -, i -. s^^
*'**,wwS^

)'^^^s^::^^*^ __
Paka4oogram^ ISQ Nesquik cacao r) QQ Jumbo hagelslag] QQ \^^^^ ,émm%m*^
30ct voordeel L.OÖ busè4oogram <*-i*SS meikipuur,4oogr-±39±.y y . . . >?7 ~~ m^jXwF^ou et. vuurueei j-.-v^w Fnandmmi-frites QO #HSyi^:?v «^:.-Tm*

liss P*^HAfl^Hp kmjXconomaten
inn ru* 4i kippepoten eve7nr

ÏV" £| I""?""^gK^7J| f-T?v a5OO r i^«r X.IJU Douwe Egbertsroodmerk iküonu f »yO

Mona magere Hakrode kool ik "Ml WM \ WÊ^vruchtenyoghurtO IQ met appeltjes 1 "7Q xl| l^mS^ÊÊÊm ik f^WPÏ HÈÉï^1' f*"*- "lÉlfein4smaken, liter U*r^*±S glasa 720m1. -2^9 X. / S mSÊ^W&wIESSsÊBXÊk. ' f^ zSS& n 'Mftyzad | V-~^

~- ~—^ BAKMEEL BAKMEEL ~

BKR jÉ T iKprnQtpr, K V Qten lniWc tomaat en oregano, pak a 300 gr4.98 , ..
" J-iDero step by step miers

_
r^^ Koopmans zelfrijzend. >-nP^lpF^ boy & girl, midi: 36 stof maxi: 32 st - KIIf I bakmeel /IQ

"^■- i 0 IMU L StUKS VOOI C/»v/v/ I^V/ ->■"- WmWEÈmiilSffë^
«o ~.

~ — ~~ Bi, aankoop van 3 pak a 500 gr yfU/ '-""V^JBI^KemiafnteSSaUSf> OQ pakken 10,-retour 1/C OQ "^rP^^^^^literemmer è^rT^J.Oy viabank/giro 19--98T J-O.>/O I'"""
_"

_ 1JBfjP Vatversezuurkool

Pok j i Knorr mixen voor chocoladevla, y2 itr 4^3tr nuyy verse slagroom 11 OC\ 'C^ÊÊk wk^sclm~ . -i r\r\ nnr I S/l I «slll P-*é^-;Jl EfcCdi W
freshofsoft, OQQ TakT J (j(j % ±1225 gram J-J-.^W \^jj p ■ "

Blue Band | -^F^È Gouda's Glorie - HéH^^A^A^Tmargarine F pindakaas "I /^Q Buys negerzoenen QQ Verscandybroodl QQ
pakjea2sogram QXtKJkJ pot a350 gram -t^T -L«*L/>/ doosa9stuks ■ ±&ry y ±390gram -2rr45 JL.yy \ l^jü\f^fÊM

Akties zijn geldigvan donderdag 6 t/m zaterdag 8 februari 1992 \*2^~\ j^^-\

W , *ii i , ■ ï i-i "" bij 30,-boodschappen.
tAllerbestevoor nvnendelijkepnjs I 1
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Hammmmmmm...
U boft als u van ham houdt. Want deze week zijn onze

mooiste hammen heel goedkoop.
Dat wordt dus hammie hammie op de boterham.

Uit de bedieningsafdeling: Bourgondische
Prosciutto Crudo, braadham, nr>riham uit Italië, a ac\ 10°gram ®®®® Nu Z.Ó\5
100 gram ©©©© M&AfIPÓ \

Geroosterde
Schwarzwalder achterham, o onSchinken, n

_
n 100 gram ®m®2m-Z.Ó\5 ' !100 gram ©@©© J&\& ZJ^d ,

0(1 Prager
NIEUW: Vorkham, oon Saftschinken, o yin100 gram ®<mxd verpakt, 100 gram -èmrZA\)

Westfaalse Oh Gekookte
honingham, Oon boerenham, o/in100 gram mmß-Jèffi-Z.Ó\i verpakt, 100 gram ZA^Ó

i

Yovol drink, Uit onze gebakafdeling* /^3l Cfl Huistraiteur Kotex damesverband, Ribkarbonade, o AH-serviceiyn: bei gratis 06-0305.
filVceiSi>L n' ,^IAQ P^RB^ Lasagne Toscana, maxi, maxi-plus of maxi-lang, 0 nrk 500 gram-2*49-6.25 . '« a„ "*te"inklfu nePorties bij staan kunt ufleslllter ®®®®-lr?r l.**+y **i ol . _ " '*®MÊ\ nafei/inn nram nak no^ll /IQ alléén kopen in AH-winkels waar een van die cife^5

CTI Slagroomsoesjes, ___ g*t»H J °gram P ®ï©-*6TJ.J3 kilo ®@@© J**^r l±/fy op de deur staat. Reclameprijzen gelden
doosje 200 gram ©4^3.50 S^K ®©©-lfce-r7Qn ,-» Bij aankoop van 2 aktiepakken een t/m zaterdag 8februari a.s.. jsj01 Perla Mild cafeïnevrije koffie, 85X18 Ö^ neurop bloemenbon t.w.v. f. 5.- f-^s^ex Hamburger *Zolang de voorraad strekt JJsnelfiltermaling, 2 pakken a j\ oc\ ~ «fÉ^nD! «iA W\ fliï^lflÉii&ijß*!11 gepaneerd. &u,.ml/ J250 gram of pak a 500 g -ë-er4.oy Uit de diepvries: «HL «^ Magere yoghurt (IfeBSBS^SI S)ogram ËïïBU.. u „ . ~ HBIftmetVrUChten POR TurtleS «^-^-^=^| @@@(S^g'l.l9 . ViilÉP^*Wr^Sga) Croky Conchita's of 'g-o Hollandse ofFranse diversesmaken. onn BÏ mondverzorgingsset, y^^^^-& MSf'S'-wV Zsa Zsa's zoutjes Eroenteschotel, . «-^pP' pak l liter .2-STZ.Uy Jgf bestaande uit: tandpasta, jiy^jplpl^^

*Ê^WH&SK zak 75 gram ' doos 450 gram ®@®-3-49" Z49 Qf^LL tube 50 ml, tandenborstel Doyenné du Comice _ W'^^'^~^^9m
WWBÈ ®«©-w1.59 Robijn wasverzachter, PlÉ^pE^ handperen' kil° 2.99
'MnÊBnË Bij aankoop van 2 zakken rft Zaim<:a,aHp normaal of lavendel, oon M^^¥ ®@-^0 «?.3J

2-- + Porto retour wzaimsaiade, navulpaksooml J&?2.29 /- i I,^^&^riab,ank/gir° „ b^je2sogram J^T ÓW Spaar voor een gratis handpopbeer Uit onze bloempnafrigl.W (11^^®^-WW.-T Izie de verpakking!.» Izie de verpakking).* Uit onze Dloemenafdelmg: /^ J avocado's.
_.. John West tonijn, Plantenbakjes met groene-en L^* gram -jP B
Chipito zoutjes, naturel of in olie, . ,_,. Omo compact, bloeiende planten, * albert heijn
pinda of kaas, zak 100 gram j^sr 99 blikje 185 gram «»4^ 1.59 pak 1.25kilo JM* 9.59 per stuk . 10.- Bloemkool, per stuk 2.50 M^^___^

'sLands grootstekruidenier blijft op dekleintjes letten.
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