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Ondergrondse aanleg
Rijksweg 73 bepleit

Van onze Haagse redacteur

DEN HAAG - Het ei van Co-
lumbus of een 'krankzinnig
idee', zoals de Stichting Na-
tuur en Milieu opmerkt? Feit is
dat niet de eerste de beste deze
Week ervoor heeft gepleit on-
dergrondse aanleg van de on-
geveer dertig kilometer lange

Rijksweg 73 tussen Venlo en
Maastricht te overwegen.

Volgens een hoge ambtenaar
bij Rijkswaterstaat in Den
Haag, ir W. Leeuwenburg, is
ondertunneling veel milieu-
vriendelijker en bovendien fi-
nancieel haalbaar. Hij schrijft
dat op persoonlijke titel in het

februarinummer van het blad
'Mobiliteit.
Net deze week is een breed sa-
mengestelde stuurgroep be-
gonnen met een studie naar de
financiële, bestuurlijke en
technische haalbaarheid van
ondergrondse aanleg van we-
gen en spoorwegen. Dit met
het oog op het steeds schaarser
worden van de ruimte in Ne-
derland.
Zie verder pagina 13

" 'Ondergrondseaanleg
van weg is haalbaar'

Europees Hof
vernietigt

boete DSM
- Veertien Euro-pese chemische bedrijven,
het Limburgse

USM, hoeven de boete van
l
K°taal 54 miljoen gulden die

en in 1988 was opgelegd
de Europese Commissie

£«* te betalen. Het Europees
f*°f van Justitie in Luxem-

heeft gisteren het be-
van de Commissie ver-

"""etigd.

~e Europese Commissie be-
?c«uldigde de chemische

destijds van kartel-
°rming door onderlinge af-
baken over prijzen en pro-

van pvc-produkten

1(3 afspraken zouden in
triJd zijn geweest met de Eu-opese concurrentieregels.

"aarover doet het Hof overi-Sens geen uitspraak.
et baseert zijn vernietiging
ari de boete op juridische
jkbreken in de door de Com-

j gevoerde procedure.
' ° zou de tekst van het door

e Commissie genomen be-
luit en die welke uiteindelijk

I S?Publiceerd werd in het offi-
I _*cic moHfaHAlincTAnHlnH ■usm. — meueuciiiijjciiuiau vane EG volgens het Hof nietge«jkluidend zijn geweest.

ZACHT EN ZONNIG
j^« krachtig hogedrukgebied
üau

1 Centraal-Europa be-«■«ait vandaag het weer in"2e provincie. Het is gevuld
la» zachte en in de onderste
«Sen, vochtige lucht. Daarom
han 1* eerst nog mist of laag-
df. i

nde bewolking, maar ine loop van de morgen klaart
ci op en vanmiddag is er vol-

tij» 20n* De middagtempera-
flen Wordt maximaal 14 gra-
Uik n 1 de wind zwak zuide-
Vo«' , mmimumtemperatuur
den komende «acht is 3 gra-
h^j" en dan ook weer kans op

tZ°4 ver«lere informatie be-
k«r«;ende het weer in Limburg"«t u bellen 06-91122346.

Herhaaldelijk
De Algemene Rekenkamer heeft de
laatste jaren in haar jaarverslagenen
verslagen bij de departementale be-
grotingen al herhaaldelijk de admin-
stratieve chaos bij Sociale Zaken en
het gebrek aan controle bekritiseerd.
Accountants hebben tot nu toe ook
geen goedkeurende verklaringen af-
gegeven over inkomsten en uitgaven
by Sociale Zaken, inclusief de socia-
le zekerheid. Dat gebeurde niet,
omdat men geen zekerheid kon krij-
gen over de doelmatigheid en recht-
matigheid van de uitgaven. ,
In de sociale zekerheid wordt dit jaar
142,2 miljard gulden uitgegeven,
waarvan 117,4 miljard voor sociale
verzekeringen en de rest voor voor-
zieningen. De SVR 'beheert' de fon-
sen waaruit uitkeringen wegens
arbeidsongeschiktheid (aaw en wao)
en werkloosheid worden verschaft.

Geschil over zeggenschap blijkt breekpunt

Fusie KLM en BA
gaat niet door

Van onze redactie economie

AMSTELVEEN - De fusiebe-
sprekingen tussen de KLM en
British Airways zijn stukgelo-
pen. De KLM liet gisteren
weten dat de beide luchtvaart-
maatschappijen tot de conclu-
sie zijn gekomen dat er op
hoofdpunten geen overeen-
stemming kon worden be-
reikt. Het breekpunt was een
geschil over de zeggenschap
in de nieuw op te richten
luchtvaartmaatschappij en de
positie van de KLM-partner
Northwest Airlines. De FNV
heeft opgelucht gereageerd op
het afbreken van het overleg.
Begin deze week werd al duidelijk
dat British Airways de KLM onder
druk had gezet over de zeggenschap
in de nieuw op te richten mega-
maatschappij. De Britten lieten we-
ten dat het voor hen onbespreek-
baar was dat de KLM een belang
van veertig procent zou krijgen.
Verder dan een belang van dertig

procent wilde British Airways niet
gaan.

KLM heeft laten weten te blijven
streven naar uitbreiding van inter-
nationale samenwerking, 'mede in
het belang van het veiligstellen van
de bijdrage van de luchtvaart aan
de Nederlandse economie. De
maatschappij wijst er daarbij op dat
de financiële resultaten het afgelo-
pen jaaraanzienlijk zijn verbeterd.
FNV-woordvoerder José Smeets
toonde zich opgelucht. „Wij maak-
ten ons de laatste dagen steeds on-
geruster dat de KLM haar uitgangs-
punten zou loslaten. Met name
waren wij bevreesd dat er geen
sprake zou zijn van gelijkwaardig-
heid in de fusie. Dat zou enorme
consequenties hebben gehad voor
de werkgelegenheid en de arbeids-

voorwaarden voor de KLM-ers",
aldus Smeets. Ook de andere bon-
den reageerden opgelucht.

Minister Maij van Verkeer zei in een
reactie: „Ik heb liever geen overeen-
komst dan een slechte." Maij is in
het buitenland maar is voordurend
op de hoogte gehouden van de be-
sprekingen, aldus haar ministerie.
Volgens de minister moet 'deKLM
zelf en de raad van commissarissen
beslissen.
De overheid is met een meerder-
heid vertegenwoordigd in de raad
van commissarissen van de lucht-
vaartmaatschappij .
Zie verder pagina 7
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Algemene Rekenkamer twijfelt over correcte verstrekking

Controle op uitkeringen faalt
Van onze parlementaire redactie

DEN HAAG - De Sociale Ver-
zekeringsraad (SVR) en het
ministerie van Sociale Zaken
falen in hun controle op een
juiste verstrekking van sociale
uitkeringen (arbeidsonge-
schiktheid, werkloosheid,
wachtgeldfondsen en toesla-
genfonds). Het staat daarmee
niet vast dat uitkeringen cor-
rect worden verstrekt en te-
recht komen bij degenen dieer
recht op hebben.
Dit is de kern van een rapport dat de
Algemene Rekenkamer, onafhanke-
lijke controle-instantie van overheid-
suitgaven, heeft opgesteld. Het stuk
is voor reacties naar de SVR en het
departement verzonden. Nadat de
reacties zijnverwerkt wordt een defi-
nitief rapport opgesteld, dat in april
bekend wordt gemaakt.

Zowel de SVR en minister De Vries
(Sociale Zaken) wyzen de kritiek in
een eerste reactie af. De SVR liet we-
ten zich té distantiëren van dé opvat-
tingen van deRekenkamer. Een echt
inhoudelijk commentaar wil de raad
pas geven als het stuk van deReken-
kamer formeel geopenbaard wordt.
Dat gebeurt in april.

Minister De Vries zei gisteren dat de
SVR verantwoordelijk was voor het
toezicht op de uitkeringen in 1988 en
1989, de jaren waarop het commen-
taar van de Rekenkamer slaat. Bij
dat toezicht is, mede op verzoek van
de Tweede Kamer, 'terughoudend'
opgetreden, aldus de bewindsman.
Inmiddels is het toezicht verscherpt.
Ook de minister wil pas formeel in-
houdelijk reageren als het Rekenka-
mer-rapport op tafel ligt.

sport

Eaters klaar
voor finale
PAGINA 20

Siemerink stunt
in Rotterdam
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Argentin wint
Siciliaanse Week
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Staat lijdt strop
door versneld einde
Volvo 400-produktie

DOOR THEO SNIEKERS
DEN HAAG - De Nederlandse
staat lijdt een miljoenenstrop door-
dat de produktie van de Volvo 400
eerder wordt beëindigd dan vorig
jaar maart nog werd verwacht. Dat
valt op te maken uit een vertrouwe-
lijke brief van minister Koos An-
driessen aan de TweedeKamer.

De brief handelt over het onderzoek
dat de Europese Commissie deze
week heeft aangekondigd naar de
verkoop van staatsaandelen Volvo
Car BV aan het Zweedse moeder-
concern en het Japanse Mitsubishi.

Andriessen schrijft dat de produk-
tie van de Volvo 400-serie eerder
wordt beëindigd. De staat krijgt
echter een bedrag van zeshonderd
gulden per verkochte Volvo 400 als
terugbetaling van» renteloze lenin-
gen die eerder aan het Nederlandse
autoconcern zijnverstrekt. Andries-
sen is vorig jaarmet Volvo Zweden
en Mitsubishi overeengekomen dat
de staat dit geld weer in de nieuwe
gezamenlijke onderneming, Ned-
Car, steekt.
Het rijk heeft zich verplicht in to-
taal 700 miljoen guldenrenteloos te
lenen aan NedCar voor de ontwik-
keling van een opvolger van de
400-serie. Als die 700 miljoen niet
helemaal uit de verkoop van de Vol-
vo 400 kan worden gehaald, heeft
Andriessen toegezegd hiervoor de
opbrengst van de verkoop van de
staatsaandelen aan Volvo Zweden,
en Mitsubishiaan te zullen spreken.
Het gaat dan om een bedrag van
maximaal 242 miljoen gulden.

Deze situatie lijkt nu te zijn aange-
broken doordat de produktie van de
Volvo 400 eerder wordt beëindigd.

„Dat betekent dat demogelijke vul-
ling van de Staatsfondsen minder
zal zijn dan toen (in maart 1991) ge-
raamd, terwijl daar geen compensa-
tie voor de Staat tegenover staat,"
schrijft Andriessen aan deKamer.

Zie verder pagina 13

" Precieze nadeel
staat onbekend

President Servië:
’Joegoslavische
oorlog voorbij’

BELGRADO - De Servische presi-,
dent Slobodan Milosevic heeft gis-
teren verklaard dat de burgeroorlog
in Joegoslavië is beëindigd. Hij
deed dat in een toespraak tot het
parlement, waarin hij ook voor het
eerst toegaf dat Servië de Servische
opstandelingen in Kroatië wapens
heeft geleverd. Voorts leek Milose-
vic enige afstand te nemen van zijn
eis dat door Serviërs beheerste ge-
bieden in Kroatië en andere Joego-
slavische republieken zich mogen
aansluiten bij Servië.

Functionarissen in de Kroatische
hoofdstad Zagreb ondertussen
maakten melding van een golf van
bestandsschendingen. Zeker 500 ar-
tilleriegranaten kwamen in de
nacht van woensdag op donderdag
tijdens een acht uur durende be-
schieting neer op de stad Osijek in
het oosten van Kroatië. Meer dan
200 artilleriegranaten werden afge-
schoten op Kroatische posities in
Vinkovci, ten zuiden van Osijek.
Ook werd een aantal kleinere be-
standsschendingen gemeld.

Het was een van de weinige keren
dat Milosevic het parlement toe-
sprak. De toespraak was blijkbaar
bedoeld als antwoord op de toene-
mende kritiek vanuit de oppositie,
die Milosevic verantwoordelijk
houdtvoor de Servische betrokken-
heid bij de oorlog in Kroatië en de
economische crisis in Servië. Ook
onder de bevolking neemt de afkeer
jegens Milosevic toe. Een door de
Democratische Partij opgestelde
petitie, waarin wordt gevraagd om
het aftreden van de president, werd
de afgelopen tien dagen onderte-
kend door 325.000 mensen. Op 9
maart wordt in Belgrado een de-
monstratie gehouden tegen Milose-
vic.

„We kunnen nu zeggen dat de strijd
in ons land grotendeels is gestreden
en dat de voorwaarden aanwezig
zijn voor een vreedzame en demo-
cratische oplossing van de Joego-
slavische crisis. We zien oorlog niet
als een oplossing", aldus de presi-
dent. Hij liet daarop volgen dat Ser-
vië alleen zal vechten als het wordt
aangevallen. „De soldaten kunnen
eindelijk terugkeren naar huis en
Servië zal eindelijk aan zijn econo-
mische problemen kunnen gaan
werken", zo zei Milosevic.

Geboortegolf
verwacht in

Jaar van Aap
PEKING - Een geboortegolf be
dreigt China dit jaar. Het Chine
se geloof dat kinderen die zyn
geboren in een Jaar van de Aap
bijzonder gelukkig worden, be-
weegt Chinese echtparen in 1992
tot een veel actiever bedleven, zo
vrezen Chinese ambtenaren die
zijn belast met geboortbeper-
king.

Vorig jaar was een volgens de
Chinese astrologie buitenge-
woon ongelukkig Jaar van de
Geit en veel echtparen stelden
het krijgen van kinderen dan
ook uit, aldus het hoofd van Chi-
na's programma voor geboorte-
beperking Peng Peiyun.

De Chinese regering probeert
met allerlei middelen te voorko-
men dat de bevolking van 1,1
miljard mensen snel groeit.

Echtparen mogen normaal ge-
sproken niet meer dan één kind
hebben, maar vooral op het plat-
teland blijken mensen bereid
voor een groot gezin zware straf-
fen te riskeren

Slag in Javazee herdacht

het weer

" In een afgeladen Kloosterkerk in Den Haag
zijn gistermiddag de ruim 900 Nederlandse ma-
riniers herdacht die omkwamen bij de Slag in de
Javazee tegen Japan, op 27februari 1942. Onder
de slachtoffers bevond zich schout-bij-nacht Ka-
rel Doorman. Aanwezig waren onder anderen
kroonprins 'Willem-Alexander, zelf luitenant-ter-
zee bijzondere diensten, en een zoon van Karel
Doorman. Tijdens de herdenking werden kran-
sen gelegd door de marines van achtereenvol-
gens de Verenigde Staten, Groot-Brittannië,
Nederland en Australië, de vier geallieerden die
samenwerkten in de Slag in de Javazee. Die sa-
menwerking verliep echter zeer moeizaam. De
Slag in de Javazee, waarin de aan dysenterie
lijdende vlootvoogd Doorman al van te voren al
weinig vertrouwen had, werd ook verloren door
de sterke steun die de Japanse vijand kreeg van-
uit de lucht. Foto: ANP
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SCHAESBERG
Autokino: Wegens carnaval
gesloten.

KERKRADE
Wijngrachttheater: Wegens
carnaval gesloten.

j" De Notekraker

MAASTRICHT
I Mabi: JFK, dag. beh. zo ma 20
[ uur, za wo do ook 14 uur.
IFrankie & Johnny, vr za 18.30| en 21.15 uur, di t/m do 21 uur.
| Babar, za wo do 14.30 uur. Hot
I shots, vr za 18.30 en 21.15 uur,[ di t/m do 21 uur, wo do ook
l 14.30 uur. De Johnsons, vr za
| 18.30 en 21.15 uur, di t/m do 21
| uur, wo do ook 14.30 uur.
| Ciné-K: Wegens carnaval ge-
I sloten. Cinema-Palace: Thei prince of tides, vr 18 en 21.15
| uur, wo do 14.30 18 en 21.15
I uur. Dead again, vr 19 en 21.30| uur, wo do 16.30 19 en 21.30
I uur. Dori't teil Mom the baby-
| sitter 's dead, vr 19 en 21.30
't uur, wo do 14 en 16.30 uur.
[ Fievel in het Wilde Westen, wo
[ do 14 uur. Shattered, wo do 19
|en 21.30 uur. Lumiere: We-I gens carnaval gesloten.

GELEEN
SRoxy: Hot Shots, vr za wo do
| 20.30 uur. Harley Davidsson
1 and the Marlboro Man, vr za
| wo do 20.30 uur. Babar, za wo| do 15 uur.

SITTARD
\ Forum: De Johnsons, \t za wo
| do 20.30 uur. Frankie & John-s ny, vr za wo do 20.30 uur. Def; Reddertjes in Kangoeroeland,
| za wo do 14 uur. Filmhuis Sit-
I tard: Wegens carnaval gesloten.
I

ECHT
■ Royal-Microßoyal: Wegens
[ carnaval gesloten.
i

ROERMOND
s Royal: Wegens carnaval geslo-
I ten. Royaline: Wegens carna-
|- val gesloten. Filmhuis Roer-t mond: Wegens carnaval geslo-
[ ten.
i _.

VENLO
[ Perron 55: Wegens carnaval
; gesloten.
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’s Nachts met De Niro
video vers

DOOR HANS TOONEN

Filmmarathon in Royal
Vier films in negen uur. En danuitsluitend 's nachts
Royal-directeur Laurens van Bergen in Heerlen durft het weer aan. In de
nacht van 7 op 8 maart houdt hij een filmmarathon met als hoogtepunten
twee kanjers: de met tien Oscars genomineerde gangsterfilm 'Bugsy' met
Warren Beatty en de thriller 'Cape Fear' met Robert de Niro en Nick Nol-
te. De twee andere films zijn: 'The Pope must Die', een komedie met
Robbie Coltrane, en 'The Last Boy Scout', een actiefilm met Bruce Willis
als privé-detective. De kritiek op de vorig jaar gehouden filmnachtsessie
heeft Van Bergen zich aangetrokken. Want nu zijn alle vier films Neder-
lands ondertiteld. De filmmarathon duurt van 's nachts twaalf uur tot
negen uur zondagochtend. Entree vanaf veertig gulden.

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

'New Jack City' staat voor New
Vork, zijn dagelijkse drugdoden,
macht en misere. Regisseur Mario
van Peebles laat zien dat ook zwar-
ten even maffiaans optreden als Ita-
lianen ofwel Sicilianen in bijvoor-
beeld de filmfamilie Corleone in De
Peetvader-trilogie. De macht en on-
dergang van de Gebroeders Cash (=
contant) is in veel opzichten een
'zwartdruk' van Coppola's meester-
werk. ,
In 'New Jack City' staat Nino
Brown (Wesley Snipes) aan het
hoofd van een laboratorium, de
droomfabriek van op rap en crack
leunende New Yorkers. Af en toe
speelt Brown voor een stadseRobin
Hood door malse kalkoenen en dol-
lars als zoethouders uit te delenaan
zijn 'brothers and sisters. Tegen-
over de Cash MoneyBrothers staan
Scotty Appleton (rapartiest Ice-T)
en Nick Peretti (Judd Nelson). Deze
rechercheurs krijgen uiteindelijk de
'black ass' van een Nino Brown.
Nogmaals, een puike gangsterfilm.
Moeilijk wennen vind ik de prekeri-
ge toon van regisseur Van Peebles.
Soms hangt hij teveel de dominee
uit. (Warner).

'King Ralph' geeft John Goodman
(bekend van de tv-serie 'Roseanne')
royaal de kans te laten zien dat hij
ook op het grote doek beklijft. En
warempel, Goodman kan deze divi-
sie ook aan. Hoewel het script van
déze komedie dun als waterverf is,
staat Goodman als een kasteel. In
'King Ralph' speelt hij de enige na-
zaat van hetBritse vorstenhuis. Een
bastaard wleteverstaan, want hij is
het resultaat van een vorstelijk slip-
pertje in Amerika. Als de komplete
koninklijke familie per abuis geë-
lektrocuteerd is, wordt hij als bar-
pianist in Las Vegas naar Bucking-
ham Palace gelokt. De pummelige

Yank zorgt echter voor het ene mis-
verstand na het andere. Raakt bo-
vendien verliefd op een doodge-
woon Brits meisje. En blijft ham-
burgers preferen boven jan-in-de-
zak.
Een van de hoogtepunten vind ik
de gala-avond waarop de aange-
waaide koning 'Good Golly Miss
Molly' uit een vastgeroest clavecim-
bel ranselt. In Engeland is 'King
Ralph' met de nek aangekeken. Be-
grijpelijk, want hier en daar worden
de stijfgekafte, bolgehoede Britten
stevig op de hak genomen. Vanuit
Nederland een koninklijke erva-
ring. (Universal/Esselte)

'Point Break' vertelt met veel om-
haal het verhaal van Californische
surfers met veel branie. Onder lei-
ding van Bodhi (Patrick Swayze)
worden en passant ook banken in
en rondom Los Angels overvallen.
Voor deze acties vermommen zij
zich als Reagan, Carter, Nixon en
Johnson. En noemen zich de 'Ex-
Presidents'. Uiteraard zit de FBI
niet stil. Agentje Johnny Utah (Kea-'

nu Reeves) moet ook gaan surfen
om zo achter de identiteit van deze
bengels van beach boys te komen.
Hij raakt echter zo in de ban van het
geneuzel over surfen en parachute
springen dat Johnny bijna vergeet
dat hij optrekt met bankovervallers.
'Point Break' is vooral oogstrelend
voor liefhebbers van (huizen)hoge
golven en de vrije val.(Fox)

'Shades ofLA' is net diefilm te veel
in het spook-genre, waarvan de
toon gezet is door 'Ghost'. Traag en
voorspelbaar, kortom een geeuw
oproepende film, uitsluitend ge-
maakt voor de knikkers. Want van
het vertoonde spel donder je niet
van je stoel. Rechercheur Michael
Burton wordt door zijn twee jaar
geleden doodgeschoten collega BJ
Malowski vanuit het Hiernamaals
bijgestaan bij het oplossen van wat
moorden, waarachter een hoerenja-
gende tv-dominee schuilgaat die
verdacht veel weg heeft van Jimmy
Swaggart... (Universal/Esselte)

" Robert de Niro als Max Cady, de ex-bajesklant in 'Cape Fear'.

" John Goodman alsKing Ralph, in derug gesteund doorzijn
secretaris (Peter O'Toole).

film

bioscopen

HEERLEN
Royal: JFK, dag. 20 uur, za wo
do ook 14.30 uur. Rivoli: De
Johnsons, dag. 18.45en 21 uur,
za wo do ook 16 uur. De Red-
dertjes in Kangoeroeland, za
wo do 14 uur. Maxim: Hot
Shots, dag. 19 en 21 uur, za wo
do ook 15 en 17 uur. H5: The
prince of tides, dag. 18.30 en
21.30 uur, dag. beh. zo ook 14
uur. The Addams Family, dag.
19.15en 21.15 uur, dag. beh. zo
ook 14.15 en 16.15 uur. Don't
teil Mom the babysitter 's
dead, dag. 18.45en 21uur, dag.
beh. zo ook 16.30 uur. De No-
tenkraker, dag. beh. zo 14.30
en 16.30 uur. Fievel in het Wil-
de Westen, dag. beh. zo 14.30
en 16.30 uur.Ricochet, dag. 21
uur. Curly Sue, dag. 18.45 uur,
dag. beh. zo ook 14.30 en 16.30
uur. Dead again, dag. 18.45 en
21 uur.

Regisseur Stone ’s eigen kijk op moord John Kennedy

Geraffineerde ’JFK’
DOOR LEO BANKERSEN

Kan een politieke speelfilm dewaarheid aan het
ücht brengen? Niet echt natuurlijk, want hoe-
veel feiten er ook in verwerkt zitten, het blijft
uiteindelijk altijd de interpretatie van de regis-
seur. Dat probleem kleeft aan iedere politieke
speelfilm, en vooral aan Oliver Stone's 'JFK'.
Hoe een land zijn onschuld verloor door zijn
president te vermoorden, en hoe de ware toe-
dracht zo snel mogelijk in de doofpot werd ge-
stopt, daar gaat het over.
Voor Stone is dit het grote traumavan het Ame-
rikaanse volk. De maker van 'Salvador', 'Pla-
toon' en 'Bom on the Fourth of July' heeft nog
steeds een rekening te vereffenen met de Ame-
rikaanse politiek. Uit ieder beeld van 'JFK'
spreektzijn gedrevenheid om het mysterierond
de moord op John F. Kennedy te ontrafelen.
Het verlossende antwoord kan Stone ons niet
geven, maar hij heeft er wel zo zijn ideeën over.

'JFK' is gebaseerd op twee boeken over deKen-
nedy-moord, 'On the Trail of the Assassins' van
Jim Garrison en 'Crossfire: The Plot That Killed
Kennedy'. Garrison was destijds officier van
justitie in New Orleans en de enige die ooit een
rechtszaak in verband met de Kennedy-moord
begon. Daarnaast gebruikte Stone onderzoeks-
gegevens die na het omstreden 'Warren Report'
nog aan het licht kwamen. Materiaal dat de offi-
ciële conclusie dat Lee Harvey Oswald (in de
film gespeeld door Gary Oldman) de moord ge-
heel op eigen houtje pleegde, op zijn minst twij-
felachtig maakt. Stone heeft de gebeurtenissen
zoals die mogelijkerwijs plaatsvonden op een
verbluffend knappe wijze gereconstrueerd. Vir-
tuoos gemonteerde beelden in zwart-wit, vaak
met schokkerige camera opgenomen, en nau-
welijks te onderscheiden van authentieke jour-
naalopnamen.

Die semi-documentaire beelden heeft Stone bo-
vendien nog op zeer geraffineerde wijze verwe-
ven met het wel duidelijk nagespeelde onder-
zoek van Garrison. Diens naspeuringen geven

'JFK' het karakter van een politieke thriller. De
rol van Garrison wordt vertolkt door Kevin
Costner, de rechtschapen held van de heden-
daagse Amerikaanse film. Daarmee is de inge-
wikkelde vermenging van feit en fictie com-
pleet.
Je zou eigenlijk willen dat het allemaal maar
fantasie was. Dan was 'JFK' gewoon een razend
knappe film, een gecompliceerde en intrigeren-
de detective met een open eind.
Samenzwering

Stone mag dan wel beweren dat hij duidelijk
laat uitkomen waar het om feiten gaat en waar
het speculaties zijn, in de bioscoopzaal is dat
toch moeilijk van elkaar te scheiden. Toegege-
ven, Stone laat tenslotte in het midden wie nu
precies de moordenaars waren, ook al staat het
voor hem vast dat de CIA er meer van wist.
Stone ondersteunt de samenzweringstheorie
van harte, en toont op dat punt weinig gevoel
voor relativering. De CIA, de FBI, het militaire
apparaat, anti-Castro groeperingen en mis-
schien zelfs president Johnson, ze komen er al-
lemaal in voor. Ook dat maakt hem kwetsbaar
voor critici die menen dat hij zich teveel door
speculaties heeft laten meeslepen.
En toch, zelfs al zou in 'JFK' de helft verzonnen
zijn, dan blijft er nog steeds genoeg verbijste-
rend materiaal over. Politieverhoren die nooit
op schrift gesteld zijn, foto's van de lijkschou-
wing die door niemand gezien mogen worden,
vervalst bewijsmateriaal, vermoorde of veron-
gelukte getuigen, afluisterapparatuur in Garri-
son's kantoor en een verdwenen telexbericht
waarin voor de moord werd gewaarschuwd. Dat
en nog veel meer wordt door Stone op een fasci-
nerende en indringende manier boven tafel
gehaald. Dat alleen al maakt 'JFK' tot een be-
langrijke film.
Te zien in Royal Heerlen

" Officier van Justitie Garrison (Kevin
Costner, l) bij de reconstructie van de
moord op JF Kennedy.

Vissoep
DOOR HUUB MEIJER

Een vissoep met een kruidig aro-
ma dat de geur van vis naar de
tweede plaats verwijst.
Benodigdheden voor 4-6 perso-
nen: 1 kleine ui, 1 prei, 1 kleine
winterwortel, stukje knolselde-
rij, 1 teen knoflook, 3-4 el olijfo-
lie, gedroogde basilicum, ge-,
droogde tijm, fijngehakte peter-
selie, venkelknol, blikje toma-
tenpuree, 200 g zalm, 250 g
schelvis of kabeljauwfilet, 50-100
g gekookte mosselen of garna-
len, 150 g pastaschelpjes of ma-
caroni.
Maak groetenschoon, snijd uien
prei in ringen, wortel en selderij
in blokjes. Fruit in olie en pers
knoflook hierboven uit. Schenk
1 1 water in pan en breng aan de
kook. Voeg kruiden toe en laat
half uur zachtjes koken. Maak
venkel schoon en houd groene
blaadjes achter.
Voeg venkel toe, los tomatenpu-
ree in soep op en laatalles nog 10
minuten zachtjes koken. Snijd
visfilets in stukken en samen
met schelpjes of macaroni toe.
Voeg na 12 minuten mosselen en
garnalen toe en laat geheel nog
enkele minuten . doorwarmen.
Knip venkelblaadjes voor serve-
ren boven soep klein.

Krabbé zet
vakkundig
afschuwelijke
egoïst neer

’Prince of Tides’:
sjiek psychodrama
DOOR RIJK VAN ROTTERDAM

Geen ziel zonder wonden. Dat is
ruwweg het hoofdthema van de
film 'The Prince of Tides', waarvan
Barbra Streisand producent, regis-
seur en hoofdrolspeelster is.

Behalve veel ellende biedt "The 'Prince of Tides' ook romantiek efl g
humor. Het zijn deze laatste inëvT }
diënten die de film ondanks al^ ,.
psychologische diepgraverij noga <gladjes houden; sjiek, zo men wi'; (
De film toont leed, zonder het ecW \
te laten voelen. Tom Wingo (NicfJrj
Nolte) is zo'n mannetjesputter uJ
het zuiden van de Verenigde State" (
die uit zichzelf nooit naar een PSJ \
chiater zou gaan, ook al stelt ziF |
huwelijk niet veel meer voor. Al ,
echter zijn tweelingzus Savannan>
een succesvol dichteres in Ne* 1
York, voor de tweede keer een P°' i
ging tot zelfmoord heeft gedaaft j
gaat hij in op het verzoek van Pst ,
chiater Susan Lowenstein (StreJ"
sand) om over Savannahs verledei1 \
te komen praten. , ]
Enthousiast begint Tom niet aan d
sessies, omdat er steeds meer oud
wonden op zijn eigen ziel gaan op"
spelen, terwijl hij toch zeker geep 1
patiënt is. Maar hij voelt zich tegeM'
kertijd sterk aangetrokken tot L°_ ,
wenstein. Op zijn beurt wordt To^
een soort psychiater voor haar e
haar puberale zoon Bernard, o'
beiden minachtend bejegend w°r
den door man/vader Herbert Qe
roen Krabbé), een beroemde violis*'
Het meest schrijnend in de film ,
de bijtende uitwerking die de ar1?
gantie van maestro Herbert hee11^ j
Dat is wat mager voor een pogin» j
het leed dat mensen elkaar aandoe
in beeld te brengen. Wel houdt he
een waar compliment in voor Kra"
bé, die de gevierde violist zeer ë? (
loofwaardig als een afschuwelijk,
egoïst neerzet. 'The Prince of TideS !
geeft veel hoogwaardig vakma£schap te zien, maar het blijft maa*
werk, gepolijst en wel. Psycho-dra
ma uit het 'betere' warenhuis.
Te zien in Cinema Palace, MaaS'
tricht en H5Heerlen.

" JeroenKrabbé oog in oog met Nick Nolte in 'Prince ofTides■

puzzel van de dag

Horizontaal: 1. voorspraak; 10. ordelijk,
keurigheid; 11. de ritus betreffend; 12.
slaapziekte; 13. spade; 14. titel; 17. be-
trekking die als onderscheiding beschouwd
wordt; 18. brandverf; 19. hok om gereed-
schap te bergen; 22. onweerstaanbaar
gevoel van afkeer; 24. bakinrichting; 25.
verwarmingstoestel; 26. inwendig orgaan;
29. gedeelte v.e. woonvertrek waar men
eet; 30. ambtenaar; 31. onderbreking v.e.
rede (vragen om inlichtingen).

Verticaal: 2. vriendschappelijke verho"
ding tussen mogendheden; 3. kelner. "geneesmiddel; 5. toestand van kunstnw
ge slaap; 6. tegen (in samenst.); 7. ong
lijk, oneffen; 8. voortdurend; 9. vuU'j: ( j;
pen; 15. deel van een etmaal; 16. spo '20. oxyderen; 21. vorm waarin Edahin
kaas wordt gemaakt; 22. globe; 23. vi<«»
van huilen; 27. boodschapper; 28. IndO"
sisch eiland.
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Oplossing van gisteren

f Umburgs dagblad J

pezige peekah recept



Protest
">a erklaring van Polydoras kwam
Van j

kracntig protestvan minister
W, ■ Broek (Buitenlandse Za-
c olj S^terochtend bij zijn Griekse
tjjf»,? ga Antonis Samaras. Boven-in verklaarde het Portugese EG-
ariH terschaP dat het er 'evenals
ovJlre. EG-landen volledig vani*j.tfr lgd is dat Nederland niet de
«ersv theeft gehad' een EG-minis-
6rkp " aring in Lissabon over de
blipk lng van Joegoslavische repu-
W*T' ï1 (waaronder Macedonië) tecranderen.

hen^t andse ambassade in At-
ten*. *}eeft inmiddels een tegenof-
Heil gelanceerd. In een persbe-
Gri , dat is verspreid onder de
re gp^se media zegt de Nederlandse
««oor gde incorrecte informatie
Wh* Sommige media in Grieken-
*ninL°Ver de bijeenkomst van EG-
te bet °P 1? februari inLissabon

«*W-^ j lands minister van Bui-
Vehie h ?aken heeft niet geïnter-
«reffe6

j
tydens de discussies be-

de j 0 ede erkenning van bepaal-
J>*ede eg°slavische republieken. De
schilt hn e positie hierover ver-
ander °vendien niet van dievan de
klarint n lidstaten, aldus de ver-. g Van de ambassade.

Akkoord ziekenhuizen
en verzekeraars met
overheid opgezegd

DEN HAAG - De organisaties van
ziekenhuizen en verzekeraars (NZF,
VNZ, KLOZ en KPZ) hebben een
vorig jaar gesloten overeenkomst
met de overheid opgezegd. Volgens
hen ontbreekt iedere ruimte, voor
reëel overleg en legt de overheid
'eenzijdige dictaten' op.

De overeenkomst betrof het overleg
over een 'integraal budget' voor zo-
wel de zorgverlening als het ar-
beidsvoorwaardenbeleid.

De vier organisaties verwijten
staatssecretaris Simons (Volksge-
zondheid) niets te doen aan urgente
financiële knelpunten die een on-
middellijke oplossing vergen. Het
tekort is daardoor zeer hoog opgelo-
pen.

De Nederlandse Zorg Federatie
(NZF) en de verzekeraars hebben
een prioriteitenlijst opgesteld van
333 miljoen gulden uit een totaal
van 1,2 miljard aan - vaak ook door

de overheid erkende - knelpunten.
Volgens hen is elke inhoudelijke
reactie daarop uitgebleven. Ze zeg-
gen dat het budgetteringsoverleg
daardoor vaak feitelijk tot een lege
huls is gereduceerd.

Celstraf voor gebruik woord ’Auschwitz-tüge’

Oostenrijk pakt
neo-nazi’s aan

SALZBURG - Het ontkennen van
devolkerenmoord op de jodendoor
de nazi's in de Tweede Wereldoor-
log, de zogenoemde 'Auschwitz-
Lüge', komt de Oostenrijkse 'Hitler-
fan' vanaf nu op ééntot tien jaar cel
te staan. Dat is een gevolg van di-
verse veranderingen in de wetten
tegen het neo-nazisme, die deze
week na jaren van discussie door
het Oostenrijkse parlement zijn
aangenomen.

Het land van Kurt Waldheim en de

om zijn extreem-rechtse uitspraken
beruchte liberale leider Jörg Haider
wil zo de steeds actiever wordende
neo-nazi's harder aanpakken.
Vreemd genoeg worden de straffen
voor pogingen het nationaal-socia-
lisme nieuw leven in te blazen door
de nieuwe wet minder zwaar. Tot
deze week stond in Oostenrijk op
nazi-activiteiten minstens vijf jaar.
De hoogste straf was levenslang.
Dat laatste blijft zo, maar de mini-
mum-straf gaat omlaag naar één
jaar.

Dit laatste moet er voor zorgen dat
meer neo-nazi's veroordeeld wor-
den. Vele Hitler-fans moesten wel
voor de rechter verschijnen, maar
werden vrijgesproken door de jury.
Neo-nazi's begaan een politiek de-
lict, en bij politieke delicten wordt
in Oostenrijk een jury ingescha-
keld. Deze jury's vonden de straf
van minimaal vijfjaar cel vrijwel al-
tijd veel te hoog. De afgelopen tien
jaar werden 900 processen gevoerd,
maar slechts in enkele gevallen
volgde een veroordeling. Dat was
koren op de molen van de Oosten-
rijkse neo-nazi's.

De nieuwe wetten zijn dan ook
vooral bedoeld om de rechtbanken
het werk te vergemakkelijken.
Daarom is de Auschwitz-Lüge
nauwkeurig gedetineerd en is al-
leen het gebruik van het woord al
strafbaar. Tegelijkertijd worden alle
pseudo-wetenschappelijke studies
die de misdaden in de concentratie-
kampen ontkennen strafbaar ge-
steld. Een wetenschappelijk sausje
biedt dus niet langer bescherming.

Na veel discussie is besloten het
ontkennen van nazi-misdaden 'am
Biertisch', in de kroeg dus, niet te
vervolgen. Met de nazi-propaganda
moet duidelijk in de openbaarheid
worden getreden. De grens is daar-
bij of de uitlatingen gedaan worden
tegenover groepen van tien perso-
nen of meer. Het schoolplein en de
voetbalclub zijn dus wel taboe als
plek om nieuwe Hitler-fans te wer-
ven.

Dankert wil conflict niet laten escaleren

Nog geen maatregelen
tegen Griekse boycot

ÖEN HAAG - Nederland
°Verweegt nog geen tegen-

\ Maatregelen te nemen te-
- ?en de Griekse boycot van
3 J^ederlandse produkten.

staatssecretaris Dankert
t l^üitenlandse Zaken) ver-
< gaarde gisteren in de
t Kamer dat het hui-
! Jj§e Nederlandse beleid
i T^ doel heeft escalatie van
; conflict te voorkomen.
j wilde niet specule-. en over wat er zal gebeu-, ,«:^ als de Griekse regering
\ P-Jjft weigeren in het open-
\ aar afstand te nemen van

r«*t Nederland als onjuiste; j^richtgeving in de Griekse

' beschouwt.

le jrschillende Nederlandse kamer-le^en hadden al wel tegenmaatrege-
)^n gesuggereerd. Maar Dankertcid vast aan net forrneie stand-
-oJ^t dat de Griekse regering in het(Pe.nbaar dient te verklaren dat de
g richten die aanleiding hebben ge-
jy^ll tot de boycot onjuist zijn.iplomaten zeggen dat deze berich-„ Jüist zijn gebaseerd op uitlatin-
öir* Van **e Griekse minister van, "Uenlandse Zaken Samaras, na af-
jj°P van de EG-ministersconferen-, Vorige week maandag in Lissa-

riekenland heeft het tot dusver
en kÜ een verklaring van de

r j ordvoerder van de Griekse rege-g Byron Polydoras tijdens een
Wn1enkomst gisteren met de bui"
g , andse pers.Polydoras zei bij die

dat de Griekse rege-
lde! de consumentenboycot van. «terlandse produkten afkeurt
besartoe burgers spontaan hebben
Bev en' en 'uitdrukking gafaan de
fin lens van het volk-' -De re ëe"
ver

g stemt niet in met de boycot en
lvriZ°ekt dezein te trekken," zei Po-
Gri°l.as- H« verklaarde dat de
**e K re ëering 'vriendschappelij-
ih met alle partners
ty de Europese Gemeenschap Beschikking

Voor verbetering van de arbeids-
voorwaarden is voorts nog een be-
drag van 400 miljoen gulden nodig.
In totaal vragen de NZf en de verze-
keraars dus een bedrag van ruim
730 miljoen gulden. Staatssecretaris
Simons is echter niet bereid om
meer dan 160 miljoen gulden ter be-
schikking te stellen. Slechts 23 mil-
joen gulden daarvan kunnen de
instellingen vrij besteden. Het tota-
le gat bedraagt dus zon 570 miljoen
gulden. Om dat te dichten bepleiten
de NZF en de verzekraars een pre-
miestijging van 0,24 procent.

binnen/buitenland

Vergaderzaal
Tweede Kamer

toch balzaal

DEN HAAG - Het PvdA-kamer-
Hd Stemerdink heeft het niet
gered met zijn actie om de verga-
derzaal van de Tweede Kamer in
zijn oude glorie te laten als de
nieuwe zaal in gebruik wordt ge-
lomen. Hoewel de sociaal-demo-
craat in de afgelopen maanden
76 handtekeningen voor zijn
Plan had verzameld, lieten zijn
companen het gisteren na een
hoofdelijke stemming afweten.

Stemerdinks motie, waarin hij
Aandrong op handhaving van de
oude zaal met zijn groene bank-
jes sneuvelde met 50 stemmen
Voor en 76 stemmen tegen.

Dit gebeurde na een debat van
vier uur over het rapport van de

bouwbegeleidingscommissie
van de Tweede Kamer, een de-
bat dat overigens voornamelijk
werd beheerst door de vraag of
de oude vergaderzaal wel of niet

moest worden ontmanteld

Tijdens het debat gisteren, uitte
Stemerdinks fractiegenoot
Buurmeijer stevige kritiek op

het plan van Stemerdink. De Ka-
mer heeft namelijk in 1981 al uit-
gesproken dat de vergaderzaal
wordt teruggebracht in zijn oor-
spronkelijke vorm (balzaal) en
wordt veranderd in een multi-
functionele ruimte onder meer
voor ontvangsten en internatio-
nale bijeenkomsten.

Voor de leerlingen van het Vitus-
college in Bussurn, die gisteren
een dagje in deKamer op bezoek
waren, was het debat een ver-
bijsterende ervaring. „Vier uur
praten over de hoogte van de
leuning van een bankje", zo ver-
zuchtten zij. Ze hadden ver-
wacht dat het parlement 'zich
met belangrijker zaken zou be-
zighouden.

Leger ingezet
na plunderingen

in Albanië
TIRANA - Het Albanese leger is
gisteren Pogradec binnengetrokken
om de orde te herstellen nadat bij
plunderingen in die stad woensdag
twee mensen om het leven zijn ge-
komen. Dit heeft het stadsbestuur
gisteren meegedeeld.

„Bijna alle opslagplaatsen en be-
drijven zijn leeggeroofd", aldus een
ooggetuige. De rellen, drie weken
voordat in Albanië algemene ver-
kiezingen worden gehouden, tonen
aan dat het land in chaos verkeert.
De regering is na 40 jaar communis-
tische dictatuur niet in staat de be-
volking te voeden en de orde te
herstellen.
Volgens een woordvoerder van het
stadsbestuur is de situatie in Pogra-
dec momenteel rustig. „Legertroe-
pen uit de nabijgelegen districten
Korce en Elbasan zijn naar de stad
gestuurd", zei hij.

Minister van
Staat Ruppert

overleden
DEN HAAG - Dr. M. Ruppert, oud
vice-president van de Raad van Sta-
te, is gisterochtend op 80-jarige leef-
tijd in Wassenaar overleden. Rup-
pert heeft gedurende lange tijd een
belangrijke rol gespeeld in de poli-
tiek in Nederland. Hij was onder
meer, samen met mr J. Burger, for-
mateur van het kabinet Den Uyl.

Ruppert begon zijn maatschappe-
lijk loopbaan voor de oorlog als
bestuurslid, later als voorzitter van
de Nederlandse Christelijke Land-
arbeidersbond. In 1947 werd hij
voorzitter van het CNV. In dat jaar
werd hij ook gemeenteraadslid in
Utrecht. In 1954 werd hij lid van de
Eerste Kamer, in 1959 benoemd tot
lid van de Raad van State. In 1973
werd hij benoemd tot vice-presi-
dent van dit hoge college. Deze
functie bekleedde Ruppert tot 1980.
In datzelfde jaarvolgde zijn benoe-
ming tot Minister van Staat.

Hij was verder onder meer lid van
de Sociaal Economische Raad, lid
van de raad van commissarissen
van de KLM en lid van het alge-
meen bestuur van de Koninklijke
Jaarbeurs.

" DR M.RUPPERT Foto: GPD

Bestand al snel geschonden

Gevechten laaien op
in Nagorno-Karabach

MOSKOU - In Nagorno-Karabach
is gisteren een einde gekomen aan
een kortstondig bestand dat Arme-
nië en Azerbajdzjan onder Iraanse
bemiddeling overeen waren geko-
men. De strijdende partijen namen
eikaars posities tegen het middag-
uur weer volop onder vuur, waar-
door de wapenstilstand die om 9
uur in de ochtend was ingegaan ver-
leden tijd werd.

Levon Dosikjan, een medewerker
van de Armeense president, ver-
klaarde dat Azerbajdzjan verant-
woordelijk was voor de bestands-
schending. Naar zijn zeggen open-
den Azerbajdzjaanse strijdkrachten
vanuit Agdam, net over de grens,
kort na het ingaan van het bestand
het vuur op de regio Askeran. Hij
zei van de inlichtingendienstte heb-
ben vernomen dat de aanvallende
Azerbajdzjanen beschikken over
tanks en aanvalshelikopters.

Het is nog onduidelijk of de Iraanse
minister van Buitenlandse Zaken
Ali Akbar Velayati, die momenteel
in het gebied is, zijn bemiddelings-
missie voortzet. Hij zou gistermid-
dag naar Sjoesja in Nagorno-Kara-
bach gaan, maar door de weer

opgelaaide gevechten zal hij ver-
moedelijk van dat voornemen af-
zien. Het staakt-het-vuren in de
Armeense enclave, dat tot zondag 9
uur had moeten duren, was onder
Velayati's bemiddelingtot stand ge-"
komen. Verwacht werd dat de strij-
dende partijen snel aan besprekin-
gen zouden beginnen over het
uitwisselen van krijgsgevangenen.

Noodhulp
Velayati kwam maandag in de Azer-
bajdzjaanse hoofdstad Bakoe aan
om te zoeken naar een oplossing in
het conflict over Nagorno-Kara-
bach, waar meer dan duizend men-
sen om het leven kwamen sinds de
oude vete tussen de buurrepublie-
ken in 1988 oplaaide.

Ook Frankrijk kwam woensdag met
een initiatief en presenteerde een
noodhulpplan voor Nagorno-Kara-
bach dat onder meer voorziet in het
creëren van 'veiligheidscorridors'
via welke vrouwen en kinderen
kunnen worden geëvacueerd en
noodvoorraden kunnen worden
aangevoerd. Het plan zal worden
voorgelegd aan de EG.

Gezondheidszorg
dreigt met acties

DEN HAAG - De werkgevers in de
gezondheidszorg moeten de advie-
zen van het kabinet in de wind
slaan. Doen ze dit niet, dan lopen de
cao-onderhandelingen in deze sec-
tor onherroepelijk vast. Acties en
stakingen in de gezondheidszorg
zijn het gevolg.

Dit hebben de werknemersbonden
AbvaKabo, CFO, FHZ en NU '91
gisteren laten weten. Begin april
gaan de cao-onderhandelingen van
start. De bonden stellen voor de
400.000 werknemers in de welzijns-
en zorgsector salariseisen van 4,5
tot 5 procent. Het kabinet vraagt de
werkgevers een loonsverhogingvan
maximaal 3 procent toe te staan.
Volgens het kabinet is er te weinig
financiële ruimte voor een forsere
loonsverhoging.
In een open brief aan het kabinet
dringen de vier bonden aan op een
gesprek met minister De Vries en
staatssecretaris Simons van Volks-
gezondheid. Ze herinneren de beide
bewindslieden aan de cao-onder-
handelingen van twee jaar geleden,
die uitmondden in maandenlange
acties tegen de werkgevers.

Alatas: hulp niet
koppelen aan
mensenrechten

DEN HAAG - „Als minister Pronk
ontwikkelingshulp blijft koppelen
aan mensenrechten, dan hoeven we
die hulp niet." Dit zei de Indonesi-
sche minister van Buitenlandse
Zaken, Ali Alatas, gisteren tijdens
een persconferentie ter afsluiting
van zijn tweedaagse bezoek aan Ne-
derland. Daags daarvoor had Alatas
van minister Pronk te horen gekre-
gen dat Nederland dat verband tus-
sen mensenrechten en economische
hulp blijft leggen.

Alatas is bezig aan zijn tweede
rondreis langs westerse landen
sinds het bloedbad dat militairen op
12 november in Oost-Timor hebben
aangericht. „Een tragisch en betreu-
renswaardig incident", zoals Alatas
het schieten op Oosttimorese de-
monstranten bleef noemen, waarbij
volgens Indonesische opgave 50 do-
den vielen, maar volgens mensen-
rechtenorganisaties het drievoudi-
ge.
In Alatas' versie van het incident in
Oost-Timor was er geen sprake van
een vreedzame begrafenisstoet,
maar bevond zich onder de deelne-
mers een groepje onruststokers die
de stoet deden ontaarden in een
'wilde, destructieve demonstratie.
Dat het leger hierop reageerde met
schieten, wil hij hiermee niet goed-
praten, zo benadrukte de minister.
Daarom ook heeft de Indonesische
regering snel gereageerd door een
onderzoek in te stellen en te belo-
ven dat de verantwoordelijken voor
de rechtbank gedaagd zullen wor-
den.

punt uit

Failliet
Zon 250 tot 300 jongerenin di-
verse steden hebben gisteroch-
tend een brief van het Amster-
damse jeugd-reisbureau Lu-
diek gekregen met de medede-
ling dat hun wintersportreis op
losse schroeven staat. De jon-
geren zouden vanmiddag ver-
trekken en hebben 1.000 tot
1.500 gulden betaald voor de
reis. Het reisbureau kan niet
voldoen aan zijn betalingsver-
plichtingen. Ludiek is niet aan-
gesloten bij de ANVR en het
Garantiefonds voor reisgelden.
Het reisbureau zou enkele ton-
nen tekort komen.

Lenin
De KGB heeft gisteren laten
weten niet van plan te zijn het
gebalsemde lichaam van Vladi-
mir Lenin te verkopen, al zijn
er bedragen gebodentot 50 mil-
joen gulden. De KGB reageer-
de met die mededeling op een
in melige stijl geschreven arti-
kel in het Amerikaanse tijd-
schrift Forbes, waarin stond
dat het lichaam van Lenin zou
worden geveild.

Vandalisme
De NS vindt het hoog tijd wor-
den dat de ministers Hirsch
Ballin (Justitie) en Dales (Bin-
nenlandse Zaken) eindelijk
eens ernst maken met een ge-
coördineerde aanpak door jus-
titie en politie van het voetbal-
vandalisme. De spoorwegen
kunnen dat probleem alleen
niet de baas. Dat is de strek-
king van een boze brief die
NS-topman Ploeger aan de mi-
nisters en aan de Tweede Ka-
mer heeft gestuurd.

Schulden
Een consortium van westerse
banken heeft Algerije een le-
ning van 1,5 miljard dollar (on-
geveer 2,8 miljard gulden) toe-
gezegd om het land te helpen
zijn buitenlandse schulden af
te lossen. De lening wordt, ver-
spreid over acht jaar, verstrekt
door in totaal 240 Franse, Itali-
aanse, Amerikanse, Japanse en
Franco-Arabische commerciële
banken. De buitenlandse
schuld van Algerije bedraagt
naar schatting 25 miljard dollar
(ruim 45 miljard gulden).

Fluitjes
De carnavalsfluitjes die knab-
belnotenfabrikant Duyvis als
cadeau heeft gestopt in de zak-
ken met nootjes zijn onveilig.
Gisteren heeft het bedrijf in de
landelijke ochtendbladen een
oproep gedaan om de fluitjes
weg te gooien. Dit naar aanlei-
ding van een onderzoek door
TNO, waaruit bleek dat bij drie
procent van de.fluitjes de bin-
nenkant los kon laten. Jonge
kinderen kunnen dit in de
mond krijgen.

Fout
De ruim 200.000 Nederlanders
die een onjuiste voorlopige
aanslag inkomstenbelasting/
premievolksverzekeringen
1992 hebben ontvangen krijgen
nog deze week bericht van de
belastingdienst. Als de aanslag
wordt verlaagd wordt een zoge-
naamde 'verminderingsbe-
schikking' gestuurd. Als het
eerder opgegeven bedrag toch
juist blijkt volgt een bevesti-
gingsbrief. De termijn waarbin-
nen de aanslag moet worden
betaald is met een paar dagen
verlengd.

Ereschulden
De Stichting JapanseEreschul-
den (JES) overweegt in Tokio
een proces aan te spannen te-
gen de Japanse staat. De eis is
uitbetaling van de schadec-
laims die de slachtoffers van de
oorlog met Japan hebben inge-
diend. Als tot een proces beslo-
ten wordt, zal een Japanse
advocaat worden ingeschakeld.

Verdrag
De Duitse bondskanselier Hel-
mut Kohl en de Tsjechoslo-
waakse president Vaclav Havel
hebben gisteren in de Spaanse
Zaal van de Burcht in Praag
het Duits-Tsjechoslowaakse
vriendschapsverdrag onderte-
kend. Ook de ministers van
Buitenlandse Zaken uit beide
landen, Hans-Dietrich Gen-
scher en Jiri Dienstbier, waren
bij de plechtigheid aanwezig.
Kohl sprak van een fundamen-
teel verdrag, gezien de veran-
deringen in de wereld. Hij
spraak de wens uit, vaker met
Havel te spreken of te bellen.

Schade
De Amerikaanse Academie van
Wetenschappen en de Britse
Royal Society hebben opgeroe-
pen tot beperking van de be-
volkingsgroei en ingrijpende
veranderingen in gedragspatro-
nen om mogelijke 'onomkeer-
bare schade aan het vermogen
van de Aarde organismen in le-
ven te houden' te voorkomen.

Tanker morst olie

Shell bezig met het overpompenvan zijn lading. De Rotter-
damse reinigingsdienst Roteb heeft schermen rond de plas
olie gelegd omvervolgens de olie op te ruimen. De rivierpo-
litie stelt een onderzoek in. Foto: ANP

" In de Beneluxhaven in de Europoort is gisteren ongeveer
30.000 liter ruwe olie in het water terecht gekomen. De mor-
sing gebeurde toen de laadarm van de Noorse tanker Mega
Sun door nog onbekende oorzaak afbrak. Het schip was bij

(ADVERTENTIE)

GARANTIE
EISER?

MEER 2WART-OP-WIT MET EEN

§SLEEPTREND WATERBED

SITTARD,
Pulslr. 19, 046-520215HEERLEN, Wilhelminaplein 4,045-740317

-^■"■':STSO&ÏWATEIiBEDDBN

Specialist in verbouwing van uw. -f-. r_..-_MO ,--__««_„
ö3</*a,**«*r»« ras/afe/ M UI 1LEMMENS/MEESSEN b.v.komplete badkamer. MTTTTTr*!» jh-uwm'-HI 1 ..■■■ ,— ~,„,< ~,<,, m—//) o«e showroom: mLimJUM^^iSiui^MUéü^AMLU^iiu^^^kt- 15komplete badkamers Litscherveldweg 2, Heerlerheide, tel 045-213661- whirlpoolbadin bedrijf
- waterontharder in bedrijf Openingstijden sanitairshowroom-- wand- en vloertegels maandag t/m vrijdag 9.00-17.00 uur;

zaterdag 10.00-15.00 uur.
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jipiccolo's
In deCramer 37, Heerlen
Postbus 3100, 6401 OP 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 of2kolommen, 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 daags voor plaatsing.
Schriftelijk opgeven
Opgave via de 1e post daagsvoor plaatsing.
Persoonlijk opgeven
Via de balie van onze kantoren maandagt/m vrijdag
8.30-17.00 uur. Voor plaatsing op zaterdag en maandag
geldtdonderdag 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.

HetLimburgs Dagblad wordt dagelijks gelezen door
meer dan250.000 personen van 15 jaaren ouder.
(Bron CetxicoSummo Scanner) 079

Personeel gevraagd
Voor direkt gevraagd

Metselaars en klinkermetselaars
Voor div. langdurige objecten in Duitsland.

Goede sociale voorzieningen.
Te bevr.: 0949-220354051 PKB BOUW in Köln.

Vraagt nette, Buffetbediendes
v.a. 25 jaar, zonder ervaring onnodig te reflekteren.

en zelfstandig werkende
Friturekracht

Aanmelden: tel. 045-415794.
Adia Keser Uitzendburo heeft per direct werk voor, m/v,

textielbewerkers
Voor diverse afdelingen binnen een modern textielbewer-

kend bedrijf in Kerkrade. Je werkt in 3 ploegendienst en je
bent op zoek naar een baan voor lange tijd met uitloop naar
een vaste aanstelling. Verder ben je bereid hard te werken,

ook op zaterdag. Eigen vervoer is vereist.

Interesse? Neem voor informatie of inschrijving contact op
met Sylvia Otten van onze vestiging in Kerkrade, Hoofdstr.

39, 045-463700, of met een van de andere vestigingen.
Dr. Poelsstraat 16, Heerlen, 045-713120

Kouvenderstraat 81, Hoensbroek, 045-231680
Streeperstraat 48, Landgraaf, 045-326595

ADIAKESER
UITZENDBURO

Stadswijnkelder Berns, Geerstr. 26, Heerlen, 045-717632
vraagt nette, vriendelijke

Medewerker
voor deverkoop en licht magazijnwerk, i.b.v. rijbewijs.

Prettige werkkring, vast werk.
Garage/vervoersbedrijf Hanneman te Kerkrade,

tel. 045-452666 zoekt op korte termijn een
Ervaren all-round automonteur

i.b.v. diploma's. Bekendheid met dieselmotoren is vereist.
Taakomschrijving:

In hoofdzaak onderhoud van eigen wagenpark en
touringcars

Aanm. na tel. afspraak, vragen naar Dhr. H.P. Hanneman.
Zonder ervaring onnodig te solliciteren.

Ervaren metaalvaklieden en gemotiveerde halfwas-bank-
werkers zijn bij ons steeds welkom! Wij bieden interessant
en gevarieerd vast werk in moderne werkplaatsen, met
goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden.

Neem kontakt met ons op!
Staalbouw Permeca B.V.

Galjoenweg 19, 6222 NS Maastricht.
Tel. 043-632569 (Dhr. Lieben).

Lampenpaleis Beek B.V.
zoekt gegadigdevoor defunctie van

Ass. bedrijfsleider
welke belast zal worden met de dagelijkse gang van zaken

en de begeleidingvan de medewerkers.
FUNtCTÏE-EISEN:

* Opleiding op HAVO-niveau
* Leidinggevende capaciteiten

* Stressbestendigheid
* Ervaring in de detailhandel

* In bezit van diploma NIMA A
Wij bieden U een zelfstandige werkkring, een goed salaris

en dito secundaire voorwaarden.
Schriftelijke sollicitaties te richten aan:

Lampenpaleis Beek BV, Postbus 36, 7160 AA Neede.
Voor meer informatie kunt U bellen

046-376982 en vragen naar Dhr, van Beek.

Boetiek Groovy
vraagt voor het nieuw te

openen filiaal te Stem
2 verkoopsters

Tevens voor de vestiging in
Brunssum parttime
verkoopster

Tel. 045-258546/316171.
Fa. WGW Bouw. Voor direct
gevr. voor Duitsland MET-
SELAARS, betontimmerlie-
den. Ook colonnes. 045-
-231336/ 230477. Hommer-
terweg 77, Hoensbroek.
Bouw- en ingenieursburo
Catena BV vraagt voor haar
eigen werken in Duitsland,
betontimmerlieden en MET-
SELAARS (liefst coll.). Hoog
loon, wekelijkse betaling,
Duits verzekerd. Sollicitaties
na tel. afspraak 045-232100

Je weet wat je wilt! Je kunt
WERKEN! Je kunt met
mensen omgaan! Br.o.nr.
B-0594, LD, Postbus 2610,
6401 DC Heerlen.
Pas geopend privé-adres
zoekt nog een leuk meisje.
Inl. tussen 10 en 22 uur. Tel.
046-757517.
BEZORGERS gevr., min.
leeft. 15 jr. voor Heerlen,
voor het weekend. Tel. 045-
-257974.
TAXICHAUFFEURS gevr.
full-time, part-time, evt.
treintaxi. Tel. afspr. 045-
-215555. Akerstr. Nrd. 132,
Hoensbroek.
Voor kleine supermarkt zoe-
ken wij 2 VERKOPERS
part-time, lft. 17-20 jaar,
erv. niet vereist. Lijkt het jou
wat, bel dan tussen 9.00-
-13.00 uur 045-324784.

Exclusieve club te Lanaken
zoekt nette atraktieve jonge
DAMES, hoge verdienste,
werktijden i.0., vervoer aan-
wezig. Tel, ml. 045-729239
THUISZORGHULP gevr. in
team bij Parkinson patiënte.
Inl. tel. 045-227193.
Euro Bouw vraagt vakbe-
kwame METSELAARS voor
werk in Duitsland, Duits ver-
zekerd, wekelijks loon. 043-
-639710, tijdens kantooruren
Bouwbedrijf BORGER
Brunssum vraagt ervaren
Col., metselaars en beton-
timmerlieden. 045-250930.
P.T.M.-schoonheidsinstituut
vrgt. Oosterse MASSEUSE,
moet voll. de oosterse mas-
sagetechnieken beheersen.
Liefst gediplom. leeft. va.
25-45 jr. enige erv. vereist.
Tel. 04406-16896.
TELEFONEERT u graag en
heeft u een prettige stem,
dan vragen wij een dame die
voor ons thuis plaatselijke
bedrijven wil opbellen. Beta-
ling is ’B,- netto per uur
plus onkosten en bonus. Inl.
Berendsen Kartografie,
045-244877.

Gevr. TAXICHAUFFEURS
part-time en avonddiensten.
Persoonlijk aanmelden:
Grootveld, Haefland 18,
Brunssum van ma t/m vrij.
Ervaren FRITUREHULP ge-
vraagd voor enkele uren per
week. Friture de Ziepe,
Nuth. Tel. 045-245473.
Gevraagd WINKELHULP
met spoed, liefst full-time.
Slagerij Luja Nuth. Tel. 045-
-241319.
Gevraagd met spoed
KLUSJESMAN. Tel. 04406-
-12095 na 18 uur.

Personeel aanbod

Nieuw Escort
Pricilla en snel bij u thuis of

in hotel.
g 045-428849.

Voor al uw bestellingen en
kleine vrachten door geheel
Nederland, bel 043-644172,
ook voor bedrijven.
Jonge dame 28 jaar met er-
varing zoekt werk als TELE-
FONISTE/receptioniste. Br.
o.nr. B-0605 L.D. Postbus
2610, 6401 DC Heerlen.

Onroerend goed te huur aangeboden
Te huur aangeboden

Centrum Sittard
winkel - kantoor - woonruimte

'Voorstad 20: winkelwoonhuis (winkel ca. 80 m2).
"Voorstad winkelruimte 150 m2tot 300 m2, nieuwbouw.

*Hoek Rijksweg/Voorstad 1e en 2e verdieping,
kantoor met event. woonruimte totaal ca. 160 m2.

'Voorstad 6 groot luxe kantoor/appartement,
1e en 2e verdieping met groot terras.

*Hoek Brandstraat/Parklaan
kantoor- woonruimte.

INLICHTINGEN: 04492-3920.
Fax: 04492-5232.

HUIS te huur in kerkrade.
Inlichtingen na 18.00 uur.
Tel. 045-456955.
KAMER te h. met c.v. voor
oudere heer of dame. Tel.
04406-12875.
Te huur gezellig apparte-
mentje voor net meisje of
jonge vrouw te KERKRADE
-WEST, telef. ml. 04748-
-2679 na 18.00 uur.
Te huur goedlopend PRIVÉ-
HUIS in Heerlen. Br.o.nr.
B-0613, LD., Postbus 2610,
6401 DC Heerlen.

Te huur gevraagd
Ouder echtpaar zoekt per
20-3-92 zelfst. woonruimte,
liefst gemeubileerd, omg.
HOENSBROEK, max. huur

’ 700,-. Tel. 045-228734.
Te huur gevraagd voor al-
leenstaande man woning of
etage in HEERLEN of om-
geving. Huur tot ’9OO,- per
maand. Tel. 045-739263
(werk), 045-443117 (privé).
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

VERKOOPT DIT NIET
«JJjjJjJM^ M-HM «ÜIJJJJJJB mMiJJh.BETER?

Droomhuis
U wilt uw huis verkopen.
De ligging is uitstekend;
landelijk en vooral toch
dicht bij het centrum.

| Het pand heeft 5 mooie,
ruime slaapkamersen

een gezellige
hobbyzolder.

Een luxe badkamer
ontbreekt natuurlijk niet.

De living heeft een
oppervlaktevan 60 m° en

dekeuken is compleet
met luxe installaties.

Zaterdag 29 februari plaatsen wij
een foto of tekening van uw huis

in een Reuze-piccolo geheel

GRATIS!
Bef nu voor meer informatie:1 045-719966 |
Onr. goed te koop aangeb./gevr.

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

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

Emmaplein 12, Heerlen. Tel. 045-711500.

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

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

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

WAT UW HUIS AANGAAT:
Geen verkoop, geen kosten!

(nooit advertentiekosten)
VAN OPPEN 8.V., Lindeplein 5, Brunssum. 045-254543.

Te koop te Stem
uniek gelegen gerenoveerde boerenwoning.

Ind.: gr. woonkamer, keuken, bijkeuken, berging, bar,
3 slpks., badkamer, 2 kantoren, zolder, kelder, alles c.v.

Gr. loods 6 x 20 m met werkpl., 8 paardenstallen en
buitenbak 20 x 40 m, opp. 3.200 m2en 5.000 m2gepacht.

Prijs ’ 365.000,-k.k.
Br.o.nr. B-0586, L.D. Postbus 2610, 6401 DC Heerlen.

Te koop Vooroorlogs WOONHUIS
n«*=>\/raartrl met spoed te koop 9evr-ycviaayu opknappen geen bezwaar.

woonhuizen in de prijs- 040-520558.
klasse tot ’ 150.000,-. ..,/_^. ,„,..-,,_., . ;

Directe aankoop mogelijk!! WOONHUIZEN te koop ge-
Geen verkoop, geen kosten! vraa?d Mo9el|)k bl|iven wo"

■ iw « « i-« » « nen tot u andere woonruimteLIVAC B.V. heeft. Wijman & Partners,
Akerstraat Nrd. 11, Heerlen. 045-728671.

Brunssum. Tel. 045-220550 BOUWKAVEL a/d Hees-
-15 jaar vaste rente! 8,6% of bergstraat te Heerlen, opp.
8,8% (pensioenfonds). Bel. 822m2. Voor info: V.O.C.
045-712255. Na kantoor- 045-740900. Grouwels/
uren Dhr. J. Wetsels 045- Daelmans. Tel. 043-254565

3^^LENSTRA HyP°" Gratis taxatie, wanneer wijtheek Service. Uw hypotneek mogen ver]
HUIS te k. met grond. Op 5 zorgen. Rente 9% spaar-
min. v.d. B.grens. 09-3211. vast. WIJMAN & Partners,
714163/09-3211.711363. 045-728671.

Te koop gevraagd BOUW-
LOCATIES met of zonder
opstallen in de regio Lim-
burg, snelle afhandeling
zonder financieringsvoor-
waarden mogelijk. Gaarne
schriftelijk reageren. Br.o.nr.
B-0615, LD., Postbus 2610,
6401 DC Heerlen.
BOUWKAVELS in B.P.
Vrusschemig gelegen a/d
Zandweg te Heerlen, opp.
v.a. 746m2. Prijzen va.
’lOB.OOO,- v.o.n. Inl. 045-
-740900. Grouwels/Dael-
mans. Tel. 043-254565.

Kamers
KAMERS te huur in pension
v. alleenst. mannen. Tel.
045-214804.
Ruime gemeubileerde
KAMERS te huur, eigen in-
gang. Tel. 045-458329.
MAASTRICHT-C, kamer te
huur in studentenhuis per 1
maart. Tel. 043-251634.
Kamers te huur te HEER-
LERHEIDE. Tel. 045-
-463400.
Te h. HEERLEN-C, kamer
in studentenhuis per 1
maart. Tel. 043-251634.

Bouwen/Verbouwen
Te koop 55 m2OPRITKLIN-
KERS, kl. donkergrijs, i.z.g.
St. Tel. 045-251053.

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.
Te k. oud Hollandse PAN-
NEN, veldbrandstenen, div.
balkhout, panlatten en ke-
pers. Tel. 045-229999.
Handelsond. Wolter 8.V.,
De Koumen 51, Hoensbroek
MOBIELE Aggregaten ben-
zine en diesel 50 HZ, 5- 85
KVA, 220/380 V ex-leger
’1.500,- tot ’8.500,-. Fa.
vid. Biggelaar, Gemert. Tel.
04923-61953.
Inpakmachine vacuüm/
krimp POLYPACK A2040,
380 V 1982, ’ 10.000,-. Tel.
04923-61953.
Heftruck HYSTER, 1 ton
h.1.80 mtr., LPG ’3.500,-
-benzine ’ 3.000,-. Tel.
04923-61953.

Transacties
Ter overname aangeboden
CADEAUWINKEL op goede
lokatie. Br.o.nr. B-0665,
Limburgs Dagblad, Postbus
2610, 6401 DC Heerlen.

Reparaties

TV/video defect
Binnen 24 u. klaar, prijsopg.
en garantie; tel. 045-231340
E & E Electronica Brunssum
TV/VIDEO reparatie. Zonder
voorrijkosten. Görgens. In-
dustrieterr. Abdissenbosch-
Landgraaf. Tel. 045-314122
Diepvries/koelkastreparatie
meestal binnen 12 uur.
TEBBEN koeltechniek (part)
Geen voorrijkosten met ga-
rantie. 045-460471
REPARATIE huish. app.:
Toenbreker Wasautomaten.
045-325819, gespee. Miele.
ONDERDELEN wasmach.
drogers en centrif. Europa-
wg Nrd 191 Übach o Worms

Geldzaken
mv! BELASTINGFORMU-
LIEREN per computer va.
’30,-. Tel. 045-210931.
Bel voor VAKKUNDIG invul-
len van uw belastingformu-
lier naar fiscaal- en juridisch
Adviesbureau Mr. J. Gillis-
sen. Tel. 045-327613.

Landbouw
ONDERDELENBANK.
Tel. 04493-2715.
Weideslopen 4/5/6 m. ook
met banden gegalvaniseerd
en hydr. opklapbaar of pal-
letten. Div. modellen mest-
schuiven. Veewagens 2-4
koeien en 6-8 koeien tan-
dem as. Gegalvaniseerde
weidehekken 3 t/m 5 m.
Grondfrezen 1.40 en 1.60
m. Twee-rijige aardappel-
poter. Tractor Alliechalmers
50 PK diesel. Koopje! Alle
typen vaste tand cultivato-
ren. LMB J. SPONS, Eijsden
Tel. 04409-3500.
Te k. alle soorten DRIJF-
MEST en vaste mest; tev.
uitrijden-transporteren en
onderwerken v.d. mest, ook
emissie-arm aanwenden.
Loon- en mesthandelbedr.
Gebr. Brouwers, Oude
Kerkstr. 7, Papenhoven. Tel.
04498-57614.
Heren landbouwers, als u
aan loonwerk denkt: loon-
bedr. G. VAESSEN & Zn.
Landgraaf. Tel. 045-324167
of 045-312516. Bonen, bie-
ten, aardappelen, planten
en aanaarden, maïs, gras
en granen.
Over het bijvoeder SAVITA ,
kunnen onze klanten en wij
U heel wat aardigs vertellen.
Bel: Custers b.v., Dicteren,
04499-1341. Allen prod. v.d.
intensieve veehouderij.
Te koop WATERKAR op
luchtbanden, 750 liter. Wolf-
hagen 121, Schinnen.
Te k. HOOI en stro, Geulle.
Tel. 043-641584.

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

Auto's

Audi 100 2.3Eairco c.v. enz. roodmet 1989 ’ 31.750,-
Mercedes 250 D schuifkanteldak c.v. 2x ... 1988 ’ 47.500,-
Mercedes 200 aut. schuifdak, c.v. alarm ... 1988 ’ 37.500,-
Mercedes 200 sch.kanteldak, c.v., get.gl. . 1987 ’ 34.750,-
Mercedes 190 Dd.blauw get.gl. sportv 1988 ’ 36.500,-
Mercedesl9owitget.glasc.v 1988 ’ 32.500,-
Merc. 190E rookzilver get.gl. 5-bak c.v 1986 ’ 28.500,-
Mercedes 190 D d.blauw get.gl. 5-bak 1986 ’ 26.500,-
Mercedes 200 D wit st.bekr. schuifd 1980 ’ 5.900,-
BMW 520izwartmet. schuifd. c.v
cruisecontrole 1988 ’ 34.500,-
-316iM-style 15" sportv. verl. schuifd. enz . 1988 ’ 22.500,-
-318ibronsmet. get.glas c.v. november 1986 ’ 13.900,-
Alfa 75 1.8 IE alfa-rood nw. type 1989 ’ 18.900,-
Renault 25GTX airco Im-velg. enz 1989 ’ 26.500,-
-25 TX antracietmet. get.glas model 1989 ’ 22.500,-
-19 Chamade GTS Comfort-pakket blauw 1990 ’ 21.750,-

-21 GTS grijsmet. 5-bakriw.st. .................... 1988 ’ 15.500,-
-11 GTX 1.7 roodmet. get.gl. 5-bak model 1988 ’ 12.750,-

Peugeot 405iSR 1.6 sportv. stuurbekr 'J.J... 1988 ’ 18.750,-
Opel Omega 2.0iLS antracietmet 1989 ’ 23.500,-
Opel Omega 2.0iGLS autom. alle extra's 1988 ’ 24.500,-

Öpei Omega 1.8 SLS antrac.met. get.gl... 1987 ’ 17.500,-
Corsa 1.3 SR HB wit sportv. 5-bak 1985 ’ 10.900,-
Ford Siërra 2.0 ghia schuifd. alle extra's ... 1988 ’ 19.750,-
Ford Siërra 2.0 HB specialblauwmet 1990 ’ 22.750,-
Ford Siërra 2.0 HB Coupé nw.st. 1986 ’ 10.900,-
Ford Siërra 1.6Laser HB blauw 5-drs 1985 ’ 8.750,-
Ford Siërra combi VAN rood 1984 ’ 6.900,-
Citroën BK 1.9TRD stuurbekr. schuifd 1989 ’ 20.750,-
-19TRDwitnw.st 1988 ’ 18.750,-
-16 TRi wit schuifkanteldak enz 1988 ’ 16.750,-
-16TRi blauwmet. get.gl 1987 ’ 15.000,-
-14 RE grijsmet. get.gl. 5-bak 1988 ’ 13.900,-
Mitsubishi Galant 20 GL zeer compleet 1988 ’ 12.750,-
Mitsubishi Galant 16 GL wit get.gl. 5-bak .. 1986 ’ 8.750,-
Lancer Wagon 1.8 GLD stuurbekr. combi 1987 ’ 15.750,-

Lancer Wagon 1.5GL wit get.gl. combi 1987 ’ 15.250,-
Nissan Bluebird 20 D combi st.bekr 1989 ’ 19.750,-
Bluebird 20SLX roodmet. st.bekr 1988 ’ 15.500,-
Sunny 16SLX coupe knalr. get.gl. 5-bak ... 1988 ’ 16.750,-
Volvo 340 GL HBantraciet 5-bak 1988 ’ 14.750,-
Fiat Panda 750 CL wit 20.000km 1988 ’ 9.000,-
Mazda 626 20GLX HB 12Vwit get.gl 1988 ’ 18.750,-
-626 HB 20 LX 12V rookzilvermet. get.gl.... 1988 ’ 17.750,-
-626 Coupé 20 GLX st.bekr. antracietmet. 1986 ’ 12.500,-

-'ToyoiaCarinaHß^ 1989 ’ 19.500,-
Carina 1.6XL sedan grijsmet. get.gl 1989 ’ 19.500,-
Carina 16 DX sedan blauwmet. 5-bak 1988 ’ 14.900,-
Corolla 16 GTi Twin Cam Coupé
grijs/zwart, model 1985 ’ 11.750,-
Accord 20 EX editionrood elecram. : 1989 ’ 21.900,-
Honda Accord sedan wit get.gl. 5-bak 1986 ’ 12.750,-

Inruil en discrete financiering mogeijk.
Uw vertrouwd adres:
Auto Limburg

Mauritsweg 126, Stem, 046-338474 (naast Superconfex).
Wij geven het meeste Te k ope| COrsa Joy sport
voor uw auto! bwi '91- 9000 km °45-

-mi, ~ , , 228651 b.g.g. 045-210889." U belt, wij komen! —045-422610, ook 's avonds. Auto KALDEBORN, wij bc-. , .—— TT— telen de hoogste prijs voorê"??T
el l « Johan uw auto! 045411572.SCHMIDT heeft diverse r.

auto's in voorraad van Te k- Ford SIERRA laser,
’750,- tot ’6.000- Alles bwj. '86, grijsmetallic, centr.
met APK. Tel. 04492-2888. vergrend., i.z.g.st,
Hommert 24, Vaesrade. ’ 8.950,-. Tel. 045-724331.
Te koop VW GOLF CL, bwj. Te koop VOLVO 460 GL,
'84, LPG. Torenstraat 50, bwj. 3-'9l, van voivo-mede-
Bninssum. werker. Tel. 04746-3185.

Inruilauto's
10x Fiat Panda, alle type's vanaf 1985
15x Fiat Uno, diverse type's vanaf 1986
Uno automaat donkergrijsmetalic 1989
Uno diesel beige 1986
2x Fiat Ritmo 3-drs. en 5 drs. 1987
3x Fiat Tipo 1989
Fiat Croma 2.0 S grijsmetal 1986
Fiat Croma turbo diesel blauwmetal 1987
Fiat X 1/9 rood, alum. velgen
Citroen 2CV6Club grijs 1985
Opel Corsa 1.0 S wit 1983
Opel Kadett 1.2LS rood 1985
Skoda 105S koopje!!! 1988

Inruil-Financiering-Bovaggarantie tot 2 jaar

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

Autobedrijf
Jasper B.V. off.
Peugeot Dealer

biedt aan met Leeuwekeur
garantie

Audi 80 2.0 E '90
Citroen BK 1.4E'88
Citroen CX 2.0 '85

Fiat Panda 1000 CL '89
Fiat Uno 45 '88

Fiat Tipo 1.6 ie '88
Ford Fiesta 1.1 sept. '88

Ford Escort 1.6 Bravo '84
Ford Siërra 1.6Laser '87

Mazda 323 1.3LX '88
Mercedes 190 Diesel '85

Mitsubishi Galant 1.6 GL '88
Nissan Bluebrrd 2.0 HB '88

Opel Corsa 1.3 HB '88
Opel Kadett 1.6 D '85
Opel Kadett 1.8 E'BB
Opel Ascona 1.8 E '88

Omega 2.0 station aut. '89
Renault 9 GTS '83

Renault 18 combi '82-'B4
Renault 21 GT diesel '88

Rover 213 S '89
Seat Ibiza 1.5 GLX '88

Saab 90 85
Toyota Corolla 1.3 XLi '90

Toyota Camry Diesel Turbo
'87

Volvo 340 1.7GL'85/'B7
Volvo 360 2.0 '85

Volvo 244 GL autom. '83
VW Golf 1.6 D '82

Golf 1.6 CL'B9
Golf 1.8 CL '87
Jetta 1.6 CL '86

Eigen merk Peugeot 205
Accent '86-'B7

Peugeot 205 1.3KR '89
Peugeot 205 1.8 XLD '86

Peugeot 205 1.4 XS
'87-'BB-'B9

Peugeot 309 1.4XL Prof
'89-'90

Peugeot 309 1.3 GL Prof
'86-'B7

Peugeot 309 1.3 GR '87
Peugeot 309 1.5 GR '83-'B5
iPeugeot 405 1.6 GL '88-'B9
Peugeot 405 1.6 GR '89-'9O
Peugeot 405 1.9 GR Break

'89
Peugeot 405 1.9 SRi '89-90

Peugeot 405 Mi 1688
Peugeot 505 autom. '85-86

Talbot Samba GL '83
Talbot Horizon 1.3LS'B4
Talbot Samba cabriolet '83
Demonstratie-auto Peugeot

106 XN '92
Peugeot 205 XL '92
Peugeot 106KT '92

Peugeot 405 1.9GRi Break
'92

Peugeot 605 3.0 SV '92
Dit alles alleen bij
Autobedrijf
Jasper B.V.

Windraak 29
6153 AC

Munstergeleen
S 046-521944
Off. Peugeot-
Talbot dealer.

WETZELS auto's. Het juiste
adres voor de betere auto-
mobielen! Industriestr. 35,
tel. 046-510655. Mercedes
500 spec, aut., '86; Merce-
des 230 CE aut., '88; Mer-
cedes 200 TE aut, '86; Mer-
cedes 260 SE aut, '88; Mer-
cedes 190 D 2x '88; Merce-
des 190E, aut., 2x '87; Mer-
cedes 190E2.6 aut.'B6; Vol-
vo 740 GLD station, '88;
Nissan 3.0 ZX T/bar '85;
Audi 80 LS 2x '88-'9O; Audi
100 CD aut, '83; BMW 730i
aut., '87; BMW 520iaut, 2x
'83-88; Bmw 316i'88; Opel
Kadett Cabriolet 2x '87-'9O;
Opel Veetra 1.6 i '90; Ford
Escort 1.6 D '88; Ford Es-
cort 1.4 Bravo 2x '87-88;
Ford Fiesta Finesse '87; To-
yota Celica 1.6 ST '87; VW
Golf 1.3 S '90; Porsche 944
'82; Jaguar 3.6 aut., nieuw-
st., '84; Mitsubishi Pajero
2.5 TD LB '88; Caddilac El-
dorado Cabriolet '75.
LUCAR Kerkrade, voor be-
taalbare betere auto's met
eerste-klas service: Opel
Kadett 5x GSi, GT, Combi
enz. bwj. '85 t/m '90
’8.750,- of ’175,- per
mnd.; Ford Siërra Sedan '91
Sedan '89, Coupé Combi
'85 5-drs., Combi '89 5-drs.
vanaf ’7.950,- of ’170,-
-per mnd.; Ford Escort 4x '85/
'89; Escort XRi '89 alle ace.
vanaf ’7.750,-; VW Polo
GT rood '85; VW Polo zilver
'86; VW Golf 4x '84/'B9 vanaf

’ 7.750,-; Mitsubishi Colt 3x
'85/'9l;- Suzuki Alto '85/'BB
vanaf ’ 5.750,-; Mazda 323
GT '86; Mazda 323 4-drs.
autom. '85; Fiat Uno 65 '87;
Uno '86; Panda '87 vanaf
’5.750,- of ’l6O,- per
mnd.; Honda Civic '86 zilver;
Accord 4-drs. Sedan '86 an-
traciet; Daihatsu Charade
GT Ti '88 Turbo Intercooler;
Nissan Sport 300ZX '85 an-
traciet; Volvo 360 GLS '87
antraciet; Nissan 100NX ty-
pe '92 Targa; BMW 316 '86
wit alle ace. ’12.750,-;
Peugeot 205 GTi '85/'B7
vanaf ’7.750,-; Audi 80 '89
1.8 S rood; BMW 635 CSi
coupé '82; Jeep Suzuki '87
metaltop; Renault R 5au-
tom. ’ 2.250,-; Triumph
Spitfire rood '72. Diverse
oldtimer cabrio's. Afleve-
ringsbeurt gratis, APK ge-
keurd, inkoop contant, ga-
rantie 6 maanden tot 2 jaar.
Alle reparaties onder garan-
tie. Lucar, Holzstr. 67, Kerk-,
rade. Tel. 045-456963.

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..
CITROEN-ONDERDELEN,
gebruikt en nieuw; in- en
verkoop schade Citroen.
May Crutzen, 045-752121.
Te k. Ford TAUNES 1600L,
beige, i.z.g.st, bwj, '78, APK
trekhaak, vr.pr. ’700,-. Tel.
046-751246.
Te k. Citroen PALLAS C-
matic, wit, bwj. '83, APK 2-
93, inspec. keur. ondergaan

,vr.pr. ’ 1.350,-. 046-751246
Te k. Ford TAUNES 1600 L,
blauw, i.z.g.st., bwj. '80,
mod. '81, trekh., Ghia vel-
gen, APK 2-93, vr.pr.

’ 1.150,-. Tel. 046-751246.
Meer dan 50 degelijke, be-
trouwbare inruil auto's- elk
merk en prijsklasse. Tevens
ruime keuze voor de kleine-
re beurs, 0.a.: Ford Taunus
bwj. '81 ’1.450,-; Ford Es-
cort bwj. '81 ’2.350,-; Ford
Fiesta 1.1 GL bwj. '80
’1.975,-; Opel Manta bwj.
'80 ’2.850,-; Nissan Cherry
1.3 bwj. '82 ’2.950,-; Peu-
geot 305 bwj. '82 ’2.450,-;
Renault 18 GTL bwj. '81
’975,-; Renault R5bwj. '81

’ 1.350,-; Toyota Carina
bwj.'Bo ’1.350,-; Volvo 64
autom. bwj. '78 ’ 1.250,-.
AUTOGARANT-de grootste
Subaru dealer van de mijn-
streek- Schelsberg 128
(tussen Hendriks en Bristol),
Heerlen. Tel. 045-725588.
Te koop FORD Escort 1.6
GHia, bwj. '81, i.z.g.st. Tel.
04498-58261.
Te k. directie auto RE-
NAULT 25 GTX V 6inj., div.
extra's o.a. electr. ramen en
stoelen, autom. LPG, stereo
mod. '85, vr.pr. ’10.750,-.mr. mog. 045-226433.

SI JURGEN HEERLEN
Nissan Micra 1.2 SLrood '90 ’ 16.750,-
Nissan Sunny 1.6 SLX sedan '91 ’ 28.750,-
Nissan Bluebird 2.0, autom., 1e eig '85 ’ 8.450,-
Nissan Sunny 1.4LX div. extra's '89 ’ 18.750,-
Nissan Sunny 1.6 SLX coupé, div. ex '88 ’ 18.450,-
Citroën AX 1.1 TRE wit '88 ’ 11.850,-
Mazda626 2.OGLX '85 ’ 9.250,-
Mazda 626 GLX coupé '83 ’ 6.500,-
Opel Ascona 1.8 S grijs '88 ’ 15.900,-
Renault 19 TR groen '89 ’ 16.900,-
Opel Kadett 1.3 LS, LPG :. '89 ’ 18.450,-
Opel Kadett 1.3 LS, 42.000km '87 ’ 14.900,-
Peugeot 309 XRD diesel, 1e eig '88 ’ 14.850,-

SI JURGEN KERKRADE
Nissans Micra va '87,88,89 ’ 10.900,-
Nissans Sunny va '87,88,89 ’ 12.900,-
Nissan Bluebird diesel '90 ’ 23.900,-
Nissan Micra automaat '90 ’ 19.900,-
Nissan Florida SLX, zilver '89 ’ 19.950,-
Nissan Florida SLX rood '88 ’ 17.250,-
Alfaßomeo33l.3, wit '89 ’ 17.900-
AudiBo I.BS, wit 12-'BB ’ 25.900|-
Audi 90 2.3 E, zwartm '89 ’ 42.500,-
BMWS2Si, d.grijsm '89 ’ 47.500,-
Ford Escort 1.3 C.rood '88 ’ 15.900,-
Ford Escort 1.4 Bravo, wit '88 ’ 17.500,-
Honda Civic 1.5 GL sedan '89 ’ 23.900,-
Mazda 323 1.6 i GLX 4-drs. wit '87 ’ 15.750,-
Mitsubishi Colt 1.5 GLXi '89 ’ 20.750,-
Opel Kadett 1.3 S 3-drs. wit '87 ’ 13.750,-
Volvo 360 2.0, rookzilver '87 ’ 14.900,-
Volvo 340 diesel4-drs.groen '89 ’ 18.95o-! Polo, groenmet '88 ’ 12.900-VW Jetta 1.6 4-drs. groen '89 ’ 24.250,-Volkswagen Polo Fox, -rood '90 ’ 17.900|-

-3-24 maanden garantie.
Alle auto's voorzien van nationale

autopas.
4x4 en bedrijfswagens
Nissan Patrol Wagon TD '87 ’ 37.500,-
Mercedes 300 GD (Van), wit '85 ’ 34.900|-
Nissan Urvan 2.0 B, groen '91 ’ 20.000|-
SPORTWAGENS
Nissan 300 ZX autom. rood '90 ’ 112.500,-
Nissan3ooZXzilv.met '91 ’ 135,000!-
Nissan 300 ZX T-bar wit '84 ’ 24.500!-Nissan 100NXspoilerset, geel '91 ’ 36.500!- I
Nissan Sunny GTI-R rood '92 demo INissan Sunny coupé zwart '88 ’ 20.500,- I
Nissan Sunny coupé rood '88 ’ 18.450,- I
Mazda RX 7, leer, blauwmet '88 ’ 42.500,- I
VWCorradol6Vpaarsmet '92 ’ 59.900,- m
Heerlen: Huisbergerstraat/hoek Schelsberg 045-723500 W
Kerkrade: Langheckweg 32-40, industrieterrein M

Dentgenbach 045-452570 osroe t

Directie-auto. SAAB 900C
3-drs., kl. blauw, schuifd.,
radio, LPG onderbouw,
nw.st., 5-'B9, spec. prijs, mr.
mog. Autobedr. Boschker,
Herlerweg 67, Voerendaal.
Tel. 045-751605.
ALFA 75 Twin Spark, cham-
pagnemet., m.'BB,
’23.000,-, zeer mooie auto.
Tel. 045-713791. Bekker-
veld 21, Heerlen.
BMW 316 1800 cc, wit, LPG,
'85, ’ 11.750,-. Volvo
VEDERS Sittard, 046-
-510342.

BMW 635 CSI m.'Bs, Alpina
pakk. ’ 28.750,-. ANWB-
gek. en tax.rapp., als nw, al-
le extra's. 046-527945.
Te koop BMW 320 6-cyl.,
met div. extra's, ’ 4.000,-.
Jan de Witplein 8, Land-
graaf-Kakert.
Te koop CITROEN BK 14 E,
bwj. '89, kleur zwart, APK
jan. '93, 80.000 km, 1e eig.,
pr.n.o.tk. Tel. 045-221046 /
212946.
Citroen VISA Club, bwj. '81.
APK 2-93, i.z.g.st ’ 1.450,-
Tsl 045-72611?

Goeie Morrege
Opa en Oma Neelis

Profiesiat
mit euch 40-joarig huwelijk

■ir -**^ m t' i^F

Vaan de kinger en de klingkinger
Joyce,Kander, Barbara, Niels en Lars.

Morge Bert(je) Reageren op
atmma advertenties onder

BRIEFNUMMER
Stuur uw brief (voldoende ;

■PWBfc gefrankeerd) naar het
fl| Limburgs Dagblad.

postbus 2610. 6401 DC

f Heerlen en vergeet niet links
onder op de enveloppe hel
nummer uit de advertentie "te vermelden.

|L Met een PICCOLO in1 w. * Limburgs Dagblad raakt "12V2 jaar op "'t Höfke" uw oude spulletjes 't snels'
nu jammer genoeg in kwijt. Piccolo's doen vaa*

"'t Breukske". wonderen... Probeer maar
Proficiat je collega's. Tel. 045-719966.

Te k. BMW 733i, Pullman
uitv. nw.gesp. pas AKP, bwj.
'79, i.z.g.st. ’3.000,-. Tel.
046-745878.
Te koop PEUGEOT 504
bouwjaar '79. Tel. 045-
-324641. ■
Te koop gevr. AUTO'S en
schadeauto's v.a. ’ 500,-.
Tel. 045-423199 / 427835.
Te koop BMW 316, bwj. '85,
alpinewit, verlaagd, sport-
velgen, i.z.g.st. Moet gezien
worden, inruil kleinere auto
mogelijk, vr.pr. ’9.900,-. Inl
043-649968.
Opel KADETT 1985 1.3 N
Hatchback. Te bevr. 045-
-254580.
Te k. Honda CIVIC, nw. type
'81, 5 versn., 5-drs, als
nw, ’ 2.350,-. 046-522689.
Te k. Opel KADETT 13N,
bwj. '81, APK 10-92, pracht
auto, ’3.000,-. Eikstr. 74,
Heerlen. Tel. 045-212817.
Inkoop AUTO'S, betalen
hoogste prijs, ook tourcara-
vans. Tel. 045-416239.

CITROEN BK 1.6 i Mon' *
treaux 1989, met veel e*
tra's, pr. ’ 15.750,-. '&
045-270999. „/
Te koop BK Break bwj. 'öö- fdiesel, wit, grijs kent., ven>,
1:18, ’ll6,- belast, p- f "mnd., pr. ’ 9.500,-. 'el, e
043-258226. t
CITROEN GSA bwj. '*"£ 8
APK 7-92, 5-versnell., *T r
drs., vr.pr. ’1.250,-. ïe' r
045-722633. __^
INKOOP goede auto's, coi*
geld. Joosten, ScharnerweS J
3, Maastricht. 043-634978^, 1
Fiat PANDA CLIE, rood rTJe* t
'90, 1e eig., km.st. 18.500. -
i.z.g.st., tel. 045-751314^^
Fiat UNO 60 S bwj. '86,J* J
versn., nieuw mod. 'S'l f
APK, ’ 5.500,-. 045-75138?, e
Ford FIESTA, bwj. *#' c
50.000 km, APK, auto is ais r
nw., ’ 7.850,-. 046-338605^ r
Ford FIESTA 1.1 CL bwj. '87 Jkl. wit, APK dcc. '92, f.’8.000,-. Anjelierstr. °y'
Heerien-(Nieuw-Einde). "

r
Ford ESCORT 1.3 L Brav* <
'82, apart mooi, APK H-'9^' t’3.250,-. Tel. 045-21091^ t
Zeldz. mooie ESCORT 1-3} (
15 inch BBS div. ace., 'B*' s
Kerkraderweg 166, Heejg[]> a
Ford Escort 1.6 CL, g"if 1
blauwmetallic, RS-pakke 1,

'89, 54.000 km, ’ 18.500/'
Volvo VEDERS Sittar"' -046-510342. 'Te k. Lada SAMARA 13°°.'
kl. wit, bwj. 8-'BB, kms'
37.000, pr. n.o.Lk. Tel. o*"'
452159. ___^
Autobedrijf Loek SCHAËp'
KENS biedt te koop aa£plusm. 100 topoccasions Ojjj
Peugeot 205 GTi zwart °o

’15.900,-; VW Golf dief!'88 nw. mod. ’14.900/:Volvo 440 DL LPG f
’16.500,-; Opel Corsa &*.
sei Swing '88 ’ 12.250/:
Opel Corsa '87 rood z. rnoö'
’11.750,-; Opel Corrm
diesel '90 ’14.900,-; Fog
Siërra aut. 4-drs. type °?
’6.950,-; Ford Orion 4-dr*
type '86 ’ 9.900,-; Mini M£tro '85 z. mooi ’ 5.950,-;’Toyota Celica '84 ’6.950.'1
4x Opel Kadett D '82
’1.950,-; Renault 4 GTL Vj
pc '84 ’ 2.950,-; Golf diese;
'83 stayer z. mooi ’ 6.500.''
Lada 2107 aut. '88 f 4.75» fOpel Ascona '84 LP"
’4.750,-; Opel Kadett co<Y
bi 5-drs. diesel '86 ’ 8.900;'
Bovag garantie APK-ke"
ringsstation, vlotte financi^ring. Eigen werkpla3*:'
Klimmenderstr. 110, Xlif1

men. Tel. 04405-2896. f
Nissan BLUEBIRD 2.0 JSGL, bwj.'Bs, i.z.g.st., elee»'
ramen, spiegels, deurverg/''
schuif/kanteldak, treWJ"APK '93, elke keur. toeges:
met of zond. LPG, mr.
'auto mog., pr. ’ 10.200.'
045-722067 x

Te k. Nissan LAUREL, 4-dj*
'82, ’ 2.250,-. AutobeoW;
Loek Schaepkens, K'"l
menderstr 110, Klimm6"'
Tel. 04405-2896. --j
Te koop nieuw type OK
ASCONA 16 S bwj. =5'
goed onderhouden, API]'
weinig km's, pr. ’2.750.''Tel. 04450-4145.
Opel ASCONA 1.6 S, US-fbwj.'B2, km.st. 59.500, vr.p*'

’ 4.750,-. Tel. 045-425879^
Te koop Opel KADETT C?'
ravan 1.6 diesel, 3-drs., bjr
10-'B4, pr. ’7.900,-. Ve^str. 10, Jabeek, vrijd. fVf

17.30 en zat, tot 13.00^^
Rally KADETT SR, '81. nV!'
APK, zeldz. mooi. Te bc*-
Jurastr. 3, Hrl-(Zesweggn)^
KADETT 1200 HB, '81. ’""['
APK, vr.pr. ’2.750,-. ie
045-726175 __---
Te k. Opel KADETT '8J;
voor op te knappen, in<^X„bouwset, min. pr. f 1-50o,'
Na 18.00 uur 045-414747^
Te koop Opel REKORD
bwj. '78, Lz.g.st. Tel. o**^
258860. -
KADETT GSi bwj. '85, vrpr'

’ 10.500,-. Tel. 045-22347^Te k. OPEL Ascona, a-1/
1979, APK 3-93, ’ 1.30"''

Reukenderweg 29, Nutfi^^-
CORSA 12S HatchbackJ4/
1e lak, als nw., ’5.9o*-"'0*-"'

Tel. 045-424128. _^-—Tïa
OPEL Kadett City, bwj- JJ,'
APK, Lz.g.st. ’1.350,-- |e

045-726112. ---VoorPiccolo's
zie verder paaina 6
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Critici
Met enige trots zegt Fukuyama
dat geen van de critici na het ver-
schijnen van zijn controversiële
essay kon wijzen op een beter sys-
teem. „Er werd geen alternatief
aangedragen." Dat neemt niet
weg, zoals Fukuyama zelf ook toe-
geeft, dat niemand kan weten of
de 'geschiedenis' ook werkelijk
voorbij is. Of er niet toch nog een
nieuwe, verdere ontwikkeling vah
de samenleving zal volgen.

„Ik ben geen futuroloog. Ik heb
geprobeerd op een rationele ma-
nier een historische ontwikkeling
te beschrijven. De lijn eindigt bij
de liberale democratie." En: „Ik
heb gekeken naar de sterke en de
zwakke punten van de liberale de-
mocratie, en de huidige samenle-
ving vergeleken met de concur-
renten".
Natuurlijk kan ook de democratie
uiteenvallen, aldus de Amerikaan.
Die kans is zelfs levensgroot aan-
wezig wanneer de samenleving
economisch sterk is, en vrede en

welvaart verzekerd lijken. Mensen
hebben immers uitdagingen no-
dig, en erkenning door hun omge-
ving. De 'laatste mens' uit de titel
van zijn boek verwijst naar die si-
tuatie; zijn voornaamste drift is
het streven naar eigenwaarde.

Het kapitalisme biedt de uitdagin-
gen die die laatste man nodig
heeft. Als zakenman, als politicus,
maar ook als eenvoudig burger
loopt de moderne mens risico's.

Tegelijkertijd voelt hij zich im-
mens ongelukkig als de strijd om

het bestaan ontbreekt, zegt Fu-
kuyama.
Hij verwijst daarbij naar de drie
delen van de ziel, zoals beschre-
ven door de Griekse filosoof Pla-
to: strijd en erkenning; het stre-
ven naar zekerheid; en de ratio,
die de beide eerste aspecten met
elkaar in overeenstemming
brengt. „Plato dacht in cirkels. Hij
geloofde dat de verschillende de-
len elkaar opvolgden. Ik ga niet zo
ver. In mijn boek zeg ik niet dat
er een systeem bestaat dat ieder-
een tevreden stelt. Maar de libera-
le democratie slaagt er het best in

de drie aspecten gezamenlijk te-
vreden te stellen."

FRANCIS FUKUYAMA
...'voor het eerst ontbreekt een utopisch alternatief..

DOOR TACO SLAGTER Egypte kan zich vergeldingsactie van het Westen niet permitteren

Moebarak neemt het op
voor Libische broeders

nieuws analyse

■ TRECHT - Het voorne-
'' >n*n van de Veiligheidsraad
l Jjjwè binnenkort te treffen
3 e

e«* een economischeboycot
il .n misschien wel met een
i vaTer^aanse m"itaire aan-
" Dr heeft in Esypte tot Srote■ goittieke consternatie geleid.■ Poorslags reisde de Egypti-
j n president Moebarak
'da

r rankriJk waar h-J dins-
cnn in een êesPrek met zÜn

" b"üega Mitterrand een flarn-

" epyant Pleid°oi hield voor

' n diplomatieke oplossing
11 de crisis rond de bom-l , uslagen op een Ameri-

! er> ns (Lockerbie 1988) en
rxjV Frans verkeersvliegtuig

1989) waarvoor Libi-
an?e geneime agenten ver-, 'twoordelijk worden ge-l°üden

tielfr Mitterrand had weinig poli-
hii i sPeelruimte. Gebonden als
lieh aan een resolutie van de Vei-
c.sneidsraad, waarin Libië impli-
W :ls opgedragen de twee agen-
Vr fde Lockerbie-affaire aan de
■"er. ° Groot-Brittannië uit te leve-
Mn'
«Vei-W Gaddafi wenst niet mee te
SitiP ♦ i

en probeeert met vertra-
lij n?.s «aktieken iedereen aan hetCp te h°uden. Zo gaf hij on-
OpdT ven rechtbank in Tripoli
om acht hoorzittingen te houden
sChp

na ,*e Saan in hoeverre Libi-
rj st j„geheime agenten bij de terro-
se f"6 aanslag boven het Schot-
§ewe erbie betrokken zijn
rechfest- In de uitkomst van die
West e verhoren heeft het
der, geen enkele fiducie. Re-
tann"oor Amerika en Groot-Brit-
Sehü e geen waarnemers naar die
Ga JJ

Hnv5rtoning te sturen, zoalsaati had voorgesteld.

ïij^^gton, Parijs en Londen
sche i Hdraaikonten van de Libi"
ïicb n

lder spuugzat en beraden
UitSn

u "PP sancties via een nieuwe
Het1~aak van de Veiligheidsraad,
om str f ypte er ahes aan gelegen
te Voo

a"aatregelen tegen Libië
men rn tornen- Opnieuw instem-
een k a ,een militaire aanval of
"^■abi^ü , lsembargo tegen een
de J„? T

and ~ Egypte steunde
QolfcrUiJak ,coal«tie tijdens de
«*n »««? i~ kan Caïro zich om

11611 nauweliJks

Deuk
5 Plaats «fa* het om het

TOrg€Wdat door de
°PUen t g ??<■ hfhoorlijke deukC?i;le"llotte kre,? g een 'broe-"Wrï? )f °6 3fVallig en s*echt°ok was, van een buitenstaan-

der (de VS) een verschrikkelijke
aframmeling zonder dat die ande-
re 'broeders' bij machte waren
daar voor op te komen. Zou met
Libië op bescheidener schaal het-
zelfde gebeuren, dan komen veel
Arabieren ongetwijfeld dit keer
wel in opstand. Moebarak zal dan
worden verweten dat hij de Ame-
rikanen niet van sancties heeft
kunnen weerhouden, ondanks het
al tien jaar durende hechte bond-
genootschap tussen Caïro en Was-
hington. Oppositiekranten, maar
ook gouvernementeel ingestelde
nieuwsbladen in Caïro refereren
daar nu al aan in artikelen om-
trent de crisis in Libië.
Hoewel trots en waardigheid be-

langrijke elementen zijn in de
Arabische ziel, was dat niet de
enige reden van Moebaraks 'blik-
sembezoek' aan het Elysée. Sinds
Egypte en Libië hun grenzen af-schaften, is de handel tussen bei-
de landen en dë werkgelegenheid
voor Egyptenaren in Libië fors
toegenomen. Een VN-handelsem-
bargo tegen het buurland zou Cai-
ro bijzonder slecht uitkomen.

staan

Ondanks het feit dat westerse di-
plomaten in de Egyptische hoofd-
stad en de Magreb-landen al
hebben geopperd dat naleving
van een economische boycot te-
gen Libië vanwege die open gren-
zen praktisch,, niet is te controle-
ren. Bovendien zullen via de
woestijnen in de grensstreken
met Tunesië, Algerije, Niger en
Tsjaad buiten ieders waarneming

attractieve smokkelroutes ont-

Maar misschienwel de belangrijk-
ste reden waarom Moebarak het
vliegtuig naar Parijs nam, is zijn
angst dat economische sancties
tegen Libië een verdere opleving
van het islamitisch fundamenta-
lisme binnen de Arabische wereld
tot gevolg zal hebben. Bovendien,
zo menen Egyptische diplomaten
en politieke commentatoren, zou
een Amerikaanse vergeldingsaan-
val op Libië de mening van veel
Arabieren bevestigen dat de
'Nieuwe Wereldorde' van George
Bush slechts gericht is op de uit-
schakeling van weerlozen, en in
het bijzonder de Arabieren.

Als Washington toch nog van plan
is zich op Gaddafi met bommen te
wreken en, in vergelijk met de

Archieffoto LD

luchtaanval van 1986 op Tripoli,
beter te mikken zodat het Libi-
sche enfant terrible.het dit keer
niet overleeft, dan moeten de
Amerikanen er wel rekening mee
houden dat Egypte geen andere
keus heeft dan zich daarvan te
distantiëren. En dat zou een voor
het Westen belangrijk bondge-
nootschap wel eens ernstige scha-
de kunnen berokkenen.
Dat inzicht heeft Moebarak in elk
geval wel. Vandaar zijn poging
Mitterrand aan zijn zijde te krij-
gen voor een vreedzame oplos-
sing. Het probleem is echter dat
het bijzonder moeilijk is een fpr-
mule te vinden dieLibië vrijwaart
van een politiek of militair pak
slaag, maar die tegelijkertijd wel
tegemoet komt aan de internatio-
nale verontwaardiging over Gad-
dafi's terreurdaden.

" Het Schotse plaatsje Lockerbie vlak na de vliegramp, waarbij meer dan 270 personen om het leven kwamen.

binnen/buitenland

De Amerikaanse schrijver Francis Fukuyama:

‘Liberale democratie
best denkbare wereld’

DOOR LOUIS BURGERS

«1 de zomer van 1989
Presenteerde deAmerikaanse schrijver
?n ambtenaar FrancisFukuyama een loflied op
de liberale democratie. In
&jn essay, 'Het eindevan
de geschiedenis?'
Voorspelde hij dat er
Been beter politiek
systeem te bedenken isdan datvan de Verenigde
Staten en West-Europa.
Qe stelling isvan alle
«tenten aangevallen,
"erwijl deskundigen ook
2«jn uitgangspunten
Veroordeelden. ,
*ukuyama, derde
generatieAmerikaan,
heeft nu zijn stelling

uitgewerkt in een400 pagina's tellend
"oek, 'Het einde van de
pschiedenis en deMatste mens. Bij de
Publikatie van de

vertalinghield Fukuyama deze
y/eek een lezing inAmsterdam.

ia - De moder-
ü'3 £ mens is de laatste mens,
el 1J is geestelijk opgebrand,
Jyn,toch leeft hij in de beste
j£ Jd. Dat zegt de Amerikaan-
5. schrijver Francis Fukuya-
ei ,a- „De mens is uitgeput
■*■ s°i?r e ervarmë van de ge-
nt ,chiedenis en kan niet meer39 jjrect in waarden geloven."
jj<i^ VS en. West-Europa zijn
10, g werelddelen van de bour-

-Beoisie verworden.

* Met k7, ' ftet verdwijnen van het com-
[_ e j^istischesysteem kwam er een
6, Cn aan de laatste serieuze con-
-15 nJI^*** van de kapitalistische

atschappijvorm, zegt Fukuya-
Ï7 °rriH "*k begon met mijn boek
ir. ver *de afgelopen 25 jaar grote
i, ineandermgen plaatsvonden: de

meenstortmS van het communis-
Tde

en democratisering in de lan-
lVo Van Oost-Europa."

Ui oral het failliet van het commu-
f kw1116 was belangrijk. Daarmee. besam een eind aan de laatste nog

str ande utopische politieke
'i ys001'1?*'" endere concurrenten
" lisjv.nat!ona^sme en fundamenta-

'' teruf Zet nÜ n*et a*s serieuze te*
■■ nhangers van de westerse libe-

rale democratie. Voor de westerse
mens vormen ze geen echt alter-
natief.

In die zin schrijft Fukuyama ook
over het einde van de geschiede-
nis. Hij verwacht niet dat de
mensheid uiteindelijk in staat zal
zijn een beter maatschappelijk
systeem te ontwikkelen. Want, zo
stelt hij vast, de minder ontwik-
kelde maatschappijen blijken
stuk voor stuk op weg te zijn naar
het westerse model.
„Voor het eerst in honderden ja-
ren ontbreekt een utopisch alter-
natief. De mensheid droomt niet
langer van een betere samenle-
ving, met broederschap en een
eerlijker sociale orde, zoals ze dat
vanaf de 16e eeuw deed. Toen be-
stond het gevoel dat het bestaan-
de systeem onvoldoende was. Nu
beschikt niemand over een con-
cept dat er fundamentele veran-
deringen in onze democratie
mogelijk zijn."

Revolutionair
Toch wil Fukuyama niet uitslui-
ten dat een nieuwe volksmenner,
een nieuwe Stalin of Hitler, de de-
mocratie kan vernietigen. Daar-
voor moet echter de samenleving- net als in de jaren twintig in
Duitsland en het begin van de
eeuw in Rusland - in een revolu-
tionaire situatie terechtkomen.
Onvrede als gevolg van een re-
cesssie is niet genoeg, zegt hij.

Alleen als een samenleving uit-
eenvalt, zou zoiets kunnen gebeu-
ren. „Vergeet ook niet dat er in
die tijd nog fanatiek-utopische
stromingen als het bolsjewisme
bestonden. Daarop konden de po-
litieke leiders hun samenleving
bouwen." Een dergelijke politieke
aardbeving verwacht Fukuyama
niet voor onze westerse maat-
schappij.
Wel zijn er op korte termijn ge-
vaarlijke ontwikkelingen te ver-
wachten in Centraal- en Oost-
Europa. Dat kan leiden tot insta-
biele situaties, maar hij betwijfelt
of de Europese Gemeenschap -
een op vrijwilligheid gebaseerde
unie - uiteen zal vallen.

„De grote Europese landen als
Duitsland, Groot-Brittannië en
Frankrijk beschikken over een ei-
gen nationale identiteit. Met na-
tionalisme hebben ze niet meer
zoveel moeite. Ze weten uit twee
wereldoorlogen hoe het in Joego-
slavië is toegegaan, wat er gebeurt
als het nationalisme uit de hand
loopt. We leven niet meer in 1914
toen de Europese machten hun
invloed ten koste van elkaar wil-
denuitbreiden. Europa is nu voor-
al bezorgd om wat er elders ge-
beurt."

(Francis Fukuyama, Het einde
van de geschiedenis en de laat-
ste mens. Uitg. Contact, Amster-
dam,/49,90.
ISBN 90-254-6994-9)

Iers meisjecommentaar Het lerse Hooggerechtshof
heeft woensdag de enig
juiste beslissing genomen
door een 14-jarig meisje,
dat zwanger was geraakt
na te zijn verkracht door de
vader van haarvriendin, toe
te staan zich in Engeland te
laten aborteren. Het Hoog-
gerechtshof in Dublin vernie-

tigde daarmee het vonnis van een lagere rechtbank, die op grond
van een amendement op de grondwet had bepaald dat het kind
lerland niet mocht verlaten om in het buitenland een abortus te
ondergaan. In het streng katholieke lerland is abortus onder allé
omstandigheden verboden.
Het Hooggerechtshof nam het besluit na drie dagen te hebben
vergaderd over het omstreden uitreisverbod dat de eerste poging
was van de lerse autoriteiten om abortus ook buiten de lerse gren-
zen voor leren te verbieden.
Met de uitspraak is een voorlopig eind gekomen aan het gesol
met een onschuldig jong meisje, wier lichamelijk en geestelijk wel-
zijn de laatste weken onder wel heel zware druk zijn komen te
staan. Toch vraagt de beslissing om een kritische kanttekening: in
lerland is in wezen niets veranderd. Abortus is en blijft er verbo-
den, tenzij je geld genoeg hebt om naar het buitenland te gaan.
Per jaar reizen ongeveer vijfduizend vrouwen in het geheim naar
Groot-Brittannië om zich daar te laten aborteren. Het zou goed
zijn als in lerland de strenge abortuswetgeving in ieder geval voor
verkrachtings- en incestslachtoffers zou worden aangepast. Wat
dat betreft had de voormalige Britse minister-president Margaret
Thatcher volkomen gelijk toen ze vorige weekvia haar woordvoer-
der liet weten: „Wat lerland nodig heeft is wat minder religie en
wat meer beschaving."

Een vrouw als
opperspionne

DOOR CEES VAN ZWEEDEN

LONDEN - Het was een histo-
risch ogenblik. In Londen begon
deze week een vrouw aan een
baan die nog nooit eerder iemand
van het zwakke geslacht had ge-
had, noch in Engeland, noch in
enig ander westers land. Het was
een topbaan, met een salaris van
tweeëneenhalf ton en een limousi-
ne met chauffeur. Maar er was
geen persconferentie, geen gele-
genheid om foto's te maken. Er
was zelfs geen persverklaring. De
baan was dan ook hoogst geheim:
directeur-generaal van de contra-
spionagedienst MIS.

Toen de benoeming van Stella Ri-
mington eind vorig jaar bekend
werd gemaakt, waren deskundi-
gen verbijsterd. In Amerika weet
iedereen wie aan het hoofd staat
van deCIA, al was het alleen maar
omdat de persoon in kwestie zich
gaarne mag laten interviewen.
Maar de Britse MIS had nog nooit
de identiteit van haar opperspion
onthuld. Sterker nog, tot voor
kort konden journalisten die de
indentiteit van spionnen onthul-
den worden opgesloten.
Niet dat de MIS in het kader van
de glasnost de media bedolf onder
een lawine aan gegevens betref-
fende mevrouw Rimington. De
nieuwe MIS-baas werkte al 22 jaar
voor de contraspionagedient - dat
was zo ongeveer alle informatie
die de persverklaring bevatte.

Maar met die informatie konden
de Britse media ten minste aan de
slag. De buren werden geïnter-
viewd, een oude onderwijzer van
haar werd opgespoord, en inmid-
dels weet de natie ietsje meer.
Stella Rimington woont in een be-

scheiden woning in de Londense
wijk Notting Hill, alwaar zij ruzie
heeft over een heg met de buren.
Op de lagere school was zy
schrander, hoewel niet briljant. In
elk geval was ze schrander genoeg
om in Edinburgh af te studeren in
Engels, waarna ze nog ee*n cursus
voor archivaris deed. Een krant
omschreef die combinatie als de
perfecte opleiding tot spion.

De opperspionne had ook het le-
ven geschonken aan twee kinde-
ren, die nu echter by de vader
wonen. Hoe de media daar achter
kwamen? De vader, van tafel en
bed gescheiden van zijn carrière-
vrouw, had zelf een persverkla-
ring doen uitgaan. De tekst: „Myn
vrouw is een erg aardig en recht-
door-zee persoon, en het land mag
blij zijn haar in die positie te heb-
ben."
Naar verluidt heeft Stella Riming-
ton, die tegen de 60 loopt, haar
sporen bewezen in de mijnwer-
kersstaking halverwege de jaren
'80. Toen zou zij erin zijn geslaagd
om,vakbondsleider Arthur Scar-
gill en andere 'subversieve ele-
menten' af te luisteren, hoewel
niet zonder dat dezen dat merk-
ten.
De vraag blijft waarom een vrouw
aan het hoofd van de Engelands
grootste inlichtingendienst (2300
spionnen) is geplaatst. Het Con-
servatieve Lagerhuislid Rupert
Allason, die onder de naam Nigel
West spionageboeken schrijft, had
daar de volgende verklaring voor:
„Vrouwen zijn altijd heel goed ge-
weest in spionage. Zonder al te
seksistisch te willen zijn, moet je
vaststellen dat mannen roddelen
om hun gehoor te imponeren ter-
wijl vrouwen roddelen over trivia-
liteiten en hun echte geheimen
bewaren."

Geheime dienst meester in afluisteren
IDB zit al jaren
op de schopstoel

DEN HAAG - De Inlichtingen
Dienst Buitenland (IDB) heeft
nooit echt kunnen aarden in het
Nederlandse politieke bestel. Uit
openbare publikaties blijkt dat de
dienst, waarvan premier Lubbers
woensdag de opheffing aankon-
digde, heen en weer is geslingerd
tussen de Nederlandse departe-
menten

Aan het begin van de Tweede We-
reldoorlog werd in Londen bij
Koninklijk Besluit de Centrale In-
lichtingendienst (CID) opgericht.
Deze dienst ressorteerde achter-
eenvolgens onder de departemen-
ten van Justitie, Algemene Zaken,
Marine en Algemene Oorlogsvoe-
ring van het Koninkrijk. In 1942
werd de dienst opgevolgd door
het Bureau Inlichtingen dat onder
de verantwoordelijkheid van het
ministerie van Oorlog viel.
Na de oorlog werd het bureau om-
gedoopt tot Buitenlandse Inlich-
tingendienst (BID). Als overwe-
ging hiervoor werd destijds alleen
gesteld dat het Koninkrijk de in-
stelling van de BID noodzakelijk
achtte. In 1971 kreeg Defensie de
zeggenschap over de BID, maar
een jaar later nam Algemene Za-
ken die taak weer over. De BID
werd bij de transfer omgedoopt
tot de Inlichtingen Dienst Buiten-
land (IDB).

De taak van de IDB luidde offi-
cieel: 'Het inwinnen van gegevens
betreffende het buitenland, welke
voor de regering van belang kun-

nen zijn.' Op de rijksbegroting
kon de IDB rekenen op 810.000
gulden.

Over de 'wapenfeiten' van de IDB
is slechts sumiere informatie be-
schikbaar. Duidelijk is wel dat de
kracht van de dienst vooral
schuilde in de nauwe samenwer-
king met het zeer geheime afluis-
tercentrum van de marine in de
Amsterdam. Met behulp van in-
formatie die daar werd opgevan-
gen zou de IDB zich zelfs op het
wereldtoneel verdienstelijk heb-
ben gemaakt.
Zo zou de dienst in 1973 tijdens de
Jom Kippoer-oorlog de Israëli-
sche inlichtingendienst, Mossad,
hebben getipt over een onderzee-
se communicatiekabel tussen
Egypte en Libië. Deze kabel is la-
ter door Israëlische soldaten ver-
nietigd. De IDB zou ook in 1981
als eerste informatie hebben ver-
gaard over het bestaan van de eer-
ste kerncentrale in Irak.

In de afgelopen tijd is de IDB,
blijkens publikaties, vooral actief
geweest in pogingen tot het op-
sporen van drugslijnen vanuit
Zuid-Amerika naar Nederland.
Agenten van de dienst zijn met
goedkeuring van Buitenlandse
Zaken gestationeerd in Frans-
Guyana en Venezuela.

Premier Lubbers deelde onlangs
ook een pluim uit aan de dienst
voor zijn 'gewaardeerde bydrage'
tydens de Golfoorlog.
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Auto's
Te koop Opel KADETT, bwj.
'79, APK 11-92, sunroof en
stereo, zien is kopen,

’ 1.400,-. Tel. 04499-4529.
Carnavalskoopje! Opel AS-
CONA 16 St. '81, APK, geh.
uitgeb., verl., etc, vr.pr.

’ 1.650,-. Tel. 045-728919.
Opel OMEGA bwj. '87, 1.8,
pim. 90.000 km, ’ 12.500,-.
Tel. 045-741360.
Te k. 2x OPEL Ascona,
schakel en aut. bwj. '80, pr.

’ 1.250,-. Autobedrijf Loek
Schaepkens, Klimmenderstr
110, Klimmen. 04405-2896.
PEUGEOT 305 GL bwj. '83,
blauwmet., ’ 3.000,-. Tel.
045-254434, na 18.00 uur.
Peugeot 505 GL, blauwme-
tallic, LPG, '87, ’11.950,-.
Volvo VEDERS Sittard,
046-510342.
Te k. RENAULT 5 GTL bwj.
'79. APK 2-93, i.z.g.st. en
gaaf. T.e.a.b. 045-441781.
Saab 9000 Turbo 16 HB,
beigemetallic, extra's, crui-
secontroll, airco, trekhaak,
65.000 km, '89. Volvo VE-
DERS Sittard, 046-510342.
Seat MARBELLA GL, bwj.
'88, kl. zwart, Iste eig., i.z.g.
st, ’7.900,-. 04405-1569
Te k. Subaru JUMBO Mini-
Bus High roof, type '84,
pers.verv. 4x4-aandr.
’3.250,-. Autobedr. Loek
Schaepkens, Klimmenderstr
110, Klimmen. 04405-2896.
Wegens omstandigh. SU-
ZUKI Swift 1.6 GLX sedan,
bwj. sept. '91, met radio/cd-
speler. Inl. na 16.00 uur
045-274791.
Toyota LANDCRUISER
FRP-top, 4.2 diesel, grijs
kent., bwj. '92, striping, km.
st. 3.000, ’48.000,- mcl.
BTW. 045-271072, na 19.00
Te k. Toyota COROLLA,
APK 7-92, bwj. '79, i.z.g.st.
vr.pr. ’ 1.250,-. 045-223349
GOLF Cabrio, '79, rood/zw.,
div. extra's, vr.pr. ’14.500,-
Tel. 045-452369/719926.
VW GOLF GLS bwj. '78, ve-
le extra's o.a. alarm, pr.n.o.t.
k. Tel. 045-229870.
Te k. VOLVO 340 GL diesel
4-drs. Sedan, wit, m. '86,
166.000km. 046-752505.
VOLVO 340 '84, 5-drs. met
of zonder gasinstall.
’4.250,-. Tel. 046-512138.
Te koop VOLVO 360 GL Inj.
Sedan, bwj. 16-12-'B6, km.
st. 75.000, zeer goed, vele
extra's, vr.pr. ’ 13.800,-.
Tel. 045-210751.
VOLVO 244 diesel, autom.,
'81, ’3.900,-. 045-211071.
Koopje VOLVO 343 '82,
motor./techn./inter. 100%,
carr. matig, geen APK,

’ 1.750,-. 045-211976.
Volvo 440 Turbo Smoke-sil-
ver metallic, '89, 32.000 km.
Volvo VEDERS Sittard,
046-510342.
Volvo 440 DL, donkergrijs,
'91, 13.000 km. Volvo
VEDERS Sittard, 046-
-510342.
[Volvo 480 ES, rood, '88,
■84.000 km. Volvo VEDERS
Sittard, 046-510342.
Volvo 440 GLT, wit, '90,
21.000 km. Volvo VEDERS
Sittard, 046-510342.
VOLVO 240 GL 2.3 Estate
automaat, donkerblauwmet.
LPG, '90. Volvo VEDERS
Sittard, 046-510342.
Seat Toledo 1.8 GLX demo
'91; Seat Ibiza 1.5 GLX de-
mo '91; Citroëns BK 14, '87;
Citroen BK 16 TRi '87; div.
Lada Samara's '87 t/m '90;
Lada 2105 1.5 '88; Lada
2104 Combi 1.3 '86; Ford
Escort 1.6 D '86; Renault 5
TR 5-drs. '87; Opel Kadett
1.3 S '85. Autobedrijf
CHIARADIA Seat en Citroen
Dealer, Trichterweg 122
Brunssum. Tel. 045-212843
Wij bet. ’5OO,- tot
’20.000,- voor uw AUTO,
met/zond. APK. 045-422217
LOVEN Heerlen. Verbou-
wingsopruiming! Extra kor-
ting en hoge inruilprijzen!
Eigen financiering. Mazda
626 Sedan 2.0 GLX met
stuurbekr. '88; Mazda 626
Sedan 1.8 GLX '88; Mazda
626 Sedan 2.0 GLX aut. met
stuurbekr. '88; Mazda 626
HB 2.2iLX met div. opties
'88; Mazda 626 HB 2.0 GLX
met stuurbekr. '88; Mazda
626 HB 2.0 GLX met LPG
'88; Mazda 626 HB 1.8 GLX
'88; Mazda 626 HB 2.0 GLX
9-10-'B7; Mazda 626 HB
2.0 GLX diesel '86; Mazda
626 coupé 2.0 GLX '87/88;
Mazda 929 coupé 5-11-82;
Mazda 323 F coupé 2 x '90;
Mazda 323 Sedan 1.3 LX 2x
'86; Mazda 323 Sedan 1.5
GLX '86; Mazda 323 HB 1.3
LX autom. '87; Mazda 323
HB 1.3LX autom. 5-drs. '89;
Fiat Uno 45 '87; Lancia VlO
touring '86; Mitsubishi Ga-
lant 1.8 GL '88; Mitsubishi
Colt 1.5 GLX '87; Nissan
Cherry HB 1.5 GL '85; Nis-
san Micra 1.2 '89; Peugeot
405 SRI 9-10-'B7; Peugeot
309 XE '88; Peugeot 205
GR 1.6 autom. met stuur-
bekr. en schuifdak 6-11-'B7;
Toyota Corolla 1.3 '86; VW
Golf 1.3 86; VW Golf 1.687
VW Jetta I.Bi 4-drs. 13-10-
-'B9; Volvo 340 L '85; Volvo
340 GL '88; Ford Fiesta 1.1
'86; Ford Fiesta 1.6 diesel
'86; Ford Siërra 2.0 Laser
'85; Ford Scorpio 2.0 i met
LPG '87; Opel Kadett 1.2 S
WB6; Opel Kadett 1.3 S
'86. Diverse goedkope in-
ruilauto's: Honda Civic 1.3
autom. '82 ’ 6.750,-; Hyun-
dai Pony 1.4 '82 ’2.750,-;
Mazda 323 HB autom. 78

’ 1.500,-; Mazda 626 1.6LX
Sedan '84 ’4.950,-; Mazda
323 HB 1.3 5-drs. '82
’5.950,-; Opel Kadett 1.3 N
’2.750,-; Opel Kadett 1.2 N
LPG '80 ’2.750,-: VW Golf
Diesel '83 ’5.750,-. Pale-
migerboord 401, Heerlen.
Tel. 045-722451.

VW GOLF GTi '81, ’ 5.500,-
Opel Kadett 1.3 '85,
’8.250,-; Ford Siërra '83,
’4.750,-; Ford Escort '83,
’3.500,-. Inr. mog. tel. 045-
-211071, Overbroekerstr. 54,
Hoensbroek.
Audi 80 I.Bi S '90 ’ 29.750,-
Chevrolet Corsica LT excl.
autom. airco enz. '89

’ 32.000,-; Ford Scorpio
2.0 i CL Sedan '90
’31.000,-; Ford Scorpio 2.0
GL autom. '86 ’17.750,-;
Ford Siërra 2.0iCLX Sedan
autom., '91, ’31.500,-;
Ford Siërra 2.0iGL Sedan
'89, ’20.500,-; Ford Siërra
1.6 Sedan Spec. '90
’23.750,-; Ford Siërra 1.6
CL Sedan '89 ’19.500,-;
Ford Siërra 1.6 CL '87
’11.750,-; Ford Escort
1400 i CL '91 ’23.750,-;
Ford Escort 1.4 Bravo '88
’14.900,-; Ford Fiesta I.li
CL 3-drs. '90 ’ 16.900,-;
Opel Omega 2.0 i LS '89
’25.000,-; Opel Manta 2.0 iGT 3-drs. '89 ’23.500,-;
Renault 25TX '88 ’ 23.900,-
Citroën BK 1.4 RE '88
’14.500,-; Volvo 340 1.7
DL '86 ’11.000,-; Volvo
360iGLE 4drs '84 ’ 8.500,-;
Peugeot 405 GLi LPG '90

’ 24.250,-; Peugeot 205 XS
div. acces. '90 ’21.500,-;
Mazda 626 LX HB '90
’23.900,-; VW Polo Pointer
2-drs. '87 ’ 10.500,-; Lancia
VlO Elite '89 ’12.000,--
Ford Escort XR3 '81
’6.250,-. Inr., financ. en
Bovag-garantiebewijs. Au-
tobedrijf en APK keurings-
station P. van DIJK & Zn,
Hompertsweg 33 Landgraaf.
045-311729.
Opel Veetra 1800 GT '89;
Ford Siërra Stationcar CLD
Diesel '88; Audi 80 1.9 E
met veel extra's kl. zwartmet
'88; Golf GTi '82; Citroen Vi-
sa 1400 GL '85 ’5.500,-;
Ford Escort diesel '86; Fiat
Regatta aut. '84 ’4.000,-;
Opel Kadett autom. '87/'B6;
Peugeot 305 stationcar die-
sel '82 ’2.000,-; Ford Tau-
nus 2.0 GL '79 ’1.250,-;
Opel Corsa 1200 S '87

’ 9.750,-; Opel Ascona
1600 '83 ’4.750,-; Opel
Kadett 1200 '84 ’5.900,-;
Ford Escort 1300 '87; Opel
Kadett 1600 i Sedan '89;
Ford Escort 1300 5-drs. '85
’8.500,-. WEBER Autobe-
drijf. Inruil, financ, bovag-
garantie. Baanstraat 38
Schaesberg. 045-314175.
Wij betalen ’5OO,- tot
’20.000,- voor uw AUTO
met vrijwaring. 045-423063
Te k. BMW 320irecaro-int.,
zeer mooi, bwj. '84, APK '93,
goudmetallic, ’ 12.950,-.
Beukstr. 15, Passart/Hrl.
Te k. CITROEN BK 16 TRI
bruinmetal., multipoint inj.,
108PK, bwj. nov. '86, APK
t/m dcc. '92, vr.pr ’ 11.000,-
Tel. 043-255358.
Te k. zuinige Fiat PANDA
1000 S (super), bwj. '88, kl.
wit, div. extr., vr.pr. ’ 8.000,-
Tel. 04450-3384.
Ford FIESTA, bwj. '78, mo-
tor '85, APK 12-92, i.z.g.st,
vr.pr. ’ 1.150,-. 045-271861
Te koop Honda PRELUDE
automaat, bwj. '81, i.z.g.st.
Tel. 046-377235.
Te k. MAZDA 323 F 1.61
GLX, bwj. '90, rood, div. ex-
tra's. Tel. 045-352457.
Te k. Mitsubishi GALANT,
stationcar, bwj. '83, LPG, i.g.
st., vr.pr. ’2.950,-. Tel.
04492-1304.
Te koop Opel OMEGA 2.0i,
bwj. '87, kl. antr., pr.n.o.t.k.
Tel. 045-227763 na 17.00u.
Te k. zeer mooie Opel
KADETT 1200, bwj. '81,
APK 2-93, vr.pr. ’2.650,-.
Asterstr. 26, Heerlerheide.
Wegens omst. VOLVO 66
GL aut., bwj. '78, i.z.g.st., div
extr., pr.n.o.t.k. 04450-3384

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

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

Wij geven U de HOOGSTE
prijs voor Uw auto, sloop- en
schade-auto. 045-228398.
RAPIE Stiba lid vraagt loop-
sloop- en schadeauto's, met
vrijwaringsbewijs. Locht 70,
Kerkrade. Tel. 045-423423.
Te koop gevr. loop- sloop-
en SCHADE-AUTO'S. Tel.
046-525759
Te k. gevr. sloop- en
SCHADEAUTO'S. Autoslo-
perij Marxer, 045-720418.
Te k. gevr. SLOOP- en
schade auto's, tev. in- en
verkoop gebr. auto-onderd.
A. Körfer. Tel. 045-229045.
Te k. gevr. loop-, sloop- en
SCHADE-AUTO'S de hoog-
ste prijs van Limburg. Tel.
046-519637/046-512924
Te k. gevr. SCHADE- sloop-
en loopauto's, en verkoop
gebr. auto-onderdelen Joep
Wolters. Tel. 045-411480.

Bedrijfswagens
Te k. FORD Transit diesel,
verlengd en verhoogd, APK,
bwj*. '80, i.z.g.st. Vr.pr.

’ 2.750,-. Tel. 043-644172.
MAZDA bestel E 1600, bwj.
'82, APK sept. '92, verlengd,
dubbel lucht, grijs kent.,

’ 3.750,-. 045-323830.
Mitsubishi CENTER bwj. '84
gesl. laadbak met elec.
laadklep. Tel. 045-231448.
Te k. Opel KADETT Combo,
diesel, bwj. '90, ’ 14.900,-.
Autobedrijf Loek Schaep-
kens, Klimmenderstr. 110,
Klimmen. Tel. 04405-2896.
Te k. Fiat TRANSPORTER,
LPG, nwe. APK, type '82,

’ 4.250,-. Autobedrijf Loek
Schaepkens, Klimmenderstr
110, Klimmen. 04405-2896.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.
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Wintersporters opgelet!
Weissenfels sneeuwkettingen met de magnetische

snelsluiting.
Thule skiboxen in verschillende uitvoeringen.
Ski- en allesdragers in diverse uitvoeringen

voor elk type auto!
Voor de vakantie eerst even naar

In de Cramer 31, Heerlen. Tel. 045-716951.
Ink. verk. goede gebruikte
AUTOBANDEN Passartweg
39, Heerlen. 045-222675.
VELGEN; BMW, Opel, VW,
King 7x15 ET 13 band Pirelli
215/50 serie nw.pr. ’3.000,
Nu’ 1.000,-. 045-428503.
Te koop ATS-VELGEN met
banden 195x50x15x5V2J,

’ 550,-. Tel. 045-315825.

Aanhangwagens
Gesloten AANHANGWA-
GEN, dubbel-asser, koeling
220 V, ca. 4 mtr. lang, laad-
verm. 2.200 kg. Tel. 045-
-271072, na 19.00 uur.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Motoren en scooters

Hoge beloning
Voor aanwijzingen die leiden tot de oplossing van een
misdrijf, gepleegd van op 25 febr. en tot terugverkrijging
van de Yamaha KT 600, kl. wit/rood, kenteken MJ-45-ST
alles ontvreemd vanaf de Promenade te Heerlen.

Inlichtingen 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.

Te k. tourmotor KAWASAKI
GT 550 in nw.st., bwj. '90,
div. extra's. Inl. 04493-4221.
Te koop CROSSMOTOR
Yamaha 125 YZ, i. z.g.st.,

’ 800,-. Tel. 045-315825.
Te koop Crossmotor
KAWASAKI 80cc Tel.
045-243007

(Bromfietsen
Koop nu nog 3 dagen voor
oude prijs een VESPA
bromfiets of Giant fiets bij
Rens Janssen, financ. mog.

’ 40,- p.mnd. Ganzeweide
54-56 Heerlen. 045-211486

Campers
Te koop CAMPER VW LT 6
cyl., diesel, bwj. '82, omb.
'90, verh. dak, 4 slaapk., toi-
letr., bad. en fietsenrek,
voortent. Pepels, Kap. Be-
rixstr. 14, Stem.
Te k. Polyester Camper
ONDERDELEN, o.jï. Alkoof,
achterfront mcl. bumper,
Sandwichpanelen, enz. Ook
complete campercasco's le-
verbaar. Tevens camper-
verhuur en verkoop. Erkens,
Koolweg 11-13, Elsloo. Tel.
046-371925.

(Huis)dieren
HONDE-, kippen- en konij-
nenhokken vanaf ’ 195,-
Houtbouw Übachs, Eygels-
hovergracht 39, Kerkrade-
Tel. 045-460252.
VOGELS, eenden, fazan-
ten, raskippen, duiven en
papegaaien. Alle hoenders,
hofdieren. Klein America
Achel(B) 09-32-11644489
De grootste KENNEL van
Limburg. Alle jonge ras-
hondjes. Meer dan 60 ras-
sen plus gar. en tatoeage.
Kl.America, Th.Watsonln 34
Achel(B). 09-3211644489
Zond, open maand, gesl.
BULL-TERRIER pups, ing.,
ontw., stamb., V.Z.G. af-
stamming. 045-224932.
Jonge grijze ROODSTAART
papegaaien, ’ 550,- p/st.
Hoofdstraat 52, Kerkrade.
Dierenartsenpraktijk Nuth,
cocktailent. ’ 34,-; steril.
POES ’ 60,-. 045-244247.
Te k. raskatten, KARTHUI-
ZERS, geb. 08-01-92, in-
geënt en ontw.. met stamb.
Anjelierstr. 69, Heerlen
(Nieuw Einde).
Te koop bontgekleurde
BOOMERHONDJES, pups.
Tel. 040-863946.
Te koop kleine langharige
CHIHUAHUA, 4 mnd., teelje
kl. zwart/bruin, met stam-
boom. Tel. 045-213789, van
18.00-20.00 uur.
Te koop gevraagd PAPE-
GAAIEN, kakatoes, ara's en
beo's voor kweek. Tel. 046-
-375359.
SHIHTZU-pups en zeer
mooie mini-yorkshire ter-
riers. Inl. 043-478587.
Te k. prachtige DOBER-
MANN Pincherpups, met
prima stamb. 04104-93676.
Te k. mooie MALTEZER-
TJES en Shih-Tzu pups met
stamb. Tel. 04104-93676.
T.e.a.b. ROTTWEILER en/of
Bouvier. Lief voor kind. goed
waaks, onbetrouwb. bij
pluimvee. Tel. 045-325007.
Te k. Poolse KAWALSKI
Pony, 2-jarige hengst, stok-
mt. 1.25, pr. ’ 950,-, ook wel
ruilen voor een Shetlandse
pony met zadel. Tel. na 18
uur 045-315209.
Te koop WEDSTRIJD-
PONY C, h. 1.34, ruin. Lief
voor kinderen. Geen hande-
laren. 04498-55458.
Te koop SHETLAND Pony,
pr. ’750,-. Tel. 045-413773
Te k. gesexte koppels
Kongo grijze ROOD-
STAART papegaaien, mr.
mog. Tel. 046-749517 b.g.g.
746529."
Van maandag t/m vrijdag,
van 8.30 tot 17.00 uur, kunt
u uw PICCOLO telefonisch
opgeven. Tel. 045-719966.

In/om de tuin
SCHUURTJES, tuinhuisjes,
garages, hondenhokken,
vele afm. reeds v.a. ’ 195,-.
Houtbouw Übachs, Eygels-
hovergracht 39, 6464 GA
Kerkrade. Tel. 045-460252
Geïmpregneerde TUIN-
PLANKEN, palen, vlonder-
planken en damwand.
Houth. Jos Kuijpers, Hol-
straat 43, Margraten. Tel.
04458-1982.

Sport & Spei
Te koop Kettler compl. FIT-
NESS-APP. met toren en
gewichten. Tel. 045-
-460784, tot 18.00 uur.

Vakantie
ERMEZAND Drenthe, luxe
stenen bungalow aan groot
surfmeer en bos, overd.
zwembad, tennisbaan etc.
Tel. 050-733698.
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retour vanaf

Europa

Athene f 365,-
Malaga f 365,-
Istanbul f 425,-
Rome f 425,-
TelAviv f 565,-

Amerika

New Vork f 665,-
Toronto(B) f 695,-
Los Angeles f 1.065,-
Barbados f 1.495,-
MexicoCity f 1.544,-
Rio de Janeiro f 1.654,-
Honolulu f 1.865,-

Verre Oosten

Bangkok f 1.265,-
Delhi f 1.265,-
Hongkong f 1.865,-
Beijing f 1.930,-
Sydney f2.465-,
Agadir f 565,-
Dakar f 1.265,-
Kenia f 1.285,-

-(B)=vertrek vanaf Brussel

Kloosterwandstraat 6,
Roermond,

tel. 04750-72888 of
Honigmanstraat 42,

Heerlen,
tel. 045-711211

Caravans
Nu VOUWWAGEN voordeel
bij H. Stassar, Heisterberg
78 Hoensbroek 045-224200

Opleidingen
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 zaterdagcursus chauf-
feursdiploma 28-3-92.
Goed gerichte studiebege-
leiding in Heerlen en Hoens-
broek. BIJLESSEN in alle
vakken v.a. ’ 15,- per uur,
verzorgt door een ervaren
team van docenten in Heer-
len en Maastricht. Inl. E.C.H.
045-741102.

Bel de Vakman
Hans LIPS voor timmer-,
dak en zinkwerk met garan-
tie. Vraag vrijbl. advies/
offerte. Bel 045-453818.
SCHILDERS kunnen nog
behang en schilderwerk-
zaamheden aannemen. Tel.
045-210020.
NEW LOOK BV Schaes-
berg. Gevelreiniging, uit-
kappen, voegen, steigerver-
huur. Tel. 045-312154 of
045-312709.
Riet- en BIEZENSTOELEN,
repareren ’5O,- p. st. met
garantie. Tel. 043-435761.
GEVELRENOVATIES, uit-
kappen, stralen, voegen,
impregneren. 045-259492
of 0949-1616202966, Van
Leipsig.
STOELMATTERIJ vern. rie-
ten en biezen stoelen met
gar. Bel. 045-418820.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.
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Hoera we zijn geslaagd
Bedankt Autorijsch. Dekerf, Hoensbroek, van Dora en Jan.
Uw RIJBEWIJS op Saba in
8 dagen via autorijschool De
Antillen. Inl. 04750-32428.
Niet geslaagd geld terug.
Vr. naar onze voorwaarden.
S.D.L biedt u aan: RIJBE-
WIJS A-B-C of D binnen 8
dagen op de Ned. Antillen,
vanaf ’ 3.500,- all in, garan-
tie en financ. mog. Tel. 010-
-4626668 of 4666535.
Haal uw rijbewijs voor auto
in 8, 10 dgn. of 3,6,9 wkn.
motor in 8 dgn. of 3 wkn.
vrachtauto in 6 dgn. of 6 wkn
met aanhangwagen in 10
dgn. of 10 wkn. Tevens
theorieopl. A-B C-D en alle
chauffeursdiploma's. Duur:
plusm. 8 wkn. voor ml. Bo-
vag-erk. verkeersschool
Theo v. Bentum 045-
-217487 in Hoensbroek.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Huw./Kennism.
Leuke vrouw, 46 jaar lief
zacht karakter, zoekt leuke
vaste VRIEND, 44 tot 48
jaar. Br. met foto o.nr.
B-0649 L.D., Postbus 2610,
6401 DC Heerlen.
Dancing HELIPORT Club
1990 organ. gezellig dansen
op vrijdag, zaterdag en zon-
dag met top DJ John te
Maastricht. Achterkant Eu-
rohal. Tel. 043-219704.
Correcte kleding vereist.
Vrijdag Auw Wieverbal.
Alleenst. heer 68 jr., z.k.m.
DAME pim. 68 jr. Br.o.nr.
B-0669 L.D., Postbus 2610,
6401 DC Heerlen.
WEDUWNAAR 52 jr., z.k.m.
vrouw voor serieuse relatie.
Br.o.nr. B-0607 L.D., Post-
bus 2610, 6401 DC, Heerlen

Wonen Totaal

Wij stoppen
De hele voorraad merend, schitt. stylmeubels' gaat aan
spotpr. weg o.a. Hepplewith eetk. Let op! compl. met kast
’295,-; Romaanse topclass in massief eiken dus compl.
met kast ’995,-; Regence eetkamer idem met kast, 'n
juweel ’1.795,-; rundl. bankstel styl Chippendale

’ 1.495,-; klassieke bankstellen in echt leer va. ’ 295,-.
Verder enorme keuze ook in moderne meubels, alles weg-
geefpr. de voorraad is niet op te noemen, komt u vrijblij-
vend even kijken. De betal. kan in termijnen zonder kosten.

MEUBELHAL, OUDE MAASTRICHTERWEG 27
Geleen, deze weg loopt parallel met Rijksweg Noord, let op

videotheek deKijkdoos, daarachter ligt de Hal.
In- en verkoop 2e HANDS
meubelen en antiek. Tel.
045-724943, Rotterdamstr.
80a, Heerlen.
KWALITEITSKEUKENS,
topkwaliteit voor een norma-
le prijs. R/J Handelsonder-
neming, Stationstr. 294,
Nuth. Tel. 045-242602.
Te k. weg. sterfgeval nog in-
gepakte KEUKEN wit merk
Bruggeman, 3.80 mtr., van
’12.000,- voor ’6.000,-.
Na 17.00 uur 043-631829.
Te koop rustiek .eiken
BANKSTEL 3-1-1, losse
kussens, i.z.g.st. Tel. 045-
-714429 na 19.00 uur.
Te k. prachtig DRESSOIR
Misano zwart, z.g.a.nw.
’550,-. Tel. 045-725122.

Computers
Te k. BEDRIJFSCOMP. van
’15.000,- nu ’2.000,-.
045-230393, 19.00-20.00.
Te koop AMIGA 500 NL, 2V2
MB, kl.monitor, geh. compl.
Tel. 045-251263.

TV/Vldeo
KLEUREN TV grote sorte-
ring vanaf ’ 65,-. Nieuwe
KTV's v.a. ’298,-, betaling
v.a. ’25,- p.mnd. Radio/TV
van Voorst, Ganzeweide 48
Heerlerheide. 045-213879.
Kleuren TV's 8-12 kan. v.a.
’65,-. Afstbed. v.a. ’125,-
-oa. Philips. Radio/TV
FRANK BV, Bokstr. 33
Heerlerheide. 045-213432.

Zonnebanken Zonnehemels

Zonnehemels
Grootse sortering, de allernieuwste collectie. Tev. nog
enkele showroom modellen met extra korting reeds v.a.

’ 895,- met Wolft lampen. Deskundige voorlichting bij VAN
ERP, Limbrichterstr. 18 te Sittard. Tel. 046-513531.

Hoofdstr. 12 te Kerkrade. Tel. 045-456999.

I VOORJAARS- I
AANBIEDING
Piccolo's en muzepiccolo's
plaatsenkan nu nóg voordeliger!

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

\ BEL NU 045-719966
Muziek

Nieuw! Yamaha orgels keyboards
en electronische piano's!

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

met 10%-30% korting.
Muziekhuis Lyana

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

Goed nieuws voor muzikale
PC bezitters:

Midi-interface mcl. compositiesequencer programma nu al
vanaf ’ 425,-. Ook notatieprogramma's voorradig,

Demonstratieklaar!

Donderdag koopavond
PIANO of vleugel? Kopen of
huren? De grootste keuze
bij Van Urk. Vraag offerte.
Bel. 010-4363500. Van Urk,
Westersingel 42, R'dam.
SHOWVERLICHTING voor
discotheken, drive in shows
of bands. Limburgs goed-
koopste adres. Bezoek onze
showroom. Highlite Interna-
tional, Huls 14, Simpelveld.
Tel. 045-444907.
R & B band zoekt SOLO/
SLAGGITARIST. Tel.
04498-53732.
TUBA, trombone, beugel en
trompet, vanaf ’ 150,-. Ge-
bruikt. Tel. 04406-40202.
Ben jij ook, net als ik een be-
ginnend muzikant (pim. 2 jr.
gitaar) en wil je ook wat
meer ervaring opdoen door
samen te spelen. Ik zoek nl.
m/vr (solo) GITARIST, bas-
sist, drummer en zanger die
van "Underground" gitaar-
muziek houden (geen hard-
rock/heavy metal), en in de
omg. van Brunssum wonen.
Interesse? Bel dan na 18.00
uur 045-250570 (Patrick).
WIL BEVERS Saxofoons.
Voor nieuwe en gebruikte
saxofoons. Huren is ook
mogelijk. Tevens uw adres
voor reparatie, revisie, ac-
cessoires. Marktstr.l9 Linne
Tel. 04746-4976. Open wo.
en do. van 9.00 tot 12.00 uur
Vr. en za. van 9.00 - 17.00u.

Kachels/Verwarming
KACHELS, keuze uit 200 st.
Jac. Köhlen, Rijksweg N.
104, Sittard. 046-513228.
KACHELS. Opruiming!
Honderden guldens voor-
deel. De Kachelsmid, Wa-
lem 21, Klimmen. Tel.
04459-1638.
Te koop Franse antieke
KACHEL, ’750,-. Tel. 045-
-259966.

Te koop gevr.
Gebr. SWINKELS zijn ver-
huisd naar De Beitel 74,
Heerlen. Wij betalen de
hoogste prijs voor al uw oud
ijzer/metalen. 045-422025.
Te k. gevr. GOUD en mun-
ten, de hoogste prijs. J.
Reumkens, Corneliusln. 28,
Heerlerheide. 045-228037.
Hoogste prijs voor POST-
ZEGELS, goud en munten.
Stamps and Coins, Kasteel-
laan 102, Heerlen (Meezen-
broek). Tel. 045-726789.
Inkoop GOUD tegen contant
geld. Defect of heel geen
bezwaar. Verseveld Saro-
leastr. 80A, Heerlen. Tel.
045-714666.
De hoogste prijs voor oude
metalen IRIK oud papier en
metaalhandel, Papperjans
36, Heerlerheide. Tel. 045-
-212913 na 18.00 u. 253209

Diversen

Werkkleding
Overalls, broeken, jassen, jacks, hemden, truien,

bodywarmers, petten, sokken, laarzen, schoenen, ook met
stalen neus enz. enz. Bij K. Stienstra en Zn.,

Wagenschutsweg 21, Palemig-Heerlen. Tel. 045-722334.
Te koop demontabele BE-
TONPLATEN garages met
kantelpoott, compleet,
’650,- p/st. 045-456795 Of
452895.
PARAGNOST, helderziende
medium voor hulp in elk
voorkomend probleem. Tel.
045-310127.
Gebit gebroken? Tandtechn
HOONHOUT voor nwe. ge-
bitprothese en rep. Ook 's
avonds na afspr. Akerstr. N.
328, H'broek, 045-228211.
Tijd, de carnaval geopend.
Heeft u nog oude spullen of
KELDER op te ruimen. Wij
zijn U graag van dienst. Te-
vens kleding en feestjurkjes
te koop. Tel. 045-352845
b.g.g. 462817.

Huish. artikelen
IJSK. ’95,-; gasforn. ’95,-
-diepvr. ’ 150,-; wasautom.

’ 175,-. 045-725595.
Van maandag t/m vrijdag,
van 8.30 tot 17.00 uur, kunt
u uw PICCOLO telefonisch
opgeven. Tel. 045-719966.

Kunst en Antiek

Anton
Heyboerwinkel

Prinsengracht 578, Adam.
Etsen, tekeningen

schilderijen
Dag. geopend van 10.00-

-18.00 uur tel. 020-6247691
Ook inkoop en taxatie.

Te k. GEVRAAGD antieke
meubels en inboedels. P.
Cortenraad, Riemst (B). 09-
-32.12261156.
De mooiste grenen en eiken
keus volgens VT-wonen en
Ariadne, vindt U bij
INTERART Antiek Simpel-
veld, Irmstr. 64, 045-443161
Eigen restauratie en logerij.
Te koop Frans JACHTBUF-
FET, afm. 2.45x1.60x0.55,
pr.n.o.t.k. Tel. 045-273208.
SARUK Antik 430x320 gut
erhalten ’ 290,-; Belutsch
alt 200x51 ’ 180,-; Malayer
alt 196x130 ’300,-. 045-
-217356.

06-liJnen
Heb je zin in een lekker

meisje of vrouw
Wil je dan ook graag telefo-
nisch kontakt en een adres

weten, bel dan:
06-320.320.87 - 75 et p/m

(boven de 18 jr.)
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
Hot/Lips Livetapes! 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 dooren 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
Live/Tele 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)
06-340.340.11

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
Nymf Linda

Geniet van 2 kanten, 50 cpm
06-320.320.14
Grieks Intiem

Marcha v. achter 50 cpm
06-9618

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)

Pikante
Sexdating

Plaats zelf een oproep of
reageer op die van anderen.

06-320.350.75 - 75 Ct p/m
Ga liggen, ontspan je en doe
met je handen wat Wendy je

vraagt...

Wendy
06-320.331.03 -75 et p/m

Lust live lekker
Wij zitten 24 uur lang klaar

om jouklaar te maken.
50 et p/m 06-

-320.330.73
Sex voor 2
hete jongens& meiden
direct apart, ’ 1,- pm

06-320.325.00
06 Gay Café

Limburg
De box met al jaren lang

de meest spannende
afspraken! 50 cpm

06-320.327.55
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

Blacksex! Een volle zwarte
rijpe vrouw. Wat een
enorme bolle! 50 cpm
06.320.323.46

Een rijpe dame geeft sexles
aan haar buurmeisje 50 cpm

06-320.320.39
Knelt je broek al? Moet

Sonja het voor je afmaken?
06-320.331.08 - 75 c/m

Ik buk voorover en jij ziet
m'n uniform om m'n lichaam
spannen, voel maar. 75 cpm

06-320.330.93
Frans! Grieks! Russisch!

Vrijen nr. 69, kussen,
zijlings! Sexstandjes 50 cpm

06-320.320.59
RUIGE PORNO! Ik woon in
een flat en neem sex op wat

echt gebeurd op dat
moment. Ik ben vaak alleen
en kick op porno. Ik loop nu

ik lakleer. 75 cpm

06-320.320.53
* TopSex *

*** 50 cpm ***
lief en lekker 06-

-320*325*25
320*325*25

GRIEKS met een rijpe
donkere vrouw. Haar rijpe
lichaam trilt van opwinding
als ze voorover bukt naar

jou! 75 cpm

06-320.327.17
MEISJES die na de gym el-
kaar onder de douche mas-
seren m. badschuim 75 cpm

06-320.330.92
** Massage **

Meisjes, 18, die zonder
slipje lopen. Je kunt ze zo

strelen! 75 cpm
06-320.320.52

Ze is een ervaren dame van
38 die van sex geniet, par dr

maar. 50 cpm
06-320.323.56

Sexmeisje!
50 et. Kom je in bad met me

"" 06-320.320.22 ***
Buurmeisjes en buur-

vrouwen die elkaar ver-
wennen met sex!75 cpm
06-320.320.37

* Straat-grieten *Uitdagend mokkel, 75 cpm
06-320.320.77
Bel Lenie op

voor een wild sexgesprek op
haar privé-nummer via

06-320.324.96 (75 cpm)

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

ook het bed in willen (75 et).

Vrouwtjes
en meisjes zoeken voor
straks sexkontakt, vraag

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

06-9665
Hete meisjes willen sexkon-

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

spelen met
Carolientje

06-320.222.23 (50 cpm)

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

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

Sexafspraakje
met 'n meisje. Vraag haar

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

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

06-9511
Duik in bed met 'n hete meid
vraag haar tel.nr. (75 cpm)

Evelientje
toen ze haar rokje liet

zakken..! 06-9530 (75 cpm)

privé sexkontakt
Je krijgt direkt een heet

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

Keukensex
Bel 06-9602 (75 cpm)

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

Sexadressen
06-320.330.60 - 75 et p/m

Sexkontakt
Vele hete meisjes zoeken

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

Sexkontakt
06-320.330.79 - 50 et p/m

Sexy Honey
06-320.320.82 (75 et.p/m)

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

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

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

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

Gay dating
06-320.330.95 (50 cpm)

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

Gewillige meisjes en
vrouwtjes willen alles met
jou doen. Vraag naar hun

tel.nr. voor een hete
Vrijpartij

06-320.326.33 (50 cpm)

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

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

Onderdanige jongensbellen
met strenge mannen
SM voor 2

06-320.329.99 (50 cpm)

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

Marietje
06-320.320.95 (50 cpm).

300 meiden
zoeken een heet slippertje.

06-320.321.44 (50 cpm)

Sex voor twee
direkt kontakt met meiden

en hete huisvrouwtjes.
06-320.330.46 (50 cpm)^

HogeNood
06-320.320.89 (75cpm)^

Boys Privé
voor een afspraak vanavond
nog of voor een sexgesprek

(75 cpm)
06- 9 5 5 6^

Dewipk r a n "
Geen flauwekul, de dames

vertellen je gewoon zelf w»
ze je te bieden hebben en

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

Wi p I i j n
06-9555

24 uur p/d 75 cpm

Pornofoon
06-320.320.76 (75 cprnU

Blondje uit Ede
life.

Ze laat echt alles met zk*n
doen. Grieks.

06-320.321.32 (SOctpVj-gt
Robby ziet Elsje heel
ondeugend

bezig. Dan proberen ze he-
samen. .

06-320.323.85 (50 Ct.pJ^ÜJ.

Echt lesbisch
of maar zon 50%. Voel je
behoefte aan contact me'

vrouwen? De box van vroü"
tot vrouw. ,

06-320.327.78 (50 Ct.pVzgl.
De blonde vrouw.

De knul
in het natte slipje. Ze knielt-
-06-320.330.51 (50 ct.p^Ü-
-2 Boze mannen
onderzoeken een blonde

dievegge van top tot teen-
-06-320.340.33 (50ct.pVj*">

De vrouw keurt
een naakte knul. Dan kniel'

ze. Toe, laat me.. .
06-320.340.22 (50 Ct.p^gl
Lesb. Naakt onder haar jas

verrast Lia haar
jarige vriendin

06-320.340.69 (50 rt.pWgl
Op een glazen tafel leert ze
2 mannen gelijk te diene"'

SM
06-320.340.75 (50 ct.pW^

Kontakten/Klubs
ALAAF ***"*«»*"""""*"»".»*»*«-""" - ALAAF

Club Merci
Wij laten ons weer gaan! Vrijdag 28februari hebben wij &
leen slipjes aan. Rijksweg Zuid 241, Geleen, 046-745814-

Voor iedere gast een leuke attentie. k
Video Express

Erotische films bij U thuis gebracht en opgehaald.
Discretie verz. 4 films 7 dagen ’ 30,-. Ook Homo en S.M-

Tevens Movie-box verhuur. Tel. 045-426833. --Club Amorosso
Wanneer je een echt lekker stuk wilt hebben, kom bij °ns-

Rijksweg Zuid 105, Geleen, 046-756335.
Geopend: ma.-vr. 12.00-24.00 uur, zat. 13.00-20.00JjjÜ>-

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

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

(België) Tel. 09-32.11766494. Leuk meisje altijd welkog-1
Love escort, 045-320905

vanaf 20.00 uur, zaterdags gesloten. Jf
Club Mirabelle
Club Nirwana

niet goed, geld terug-garantie i.p.v. luchtkastelen!!!!
Open van 22.00 tot pim. 06.00 uur.

Escort 045-427120/463323
Burg. Franssenstraat 4, Kerkrade. Tel. 045-427120

Nieuwstraat 147,Kerkrade. Tel. 045-463323.

’ 50,- all-in
Tel. 045-423608 __^-

!Nieuw bij Angel!
Travestiet en Transsexueel

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

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

trio's, SM, slavin, alléén mog. en nog "1000 en 1 mog-

iGespierde boy!
4 knapperige mooie bi-jongens vanaf (24 jr).Wij zijn *&

alles in, o.a. voor dames, heren en (echt)paren
en nog véél méér!!!!

Bel voor info bij lAngel en Boy!
S 045-274587

"ook te beluisteren op de radio. Jf
Nieuw! Nieuw! Nieuw!
Mystery Escort Service

voor thuis en hotel, speciaal voor oudere heren. 100% Wj
giëne en vooral discrete service, gehelekarnaval geopen"
Geen afstand is ons te ver. Open van 20.00 tot 05.00 uU

Tel. 06-52820714. Tevens assistente gevraagd.

wel eens 'n bunny gezien?
Maastricht privé viert Carnaval. Deze week sexschornme'
als gratis extraatje. Jodenstr. 2, 043-254183, 12-OIJJijL^
**045-326191**
* Escort all-in *
Uw privé adres.

045-232069 Of 212570.

Nieuwe meisjes
Peggy Privé en Escort ma.-

vr. 11.00-22.30, wo tot
19.00 uur. Tev. Thaise

massage. Tel. 046-374393.

Nieuw
Privé Sandra

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

Body massage
Tel. 045-229091

Privé Daisy .
ma t/m vrij 11-24 uur. Nieu***-

Didi, a.s. vrijdag alleen
'n blaadje voor 't...-
Tel. 045-229091

Meesteres
Katja

,043-254183. -
Shirley privé

ook zond. 045-727538^
Buro

SITTARD
S 046-523203.

Nieuwe inschrgeyr^^
Voor Piccolo's zie verderpagina 10
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DOOR PETER SLUIS KLM voelt er niets voor
tweede viool te spelen

nieuwsanalyse

Hoofddorp - De klm wordt
overgenomen door British Air-
ways. Deze paniekkreet slaakte
een klein half jaar geleden de
"ervoersbond FNV nadat de eer-
ste gesprekken tussen de beide
luchtvaartmaatschappijen uit-
lekten. Gisteren bleek nog eens
hoe erg de vakbond de plank in-
dertijd missloeg. Met opgeheven
hoofd maakte president-direc-
teur Pieter Bouw gisteren be-
kend dat het voorgenomen
huwelijk met de Britten niet
doorgaat. De Koninklijke, drie
k^er kleiner dan British Air-ways, voelt er niets voor om de
weede viool te spelen in een
nieuw op te richten Global Airli-
nes System.

Codenaam Sahara. Onder die
[Misleidende werktitel begon de
KLM in september het overleg
met British Airways. Als de

naam werd gekozen om de con-
currentie of de media zand in de
ogen te strooien, dan is deze op-
zet jammerlijk mislukt. De ge-
heimzinnigheid en het langdurig
stilzwijgen waarin de gespreks-
partners zich hulden, deden
meer kwaad dan goed en leidde
tot allerlei geruchten en india-
nenverhalen.

Ook tijdens de uitgebreide pers-
conferentie die president-direc-
teur Bouw gisteren gaf, trok het
rookgordijn niet op. Bouw putte
zich uit in loftuitingen aan het
adres van de Britten waar hij zo
bijkans met tranen in de ogen af-

scheid van moet hebben geno-
men.

beurs
Druk

- Op deeffecten- en
rriet u rs stak PhiliPS gisteren
der «°P en schouders boven de an-
gew ndsen uit-De nettowinst uit
f go'lone bedrijfsuitoefening van
ven ,milJ°en in 1991 kwam ver bo-
ftiili ver*vachting van circa f 650yoen uit. Dit veroorzaakte een
lek° P aandelenPhilips, dievan al-lonlanien en teêen voortdurend op-
den pri ->zen uit de markt wer-
Van

genomen- Daarbij was sprake
del 6en buitenëewoon drukke han-

diii ?ffectenbeurs werd het aan-
op f ■T£Urn 9 Procent of f 3 duurder
2eV ós.i*°- Hierbij werden meer dan
veLu JOen stuks verhandeld, wat
rnilir?Wam op een bedrag van f 214
Phil- en' °p de optiebeurs tekende
onti VOOr een omzet van 33.000
hanHS,Tan de in totaal 58.000 ver-
injN" v contracten. Op de beurs
hanrT? was Phiüps na een uur
In h meer dan twee dollar hoger.
koerT avondhandel de steeg de
f37 In ln Amsterdam door tot
Teande^°Ver dit geweld konden de
runk]i?i, mternationals niet °P- Ko"
Per. mo °lie' traditioneel koplo-
een' vie-vf* nu genoegen nemen met
f45 m ,re Plaats bij een omzet van
met f «coen- Unilever werd derde
deZP k De koersen van
huis De ORQdserl bleven dicht biJ
Punt tot ?ftß^"^°ersindex steeg 0,4

U geSteld met KLM'sPrek?nL^n,nlen van de f"siebe:
CÏh J- " met B,n.tish Airways een
op f SfilnVf 11 47 P^cent of 1,904£iM tot fT^8 had- Daarbij
VaÏÏ?Selden V45 aandelenwat resulteerde in eenC 1 Va„n ,blJna f44 milJ°en- De to-
°i na f onn rmZ6t ?°Cht er met«Jna t 900 miljoen ook zijn.

Hoofdfondsen v.k s.k.
ABN Amro 47,10 47,30
ABNAmroA.inF. 80,60 80,80
AEGON 127,90 128,00
Ahold 85,60 85,80
Akzo 150,50 150,50
Alrenta 192,80 193,00
Amev eert. 57,00 57,60
Bols eert. 47,20 47,00
Borsumij W.eert. 67,40 67,30
Bührm.Tet. c. 44,30 44,80
DAF 25,00 25,90
DordtschePetr. 134,80 134,20
DSM 108,70 107,20
Elseviercert. 112,90 112,60
Fokkercert. 32,40 31,80
Gist-Broc.cert. 34,00 34,20
Heineken 171,50 170,30
Hoogovens nrc 55,60 54,90
HunterDouglas 74,10 74,00
IntMüller 63,50 63,50
lnt.Ned.Gr.c. 51,00 50,90
KLM 40,30 38,20
Kon.Ned.Papier 46,40 46,50
Kon. Oüe 144,40 143,60
Nedlloyd 60,70 61,80
Océ-v.d.Gr. 73,30 74,40
Pakhoedeert. 50,20 49,70
Philips 32,40 35,60
Polygram 43,20 43,30
Robeco 100,40 100,80
Rodamco 55,00 54,30
Rolinco 100,10 100,40
Rorento 72,30 72,30
StorkVMF 48,00 48,00
Unilever eert. 186,90 186,40
Ver.BezitVNU 81,20 81,20
Volmac Softw. 28,90 29,20
VOC nrc 45,70 45,90
Wessanen eert. 88,70 88,90
Wolters-Kluwer 71,10 71,70

Avondkoersen Amsterdam
Akzo 150,50-151,00(150,50)
KLM 38,00-38,30(38,20)
Kon.olie 143,40-144,00(143,60)
Philips 35,60-38,30(35,60)
Unilever 186,60-186,80(186,40)
Binnenl. aandelen
Aalbertslnd 54,60 54,50
ABNAmroHld.prf. 6,11 6,11
ABNAmroHld.div. 45,30 45,50
ACF-Holdingc. 33,50 33,60
Aegon div.92
Ahrend Groep c. 130,50 131,50
AsdOptionsTr. 10,60 10,50
Asd. Rubber 3,30 3,40 e
Ant. Verff. 420,00
Atag Hold. eert 121,70 121,50
Athlon Groep 48,00 48,00
Athlon Groepnrc 45,50 45,50
Aut.lnd.R'dam 90,00 90,00
BAM Groep 91,50 91,00
Batenburg 123,50 123,50
Beers 120,00 120,00
Begemann 108,50 109,50

Belindo 356,00 35500
Berkei's Patent 1,17 j'ig
Blydenst.-Will. 38,20 3850Boer De,Kon. 228,50 22650BoerDeWinkelb. 72,50 7270Boskalis Westm. 24,70 2450Boskalis pref. 27,70 2760Braat Beheer 35,50 3500Breevast 10,35 1035Burgman-Heybroek 2500,00 250000Calvé-Delftpref 805,00
Calvé-Delftcert 1201,00 119600Cindu Intern. 160,00 16000Claimindo 309,00 31000Content Beheer 24,20 2440CreditLBN 32,50 3250Crown v.G. eert. 124,00 12370CSM 96,10 9570CSMdiv.9l/92 84,60
CSM nrc 95,70 95 60
CSMnrcdiv.9l/92 86,30
DAF eert. 18,70 J890Delft Instrum. 27,50 2760Desseaux 43,90 4440*Dorp-Groep 43,00 4200Draka Holding 23,40 23/70Econosto 30,00 3010EMBA 214,00 21400Eriks Holding 82,00 8150Flexovit Int. 58,50 57^0Frans Maas eert. 80,10 80^00Gamma Holding 102,60 103,00bGammapref. 5,65 555
Getronics 34,70 3560Geveke 41,80 4190Gevekediv'92 39,00 39^0Giessen-de N. 99,00 10l|00
Goudsmit 36,50 3650Grolsch 186,50 18600
GTI-Holding 225,50 225^00Hagemeyer 148,50 150JOidem div'9l 144,50 14600
HALTrustB 14,70 f 1450
HALTrustUnit 14,50 1450
HBG 215,00 21400
HCSTechnology 1,05 i'oo
Heineken Hold. 154,50 15250
Hoek'sMach. 239,00 23900
Holl.SeaS. 0,44 049
Holl.Kloos 460,00 46000HoopEff.bank 7,40 7^o
Hunter D.pref. 2,70
IHCCaland 61,00 62,00
Kas-Associatie 37,30 3730
Kempen &Co 10,00 10100Kiene's Suikerw 1099,00 1099^00KondorWessels 32,70 3300
KBB 79,20 7920
KNP div. 44,00 44,00Kon.Sphinx 53,00 53^50Koppelpoort 389,00 389,00
Krasnapolsky 206,50 205,00
Landré&Gl! 54,80 54,80
Macintosh 43,90 43,00.
MaxwellPetr. 116,00 116,00
MoearaEnim 1179,00 1179,00
M.EnimOß-cert. 15200,00 15200,00
Moolen Holding 37,50 38,00

Norit 22,20 22,20
Nutncia GB 166,00 166,00
Nutricia VB 173,50 173,50
NutriciaVßdiv92 168,00 168,00
Nijv.-TenCate 102,20 103,00
OcévdGr.div92 71,60 72,90
OmniumEurope 8,50 aOrcoBank eert. 70,50 70,20
OTRA 339,50 341,00
Palthe 64,50 64,00 a
Philips div/92 32,10 35,00
Pirelli Tyre 20,10 20,10
Polynorm 142,20 142,20
Porcel.Fles 146,00
Randstad 45,10 '45,90
Ravast 26,30 26,50
Reesink 75,50 75,30
Samas Groep 40,00 39,20
Sarakreek 14,20 14,00 a
Schuitema 1605,00 1610,00
Schuttersveld 50,50 50,00
Smit Intern. 46,00 46,00
St.Bankiersc. 15,60 15,50
StadRotterdam c 43,00 41,80
TelegraafDe 87,00 86,80
Textielgr.Twente 89,00 89,00
Tulip Computers 26,50 26,60
Tw.Kabel Holding 123,00 122,30
Übbink 74,00 74,00
Union 71,20 71,30
Un.DutchGroup 2,50 2,50
Vereenigde Glas 528,00 526,00
Vertocert. 31,00 31,50
VolkerStevin 59,00 58,50
Vredestein 15,20 15,20
VRG-Groep 42,90 43,80
Wegener 63,50 63,50
West InvestF. 17,50 17,50
Westlnv.F.wb 117,00 116,50
WoltersKluwer 276,00 279,00
Wyers 29.50 29.20

Beleggingsinstellingen
ABN Amro Aand.F. 81,50 82,00ABN AmroAmer.F. 70,50 70,50
ABN AmroEur.F. 73,60 74,20
ABN AmroFarEF. 54,30 54,10
ABN AmroLiq.Gf. 162,10 162^20ABN Amro Neth.F. 85,30 85,90
ABN Amro Obl.Gf. 176,20 176,40
Aegon Aandelenf. 35,50 35,70
Aegon Spaarplus 5,30 5^40
ABN Beleg.fonds 62,70 63^30
Albefo 48,90 49,10
AJdollarBF $ 26,50 26,50
Alg.Fondsenbez. 236,00 236,00
AllianceFund 10,60 10,60
Amba 11,40 11,40
AmroNorthAm.F. 70,00 70,50
Amvabel 85,80 85,00
AsianTigersF. 65,70 65,60
AsianSelect. F. 59,60 59,60
AustroHung.F. 5,30 5,30
BemcoßentSel. 55,80 55,80
Bever Belegg. 3,20 3,20
CLN ObLDiv.F. 110,00 110,00
CLNObl.Waardef. 113,80 113,90

I Delta Lloyd Inv. 29,80 29,90

DPAmericaGr.F. 37,00 37,00
Dp Energy.Res. 40,00
EGFlnvestm. 132,50 131,80
EMFRentefonds 68,20 68,40
Eng-Holl.Bel.Tl 10,20 10,20
Envir.Growth F. 53,20 52,80
Esmeralda part. 34,90 35,00
Eur.Ass. Trust 6,30 6,50
EMS Growth Fund 104,90 105,00
EMS IncomeFund 106,50 106,70
EMS Offsh. Fund 104,20 104,30
EOE Dutch St.IF 321,00 325,00
EuroGrowth Fund 49,80 49,80
Euro Spain Fund 7,70
FarEastSel.F. 57,50 57,50
GimGlobal 53,80 53,70
Groeigarant 1,53 1,53
Holland Fund 72,70 72,40
Holl. Eur. Fund 48,50 48,50
Holl. Obl.Fonds 124,00 125,00
Holl. Pac. Fund 101,00 100,20
Holl. Sel.Fonds 83,70 83,70
Innovest 70,00 b 70,00
Interbonds 508,00 508,00
Intereffekt500 31,30 31,30
Intereffektwt 100,80 100,00
Investapart. 73,40 73,20
ISHimal.Funds 8,50
Jade Fonds 155,40 154,70
JapanFund 18,70 18,30
Jap.lnd.AlphaF. 8100,00
Jap.Sect.Rat.Yen 6500,00
Korea Pac.Tr. $ 9,20
Mal.CapitalF.s 6,90 7,10
MeesObLDiv.F 117,90 117,50
Mexico Income F. 22,00
MXInt.Ventures 9,00 9,00
Mondibel 76,60 76,60
Nat.Res.Fund 1200,00 1200,00
NedufoA 118,00 117,00a
Nedufoß 119,00 119,00
NMB Dutch Fund 45,60 45,60
NMB Geldmarkt F. 54,34 54 35
NMB GlobalFund 46,20 46,60
NMBOblig.F. 36,30 36,40
NMBSpaard.F. 102,08 102,11
NMBRentegr.F. 117,80 117,90
NMBVast Goed F. 37,60 37,70
New AsiaFund 6,50
NomuraWarr.F. 0,75 0,70
Obam, Belegg. 257,50 257,00
OAMFRentefonds 11,15 11,25
OrangeFund 21,50 21,60
Pac.Dimensions 93,20 93,20
Pac.Prop.Sec.F 31,40 31,20
PiersonRente 113,20 113,30
Postb.Belegg.f. 57,30 57,30
Postb.Verm.gr.f. 53,90 53,90
Prosp.lnt.HlPs 3,90
Rentalentßel. 150,70 150,80
Rentotaal NV 35,60 35,70
RGAmericaF. 107,00 107,40
RG Divirent F. 49,20 49,20
RG Europe F. 96,50 99,30
RGFlorente 113,80 113,90
RG Pacific F. 97,10 97,10
RG SP Groen 54,60 54,70RG SPBlauw 51,70 51,90

RG SP Geel 48,80 49,10
RodinProp.s 90,00 90,00
Rolinco cum.p 80,00 80,30
Schrod.lnt.Pr.F 29,40 29,10
Sci/Techs 14,25 14,25
SuezLiq.Grf. 180,00 180,00
TechnologyFund 19,20 19,20
TokyoPacHold. 201,00 201,00
Trans Eur.Fund 81,80 82,80
Transpac.F.Yen 309,00 310,00
Uni-Invest 15,70 16,00
Unicolnv.Fund 77,80 77,90
Unifonds DM 31,30 31,60
Vaste Waard.Ned 65,40 65,40
Vast Ned 112,40 112,40
VIBNV 56,70 56,70
VSB Mix Fund 53,00 53,30
VSBRente Fonds 109,50 109,50
WBO Intern. 68,60 69,00
Wereldhave NV 116,20 117,00
YenValue Fund 82,20 82,30
ZOM Florida F.s 41,00 a 40,00a
Parallelmarkt
Alanheri 29,80 29,80
ABF 111,10 111,10
Berghuizer Papier 46,30 46,30
Besouw Van eert. 49,20 49,50
Biogrond Belegg. 10,70 10,60
Comm.Obl.F.l 98,40 98,50
Comm.Obl.F.2 98,50 98,60
Comm.Obl.F.3 98,60 98,70
De DrieElectr. 15,40 16,60
Delta Ll.Dollarf. 65,00 65,60
Delta Lloyd ECU 64,30 64,40
Delta Lloyd Mix 61,30 61,60
Delta LloydRent 58,90 59,10
Delta Lloyd Vast 57,20 57,20
Dico Intern. 91,50 91,50
DOCdata 5,90 5,80
Dutch TakeOv.T. 46,00 46,00
Ehco-KLM Kleding 40,30 40,30
E&LBelegg.l 68,90 69,00
E&LBelegg.2 74,60 74,80
E&LBelegg.3 106,10 106,10
E&LBelegg.4 77,70 77,90
E&LKap.RenteF. 105,20 105,30
FreeRecord Shop 31,80 31,70
GaiaHedgel 103,50
Geld. Papier c. 69,60 70,00
German CityEst. 39,80 39,80
Gouda Vuurvast 77,40 77,00
Groenendijk 46,70 47,00
Grontmjj 56,10 56,00
HCA Holding 47,50 47,70
Heivoet Holding 38,80 38,80
Hes Beheer 40,10 40,60
Homburg eert. 1,05 1,05
Inter/ViewEur. 3,80 3,80
KOhne+Heitz 47,40 47,50
LClComput.Gr. 5,80 5,70
Melle,van nrc 38,80 38,20
Nedcon Groep 50,20 50,20
Nedschroef 85,00 85,00
Neways Elec. 6,90 6,70
NewEur.HtlsDM 19,10 19,10
NewtronHold. 1.70 1,70

Pan Pac. Winkel 10,70 10,70
PieMedical 4,90 4,90
Simac Techniek 13,40 13,30
Sligro Beheer 56,30 56,00
SuezGr.Fund 53,90 54,00
VHS Onr. Goed 1,40 1,40
Vilenzolnt. 39,60 39,60
Welna 264,00 264,00
Wereldhave 4,30
Weweler 35,50 35,10

Wall Street
allied signal 48% 48/2
amer.brands 44/2 44 3/a
amer.tel.tel 37 Vb 37
amococorp 45% 45%
asarco mc. 26% 27%
bethl. steel 15 14'/s
boeing co 46 45' A
can.pacific 173/s
chevron 61% 61%
chiquita 35 34Va
chrysler 16% 16%
citicorp 17% 17' A
cons.edison 26Va 26»/s
digitequipm. 62% 61%
dupont nemours 46'/s 46' A
eastman kodak 45% 45%
exxon corp 57% 57' A
ford motor 36% 35%
gen. electric 79% 78%
gen. motors 36% 36'/a
goodyear 61V2. 61 Vs
hewlett-pack. 74 74%
int.bus.mach. 88' A 87%
int.tel.tel. 0.9727 64%
kim airlines 21% 20V2
mcdonnell 67 65%
merckco. 158% 158
mobiloi) 62% 62Va
penncentral 26 25%
philips 17% 20%
primerica 41' A 41/2
royal dutch 77% 77%
searsroebuck 42% 43%
sfe-south.pac. 12 11%
texacomc. 59% 58%
unitedtechn. 50% 50%
westinghouse 20V 2 20
whitmancorp 15 15Vs
woolworth 23% 28V2
Advieskoersen

amerik.doUar 1,780 1,900
austr.dollar 1,33 1,45
belg.frank(lOO) 5,31 5,61
canad.dollar 1,500 1,620
deensekroon (100) 27,50 30,00
duitse mark(100) 109,80 113,80
engelse pond 3,10 3,35
fmse mark (100) 39,65 42,15
franse frank (100) 31,45 34,20
grieksedr.üOO) 0,85 1,05
ierse pond 2,85 3,10
itaUire (10.000) 13,80 15,50
jap.yen(10.000) 139,00 145,00
joeg.dm.t/m 100 - -

Noorsekroon (100) 27,20 29,70
oost.schiU.(loo) 15,77 16,27
port.escudo(lOO) 1,20 1,38
spaanse pes.(100) 1,70 1,86
turkse pond (100) 0,0265 0,0400
zweedse kr.( 100) 29,50 32,00
zwits.fr. (100) 121,50 126,00
Wisselmarkt
amerik.dollar 1,83955-1,84205
antill.gulden 1,0135-1,0435
austr.dollar 1,3820-1,3920
belg.frank(lOO) 5,4675-5,4725
canad.dollar 1,55875-1,56125
deensekroon (100) 28,995-29,045
duitsemark(100) 112,5050-112,5550
engelse pond 3,2440-3,2490
franse frank (100) 33,085-33,135
grieksedr.(lOO) 0,9250-1,0250
hongk.dollar(lOO) 23,4750-23,7250
iersepond 2,9980-3,0080
ital.lire(10.000) 14,970-15,020
jap.yen(10.000) 142,650-142,750
nwzeel.dollar(lOO) 1,0010-1,0110
noorsekroon (100) 28,695-28,745
oostenr.sch.(lOO) 15,9880-15,9980
port.escudos(lOO) 1,2900-1,3300
spaanse pes. (100) 1,7880-1,7980
sunn.gulden 1,0115-1,0515
zweedse kr.( 100) 31.035-31,085
zwits.frank(lOO) 123,895-123,945
e.e.u. 2,3005-2,3055

Index Amsterdam
CBS-koersindex(l9B3=loo)
algemeen 205.00 205,40
idexcl.kon.olie 201,60 202,70
internationals 204,90 205,60
lokale ondernem. 207,00 207,00
idfinancieel 147,60 147,70
idniet-financ. 264,50 264,40

CBS-herbeleggingsindex (1983= 100
algemeen 291,90 292,90
idexcl.kon.oüe 271,10 272,60
internationals 304,00 305,10
lokaleondernem. 277,80 277,90
idfinancieel 217,50 217,70
id niet-financ. 335,80 335,70

CBS-stemmingsindex (1990=100)
algemeen 126,40 126,60
internation 138,90 141,00
lokaal 124,00 124,00
fin.instell 129,70 130,20
niet-financ 122,90 122,80
industrie 130,70 130,70
transp/opsl 142,40 141,10

Goud en zilver

Goud onbewerkt: 20,500-21,100, vorige
20,690-21,290.bewerkt 22,700 laten,vorige
22,890 laten,
zilver: onbewerkt 205-275, vorige 210-280^
bewerkt 320 laten, vorige 320 laten.

Dow Jones

Industrie 3.269,46

- 13,86

OPTIEBEURS
serie omzet v.k. s.k

ah c apr 85,00 249 2,80 3,00
akzo c apr 150,00 216 4,60 4,80
akzo c apr 155,00 598 2,30 2,60
akzo c 094 135.00 488 26,00 b 26,00
d/fl c mrt 190,00 212 1,40 0,90
dsm c apr 105,00 251 5,70 5,10:
dsm capr 110,00 387 2,50 2,10
dsm c apr 115,00 208 0,80 0,90
coc c mrt 305,00 515 4,20 4,60
hoog capr 55,00 313 3,00 2,50
kim c apr 40,00 2250 2,10 1,10
kim cjul 40,00 274 3,40 2,40
kim papr 37,50 257 0,80 1,00
kim papr 40,00 215 1,50 2,30
kim p jul 37,50 644 1,40 1,70
nedl capr 60,00 249 3,50 4,20a
nedl c apr 65,00 258 1,60a 1,90
nlc c mei 103,00 250 0,95 a 0,85
nlc pmei 103,00 250 0,85 a 0,60
phil c mrt 32,50 750 1,10 3,20
phil c mrt 35,00 1837 0,40 1,20
phil c apr 30,00 484 3,20 5,80
phil c apr 32,50 4204 1,60 3,60
phil c apr 35,00 5085 0,60 1,70
phil c apr 37,50 605 0,30 a 0,60
phil cjul 30,00 231 3,80 6,30
phU cjul 32,50 334 2,50 4,40
phil cjul 35,00 5519 1,50 2,90
phil cjul 37,50 604 0,60 1,50a
phil c okt 35,00 393 2,10 3,50
phil cokt 37,50 956 1,00 2,40
phil c 093 30,00 1550 7,00 9,10
phil c094 45,00 843 2,50 3,20
phil c 095 20,00 1618 15,10 17,70
phil c096 35,00 541 8,00 9,40
phil pmrt 32,50 471 0,80 0,10
phil papr 30.00 786 0,40 0,10
phil papr 32,50 2244 1,10 0,20
phil papr 35,00 256 2,60 0,90
phil p jul 30,00 213 0,90 0,40
phil pjul 32,50 570 1,80 0,60
phil pokt 32,50 722 2,00 0,80
phil pokt 35,00 441 3,50 a 1,50
phil p093 30,00 625 2,30 1,60
phil p095 20,00 256 1,00 0,70
phil p096 35,00 246 5,30 4,20
olie c 094 145,00 233 18,20 17,50
olie p094 145,00 209 10,20 10,60
tops c mrt 580,00 217 6,90 8,90
xmi c apr 360,00 300 4/02 4/OOt

a laten g - bieden-tei-diw.
b-bieden h- laten-t-ei-dm.
c=ex-claim k gedaan + h
d=ex-dividend l=gedaan + g
e gedaan . bieden vk - slotkoers vorige dag
t gedaan t laten sk slotkoers gisteren

Prijzenslag
Philips lijdt evenals de Japanse
concurrentie onder de prijzenslag
op het gebied van de consumenten-
elektronica (televisie, radio en der-

gelijke). Bij een gemiddelde prijsda-
ling van 5 procent in deze sector
daalde ook het bedrijfsresultaat in
deze voor Philips belangrijke divi-
sie van 1,5 naar ruim 1 miljard gul-
den. Daar staat tegenover een
opmerkelijke verbetering in de sec-
tor professionele componenten
(kleurenmonitoren) en chips, waar-
in de herstructurering het hardst
heeft toegeslagen. In 1990 werd
hierin nog een verlies geleden van
43 miljoen, terwijl in '91 een winst
werd behaald van ruim 600 miljoen.
Belangrijke positieve resultaten
kwamen ook uit de sectoren com-
municatie en muziek (Polygram).

De topleiding van Philips verwacht
voor 1992 slechts een beperkte groeiin de omzet en de winst. Een ople-
ving van de economie in de landen
waarin Philips sterkt vertegenwoor-
digd is, wordt niet voor het einde
van dit jaarverwacht. In bedrijfson-
derdelen die niet produktiefgenoeg
zijn, zal nog verder worden gesne-
den. Het personeelsbestand zal

daarbij nog verder worden inge
krompen.
De omzet van Philips nam in 1991
met 2 procent toe tot 57 miljard gul-
den. Van het uiteindelijke netto-
resultaat uit de gewone bedrijfsvoe-
ring (dus exclusief de afrekening
van de verkoop van de witgoed-
divisie aan Whirlpool en dergelijke;
kwam bijna de helft voort uit het
opvallend goede laatstekwartaal. In
de laatste drie maanden van 1991
beliep het resultaat 471 miljoen gul-
den, ongeveer even veel als het to-
taal van de driekwartalen daarvoor.

De Philips-top wil de hele winstvan
1991 toevoegen aan de reserves en
daarom geen dividend uitkeren. Zê
acht dat nodig om de financiële
structuur van het concern te ver-
sterken na de aderlating die hel
bedrijf onderging als gevolg van de
miljarden kostende 'Operatie Cen-
turion'. Het passeren van het divi-
dend betekent dat er voor het per-
soneel ook geen winstuitkering in
het vat zit.

" Het testen van LaserVisionspelers bij Philips Consumer
Electronics in Hasselt.

Toekomst
„We zijn als vrienden uit elkaar
gegaan", zei Bouw, die tegelijk
liet weten dat een nieuwe flirt
met British Airways in de toe-
komst zeker tot de mogelijkhe-
den behoort. De vraag waarom
de 'constructieve besprekingen'
na al die maanden toch nog
spaak liepen, ontweek hij handig
met de dooddoener dat men het
niet eens kon worden over de
zeggenschap in de nieuwe joint
venture.

Het moge duidelijk zijn dat er
aan de gesprekstafel niet alleen
zaken werden gedaan, maar dat
er ook flink is geblufpokerd.
Over de belangrijke zaken, zoals
de structuur van de nieuwe on-
derneming en het te voeren com-
mercieel beleid, werden de par-
tijen het redelijk snel eens.
De speelkaarten moesten eraan
te pas komen om uit te maken
wie het voor het zeggen zou krij-
gen in de nieuwe onderneming.
Het veel grotere British Airways

zette in op een belang voor zich-
zelf van tachtig procent en van
twintig procent voor de KLM.
De KLM hield, zo klein als ze is,
vast aan een verhouding zestig-
veertig. Met troeven als een eer-
steklas luchthaven Schiphol en
de Amerikaanse partner North-
west Airlines achter de hand,
meende de KLM-onderhande-'
laars dat er van overbieden geen
sprake was. Het tegenbod van de
Britten om deKLM geentwintig
maar dertig procent te gunnen,
werd daarom even vriendelijk
als verontwaardigd van de hand
gewezen.

economie

Laatste kwartaal 1991 krikt resultaat op

Philips beter dan verwacht
EINDHOVEN - Philips heeft vorig jaar betere resultaten be-
reikt dan tot dusver werd verondersteld. Het concern behaal-
de uit zijn normale activiteiten een netto-winst van ’ 981
biljoen gulden. Inclusief buitengewone baten (onder meer de
'aatste afrekening met Whirlpool) kwam de totale netto-winst
Uit op 1,2 miljard. Vooral het laatste kwartaal was de stijging
lr- de bedrijfsresultaten spectaculair. Philips zal niettemin zijn
aandeelhouders voorstellen om ook over 1991 nog af te zienvan dividend.
üe Amsterdamse Effectenbeurs
"^ageerde gisteren positiefop de re-
citaten van het elektronica-conern.
"i korte tijd liep de koers van het

aandeel meer dan twee gulden op
(bijna 7 procent).
Bij de presentatie van de cijfers
over 1991 toonde president Jan

Timmer zich redelijk optimistisch
over de toekomst. De uitkomsten
van vorig jaar tonen volgens hem
aan dat heel duidelijkvan een „aan-
zet tot herstel" gesproken kan wor-
den. „ledereen werkt mee; we
hebben de wil om te winnen". Tege-
lijkertijd waarschuwde hij echter
dat verdere inkrimpingen in de toe-
komst niet uitgesloten zijn, wan-
neer bedrijfsonderdelen niet tot
gewenste resultaten komen.

Verkoop van grote onderdelen vanhet concern - zoals dewitgoed-divi-
sie (wasmachines, koelkasten endergelijke) aan Whirlpool, Holland-se Signaal aan Thomson en compu-
ters aan Digital - is niet meer aan de
orde, aldus Timmer. Hij wenstedaarmee ook een eind te maken aan
speculaties als zou Philips zijn divi-sie Medische Systemen van de hand
willen doen.

Philips zal ook zijn onderdelen
communicatie en chips binnen het
concern houden. Evenmin zal het
aandeel van Philips in Polygram
worden verminderd. Het concern
heeft nu een belang van 79 procent
in het muziekbedrijf. Voorts zet
Philips veel in om het video-ver-
huurbedrijf Super Club tot een suc-
ces te maken. Super Club wordt ophet ogenblik gereorganiseerd, om-
dat, aldus Timmer, de mensen die
het bedrijf tot dusver hebben geleid
„niet altijd het oog op de bal gericht
hadden".

De resultaten over 1991 staan ingeen verhouding tot die van 1990.
In dat jaar immers werden alle kos-
ten afgeboekt van de grote reorgani-
satie die Philips onder de naam'Operatie Centurion' heeft onder-
gaan. Het aantal personeelsleden is
daardoor alleen al in 1991 met
32.800 verminderd tot 240.000. De
rond 4,5 miljard kostende reorgani-
satie leidde in 1990 tot een verlies
van ruim 4 miljard gulden.

Regering
Ook nadat de Britten het verloop
van het spel via de eigen media
hadden laten uitlekken, hield de
KLM het been stijf. Ze werd
daarbij gesteund door de Neder-

landse regering die met een be-
lang van 38,2 procent grootaan-
deelhouder in de Koninklijke is.
En door de financiële resultaten
die, na een dramatisch verlies
van 630 miljoen gulden in het
eerste boekjaar van dit dece-
nium, al dit jaar weer dik in de
plus uitkomen.
Toen er zich een voor het poker-
spelzeer ongebruikelijke patstel-
ling aftekende, gaf de KLM zich
uiteindelijk gewonnen. Dat dit
met opgeheven hoofd en zonder
een zweem spijt gebeurde, wekt
misschien verbazing maar is niet
onlogisch. Zelfverzekerd liet
Bouw weten dat er ook geen
man overboord is en dat er nog
vele aantrekkelijke huwelijks-
kandidaten in Europa rondvlie-
gen.
Het spel met British Airways
mag dan zijn verloren, de KLM
beschouwt zich niet ten onrechte
als de morele overwinnaar. Wie
in de toekomst zaken met de
maatschappij wil doen, weet dal
hy met een forse bruidsschat op
de proppen moet komen.

Delta Lloyd
wil zelf

bank worden
AMSTERDAM - Het verzeke-
ringsconcern Delta Lloyd over-
weegt op korte termijn een
bankvergunning aan te vragen.
Pogingen van het Amsterdamse
bedrijf om een samenwerkings-
verband met een bestaande
bankinstelling aan te gaan, zyn
tot op heden gestrand. „We zijn
er heel' dicht bij geweest, maar
uiteindelijk liep het toch telkens
spaak", verklaarde bestuurs-
voorzitter dr G. Zoutendijk giste-
ren tijdens een persconferentie
op het hoofdkantoor. „Het ziet er
naar uit, dat we het nu zelf moe-
ten gaan doen".
Delta Lloyd speelt aleen tijd met
de gedachte om in bankzaken te
gaan. Bijna alle grote Nederland-
se concurrenten hebben zich via
een fusie een bankkanaal ver-
schaft en kunnen hierdoor bij-
voorbeeld verzekeringen via de
bankkantoren aan de man bren-
gen. Zoutendijk verklaarde, dat
zijn concern vorig jaar de beslis-
sing al had willen nemen, maar
„het zat wat tegen". Het eerste
bankprodukt is overigens wel in
de maak. Delta Lloyd wil bin-
nenkort starten met een giraal
spaar/beleggingssysteem. „Een
produkt dat vergeleken kan wor-
den met Roparco".
Delta Lloyd kijkt terug op een
rumoerig jaar. „Gelukkig waren
er geen natuurrampen, zoals de
stormen begin 1990. Maar door
fusies, de acties bij de levensver-
zekeringen in het kader van de
Brede Herwaardering, de ziekte-
plannenvan Simons en de scher-
pe concurrentie bij de schadepo-
lissen, was de markt sterk in
beweging. Desondanks hebben
we een goed resultaat behaald".
Het Amsterdamse concern, met
een marktaandeel van tien pro-
cent de vijfde verzekeraar in ons
land, zag de netto-winst toene-
men met achttien procent tot 202
miljoen gulden. De omzet groei-
de met ruim tien procent tot 4,1
miljard. De winstverbetering is
grotendeels het gevolg van het
herstel bij het schadebedrijf.
Daar stond het resultaat in 1990
onder druk door de twee voor-
jaarsstormen.

munt uit

Ingenieurs
De holding Gabrowsky &
Poort in Den Haag (advisering
utilitaire en industriële gebou-
wen, infrastructuur en milieu-
projecten) heeft drie inge-
nieursbureaus overgenomen.
Gabrowsky behaalde in 1991
met 350 medewerkers een om-
zet van f 50 miljoen. De drie
ingenieursbureaus zetten vorig
jaar met 70 werknemers voor f
10 miljoen om.

Accountants
De omzet van de accountants-
groep BDO CampsObers, on-
derdeel van BDO Binder, in
Nederland is vorig jaar met 14
procent gestegen tot ruim f 113
miljoen. De maatschap is aldus
de op vijf na grootste Neder-
landse accountantsorganisatie.
De omzet van de hele BDO-
groep bedroeg vorig jaar ruim
een miljard dollar.

Lening
De luchtvaartmaatschappijen
van Brazilië hebben de over-
heid gevraagd om goedkope
leningen van 2,1 miljard dollar
ter compensatie van de verlie-
zen die zijn opgetreden doordat
de vliegtarieven van bovenaf
worden vastgesteld. Als de le-
ningen niet worden verstrekt
worden de maatschappijen ge-
dwongen bezittingen te verko-
pen en mensen te ontslaan.

Algerije
Algerije krijgt de beschikking
over bankkredieten van 1,45
miljard dollar om zijn buiten-
landse schulden te herfinancie-
ren. De handtekeningen onder
de overeenkomst worden op 4
maart gezet.

Japan
Japan heeft in januari 545.693
auto's uitgevoerd, 6,7 procent
meer dan in januari vorig jaar.
De export vertoonde daarmee
de sterkste groei sinds decem-
ber 1990. Vooral de vraag uit
het Midden-Oosten nam sterk
toe. De uitvoer daarheen ver-
vijfvoudigde bijna.

Uitstel
Aan de rij detailhandelscon-
cerns uit de VS die onlangs
surséance van betaling hebben
aangevraagd, zijn er twee toe-
gevoegd. Dat zijn McCrory
Corp met 800 winkels en een
omzet van een miljard dollaren
de juweliersketen Barry's Je-
wellers, waartoe 147 zaken be-
horen.

Migros
Migros, de grootste detailhan-
delsketen van Zwitserland,
heeft vorig jaar zijn winst met
7,7 procent zien toenemen tot
276,3 miljoen frank (f342,6 mil-
joen). De omzet groeide met
acht procent tot 14,77 miljard
frank (f 18,23 miljard). Migros
zal binnenkort ook zaken gaan
doen in Duitsland. Er staan
winkels in Zwitserland en
Frankrijk. Er werken 71.400
mensen bij het bedrijf.
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Nederland 2
13.00-13.12 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
16.00 "" Journaal.
16.08 Vocaal centraal. Carnavalspe-

cial met het showballet van John Fel-
ter.

16.55 Derrick. Duitse misdaadserie.
Afl.: Judith. Pianiste Judith Loska
krijgt in New Vork een telefoontje van
dochter Susanne die huilend verteld
dat iemand haar wil vermoorden. De
volgende dag wordt Susanne inder-
daad dood gevonden. Ze is gestor-
ven aan een overdosis heroïne.

17.54 De tv-dokter. (herh.).
18.00 "" Journaal.
18.20 De teenage hero turtles. Te-
-18.46 Bassie en Adriaan en de ge-

heimzinnige opdracht. Kinderserie.
Afl.: Portugal - De weg van de wijn-
druif. Op zoek naar het pakje in Por-
tugal, leren Bassie en Adriaan en
passant hoe port gemaakt wordt.

19.20 Wetenswaardevol met Wubbo
Ockeis. Populair-wetenschappelijk
magazine. Presentatie: Wubbo Oc-
keis.

19.47 (TT) Op goed geluk. Kennis-
makingsquiz met Carry Tefsen.

20.32 (TT) Medisch Centrum West.
Nederlandse ziekenhuisserie. Afl.:
Het complot. Bij de bomaanslag op
Erics auto, komen Tessa en Simon
om het leven. De recherche en de
BVD komen op het spoor van Farma-
co, het bedrijf van Erics vader.

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

21.37 TROS tv show. Talkshow met
Ivo Niche.

22.30 Crime time. 2-wekelijks maga-
zine over alle facetten van de mis-
daad. Presentatie: Jaap Jongbloed.

23.08 De allerlaatste vlucht. Ameri-
kaanse tv-film van Larry Elikann. Met:
James. Earl Jones, Richard Crenna,
Erie Bogosian e.a. Saigon 1975. Het
vliegtuig van piloot Dan Hood zal het
laatste zijn dat Saigon mag verlaten
voor de Viet Cong de stad inneemt.
Pan Am direkteur Al Topping moet de
beslissing nemen wanneer en met
wie.

00.45-00.50 "" Journaal.

Duitsland 1
09.00 Tagesschau.
09.03 Der Denver-Clan. Serie.
09.45 Dayan Qigong. Chinese adem-

techniek en gymnastiek.
10.00 Tagesschau.
10.03 (TT) Terra-K. Serie over natuur-
wetenschappen.

10.50 Hundert Meisterwerke. Serie
kunstbeschouwingen.

11.00 Tagesschau.
11.03 Der grosse Preis. Spelshow.
12.25 "" Liebe auf den ersten Bliek.
Kennismakingsquiz.

12.55 Persoverzicht.
13.00 Tagesschau.
13.05 ARD-Mittagsmagazin.
13.45 Wirtschafts-Telegramm.
14.00 Tagesschau.
14.02 "" Sesamstrasse. Kinderpro-

gramma.
14.30 Stoppt die Brande am Amazo-

nas! Reportage.
15.15 Tagesschau.
15.20 Kit & Co. Jeugdfilm.
17.00 punkt 5 - Landerreport.
17.15 Tagesschau.
17.25 WWF-Studio.
17.35 Heidi und Erni. Serie.
18.30 Hier und Heute.
18.45 Knastmusik. Serie.
19.10 WWF.
19.20 "" Herzblatt.
19.45 WWF.
19.58 Programma-overzicht.
20.00 (TT) Tagesschau.
20.15 (TT)L.I.S.A. - Der helle Wahn-

slnn. Amerikaanse speelfilm uit 1985
van John Hughes.

21.44 Tagesthemen-Telegramm.
21.45 Gott und die Welt.
22.30 Tagesthemen. Actualiteiten

met Bericht aus Bonn.
23.00 Die lieben Verwandten. Serie.

Afl.: Lissys Karriere.
23.25 Sportschau.
23.50 Zwei Girls vom Roten Stern.

Frans/Duitse speelfilm uit 1965 van
Sammy Drechsel. Met: Curd Jürgens,
Lilli Palmer, Kurt Meisel e.a. Olga en
Anna dienen beiden in het Russische
leger, en worden nu uitgekozen als
Russische delegatie voor een ontwa-
peningsconferentie in Genève.

01.20 Tagesschau.
01.25-01.30 Zuschauen - Entspan-

nen - Nachdenken. Schneegedan-
ken: Auf der Schwarzachenalm.

Duitsland 2
09.00 Gezamenlijk programma

ARD/ZDF.
13.45 EURO. Europees magazine.
14.30 Frasquita. Oostenrijkse speel-

film uit 1934 van Carl Lamac.
15.50 Mit dem Hundeschlitten durch
Kanada. Reportage.

16.00 heute.
16.05 Raumschiff Enterprise - Das

nachste Jahrhundert. Amerikaanse
sf-serie.

16.55 ZDF-Glücksteiefon.
17.00 heute.
17.10 Sport heute.
17.15 landerjournal.
17.50 Die Slmpsons. Amerikaanse

tekenfilmserie.
18.25 Die Simpsons. Vervolg.
19.00 heute.
19.20 Der Landarzt. Serie.
19.50 Der Landarzt. Vervolg.
20.15 Mainz bleibt Mainz, wie es

singt und lacht. Carnavalsprogram-
ma vanuit Mainz.

23.15 Die Sport-Reportage. Sport-
programma. Bundesliga-voetbal en
Bundesliga-ijshockey. Presentatie:
Günter-Peter Ploog.

23.50 Aliein gegen die Mafia. Mis-
daadserie. Rolverdeling: Corrado
Cattani: Michele Placido, Terrasini:
Francois Perier, Olga: Florinda Bol-
kan, Laudeo: Paul Guers. Met valse
informatie probeert Ferretti, de riva-
len van het Siciliaans/Amerikaanse
project ongerust te maken. Dat belas-
tende materiaal is reeds door com-
missaris Cattani voor alle zekerheid
op een veilige plaats opgeborgen.
Voor Ferretti wordt de situatie steeds
meer kritiek. Cattani raad hem der-
halve aan nog voorzichtiger te zijn bij
zijn recherches.

00.45 heute.
00.50-02.25 Der Skorplon. Neder-

landse speelfilm uit 1984 van Ben
Verbong. Met: Peter Tuinman, Moni-
que van de Ven, Adrian Brine, Henk
van Ulsen. Vrachtwagenchauffeur
Loc Wolff zit aan de grond en ver-
koopt zijn pas voor grof geld. Enige
dagen later leest hij dat hij is veron-
gelukt met een vrachtwagen. Wolff
gaat op zoek naar degenen die hem
dit geflikt hebben en belandt in een
smerig politiek zaakje.

TV FILMS VIDEO
Duitsland 2

14.30 Frasquita. Oostenrijkse operet-
tefilm uit 1934 van Karl Lamac. Archi-
tect wordt verliefd op zigeunerin.
Voor de liefhebbers. Met JarmillaNo-
votna en Hans Heinz Bollmann.

BBC1
14.50 Phar Lap. Australische film uit
1983 van Simon Wincer. Verhaal
over een legendarisch renpaard. Met
Torn Burlinson en Martin Vaughan.

BRT1
16.00Le jour se léve. Franse film uit
1939 van Marcel Carné. Een van de
eerste films waarin gebruiktwordt ge-
maakt van de flash-back. Moorde-
naar overpeinst zijn daad terwijl hij
door de politie wordt belegerd. Met
Jean Gabin en JulesBerry.

Duitsland 1
20.15 Weird Science. Amerikaanse
tienerfilm uit 1985 van John Hughes.
Twee pubers maken met de compu-
ter een prachtige vrouw. Met Anthony
Michael Hall en Kelly Leßrock.
RTL 4
22.05 Buil Durham. Amerikaanse film
uit 1988 van Ron Shelton. Matige
honkbalploeg beschikt over een ge-

willige groupie. Ze probeert het met
de pitcher en de coach. Met Kevin
Costner en Susan Sarandon.
Super Channel
23.00 The White Lions. Amerikaanse

film uit 1981 van Mei Stuart. Familie
van natuurvrienden probeert zich het
lot aan te trekken van een groep
leeuwen. Met Michael Vork en Glyn-
ris O'Connor.

" JeanGabin en Arletty in 'Le jourse léve. (BRT 1 - 16.00
uur).

Nederland 3
08.55-09.00 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
09.00-09.30 Huisjeboompje beestje.
10.00 (TT) Nieuws uit de natuur.
10.30-10.50 Computerjournaal.
11.00-11.30(TT) Schooltv-Weekjour-

naal.
13.00-13.12 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
17.00 Europese Kampioenschappen

indoor-atletiek in Genua.
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 Schilderpaletten.
19.24 Wat doe jij nou?
19.54 Uitzending van de politieke

partijen.
20.00 "" Journaal.
20.25 ABN/AMRO-tennistoernooi

Rotterdam.
22.00 "" Journaal.
22.15 Studio Sportjournaal.
22.30 NOS Laat.
23.14 ABN/AMRO-tennistoernooi
Rotterdam.

00.00-00.05 Nieuws voor doven en
slechthorenden.

" James Earl Jones in 'Last
Flight Out. (Nederland 2 -23.08 uur).

Duitsland 3 West
08.55 Wer rastet, der rostet. 09.10
Schooltelevisie. 09.40 Cursus natuur-
kunde. 10.10 Schooltelevisie. 11.40
Teletekst-overzicht. 11.48 Programma
overzicht. 11.50 Das Recht zu lieben,
Braziliaanse serie. 12.15 Wissen-
schaftsshow, wetenschappelijk maga-
zine. 13.00 Sportplatz. 13.30 Schlacht-
feld Strasse - Unfallopfer klagen an.
13.45 Die Dienstagreportage. 14.15
West 3 aktuell. 14.20 FensterPlatz.
15.25 Kultur in Bewegung, magazine.
15.55 Sport aktuell. 16.00 West 3 ak-
tuell. 16.05 Jörg Preda berichtet, serie.
16.30 Schooltelevisie. 17.30 Cursus
biologie. 18.00 Aktuelle Minute. 18.01
Auf der Strasse leben, portret. 18.25
Kai Life, talkshow. 18.57 Programma-
overzicht. 19.00 Aktuelle Stuhde. 20.00
Auttakt Session - eine karnevalastische
Klamotteske. 20.45 Das Ei - das Beste
vom Colonia Duett. 21.30 West 3 ak-
tuell. 21.45 Ein Herz und eine Seele
Rosenmontagszug. 22.30 Kornblumen-
blau. 23.00 Unter Kollegen, tv-spel.
00.04 Unter den Wasserlinie, tv-spel.
00.16 Laatste nieuws.

RTL 4
06.55 Journaal.
07.00 Cartoon.
07.25 Journaal.
07.30 Cartoon.
08.00 Journaal.
08.05 The bold & the beautiful.
08.30 Journaal.
08.35 M.A.S.H. Amerikaanse comedy-

serie.
09.05 Journaal.
09.10 Love boat. Amerikaanse serie.
09.50 Goede tijden, slechte tijden.

Dramaserie.
10.20 As the world turns. Ameri-

kaanse serie.
11.05 De 64.000 guldenvraag. Quiz.
11.40 RTL4Text.
12.40 Last train from gun hill. Ameri-

kaanse western uit 1959.
14.15 The Oprah Winfrey show.

Talkshow.
15.05 De draagmoeder. Braziliaanse

soap.
15.35 The bold and the beautiful.

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

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

Dramaserie.
20.30 Wie ben ik?
21.10 De prins van Bel Air.
21.40 Get a life.
22.05 Buil Durham. Amerikaanse

speelfilm uit 1988.
23.55 Journaal.
00.10 Twin Peaks. Amerikaanse se-

rie. Agent Cooper gaat 's nachts op,
onderzoek uit.

01.00 M.A.S.H. Amerikaanse serie.
01.25 The Oprah Winfrey Show. Her-

haling van 14.15 uur.
02.10 De draagmoeder. Herhaling

van 16.05 uur.
02.35 Last train from Gun Hill. Her-

haling van 12.40 uur.
04.05 RTL4Text.

RTL Plus
06.00 Frühmagazin. Gevarieerd och-

tendprogramma.
09.45 Reich und schön. Amerikaan-

se serie.
10.10 Dr. mcd. Marcus Welby. Ame-

rikaanse serie.
11.00 Lieber Onkel BUI. Amerikaanse

serie.
11 .30 Tic Tac Toe. Spelprogramma.
12.00 Familienduell. Spelprogramma.
12.30 Der Hammer. Amerikaanse se-

rie.
12.55 RTL aktuell.
13.00 Eine schrecklich nette Fami-

lie. Amerikaanse serie.
13.30 California Clan. Amerikaanse

serie.
14.20 Die Springfield Story. Ameri-

kaanse serie.
15.05 Dallas. Amerikaanse serie.
15.55 Chips. Amerikaanse serie.
16.45 Riskantl Spelprogramma.
17.10 Der Preis ist heiss. Spelpro-

gramma.
17.45 Durchgedreht. Video-show.
17.55 RTL aktuell.
18.00 Elf 99. Live-magazine.
18.45 RTL aktuell.
19.15 Kölle Alaaf. Carnavalsprogram-

ma vanuit Keulen.
22.05 Anpflff. Voetbalshow.
23.00 Tutti fruttl. Spelshow.
23.55 RTL aktuell.
00.00 Mitternachtsstrip.
00.05 Auch Fummeln will gelernt

sein. Duitse erotisch komedie uit
1972 van Fred Wagner. Met: Christi-
ne Schuberth, Peter Planer, Ulrich
Gotsbacher.

01.30 Himmelskörper. Amerikaanse
dansfilm uit 1984 van Lawrence Da-
ne. Met: Cynthia Dale, Richard Re-
biere, Laura Henry. Samantha Blair
werkt overdag als secretaresse. Maar
ieder vrije minuut wordt besteed aan
de opbouw van de dansstudio 'Hea-
venly Bodies'. Samantha weet ieder-
een enthousiast bezig te houden.

03.00 Und morgen werd' ich weinen. Amerikaanse speelfilm uit 1955 van
Daniel Mann. Met: Susan Hayward,
Richard Conté, Jo van Fleet.

05.00 After hours. Magazine uit Ame-
rika.

05.35 Captain Power. Canadees-
Amerikaanse sf-serie.

Duitsland 3 SWF
08.15 Tele-Gymnastik. 08.30 Cursus
biologie. 09.00 Literatur in der DDR.
09.30 Biologie. 10.00 Am Verkehr teil-
nehmen. 10.20 Geschichte der BRD.
10.45 Non-Stop-Fernsehen. 16.00
Nieuws in het Engels. 16.15 Nieuws in
het Frans. 16.30 ZOOM. 17.00 Cursus
biologie. 17.30 Robbi, Tobbi und das
Fliewatüüt, serie.l7.ss Philipp, kinder-
serie. 17.58 Der Dokter und das liebe
Vieh, serie. 18.26 Das Sandmannchen.
18.30 Das Südwestjournal aus Rhein-
land-Pfalz. 19.00 Service urn sieben.
19.15 Alles, was Recht ist. 20.00 Lin-
denstrasse, serie. 20.30 Kulturkalen-
der, uitgaans-tips. 21.00 Journaal.
21.15 Am Beispel Türkei..., reisreporta-
ge. 22.00 Harald und Eddi, sketches
met Harald Juhnke en Eddi Arent.
22.30 Treffpunkt London Airport, En-
gelse speelfilm uit 1970 van Peter Hall
met Ursula Andress, Stanley Baker
e.a.. 00.00 Laatste nieuws. 00.02 Non-
Stop-Fernsehen.

BBC1
23.20 St. Elmo's Fire. Amerikaanse
film uit 1985 van Joel Schumacher.
Als ze de middelbare school achter
de rug hebben begint het leven van
zeven jongelui pas echt. Entertain-
ment, meer niet. Met Rob Lowe en
Demi Moore.

RTL Plus
0.05 Auch fummeln will gelemt sein.
Duitse erotische film uit 1972 van
Fred Wagner. Met Christine Schu-
berth en Peter Planer.

Duitsland 2
0.50 De Schorpioen. Nederlandse
film uit 1984 van Ben Verbong. Aar-
dig gelukt verhaal over de politionele
acties van Nederland in Indonesië.
Alleen al het thema van defilm maakt
hem de moeite waard. Met Peter
Tuinman en Monique van de Ven.

BBC 2
1.05 Coming Out. Oostduitse film uit
1989 van Heiner Carow. Man woont
samen met zijn zwangere vriendin.
Als een jeugdvriend hem opzoekt,
wordt hij zich bewust van zijn homo-
sexualiteit. Destijds normdoorbre-
kend. Met Mathias Freihof en Dag-
mar Manzel.

BBC1
1.05 Mitchell. Amerikaanse actiefilm
uit 1975 van Andrew V. McLaglen.
Agent moet kiezen: een hard conflict
of geld en een mooie vrouw. Met Joe
Don Baker en Martin Balsam.

televisie en radio vrijdag

Nederland 1
13.00-13.12 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
16.00 "" Journaal.
16.05 Torn en Jerry. Tekenfilmserie.
16.21 (TT) Service salon. Gevarieerd

middagprogramma. Presentatie o.a.
Karin de Groot.

17.30 Ereprijs 17. Familieprogramma
met Minoesch Jorissen.

18.00 Boggle. Woordspel. Presenta-
-18.28 (TT) Weg van de snelweg Ne-

derland. Toeristisch programma.
Vandaag: Voorne. (herh.).

18.53 Deroze panter. Tekenfilmserie.
19.01 Different world. Amerikaanse
comedy-serie. Dwayne biedt Lena
aan haar bijles te geven om haar wat
enthousiaster voor de wiskunde te
maken.

19.29 Cosbyshow. Amerikaanse co-
medy-serie. Rudy voelt zich beledigd
omdat Cliff en Clair haar nog steeds
als een kind behandelen.

20.00 (""+TT) Journaal.
20.25 (TT) Rondom tien. Praatpro-

gramma. Thema: Nooit voor mij al-
leen. Presentatie: Violet Falkenburg.

21.18 Paul Simons concert in The
Park. Deel 2 van dit gratis concert
dat op 15 augustus 1991 gegeven
werd in het Central Park in New Vork.
Simon werd begleid door een 17 man
sterk orkest en 10 drummers van de
Bahia drumgroep Olodum.

22.03 Dokument: On the air, docu-
mentaire over de toekomst van de
radio. Ofwel voor wie niet horen wil...
Van oudsher is de radio het medium
voor snelle informatie geweest. Fritz
de With bezoekt oude en jonge radio-
makers.

22.42 The commish. Amerikaanse
politieserie. Afl.: Een zaak van leven
en dood. Commissaris Tony Scali en
zijn mannen stellen alles in het werk
om twee vermiste agenten op te spo-
ren. Phil Jacobson wordt voor de vijf-
de keer gepakt wegens rijden onder
invloed. Scali krijgt een lumineus idee
om de man voorgoed van de straat te
houden.

00.13 Miniatuur. Verhaal rond het
thema oud en jong.

00.21-00.26 "" Journaal

België/TV 1
14.30 Schooltelevisie.
15.00-15.30 Biologie. Afl.l: De cel.
16.00 Le jour se léve. Franse speel-

film uit 1939.
17.30 Mooi en meedogenloos.
17.55 Journaal.
18.00 Tik tak. Serie.
18.05 Postbus X. Jeugdreeks.
18.30 TV 1 - Top 30.
19.03 Buren. Australische serie.
19.25 Mededelingen en programma-

overzicht.
19.30 Journaal en sport.
20.00 Sledge Hammer. Amerikaanse

komische reeks.
20.25 De sleutels van Fort Boyard.
21.25 Matlock. Amerikaanse serie.
22.10 Gertie & Gulliver. Serie reisver-

slagen. Afl.: Franse Haute-Maurien-
ne.

22.30 Vandaag en sport.
22.55 De vleespotten van Europa.

Engelse reeks over een fictieve Bal-
kanstaat.

23.45-23.50 Coda. Mark Insingel leest
voor uit eigen werk. Vandaag: Zij was
zo mooi in...

België/TV 2
18.55 Journaal.
19.00 Het menselijk lichaam. Teken-

filmserie over de werking van ons li-
chaam. 'De witte bloedlichaampjes'.

19.30 Het Capitool. Amerikaanse se-
rie.

19.53 Benny Hill. Britse kolder.
20.00 Vlaanderen vakantieland. Toe-

ristische portretten uit binnen- en bui-
tenland Binneland: Vlaanderen va-
kantieland. Buitenland: het Neder-
landse Haarlem.

20.35 Kijk uit! Verkeerstip.
20.40 Dokument. Documentaire.
21.30 Journaal en sport.
22.00 Affiche. Kunstmagazine.
22.20-23.25 Tenuto laureatencon-

cert. Afl.4. Het BRTN- Filharmonisch
orkest 0.1.v. Frédéric Devreese speelt
werken van Constant en Reinecke.
Met Ronald van Spaendonck, klari-
net, en Toon Fret, fluit.

SAT1
06.00 Guten Morgen mit Sat 1. 08.30
Bezaubernde Jeannie. Amerikaanse
serie. Herh. 09.00 Sat 1 Bliek. 09.05
Rückkehr nach Eden, Australisch fami-
lieverhaal. 10.00 Die Verschwörer,
Amerikaanse misdaadfilm. 10.55Hun-
ter. Amerikaanse misdaadserie. Herh.
11.45 Glücksrad. spelprogramma.
Herh. 12.20 Traumreisen. 12.45 Tele-
Börse live (13.00 Sat 1 Bliek). 13.35
Unter der Sonne Kaliforniens, serie.
14.30 Bezaubernde Jeannie, serie.
14.55 Sat 1 Bliek. 15.05 Falcon Crest,
serie. 16.00 Cagney & Lacey, serie.
16.55Sat 1 Bliek. 17.05Geh aufs Gan-
ze. Spelshow. 18.15 Bingo. Spelpro-
gramma. 18.45 Guten Abend, Deutsch-
land. 19.20 Glücksrad. Spelprogram-
ma. 20.05 WetterNews. 20.15 Mit
Vollgas nach San Fernando, Ameri-
kaanse actiefilm. 22.25 Spottschau.
23.00 Dressed to kill, Amerikaanse
psychothriller. 00.50 Sat 1 Bliek. 01.00
Das ausschweifende Leben des Mar-
quis de Sade,erotische film. 02.45 Vor-
schau/Videotext.

" Kelly Lebrock in 'Weird
Science'. (Duitsland 1 -
20.15).

Radio 1 radio7.07 Het Gebouw met om 7.09 Af-
deling nieuws (7.30 Nws.). 8.30 De
tafel van NL. 9.30 Het archief.
10.05 De reddeloze reportage.
11.05 De documentaire. 12.05 Af-
deling nieuws. (12.30 Nws.) 12.34
Informatie voor de vissers. 12.55
Mededelingen t.b.v. land- en tuin-
bouw. 13.10 Hier en nu, met om
13.45 Kerk vandaag. 16.05 VARA
Radio I vrijdageditie'(l7.3o Nws.).
20.04 NCRV-Bulletin. 21.04
NCRV-vrijdag-sport. 23.07 Met het
oog op morgen. 0.02-7.00 Veroni-
ca's Oh, Wat een nacht, met om
0.02 De stemband. 2.02 Oh, wat
een nacht. 5.02-7.00 Ook goeie-
morgen.

Radio 2
7.04 KRO's ontbijtshow, met om
8.30 Postbus 900. 8.50 Het leven-
de woord. 9.04 Adres onbekend.
10.04 In antwoord op 11.50
Postbus 900. 12.04 Alleen op vrij-
dag. 14.04 Ratel plus. 15.30 Bin-
nenlandse zaken. 16.04 Gerard de
Vries draait op verzoek. 17.04 Ne-
derlands hitwerk. 18.04 Gesprek
met de minister-president. 18.09
Opium radio. 20.30 Hersengym-
nastiek. 21.04 Met mij valt te pra-
ten. 22.00-7.00 Zie Radio 1.

Radio 3
6.02 Ook goeiemorgen. 9.04 Goud
van oud. 12.04 Van Diepen draait
door. 15.04 De top 40. 18.04 De
avondspits. 19.04 Dinges en Van
Inkel. 22.04-24.00 Countdown ca-
fé.

Radio 4
7.02 Vroeg ochtendconcert 1. 8.00
Nws. 8.04 Vroeg ochtendconcert 2.
9.00 Rossini 200 jaar geleden ge-
boren (1): Tancredi, opera van
Rossini. Koor en Ork. van het Tea-
tro La Fenice 0.1.v. Ralf Weikert
met sol. 12.00Claudio Arrau speelt
Beethoven. 12.30 Jazz op vier -concert. 13.00 Nws. 13.04 Operet-
te. Ouvertures. 14.00 Orgelbespe-
ling. 14.30 Songs of praise. 15.00
Klein bestek. 15.45 Uit de schat
der eeuwen. 16.15Crème du baro-
que. 17.00 De psalmen. 17.20
Concertante. 18.00 Nws. 18.04
Muziekjournaal. 19.00 Uit het mu-
ziekarchief. Danzl Kwintet. 20.00
Nws. 20.02-24.00 Supplement.

Radio 5
6.30-6.50 Scheepvaart- en markt-
berichten en uitgebreid weerbe-
richt. 8.30 De onderstroom. 8.55
Scheepspraat. 9.00 Nws. 9.02
NOS Sportief. 9.25 Waterstanden.
9.30 Sporen in het verleden. 10.00
In gesprek. 10.55 Vrijzinnig vizier.
11.00 Een leven lang. 12.00 Nws.
12.05 Toegift. 12.15 Hobbyvitami-
nen. 13.00 Nws. 13.10 Het Ge-
bouw deze week metom 13.10Het
interview; 14.00 Het onderzoek;
14.30 Muziek uit het Gebouw;
15.00 Het idee; 16.36Welingelich-
te kringen. 17.35Postbus 51 radio-
magazine. 17.55 Mededelingen en
schippersberichten. 18.00 Nws.
18.10 Paulus de boskabouter.
18.20 Uitzending van het GPV.

18.30 Homonos. 19.00 Nieuws en
actualiteitenrubriek in het Turks.
19.30 Nieuws en actualiteitenru-
briek in het Marokkaans en het
Berbers. 20.15 Nieuws en actuali-
teitenrubriek in het Chinees. 20.30
De bijbel open. 20.55 België totaal.
21.05 Schoolagenda. 21.20 Zicht
op Israël. 21.40-22.00 Theologi-
sche verkenningen.

België/RTBF 1
12.10 Vacaturebank. 12.30La fete a la
maison. 12.55 Weerbericht. 13.00
Nieuws. 13.35 Le roi et l'oiseau. 14.55
Strip-tease. 16.00 Autant savoir. 16.20
Clips a la une. 16.45 Nouba nouba.
17.35 Beverly Hills 90210. 18.25La fe-
te a la maison. 19.00 Ce soir. 19.30
Journaal en weerbericht. 20.05 Jours
de guerre. 21.20 L'odyssée du sous-
marin Nerka. 22.50 Vidéothèque. 23.50
Weerbericht en laatste nieuws.
00.10-00.15 Bourse, beursberichten.

België/Télé21
14.00 Cursus Nederlands.l4.3o Cur-
sus Engels. 15.00 Muzzy in Gondo-
land.l6.4o Le seigneur de l'aigle. 17.10
Azimuts. 17.40 Nouba nouba. 18.30
Maman, est-ce que je peux me baig-
ner? 19.00 Radio 21. 19.30 Journaal,
weerbericht en beursberichten. 20.00
Galia. 21.35 Laatste nieuws, weerbe-
richt en beursberichten. 22.10 EK in-
door-atletiek 22.50-23.50Art 21.

TV 5
07.00 Nieuws. 07.35 Cursus Frans.
07.55 Clin d'oeil. 08.00 Canadees
nieuws. 08.20 Affiches en Nieuwsflits.
08.30 Programma's uit One World
Channel. 09.00 Strip tease. 10.00 Ba-
bel. 11.30 Magellan. 11.45 Science
cartoon. 11.50 Nieuws. 16.05 Nieuws.
16.15 Faut pas rever. 17.15 La vérité
est au fond de la marmitte. 17.40 Cur-
sus Frans. 18.00 Questions pour vn
champion. 18.30 Nieuws en weerbe-
richt. 18.50 Affiches. 18.55 Clin d'oeil.
19.00 Trente millions d'amis. 19.30
Nieuws. 20.00 Au nom de la loi. 21.00
Nieuws en Europees weerbericht.
21.30 Fort Boyard. 23.00 Nieuws.
23.30 Media Sud. 23.35 Direct.

RAIUNO
06.55 Unomattina. 10.00 TG 1 mattina.
10.05 Unomattina economia. 10.15 Ci
vediamo. 11.00 Da Milano TGI. 11.05
Ci vediamo. 11.55 Che tempo fa. 12.00
Piacere RaiUno. 12.30 TGI flash.
12.35 Piacere Rai-Uno. 13.30Telegior-
nale. 13.55 TGI tre minuti di ... 14.00
Piacere RaiUno. 14.30 L'albero azzur-
ro. 15.00 Speciale DSE. 16.00 BIGI
17.30 Genova: Atletica leggera. 17.55
Oggi al parlamento. 18.00 TGI flash.
18.05 Vuoi vincere? 18.15 Ora di pun-
ta. 19.15 Una storia di Enzo Biagi.
19.50 Che tempo fa. 20.00 Telegiorna-
le. 20.40 42 Festival di San Remo.
23.00 TGI linea notte. 23.15 Dopo San
Remo. 00.15 TGI notte - Che tempo
fa. 00.45 Oggi al parlamento. 00.55
Mezzanotte e dintorni. 01.15 DSE - II
mondo allo specchio. 01.45 TGI linea
notte. 02.00 Una triste stagione d'amo-
re. 05.15 TGI linea notte. 05.30 Diver-
timenti. 06.05 Missione di morte.

BBC1
07.00 Teletekst-overzicht. 07.30 BBC
Breakfast news. 10.05 Kilroy. 10.50
Hot chefs. 11.00 Nieuws. 11.05 Play-
days. 11.25 Bump. 11.35 People to-
day. 12.00 Nieuws. 12.05 Travel show
extra. 12.30 People today. 13.20 Peb-
ble Mill. 13.55 Regionaal nieuws en
weerbericht. 14.00 Nieuws en weerbe-
richt. 14.30 (TT) Neighbours. 14.50
Phar Lap, Australische speelfilm. 16.35
To spring en Old pioneer. 16.50 Bitsa.
17.05 Seeing off Uncle Jack. 17.20
The further adventures of Super Ted.
17.30 Take two. 17.55 Newsround ex-
tra. 18.05 (TT) Grange Hill. 18.35 (TT)
Neighbours. 19.00 (TT) Nieuws en

weerbericht. 19.30 Regionaal nieuws.
20.00 Wogan with Gloria Hunniford.
20.35 (TT) Harry and the Hendersons.
21.00 (TT) In sickness and in health.
21.30 (TT) Caught in the act. 22.00
(TT) Nieuws. 22.30 (TT) Love hurts.
23.20 (TT) St. Elmo's fire, Amerikaan-
se speelfilm uit 1985. 01.05 Mitchell,
Amerikaanse speelfilm uit 1975. 02.40
Weerbericht.

BBC 2
07.45-08.10 Schooltelevisie. 09.00
Breakfast news. 09.15 Westminster.
10.00 Schooltelevisie. 11.20 Around
Scotland. 11.40 Schooltelevisie. 14.20
Greenclaws. 14.35 King Rollo. 14.40
Schooltelevisie. 15.00Nieuws en weer-
bericht. Aansl.: Schooltelevisie. 15.15
Weekend outlook. 15.25 Sport on Fri-
day. 16.00 Nieuws en weerbericht;
16.50 Nieuws, weerbericht en regio-
naal nieuws. 18.00 (TT) A question of
sport. 18.30 Top gear. 19.00 (TT)
Thunderbirds. 19.50 ■ Dr Who. 20.10
(TT) Star Trek. 21.00 Public eye. 21.30
Gardeners' world. 22.00 Arena. 23.30
Newsnight. 00.15 What the papers say-
-00.30 Scrutiny. 01.00 Weerbericht.
01.05-03.00 Coming out, speelfilm uit
1991.

Sportnet
08.00 Eurobics. 08,30 Skiën voor man-
nen. 09.00 Duits Bundesliga-basket-
ball. 10.30 Eurobics. 11.00 Voetbal-
-12.00 NHL IJshockey. 14.00 Ski ver-
slag. 14.30 Skiën voor mannen. 15.00
Eurobics. 15.30 Voetbal. 16.30 lAAF
Internationale Atletiek. 18.00 Pilote.
18.30 Ski verslag. 19.30 NBA Basket-
ball. 20.00 World sports special. 20.30
Voetbal. 21.30 Go. 22.30 NBA Basket-
ball. 24.00 Boksen. 01.30 lAAF Inter-
nationale Atletiek. 03.00 Golf. 04.00
Argentijns voetbal. 05.00 Snooker lea-
gue.

Eurosport
09.00 Eurofun. 09.30 Friday alive.
17.00 Skiën. 17.30 Autosport. 18.30
Tennis. 20.30 Free-style skiën. 21.30
Eurosport nieuws. 22.00 Tennis. 23.30
Tennis. 00.30 Eurosport nieuws.

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 Vol Raps
today. 19.30 Dial MTV. 20.00 Ray Co-
kes. 22.00 Greatest hits. 23.00Report
23.15 At the movies. 23.30 News at
night. 23.45 3 From 1. 24.00 Post mo-
dern. 01.00 The pulse. 01.30 Kristiane
Backer. 03.00 Night videos.

CNN
09.45 CNN Newsroom. 12.30Business
morning. 13.30 Business day. 15.00
Larry King. 16.00 World day. 17.3°
Crier and Co. 20.00 World business to-
night. 21.00 The international houf-
-23.00 World business tonight. 23.30
Showbiz today. 24.00 The world today-
-01.00 Moneyline. 01.30 Crossfire-
-02.00 Prime news. 03.00 Larry King-
-05.00 Showbiz today.

Omroop Limburg
07.00 Limburg Aktueel. 8.00 Radio
Euregio. 8.30 Limburg op vrijdag.
9.00 Licht Limburgs. 10.00 Op de
valreep. 12.00 Limburg Aktueel.
13.00 Overname landelijke zender.
17.00-18.30 Radio Vastelaovend.
Overzicht met voorproefjes uit het
programma van de komende da-
gen.

België/Radio 2
06.00 Nieuws. 6.05 Voor dag en
dauw. 8.00 Nieuws 8.10 Het leven
Is mooi. 10.00 Nieuws 10.03 Pla-
tenpoets. 11.50 Het koekoeksnest.
12.00 Radio 2 regionaal. 13.00
Nieuws. 13.10 Goed op vrijdag.
14.00Het Algemeen Belang. 17.00
Radio 2 regionaal. 18.00 Nieuws.
18.10 Hitriders. Toppers en platen

van vroeger. 20.00 Het eenzame
hartenburo. 22.00 Nieuws 22.05
Country-side. 23.30 Nachtradio.

België/BRF
0*6.35 Radiofrühstück. 7.15

Wunschkasten (7.45 Veransta^tungskalender. 8.30 Besinnlicfij'
Worte). 9.10 Musikexpress. 10.00
Gut Aufgelegt. 12.00 Musik O*
Tisch. (12.15 Veranstaltungskale'1'
der). 13.00 Treffpunkt Frischau";
14.05 Muslkzeit heute: Klass*
leicht serviert. 15.00 NachmittagS'
studio. 16.05 Spotlight: Euro-Top»-
-17.05 Karnevalistische Hitparade
18.10 BRF-Aktuell + Sport*/**'
schau. 18.40-20.05Konzertabeno

RTL Radio
04.00 FrühBchicht. Voor vroefl*
vogels. 6.00 Guten Morge"
Deutschland. 9.00 Radio-Shop.
Muziek en actualiteiten. 12."1'

RTL-Mittag. 14.00 RTL-Radk) Ca-
fé. 16.00 Feierabend. 18.00Neues
aus Kmo, Video, Musik. 21.00 Je
t'alme. 24.00-04.00 Radio-Nacht.

WDR 4
4.05 Radiowecker. 6.05 M°r9e„nri
melodie. 8.07 Morgenmelodie ■"*■*■
Wetterbericht. 9.05 Musikpavilk"1

12.00 Nachrichten und Wet»'-
-12.05 Zur Sache. 12.07Gut auffl»
legt (13.00 Mitmenschen). 1*»;",
Nachrichten. 14.05 Stichwort vwj
schaft. 14.07 Auf der Promenao";
15.00Café-Konzert. 16.05 Heirnaj
melodie. 17.00 Der Tag urn fun;
17.07 Musikexpress. 20.00 Nae"
richten. 20.05 Zwischen Braad*»'
und Kudamm. 21.00 Musik z"'
traurnen. 22.30-4.05 NachW"
press.

Super Channel
06.30 US market wrap. 06.40 Business
insiders. 07.05 Business view. 07.30
Supersports news. 07.35 News focus-
-08.00 ITN Nieuws. 08.30 Business
weekly. 09.00 The mix. 09.30 Super
shop. 10.00 The mix. 11.50 Music
news. 12.00 Super shop. 12.30 Hello
Austria Hello Vienna. 13.00 Japan bu-
siness today. 13.30 Beyond tomorroW-
-14.00 All mixed up. 14.50 Music news-
-15.00 Wanted. 16.00 On the air. 17.50
Music news. 18.00 Wyatt Earp. 18.30 >spy. 19.30 Inside edition. 20.00 lns«#
golf. 20.30 Tennis magazine. 21-00
Wild America. 21.30 Spiegel TV. 22.00
BBC world news. 22.30 Supersports
news. 22.45 US market wrap up. 23.00
White lions, Amerikaanse speelfil"ll-
-00.55 Music news. 01.05 Blue night-
-01.35 Super shop. 02.05 The mix all
night.
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Stil en zuinig
Door het toepassen van een sim-
pele maar niet minder doeltref-
fende manier van variabel nok-
kenasverstelling is de motor niet
alleen stiller en zuiniger, het
geeft ook een schonere verbran-
ding. En dat reeds voor het de
nog verder reinigende katalysa-
tor bereikt. Een kwart minder
uitstoot aan kooldioxide en bijna
de helft minder koolmonoxide
komt op naam van die prima
werkende VarioCam. Dit sys-
teem zorgt voor toerentalafhan-
kelijke kleplichting door ver-
traagde aandrijvingvia de inlaat-
nokkenas.
Bij 140 km/u vertoont deze gra-
cieuze en sportieve auto nog
geen spoortje van inspanning. Je

hóórt ook niks en bij vlot door-
schakelendvan 5 naar 6 daalt het
toerental lichtjes maar met een
tikje op het gaspedaal lijkt het
alsof jevanuit stilstand opnieuw
wordt gelanceerd. En dat gevoel
blijft tot ruim over de 250 km/u
gehandhaafd.
Bij die snelheid hoort zonder-
meer een adequate wegligging
en een fenomenale stuurprecisie.
Daar is voor gezorgd. Geen onef-
fenheidje ontgaat jebij langzaam
stadswerk, bij snelle escapades
pareert de wagen die zaken on-
merkbaar, trefzeker en onver-
stoorbaar. Je moet echt bewust
grove fouten maken om uit de
koers te geraken.

Katalysator en injectiemotor mogelijke spelbrekers

Vaker mankementen
aan nieuwe auto's

Sommige automobilisten zweren bij hetrijden in een nieu-
we auto, omdat zij denken dat zij zo hun kans op pech
onderweg tot het minimum beperken. Volgens de Consu-
mentenbond zullen zij dat idee snel moeten loslaten omdat
de bond een stijging constateert van het aantal manke-
menten bij nieuwe autotypen.

Tot 1988 daalde dat aantal nog
evenals de keren dat men pech
onderweg had en het aantal ex-
tra garagebezoeken. Na dat jaar
is er sprake van een toename.

Oorzaken zijn de opkomst en in-bouw van katalysatoren, moto-ren met injectie en de omschake-
ling van loodhoudende op lood-
vrije benzine.
pat schrijft de Consumenten-bond in haar gids van maart.

aandrijfas. Ook de vrij nieuwe
Opel Omega heeft een kenmer-
kend mankement. Het koppe-
lings- of druklager laat het vaker
dan gemiddeld afweten.
Koploper is echter de Poolse
FSO Prima 1.5. De reparatiekos-
ten van deze goedkope auto
(fl 12.500) steken boven alle an-
dere auto's uit in het eerste jaar
na de aanschaf. Bij deze auto
mankeert er vaker dan gemid-
deld iets aan de rem-onderdelen,
de motor, de stuurinrichting, de
carrosserie, de electrische instal-
latie, de uitlaat of wielophan-
ging.

Ruim zevenduizend automobi-listen registreren al ruim tien
laar ten behoeve van Consumen-
tenbond en ANWB per kwartaal
bun autokosten. Twee maanden
geleden al constateerden zij in
net onderzoek naar die kostendat de onderhoudskosten toena-men, nadat ze zon tien jaar sta-biel waren gebleven. Oorzaakvan die stijging is de toenamevan het totale aantal mankemen-ten.

Ondanks het feit dat auto's meer
kans op pech onderweg hebben
naarmate ze meer kilometers
hebben afgelegd, is de gemiddel-
de kans daarop nog geen 20 pro-
cent per jaar bij meer dan
135.000 kilometers op de teller.
Uit de opgaven van de automo-
bilisten uit het panel blijkt dat
nieuwe auto's uit Japan bedui-
dend minder langs de weg ko-
men te staan of naar de garage
moeten dan Europese auto's.

Oe nu geconstateerde toenamevan dat aantal gebreken is overi-gens een gemiddelde, omdat deene auto de andere niet is. Je
kunt een zogenaamde 'maandag-
J^orgenauto' treffen of juist eenheel goed exemplaar.

Aan de top 25 van auto's met het
laagst gemiddelde aantal defec-
ten staan de Mazda 626 1.8 en de
Nissan Sunny 1.6. De eerste 'Eu-
ropeaan' staat op de 17e plaats;
de Renault 19 1.4/1.7, gevolgd
door de Seat Marbella 900 (21e
plaats).

Verrassend is het echter dat een
aantal nieuwe autotypen ken-merkende mankementen ver-
toont. Zo heeft de Citroen BK injeen grotere kans op een defectaan de brandstofleiding dan het
gemiddelde van alle auto's uit
"et panel. Voor de Honda Civic
10 geldt hetzelfde voor de

De Skoda 105/120 vertoont ge-
middeld het grootste aantal ge-
breken. De FSO echter heeft de
hoogste reparatiekosten.

BMW komt weer met V8-motor
BMW zal op de Salon van Genè-ve in twee modellenvan de 7-se-re zijn nieuwe VB-motor presen-teren. De wereldprimeur op deze
tentoonstelling die van 5 t/m 15
maart wordt gehouden, betekentvoor BMW een terugkeer van de
foemruchte tijd die lag tussenö4 en '65.
i-n J«ie periode waren de achtci-linders bij BMW de eerste moto-
de* en V-vorm in serie wer-J5*1 gebouwd. Blijkbaar was het
zf> ude ver vooruit met de-
**■ krachtbronnen, want de 600n 700 modellen vormden niet
rf, adequate basis voor dezerecnniek. in de huidige 7-serie
,7J v.

al een 12-cilinder motorvoorhanden iS) komen de nieuwei Itr en 4 Itr VB-motoren beter tothun recht.

?a
en^^kePPers zijn voorzien

kena
d" bele bovenliggende nok-

De/ab"ekkracht aan zuinigheid.
haU met 218 Pk vermogen??ali va,nuit stilstand in 8,5 se-conden 100 km/u, de 286 pk ster-

ke motor in de 740i doet dat ruim
1 seconde sneller.
Als sportsedans zijn de BMW's
in de M-serie gewilde auto's. De
M 5die momenteel genoteerd
staat voor 188.500,- gulden,krijgt
een grotere motor. Deze nieuwe
3,8 Itr motor is voorzien van een
directe ontsteking per cilinder
middels zes aparte bobines. Ver-
der zijn de inlaatkanalen ver-
groot en nam de klepdiameter
toe.
Met behoudvan dynamiek, zo ei-
gen aan deze top-variant van de
5-serie, wordt nog steeds vol-
daan aan de strengere milieu-
eisen. Het koppel nam toe van
360 naar 400 Nm/4750 tr-min.
Vanaf lage toeren moet deze mo-
tor nog soepeler oppakken dan
al het geval was. In nog geen 6
seconden sprint de nieuwe M5
naar 100 km/u en hij gaat door
tot de afgeregelde top van 250
km/u.
Wie iets extra's wil kan onder de
veelzeggende naam 'Nürburg-
ring pakket' de M5nóg sportie-
ver maken.

EC-riehtlijn
Sinds twee jaar, vanaf 1 januari
1990, moeten nieuwe personen-

auto's af fabriek ook achterin
van gordels zijn voorzien. Oók in
auto's van vóór 1 januari 1990 die
achterin gordels hebben. Tot nu
toe was het dragen van die gor-
dels nog vrijwillig.

Dat is een uitvloeisel van een in
oktober jl tot stand gekomen
EG-richtlijn, die voorziet in een
gemeenschappelijkbeleid om al-
le inzittenden van personen-
auto's optimaal beveiligdaan het
verkeer te laten deelnemen.

Zijn er achterin minder gordels
dan passagiers, dan moeten eerst
die plaatsen worden ingenomen
waar gordels bevestigd zijn. Als
er achterin geen gordels zijn is
men niet verplicht voorin plaats
te nemen omdat daar wel gor-
dels aanwezigzijn, al is het uiter-
aard verstandig dat dan wél te
doen.

Kinderen
Met ingang van 1 april mogen
kinderen van 0 tot 12 jaarvoorin
alleen in een voor die zitplaats
goedgekeurd kinderzitje ver-
voerd worden.

Kinderen van 0 tot 3 jaar, die
achterin meerijden, moeten ook
danin een veilig en goedgekeurd
kleuterstoeltje geplaatst worden.
De categorie van 3 tot 12 jaar
moet, mits aanwezig, achterin
gebruik maken van een kinder-
beveiligingsmiddel of anders
van de gordel voor zover die er

Die beveiligingsmiddelen varië-
ren van babyzitjes (0 tot 9 maan-
den) tot kinderzitjes (9 maanden
tot 4 jaar), kindergordels en gor-
delkussens (4 tot 12 jaar) die in
de meeste gevallen in combina-
tie met de aanwezige gordels
worden gebruikt.

auto

Porsche 968 koppelt elegantie aan kracht
DOOR SIEM LEEUWENKAMP

'Verstoorde jongensdroom'
stond er kortgeleden boven een
artikel dat handelde over de pro-
blemen bij Porsche. Het presti-
gieuze sportautomerk uit Stutt-
gart ziet sinds vijfjaar financieel
weinig zonnigs meer in de boe-
ken. Dat mag echter niet verhin-
deren dat er nog steeds smaak-
volle creaties bij Porsche van-
daan komen.
Meest recente voorbeeld is de
928 GTS die eerdaags in verkoop
komt. De 5,4 Itr motor is één van
de grootste sportmotoren met
het meeste vermogen en koppel.
Een trekkracht van 500 Nm en
340 pk tot jebeschikking hebben
vereist wel wat stuurmanskunst.
Om al die krachten zelf op de
weg uit te proberen moet wel
eerst 277.000,- gulden neergeteld
worden.
Maar het kan bij Porsche ook
eenvoudiger. Hetgeen niet bete-
kent dat er maar een sufkarretje
wordt afgeleverd. Voor de drom-
mel niet. De nieuwe 968 moet als
opvolger van de 944, het verle-
den van dat model snel doen
vergeten.

Ons testmodel vertoont bij de
aanblik al een wereld van ver-
schil met de 944, hoewel hij op
dezelfde basis staat. Maar de Ne-
derlander Harm Lagaay heeft
met zijn ontwerpafdeling in
Weissach klassewerk afgeleverd
als het gaat om uitstraling. Zeer
gecharmeerd zijn we van het vol-
strekt ontbreken van enige
agressie die van de styling uit-
gaat. Elegantie gekoppeld aan
een krachtige persoonlijkheid,

daarmee doe je de 968 het meest
tot zijn recht komen.

Voor zover er sprake kan zijn
van iets menselijks aan een auto,
is dit zogezegd een gezaghebben-
de opvoeder. Deze auto heeft iets
dat ontzag inboezemt en merk-
waardigerwijs ook een dosis ver-
trouwen meegeeft. Het smaakvol
met lichtblauwleer beklede inte-
rieur zorgt voor een genoeglijke
sfeer. De stoelen zitten subliem
en zijn deels met de hand én
elektrisch te stellen. In de breed-
te voldoende armslag en om de
6-bak te bedienen glij je makke-
lijk over de middenconsole.

Met drie opbergmogelijkheden
in die tunnel, het dashboardkast-
je en twee kaartenvakken in de

breed opengaande deuren heeft
de 968 zijn opslagcapaciteit be-
reikt. Het is eigenlijk veel handi-
ger om achterin de keus te heb-
ben tussen twee kinderstoeltjes
en een vlakke bak met opstaan-
de rand. Dat kan nog aardig in
prijs schelen en zon opslagruim-
te is vaak veel handiger als de
auto vrijwel uitsluitend als two-
seater wordt bereden.

Met de 968-motor heeft Porsche
's werelds sterkste 4-cilinder ge-
bouwd. Hij levert 240 pk en een
trekkracht van 305 Nm/4100 tr-
min. Het is daarmee een auto ge-
worden met dezelfdekwaliteiten
van een minstens halve ton
duurdere 911. Met deze 'goed-
koopste' Porsche 968 blijft het
vertrouwenwekkend rijden.

" De Porsche 968 Coupé koppelt snelheid aan adequate wegligging
Redding
Wie in deze auto zuinig wilrijden
kan al vanaf 80 km/u de zesde
versnelling inschakelen. Dan
tokkel je lekker voort met 2000
tr/min op de kloeke toerenteller
rechts van het midden. Echt
voordelig rijden is het natuurlijk
niet met deze auto, reken met
een volle tank op een actieradius
van 650 kilometer. Dat moet be-
ter kunnen. Maar een Porsche rij
je voor je plezier, dus dat mag
welwat kosten.
Met deze auto geeft de firma aan
waar het de komende jaren de
redding in moet zoeken. De le-
gende is geheel opnieuw vorm
gegeven. Jammer dat er nog
maar zo weinig liefhebbers voor
zijn te vinden. Prima als Volks-
wagen of Mercedes in Porsche
AG, dat de winst met 70 procent
zag dalen, een mooie dochter
zien. Laten ze welzorgen dat de-
ze favoriete jongensdroom bluft
bestaan.

Voor kinderen geldt bijzondere regeling

Dragen autogordels
achterin verplicht

Het dragen van autogordels op
de achterzitplaats wordt met in-
gang van 1 april verplicht, als ze
aanwezig zijn, Voor het beveiligd
meenemen van kinderen tot 12
jaar in de auto geldt vanaf die
datum een bijzondere regeling.

Veilig Verkeer Nederland wijst
er in dit verband op, dat uitbrei-
ding van de gordeldraagplicht -
voorin sinds 1975 en straks dus
ook achterin - echt wel zin
heeft. Volgens de Stichting We-
tenschappelijk Onderzoek Ver-
keersveiligheid (SWOV) zullen
door deze maatregel in ons land
jaarlijks ongeveer 30 verkeersdo-
den en 300 -gewonden minder
vallen.
Ook het aantal dodelijke ver-
wondingen bij degenen dievoor-
in zitten zal afnemen, omdat de
autogordel achterin voorkomt
dat achterpassagiers als een pro-
jectiel naar voren schieten en
bestuurder of bijrijder verwon-
den.

# Autogordels
achterin zorgen er
voor dat alle
inzittenden van
een auto optimaal
beveiligd aan het
verkeer kunnen
deelnemen.

Foto:
CHRISTA HALBESMA

Campagne VVN
Volgende maand begint VVN
een landelijke campagne om alle
automobilisten en hun passa-
giers er nogmaals op te attende-
ren dat met ingang van 1 april
ook op de achterbank de gordel
moet worden gedragen, mits de-
ze aanwezig is. Centraal in deze
campagne staat dat het omdoen
van een autogordel een automa-
tisme dient te worden.

Ontwikkeling
De hogere eisen aan veiligheid,
kwaliteit en comfort, die aan een
moderne auto gesteld worden
zijn gewijzigd. Teneinde daaraan
te kunnen voldoen heeft Mitsu-
bishi de Colt opnieuw ontwor-
pen, uitgaande van het thema
'luxe maar eenvoudig. Dat bete-
kent dat er zowel ten aanzienvan
het exterieur als interieur is ge-
kozen voor functionele acces-
soires.

De nu gelanceerdeColt is ronder
en ovaler van vorm, aangepast
aan de anno 1992 geldende trend
van 'druppelvormige' modellen
in de auto-industrie. Koplampen
en achterlichten zijn ovaal waar-
door de wagen een enigszins fu-
turistisch voorkomen heeft, al is
de styling nergens overdreven.

Niet alleen carrosserie en ophan-
gingen zijn nieuw maar ook een
aantal motoren, uitgaande van
de 1.3 liter 4-cilinder twaalfklep-
per (twee inlaatkleppen en één
inlaatklep per cilinder) met bo-
venliggende nokkenas. Deze
krachtbron levert 55 kW (75 pk).
De nieuwe 1.6 liter zestienkleps
motor heeft eveneens een boven-
liggende nokkenas met een ver-
mogen van 83 kW (113 pk). Veel
kracht levert de 1.8 liter met zes-
tien kleppen' en twee bovenlig-
gende nokkenassen. Deze motor

levert 103 kW (140 pk) en is dan
ook bedoeld voor de extra spor-
tieve versie van de Colt; de 1.8
GTi.

# De Space Runner is gezins-, zaken-, vakantie-, verhuis-
en stadsauto in één.

Dit jaar veel Mitsubishi-nieuws

Colt anno 1992
ruimer en ronder

DOOR HUUB MEIJER

Mitsubishi Motors Corporation
viert dit jaar feest omdat 75 jaar
geleden het eerste model Mitsu-
bishi werd geproduceerd. Bij
gelegenheid van dit jubileum
wordt in Nederland de geheel
nieuwe Colt geïntroduceerd. De
wagen debuteerdevorig jaar sep-
tember al op de Tokyo Motor
Show.
In april komt de Japanse auto-
producent met de in de Ameri-
kaanse Diamond Star-fabriek
gebouwde coupé Eclipse en de
nieuwe Lancer wordt in de zo-
mer verwacht. In het najaar ge-
volgd door het snelheidskanon
3000 GT.

Ruim vier jaar is het huidige mo-
del van de Colt op de markt
geweest. In die tijd overtuigde
de auto met zijn gebruiksvrien-
delijke maar pittige karakter en
styling. In Japanzijn echter snel-
le modelwisselingen gebruike-
lijk. Europese autofabrikanten
doen wat langer met hun model-
len, zij het dat de wagens qua
uiterlijk en interieur kleine wijzi-
gingen ondergaan.

" De Mitsubishi Colt
GLi heeft een top van
180km/u. Wat voor een
auto met betrekkelijk
bescheiden afmetingen
heel wat kan worden
genoemd.

Interieur
Bij het ontwerp van de nieuwe
Colt is ook enige ruimtewinst ge-
boekt omdat de motor minder
plaats nodig heeft en door toe-
passing van een langere wielba-
sis en grotere spoorbreedte.
Daardoor hebben de passagiers
meer ruimte en is er meer plaats
voor de bagage. De kofferruimte
is bereikbaar via een derde deur
en omdat de achterleuning deel-
baar is en gescheiden neerge-
klapt kan worden wordt die
ruimte groter. De hoge tildrem-
pel is een minpuntje.

Een verstelbaar stuur behoort
standaard tot de uitrusting. An-
dere extra's als stuurbekrachti-
ging, electrisch bedienbare rui-
ten en centrale deurvergrende-
ling zitten niet op alle modellen.

De nieuwe Mitsubishi telg heeft
standaard veel veiligheidsvoor-
zieningen zoals extra stijfheid
van de carrosserie, kreukelzones
en stalen profielen ('side impact
bars') in de portieren. De brand-
veiligheid is vergroot door de
brandstoftank vóór de achteras
te situeren en door in het in-
teieur waar mogelijk brandver-
tragende materialen te gebrui-
ken.

De Colt 1.3 ELi kent drie versies
en is leverbaar vanaf 24.995 gul-
den. De 1.6 liter begint bij
fl 29.995. Dè 1.8 GTi met licht-
metalen velgen is de duurste:
fl 40.695.

Space Runner
Reist u graag op grote voet?
Voor slechts twee duizend gul-
den meer levert Mitsubishi de
SpaceRunner. Een 'gezins'-voer-
tuig om comfortabel mee op va-
kantie te gaan. De wagen is uit-
gerust met een 1.8 liter zestien-
kleppen injectiemotor, heeft
lichtmetalen velgen, dakrails,
een spoiler op de achterklep en
een schuifdeur.

Ook bij deze wagen is veel aan-
dacht besteed aan de veiligheid
van de inzittenden. De Runner
heeft dezelfde veiligheidsvoor-
zieningen als de Colt en een spe-
ciale klep in de brandstoftank
voorkomt dat brandstof kan ont-
snappen als de auto over de kop
gaat. Driepunts veiligheidsgor-
dels bieden de passagiers achter-
in ook optimale bescherming.

Vrijdag 28 februari 1992"9Umburgs dagblad j
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Ook jijkunt in de prijzen'
vallen, want

krantenbezorgers krijgen
behalve een ruime

vergoeding ook nog kado's.
Meer weten?

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

LimburgsDagblad
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Ford Escort Clipper 1.6iCLX 1991
Ford Fiesta 1.1 i CL 1989
Ford Fiesta I.4iS 1990

—

Automobielbedrijf
ARAN JANSSEN B.V.

BRUNSSUM, Haefland 6
Tel. 045-251872

Wiiecrtens
Rathausstrasse 7 ucruiCAAachenLaurensberg Wc"/2£.£a>l
Tel. 09-49-241 13449/13210 "££«/<£ KClf*"'.

V Wij spreken Nederlands j

I ALU VELGEN ★ BANDEN
VOORDELIG!!

Autobahn Aachen, darm Autobahn nach Lüttich. In Aachen-
Brand raus. Rechts nach Brand bis zur ARAL-Station.
Hinter der ARAL links in die Nordstraße, nach 500 m. links.

SCHMIDT REIFEN
Aachen-Brand, Nordstraße 78

ITel. 09-49241522041
Mo.-Fr. 8.00-17.30, Sa. 8.30-13.00 Uhr.

/# ALARM nmjj^(, 06-11£
ALSELKESECONDE TELT
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Kontakten/Klubs

SM Justine
Kerkrade

Nieuw team maken al uw
fantasiën werkelijkheid. Van
13--21 uur. Tel. 045-425101

Videoclub
uw vertrouwd adres voor

een leuke film en een leuke?
045-718067, meisje aanw.

Meisje, 18 jaar
voor escort, 045-427473.

Escort
All night service v.a.

2;;.oo-6.oo u 045-462257
Brigitte

alleen voor heren van ni-
veau. Jacques voor dames,

heren, echtp. 043-218498
Totale ontsp. massage

door 1 of 2
jonge meisjes

045-353489

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

CLUB
2000

!!! CARNAVAL GEOPEND!!!
Zond. 18-24 uur, ma-di-wo
11-24 uur. Rijksweg N. 22,

Geleen. 046-742315.

(Escort Service
voor een leuk meisje bij u

thuis of hotel v.a. 18 t/m 3 u.
Tel. 045-422685

Heren
Ook wij blazen de ballonne-

tjes vol. Angelique privé.
0-43-639410, p.s. Doldwaze

carnavalsdagen.

Jaqueline
Al 10 uur, ook zat.en zond.
C-45-721759, meisje gevr.

Cinderella
6 |onge meisjes verwachten
U. Oude Rijksweg Nrd. 56,
Susteren, naast tennishal.

Privé en Escort
Anita

Tel. 045-352543.

SM Tessa
Met super-slavin Ellen.

Voor kenners een begrip.
Tel. 04498-59513.

Johnny
30 jr., goed gebouwd, lief en
(h)eerlijk, verwend vrouwen

tot 45 jaar, hyg./diskr. 100%.
Postbus 680, 6040 AR

Roermond.
ISrieven met telelfoonnr.

altijd antwoord.

I I

Neyman *"*%<*
in concert p^V^Jc i*

Stadsschouwburg Heerlen N^W*^.-^donderdag 12 maart 1992 m
aanvang 20.00 uur jL, .^

Al meer dan 15 jaar staat deze populaire Maastrichtse zanger
in het theater. Inmiddels heeft hij zijn naam enreputatie
middels zes succesvolletournees voorgoed gevestigd. Tijdens
zijn concert wordtBenny Neyman begeleiddoor zijn eigen 7
man sterke Neyman-Band, 0.1.v. Freek Dicke. De smaakvolle
belichtingen aankledingzorgen voor avondje ademloos
genieten.

VRIENDENKORTING ’ 5,-
Op vertoonvan uw vriendenpas en bij inleveringvan
onderstaande, ingevuldebon, betaalt u slechts ’3l,- i.p.v.

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

JD Naam |||||
«U Pasnr

KM Aantal pers (ten hoogste 4)

lllllHllllPllUlllllllll

Vrienden van het

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

Höpse eine H
Mosse effe belle!!

LYDIA
Moandig en dehnsdig van

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

SM-huis
Rachel

Laat al uw fantasieën uit-
komen door ons goedge-
traind team. Pand geheel
SM ingericht. 045-274810.

Eerlijke jongeman, 28 jr.
zoekt vriendin voor

Soft SM
Voor geregeld contact.

Interesse, stuur je brief naar
Postb. 718, 6130 AV Sittard.

Wie niet wenst op te gaan in de massa, her- in zijnklasse. De dynamisch gelijndeAlfa 33 kwaliteit zijn ■ onder meer door de toepas-
kent zichzelf in de bijzondere klasse van de is niet alleen royaal met prestaties, ruimte sing van elektroverzinkt plaatstaal " van
Alfa 33 die, zoals elke Alfa Romeo, karakter en techniek. Ook zijn uitrustingsniveau is hetzelfde hoge niveau als de techniek,
en een eigen gezichtdurft te tonen. En die ongekend hoog: elektrische ramen vóór, Kom kennismaken met het vermogen om
door zijn toptechniek, comfortabele uitrus- getint glas, in hoogte verstelbaar sportstuur, afstond te nemen en ontdek dat hetkiezen
ting en verrassend gunstige prijs de gevestig- neerklapbare achterbank, roerenteller, van van een auto eenvoudiger is dan ooit:
de orde ver achter zich laat. Zo combineren binnenuit verstelbare buitenspiegels en de Alfa 33. /M$L |^2Jm^
de uitvoeringen met 1.716-kleppen motor close-ratio 5-versnellingsbak zijn standaard. mFa lïi TKPeen hoge topsnelheid met een ongekende Bovendien zijn zes van de acht uitvoeringen E-^Tf-Mll rasouplesse. AAoar ook met de 1.4 injectie- standaard voorzien van stuurbekrachtiging Alfa 33 v.a. Fl. 26.690,- \VJ ; f>Tmj
motor levert de Alfa 33 hethoogste vermogen en centrale deurvergrendeling. Afwerking en mcl. BTW af importeur. SMP

t^l ALLE RECHTEN VOOR WIE ALFA ROMEO KIEST *ty" maa&c/e uny €/xu*&t*Je*u/

AUTOBEDRIJF COUMANS GELEEN GARAGE CREEMERS AUTOM.BEDR. E.A. KOZOLE BV
Rijksweg Zuid 310, Geleen Raadhuisstraat 16,Roermond Edisonstraat 23, Landgraaf

046-75 62 22 04750-2 10 92 045-3210 88
AUTOCENTRUM SANDERSBV AUTOBEDRIJF VLEUGELS BV AUTOM.BEDR. MAT HUKKELHOVEN

Akerstraat 128, Brunssum , Weerhuisweg 1, Maastricht Oudeweg 30, Linne
045-25 1644 043 -6348 95 [ 04746 -19 68 (sub-dealer) I
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Auto Veneken b.v. f
"Occasioncentrum" riT^^l "Occasionkelder"

Prins Mauritslaan 171 Leyenbroekerweg 27
6191 EE beek H'-flrhjid 6132 CN Sittard

tel. 046-372882 llr.nWiMi teL 046-515777

Veneken Beek Veneken Sittard
Audi 100 cc 2.3 E, grijsmet. 1988 Mazda 3231.61 GLX Sedan, zwart ... 1990
Audi 100 cc 2.0E, groenmet 1988 Opel Kadett 1800CC 3-deurs, rood .. 1988
Golf Madison 1.8 i9O pk, zwart 1990 Ford Escort 1.4 CL 5-deurs, wit 1987
Golf Pasaciena 1.8 i9O pk, wit 1991 Audi 80 I.BS 90 PK, grijsmet 1989
Audi 801.8 S9O pk, zilver 1988 Audi 801.8S90 PK, zilvermet 1988
Golf Pasadena 60 pk, diesel, Audi 100 5 cyl. 133PK, blauwmet. .. 1987
5-drs., blauwmet 1991 VW Polo 3-deurs wit 1983
Audi 80 2.0 E, automaat, veel VW Polo 3-deurs wit 1988
extra's, beigemet 1989 VW Polo 3-deurs 1300 CC
Audi 801.9 diesel, groenmet 1990 zilvermet 1989
Golf 1300, wit 1987 VW Polo coupé 1300CC, rood 1989
VW Jetta 1600, 4-drs., sportief, VW Jetta 1600 CC wit 1987
rood 1987 VW Jetta 1300 CC rood 1987
Fiat Uno 45, wit 1987 VW Jetta 1300 CC blauwmet 1987
Fiat Uno 45 iE, grijsmet 1990 VW Golf Madison 18001zwartmet. ... 1990
Golf CL 1600, beigemet 1986 VW Golf Memphis 1300 CC
Golf 1600, wit 1987 torn.rood 1988
Golf CL 1600, 4-drs, wit 1987 VW Golf Memphis 1300CC
Audi 100 cc turbo diesel, zilver 1987 antracietmet 1988
Passat CL 1600, 4-drs., sedan, wit .. 1990 VW Golf 1300CC wit 1985
Audi 80 1.9 E, grijsmet 1987 VW Golf 1600CC wit 1984
Polo, 3-drs., Fox, wit 1990 VW Golf GTi zilvermet 1982
Polo Shopper, 3-drs., wit 1988 VW Golf Diesel blauw 1987
Audi 801.8 S, wit 1989 DEMO'S: VW Passat CL 1800 90 PK
Golf Manhattan 1.3, wit 1990 blauwmet 24-6-91
Honda Civic 3-drs. 1.5 i, wit 1990 Audi 80 I.BS 90 PK torn.rood 1-5-91
Opel Kadett 1.65, rood 1985 °1359
Suzuki Swift GA aut. beigemet 1988
DEMO: Passat CL 4-drs., 1.81,
groenmet 7-'9l
Audi 801.8 i wit, comfort edition .... 8-'9l _ I



Rapport Rijkswaterstaat over Maasvis:

’Vissers hebben geen
notie van de natuur’

beide meisjes, die tijdens de eer-
ste zitting op 4 februari werd
gearresteerd op verdenking van
meineed en eerst twee dagen ge-
leden is vrijgelaten, is nog ondui-
delijk. Het Openbaar Ministerie
wilde gisteren niet zeggen of zy
inderdaad wordt vervolgd voor
de betwiste verklaring dat de
beide meisjes op de bewuste 25
oktober gewoon thuis waren.

Van pnzeverslaggever

Behandeling overval Edah-geldloopsters geschorst

Overspannen kroongetuige
in ziekenhuis opgenomen

Van onze verslaggever

MAASTRICHT - Voor de twee-
de maal heeft de Maastrichtse
rechtbank de strafzaak tegen de
van een overval op twee caissiè-
res verdachte Heerlense Sandra
5.(19) geschorst. Dit omdat een
van de kroongetuigen - een van
de twee overvallen werkneem-
sters die met 46 mille op weg
v/aren naar de Rabo-bank - over-
stuur en met uitputtingsver-
schijnselen is opgenomen in het
ziekenhuis en gisteren verstek

liet gaan. Raadsman mr Vonken
die tijdens de zitting van 4 fe-
bruari om de getuige had ge-
vraagd, wilde ondanks heftig
verweer van officier van justitie
mr Beaumont niet afzien van de-
ze wat hy noemde 'zeer belang-
rijke getuige.

Voordat opnieuw tot schorsing
werd besloten, had de tweede
overvallen geldloopster vanuit
de getuigenbank klip en klaar
Sandra aangewezen als een van
de twee vrouwen die op 25 okto-

ber met behulp van traangas de
geldcassette hadden weten te be-
machtigen. „Mevrouw vergist
zich", liet de verdachte, com-
pleet met Dynasty-kapsel en
Dallas-laarzen kalm en enigszins
uit de hoogte wetem

Sylvana(l6) de minderjarige zus
van Sandra, die eveneens wordt
verdacht van de overval en zich
voor de kinderrechter moet ver-
antwoorden, woonde de zitting
op de publieke tribune bij. De
positie van de moeder van de

Officier mr Beaumont nam het
ter zitting emotioneel op voor de
zieke kroongetuige. „Ik vind het
wreed en gemeen omdat iemand,
die al veel heeft doorgemaakt
sinds zrj heeft gelezen dat zij
moet getuigen, opnieuw met een
getuigenverhoor op te zadelen.
Haar hele bevalling is al vergald
", aldus mr Beaumont.
De rechtbank besliste deson-
danks na ampel beraad dat de
rechter-commissaris moet uit-
zoeken of en wanneer de Edah-
medewerkster in staat is te getui-
gen. Op 23 maart wordt de zaak
voortgezet.

ROERMOND - De 20.000 sportvis-
sers in Limburg weten vaak maar
weinig van visstandbeheer, natuur
en milieu. Hierdoor ontstaat onbe-
grip tussen sportvisseren natuurbe-
heer. Dit is de meningvan R. Smits
en S. Janssen van Rijkswaterstaat.
Het zijn de auteurs van het deze
week verschenen 'Basisdocument
project Maasvis'. Zij signaleren ook
een toename van het aantal zwart-
vissers, mensen die zonder visacte
hengelen.

Het rapport is gemaakt om meer in-
zicht te krijgen in het ecologisch
functioneren van de Maas. Dit kan
vaak afgelezen worden aan de hand
van de vissoorten die worden aan-
getroffen. Daar was weinig over
bekend. De onderzoekers hebben
die gegevens boven water gekre-
gen. Rijkswaterstaat meldt uitdruk-
kelijk dat het document geen offi-
ciële status heeft, maar gaat er wel
het toekomstig beleid op afstem-
men.

Smits en Janssen schatten dat de
Maas 400 tot 600 kilo vis per hectare
bevat. Dit komt ongeveer overeen
met de hoeveelheden in de rivieren
Semois, de Moesel en de Theems.
Door kanalisatie, watervervuiling
en het bouwen van stuwen znn de
steur, houting, elft, zalm en gestip-

Wegens afwijzen supermarkt aan de cityring

Brabantse firma eist
miljoen van Heerlen

pelde alver inmiddels uitgestorven
in de Maas. Daarnaast zijn zeeforel,
bot, fint, zee- en rivierprik, rivier-
grondel, spiering, barbeel, beek-
prik, winde, pos, kopvoorn, serpe-
ling en sneep zeldzaam of sterk
achteruit gegaan.

Daarvoor in de plaats zijn meer al-
gemenere soorten gekomen zoals
de brasem en de baars. Door verbe-
tering van de waterkwaliteit als
gevolg van de bouw van waterzui-
veringsinstallaties zijn alver, blank-
voorn, kopvoorn, sneep, beekprik,
kroeskarper en snoek weer toege-
nomen in de laatste jaren.
Het visstandbeheer in de Maas is
volgens de onderzoekers momen-
teel een ratjetoe. Soms worden zeld-
zame vissoorten uitgezet, maar dit
gebeurt vaak zelden met een duide-
lijk plan.
Ook de beroepsvissers kunnen de
visstand nadelig beïnvloeden door-
dat kwetsbare en uitgezette soorten
worden weggevangen.
Als de waterkwaliteit beter wordt
en de zeven stuwen passeerbaar
dan kunnen volgens de onderzoe-
kers ook trekvissoorten als de zalm
en zeeforel terugkeren in de Maas.
Als bijzonder geschikte paaiplaat-
sen in de Maas voor deze vissoorten
wordt de Grensmaas tussen Borg-
haren en Maasbracht gezienevenals
de zijrivieren de Jeker, de Swalm
en de Roer. Salmoniden zouden
zich hier kunnen voortplanten en
handhaven. Het water moet danwel
koud, helder en zuurstofrijk zijn en
er moeten grindbedden aanwezig
zijn.
Om dit te bereiken zijn internatio-
nale afspraken nodig. Van de bron
tot aan de monding in de Noordzee
moeten eenduidige maatregelen
worden genomen. Door het stellen
van voorwaarden in de visvergun-
ningen kunnen bepaalde soorten
worden beschermd. Het versnip-
perd visrecht en de belangenvan de
beroepsvissers staan een uniform
beheer nu nog in de weg.
Uit oogpunt van visstandbeheer
kunnen er volgens de onderzoekers
beter geen nieuwe, diepe grindga-
ten meer gegraven worden omdat
deze maar voor weinig vissoorten
geschikt zyn. De bestaande grind-
gaten zouden dan ook beter afge-
werkt moeten worden met ondiepe,
glooiende oevers en veel waterplan-
ten.

Compromis
voor rente
Geleendal

HEERLEN - De gemeente Heerlen
is met de provincie een compromis
overeengekomen over rente van de
Geleendalaankoop. Daarmee lijkt
voorlopig een einde te komen aan
de politieke ophef in deze zaak.

Van onze verslaggever

Zonnige ’Vetdonnestig’ " Akense carnavalisten
bijeen op de Markt om een
glimp op te vangen van de
'sjpass-kapel' en de Blauw
SjUUt. Foto: KLAUS TUMMERStwee Heerlense sjpaskapellen

traditiegetrouw op het raadhuis
verwelkomd door Oberbürger-
meister Jürgen von der Linden.

AKEN - Omringd door duizen-
den 'Oacher Karnavalsjecken'
loodste gezagvoerderen kapitein
Charles Lückers gistermorgen
tegen half twaalf de Blauw Sjuut
zonder problemen naar de Markt
in Aken.

De Akense burgemeester had
zich voor deze gelegenheid in
een schitterend parade-costuumgestoken.

zer Karelstad grote bekendheid.
Veel vrouwen grijpen deze dag
aan om eens zonder 'aanhang' op
stap te gaan. In de cafés en de
'Bierstuben' was het dringen ge-
blazen om tot aan de tap te ko-
men. Maar de meeste carnavalis-
ten kozen voor een plekje aan de
bier- en wynstands op de Markt,
waar zij naast alle vrolijkheid
volop genoten van een stralend

voorjaarszonnetje. Tegen 14 uur
verliet de Blauw Sjuut onder
luid applaus de stad Aken en
werd koers gezet richting Vaals,
Gulpen, Wylre en Maastricht. In
Valkenburg eindigde de dag
voor de Blauw Sjuut-bemanning
met een bezoek aan het auw wie-
verbal.'Vetdonnestig' geniet in de Kei-

Nadat de zottenboot veilig was
afgemeerd werd de 'Sjuut-
bemanning' vooraf gegaan door

Caberg legt gemeente
aantal eisen voor

Na protest tegen opvangcentrumIngang stadhuis
Heerlen verplaatst
HEERLEN - Het stadhuis in
Heerlen krijgt zijn hoofdingang
aan de Geleenstraat. De huidige
ingang aan het Raadhuisplein
gaat vanaf 1993 hooguit nog bij
representatieve aangelegenhe-
den open. Hiertoe-hebben burge-
meester en wethouders besloten.

Na onderhandelingen is de provin-
cie nu akkoord gegaan met de vol-
gende oplossing: uit het centrum-
plan wordt een bedrag gehaald van
1,75 miljoen om een mogelijk tegen-
vallende verkoopprijs van het Ge-
leendal te dekken.

De provincie liet kort na de raads-
vergadering echter weten dat Heer-
len die rente, zeven ton per jaar,
gewoon nu al moest gaan betalen
uit de begroting. En daarmee was
Leiden in last. Heerlen kan die ze-
ven ton jaarlijksnauwelijks opbren-
gen en bovendien was dit in strijd
met de afspraken in de gemeente-
raad.

Tijdens een uiterst bewogen verga-
dering in december besloot de ge-
meenteraad van Heerlen een dertig
hectare groot terrein in het Geleen-
dal te kopen. Dit om op deze plek
kantorenbouw te voorkomen die
concurrentie vbor het binnenstads-
plan zou betekenen.
Heerlen wil het terrein over enige
jarenverder verkopen en bij die ge-
legenheid de inmiddels betaalde
rente bij de grondprijs optellen.
Blijkt er geen koper te vinden die
het volle bedrag wil betalen, dan
moet het verlies bijgepast worden
uit de fondsen van het centrum-
plan.

Protestmars bij
gevangenis mag
SITTARD - De gemeente Sittard
staat de protestmars bij de gevange-
nis 'de Geerhorst' toe. De organisatie
heeft aan de aanmeldingsplicht vol-
daan en de gemeente Sittard op de
hoogte gebrachtvan het initiatief. Een
vergunning is - in tegenstelling tot
vroeger - volgens een woordvoerder
van de gemeente nietmeer nodig. Op
de aanmelding van de demonstratie-
ve mars, rondom het gebouwencom-
plex, heeft Sittard echter ook niet
afwijzend gereageerd. De protest-
mars is gepland op zaterdag 7 maart,
maar die datum staat bij de gemeente
nog niet als definitiefvast. De woord-
voerder van de gemeente Sittard
wees er gisterenwel op dat de burge-
meester de protestmars ter plekke
kan laten ontbinden, als de openbare
orde en de veiligheid in het geding
zijn.

Ministers bij
machtsoverdacht
MAASTRICHT - Vice-premier Wim
Kok en minister Coos Andriessen van
Economische Zaken zullen morgen-
middag in het Maastrichtse stadhuis
aanwezig zijn bij de overdracht van de
macht door burgemeester Philip Hou-
ben van deze stad aan Prins Jean-
Louis Ivan De Tempeleers. Het is tra-
ditie dat bij die gelegenheid de cere-
moniemeester van de stedelijke car-
navalsvereniging de aanwezige auto-
riteiten, op de eerste plaats van
college van B en W, op de korrel
neemt, een verbaal ritueel dat 'otori-
teitp toeke' wordt genoemd. Op zijn
beurt zal burgemeester Houben de
carnavaleske persiflage met gelijke
munt terugbetalen. Ook de aanwezige
Haagse bewindslieden zullen daarbij
niet worden ontzien. De bijeenkomst
die om 14.30 uur begint, is strikt voor-
behouden aan genodigden.

Bestuurder rijdt
door na ongeval
HOENSBROEK - Bij een aanrijding
op het kruispunt Bongaardstraat/Heu-
velstraat in Hoensbroek zijn gister-
avond omstreeks kwart voor zes,
twee auto's zwaar beschadigd ge-
raakt. Persoonlijke ongelukken deden
zich niet voor. De onbekendebestuur-
der van een grijze BMW verleende
geen voorrang aan een automobilist,
die in een rode Ford Escort op de
Heuvelstraat reed. Na de aanrijding
ging debestuurder van de BMW er in
zijn gehavende auto vandoor. Het
eerste gedeelte van het kenteken van
zijn auto is vermoedelijk FY-54-. Op
een zonnescherm voor de achterruit
van de auto stond de Amerikaanse
vlag afgebeeld. Getuigen van het on-
geluk worden verzocht contact op te
nemen met de gemeentepolitie Heer-
len ©045-731731, afdeling verkeer.

EFRO-subsidie
voor bungalowpark
LANDGRAAF - De EG is bereid
700.000 gulden bij te dragen aan de
bouw van een bungalowpark in het
Landgraafse Strijthager beekdal. Met
het geld kan de gemeente de in totaal
circa twee miljoen kostende aanleg
van wegen, riolering en dergelijke
deels financieren. De overige 1,3 mil-
joengulden moet Landgraaf zelf beta-
len. De gemeenteraad beslist daar-
over op 12 maart.

Cel na poging
brandstichting
ROERMOND - Willem S. (27) uit
Reuver is door de rechtbank in Roer-
mond wegens een poging tot brand-
stichting veroordeeld tot een jaar
gevangenisstraf, waarvan de helft
voorwaardelijk. S. gaf veertien dagen
geleden toe dat het een wraakactie
betrof. Hij was van mening dat een
mededader bij een serie inbraken
hem verlinkt had bij de politie.

Van Thoor uit
vergadering gezet
ECHT - Het roepen van het woord
'flaplul' in de richting van burgemees-
terBert Janssen van Echt heeft er toe
geleid dat raadslid Van Thoor gister-
avond de vergadering moest verlaten.
Tevens bepaalde een meerderheid
van 13 tegen 2 dat het lid van het
Progressief Democratisch Blok voor
de volgende raadsvergadering is ge-
schorst. Het bewuste raadslid had
zijn biezen al gepakt voordat de raad
zich uitsprak over zijn verwijdering en
schorsing. Voor de coalitie was gis-
teravond de maat vol wat betreft de
maandelijks terugkerende scheldka-
nonnades van het bewuste oppositie-
lid. De woede van Van Thoor werd
ditmaal gewektdoor de burgemeester
die zich laatdunkend over zijn juridi-
sche kennis had uitgesproken. Jans-
sen verweet hem dat meerdere bur-
gers van Echt rechtszaken hadden
verloren door zijn 'juridische bijstand.
Eerder die avond werd Van Thoor
niet toegelaten tot een controlecom-
missie. In het verleden maakte het
raadslid het al meerdere malen zo
bont dat hij onder politiedwang uit de
raadzaal werd verwijderd. Dat was
het geval in 1981 en 1982.

Dat bedrag, plus rente, levert de ko-
mende drie jaar een reservepot van
2,2 miljoen gulden op. Voldoende
dus om drie jaar lang die jaarlijkse
zeven ton mee op te vangen.

van de afgelopen dagen, te herstel-
len. Bovendien wordt aangedron-
gen op meer en intensiever overleg
met de gemeenteover alleaspecten
die met de komst van de thuislozen
naar het slaaphuis in Caberg samen-
hangen.

Donderdag 5 maart zal, wederom in
gemeenschapshuis De Wiemerink,
een gesprek tussen de gemeente
met bewoners van Caberg plaats-
hebben, waarbij dan bekend wordt
gemaakt op welke wyze de gemeen-
te aan de geuite wensen tegemoet
zal komen.

Burgemeester en wethouders be-
houden hun kamers in het stad-
huis zelf, in tegenstelling tot
eerdere plannen. Een deel van
de .vergaderruimtes verhuist
daarom naar de Eurostaetetoren.
Over deze kwestie ontstond een
maand geleden de nodige heibel,
omdat wethouder Zuidgeest
vond dat achter zijn rug om aan-
gezet werd om de oorspronkelij-
ke plannen te herzien. Zuidgeest
heeft zich nu toch neergelegd bij
een verandering van de plannen.

Aan de Geleenstraat komt een
verbinding tussen het stadhuis
en de Eurostaetetoren, waar vijf-
honderd ambtenaren worden
ondergebracht. De ingang van
burgerzaken aan de Geleenstraat
blijft gehandhaafd, maar er komt
een extra ingangvoor bestuur en
ambtenaren.

j*EERLEN - De firma Real
eJeggingen eist bijna een

gulden van de ge-
jjeente Heerlen. Dit omdat

eerlen geen toestemming
°6eft voor de bouw van een

ouPermarkt aan de cityring.
de hoek Schandelerboord-

1,
chaesbergerweg was tot voor
ort een Ford-garage geves-
gd. Deze is inmiddels ver-
üis<j naar bedrijventerreinöeersdal.

j-y , ■ gevestigd in het Brabantse, el> informeerde vorig jaar bij de
Geënte Heerlen naar de bestem-

ï g lng van de lokatie van de oude
Uit informatie van de ge-

" decente concludeerden de Braban-
lerK terecnt dat ze aan de Schande-, boord een supermarkt konden

(j^ar°P kochten ze de grond en
Su nden ze een bouwplan in voor de

Permarkt. De voorzitter van de
g standscommissie, wethouder
ftia t- gn' werd zo °P de suPer"rKtplannen geattendeerd.

«ech Uwaanvrage werd om bouw-
het w SOne redenen afgewezen en
ber iTeerlense college nam Savels-
rn.a u S menmg over dat een super-
fifj aan de Schandelerboord| seen goede zaak is.

Uit»n suPermarkt is strijdig met de
pi °anSspunten van het centrum-
cjj^v* bovendien neemt de verkeers-
Sch op de toch al overbelaste
o, "aesbergerweg toe," luidt de ar-

/ Ook A~
"ïiee gemeenteraad stemt daar
Sbo X*" ln Januari werd daarom met

I "om Cen voorbereidingsbesluit ge-
tnat-ift 1 dat de komst van een super-

Ij: WoMt verhindert. De bestemming
4 hann i

Z° aangepast dat geen detail-\\ feara ' maar bijvoorbeeld wel een
**j Wn„,fe of meubelzaak toegestaan
s urQen.
? )Vr
Ij gen

ar "■cal neemt hier geen genoe-
jf siarumee- De firma voelt zich het
i gei ffer van de opstelling van de
I klani?te Heerlen. „Door het plots-

hjdiT beperken van de bestemming
\ °rn ri

1 We aanzienlijke schade. Daar-| leEdß.let?en we een notarieel vastge-
\ ruim planschadeclaim in die nu al

Vor= ?egen ton bedraagt," zegt ad-r caat mr Bos.

kocht 611 toen de Ford-garage grond
het if Beersdal had de gemeente
Scha jestemmingsplan aan de
En R

n elerboord moeten wijzigen.
gen p moeten vertellen datze te-
geh^ en, suPermarkt was. Dat is niet*ebeurd;, laat Real weten^

Uitden boze
ter dat R

Cr Savelsbergh vindt ech-
de bouw?* de gemeente eerst met
frontere P nad moeten con-
garaop + ' alvorens de voormalige
keliikp t? kopen- »Dat is de gebrui-
*iktl ïlw«ze van projectont-
"«Unnen Slk had Real dan meteenCkt aane?ellen dat een super-Coz^s"6 Schandelerboord uit

SSJr k̂Sf"ra^ Slid Paul SimonsCeri;ZlCffaf °fHeerlen niet op een1&?dt afftirt Sondagh afstevent.! *ltt Z3ak kuStte fou tieve infor-I ternlÏÏf !Tb,estemrningsplan deI e Heerlen' na Jarenlange
l euid!dures' ongeveer twee miljoen
I v 0 „ n aan schadevergoeding. Maar
1 6eliluns Savelsbergh gaat deze ver--1 niet op.

Zoals bekend is aannemersbedrijf
Tilly gestart met de aanpassing van
het al twee jaar leegstaande ge-
bouw. Na carnaval zal het opvang-
centrum in gebruik worden geno-
men.Tijdens dat gesprek hebben de be-

MAASTRICHT - Omwonen-
den van de leegstaande sport-
zaal in de Maastrichtse woon-
wijk Caberg, die fel hebben
geprotesteerd. tegen het plan
om in dit gebouw een opvang-
centrum voor thuis- en daklo-
zen te openen, hebben giste-
ren voor de tweede maal een
gesprek gehad met vertegen-,
woordigers van de gemeente.
Daarbij waren ambtenaren
van Sociale Zaken (afdeling
opvang daklozen) en van de
gemeentepolitie aanwezig.

woners eisen gesteld ten opzichte
van het voornemen van de gemeen-
te. Die komen op de eerste plaats
neer op meer politietoezicht in de
wijk en het voorkomen van overlast
van drugsverslaafden voor met na-
me schoolgaande kinderen. Bij het
eerste overleg is al toegezegd dat
het slaaphuis 's morgens niet vóór
negen uur open zal gaan, zodat de
gebruikers van deze accommodatie
tot die tijd binnen moeten blijven.
Ook wensen de wijkbewoners onge-
hinderd en zonder angst over straat
te kunnen lopen. Van de daklozen
wordt verwacht dat zü overdag en
in de avond niet in de wijk rond-
hangen.
De bewoners willen voorts dat de
gemeenteniets nalaat om het imago
van de wijk Caberg, dat volgens hen
geschaad is door de gebeurtenissen
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Geboren 25-2-1992
Mitsch

I f^^ zoon van
Math Puynen en

Jj) Marjo Hoedemakers
_^»*)?*t» broertje van

"*" Tanja - Sandra
Kloosterstraat 11, 6343 BK Klimmen.

«JL^ Tijdelijk adres:
Academisch Ziekenhuis Maastricht.

t I
Met grote droefheid, doch ook met grote dank-
baarheid jegens O.L. Heer hem als lieve man,
goede en zorgzame vader, schoonvader, groot-
en overgrootvader, zwager, oom en neef te heb-
ben gehad, delen wij u mede dat heden op 88-ja-
rige leeftijd van ons is heengegaan, voorzien
van de h.h. sacramenten

Wiel Luiten
echtgenoot van

Mia Willems
In dankbare herinnering:

Hoenbroek: Mia Luiten-Willems
Hulsberg: Harrie en Leny

Luiten-Weerts
Hoensbroek: Joseph en Mia

Luiten-de Wit
St. Peter (BRD): Marie-Louise en Hubert

Schuier-Luiten
Indonesië: FransLuiten Pr. S.M.M.

Brunssum: André en Betsie
Luiten-v.d. Heyden
En zijn klein- en
achterkleinkinderen
Familie Luiten
FamilieWillems

27 februari 1992
Weustenraedtstraat 46
6431 GV Hoensbroek
De plechtige uitvaartdienst zal plaatshebben op
zaterdag 29 februari 1992 om 14.00 uur in de pa-
rochiekerk van St.-Jan Evangelist te Hoens-
broek, gevolgd door de crematie te Heerlen-
Imstenrade.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid tot
schriftelijk condoleren.
Heden vrijdag om 19.00 uur avondwake in de
kleine St.-Jan aan de Markt.
U kunt afscheidnemen in een der rouwkamers
van De Universele, Hoofdstraat 100 te Hoens-
broek. Bezoekgelegenheid dagelijks van 14.00
tot 15.00 uur en van 19.00 tot 20.00 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen,
gelieven deze annonce als zodanig te beschou-
wen.

Ter herinnering

Rob Tunjanan
8 juni 1954
28 februari 1991 28 februari 1992
„Het verleden blijft veel heden".
Mag dat? Ja dat mag.
Robby, we missen jezo.

Leo
Denkt u ook nog aan het Aidsfonds?
Giro - nr. 8957 Amsterdam

De plechtige eerste jaardienst voor mijn lieve
echtgenoot

ZefHendrix
zal plaatsvinden op zondag 1 maart 1992 om
11.15 uur in de Vincentius a Paulo-kerk te Rum-
pen-Brunssum.

Mevrouw F. Hendrix-Koch
Bi jsmanshof5
6443 BH Brunssum

t
Dankbaar voor het vele goede dat wij van hem
mochten ontvangen, delen wij u mede dat he-
den van ons is heengegaan, voorzien van de h.
sacramenten, mijn lieve man, onze goede en
zorgzame vader, schoonvader, grootvader, over-
grootvader, broer, zwager, oom en neef

Wladyslaw Bukowski
echtgenoot van

Maria Bydolek
op de leeftijd van 94 jaar.

Heerlen: Maria Bukowski-Bydolek
Heerlen: Maria en Stanislaw

Cierniak-Bukowski
Brunssum: Janeken Marjo

Bukowski-Winkelmolen
De klein- en
achterkleinkinderen

Polen: Familie Bukowski
Polen: Familie Bydolek

26 februari 1992
Anjelierstraat 90
6414 EX Heerlen
De plechtige uitvaartdienst zal plaatsvinden op
zaterdag 29 februari om 11.00 uur, in de Chris-
tus-Koningkerk te Vrieheide-Heerlen, gevolgd
door de begrafenis op de begraafplaats te Heer-
lerheide.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid tot
schriftelijk condoleren.
Vrijdag a.s. om 19.00 uur avondwake in voor-
noemde kerk.
U kunt afscheid nemen in een der rouwkamers
van De Universele, Hoofdstraat 100, Hoens-
broek.
Bezoekgelegenheid van 14.00 tot 15.00 uur en
van 19.00 tot 20.00 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen,
gelieven deze annonce als zodanig te beschou-
wen.

Bedankt dat we deze mooie jaren samen met
jou mochten delen. Je zal altijd in onze gedach-
ten blijven.

Dziadzia Bukowski
rust zacht.

Jeklein- en
achterkleinkinderen

Op 1 maart is het een jaar geleden dat
wij afscheid moesten nemen van mijn
lieve man, onze vader, schoonvader en
opa

Pierre Hanssen
De eerste jaardienst zal plaatsvinden za-
terdag 29 februari as. om 19.00 uur in de
H. Familieparochie te Schaesberg-Land-
graaf.

Lies Hanssen-Kortis
Kinderen en
kleinkinderen

t Johannes Weusten, oud 84 jaar, echtgenoot van
Sophia Drummen. 6267 EL Cadier en Keer, St.-

Blasiushof 19. De eucharistieviering zal worden
gehouden heden vrijdag 28 februari om 11.00 uur
in de parochiekerk van de H. Kruisverheffing te
Cadier en Keer. Er is geen condoleren.

tHendrika Genders, oud 88 jaar, weduwe van
Adrianus Oskam. Maastricht. Corr.adres: Appel-

laan 17, 6241 AP Bunde. De eucharistieviering zal
worden gehouden heden vrijdag 28 februari om
14.00 uur in de basiliek van het H. Sacrament te
Meerssen.

Enige en algemene kennisgeving
Na een leven van zorg en aandacht voor allen die hem
dierbaar waren, is tot onze grote droefheid, toch nog
onverwacht van ons heengegaan, onze lieve pa,
schoonvader, opa, broer, zwager, oom en neef

Hein Koster
weduwnaarvan

Lies Claessen
Voorzien van de laatste sacramenten, overleed hij in 'de leeftijd van 78 jaar.

Sittard: Annie v. Daal-Köster
Frits v. Daal
Sandra

Munstergeleen: Mia Dols-Köster
Leo Dols
John
Henry en Jacqueline
Leon en Sylvia
Desireé

Sittard: Gemma Delfsma-Köster
Hub Delfsma
Roy en Esther
Familie Koster
Familie Claessen

Sittard, 27 februari 1992
Corr.adres: Leeuwerik 32, 6133 BV Sittard
De plechtige uitvaartdienst zal gehouden worden op
zaterdag 29 februari a.s. om 15.00 uur in de Christus
Koningkerk te Sittard-Leyenbroek, waarna aanslui-
tend de crematie zal plaatsvinden in het crematorium
Nedermaas, Vouershof 1 te Geleen.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is tot
schriftelijk condoleren.
Avondmis tot intentie van de overledene heden, vrij-
dag om 19.00 uur in voornoemde kerk.
De dierbare overledene is opgebaard in het mortua-
rium van het Maaslandziekerihuis te Sittard.
Bezoek vandaag van 17.30 tot 18.15 uur.
De familie dankt artsen en verplegend personeel afd.
3 van het Maaslandziekenhuis te Sittard.

4- Helena Mulders, 73" jaar, echtgenote
van Hendrikus Cuy-
pers, Willem van
Criepstraat 2, 6043 AP
Roermond. De plech-
tige eucharistievie-
ring zal worden ge-
houden zaterdag 29
februari om 11.00 uur
O.L.V. Munsterkerk
te Roermond.

4- Joep Krauth, 75
i jaar, echtgenoot

van Gerda Smeets,
Kitskensdal 16, 6045
EW Roermond. De
plechtige uitvaart-
dienst zal worden ge-
houden zaterdag 29
februari om 14.00 uur
in de O.L.V. Munster-
kerk te Roermond.

tJean Jennekens,
oud 70 jaar, echtge-

noot van Tiny Wijnho-
ven. 6216 PJ Maas-
tricht, Peymeesters-
dreef 37. De uitvaart-
dienst zal worden
gehouden op zaterdag
29 februari om 11.30
uur in de parochie-
kerk van de H. Jozef
te Belfort-Maastricht.
Gelegenheid tot con-
doleren vanaf 11.10
uur in de kerk.

tTum Brepoels, oud
69 jaar, echtgenoot

van Annie Toennaer.
6211 RK Maastricht,
Hoogfrankrijk 7A. De
uitvaartdienst zal
plaatshebben op za-
terdag 29 februari om
10.00 uur in de paro-
chiekerk van St. Mat-
thijs, Boschstraat-
Maastricht. Er is geen
condoleren.

Enige en algemene kennisgeving
t

Na een werkzaam leven is, voorzien van het h.
sacrament derzieken, zacht en kalm ingeslapen,
onze dierbare zuster, schoonzuster, tante en
nicht, mejuffrouw

Anna Catharina Arets
* 18-10-1903 t 26>2-1992

Brunssum: familie Meertens-Arets
Doenrade: familie Arets-Joosten
Doenrade: familie Arets-Winkens

Geleen: familie Gorissen-Arets
Heerlen: familie Stevens-Arets

Geleen, 26 februari 1992
Corr.adres: Pastoor Vonckenstraat 13
6166 CV Geleen
De plechtige eucharistieviering zal plaatsheb-
ben zaterdag 29 februari as. om 10.30 uur in de
parochiekerk St.-Jozef te Doenrade, waarna de
begrafenis op het parochiekerkhof aldaar.
Bijeenkomst in de kerk, er is geen condoleren.
Tot intentievan de dierbare overledene, zal een
avondmis worden opgedragen heden, vrijdag 28
februari, om 19.00 uur in de kapel van het be-
jaardencentrum Bunderhof, Europalaan 2 te
Geleen.
De overledene is opgebaard in de rouwkapel
van het Maaslandziekenhuis, Barbarastraat 1 te
Geleen, alwaar gelegenheid tot bezoek dagelijks
van 17.30 tot 18.30 uur.

.
Met grote verslagenheid hebben wij kennis ge-
nomen van het overlijden van onze vriend

Wiel Wassenberg
Wij zullen hem missen.

Comité Weidefeest
Lindenheuvel

t
Na een werkzaam en liefdevol leven voor het
gezin, dat alles voor hem betekende, geven wij
u kennis, dat heden plotseling van ons is heen-
gegaan, mijn lieve man, onze zorgzame vader,
schoonvader, opa, broer, schoonbroer, oom en
neef

Hub Breuls
echtgenoot van

Sophie Kassteen
Hij overleed in de leeftijd van 73 jaar, voorzien
van de h. sacramenten.

Urmond: S. Breuls-Kassteen
Helden-Beringe: Lily Veenstra-Breuls

Emiel Veenstra
Suzanne, Rob

Echt: Yvonne van Loon-Breuls
Cor van Loon
Bart, Sanne
FamilieBreuls
Familie Kassteen

6129 CZ Urmond, 27 februari 1992
Bergstraat 20
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de
begrafenis, zal plaatsvinden op zaterdag 29 fe-
bruari om 13.30 uur in de St. Martinuskerk te
Oud-Urmond.
Er is geen condoleren.
Heden, vrijdagavond om 19.00 uur wordt de
avondmis gehouden in voornoemde kerk.
De overledene is opgebaard in de rouwkamer
van Uitvaartcentrum Daemen, Heirstraat 41 te
Elsloo-Stein. Gelegenheid om afscheid te ne T
men heden van 18.00 tot 19.00 uur.
Mochten wij nog iemand vergeten zijn, dan ho-
pen wij dat deze annonce als kennisgeving be-
schouwd wordt.

t
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, onze goede en zorgzame moeder,
schoonmoeder, oma, zuster, schoonzuster, tante
en nicht

Stéphanie Florentine
van Wersch-Godding

weduwe van

Willem Joseph van Wersch
op de leeftijd van 87 jaar.

In dankbare herinnering:
Brunssum: Lily en Harry

van Leuken-van Wersch
Stéphanie-John

Brunssum: Joep en Rachel
van Wersch-Poppe
Lily-Jan
Martin-Linda
Romeo-Silvia

Brunssum: Lies Smeets
Familie Godding
Familie van Wersch

Brunssum, 26 februari 1992
Kruisbergstraat 47
Corr.adres: Grefkensstraat 8
6443 EK Brunssum
De plechtige uitvaartdienst zal plaatshebben op
dinsdag 3 maart om 11.00 uur in de Vincentius<j
Paulo-parochie te Rumpen-Brunssum, gevolgd
door de begrafenis op de begraafplaats te Heer-
lerheide.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid tot
schriftelijk condoleren.
U kunt afscheid nemen in de rouwkapel van
bejaardencentrum Kruisberg. BezoekgelegeH'
heid de gehele dag.
Voor vervoer naar en van de begraafplaats ts
gezorgd.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangel*'
gelieven deze annonce als zodanig te beschou-
wen.

Voor uw zeer gewaardeerde blijken vaf 1

deelneming ons betoond bij het overlij'
den en de begrafenis van mijn lieve mai*>
vader, schoonvader en opa

Hub Engelen
betuigen wij u onze oprechte dank.

Mevrouw A C Engelen-Logister
kinderen en kleinkinderen

De plechtige zeswekendienst zal plaats-
vinden op zaterdag 29 februari as. ort 1

19.00 uur in de parochiekerk van de H*
Joseph te Waubach.

Dankbetuiging
Voor uw blijk van belangstelling en medeleve"1

ondervonden na het heengaan van onze ni°e'
der, schoonmoeder en oma

Kathe van
Amersfoort-Lauxen

betuigen wij u onze hartelijke dank.
Ans Lenar-van Amersfoort
BolèkLenar
Johnen Monique

Brunssum, februari 1992
De zeswekendienst wordt gehouden in de St'
Josephkerk op de Egge te Brunssum op zater-
dag 29 februari as. om 19.00 uur.

KOOPT U EEN GRUNDIG VIDEORECORDER
OF EENTJE DIE METEEN AL VEROUDERD IS?

(Program Delivery Control). Met Tele- °e vsWp de videorecorders met PDC-schakelingv ö J ' bele slowmotion en zendernaamherkenning in het display. Natuurlijk uitgerust met LCD afstandsbediening en ATTS ö

tekst en PDC altijd de Volledige Opna-
(Automatic Tape Time Select) waardoor debandlengte in uren en minuten wordt aangegeven. "l^f t.299,- en PDC-Voorbereid, Vanaf 999 gulden.

me op de band. Geavanceerd èn gebruiksvrien- Om dit verschijnsel uit te bannen, schakelen de De nieuwe Grundig PDC-videorecorders vindt u
delijk.
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__ omroePen binnen één. jaar nu bij onze dealers. Verzeker u van een videore-
\^A\\W^M^^L^^k^UsA over, op PDC. Met de pro- corder die niet meteen al verouderd is en wees
i

WAT BETEKENT PDC VOOR U EZK3E3IB HB gramma's wordt dan een sig- er snel bij.
Stel, u zit naar een spannende film te ***j^--"<«»-""«-" naa- meegezonden waardoor Bel Grundig Nederland voor informatie

kijken (zelf opgenomen!). En vlak voor 't ±^*i^^^B»^A^m^^A videorecorders altijd op het en/of dealeradressen. 020 - 568 15 68. (Tijdens kan-
einde zegt uw beeld floep, einde voorstelling. Dit juiste moment starten en stoppen met opnemen. tooruren).

kan u gebeuren als een film later wordt uitgezon-
den of door een storing wordt onderbroken ALLEEN GRUNDIG IS NU Al KLAAR VOOR PDC. _

Moekri/gt eenfabrikantméérdetaifiistenindekrantmetmindermoeitef Jm
/ /4s££c/^ Oog Siadverteren
£ ' ■ - ■■ "i, - ■ —,—|— — - , ■ —■

, , . / ÏA^CTV/^^Sw! ■■■■!'■■■'-W..,4jfwW*---"■"■■'■;:■":■"--1-1"l" ■ ■■ ■Pj^^^| Verhoog de werking van
Bel Cebuco 020-6242316 en informeer naar het effect van Co-adverteren uw reclamegulden
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AKEN - Het openbaar ministerie
in Aken heeft een 44-jarige man uit
de buurt van Stuttgart wegens af-
persing in staat van beschuldiging
gesteld. De man heeft vorig jaar,
kennelijk geïnspireerd door een ar-
tikel in,het Duitse weekblad Der
Spiegel, een levensmiddelenfirma
in Aken proberen te chanteren.
Hij had gedreigd vijftienduizend
brieven te verspreiden, waarin zou
worden geopenbaard dat de pro-
dukten van de firma gevaarlijke
stoffen zouden bevatten. Hij zou
zijn dreigement niet uitvoeren in
ruil voor een miljoen mark.
De man kon uiteindelijk in de kraag
worden gevat op de plaats waar het
inmiddels tot twee miljoen mark
verhoogde geldbedrag zou worden
overhandigd.

Hij droeg een bruin jack tot op
de heupen van dof leer of een
doffe stof. De mouwen waren
iets donkerder. Daarbij droeg hij
een rood-blauw gestreepte sjaal,
donkerblauwe jeans en opval-
lend witte sportschoenen.KERKRADE - De politie van

Kerkrade is op zoek naar de da-
der van de overval op het tank-
station aan de Holzstraat. De
Wan had het pompstation afgelo-
pen zaterdag overvallen, de be-
diende met een mes bedreigd en
vermoedelijk 1000 gulden mee-
genomen.

De man is tussen de 30 en 35

Na de overval is hij in de richting
van de Nieuwstraat gerend. Men-
sen die de man gezien hebben of
gegevens over hem kunnen ver-
schaffen worden verzocht te bel-
len met de politie in Kerkrade:
045-467666. " Een videocamera legt alle bezoekers van het tankstatior,

vast. Dezefoto van de overvaller is gemaakt naar aanlei
ding van de videofilm.

Kindertelevisie in AZM

Directeur reageert woedend op artikelen in Elsevier en LD

ABP ontkent verdeeldheid

commentaar Gistend ABP
De papieren ontkenningen
van ABP-topman Max Snij-,
ders ten spijt, broeit en gist'
het volop in de Heerlense)
ABP-torens. Maar dat mag
natuurlijk niet in de pers ko-
men. Als het kabinet hoort
van de innerlijke verdeeld-
heid zou dat het verzelfstan-
digingsproces wel eens flink
kunnen vertragen. Het Heer-

lense pensioenfonds probeert al jaren om losser van de overheid
te raken, die het ABP regelmatig als melkkoe gebruikt. Door een
verzelfstandiging kunnen de gretige grepen van de staat in de pen-
sioenkas tegen worden gegaan.

Het kabinet - en met name Lubbers - staat om diezelfde reden
naar verluidt niet bepaald te popelen om het ABP los te laten. Het
- te verwachten - onvermogen van het fonds om op eigen benen
te staan, zou dan al snel een reden voor het kabinet kunnen zijn
om het ABP nog even onder de beschermende overheidsvleugels
te houden. Als het kabinet daarentegen zou toestemmen in de ver-
zelfstandiging, zal het onder druk worden gezet de miljarden terug
te geven die de afgelopen jaren uit de ABP-spaarpot zijn gehaald.
Een andere reden voor het kabinet om het pensioenfonds vast te
houden is te vinden in de wens om Nederland te laten toetreden
tot de Europese Monetaire Unie (EMU). Een belangrijk toelatings-
criterium voor de EMU is dat de staatsschuld niet te groot mag zijn.
Het kabinet kan alleen aan die norm voldoen als het het ABP-ver-
mogen van 160 miljard in zijn huishoudboekje betrekt.

Problemen met de verzelfstandiging dus, maar intern zijn er bij het
ABP ook wel degelijk strubbelingen die de aarzelingen van het
kabinet rechtvaardigen. Over de beschreven slinkse wijze waarop
hoofddirecteur Goslings de afgelopen jaren zijn baas Snijders het
werk uit handen heeft weten te halen, repte Snijders gisteren in een
reactie op de artikelen in deze krant met geen woord. Wel be-
weert Snijders dat de bedrijfseenheid Onroerend Goed (OG) op
alle niveaus aan de onderhandelingen in de Rodamco-deal heeft
deelgenomen. Terwijl het toch langzamerhand voor iedereen zon-
neklaar is, dat OG-directeur Bleijenberg eind vorig jaar is opge-
stapt omdat hij door Goslings en Reijnen aanvankelijk volkomen
werd genegeerd.
Verder doet de ontkenning van Snijders dat het ABP voor een veel
te hoge prijs een deel van Rodamco koopt, niet al te sterk aan.
Het getuigt in ieder geval niet van zakeninstinct. Uit het relaas vart
de president-directeur blijkt namelijk dat de gegronde waarschu-
wing van de Union Bank of Switzerland voor de te hoge waarde-
ring van het Rotterdamse onroerend-goedfonds niet met beide
handen door het ABP werd aangegrepen om bij Rodamco nog
wat van de prijs af te dingen. Nee, het ABP vond het blijkbaar
belangrijker om de Union Bank ervan te overtuigen dat 2,5 miljard
niet te veel is.

JEERLEN - ABP-president-
j*lrecteur mr drs M. Snijders
l*eeft gisteren intern woedend
gereageerd op de artikelen in
Revier en hetLimburgs Dag-
01ad over de problemen bij het
afnbtenarenpensioenfonds.
*net geschetste beeld van kif-tende bestuursleden, een drei-
gende bestuurscrisis en grote
verdeeldheid binnen de
hoofddirectie moet geheel
*jaar het rijk der fabelen wor-

verwezen," aldus de top-man.

Het valt te betwijfelen of alle Nederlandse ambtenaren, die immers
voor hun pensioen afhankelijk zijn van het ABP, het prettig zullen
vinden dat op déze manier met hun geld wordt omgesprongen.

P.B.

In ""** zijn schriftelijke reactie aan hetPersoneel ontkent Snijders dat
hoofddirecteur J.W. Goslings en be-, «üursvoorzitter J. Reijnen op eigen
.°utje tot samenwerking met Ro-

, amco hebben besloten. Alle over-, gorganen hebben hun adviesgunnen uitbrengen en alle voor-. .griften zijn nageleefd, beweert
.."!" Verder benadrukt Snijders dat. Jvan meet af aan zelf bij de onder-andelingen is betrokken.

Verantwoord
! v"J geeft wel toe dat de als externe
f *ies^Undige aangetrokken Union; of Switzerland het ABP heeft
»eWezen op een veel te hoog prijs-
kaartje voor het minderheidsbelang; " «odamco. Het ABP heeft vervol-gens -jn piaats van contact op te
'einen met Rodamco - blijkbaar

'"■et succes de Zwitserse adviseursrvan overtuigd dat de prijs verant-
Jwoord is.

b * bewering dat het ABP op de
la veel goedkoper aan een be-ng zou zijn gekomen, snijdt vol-
? Ns Snijders ook geen hout. Via
dp baankopen zou volgens Snij-
Rrfrt slecbts een beperkt belang in
g damco mogelijk zijn geweest.

°vendien zouden de aandelenprij-
dp

, Vanzelf stijgen als het ABP viae beurs zou inkopen.

Precieze nadeel
staat onbekend

Vervolg van pagina 1

DEN HAAG - De Europese Com-
missie vermoedt juist dat het be-
drag van 242 miljoen gulden die de
Nederlandse staat voor de aandelen
Volvo Car krijgt, al aan de lagekant
is. Daarom zou sprake kunnen zijn
van ontoelaatbare staatssteun. Nu
zou dan nog eens de 242 miljoen
gulden moeten worden aangespro-
ken voor de staatslening aan Ned-
Car.

Hoeveel eerder de produktie van de
Volvo-400 serie wordt beëindigd en
om welke redenen, schrijft Andries-
sen niet. Om die reden kan ook het
precieze nadeel voor de staat niet
worden berekend. Een woordvoer-
der van Economische Zaken wei-
gert ieder commentaar.

Het contract dat vorig jaar augustus
werd afgesloten, houdt ook in dat in
Bom een nieuwe fabriek wordt ge-
bouwd. Daar moeten vanaf 1995
jaarlijks90.000 Volvo's (de opvolger
van de 400) en evenzoveel Mitsubis-
hi's van de band rollen.’Ondergrondse aanleg

van weg is haalbaar’
De Europese Commissie stemde
overigens pas maart vorig jaar in
met de terugbetalingsregeling (via
de verkoop van de Volvo 400) voor
de aan Volvo Car verstrekte staat-
sleningen. Het is niet bekend wan-
neer besloten is de produktie van
de Volvo 400 eerder te beieindigen.

Vrijgelaten
verdachten niet
terug verwacht

{J^ASTRICHT - Officier van justi-
>vvemd Nabben verwacht dat de
de *PanJaarden die dinsdag door
cc r^chtbank in Maastricht wegens
Vrü iUt op de dagvaarding werden
kar, aten ' het land uit zÜn- »De
teri7 i.S niet erg groot dat ze zullen
din 5 ren om op basis van de hen
Vaa 2ag overhandigde juiste dag-
*"«"?v? 1?6voor de rechter te komen,"*ei Nabben.

" In het Academisch Ziekenhuis Maastricht is gis-
termiddag de kindertelevisie op de huisomroep of-
ficieel van start gegaan. Vanaf nu is er elke don-
derdagmiddag een rechtstreekse uitzending van
een half uur tot drie kwartier. Herhalingen volgen
op de maandag- en dinsdagmiddag. Kindertelevi-
sie is een initiatief van de Stichting De Kinderzie-
kenhuis Televisie en geadopteerd doorRonde TafelNederland onder de naam Pleisternet. Het AZM is
het vierde ziekenhuis in ons land met kindertelevi-
sie. Het AMC (Amsterdam), Dijkzicht (Rotterdam)
en het Juliana-kinderziekenhuis beschikken al over
kinder televisie.
Als ondersteuning van AZM-kindertelevisie be-
mannen leden van de Ronde Tafel gedurende de
carnavalsdagen de tap van café De Bobbel aan de
Wolfstraat. De opbrengst is bestemd voor de Stich-
ting DeKindertelevisie. Foto: FRITS Widdershoven

dej n met een derde van drughan-
d ' Verdachte kwamen de Spanjaar-
di"„vnJ omdat er op de dagvaar-
ver° ,niet stond dat ze moesten
strafv voor de meervoudige
feohnfmervan de arrondissements-tbank Maastricht, maarvoor de
derti7oudige kamer, Minderbroe-
»nr t ?r g 4 te Maastricht. Rechter
,van h et was het met de stelling
duin- advocaat eens dat die aan-
«haaii?g niet voldoende duidelijk
verd '«t voor welk rechtscollege de
sCn:.achten eigenlijk moesten ver-

bes]P Penbaar Ministerie is tegen de
Ser w Slng van de rechtbank in ho-' beroep gegaan.

Investeringen
In de ontwikkeling van de 400-serie
zijn honderden miljoenen guldens
geïnvesteerd.Eigenlijk kan de auto-
fabrikant het zich helemaal niet
permitteren de 400-produktie stop
te zetten, zolang die investeringen
nog niet zijn terugverdiend.
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DEN HAAG - Leeuwenburg .
is er blijkens zijn artikel nu al (
van overtuigd dat ondergrond- (
se aanleg van de rijksweg ",
haalbaar is. In het geval van i
projecten als de A73 zou het
wel eens de enig haalbare op-
tie kunnen zijn, zo schrijft hij.
Leeuwenburg verwijst daarbij
vooral naar de schade aan het
'landschappelijk fraaie' gebied
die met de aanleg van de ruim
700 miljoen gulden kostende
weg gepaard gaat. Hij spreekt
van 'ontegenzeggelijke nade-
len' die verbonden zijn aan
aanleg op de oostoever van de
Maas. Deze nadelen kunnen
volgens de Haagse bijna volle-
dig worden vermeden door
ondertunneling.

wat betreft de A73 alsnog worden
overwogen, luidt zijn conclusie.
De stichting Natuur en Milieu
(SNM) spreekt in een eerste maar
duidelijke reactie van een 'krank-
zinnig idee. Ondertunneling brengt
door de graafactiviteiten ook veel
milieukundige bezwaren met zich
mee, laat een woordvoerster weten.
Bovendien zou de geologisch be-
langrijke ondergrond in het Maas-
land grote schade leiden.

Als er al een Rijksweg 73 moet ko-
men, dan op de westoever van de
Maas, luidt het oordeel van SNM.

De mogelijkheid van ondertunne-
ling van de A73 hoeft voor de mi-
lieu-organisatie niet nader onder-
zocht te worden in de Milieu-Effect
Rapportage (MER) die Verkeer en
waterstaat momenteel overweegt
uit te voeren voor de snelweg.

Een zegsman van Rijkswaterstaat
Limburg is voorzichtiger. Hij waagt
in elk geval te betwijfelen of onder-
tunneling nu al een reële optie is
voor bestaande projecten als de
A73. „Het zal nog weleen tijd duren
voor de eerste buis in de grond
ligt."

Volgens woordvoerder J.W. Buij
van NedCar blijft de 400-serie nog
een tijdje doorlopen, ook als in de
tweede helft van de jaren negentig
in Bom een complete serie nieuwe
auto's wordt geproduceerd voor
Volvo Zweden en Mitsubishi. De
400-serie blijft volgens hem in pro-
duktiezolang het commercieel inte-
ressant is. Van afspraken om de
400-serie op een bepaald moment te
stoppen, is hem niets bekend.

Van on2e redactie economie

Vredestein en DSM
gaan samen recyclen

Plan herverwerkingsfabriek voor rubber Het is DSM en Vredestein met
name te doen om EPDM-rub-
ber, een synthetisch materiaal
dat DSM vooral verkoopt aan
de auto-, elektrotechnische-,
draad- en kabel- en de bouwin-
dustrie.

Pleidooi behoud
orkesten Brabant

en LimburgBovendien zou de tunnel door de
grondgesteldheid in Midden-Lim-
burg minder diep hoeven te liggen
dan elders in Nederland, wat gun-
stig is gelet op de vele benodigde
op- en afritten bij de autosnelweg.
Wel moet de verontreinigde lucht
uit de tunnel worden afgezogen en
gereinigd. Als algemene voordelen
voor ondertunneling noemt hij nog
de verminderde luchtverontreini-
ging en geluidoverlast.

DSM is een toonaangevende
producent van EPDM-rubber,
met fabrieken in Geleen, deVS
en Japan.HEERLEN - Vredestein Ico-Pro in Maastricht en DSM

in Sittard gaan sa-men kunstrubbers recyclenHet gaat ondermeer om de af-««chtingsprofielen van auto's.

Vredestein is de grootste rub-
berverwerker in de Benelux,
gespecialiseerd in het maken
en verkopen van banden, laar-
zen en profielen.

Geen schadevergoeding
ex-IRA-verdachten

DEN BOSCH - Het Gerechts-
hof in Den Bosch heeft het
verzoek om schadevergoeding
van vier ex-IRA-verdachten af-
gewezen. De vier werden vrij-
gesproken van de verdenking
van moord op' twee Australi-
sche toeristen in Roermond, na
eisen van twaalf en achttien
jaar.

Het viertal, Hick, Hughes, Ma-
guire en Harte, zat meer dan
een jaar gevangen, veelal in af-
zondering. Zou hun schadec-
laim zijn toegewezen, dan
hadden zij recht op 100 tot 200
gulden voor elke dag gevan-
genhouding.

Hick, Hughes en Maguire zijn
na hun vrijspraak uitgewezen
naar Duitsland voor een proces
over IRA-aanslagen daar.

Het Gerechtshof motiveerde
de afwijzing van de eis tot
schadevergoeding als volgt:
„De vrijheidsbeneming werd
gerechtvaardigd door een
klemmende verdenking. Door
de zwijgzaamheid van de ver-
dachten werd die verdenking
niet opgeheven."

Bij derechtbank in Roermond
loopt eveneens een schadec-
laim van de leren. Voor één
onderdeel van de aanklacht te-
gen de vier, deelname aan een
criminele organisatie, werden
zij na een eis van vijfjaar vrij-
gesproken en ging het Open-
baar Ministerie niet in hoger
beroep.
Daarom wordt die schadeclaim
niet door het Hof in Den
Bosch, maar door de recht-
bank in Roermond behandeld.

DEN BOSCH - In Noord-Brabant
en Limburg moeten twee symfo-
nieorkesten in stand worden gehou-
den, naast een operakern die in
staat is jaarlijks vier produkties uit
te brengen.

Dat schrijven de colleges van Gede-
puteerde Staten van de twee pro-
vincies en de colleges van B en W
van Eindhoven en Maastricht giste-
ren aan minister D'Ancona van
WVC.

De minister is voorstander van een
gezamenlijk orkest in de twee zui-
delijke provincies met een bezet-
ting van 120 musici. Volgens devier
colleges is dat echter absoluut on-
voldoende om op een volwaardige
wijze te voorzien in de behoefte aan
symfonische muziek in Noord-Bra-
bant en Limburg.

D-e samenwerking is nog nietdefinitief. Er wordt nog ge-
zocht naar de juiste technie-

De recycling van rubber is
minder slechtvoor het milieu:
de materialen worden vaker
gebruikt en de afvalberg groeit
minder snel.

ken. Daarnaast wordt nog
onderzocht of de bouw en ex-
ploitatie van een herverwer-
kingsfabriek voor kunstrubber
rendabel zal zijn. Het onder-
zoek is volgens DSM pas eind
dit jaar afgerond.

De produktie van gerecyclede
rubberartikelen is gevestigd in
Maastricht.

Doordat de A73 ondergronds in een
rechte lijn kan worden aangelegd,
kunnen bovendien veel kosten wor-
den bespaard, denktLeeuwenburg.
Het bovengrondse tracé is sterk
slingerend en dus langer. Ook de
kosten voor woningisolatie en
grondaankoop die bij bovengrond-
se aanleg optreden, zouden bij on-
dertunneling kunnen worden ver-
meden. Ondergrondse aanleg is
financieel haalbaar en moet voor
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Afperser
beschuldigdPolitie op

zoek naar
overvaller

jaar, 1,75 meter groot. Hij heeft
een normaal postuur, vermoede-
lijk lichtblond kort haar, een
zogenaamd paterskruintje, een
hoog voorhoofd, een bleke ge-
laatskleur en geen snor, bril of
baard.



Van onze verslaggever

verscheen, wacht naast de strafzaak
overigens nog een civiele vordering
van 750.000 gulden, zo vertrouwde
de wel aanwezige advocaat van de
gedupeerde drukker de rechtbank
toe.

DOOR ROB PETERS

ECHT - De automatisering van de
administratie van drukkerij Valken-
burg in Echt eind 1989 maakte een
einde aan het jarenlange luizen-
leventje van een 34-jarige werkne-
mer. Het 'manusje van alles' van de
firma bleek in twee jaar tijd via al-
lerlei listige kunstgrepen meer dan
negen ton te hebben vergaard. Een
deel van het geld ging op aan dure
vakantiereizen, exclusieve auto's en
veel drank. Nog voor justitie Van

N. in de mangel nam, stortte hij
meer dan een ton terug in de kas
van zijn voormalige werkgever.

Voor officier van justitie mr J. van
derHarkreden om de Echtenaar in-
dertijd niet langer dan enkele dagen
in voorarrest te houden en zijnvor-
dering gisteren aan te passen. Hij
eiste desondanks nog een onvoor-
waardelijke gevangenisstraf van
achttien maanden wegens oplich-
ting.

De Echtenaar, die niet ter zitting

De verdachte, die na zelfstudie bij
de firma in Echt op een gegeven
moment de facturen mocht inboe-
ken, was buiten medeweten van
zijn werkgever in 1988 samen met
een Duitser in Wassenberg een ei-
gen drukkerij en uitgeverij begon-
nen. In die drukkerij liet hij onder
andere de facturen drukken van fir-
ma's waarmee Valkenburg bv za-
ken deed, echter wel met het bank-
rekeningnummer van zijn compag-
non in Duitsland. Zonder enige
achterdocht tekende de directeur
van de drukkerij overboekingen
aan zijn eigen werknemer. In totaal
ging zo bijna drie ton de grens over.

Dubbel
Orderfacturen van zijn eigen firma's
(Druckservice en Sportspiegel) ge-
bruikte hij daarnaast heel simpel
dubbel en zorgde er vervolgens zelf
voor dat dit administratief glad ge-
streken werd, en streek aldus nog
eens vijfton op, zo.

’Kernreactoren compleet in zee’
LONDEN/OSLO - De marine
van de vroegere Sovjetunie heeft
sinds 1960 ten minste 15 comple-
te kernreactoren van oude on-
derzeeërs en door kernenergie
aangedreven ijsbrekers in de Ka-
rische Zee bij het eiland Nova
Zembla tot zinken gebracht. Dit
heeft de internationale milieu-
organisatie Greenpeace gisteren
in Londen bekendgemaakt.

Greenpeace baseert zijn informa-
tie op gegevens van een Russi-
sche atoomdeskundige, Andrej
Solotkov. Deze verklaarde eer-
der deze week voor de Britse te-
levisiezender ITN dat de zee
rond het eiland een van de groot-
ste stortplaatsen voor kernafval
was van de Sovjetunie. Duizen-
den tonnen met radio-actief

kernafval zijn de afgelopen de-
cennia in het geheim in zee ge-
dumpt bij Nova Zembla, zei
Solotkov toen.
„De stortingen van de tonnen
kernafval van de nucleaire ijs-
brekers zijn een molshoop verge-
leken met de berg afval van
Sovj et-nucleaire vloot", oordeelt
een woordvoerder van Green-
peace in Londen. „Dit is de aan-
kondiging van een oncontroleer-
bare vloedgolf.
Het hoofd van het Noorse Bu-
reau voor bescherming tegen
atoomstraling, Knut Gussgard,
noemt de nieuwe gegevens ve-
rontrustend. „Als het werkelijk
gebruikte brandstof-staven zijn,
valt het te overwegen om ze naar
boven te halen. Het betekent een
groot gevaar voor radio-actieve
besmetting van de zee daar".

Officier van justitie mr Van der
Hark: „Zo blijkt weer eens dat bin-
nen bedrijven niet te veel functies
in een hand gegeven moeten wor-
den." " De bemanning van de space-shuttle Atlantis op weg voor een 'oefen-vlucht'. Het ruimteschip koos evenwel niet echt het luchtruim. De te volgen

procedure duurde tot en met de 'countdown. Op 23 maart begint Atlantis
aan de daadwerkelijke ruimtereis.

VOEREN - De gemeente Voel*
wil een rechtszaak aanspannen
gen OVAM, de Openbare Vlaa^Afvalstoffenmaatschappij. OV^Jhad aan Voeren een milieuhef""
van 4,8 miljoen frank opgelegd-
gemeente was in beroep gega^
maar dat werd verworpen.

OVAM kreeg de heffing opgeld
omdat Voeren twee jaar ge\eo
huishoudelijk afval illegaal had 8
stort of naar Wallonië had gebrac"

Voeren wil
geding starten

merking komen, conform
de richtlijnen van het Ge-
neesmiddelen Vergoe-
dings Systeem. Zo kunnen
zij de juiste medicijnen
voorschrijven zonder dat
de patiënt hoeft bij te beta-
len. Dit boekwerk is tot
stand gekomen door sa-
menwerking tussen de
medische staf van het
AZM, de leden van de
Apothekers Vereniging
Maastricht en de regionale
Huisartsen vereniging.

naar hun kwaliteit in ver
houding met de prijs.

Formularium
aangeboden

MAASTRICHT » De di-
rectie van de ziektekosten-
verzekeraar VGZ ontvangt
vandaag het Eerste Regio-
naal Formularium uit han-
den van drs A. Beysens,
voorzitter van de Farmaco-
therapeutische Commissie
Maastricht. Dit formula-
rium is een soort lijst van
geneesmiddelen en hun ei-
genschappen. De medicij-
nen zijn geselecteerd op
hun therapeutische wer-
king en daarbij is gekeken

Het Formularium is be-
doeld als hulpmiddel voor
medicijnen voorschrijven-
de (huis)artsen en bevat
medicamenten die voor
vergoeding door de ziekte-
kostenverzekeraars in aan-

Zwaar weer voorspeld
voor vleesveehouderij

houder in Nederland kan zich
de luxe van die extensiteit
veroorloven?", zo stelde ir.
Terberg de vraag. Volgens
hem is de eis 'dodelijk voor
de Nederlandse vleesveehou-
derij'.

ting. „Toch zal de rentabiliteit
van de vleesveehouderij nog
zwaarder onder druk komen
te staan. Er is zwaar weer op
komst," zo voorspelde ir Ge-
rard Terberg van het Pro-
duktschapvoor Vee en Vlees.

BAEXEM - Nu al hebben
vleesveebedrijven moeite om
het hoofd boven water te hou-
den. Tot die constatering
kwam gisteren tijdens de al-
gemene vergadering van de
Afdeling Roodvleesproductie
van de Bond voor de Rund-
veehouderij van de Limburg-
se Land- en Tuinbouwbond
in Baexem Frank Kessels van
de Dienst Landbouwvoorlich-

De toonzetting van de inlei-
ding van de voorzitter van de
Bond van Veehandelaren, Jan
Diepenveen, was optimisti-
scher. Toch kwam ook hij tot
de vaststelling 'dat de vlee-
sprijzen nog lang niet zijn
hersteld. „Wel is een einde
gekomen aan de stroom van
dieren uit het Oosten. Als ge-
volg hiervan is er een over-
schot aan slachthaken ont-
staan".

Volgens Diepenveen is dat
niet zonder gevaar. Varkens-
slachterijen kampen met het-
zelfde probleem. In Ede ging
onlangs een varkensslachterij
failliet. Twintig veehandela-
ren gingen daardoor voor 2,5
miljoen gulden de boot in.

Als gevolg van de quotering
van melk en de superheffing
op teveel geproduceerde
melk werd in toenemende
mate vleesvee gehouden. Als
gevolg hiervan verdubbelde
in Nederland in korte tijd het
aantal meststieren en zoog-
koeien. In andere EG-landen
was dat niet anders. Het ge-
volg van die aanwas was dat
in 1991 900.000 ton rundvlees
tegen interventieprijs uit de
markt werd genomen en op-
geslagen. Naar verwachting
beloopt de zelfvoorzienings-
graad dit jaar 106 procent. Om
die reden heeft de Europese
landbouwcommissaris Mac
Sharry voorgesteld om de in-
terventieprijs voor rundvlees
in drie jaar tijd met 15 procent
te verlagen.

Colditz
te koop

Dales: scholene
hele dag open

voor allochtonen
DEN HAAG - Er moet v^rj,
den nagegaan of het opens j.
len van de scholen van a«Jp
uur 's ochtends tot zes üül&
avonds een goed antwoord^]
op de bestaande problenM;
met de integratie van a**°.ij!
tonen. Verder moet woröih

overwogen met nieuwkofl 1 \
in Nederland een immigr*y^rof inburgeringscontract a» ft
sluiten. Jj
Het contract verplicht tot "^volgen van een cursus W A
Nederlandse taal en c° $'maatschappelijke oriënta w
Inruil daai-voor wordt een y
tieve toeleiding naar de fl
beidsmarkt geboden. J»
Deze twee voorstellen sta-js.
in een nog vertrouweW^i
conceptbriefvan minister p
les (coördinator minde'j*
denbeleid) aan de Tw'Ltjr
Kamer. Volgens het rnin'yi
rie van Binnenlandse Za* ,
zijn er overigens verschil'^'de concepten in omloop 1

staat het nog niet vast h°eX
brief, die op zijn vroegst'>:
gende week wordt verstil1- 1 g

eruit gaat zien. .

DRESDEN - Het kasteel Cjj(C,
ditz, waar gedurende fttTweede Wereldoorlog Ned^landse, Poolse, Britse .^
Franse officieren gevang^
werden gehouden, staat .^
koop. De autoriteiten in OO
Duitsland hebben het ge*^
genkamp waar enkele vaJ1ap'^
meest spectaculaire ontsti
pingspogingen plaatsvond A
in de oorlog, gisteren te *°jk
gezet. Ze zijn op zoek f^pi
een koper die van het m. firrH
eeuwse kasteel een toerist b(
attractie kan maken. l\

Het sombere fort staat op (
klif en torent uit boven .g
plaatsje bij Leipzig. De las
ste gevangenen werden
ondergebracht, velen die ,
andere kampen waren °. e
snapt. Op dit ogenblik is .
kasteel een ziekenhuis "*'geestelijk gehandicapten- f

Colditz kreeg bij een br**(
publiek grote bekendh^door de gelijknamige seït i
van de Britse televisie, e
ook in Nederland werd ui**
zonden.

Mr J. Huurman
raadsheer bij

Hof Den Bosch
MAASTRICHT - Bij konink-
lijk besluit is mevrouw mr J.
Huurman-van Asten, thans
rechter in de Arrondisse-
mentsrechtbank Maastricht,
benoemd tot raadsheer bij het
gerechtshof in 's-Hertogen-
bosch. Vrouwelijke rechters
in een Hof plegen te worden
aangesproken als 'mevrouw
deraadsheer.

Tenslotte waarschuwde Die-
penveen voor de risico's van
verruiming van betalingster-
mijnen. Supermarkten in
Frankrijk en Italië betalen in
toenemende mate pas na 30
tot 90 dagen. Het werkt door
in het handelscircuit en is fu-
nest voor de vleesveehoude-
rij."

Daartegenover staat dat de
zogenoemde stierpremie, die
thans fl. 105,- per dier be-
draagt, zou worden verhoogd.
Voorwaarde is echter dat de
aanvrager over één hectare
groenland per twee stieren
beschikt. „Maar welke vee-

Van 1980 tot 1987 was me-
vrouw Huurman aan de recht-
bank in Maastricht verbon-
den als officier van justitieen
in de daarop volgende jaren
als rechter. Tegelijk met haar
benoeming tot raadsheer in
Den Bosch is mevrouw Huur-
man tevens benoemd tot
rechter-plaatsvervanger in
Maastricht. Zij blijft wonen in
Cadier en Keer.

van buitenlandse concurren-
ten kunnen verzwakken als
de Nederlandsestaat de ver-
loren gaande belasting op eni-
gerlei wijze probeert te verha-
len.

PEKING - In de Chinese
provincie Henan is een bus
die boeddhistische bede-
vaartgangers vervoerde
naar een heilige berg van
een brug gestort.

Busongeluk
in China:
28 doden

Achtentwintig inzittenden
werden gedood en 38 an-
deren raakten ernstig ge-
wond.

Nederlandse bedrijven kun-
nen sinds tien jaar in België
een vestiging openen die be-
paalde activiteiten voor ande-
re delen van de onderneming
uitvoeren. De Belgische staat
belast die activiteiten veel
minder dan de Nederlandse
overheid. Daardoor betaalt zo
een bedrijf in Nederland min-
der belasting over behaalde
winst. In sommige gevallen
hoeft in België helemaal geen
belasting te worden betaald.

’België-route ’ blijftvoor bedrijven
Tweede Kamer tolereert

belastingontduiking
DEN HAAG - De Tweede
Kamer stemt ermee in dat een
waarschijnlijk behoorlijk deel
van het Nederlandse bedrijfs-
leven een aanzienlijk bedrag
aan vennootschapsbelasting
in dezak houdtvia de zogehe-
ten België-route.
In een bespreking achter ge-
sloten deuren is de Kamer
gisteravond akkoord gegaan
met het voorstel van staatsse-
cretaris Van Amelsvoort van
Financiën om geen werk te
maken van de uitwijk-manoe-
vre van het bedrijfsleven. De
bewindsman heeft de kamer-
leden niet verteld hoeveel
geld de schatkist misloopt
door de België-route. Enkele
duizenden ondernemingen
zouden gebruikmaken van de
truc.

Politieagent
neergestoken

uit Best neergestoken

BREDA - Een 34-ja^
hoofdagent van de polit'*-■Breda is gistermorgen vr^neergestoken tijdens een a
houding in de Terheijö
straat. De agent werd tijd
een achtervolging met .(
mes in de buik en schoU
gestoken. Het slachtoffer^zwaar gewond overgebra
naar het St. Ignatiuszie* j
huis waar hü inmiddels
geopereerd. Hij verkeert v
ten levensgevaar.
De hoofdagent was san J
met een vrouwelijke col a
getuige van een beroving- A
het moment dat de twee ag J
ten het slachtoffer te &J
schoten ging een van de J

ders er vandoor. Bü de «j-j
tervolging werd de n?*ö
agent door de 23-jarige v

Het ongeluk gebeurde
toen de buschauffeur
moest uitwijken voor een
vrachtwagen en een trak-
tor die hem op de brug
tegemoetkwamen. Toen de
bus van de brug afstortte
explodeerde de brandstof-
tank.

Volgens Van Amelsvoort is
het zinloos om de betrokken
bedrijven aan te pakken. Het
zou hun positie ten opzichte

Tot nu toe hield de belasting-
dienst een stok achter de deur
door de bewuste bedrijven
voor te houden dat er mis-
schien wel maatregelen zou-
den komen.

BisdomRoermond
bestelt 100.000
medailles bij

Van onze verslaggever

Vrijdag 28 februari 1992 «114

’Oefenvlucht’
Limburgs Dagblad

Officier van justitie eist anderhalf jaar celstraf
’Manusje van alles’ lichtte
baas op voor bijna 9 ton

HEM^

TgieiklkTè^
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(Tot en met 29 februari) j?
8

De normaalste zaak van de wereld.-JU

Vlechtersbedrijf Akkoord
Boschstraat 27, Brunssum

zoekt met spoed

ERVAREN IJZERVLECHTERS
HULP-IJZERVLECHTERS

LEERLING-IJZERVLECHTERS
Sollicitatie na telefonische afspraak

045-254592 tot 13.00uur 01272

DER IWHiNiI - SPEZIAUST
I»!*>MJ;U GARANTIERT:
AUCH IN i.iJ»:«fi^t^ViJ:i;l

KÖNNEN SIE IHRE TRAUM-
KÜCHE FINDEN.

Anfahrl: Mo-Fr ooo^oo Landstr. 6,
Von Sittard auf die Bsó in 143ü-18" - 5135 Selfkant-Wehr,
Richtung Gangelt Urn Sa 00 Tel. 0 24 56/12 67

/# ALARM ÜL106-Il£
ALSELKESECONDETELT

Maak er verstandiggebruik van.

GECONSIGNEERDE
GELDSOMMEN

In de Nederlandse Staats-
courant van 5 februari
1992 is ingevolge de Wet
op de consignatievan gel-
den een opgave gepubli-
ceerd van geldsommen
die in de loop van het jaar
1987 in de consignatiekas
zijn opgenomen en die nog
niet aan de rechthebben-
den zijn uitgekeerd.
Exemplaren van genoem-
de Staatscourant zijn ver-
krijgbaar bij de SDU,
Christoffel Plantijnstraat 1,
2515 TZDen Haag.
Telefoon070-3789880.

Publikatie van het
ministerie van Financiën Li

Rolluiken
(Heroal-systeem)

Zonwering
Kunststoframen

P. Greymansstraat 18
SCHINVELD

tel. 045-256371
Vraag vrijblijvend

prijsopgave

BT|4iVi*|j*jiJ

I f* i ï

L \i\inJ^^^^^/

Die schönste Verbindung von Leben und Wohnen

S I Bk *ill

5 100 aachen, wirichsbongardstrafie IS
iJW^^i^^^^^P^^B gegenüber clisenbrunncn
■ÉfiriAÉÜÜÜIÜH celefon 0949-241/407919-20
[P] bp-parkhaus wirichsbongardstra&c

ROERMOND - Het activiteitenee»
trum van het bisdom RoermoiJheeft 100.000 medailles bijbeste
om daarmee zijn op Europa geric
te herevangelisatiecampagne 'ondersteunen. De eerste ÏOO.IW
medailles, gemaakt in een fabriek'
Florence en geweid door de P al!
waren binnen één week de deur $

Eerder, in 1985, na het bezoek *de Paus aan Nederland, liet hetDj
dom Roermond in Florence 650 1'
pauskruisjes maken en in 1988.
het kader van het Mariajaar, 300"
Mariamedailles.

Volgens de perschef van het b 1
dom, Ad Jansen, was de vrajj
'overstelpend. Om organisatorisch
redenen worden slechts schrift el*
ke aanvragen in behandeling gen!
men. De medaille, voorstellend
aarde met daarin het kruis vi
Christus, werd ontworpen door "caris dr J. Punt, aan wie de I";
schop van Roermond de herevaOß
lisatie in zijn diocees heeft gede'
geerd.

De rechtbank doet over veertien da-
gen uitspraak.



’Heerlen geeft zichzelf
brevet van onvermogen’

Afzien van vertrouwenscommissie wekt grote verbazing In vijftien procent van de geval-
len werd niet de nummer één,
maar de nummer twee van de
vertrouwenscommissie be-
noemd, en ook dat is voor de
Kamer acceptabel. In het leeu-
wedeel van de gevallen werd
echter gewoon de nummer één
van de vertrouwenscommissie
als burgemeester benoemd.

aangedragen argumenten vin-
den.

D.EN HAAG - „Ik heb het nog
fret meegemaakt dat een stadvan die omvang geen vertrou-
wenscommissie instelt. De ge-
meenteraad van Heerlen geeft
Zichzelf daarmee een brevet vanonvermogen. Je pleegt dan toch
'nbreuk op het beleid de benoe-
ming van burgemeesters verre-
gaand te democratiseren," zegt

geprikkelde PvdA-Kamerlid
fMts Niessen, de
"Urgemeesterslobbyist' van de
sociaal-democraten. wordt benoemd die eigenlijk

niet gewenst is", zegt Niessen:
„De vertrouwenscommissies
hebben zeker de laatste twee jaar
veel invloed gehad."

nooit

Volgens de woordvoerster zou
het de eerste keer zijn dat om de
genoemde redenen van een ver-
trouwenscommissie wordt afge-
zien. Dat gebeurt wel eens een
enkele keer bij herindelingen,
maar normaal gesproken toch

Daarnaast leeft het gevoel dat de
echte beslissing toch in Den
Haag wordt genomen. Bij recen-
te benoemingen in Brunssum en
Vaals werd kandidaat nummer
één van de vertrouwenscommis-
sie door zowel commissaris van
de koningin Emile Mastenbroek
als minister len Dales van Bin-
nenlandse Zaken gepasseerd.

Van der Heijden hoopt dat de
raad van Heerlen nog op zijn
stappen terugkeert. „Als burge-
meesterswoordvoerder van het
CDA kan ik ook geen ander
standpunt innemen." Het Ka-
merlid zegt uit ervaring te weten
hoe moeilijk het is lekken (naar
de pers) te voorkomen. „Maar ik
zou er op voorhand niet van uit-
gaan dat daarover geen binden-
de afspraken te maken zijn in de
vertrouwenscommissie. Het zijn
toch volwassen mensen."

Dat wordt beaamd door de
woordvoerder van de CDA-frac-
tie in de Tweede Kamer, Frans
Jozef van der Heijden. „Dales
heeft recentelijk in een circulaire
aangegeven dat zij het nauwe-
lijks nog mogelijk acht burge-
meesters te benoemen zonder de
vertrouwenscommssie te horen.
De invloed van zon commissie
is veel groter dan men in Heerlen
mogelijk vermoedt."

De PvdA was woedend en ver-
onderstelde dat deze zet alleen
werd gedaan omdat allang was
besloten dat van Zeil burge-
meester moest worden. Wellicht
zijn ook nu binnen de Heerlense
coalitie (CDA, VVD en PvdA) af-
spraken gemaakt over (al dan
niet) gewenste kandidaten.

Zes jaar geleden besloot de raad
van Heerlen overigens ook al
geen vetrouwenscommssie in te
stellen. CDA en VVD voerden
daarvoor ook toen als reden aan
dat dit geschikte kandidaten zou
afschrikken.

Ook PvdA'er Niessen noemt de
opstellingvan de Heerlense frac-
ties 'curieus. Hij is wat boos
over die opstelling. Het is juist
de PvdA die veel waarde hecht
aan de vertrouwenscommissies,
als beste 'surrogaat' voor de door
de sociaal-democraten gewenste
gekozen burgemeester. In hetre-
geerakkoord hebben CDA en
PvdA afgesproken dat het advies
van de vertrouwenscommisie al-
leen nog in uitzonderlijke geval-
len zal worden gepasseerd door
de minister van Binnenlandse
Zaken.

In dezelfde week als waarin het
Limburgs Dagblad een kruidige co-
lumn van Jos Frusch, het Maas-
trichts Conservatorium betreffend,
publiceerde (donderdag 20 februa-
ri), deponeerde drs Jan Radema-
kers (de enige drs op het conserva-
torium, maar desalniettemin....) een
tussentijds rapport over de ontwik-
keling van de kwaliteitszorg binnen
het instituut in de postvakjes van
de docenten.

Conservatorium

In deze rubriek neemt de re-
dactie brieven van lezers op.
De redactie hoeft het niet
eens te zijn met de inhoud.
De brieven dienen betrekking
te hebben op publicaties in
deze krant en moeten kort en
zakelijk zijn. Te lange brieven
worden ingekort of geretour-
neerd. Een ingezonden brief
moet voorzien zijn van naam,
adres en telefoonnummer.
Brieven op rijm, of brieven
die oproepen tot acties of
aanzetten tot geweld of an-
dere onwettige daden, wor-
den niet geplaatst. Datzelfde
geldt ook voor brieven met
onwelvoeglijk taalgebruik en
beledigingen. Anonieme
brieven worden evenmin ge-
plaatst.

Vunderink
In het LD van 20 februari jl. werd
een uitvoerige beschouwing gege-
ven over schaatser Robert Vunde-
rink. In het LD van 21 februari
wordt terecht uitvoerig ingegaan op
het succes van Bart Veldkamp. Ook
wordt aandacht besteed aan de mar-
telgang van Thomas Bos. Wat ik
echter in uw sportverslag mis, is de
Olympische gedachte, want Vunde-
rink die een zeer verdienstelijke
vierde plaats behaalt, wordt in geen
enkel van uw sportverslagen ver-
meld. Bij uw sportverslaggevers telt
alleen de glorie of de afgang, maar
de prestatie van iemand die de
Olympische gedachte verwezen-
lijkt, wordt niet vermeld.
Sportjournalisten wees en blijf
sportief.
ROERMOND J.Hectors

„De raad van Heerlen móet later
niet zeuren als er straks iemand

Het CDA-Kamerlid haalt ter sta-
ving van zijn bewering door Da-
les gepresenteerde cijfers aan.
Van de 109 burgemeestersbenoe-
mingen in de periode 1 januari
1990 tot 1 augustus 1991 waren er
maar vier waarbij essentieel van
het advies van de vertrouwens-
commissie werd afgeweken. De
Kamer kon zich in de daarvoor

„Dat de vertrouwenscommissies
geen invloed zouden hebben
werpen wij verre van ons," rea-
geert een woordvoerster van de
bewindsvrouw. „Natuurlijk blijft
de minister verantwoordelijk
voor de benoemingen, maar de
vertrouwenscommissie is toch
voor de raad hét middel om in-
vloed uit te oefenen. Het is ook
zeer twijfelachtig of het afzien
van zon commissie meer ge-
schikte kandidaten oplevert,"
merkt Binnenlandse Zaken op.

'n Den Haag wekt het bericht"at de raad van Heerlen naar alle
Waarschijnlijkheid zal afzien van
■tet instellen van een vertrou-
wenscommissie die moet advise-ren over de opvolger (m/v) van
'j*e op 1 septembervertrekkende
bUrgemeester Piet van Zeil, nietaUeen verbazing, maar ook wre-
yel- Alleen de CDA-fractie in{■teerlen moet nog een definitief

nemen, maar zal reke-
**lng houden met de breder le-
ende gevoelens binnen de raad.
**n belangrijk argumentvoor de
Ultzonderlijke stap: de fracties
j'rezen dat de strikt vertrouwelij-
*e aanbeveling van de vertrou-
wenscommissie toch in de krant?al belanden, wat respectabele
/kandidaten ervan zou kunnenWeerhouden te solliciteren.

DOOR ANGELI POULSSEN

JbASTlCHT - „Hoewel het voe-
ësnivo in Nederland zeer hoog
Vertoont ongeveer eenkwart van

'll^, ..Patiënten ondervoedingsver-
■^q Jnselen wanneer ze opgenomenraen voor een operatie. Door de-
jojjPatiënten een aantal dagen lang
jgr een andere manier te voeden,

[Ik eit de weerstand zodanig dat de
ior, op infecties en andere post-
iv r̂aueve complicaties beduidend
i0t) hindert. Daardoor zou de totale
»j^Jlameduur zelfs tien dagen ver-
v0*"\kunnen worden," stelt dr. M.PJrL^Meijenfeldt, chirurg in het Aca-è Ziekenhuis Maastricht,

fb
K§rtVeer 10 tot 35% van de Patièn-
"jjp z*cn melden voor een zware

ratie' zoais bijvoorbeeld maag/
*fie, zijn verzwakt. Ze
$lo nn dan soms rninder -witte

6 ■ criaampjes of te weinig eiwit-
«Ülëi, 'n verge"Jking met gezonde
TW -Sen' Ongeveer een op de tien
Wienten blijkt desgevraagd ook
jv ' gewicht te hebben verloren.
SL Verschijnsel wordt depletie ge-
K. J^d, een tekort aan celmassa,
TOn °or et ücbaam minder func-

t6r^' r *s dan sPra'ce van een
C s'°fing van de balans in de stof-
>!in *ng' omdat de patiënt geen
ÏVe'rrieer neeft om te eten en zo te
(tjj^ig voedingsstoffen binnen-

Of omdat de stijd tegen de
jpat j*e meer energie vraagt dan de
ila»ei.nt met zÜn normale eetpatroon
f n behappen.

Conditie
"Jt-ënt hebben een groot aantal pa-upero ongeveer tien dagen voor de
yan htie laten opnemen. Een aantal
'Sedi kreeg speciale voeding, toe-
darrr!td via de aderen of net maag/

Woo anaal- anderen kregen ge-
el^ " voedsel. Na de operatie bleek
s*echt°°ra* dieëenen die. in een erg
rn en e conditie werden opgeno-
men^ 1 baat hadden bij de extra
dedp 1ng- ?ij herstelden snelleren er
voo n zich minder complicaties

(of i ' z°als het lekken van de wond
(Catie £ties- B'J een ernstige compli-
(.*«oinSf

an net zi Jn dat de patiënt
'het zuSu

S twee maanden langer in
»?Oü le*enhuis moet blijven en het
(ItUtj mo°i zijn als we dit zouden
?ther vo°rkomen met voedings-

*apie," aldus von Meijenfeldt.

Door extra voeding beter
resultaat bij operaties

Opnameduur zou tien dagen verkort kunnen worden HBO-Raad evenwel weten, met die
beknotting van harte te kunnen in-
stemmen. Vreemd, dat een lid van
dat college onlangs liet weten, dat
niet een fusie met het Brabants
Conservatorium, maar veeleer de
reductie van de eerste fase arbeids-
plaatsen gaat kosten

" Prof. dr P. Soeters,
hoogleraar in de heelkunde
en dr M. von Meijenfeldt,
chirurg aan het AZM. ,JHet
is jammer dat de medische
wereld nog zo weinig aan-
dacht besteedt aan voe-
ding."

Foto: FRITS WIDDERSHOVEN

De tussen Hans Besselink en Léon
Schoenmakers te traceren periode-
van-overgang heeft een interim-
directie gekend, diezich merkwaar-
digerwijze nog steeds op de borst
klopt voor de wijze waarop zij een
bezuinigingsoperatie binnen het
conservatorium heeft gerealiseerd,
die voornamelijk tot ontslagen, af-
vloeiingsregelingen en hakken met
botte bijl in, soms vitale, deeltijden
leidde. Nu diezelfde interim-direc-
tie - met het oog op verkorte stu-
dieduur en fusieplannen met Til-
burg - andermaal door het college
van bestuur van de RHM op appèl
werd geroepen, zal ze zich, autori-
teits- en plichtsgetrouw als ze is,
weer adequaat van haar opdracht
kwijten, tot barstens toe bewogen
door sociale solidariteit en een door
Tilburg opgelegde 'studiesfeer. De
medezeggenschapsinstanties van
de RHM/Conservatorium zien even
af.

Met alle waardering voor de reactie
van H. v. Loo uitKerkrade met zijn
ingezonden brief 'Scheidsrechter'
(22-2-92), moet ik toch kwijt dat hij,
zoals hij zelfook aangeeft, geen ver-
stand van voetballen heeft. Wie
woensdag 19-2-1992 Roda JC-Vites-
se gezien heeft, kan weer meepraten
over een blunderende fluitist, voor-
al tijdens de tweede helft.

Scheidsrechter 3

HEERLEN H.J. Vestjens
(Door redactie ingekort)

Ik kan iedereen verzekeren dat het
op dit terrein droevig gesteld is.
Dan meent H. v. Loo dat het niet
goed gaat met Roda JC. Niets is
minder waar, kijk naar de ranglijst
en de resultaten in de bekerwed-
strijden.

Er zijn van die rekenaars op school.
Na veel gezwoeg komen ze tot de
uitkomst dat een nieuwe fiets drie
gulden kost en de bel erop vierhon-
derd. „Geeft niet, mevrouw Si-
mons", zegt de meester op de
ouderavond, „Hansje is een aardige
jongen, maar boekhouder zal hij
wel niet worden".

Plan Simons
jd-» ,f . ngstherapie beïnvloedt ook
jVan h erkracht en dus de werking
j^erri art- Het he^e immuunsys-
"*^ifi Wordt £r sterker door. De voe-
der' i

we toedienen heeft geen
bourale samenstelling. Het is opge-

Kjn uit componenten die afgeleidvan een normaal, volwaardig

dieet. Het gaat er alleen om dat het
voedsel regelmatig en in de juiste
doseringen ingenomen wordt en
daarom moet er altijd een controle-
rende arts of verpleegkundige aan-
wezig zijn. Als je de huisartsen of
wijkverpleegkundigen zou kunnen

inschakelen bij de voedingsthera-
pie, dan zou men zich thuis kunnen
voorbereiden op de operatie. En
dan wordt het ook economisch inte-'
ressant voor de ziekenhuizen," licht
prof. dr P. Soeters, hoogleraar in
de heelkunde aan het AZM, toe.

„Hoe een patiënt een zware operatie
doorstaat is afhankelijk van zijn
leeftijd, of hij last heeft van chroni-
scheziektes, de conditievan hart en
longen en van die zogenaamde de-
pletie. Aan de eerste factoren kun-
nen we weinig veranderen, maar

het verlies van celmassa kunnen we
bestijden met voedingstherapie.

Daarom is het zo jammer dat de
medische wereld nog zo weinig aan-
dacht besteedt aan voeding," be-
sluit Soeters.

nieuws analyse
geen ijzer met handen kon bre
ken.

Krasse taal over Beeker
bedrijvenpark voorbarig

Zie je mevrouw Simons rood aanlo-
pen? Ze pikt het niet. Oh nee. „Mijn
Hansje Simons wordt later staatsse-
cretaris van Volksgezondheid". En
zo geschiedde. Moet ik nog verder-
gaan? Goed dan. De meester was
slim. Hij ging gewoon dood in
plaats van ziek te worden.
LANDGRAAF Bert Fermin

DOOR ERIC VAN DORST Roda JC 2
Hierbij een reactie op het ingezon-
den stuk van de heer Vestjens van
zaterdag 22 februari, waarin hij zich
zeer negatief uitlaat over verslagge-
ver Ivo op den Camp.

Frusch' visie op de status quo is vrij
realistisch en laat weinig ruimte
voor geloofwaardige kwaliteit.
Drs Rademakers klopt zichzelf op
de borst, omdat hij zoveel tijd en
energie heeft gestoken in het schrij-
ven en herschrijven van allelei
(deel)rapporten. Hij beklaagt zich
over het tempo waarin de door hem
gevraagde informatie door de do-
centen wordt aangeleverd: „Daar-
naast liggen er nog andere werk-
zaamheden" op de onderwijskundi-
ge te wachten. Desalniettemin
„blijkt, dat de meeste studenten
voor het Maastrichts Conservato-
rium kiezen vanwege de kwaliteit
van de hoofdvakdocent, de kwali-
teit en het niveau van de opleiding
en de studiesfeer". Ach ja, denk je
dan onwillekeurig, waarom zou je
vanuit kamer 105, waar drs Rade-
makers op docenten zit te wachten,
niet een andere visie kunnen ont-
wikkelen over de (kwaliteits)toe-
stand van het conservatorium dan
de heer Frusch vanuit Heerlen. Je
moet al met een visionaire black-
out behept zijn om in deze barre tij-
den het begrip 'studiesfeer' als een
specifiek pré van het Maastrichts
conservatorium te kwalificeren. De
film 'Apocalypse now' is aan drs
Rademakers blijkbaar niet besteed.
De 'kwaliteit van de hoofdvakdo-
cent' - die drs Rademakers nota
bene bij het herschrijven van een
rapport over kwaliteitszorg op in-
formatie laat wachten - trekt menig
student naar Maastricht, bij voor-
beeld om zich voor te bereiden op
het Deutekom Concours. Over de
kwaliteit van de bijvakdocenten,
die herhaaldelijk op vele tientallen
studentenzitten te wachten die zich
blindstaren op het hoofdvak of aan
concoursen en tournees deelnemen,
laat drs Rademakers zich niet zo
specifiek uit. Dat is een omissie; ten
eerste omdat zij - in tegenstelling
tot de zeer mobiele hoofdvakdocen-
ten - de stabiele ruggegraat van het
onderwijsbestel vormen; ten twee-
de omdat zij altijd weer de dupe
blijken van de discrepantie tussen
hoofdvak en bijvak, een typisch
Maastrichtse 'cultuur', die steeds
weer tot frustraties leidt wanneer er
tussentijds een balans van de vorde-
ringen wordt opgemaakt. Er wordt
minder op de status van de bijvak-
ken gelet dan wel op de voortgang
van het hoofdvak. Het hartzeer van
de bijvakdocenten zal Hartsuiker
zeker nog signaliseren. Om zich ver-
volgens 'kapot' te schrikken. De
beeldspraak van de 'botte bijl', die
Frusch mij 'onbezonnen' liet hante-
ren, is een journalistieke vrijheid,
die ik niemand kan verbieden. Wan-
neer ik het saneringsproces met een
andere beeldspraak - „Zachte heel-
meesters maken stinkende won-
den" - zou hebben aangepakt, zou
ik de kwaliteitszorg niet serieus ge-
nomen hebben. Ik was trouwens
voorzitter van de desbetreffende
commissie, maar drs Rademakers
blijkt mijn naam 'ausradiert' te heb-
ben. De instelling van een werk-
groep, die een nieuw perspectief
voor de ■ opleiding Schoolmuziek/
Algemene Muzikale Vormipg - een
gerenommeerde Maastrichtse spe-
cialiteit - moest schetsen, was
eveneens mijn initiatief. In het des-
betreffende rapport is er evenwel
sprake van 'de directie. Nu deert
geschiedvervalsing me niet, zolang
het doel maar wordt nagestreefd.
De situatie binnen het conservato-
rium is nu weer zo, dat rapporten
'ad acta' worden gelegd.

waarop het Kroonbesluit was ge-
nomen. Als de vereniging tegen
de eerstvolgende bouwvergun-
ning weer bezwaar maakt, kan ze
alle stukken en pleitnota's als-
nog inbrengen. En uit geen van
die stukken blijkt dat die be-
hoefte er toen was. Mijn conclu-
sie is in elk geval dat het Kroon-
besluit dan alsnog onrechtmatig
wordt verklaard en het bestem-
mingsplan zijn rechtskracht ver-
liest. Nieuwe bouwvergunnin-
gen voor Technoport Europe
kunnen dan niet meer worden
afgegeven."

ELEEN - „We kunnen door
mep k besluit ligt er. En daar-op basta!" Burgemeester Van
gin hem van Beek gebruikte be-
krjtiV?ri S Jaar krasse taal om alle
bed ■ op hetKroonbesluit over
Pc (TpE-npark Technoport Euro-
WuivJ. ,in zi Jn gemeenteweg te
thems Wellicht was Van Goe-
v°orh Stoere houding toen wat

Teunissen uit Bunde. Die vindt
dat Boukema een inconsequente
uitspraak heeft gedaan, gezien
de geuite kritiek en bedenkingen
op het Kroonbesluit. In de moti-
vatie van de voorzitter ziet Teu-
nissen zich echter gesterkt in
zijn overtuiging dat het Kroon-
besluit gebaseerd is op drijfzand.
Hij denkt een hele grote kans te
hebben helemaal gelijk te krij-
gen, als Boukema het schor-
singsverzoek van de eerstvolgen-
de bouwvergunning voor het
Beeker bedrijvenpark moet be-
oordelen.

immers plechtig beloofd dat ze
op de naleving van die voor-
schriften zullen toezien. En
waarom zou hun woord of de be-
oordeling daarvan door de voor-
zitter van de afdeling Recht-
spraak in twijfel getrokken
worden?

één punt is gebaseerd op een on-
juiste aanname. Dat 'laatste is
volgens Boukema echter van on-
dergeschikt belang, evenals voor
de dagelijkse praktijk zijn op-
merking dat het gebruik van het
bewuste kantorengebouw waar-
schijnlijk niet binnen de voor-
schiften van het bestemmings-
plan past. Burgemeester en
wethouders van Beek hebben -
zo memoreert Boukema ook -

Maar wat zegt Koster: „Het resul-
taat telt". Wat is er in Kerkrade ver-
anderd sinds Jan Reker weg is?
Helemaal niks. Er zit geen lijn in
het spel en geen tempo.

Op den Camp schreef gewoon de
waarheid. De heer Vestjens moet
ook eens een andere krant lezen,
waarin de trainer van RKC schreef'
„Ik heb in mijn trainersloopbaan
nog nooit een ploeg gezien die zo
negatief voetbalt als Roda JC".

Voor dergelijk voetbal lopen men-
sen niet meer warm. Stel jevoor dat
zoiets ook nog mee doet aan Euro-
pees voetbal, dat zou dan een heel
grote blamage zijn. Als alles lukt in
Aken, krijgen we daar een heel
nieuw Alemannia. Dan kunnen we
daar weer naar beter spel gaan kij-
ken en dat zou voor Roda JC hele-
maal de genadeklap zijn.
SCHINVELD V. Bure

met het standpunt van de conserva-
toriumdirecteur bekend - liet de

Jos Frusch laat in zijn lezens- en
behartenswaardig column minstens
twee bestuurlijke danwel directio-
nele componenten buiten schot,
hoewel ze nauwelijks aan de door
drs Rademakers geprezen 'studie-
sfeer' hebben bijgedragen. Het Col-
lege van Bestuur van de Rijkshoge-
school Maastricht, zijnde het be-
voegd gezag, heeft zich in zijn
beleid met betrekking tot het con-
servatorium vrijwel uitsluitend
door onkunde en opportunisme la-
ten leiden. Een, ook kwalitatieve,
meerderheid van de conservato-
riumdirecteuren - Maastricht in
het goede gezelschap van Amster-
dam, Rotterdam, Den Haag en
Utrecht o.a. - heeft zich met goede
argumenten tegen het advies van de
commissie-Halberstadt, die de eer-
ste fase van zes tot vier jaar wil
beknotten, verzet. Het college -

berL^°nmkuJk Besluit over hetarijvenpark lijkt immers toch<JerL^uWaterdicht als van eensm! „? zwaarwichtige beslis-sSL g
o °£den verwacht, zotelde mr P. Boukema, de vóor-£ t

Va" df fdeling Recht-Praak van de Raad v|n statej*«-ze week vast.
Jjzijn afwijzing van het schor-ngsverzoek over een bouwver-
Wmg H°°T een kantorenge-gouw op TPE merkt hij op, datei Kroonbesluit met goed is on-erbouwd en zelfs op minstens

Wie kennis neemt van Bouke-
ma's uitspraak, zou op dat idee
kunnen komen. In navolging
van de Vereniging geen uitbrei-
ding vliegveld Beek die het
Kroonbesluit aan de kaak heeft
gesteld op dringend advies van
hoofddocent publiekrecht mr J.

Teunissen: „Basta zoals Van
Goethem heeft gezegd, is het ze-
ker nog niet. Boukema consta-
teert onder meer dat de grote
behoefte aan een dergelijk ter-
rein in Zuid-Limburg moet wor-
den betwijfeld. De Kroon ging er
.bij de afwijzing van de bezwaren
wel vanuit, dat die behoefte er
was. Boukema kan die bewering
niet stellig weerspreken, omdat
hij in de schorsingszaak niet be-
schikte over de processtukken

Zoveel begrip van hogerhand zal
Beek uiteindelijk ook wel ten
deel vallen, ondanks dat deze ge-
meente middelpunt is van de al-
lereerste kritische toetsing door
de Arob-rechter van een derge-
lijk Kroonbesluit. Teunissen
concludeert uit de uitspraak van
Boukema dat het college van
Beek het besluit vorig jaar bij de
beoordeling van de bezwaren
tgegen TPE zelf had moeten
toetsten, maar de gemeente acht-
te zich daartoe niet bevoegd. Een
handig excuus en de vliegveld-
gemeente zal er alles aan blijven
doen, verdere procedures te ver-
tragen en de ontwikkeling van
TPE gewoon door te zetten.
Beek heeft gigantische kosten
gemaakt voor het prestigieuze
project dat gerealiseerd moet
worden, ook als de uitbreiding
van de luchthaven uiteindelijk
afgeblazen wordt. Alternatieven
voor luchthavengebonden be-
drijven zijn er voldoende, zo
staat in een recente provinciale
nota over bedrijventerreinen en
kantorenlokaties in Zuid-Lim-
burg te lezen. En voorschriften
van bestemmingsplannen zijn
rekbaar. Daar heeft ook Bouke-
ma zich eigenlijk al bij neerge-
legd.

Of het inderdaad gaat zoals Teu-
nissen verwacht, moet nog wor-
den afgewacht. Wim Willems,
voorzitter van de vereniging die
TPE als voorbode van de Oost-
westbaan aanvecht, zegt dat hij
het advies van Teunissen straks
weer zal opvolgen. Maar hij is
zeer sceptisch over deze zoveel-
ste opsteker voor zijn achterban.
Waarin zit toch dat cynische ver-
schil tussen gelijk hebben en
gelijk krijgen, is zijn stelling, re-
fererend aan een arrest van het
gerechtshof van septembervorig
jaar. Toen werden de nacht-
vluchten op 'Beek' door het
Haagse hof onrechtmatig ver-
klaard maar toch verder getole-
reerd, omdat de Staat 'immers

Iezers schrijven
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DOOR THEO SNIEKERS

EINDHOVEN Léon Schoenmakers
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/\_jïSÉ^ CARNAVAL I ■ ■
\7è 1 9 mm f <**» .■**’** x^S Dinsdagmiddag kindermiddag /-C /r 7l-DM \ ; "1 '"■"■ S *"■» .■.-..... '~:.M JSfT*"^ I fftf van 14.00 tot 19.00 uur. VJ / j L-mm^

/ "T^fc DAGEN KARNAVAL IN GÏö.K^^r 'I DANCING HOUSMANS MONTFORT I
$>)/ ♦ vrijdog, zcterdag en zondag, : KSe 9 GROOT VERKLÈDJ KARNAVALSBAL Voor inlichtingen/reserverifl*iJSfi-v VüMCYVÖN^^'Öß^Nfli^^ Ywi*'^ Zondag alleen café geopend. MAANDAG na de optocht GROOT CHIPSBAL >J|»F^Wk WSL vanaf 15.30 uur, vrij entree, tot 02.00 nonstop (carnavalsmuziek. I"l-» O ._ _ fll/"' ♦ moandog vonof 11 u. doorlopend : ' ' tIS wWdSHS *a*TB I I 16UUR NON STOP PYJAMAPARTY I J
£$&*%& MET PRUZEN VOOR DE BEST VERKLEDEN UM . — '-' ' ' * ' . | —1

♦ dinsdag vanaf 14 u.: IÉÈk i^Ê&Èt Café Mieke en JstlKculdl j-^b/erl^ Ook tijdens de carnaval is het trefpunt in ~%^ *y TA^Tt ucoucMici^cc W^'®Êt'-*L civ u ' t oo jV^YU^. Heerlen de Stehbierhalle
*V*~->^ ZAült nCltlN»4tNltKca m ' JÉLMÏ i Schinvelderstraat 3, Brunssum | _|-|3p^-^,.^

NV Afl la(e)yllOlR rK^^^/ÏW/Ixi Tijdens de carnavalsdagen, zaterdag, O a .-'' '"h
-^^H\ ■ ■ s-«*f U|3 U«* . «#siw^*^ zondag, maandag en tevens tijdens het P [Rij] J_l |1 ITl] TJ fl Hotel-Calé-Restauranl
"-WJJ ♦ woensdg9: "HARINGHAPPEN" , frühsch°PPen °p maandagmorgen T^^^HTli^ In de Poort van Herle1

„■"?>? ' orkest New Falco S >fiffiJS! IflWiP Stehbierhalle" //_ Open : Vn* - Zat - Zon .; L-|RL!J jW LiO^üLiXS J///U Burg. Janssenstraat 26 (t.o. de Kerk), Beek (NL) - T«i. 046-379297 Maandagmorgen tevens inschrijving ' ** m^WCMj^^^.mMh
'rlrvi ' "****! ; ; — ' + opstelling optocht. t»576

\\\^ WSSSSSSSSSSSSkWkWkMWktkWkfkMMMAMAWkWkË (^ \j^*"S Stationsstraat 22 Telefoon 717485 Heerlen

<6V> Wk H fl DISCOTHEEK

X h^^qHH traötebal IJ BSa
\\/»/J l^i^l »^B Tijdens carnaval iedere daggroot JNÊflfl JPaMPPr
:/)*> y/f^ 0 0 Sma»riKASTELEINSBAL 7" f*» <*** T/o/Yl/> IfiÜftAgv wwyeooty -lee sound «uas vegras HEM
[ jp** ’ Bonycrd 5. Spnuhcck. Eldorado-infolijn: (14493-4848 voor orkestinformatie. Sunplein 2, Landgraaf, tel. 045-312445 |fjf^Pff}f^ffj^ff|

"W ' ■P"T*t I 7^—ï—~~ 1 Morgen is het zover!!! HÉÉ ÉÉÉÉjAI
/srSL ■Pp9*fT>«MlMPiPlV'n,^H ils& DiSCOtheek G-l-M-M-l -X Al deze dolle carnavalsdagenf^m WÈÈMÈttmlmÈmm^ ► m&' Vri'dag 28 ,ebruari:: CLOWNSBAL m.m.v. diverse kapellen zün wü aeoDend vanaf ?n nn uur

miaaèÊÈèMÊSim^

kW L> ITO Tevens geopend zaterdag 28 februari: MSrELAO^fSBAL zijn wij geopend vanaf uur
1 1 il <- .mm Zaterdag 14 maart: COLOURFUL PEOPLE

IIV J/ Rijksweg-Zuid 43, Sittard. ledere zaterdag topamusement D46SB 'W^'W If .. JBH
w y | DJ Marco |

/^ §§§HEgESIMHBBI * A"" "^ ** .^ ö "^^^^ Dancing Gorissen BRUNSSUM

'IkWmÊXriSÊm^ \mkf\T t\i\Ok\\M kftSkSlkm XËÊSéTÜkT II mmWÈm Zondagmorgen traditioneel FRÜHSCHOPPEN/KA ~~IP*WB \Jfmim I lICI VlLll^lA UQCIL UwVfl U UI#Ié7I liiï I vanSVSchutterveld.

\j£\}j /jfl || Maandag tijdens en na deoptocht nJ,
(Ml J W J IkUkWWTTISïftfTItIJIïïTTTTIfTIMMWMM Kerkrade Modeshow Geilenkirchen & Moda Kewo muziek met de ANSELTALERS

V -^«>r Sittard Limburgs Symphonie Orkest: Carnavals- Slt,ar** Hair uitverkocht
Dni?TC«;7üf»TTwr *rröï?rc«iri? . 1yf concert-20 11u. ■ Dinsdag POETSVROUWE TREFFE met | ,A

ffjß WlJ^\*l\Xi ■ F f 1-.1-1 =< JW'TiTc*!i■ JiriTiUlM j de ANSELTALERS vanaf 15.00 uur. | OU'
"I^J W ■jj^^^^4jN^jji^aj-jj4^ Heerlen Opera Forum: Pelléas et Mélisande, ope- I J*
\JL Kerkrade Kirchröatsjer Treff m.m.v. Maastrichts Sa- ra van Claude Debussv ' w^^^efZ^L* \\ lon Orkest-19.00 u.(Rodahal) " I I ~ I T~
f if} —~.—7~ Kerkrade Meeting Venus, film 7nab „:„* *« uari nkt//« Kerkrade Vasteloavend -21.30 u. (Rodahal) | tOeK niet te Ver! 'InTï M WkWkWWWF,Ff 1f I«TTMTWFTMkWMMMMi MMllild:l iMdUlPi-MiU Kom gezellig naar I i/iv^B Ï^Ê^é^mmwmm^k^mAmMMU^imAmkmktmmÈM T"
\nitt I Kerkrade Vasteloavend-16.00 u. (Rodahal) Heerlen Benny Neyman: In Concert Md NO ©fl GGr ji

tfy^y / P^^WaM KHïTTTft^ëTlfyT^TTni mas Sanderiing; soliste: Vera Beths, Carnavalszondag en -maandag If / x■\*S / «1 viool. Progr.: Brahms - Andriessen - Dvo- 1^- i__ Il I
» / Kerkrade Emmy Verhey geannuleerd rak LJJ. JOS mi) \r ■■ jJjJIiZJIUI Heerlen Radetzky: Kom onmiddellijk thuis!, caba- van MUZieKexpres. ufij\

Air^VvK Êk..^ I 1 Kori,r,Ho m„^„,i„„^„ Thn,w o Kerkrade Shostakovitch Kwartet 8.«*9Nl'hv;. v\ JU Kerkrade Nederlands Dans Theater 2 , *■JêÊ': \\ ' .^8 I 1 - ■ " 0„, ,„„. ~ nnn 17 nn., (D^«i,„n Kerkrade Kunst-en Antiekbeurs 19.00-22.00 u. i _, . . _ ~" *a^,
\>l MW . Kerkrade Snuffelmarkt 9.00-17.00 u. (Rodahal) (Rodahah f 2z2OÊÊ?sJ=SZ\ ifti

5K ytt mT mm\ mAm Sittard Big Band Conservatorium Maastricht: v,, , ' "*a» /f[&^^WJ?l'
Kr. [Jr JmWÊ* Wr : '-Amm Hafa-concert: St. Callistus & St. Caecilia concert CARNAVALS-WEEKAGENDiT' H*- \t(A l(?S?^*t —-^

:^%,. C\ Wrl ■ Kerkrade Snuffelmarkt 10.00-17.00 u. (Rodahal) ■llllnil USMkMmUÜM ■ I enen'zaal open 12 00 Ulir N*è^W''\

««CV * ». B Heerlen Sessie Leoni Jansen & Nils Christe, als Kerkrade Greetje Bijma Kwintet: In Concert : i°"oo uurTrühschoppen ff k\X Hl J« !fe~^H inleiding op voorstelling ScapinoBallet I Grote zaal: kienen, aanvang 19.45 uur m-'uim
<■ o>*"**\ BIW -"^ nHIH 19.00 u. Sittard Johan Verminnen, chanson-avond Kleine zaal en café: carnaval e&S&PI
t *I««-r-\ P^aSMpa H " — " Dinsdag 3 maart [JQ BUrCnt S■VAoLIL Heerlen Scapino Ballet Rotterdam. Balletten van TTTTTTTTTTTTM Grote zïaf kinderki CnanaVa' w . ' ** I

■I^AYAI *' "*^^P«IS«*' g9jl mm.v. Leoni Jansen-20.15 u. Heerlen Sirkel: Goud (6-12 jr.) - 14.30u (Kleine | ■<"■' ':- ll" ">< Brunssum. Tel. 045-252^66

v^^jl»' .....iiiiaiii1 Taaier 2 op mmmMMmJitSiSÉÊiiMÊ!MUÊSÊiiI^MWMMMm I JmW*j!<yT MorierlandsDanS me*i Heer|en uitlegavond I Pagliacci/Cavalleria Rusti- Kerkrade Kunst-en Antiekbeurs 11.00-18.00 u. pgg__^___^^^__^^^^^^^^^ â|^r|
I /P^lJ riaa 7 maart in KerKrau cana, opera's van Leoncavallo en Mas- (Rodana|) I
IfV zatetaay cagni, door Len van Schaik- 19.30u. Kerkrade Kerkraads Symfonie Orkest V J^^^^^^M.«-^ «^ (Kleine Zaal). Aanmelding vooraf bij kas- I J ] Ij we

JV *A f sa (045-716607) of Limburgse Opera Sittard Circus Custers: Husse en de Reus, nieuw I H Bj^L -rs^l V Mt\ AM\y^*N f i Vereniging (046-333182) jeugdprogr. -14.30 u. ■■■ XmmmL^^^Wp^^^^^
«Yl | \ \ Aanvang voorstellingen 20.00 uur, tenzij anders vermeld. P -a>**J .^"BBJ^^JI V

\\> Wij zien ü graag in de schouwburg!] HBB&BIhSh
j| \ stadsschouwburg >d^h^ wijngrachtmuziektheater r^"^ de stadsschouwburg' r*\Y-71 ||On ■TfT7TlTêT7W^^T7ciïl[D

V J/l ö" heerlen CS kerkrade C 1 sittard SII C 8 ■HélèaMalßnHnHPyyiHMMM
X^^^/ -^ tel. kassa: 045-716607 U^V || tel. kassa: 045-454141 i A. 1 tel. kassa: 045-510616 \JK^ ■ '«'»)V4»1 1IN?: I■m» 'jl'-j jHUJVJ j?«t«T*li
l kassa gesloten: ma. 2+ 3 mrt. ~^^ kassa gesloten: ma. 2+ 3 mrt. ■■«""^^ || kassa gesloten: do. 27 febr. t'm do. 5 mrt. " H WmW WÊA P^^

*~a UW^ ,*^Mi*i*i,#,*a*^ *^^^*^ .^^dj^r
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MW F^pEftf?*"! *rll ff *^ jjff7 11 Im *n

Valkenburgerweg 33 & V*e HoeveSmeystershoek \.Jr $ \Voerendaal, tel. 045-753214. >**"V Dorpsstraat 13 "**"*> \ Jfkï /ff Nuth, tel. 045-241273 MwWpWkW&ffAfA f» tt <«*. l/l
Ook uw adres mor lEE^SESvwSwV *"*elenties op deze pagina %a^ "^^p£s fiWiMliiiU euro-concertsprese^t ilI F FP^fl F^lWsn3 °&4

tl« „>\ H5-THEATERS - GELEENSTRAAT 9 - HEERLEN - TEL. 04S -7130 30 flJ¥^!!T3>in«VwTj^^^WïflFÏ^!jffl^^« '/f&

I THE ADDAMS FAMILYfEgja» «fl ICB TH 8 VB I SCJ BüÖH / «H f&SSfêPT ayffIÖMÜÖÜÖ ij l/l I
ctogelijks: 14.15. 16.15, 19.15en 21.15uur*aillllH ■^SSSI.' 111, ' J l^ali ’ ..«.«„ I 13 APRIL CONGRESGEBOUW DEN HAAG 070-3548000 >Tt/-1 ' fr* Émmmm I VDfir II >^B\L " / 15 april escape theater amsterdam 020-6252011 IC//~ . . „n. u .. »- -- ''SME*?« y *'"*«" M \ \=4e€-lMÊm\l f°. k^,' 'k^JBIJ i 16 april maaspoort den bosch 073-411665 «.WL/Van de makers van Die Hard . Hedenen verleden *-?*«** * *\\JJHi-.» «lf*lV^^>IW/K 19 APRIL PARK SCHOUWBURG HOORN 02290-12529 GSSRICOCHET zijn nUt te scheiden. ff NT-* JJW \ o*-7W«, 20 APRIL STADSSCHOUWBURG HEERLEN 045-716607 /T.!
Alteendegekd^emwildodenkentzijnonschu.d... jÖggS ! K^^i 'tlbm-^h**,. *S*W*£ V», IffBIL SF S'Sen SSS. «jOdagelijks: 21.00 uur het traditionele pyjamabal 'JPSZTfQI XttXc^r MffWfWW^WW^TWS^M //— ■ Te winnen totaal prijzen ’ 300,- MaanHanaunnri O maart- r^sJtb IP^IfllftfiMlcTAV r̂afe Pff JmlW/llÉffll #^DON'T TELL MOM _ THE„ —! - Maandagavond 2 maart. r £*>» InM'liiJllffiWÉ^ A
THE BABYSITTER-S DEAD PRINCE OFTIDES Zaterdag 29 februari' CamavalSÖal iXf ) wWATmf& lt>met de ondeugendeKelly uit "Married with children* Cebasecrd opdoroman . . . —— C 7,/ lT^^£23* Af\
dagelijks: 16.30, 18.45en 21.00 uur pm"der Getijden. CaiTiaVa Sba n.neHanmiHHor, o I T\ l \ r^TT^TT^^T^^TTTTno^^ /Kfc*7— barbrastre,sand nicknolte ; — Dinsdagmiddag 3 maart: \V \ Hollywood dinner-party with ADONIS! ftjg^
Je loopt met haar weg, blythe dannerkateneiucan Zondaamiddan 1 maart de geit gaat VOOr de \ V \ Lidotheater - Amsterdam zondag 15 maart a.s. 11/J*^maar intussen luist ze jeer in. ifrofnkrabbé mfinhami ion

1 maart w y-^.i M«ai vwi «c \ V/l Zowel voor vrouwen als mannen. XIf/A
CURLY SUE I -ERO«NKRAB6ÉMLINDADI^ | ; ««fcjn de afgelopen jaren voor de 33e |<eer de lucht ïfl VjM t Reserveringen - Lido: 020-6262106 i V&#
met JAMESBELUSHI enKELLY LYNCH , . ... en ook deze middag hebben we weer \\A mm\m\\mTT!FF7ïïiïk^l\^ttEüViï!l^W AVdagelijks: 14.30,16.30en 18.45 uur i i een ieUKe VerraSSlPig !!! iets voor de kleintjes \A/ mmmmma^ld^dmmmtmiÈÉm^MmmiliiÊiÊÊÊ^^^^ A\\
WFfPPWf\l^f\fT^T^r\m\mmMmm\ dc en een levensechte stripfiguur - \/T i/l lftltff\4rxltifr*if£M* Zondagavond 1 maart Dinsdagavond 3 maart: Yt r ——— —-■— — —i |/)I|-
de notenkraker llOienK-caKÊr carnavalsbal sluitingsbal carnaval lft OTTTI WÏTVFIVRAÏ &JJTekenfilm naar hetbekende sprookje op muziek n,Nutr«t-jM«. / gesProSs I ; l f WA/ ff AJ w JAjXI JLFjTjVJLj
van PYOTRILIYCH TCHAIKOVSKY **2US°S£^| mI h YJH ö Z DUS' °uderS' U Zlet: bIJ OnS Zl'n de {/

rs3ïlFfi Nederlands gesprokenen gezongen! Tekenf.lm naar het bekende Maandagmiddag 2 maart kinderen en u van harte welkom! Georganiseerd doorcarnavalsvereniging / M|« dagelijks: 14.30 en 16.30 uur spr^eop.ufekvan . Kl]k nog een HMf de WIJ WENSEN U DE SMAUTBULEN II II\ imssk De nieuwste tekenfilm van steven spielberg TCH^KOVSKY OptOCht, maar dan op PRETTIGE CARNAVALSDAGEN! Ut jmMWIÜULtn ie UI
i'ÜJLfl' Pas op jongens,er is een nieuwe muis in de stad! . _,j r" nmAtkinnMiiirlnnl ..... ..... ...... ._" ... . /"* tri'■■WÊ ""het wilde westen t^SfiSSS-. iïïSSSÏÏÏÏÏS1 "^SJÏÏK SUS!- ORKEST: 'The Fratellis' kfl, Pfcfcfc» Nederands gesprokenen gezongen met de stemmen van n!!TL.,tiTo ,r„ „^iJ\"=, „«.ii,^", flfc "7! ittl 14.30en 16.30 uur MKÏÏ/lïïSS Xkfnd °°k "^ We'k°^ L A?nV^^9J 1 W1 K PffffiffgiWMiißWMM ' een verrassing. [ o^^nea,^ I ,^^ CAFÉ OU D EINIGH AUSEN iÏK

!^*] êOu^ '*- t «^'f11 1 ?f 11/l1/ ! I :j J [.Til FITTTTM CARNAVAL in feestzaal

' L' I UITGAANSCENTRUM Ji|HllMl|M fl MAAQ-PAQPI I I i iK-,«*,r-K«^ XI /I, Tijdens de carnavalsdagen^^ ,L^e , ■ «^^lMfrUblKCf-Hn W IVIMMO-«wMOtLLI - Übachsberg /Sl]weftd K j * sflkr / JMWHÈt dISCO dancing AZ SfS Jy 71 ,„. eWLa. \\ / /f^JJJ^^^fSIA // ui. JmmWKjm'^\rJïi 1 V i '■; Zat. 29 febr.: Hakkers-avond met enkele optredens fUl\\
-7 A -L, *. VA 'v)/|' {Uf'Jfy ifyf^l "T^Tl-O'w -^Pln^^jpfygTf^^^ Zond. 1 mrt.: Prinsebal met orkest ï^jj

V~ -^ ***sHa^^^^ V Maand. 2 mrt.: Ontbinding optocht <*«W
«te 7^ CamaVa! KV 3^ HrTffiffrffißgiPlTT^^ V v.a. 16.00 uur m.m.v. Dj. Freddy |)/4A/1 /\ 4 \ NS, 1 Eijsden (NL), 04409-1334 WfffifnvSßTl^^ V U..K ar. l«o« M^-,^ "fWIJ I ly\A^^^ . [^mU_r,4m^ | Hub enJose Maas-Caselh |
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Volkshogeschool Ons Erf, een
centrum voor vorming en be-
zinning voor de agrarische sec-
tor, houdt van vrijdag 20 maart
tot en met zondagmiddag 22
maart een weekeinde voor ge-
scheiden boeren en boerinnen,
tuinders en tuindersvrouwen.
Tijdens deze dagen is er gele-
genheid om ervaringen uit te
wisselen en te horen hoe ande-
ren met de veranderingen in
hun leven omgaan. Voor inlich-
tingen en aanmeldingen kan
contact worden opgenomen
met Ons Erf, Postbus 1, 6570
AA Berg en Dal, tel
08895-41744.

Gescheiden

Daaruit blijkt ondubbelzinnig
dat deze drijfjacht volkomen se-
lectief is: alleen de zwakke die-
ren komen om. Dat kun je van
de gewone jacht bepaald niet
zeggen."

DOOR LAURENS SCHELLEN zelschap, dan mogen die zich op
voorhand verheugen in een ma-
cabere inwijding in de jachtri-
ten: het gezicht van de debutan-
ten wordt ingesmeerd met het
bloederige en nog kloppende
hart van het gestroopteree-kada-
ver.

OPGLABBEEK - Alléén over
de spelregels van de chassé d
courre, in Nederlandstalig ja-
gersjargon al bijna even plas-
tisch 'jacht met meute' genoemd,
bestaat in Belgisch-Limburg niet
de minste spraakverwarring.
Een - in maatschappelijk op-
zicht - hoogst eerbiedwaardig
gezelschap, luisterend naar de
naamRallye Campine, verzamelt
zich op winterse zondagmidda-
gen te paard op een afgelegen
plek in het bos. In hun kielzog
beweegt zich een hele karavaan
terreinwagens, personenauto's,
mountainbikes, koetsen en het
nodige 'voetvolk. Na de nodige
plichtplegingen laten zij een im-
posante meute van zon dertig
tot veertig speciaal afgerichte
jachthonden los, die terstond
een wilde en urenlange achter-
volging inzetten op de eerste de
beste argeloze ree.

" Een jachtheervan Rallye Cavnpine in vol ornaat aan het werk. De drijfjachten in Bel-
gisch-Limburg hebben ook in Nederland een storm van verontwaardiging ontlokt.

„Weet je," klinkt het plots vol
ironie, „in Antwerpen of andere
grote steden zijn dit soort activi-
teiten anno 1992 volslagen on-
denkbaar. Maar hier in het ach-
terlijke Limburg mag en kan het
allemaal. Maar doe me een 101,
schrijf dat laatste alsjeblieft niet
op."

Voorzitter Sil Janssen (32) van
het Natuurhulpcentrum in Opg-
labbeek, huivert alleen al bij de
gedachte. „Een grof schandaal.
Dierenfoltering van de zuiverste
soort. Enkel en alleenom de dik-
ke 10l van dikke heren. Ja, ik
weet het, de jagers spreken bij
voorkeur van beheersjacht. Zo-
genaamd om de ree-stand in het
gebied gezond en op peil te hou-
den. De beesten die uiteindelijk
het loodje leggen, zijn volgens
hen per definitie de zwakste
exemplaren. Je reinste flauwe-
kul. Zelfs een slechte loper kan
de beste atleet pakken, wanneer
die laatste totaal is afgemat."

Eenmaal omsingeld, wordt het
volledig uitgeputte beest met
een rake dolksteek van de jacht-
heer afgemaakt en na een céré-
monie protocollaire door de
honden gulzig verorberd. Zijn er
toevallig nieuwkomers in het ge-

Ook poppen ’vieren’ carnaval

De Shiatsuschool houdt zater-
dag aanstaande in de De Kier,
Franciscus Romanusweg 60 te
Maastricht van 10 tot 16 uur
een workshop met als thema li-
chaamsbewustzijn en bewe-
ging. De Stichting Shiatsu-
school Sei-Mei heeft tot doel
het scheppen van permanente
en authentieke oefenmogelijk-
heden voor Shiatsu en andere
aanverwante (Oosterse) filoso-
fieën en bewegingsleer. Voor
meer informatie Mario Wil-
lems, tel. 04493-1977.

Shiatsu

Verbranding
De Vereniging voor Ecologi-
sche Leef- en Teeltwijze
(VELT) houdt maandagavond 9
maart vanaf 20.00 uur in het ge-
meenschapshuis Aldengoor in
Haelen een informatie-avond
over vuilverbranding en ge-
zondheid. Milieubiologe drs J-
Höppener-Helmich geeft een
uiteenzetting over de gevolgen
van vuilverbranding voor het
menselijk lichaam. De toegang
is gratis voor iedereen.

# Een vro-
lijke me-
vrouw,

wonende
aan de

Akerstraat-
Noord in

Hoensbroek,
verkleedt

niet alleen
zichzelf met

carnaval.
Ook de pop-

pen op de
vensterbank

voor het
raam van

haar woon-
kamer mo-

genfeest-
vieren.

Foto:
CHRISTA

HALBESMA" De eerste lichting MDGO-geslaagden die het diploma Kraamverzorgende in ontvangst
mocht nemen. Foto: FRANSRADE

bal. Dinsdag worden alle clowns
om 14.11 uur verwelkomd op
Camping De Watertoren, waarna
men gaatklone-trekken.

" Dinsdag na de optocht wordt
in de Harmoniezaal op het SUN-
plein te Nieuwenhagen het fami-
liecarnaval gevierd.

Traditiegetrouw vindt drie we-
ken voor Pasen weer de Paa-
seiermarkt plaats in Arnhem,
de eerste in Nederland. Dit jaar
is die markt op zaterdag 28 en
zondag 29 maart van 10.30 tot
17.00 uur in twee zalen van Mu-
sis Sacrum, ingang Velper-
plein. Behalve de markt, waar
de versioerders van paaseieren
zelf verkopen, worden twee
tentoonstellingen van de col-
lectie van de Stichting Paaseie-
renmarkt Nederland ingericht.
De collectie omvat ongeveer
250 stuks. Uiteenlopende tech-
nieken worden getoond, zoals
het versieren met pen en po*"
lood, krastechnieken etc. Tij-
dens de markt wordt door ver-
schillende deelnemers gede-
monstreerd. Verdere informa-
tie is te krijgen bij het secreta-
riaat van de stichting.
Zijpendaalseweg 99, 6814 CU
Arnhem, tel. 085-424956.

Paaseieren

Orpheus
Sins drie jaar bestaat een Or-
pheus-werkgroep in Limburg,
een vereniging voor huwelijk
en homo-/biseksualiteit. De ac-
tiviteiten omvatten telefonisch
opvang en een huiskamerge-
sprek. Het is de bedoeling om
te komen tot maandelijkse
open gespreksavonden. Voor
nadere informatie kunt U zich
wenden tot Gerard Nachbar,
tel. 046-374826 of Peter Gob-
bels, tel. 043-434141.carnavaria

"In gemeenschapshuis Wij-
nandsrade wordt zaterdag om
14.11 uur het familiecarnaval ge-
houden. Om 19.11 uur vindt de
sleuteloverdracht plaats door
burgemeester Coenen. In café
Gen Dorp wordt maandag om
11.11 uur pyamabal gehouden en
dinsdag is daar om 14.11 uur een
kindermiddag. ,

" In het Corneliushuis in Heer-
lerheide wordt zaterdag om 14
uur het scholencarnaval en om
21 uur het prinsenbal gehouden.
Maandag om 15 uur begint het
optochtbal. Dinsdag begint om
16 uur het kindercarnaval en
groepentreffen, om 20 uur begint
het Tröatebal.

" CV De Jonge Bock uit Nieuw
Einde hebben de Varenbeuk tot
narrentempel verheven. Zater-
dag is er om 21 uur gecostu-
meerd prinsenbal. Zondag,
maandag en dinsdag begint de
pret om 20.11 uur.

" In de Rodahal te Kerkrade
wordt dinsdag weer het Kloone-
konkoer gehouden. Om 14 uur
worden de clowns verwacht.

" CV De Beeren houdt zaterdag
om 12 uur kindercarnaval in het
parochiehuis aan de Maanstraat
10. De kinderoptocht vertrekt
daar om 13.11 uur. Zaterdag-,
zondag- en maandagavond is er
carnavalsbal.

" In zaal Hofland aan de Schild-
straat te Treebeek vindt zater-
dagmiddag het kindercarnaval
plaats. Zondagmiddag kan de
jeugd terecht in het Chalet. In
zaal Hofland kunnen de volwas-
senen zaterdag, zondag, maan-
dag en dinsdag terecht voor
carnavalistisch vertier. Ook in
het Chalet worden van zaterdag
tot woensdag bals gehouden.

wordt vanavond om 21 uur inge-
zet met het Ouw Wieverbal in het
Gemeenschapshuis. Maandag
nemen prins Funs I en gevolg
deel aan de optocht van Ghen
Heij. 's Avonds wordt het Rosen-
montagsbal gehouden en dins-
dagavond is het Sassabal.

uur vindt de Weltesje Oavend
plaats. Dinsdag wordt in alle
Weltense lokaliteiten Samba
Dienstig gevierd.

wen A. Goffin-te Baerts, J. Bij-
vers-Doelen, I. Bos-van der Loo,
L. Cleven-Valino, E. Kool-van
der Nat, M. Visser-Ploemen, T.
Ter Meer-Meij, L. Mooren, M.
Pasman-van Hakel, L. Meyers-
Koppen, K. Smeets, I. Zanders,
D. Beaumont-Timisela, E. Ham-
stra-Jonkman en H. Koemar de
cursus Kraamverzorgde met
goed gevolg af.

Na negen weken cursus werd
het theoretisch gedeelte met een
examen afgesloten. Aansluitend
konden de geslaagden in stage
om praktijkervaring op te doen.
Uiteindelijk sloten vijftien vrou-

tisch opleidingsprogramma zou
verzorgen.

MDGO dicht gat binnen kraamzorg
HEERLEN - Het Middelbaar
Dienstverlenings en Gezond-
heidszorg Onderwijs (MDGO) in
Heerlen heeft met de cursus
Kraamverzorgdende bewezen op
korte termijn in te kunnen spe-
len op veranderingen binnen de
arbeidsmarkt.

Het MDGO startte in oktober
1991 met een cursus om het
groot tekort aan kraamverzor-
genden enigszins terug te drin-
gen.

In overleg met de Arbeidsbu-
reaus, het Provinciaal Groene
Kruis en de OVDB werd beslo-
ten dat het MDGO het theore-

" In café 't Schachtwiel te
Brunssum wordt vandaag, vrij-
dag, om 20 uur het Ouw Wiever-
bal gehouden. Zondag om 20 uur
begint het Ouw Mennekesbal.

Optochten in één oogopslag
HEERLEN - Het overzicht van kleine tot grote optochten in de
Oostelijke Mijnstreek, het Heuvelland, de Westelijke Mijnstreek
en Midden-Limburg plaatst het Limburgs Dagblad in de krant
van zaterdag 29 februari.

" Stadsprins Mario I van Land-
graaf krijgt zaterdag om 13.30
uur de sleutels van de gemeente
Landgraaf. Omdat de gemeente
10 jaar bestaat krijgt de sleutel-
overdracht een feestelijk tintje.

" Het Heksenbergse carnaval

" De Vlavreters van Welten
Benzenrade houden vanavond
om 20.30 uur leëreroadsbal in
Auberge De Rousch. Zaterdag
wordt van 14 tot 17 uur kinder-
carnaval gehouden in het Ge-
meenschapshuis en vanaf 19 uur
is er disco. Zondag om 12 uur
luisteren Jos Meessen en zijn
koor de carnavalsmis op. Om 20

" Rimburg wordt zaterdagmid-
dag omgedoopt in 'Brokkelze'.
Ook wordt er een nieuw alterna-
tief postkantoor geopend. Zon-
dagmiddag na de optocht is er
carnavalsbal in zaal dr Eek.
Daar wordt maandag om 11.11
uur de Orde van de Vergulde
Wespel uitgereikt door CV De
Wespelle. Aansluitend is er weer

" Het gemeenschapshuis De
Residentie in Abdissenbosch
wordt zaterdag omgetoverd in de
Boesj Sitty Saloen. Om 21 uur is
iedereen in countrykleding wel-
kom op het Koj-boj-bal.

Umburgs dogblad m
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Drijffacht in Belgisch-Limburg ontlokt storm van verontwaardiging

Chasse à courre, dikke
lolvoor ’wrede’ heren

Een van de laatste restjes folklore die
Belgisch-Limburg nog rijk is, roept het

even fanatieke als elitaire clubje
voorstanders in koor. Wettelijk geoorloofd

bovendien en 'ecologisch' absoluut
verantwoord. Maar de in ijltempo uitdijende
groep tegenstanders, inmiddels uitgegroeid

tot een grensoverschrijdende
volksbeweging, is des duivels. Middeleeuws

aandoende dierenmishandelingvan de
meest barbaarse soort, zo heet het. Zonder
ook maar enig maatschappelijk doel, of het

moet de 'dikke 10l van dikke heren' zijn.
Chassé & courre heet Vlaanderens meest

obscure én - na een schokkendereportage
op de Belgische en Nederlandse tv -

inmiddels ook meest omstreden tijdverdrijf
sinds de zestiger jaren. Bij exclusieve,

ministeriëlebeschikking mag deree- en
bosrijke omgeving van de

Belgisch-Limburgse gemeenten
Maasmechelen, Opglabbeek, Dilsen,
Maaseik en Bree zich één van detwee
Vlaamse gebieden noemen waar deze

uitzonderlijke drijfjacht nog is toegestaan.

Neemt het verzet tegen de chas-
sé a courre inmiddels massale
vormen aan, Rallye Campine
kent wel degelijk zijn sympathi-
santen die hun pleitrede met ver-
ve ter hand hebben genomen.

Janssen staat bepaald niet alleen
in zijn oprechte verontwaardi-
ging. Integendeel, de door hem
voorlopig nog 'in het klein' ge-
starte protestactie heeft in enke-
le weken tijds al bijna 20.000
handtekeningen opgeleverd.

„En dat is nog maar het prille
begin. De komende dagen scha-
kelen we al onze 3000 leden voor
de actie in. Reken maar dat we
dan op minstens 100.000 handte-
keningen uitkomen. Over uiter-
lijk een maand of drie stappen
we daarmee naar De Batselier
(de Vlaamse ministervan milieu-
zaken, red.). Met als harde eis dat
hij het jachtdecreet onmiddellijk
aanpast. Immers in Nederland is
de wet in 1924 al gewijzigd."

Teneinde het Nederlandse be-
drijfsleven in kennis te stellen
van de mogelijkheden om via
de Canadese provincie Quebec
zaken te doen op de Noordame-
rikaanse markt, organiseert de
NMB-bank, regio Zuid-Neder-
land, in samenwerking met de
Algemene Afvaardiging van de
regering van de provincie Que-
bec en Kredietbank België op
donderdag 19 maart om 13.30
uur in het Ecoluon in Eindho-
ven een speciaal seminar over
dit onderwerp. Thema: 'Que-
bec, een toegangspoort tot de
Noordamerikaanse markt.
Voor nadere informatie: NMB-
bank regio Zuid-Nederland,
mevrouw M. Jansens of de heer
J. de Laat, tel. 040-610610.

Québec

Bezinning
De komende tijd kunnen be-
langstellenden in het bezin-
ningshuis Regina Carmeli in
Sittard terecht voor verschil-
lende vormen van bezinning.
Zaterdag 7 maart van 10 tot 16
uur is een themadag 'Grego-
riaans in theorie en praktijk';
zaterdag 21 maart van 10 tot 17
uur bezinningsdag in stilte met
als thema 'Gods Woord voor
deze tijd', ontmoetingen met
Adrienne von Speyer; van zon-
dag 22 maart tot zondag 29
maart retraite in stilte met als
thema 'St. Jan van het Kruis:
Geborgen in Gods verborgen-
heid' onder leiding van pater
Jan Lammens en donderdag 9
april van 10 tot 17 uut een be-
zinningsdag met als thema 'Het
Paas-mysterie: fundament en
dynamiek van ons christelijk
leven. Aanmeldingen en infor-
matie bij zr M. Lamberta War-
menhoven, Bezinningshuis
Regina Carmeli, Kollenberg 2,
6130 AA Sittard, tel.
046-525380.

Saillant genoeg staat laatstge-
noemde groep onder aanvoering
van niemand minder dan land-
bouwwetenschapper dr Jan
Spaas. Telg van een invloedrijke
bosbouwersdynastie en in het
dagelijks leven universitair do-
cent natuurbeheer, grootgrond-
bezitter annex directeur van een
diepvriesproducten-fabriek in
Maasmechelen. En, niet te verge-
ten, voorzitter van deKempische
en Maaslandse Natuur- en Jacht-
vrienden.

„Ik word hier onderhand afge-
schilderd als de kwade genius,
maar niets* is minder waar. De
jacht met de honden is ecolo-
gisch volledig verantwoord. Al-
les gebeurt natuurgetrouw. Hier,
sinds gisteren heb ik de beschik-
king over wetenschappelijke
gegevens van de universiteit van
Antwerpen. Dus absoluut objec-
tief en uit onverdachte hoek.

Limburg

in het nieuws

streeksgewijs



Van onze verslaggever

Het valt te hopen dat tijdens de raadsvergadering van 12 maart
een compromis uit de bus rolt, waarbij burgers en gemeente de
winst delen.Dat is de enige oplossing die recht doet aan het alge-
meen belang van de gemeente en die tegelijkertijd de individuele
wensen van de inwoners — de kiezers — geen geweld aan doet.

J. P.

Eind maart moeten de gemeentelijke belastingaanslagen de deur
uit. De tijd dringt dus. Daarom zijn extra vergaderingen gepland
om dit politieke hot item aan te pakken.

Maar toegeven aan deze verleiding zou inhouden dat de gemeen-
te haar financiën aanzuivert op kosten van de burger. En dat kun
je je kiezers uiterst moeilijk uitleggen. Vooral omdat die toch al
meer belastingen moeten betalen, onder meer door de stijgende
milieuheffingen.

commentaar

Meevaller
In hoeverre kunnen de bur-
gers van Heerlen meeprofi-
teren van een gemeentelijke
meevaller van drie miljoen
gulden? Deze vraag gaat
de gemoederen binnen de
Heerlense politiek de ko-
mende twee weken flink
bezighouden. Bij een her-
taxatie van in totaal 48.000
woningen en andere gebou-

wen in Heerlen, is gebleken dat deze gemiddeld twaalf procent
meer waard zijn dan bij de vorige peiling. Dat levert de gemeente
Heerlen jaarlijks drie miljoen extra op aan onroerend-goedbelas-
ting. Een bedrag dat de gemeente heel goed zou kunnen gebrui-
ken voor het grote tekort van tien miljoen in de schatkist.
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Landgraaf
Nieuwenhagen, Bernhardstraat
52, ®312294. Voor spoedgevallen
dag en nacht bereikbaar.

Kerkrade - Eygelshoven
Smithuis, Van Gronsveldstraat
2. ©454000.

Kerkrade-West - Bleijerheide
Bleijerheide-Nulland, Bleijerhei-
derstraat 52, ®460923. Dagelijks
°Pen van 8 tot 22 uur.

HEERLEN - De gemeente
Heerlen heeft de bouwplan-
nen klaar voor twee projecten
in Heerlerbaan en in Hoens-
broek. Het winkelcentrum
Giesen-Bautsch moet verbe-
terd worden en op het Breko-
terrein aan de Akerstraat-
Noord komen woningen. Pro-
bleem: de gemeente heeft het
benodigde geld, ruim vijf mil-
joen, nog niet.

Nuth
Voor spoedgevallen eigen apo-
theek (bgg © 711400).

Simpelveld - Bocholtz
Voncken, Dr. Ottenstraat 9,
Simpelveld, ©441100. Zaterdagyan 11 tot 15 uur en zondag van«3.30 tot 14.30 uur. Voor spoed-
gevallen kan men terecht van 22
'°t 22.30 uur of na telefonische

Hoensbroek - Heerlerheide
janssens, Kouvenderstraat 90,®225677.

Het plan voor Giesen-Bautsch is
zeer opvallend. De gemeente wil
een deel van de Bautscherweg aan
het verkeer onttrekken en daar een
nieuw stuk winkelcentrum bou-
wen. Zo ontstaat een verbinding
tussen de winkels aan beide zijden
van de Bautscherweg, plus een
pleintje met parkeerplaatsen. Het
winkelcentrum wordt veel aantrek-
kelijker en de verkeerssituatie be-
ter.

£IGH - Heerlen
®711400. (Informatie over
avond- en weekeinddiensten van
«"«"teen, tandartsen, apothekersen Groene Kruis.)

Door een stuk Bautscherweg weg te
haken, wordt het verkeer gedwon-
gen af te slaan naar de Vullingsweg
of de Corisbergweg. De gemeente
gaat ervan uit dat de Bautscherweg
daardoor onaantrekkelijk wordt
voor sluipverkeer. Auto's richting
Kerkrade/Landgraaf moeten de Pa-
lestinastraat en de Peter Schunck-
straat gaan nemen.GROENEKRUIS

Wachtdienst voor spoedgeval-
len: Heerlen ©713712, Nuth-Voe-
rendaal-Simpelveld
®04405-2995, Brunssum-Schin-
Veld-Jabeek ©259090. Hoens-
2foek-Merkelbeek-BingelradeJ225588. Landgraaf ©323030.Kerkrade/Eygelshoven ©459260.

Breko
In Hoensbroek wil de gemeente het
terrein van taxibedrijf Breko aanko-
pen. Breko zou dan verhuizen naar
het Emmaterrein aan de overkant
van de Akerstraat-Noord.

Nachtelijk drama
Het gezondheidscentrum blijft ge-
handhaafd, maar de open ruimte
ervoor kan bebouwd worden met
kantoren en boyenwoningen.

-*°t zaterdag 12 uur vlg. telefoon-
"-^antwoorder van eigen huis-

Voor spoedgevallen éérst
telefonisch contact opnemen
«ttet de dienstdoende arts. Van
zaterdag 12 uur tot zondagmor-gen 10 uur Hanssen, ©452879.
Van zondagmorgen 10 tot maan-
dagmorgen 8 uur Vluggen,
®452913.

Wethouder Savelsbergh zegt dat
projectontwikkelaars bereid zijn
om de beide plannen uit te voeren.

Simpelveld - Bocholtz
irijdag en zaterdag Jehne,

Zondag Schiffelers,
®04451-1500.

Maar ook de gemeente moet een bij-
drage leveren. De aankoop van
gronden en het aanleggenvan infra-
structuur kost Heerlen bij Giesen-
Bautsch 1,4 miljoen. Voor het Bre-
koterrein is dat ongeveer vier mil-
joen.

Schaesberg
*5aterdag Meyer, ©313286 en
2°ndagPieck, ©311322.

In junimoet het college dat geld ge-
vonden hebben evenals een bedrag
voor de aanpak van het Hoens-
broekse winkelcentrum.

atiënten gezondheidscentrum
Z^oensbroek-Noord kunnen dag
j\n. nacht bellen, ©214821. Uit-
Juitend voor spoedgevallen:®231800.

dienen in geval van
nood eerst de eigen huisarts te

Wethouder Hub Savelsbergh heeft
zijn hoop gezet op de hogere op-
brengst aan onroerend goed-belas-
ting: „We moeten de moed hebben
om dat geld deels voor wijkprojec-
ten als deze in te zetten. Ik zal me
daar binnen het college sterk voor
maken."

TANDARTSEN
Heerlen - Hulsberg - Voerendaal«zondag Ramaekers, ©712013,
maandag Timmer-Lie, ©427481?n dinsdag De Vries, ©714552.Spreekuur: 11-12 uur. B.g.g. bel

©711400.
DOOR BENTI BANACH

HULPDIENST SOS
Da/ '®7l999|n nacht bereikbaar,

24^/n chtsziektebestrij ding
UUrs infolijn, ©740136.

Gruuskes

ARTSEN
Schets van de nieuwe situatie bij Giesen-Bautsch, zoals de gemeente die in gedachten heeftHeerlen

Voor spoedgevallen ©711400
(brandweercentrale) bellen.

Op het Breko-terrein zijn ruim vijf-
tig woningen gepland. Dat is laag-
bouw aan de kant van Hommerter-
weg en 'gestapelde' bouw achter de
bestaande bebouwing aan de Kas-
tanjelaan. Dit nieuwe woongebied
wordt bereikbaar via een nieuwe
weg van Op de Acker naar de Hom-
merterweg.

Gruuskes (2)

" De Koetsche Gruuskes uit de
Landgraafse Groenstraat ver-
eerden gisteren op hun traditio-
nele rondrit door de Oostelijke
Mijnstreek het college met een
bezoek. De stemming zat er
goed in, burgemeester en wet-
houders droegen hun hoge hoed
en de gemeentesecretaris had
zich zelfs als clown uitgedost.
De Koetsche Gruuskes nemen
bij hun bezoek aan het Land-
graafse gemeentehuis ook altijd
iemand mee, die halverwege
Kerkrade uit de koets wordt ge-
zet en verder maar moet zien
hoe hij terug komt.

Wethouder Ewals: „Uit het be-
hoefte-onderzoek is inderdaad ge-
bleken dat een kwart van de onder-
vraagde ouders kiest voor openbaar
onderwijs. Maar als de vraag wordt
gesteld waarin de lokatie aan de or-
de komt, haakt het merendeel af.
Inwoners van Bocholtz sturen hun
kinderen liever niet naar Simpel-
veld en ouders van Simpelveld pas-
sen, indien hun kinderen in Bo-
choltz openbaar onderwijs moeten
volgen. B en W hebben zich terecht
zorgen gemaakt over de levensvat-
baarheid van de openbare school."
Anja Widdershoven-Frijns en Ludo
Strating waren toentertijd de enige
raadsleden die tegen het college-
voorstel stemden. Widdershoven:
„Het feit dat GS de gemeente kei-
hard heeft opgelegd dat de moge-
lijkheid tot openbaar onderwijs
moet worden onderzocht, pleit niet
voor de start van deze school."

Simpelveld had tegen de afwijzing
van GS in beroep kunnen gaan bij
de Kroon. Maar daar ziet de ge-
meente van af. De raad is van me-
ning dat de argumenten om voorlo-
pig geen openbare basisschool in
Simpelveld te stichten, niet door de
Kroon worden gehonoreerd. Open-
baar onderwijs wordt nu opgeno-
men in het scholenplan '93-96.

SIMPELVELD - Het college van
Simpelveld gaat een onafhankelijk
bureau inschakelen voor het hou-
den van een prognose-onderzoek
voor openbaar onderwijs in de ge-
meente. Die opdracht is een recht-
streeks gevolg van het feit dat
Gedeputeerde Staten zijn goedkeu-
ring heeft onthouden aan het raads-
besluit van Simpelveld om geen
openbaar onderwijs op te nemen in
het scholenplan '92-95.

Simpelveld start
onderzoek naar
openbare school

" De bewoners van een
drietal galerijflats net bo-
ven de Kappersacademie
aan de Honingmanstraat in
Heerlen werden woensdag-
nacht omstreeks drie uur in
hun slaap 'verrast' door een
fikse binnenbrand. De be-
jaarde bewoners moetsen
hun woning hals over kop
verlaten omdat de brand
gepaard ging met enorme
rookontwikkeling. De scha-
de bleef veelal beperkt tot
rook- en waterschade. Eén
bloembak en een berging
werden door de vlammen
verwoest. Volgens de politie
is er sprake van opzet, om-
dat de brand vermoedelijk
is ontstaan in het stenen
trappenhuis van de flats.
De recherche stelt een onder-
zoek in. Foto: FRANSRADE

Strating hield vol dat er 'een spelle-
tje' is gespeeld: „U wist dat GS het
raadsbesluit op formele gronden
niet zou goedkeuren. Door de boot
toen af te houden, zijn er volgens de
nieuwe richtlijnen nu meer kinde-
ren nodig om die openbare school
te kunnen stichten. Een schande."
Ewals wilde daar niet van weten.
„Ik blijf er nog steeds bij dat toen
een juist besluit is genomen. Pas als
de school er is, kunnen we zien wie
er gelijk heeft."

De Rodahal kent legio mogelijk-
heden. ledereen in de wijde om-
trek kent het gebouw. Een aan-
passing aan de jaren negentig is
echter noodzakelijk. Mét het vol-
gende WMC in zicht gaat de
gemeente de hal dan ook terecht
opknappen.

zelf, maar bij het gebrek aan be-
langstelling uit de bevolking.
Vooral de professionele voorstel-
lingen worden slecht bezocht.
Ook Duitsers laten zich niet of
nauwelijks zien in de theaterzaal.
Of het verbouwen van de foyer
en garderobe en de bouw van
een nieuwe zaal soelaas bieden,
mag op zijn minst betwijfeld
worden.

Uitgangspunten centrumplan gepresenteerd

’Kerkrade ontbeert
stadse uitstraling’

goed geregeld is en daar waarhet traaie stadspark ligt.
Fiets- en voetgangersroutes zijnschaars. De binnenstad wordt
weinig te voet of per fiets be-zocht. Het voetgangersgebied inhet winkelcentrum past niet bijeen stad met 53.000 inwoners

Simpelveld -Bocholtz - Gulpen -Vaals - Wijlre - Wittem«S 6„? g"d«f« -3K-S
X^ek Schijns, ©04454-1553.ZJPreekuur van 11.30 tot 12 uuren van 17.30 tot 18 uur.

Hrunssum - Schinveld - Nuth -£°ensbroek - Schinnen
JJj^e carnavalsdagen Setiabudi,
»*aastrichterstraat 126 Bruns-'7'@258522 en 11.30 tot 12 uuren van 17.30 tot 18 uur.

Kerkrade -Übach over Worms
-iNieuwenhagen - Eygelshoven
£"e carnavalsdagen Erens,Frehenstraat 6Waubach,
tn?,i 54, sPreekuur van 11.30lo« 12 uur en van 19 tot 19.30 uur.

KERKRADE - Kerkrade staat
aan de vooravond van een aantal
belangrijke beslissingen. In een
vrij korte periode moeten er in
de klankstad knopen worden
doorgehakt, die het beeld en kli-
maat van de stad voor lange tijd
gaan bepalen. Twee externe bu-
reaus lieten de Kerkraadse ge-
meenteraad deze week de sterke
en zwakke punten van de stad
zien. Belangrijkste conclusie:
Kerkrade heeft niet de uitstra-
ling van een stad met 53.000 in-
woners. 'Voor ons geen nieuws',
riep een raadslid. 'Nee', ant-
woordde wethouder André Cou-
mans, 'maar we weten het nu
zeker.' Ondertussen klinkt de
trommelroffel luider en luider.
Een inventarisatie. lende factor. Helaas heeft de stad

deze kaart niet zelf in handen.
De busverbindingen met de om-
liggende plaatsen en ook Herzo-
genrath zijn in orde. Het op het
Oranjeplein ingetekende bussta-
tion krijgt een ideale ligging als
de Oranjestraat in een 'cityring'
wordt opgenomen.

Ook exclusief wonen is in Kerk-
rade schier onmogelijk. Welge-
stelde inwoners zal Kerkrade
alleen krijgen als de stad iets
voor deze mensen te bieden
heeft. De bouw van de exclusie-
ve appartementen naast de Lam-
bertuskerk is in dat opzicht een
eerste stap. Voorgesteld wordt
ook om te bouwen op het Oran-
jeplein, het Kloosterraderplein
en aan de noordkantvan het cen-
trum.

Het centrum wordt aan de zuid-
kant slecht ontsloten, in tegen-
stelling tot de noordzijde. Om
een ring om de stadskern te
scheppen waar het verkeer vlot
afgewerkt kan worden wordt
voorgesteld om de Oranjestraat
door te trekken naar en aan te
sluiten op de Putgang. Voor de
realisatie van deze cityring a la
Heerlen zal echter het nodige ge-
sloopt en neergeteld moeten
worden.

Verkeer
Het kent een ouderwetse inrich-
ting, de terrasfunctie van demarkt is klein, de winkelpuien
komen niet naar voren. Belang-
rijk is het gebrek aan visie bij de
ondernemers. Ze zijn meestal
vrij oud. Over wie het bedrijf
moet overnemen wordt nauwe-
lijks nagedacht. Een herinrich-
ting van het voetgangersdomein,
een betere presentatie en een
duidelijke gemeentelijke visie
moeten zorgen dat het winkelge-
bied weer van deze tijd wordt.

woont

betaalde wasmachine met dro-
ger. De monteur: Jk weet ook
niet wat er nu jaat jebeuren,
dat is ene echte klommel." De
vrouw gaf in haar eigen dialect
antwoord en de monteur deed
alsof hij er niets van begreep.
Afgezien van de mogelijkheid
dat hij er inderdaad helemaal
niets van begreep, vinden wij
dat de vrouw gelijk had, boven
de Beitel praten ze soms een
soort Nederlands dat je doet
vermoeden dat jeover de grens

" Voor U gehoord: „Oh, sorry,
meneer, U komt zeker van bo-
ven de Beitel." De verbouwe-
reerde man wist eigenlijk niet
wat hem overkwam. Hij kwam
van Heerlen en omstreken, re-
pareerde een niet-goed-funktio-
nerende-en-dus-veel-te-duur-

Taal

" 'Mijn vriend komt zich van-
middag ook inschrijven. Hij
betaalt dan wel voor mij en
neemt mijn pasje mee', ant-
woordde de Nederlandse. 'O,
dat is goed. Hier heeft u uw
pasje en ik reken vanmiddag
wel af met uw vriend. Tot
ziens.' De kersverse Belgische
verliet het gemeentehuismet het
schaamrood op de kaken. Haar
vriend heeft gelukkig diezelfde
middag nog betaald...

Bureaucraat (2)

" Een Nederlandse vestigde
zich 2 maanden geleden in het
Vlaamse Eigenbilsen, nabij
Maastricht. Deze week ging de
vrouw zich inschrijven in haar
nieuwewoonplaats. De lokettis-
te reikte haar het bijbehorende
pasje uit. 'Dat is dan 40 fran-
ken', voegde ze eraan toe. De
Nederlandse trok haar beurs,
maar ontdekte dat daarin
slechts een briefje zat met onze
bekende zonnebloem. 'Ja, het
komt wel vaker voor dat Ollan-
ders, die zich hier inschrijven
geenBelgisch geld hebben', rea-
geerde de Vlaamse lokettiste.

Bureaucraat

" Het lag voor de hand dat de
kersverse gemeentesecretaris
dit keer het slachtoffer zou zijn.
Deze was de Gruuskes een slag
voor en hield ambtenaar Jos
Urlings achter de hand. Urlings
was exact hetzelfde uitgedost
als hijzelf en de Gruuskes trap-
ten erin: ze namen deverkeerde
mee, wat zorgde voor grote hi-
lariteit. Overigens werd ook
wethouder Nic Odekerken mee-
genomen. Hij had geen voor-
zorgsmaatregelen genomen.

De financiële situatie en de ver-
ouderde staat van dr Pool en
Erenstein en het grote aantal ba-
den in de regio nopen de ge-
meente tot een impopulaire
keuze. Wellicht moet Kerkrade
kiezen voor het behoud van één
van de twee baden.

De noodzakelijke wil om te in-
vesteren is aanwezig, zowel bij
de gemeente als het bedrijfsle-
ven. De onderzoekers constate-
ren echter terecht dat, behalve
de Rodahal, nog geen duidelijke
keuzes zijn gemaakt. Ook stro-
ken de wensen van de gemeente
niet altijd met de Kerkraadse
realiteit. En hoewel de gemeen-
tebegroting na lange tijd einde-
lijk uit de min is, is de vrije be-
stedingsruimte gering. De pro-
vincie zal voor een deel wel over
de brug komen. Maar wie betaalt
de rest? De kunst in deze is daar-
om dusdanig te pronken, dat de
private partners de Kerkraadse
verleiding onmogelijk kunnen
weerstaan. Gezien de unieke
kenmerken van de stad moet dat
mogelijk zyn.

De zere plekken zijn blootge-
legd. De diagnose van de inge-
nieurs liegt er niet om: Kerkrade
lijkt niet op een stad met 53.000
inwoners. De toekomstvisie zal
geen ander beeld laten zien. Be-
langrijk is nu om de juiste thera-
pie te kiezen.

Het Wijngrachttheater is een pri-
ma theater meteen ruim aanbod.
Het exploitatietekort moet niet
gezocht worden bü het theater

De markt en de winkels zijn ge-
zellig. Maar door het ontbreken
van bepaalde branches en het
gedateerde imago van het cen-
trum worden er nauwelijks men-
sen van buiten aangetrokken.
Een vertrek van V & D zou cata-
strofaal zijn geweest. Van in-
vloed op de winkelsector zijn de
Duitse inwoners die nog vaak
boodschappen doenin hun voor-
malige woonplaats in Duitsland
en het lageKerkraadse inkomen,
dat onder het Nederlandse ge-
middelde ligt.

Wonen en winkels

Op het gebied van het openbaar
vervoer is vooral het NS-station
de spreekwoordelijke rotte ap-
pel. Het kent geen uitstraling en
de weg van het spoor naar het
centrum is onaantrekkelijk en te
lang. De komst van het geplande
museum is hierin een allesbepa-

Vrouw beroofd
uit Heerlen ie Een B°-Jarige vrouw
van hatr T l op deRaadhuisstraatmpf«VaS ,b,eroofd- De dader ging
ö
r met 65 gulden vandoor.Jonlr?U^ Werd b«tolen door eenbiSv, f Ult de "chting van deCTfk op haar af kwam ren-
de Hari

e getuigen achtervolgden
men ?-er,' maar deze wist te ontko-
de "" Vo*gens het slachtoffer droeg*Waltnge,man een be*ge Jas en eenwarte alpinopet.

Parkeet-plaatsen zijn slecht te
vinden, er wordt weinig gecon-
troleerd en er is geen eenduidig
parkeerbeleid. Bovendien komt
Kerkrade 250 plaatsen te kort in
het centrum en 450 aan de rand
van de binnenstad. Plaats is er
aan de noordzijde van het cen-
trum, daar waar de ontsluiting

Brunssum - SchinveldSchinveld, A ge Water 20,
®272899.

APOTHEKEN
De avond-, weekend- en zon-
dagsdiensten beginnen op vrij-
dagavonden eindigen de volgen-
de week vrijdagochtend om 8.30uur.

weekendagenda Heerlen zoekt geld
voor wijkplannen

Ontwerp Giesen-Bautsch en Akerstraat-Noord klaar

HeerlenAarveld, Vergiliusstraat 18,
®712541. B.g.g. ®711400.

limburgsdagblad oostelijke mijnstreek

achtergrond



Achilles-Top
naar Italië
KERKRADE - Atletiekvereni-
ging Achüles-Top gaat tijdens "«
Paasvakantie een week op trai-
ningskamp in Riccione aan <* j
Adriatische/ kust. De groep v*? (

,
circa vijftig personen vertrek
donderdag 16 april per bus naa1
Italië. Aan detrip wordt deelgen0' j
men door senioren en junioren* (
alsmede enkele clubtrainers e

( }
begeleiders. Paasmaandag sta» (
een internationale wedstrijd o!\ i
de Tononi-trofee in Riccione °*het programma. Behalve train' 1* (
gen, worden ook excursies gehoi*
den. i

Naar voorbeeld van Nederland, Ita-
lië, Spanje en Frankrijk verschijnen
vanafdit jaarook bij onze zuiderbu-
ren gesponsorde amateurploegen
op de wielerwegen. De BWB heeft
daarmee een einde gemaakt aan de
monopoliepositie van de wieler-
clubs, in de hoop uit de malaise te
geraken en nieuwe impulsen aan de
jongerencategorieën te geven. Een
transfersysteem werd in het leven
geroepen. Ploegen mogen talenten
wegkopen bij clubs tegen "betaling
van dertigduizend frank (1650 gul-
den) per coureur.

" BOBSLEEËN - Stuurman Gus-
tav Weder en remmer Donat Auc-
klin hebben de finale van de we-
reldbekercyclus in de tweemans-
bob gewonnen. De Olympische
kampioenen uit Zwitserland bleven
in Sankt Moritz Chris Lori/Ken Le-
blanc (Can) cm Günther Huber/Ste-
fano Ticci (Ita) voor.

Lamptey mag weg
bij Anderlecht
BRUSSEL - Nii Lamptey n*a«
weg bij Anderlecht. De 17-jarié
aanvaller uit Ghana staat op '*.
verlanglijstje van enkele Europee
topclubs. „Onder meer Juven* ~heeft naar hem geïnformeerd',
vertelde Anderlecht-bestuurS'' ,
Robert de Pot. Volgens Belgiscn
kranten moet Lamptey een tra.*lj.
ferbedrag van 200 miljoen Bel»
sche francs (ongeveer 11 mU)O^
gulden) opbrengen. Lamp4^
contract bij de Brusselse cl1*

loopt nog vijfjaar door. „Maar a,
er een goed aanbod komt, mag *? (
weg," aldus De Pot. AnderlecfI-

kocht Lamptey in 1990 van z«'
Ghanese clubvoor 100.000 guldC' ,Zweden zonder Brolin

tegen Jong OranjeMeesterknecht van Argentin
opleider Belgisch talent

Valerio Piva kiest voor ploegleiderschap bij amateurs worden voorzien van fietsen, kle-
ding en ander materiaal. Bovendien
wordt gedurende het hele seizoen
een uitgebreid programma afge-
werkt. Zelfs aan medische begelei-
ding werd gedacht. Dokter Yvan
van Mol, in het verleden lijfarts van
ondermeer Kuiper, Saronni, Le
Mond en nu verbonden aan het GB-
MG Boys-team van Roger de Vlae-
minck, staat in voor de gezondheid
van derenners. Een andere ex-prof,
Erie Stevens, fungeert als assistent-
ploegleider. Vvo Molenaers ver-
zorgt de public-relations. En Maas-
trichtenaar Theo Janssen werd
aangetrokken als soigneur.

re kwalificatieduels af en toe mee-
deed. Brolin maakte tijdens het WK
in Italië enige naam in het A-team
en verdiende met zijn prestaties een
transfer naar de Serie A. De Neder-
landse bondscoach Nol de Ruiter
maakt zijn selectie maandag be-
kend. Erik Meijer van MVV zal
waarschijnlijk ook deel uit maken
van de Jong Oranje.

DOOR BENNIE CEULEN

STOCKHOLM - De Zweedse
bondscoach Nils Andersson van het
Olympisch elftal heeft gisteren de
selectie voor het duel met Neder-
land op 11 maart in Utrecht bekend-
gemaakt. Het beste land over twee
duels, waarvan het tweede op 25
maartin Vaxjö wordt gespeeld, mag
meedoen aan de Olympische Spe-
len. De Zweden komen op 4 maart,
een week voor de eerste wedstrijd,
naar Nederland voor een trainings-
kamp. Bij Zweden ontbreekt
Parma-spits Brolin, die in de eerde-

Houtman vier
duels geschorst
ZEIST - De tuchtcommissie va*
de KNVB heeft Peter Houtn*a'
van FC Den Haag voor vier due
geschorst. De spits sloeg afgeL
pen zondag, in het duel met v
Graafschap, naar zijn tegensta^
der Redeker. De verdediger IL
zich ook niet onbetuigd en
eveneens vier wedstrijden »
schorst. Jan Veenhof van FC Gf
ningen kreeg een straf van «/L
duels waarvan een voorwaarde'U
met een proeftijd voor een Ja
vanwege het trappen van een *
genstander in de wedstrijd tele
Ajax op 2 februari.

Piva: „De ploeg wordt derhalve heel
professioneel begeleid. Daar heeft
het in het verleden in België aan
ontbroken. De talenten krijgen nu
de kans om op een gerichte manier
aan hun wielerloopbaan te werken.
Alleen op die manier kunnen ze
echt renner worden." sportkort

Selectie: Doel: Ekholm (Sundsvall) en
Svensson (Halmstad). Verdediging: Apel-
stay (Frölunda), Andersson (Malmö), Björ-
klund (Brann Bergen, Noo), Johansson
(Göteborg) en Matovac (Hacken). Midden-
veld: Alexandersson (Halmstad), Anders-
son en Mild (Göteborg), Fursth (Örebro),
Jansson (Östers) en Rödlund (Norrkö-
ping). Aanval: Andersson en Axeldahl (Mal-
mö), Simpson (AIK Stockholm).

HERDEREN/RIEMST - Valerio
Piva heeft zijn sporen als profwiel-
renner verdiend. De 33-jarige Itali-
aan was gedurende vele jaren mees-
terknecht van Moreno Argentin, die
gisteren in Agrigento de Siciliaanse
Wielerweek op zijn erelijst bij-
schreef. Toen Piva aan het einde
van vorig seizoen besloot een punt
achter zijn actieve carrière te zetten,
offreerde Argentin hem als dank
voor bewezen diensten het assis-
tent-ploegleiderschap van het
Ariostea-team.- Piva, inmiddels ge-
trouwd met de dochter van de Bel-
gische oud-prof Vvo Molenaers,
koos daarentegen voor de begelei-
ding van een nieuwe semi-profes-
sionele amateurploeg toen zijn
schoonvader besloot in te haken op
de nieuwe reglementen van de Bel-
gische Wielrijders Bond.

de begeleiding van jonge renners
ter beschikking wordt gesteld.
België telt dit jaar vier op dezelfde
leest geschoeide amateurploegen.
Naast Piva ontfermen zich ook de
oud-profs Eddy Merckx, Michel
Pollentier en Emile Bodart over
dergelijke amateurformaties.
„Ik had assistent-ploegleider bij
Ariostea kunnen worden," vertelt
Valerio Piva, „maar dan moest ik in
Italië blijven wonen. Door mijn hu-
welijk met Daniëlle Molenaers was
dat laatste een probleem. Wij wonen
immers in Herderen. Dankzij mijn
schoonvaderkrijg ik nu de kans om
met deze nieuwe amateurploeg er-
varing op te doen en aan de weg te

timmeren."
Valerio Piva is sinds enkele maan-
den zelfs een gediplomeerd ploeg-
leider. Tijdens de wintermaanden
volgde hij samen met een aantal
oud-collega's - o.a. Guido Bontempi- in Milaan een cursus voor het
ploegleiderschap. „En die was best
pittig," zegt Piva, die momenteel de
Nederlandse taal onder de knieën
probeert te krijgen.

Valerio Piva heeft dit jaar de be-
schikking over een budget van 2,5
miljoen frank, ongeveer 135.000 gul-
den. Tien Belgische talentvolle
amateurs geeft hij de kans om naar
een profcarrière toe te werken. Zij

De samenstelling van de ploeg Gymna-Car-
rera-Eycken is als volgt: Koen de Koker,
Mario Moermans, Bart Peeters, Patrick
Ruyloft, Stefan Sels, Benny van Calster,
Patrick Vandermaesen, Johan van Eylen,
Kurt van de Wouwer en René van Rooy.

" BADMINTON - Eline Coene
staat op de wereldranglijst van de
Internationale Badminton Federa-
tie (IBF) op de tiende plaats. De lijst
wordt aangevoerd door de Indone-
sische Susi Susanti. Bij de mannen
is Zhao Jinhua uit China de num-
mer één.

" KUNSTRIJDEN - Didier Gail-
haguet, de trainer van de Franse
kunstrijdster Surya Bonaly, heeft
bij de bond zijn ontslag ingediend
wegens problemen met Suzanne
Bonaly, de moedervan de tweevou-
dige Europese kampioene. Bonds-
voorzitter Bernard Goy heeft het
verzoek naast zich neergelegd en
gaat een verzoeningspoging wagen.

Wedstrijd afgelast
na moord op atleet
MBABANE - Een atletiek-^strijd tussen studententeams »»
Botswana, Lesotho en Swazila^is afgelast nadat één van de de .;
nemers was vermoord. De 24-ja .
ge Seitano Kgobo werd afgeloP fdinsdagnacht dodelijk getroi' .^door schoten vanuit een auto °'.
met hoge snelheid over de camp..
van de universiteit van het ZUji
afrikaanse thuisland SwazilaL
reed. De politie van de hoofdstf
Mbabane hield een verdachte aa;
Eerder was al geprobeerd de o
van de ploeg uit Botswana te^ü|j
len. De atleten slaagden er in riu
belagers af te schudden.

Oefenwinst MVV
MAASTRICHT - MVV speelde gis-
teravond zonder de licht geblesseer-
den Agu, Thai, Lanckohr en Joor-
dens een oefenduel tegen RKVCL.
De Maastrichtenaren wonnen met
1-4. Het overwicht van MW dreef
de tweedeklasser meetal op eigen
helft terug. In de eerste helft open-
de Dikstaal de score met een gewel-
dige knal van vijfentwintig meter,
die als een granaat in het RKVCL-
doeI insloeg, 0-1. De thuisclub
kwam nog voor rust op gelijke
hoogte toen Huininga De Haan ver-
raste: 1-1. Na rust was vooral de
betere conditie van de MVV'ers
doorslaggevend. Twee doelpunten
van Erie Maes en één van Erik
Meijer zorgden uiteindelijk voor de
1-4 eindstand.

" AUTOSPORT - Nigel Mansell
heeft bij de vrije training voor de
Grote prijs van Zuid-Afrika op het
circuit van Kyalami bij Johannes-
burg de snelste ronde gereden. De
Britse coureur stuurde de Williams,
voorzien van een nieuw ophan-
gingssysteem, in 1 minuut en 17,107
secondenrond, anderhalve seconde
sneller dan Gerhard Berger in een
McLaren.

Opstelling MVV: De Haan (46. Heffels),
Verhoeven, Benneker, Dikstaal, Reijners
(46. Braeken), Delahaye (46. Maes), Li-
bregts, Franssen, Meijer, Bucan, Visser.

(ADVERTENTIE)

Klachten over de
bezorging op
zaterdag?

Bel dan
alléén het hoofdkantoor

045-739911
D5597 tussen 8 en 12 uur.

Tenniscompetitie
al ingedeeld
HEERLEN - De competitie-in^
ling voor de eerste klasse van ;
landelijke gemengde tennisco"
petitie die op 6 april start, is ;
kend. De beideLimburgse Pro*?J
vendi Van Home uit Weert en "Maastrichtse Ready komen in^zelfde poule uit waar ook Half«\ -t(Spijkenisse), Pellikaan Term,
(Goifle, met Evelyne Dulle^Leimonias 2 (Den Haag), st^-(Harderwijk), Joy Mozaiek (^ f;sterdam) en Zuiderpark 2 (Ro? efedam) in spelen. In een ario :

poule staat de derde Limburg
ploeg, GTR/NIP. Zij krijgen als*;
genstanders: ALTA (Amersfoo'
Popeye GS 3 (Amsterdam), V 3
rande (Oosterhout), Zuiderpar*
(Rotterdam), ZLTB (Zwolle), &\
heim 2 (Bussurn) en Hilversum

IJshockeycoach
Koopmans geschorst
LONDEN - Oud-internation^ ,
Leo Koopmans, nu werkzaam al' ;
trainer/coach bij de club Murray-
field Racers, is samen met spe'e
Roger Hunt door de Engelse i)s' ;
hockeybond voor onbepaalde WJgeschorst. Zaterdag raakte Hun
tijdens de uitwedstrijd tegenBrac'
knell slaags met tegenstanderLe ]
Odelein. Deze liep een kaak- eK ]
jukbeenfractuur op. Hunt wer" 1
door de politie gearresteerd, ma^ 1
weer op vrije voeten gesteld. " 'rol van Koopmans, die 175 kee <voor het Nederlands team u'l' 'kwam en tot 1989 enige tijd al» ]

assistent van bondscoach Lal" 1? <
van Wieren werkte, bij het in<?
dent wordt nader onderzocht.

Rond half maart hoopt De Lim-
burgse crack thuis in Hom even de
benen te kunnen strekken. Grabert:
„Ik verheug me best op een even-
tuele rentree in Oranje. Maar eerst
dient er even wat stoom afgeblazen
te worden, want in de afgelopen
acht maanden heb ik maar vier vrije
dagen gehad".

Van onze correspondent

* PAUL DEMELINNE

SCHIO/HEERLEN - Op maandag
6 april vertrekt de Nederlandse vol-
leybalselectie naar Japan voor een
drie weken durende stage bij
bondscoachArie Selinger. Rob Gra-
bert weet nog steeds niet of hij voor
die trip zijnkoffer dient te pakken.
Evenmin trouwens als Jan Posthu-
ma, Ronald Zoodsma en Peter
Blangé, de overige Nederlandse im-
portkrachten in Italiaanse prof-
dienst. Blijkbaar heeft de Neder-
landse Volleybalbond (NeVoBo)
nog weinigbijgeleerd op het gebied
van intermenselijke communicatie.
Niettemin is het kwartet bereid om
-onder bepaalde voorwaarden- oud
zeer te vergeten en het Oranjeshirt

weer over de brede schouders te
trekken. Want deelnemen op de
Olympische Spelen is toch het
mooiste wat er is.

Met Selinger aan het roer ziet de
Nederlandse ploeg meer kansen op
eremetaal in Barcelona. In dat ka-
der werd ook een opening ge-
creëerd om de vier 'dissidente' ex-
internationals terug te halen. Meer
contact dan een paar faxen heeft de
uit Hom afkomstige Rob Grabert-
(2B) echter nog niet gehad. „Het eer-
ste bericht was een formulier voor
deelname aan de World League.
Daarna de mededeling dat ik voor-
lopig geselecteerd was en een defi-
nitieve selectie afhangt van onze
eisen," licht de Limburgse crack
vanuit zijn huidige pleisterplaats
Schio toe. Dit weekeinde komen de

vier Italo-Nederlanders bij elkaar
om een antwoord te formuleren.
Grabert: „Op het materiële vlak zul-
len we zeker niet uitgaan van Itali-
aanse normen. In principe gaan we
aceoord met dezelfde randvoor-
waarden als de overige selectiespe-
lers hebben op het gebied van huis-
vesting, vervoer en vergoeding."

Breekpunt in de onderhandelingen
wordt ongetwijfeld de eis dat.de, al
byna twee jaar voortslepende, bo-
demprocedure van de NeVoßo te-
gen Grabert en Blangé van tafel
moet. Via dit proefproces wil de
bond aanspraken op een transfer-
vergoeding voor het duo toetsen.

„Niet alleen is mijn naam in het ge-
ding, maar dit gedoe heeft me al een

hoop geld aan rechtsbijstand ge-
kost. Bovendien zou van een erg
vreemde verstandhouding sprake
zijn als wij ons weer beschikbaar
stellen voor een organisatie die te-
gelijkertijd een rechtszaak tegen
ons wenst te handhaven," aldus een
vastberaden Grabert. Hij gaat er
vooralsnog van uit dat het viertal

met betrekking tot deze eventuele
splijtzwam één blok zal vormen.

In tegenstelling tot de vrouwense-
lectie dient de Nederlandse man-
nenploeg zich nog te kwalificeren
voor Barcelona. Dat moet begin mei
gebeuren tijdens het Pré-Olym-
pisch toernooi in Rotterdam. De

’Meetpoint/Eaters favoriet in finale nationale titelstrijd’

Vijfschaft vol vertrouwen " Jeff Vijfschaft:
„Wij zijn klaar
voor definale".

Foto: PETER ROOZEN

heeft de in Toronto geboren keeper
al op zak. Toen was de huidige ma-
nager Harry Loos de coach.

„Kampioen van Nederland worden
lijkt mij het einde. Wij hebben het
hele jaar naar dit succes toegeleefd.

moeten beginnen. „We moeten ons
instellen op hun defensieve spel,
waarbij ze via snelle counters pro-
berten te scoren. Als titelverdediger
staat het team toch onder druk. Zij
moeten het spel maken. Het thuis-
voordeel kunnen wij door in
Utrecht te winnen, overnemen. Dan
zijn de rollen omgedraaid."

Volgens JeffVijfschaft gaat Geleen
dan ook als favoriet de eindstrijd in,
ofschoon ze met een uitwedstrijd

Een pluspunt vindt hij dat Mike
Pellegrims weer als verdediger fun-
geert. Enkele wedstrijden speelde
de Belgische international in de
aanvalslijn tussen Boh en Brant.
een wijziging waar coach Cliff Ste-
wart snel van terug kwam.

We komen op een schitterende wij-
ze terug in de competitie na een
hopeloos lijkende achterstand. Het
zou prachtig zijn om het volgend
jaar, het 25-jarig jubileum in te gaan
als regerend kampioen. Dat zie ik
wel zitten, want het team draait mo-
menteel goed. De sfeer is prima en
we moeten het nu voor onze fans
afmaken."

Vijfschaft: „Defensief zijn we weer
op volle sterkte. Vooral een gerouti-
neerde speler als Van Steen hebben
wü hard nodig. Gelukkig is hy weer
terug."

GELEEN - De doelman van
Meetpoint/Eaters straalt aan
de vooravond van de rjshoc-
keyfinale rust en kalmte uit.
Nervositeit is Jeff Vijfschaft
vreemd. Zichtbaar kalm leeft
hij naar de strijd om het Ne-
derlands kampioenschap toe.
Voor de afsluitende training
lurkt de goalie tevreden aan
zijn sigaretje. Daags voor het
eerste treffen met Pro Badge/
Utrecht schildert hij de stem-
ming in het team. „ledereen is
gemotiveerd en topfit. Ook
Rob van Steen is weer van de
partij. Wij zijn klaar voor de fi-
nale."
Het is het derde optreden van de
Geleense ijshockeyers in een 'best
of five' om de landstitel. Rotterdam
dwarsboomde drie jaar geleden de
Eaters*. Twee jaar eerder was het
Groningen dat de droom wreed ver-
stoorde. Wellicht is drie maal toch
scheepsrecht.

Utrecht
Tegenstander Pro Badge/Utrecht
vertoont veel overeenkomsten met
de Eaters. Zo ontsloegen beide
clubs voortijdig hun trainer toen
succes uitbleef en moest Eatersgoa-
lie Vijfschaft 116 treffers incasse-
ren, tegen collega Chad Kambeitz
van Utrecht 115. Verschilpunt in
het voordeel van de Eaters is de
topscorer, Riek Boh is eerste in de
rangschikking, scherpschutter To-
ny Collard van Utrecht slechts ze-
vende.

Jeff Vijfschaft is optimistisch over
de afloop van de finale. Twee titels
met het tweede team van Geleen

Aanhang
Om de gevreesde Utrechtse aan-
hang in toom te houden, heeft Ge-
leen er in samenwerking met de
leiding van Glanerbrook alles aan
gedaan om dit te voorkomen. Er
wordt in de ijshal hard gewerkt aan
een aparte ingang voor de Utrechte-
naren en een apart vak op de tribu-
ne. Manager Harry Loos: „De twee-
honderd supporters moeten staan-
de het duel volgen. Alcohol is taboe.
Wij nemen geen enkel risico."

„In het verleden is er heel veel ta-
lent verloren gegaan, omdat er zich
onkundige mensen mee bezighiel-
den. Wij zijn blij, dat ex-profs als
Valerio Piva zich het lot van onze
talenten aantrekken. Ik ben er dan
ook van overtuigd, dat de BWB met
het nieuwe transfersysteem en de
daarmee samenhangende amateur-
ploegen in deroos heeft geschoten,"
merkte Jean Bollen, voorzitter van
de amateursectie van de Belgische
Wielrijders Bond, tijdens de presen-
tatie van het kersverse Gymna-Car-
rera-Eycken-team in Hove Malper-
tuus te Herderen op. Overigens
maakte de BWB gisteren bekend,
dat dit jaareen miljoen gulden voor

" SCHAKEN - Jan Timman heeft
bij het sterk bezette schaaktoernooi
in Linares zijn eerste zege geboekt.
De Amsterdammer versloeg in de
vierde ronde met wit de Rus Evgeni
Barejev en bracht zijn totaalscore
daarmee weer op 50 procent.

# Valerio Piva (links) heeft de rol van meesterknecht van Moreno Argentin verruild voor het
ploegleiderschap van de kersverse Belgische amateurploeg Gymna-Carrera-Eycken. Rechts
oud-profrennerVvo Molenaers. Foto: FRITS WIDDERSHOVEN
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Ex-international Grabert: ’Eerst gerechtelijke procedure stoppen’

Volleybalbond blokkeert
rentree ’Italianen’

Trainers hekelen
Europacup-systeem
MÜNCHEN - De toptrainers Ber-
ti Vogts, Franz Beckenbauer en
Michel Platini hebben een vuril
pleidooi gehouden voor de terug-
keer van het vroegere knock out;
systeem in het Europese toernooi
van de landskampioenen. Dit sei'
zoen zijn de laatste acht bij °-e
kampioenen voor het eerst ver-;
deeld over twee groepen. De ver-
andering is ingegeven door kap j

taalkrachtige clubs, die verzekerd
willen zijn van meer wedstrijden'
dus meer recettes en tv-gelden
Vogts: „Het huidige systeem is to-
taal oninteressant. Zelfs ik a»
voetbal-geïnteresseerde weet mf
waar, wie en wanneer tegen w,,e
speelt."

voorlopige selectie telt achttien na-
men. Naast het dozijn vaste Oranje-
klanten zijn dat de vier Italië-gan-
gers, benevens Brecht Rodenburg
(Rentokil/ZVH) en Sander Mulder
(Piet Zoomers/DA). Uit deze groep
zal bondscoach Arie Selinger zijn
definitieve twaalftal kiezen. Op ba-
sis van hun kwaliteiten, ervaring en
mentale weerbaarheid, opgedaan in
de meedogenloos harde Italiaanse
profkompetitie, kan de bondscoach
bijna niet om Posthuma, Blangé,
Zoodsma en Grabert heen. In de vi-
sie van laatstgenoemde zal de on-
derlinge verstandhouding tussen de
spelers van de kerngroep straks op
een andere leest geschoeid zijn dan
tijdens de 'internaatsjaren van de
nationale selectie. „Door alle ge-
beurtenissen uit het verleden heb-
ben we, emotioneel gezien, een wat
dikkere huid gekregen. Je hoeft
geen vrienden door dik en dun te
zijn om als ploeg te functioneren.
Het gaat om de collectievewil om te
winnen."" Rob Grabert, eventuele rentree in Oranje.

Foto: JAN-PAULKUIT

Van onze correspondent
THEO KEYDENER
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Jan Siemerink reuzendoder
Na Boris Becker nu ook Stefan Edberg op palmares Bijnsburger ROTTERDAM

Torn Nijssen had
gisteren voor 'eigen'
publiek in Rotter-
dam erkenning kun-
nen afdwingen als
singelaar en als kil-
ler. Hij deed een
dappere poging, for-
ceerde acht set-
points in twee sets,
maar benutte er
geen één. Het gevolg
was dat Paul Haar-
huis vandaag in de
kwartfinales niet de
verloren zoon van
het Nederlandse ten-
nis tegenover zich
krijgt, maar Goran
Prpic. De Kroaat

Nijssen kan zich
op dubbel storten

versloeg de inmid-
dels 27-jarige Sittar-
denaar in twee sets:
7-5-?-6 (10-8).

Echt teleurgesteld
was Torn Nijssen
niet na het verlies.
„Ik heb vijf setpun-
ten in de eerste set
en twee in de twee-
de gehad. Het is
jammer dat ik verlo-
ren heb. Ik heb kan-
sen genoeg gehad.

Hij is gewoon ster-
ker dan ik ben. Het
dubbelspel blijft
voor mij het belang-
rijkste."

Voor vandaag staat
om half elf het eer-
ste dubbel van Nijs-
sen met Cyril Suk
op het centre court
gepland, tegen de
Nederlanders Torn
Kern pers en Jacco
Eltingh.

- De kostbaarste kwaliteitswij nen, die in hetsportpaleis waren weggezet voor de finale van zondag, zijn
I «-oor een paar lokale jongens met graagte opgedronken. Na het
5 PPzienbarende verlies van Ivan Lendl tegen Paul Haarhuis,- Jan Siemerink gisteren 'de duurste fles', dieABN/

phro-toernooidirecteur Wim Buitendijk had laten aanrukken
j n Ahoy: Stefan Edberg. De Zweed die als alles had meegeze-
t etl in de Maasstad weer nummer één van de wereld had kun-. '"en worden, ging er in de tweede ronde met 6-7 (5-7) 2-6 aan.

Winnaar Siciliaanse Wielerweek

Moreno Argentin
houdt woord

kaar morgen in de halve finales. Al
moeten ze dan eerst nog wel langs
spelers, die hoger op dewereldrang-
lijst staan dan zij: Haarhuis tegen
Prpic, die moeizaam van Torn Nijs-
sen won, Siemerink tegen Volkov.

i k
e t°emooi-directeur zal zich ach-

) |*raf het hoofd hebben gekrabd, dat.'
I
, 1 vele tonnen besteedde aan de

E .olnst van Becker, Edberg en
r ( jplï.<*'l, maar weigerde in te gaan op
Ila nanciële verlangens van Neder-
-5 j,nds sterkste tennisser Richard
'I o'k' icek- Maar het dient gezegd:
' ït Siemerink en Haarhuis staan in
,°tterdam voor het nationaal be-
emf' cc* wat heter althans dan
Jikele weken geleden in de Davis--uP-wedstrijd tegen Zwitserland.

s het even meezit, treffen ze el-

Pols
Voor Siemerink begon het jaar 1992
weinig veelbelovend. Pas vorige
week was de 21-jarige lefthander uit
Rynsburg verlost van een slepende
polsblessure. Prompt won hij in
Stuttgart van Becker. En hier dus
van Edberg. Merkwaardige over-
eenkomst: beide verliezers baalden
na afloop zo, dat ze een rustpauze
moesten inlassen.

Het was de derde keer dat Sieme-
rink en Edberg tegenover elkaar
stonden. Vorig jaar in Stuttgart
stond hij nog stijfvan bewondering.
Veertien dagen geleden in Brussel
ging hij al met een andere instelling
de baan op. „Toen was het al close.
Ik serveerde alleen teveel op zijn
backhand."

Marco van Basten
wacht schorsing
t tep ~ a? een sterspeler zijn
f hpt s*anc*er' le zoJuist de bal in

wei eigen doel heeft gewerkt, in
l. oi"d en gebaar belachelijk ma-j o«i. Nee, vindt sportief Italië. Mar-

-1 W o Van Basten deed het afgelopen, L, 0 ensdag wel. Hij danste de samba
j ligVen e verslagen op de grasmat

" rjhSende Bruno- De spelers van To-> ov° reageerden verontwaardigd
sn^f net gedragvan de Nederlandse
vPIts van AC Milan.
liet asten heeft met zijn houding

* alleen veel krediet verspeeld,
Wo

ar kan op basis van tv-beelden
"Ven " §escnorst voor de beker-

<*strijden tegen Juventus.

Advies
Trainer Rohan Goetzke, met Ri-
chard Krajicek overgevlogen naar
Indian Wells, adviseerde telefonisch
de forehand van de Zweed meer on-
der vuur te nemen. Dat werkte
wonderlijk wel. Afgezien van de
openingsgame dan. Maar die aan-
vankelijke achterstand werkte Sie-
merink in de vierde game weg met
vier strepen van returns, waar Ed-
berg meters te laat voor kwam.

Tuur topper
in Amsterdam

- Reglio Tuur is
,rnavalsdinsdag de grote trek"jj'eistervan het door Matchroom, °xing georganiseerde prof-

in de Jaap Edenhal.
ais

r bokst zijn dertigste gevechts Professional. Van de voor-
bande partijen besliste hij er 27
d ?ft n voordeel. Tegenstander ise Mexicaan Ramon Felix.

Dat momententennis besliste in fei-
te de partij. Edberg leek geïntimi-
deerd, liet in de tiebreak de eerste
dubbele fout van zijn racket ver-
trekken en gaf vervolgens met vier
dubbele fouten in de tweede set
twee service-games uit handen. De
statistiek sprak duidelijke taal: on-
der druk sloeg Siemerink 73 pro-
cent van zijn eerste opslagen in,
Edberg slechts 45 procent. De ser-
vices van Siemerink waren ook
beduidend harder. Voor zijn snelste
werd 182 km/uur gemeten, Edberg
haalde 'slechts' 172 km.

De winnaar van de Siciliaanse Wie-
lerweek heeft Milaan-Sanremo, De
Ronde van Vlaanderen en Parijs-
Roubaix als voorjaarsklassiekers op
het programma staan. Officieel
neemt hij ook deel aan de Giro d'l-
talia, niet aan de Tour.
„Ik wil in mijn voorlaatste jaar als
wielrenner nog één keer de regen-
boogtrui behalen", aldus Argentin.
De Italiaan werd in 1986 in Colora-
do Spring wereldkampioen op de
weg. Hij is van plan eind 1993 zijn
carrière te beëindigen en zich ge-
heel te wijden aan zijn houtzagerij
en makelaarskantoor.

derdeel geldt hij als een specialist.
„Ik voorspel hem een goede toe-
komst", complimenteerde Argentin
zijn enige tegenstander van de afge-
lopen dagen. „Hij is een compleet
renner.lk heb het al eerder gezegd,
Zulle is een taaie rakker. Dat heeft
hij vandaag weer bewezen."
Moreno Argentin neemt dit jaar
voor het eerst in zijn twaalfjarige
loopbaan deel aan Parijs-Roubaix.
De Waalse Pijl, die hij de afgelopen
twee jaar won, laat hij ten gunste
van de „Hel van het Noorden"
schieten.

Argentin rondde het werk van zijn
knechten perfect af. Arrogant ach-
teromkijkend stootte hij de Zwit-
serse leider Zulle met nog 25 kilo-
meter koers van de troon. Zulle,
zoon van een Zwitserse vader en
een Nederlandse moeder uit Steen-
bergen had niet verwacht Argentin
van zijn voornemen, de Siciliaanse
Wielerweek te winnen, af te kunnen
houden. „Ik had niets te verliezen.
Mijn uitgangspunt was een etappe
te winnen en zo hoog mogelijk in
het klassement te eindigen. Dat ik
bovendien nog vier dagen leider
ben geweest is mooi meegenomen",
zei de 25-jarige debutant.

Geprogrammeerd als een computer,
zoals zo vaak in zijn loopbaan,
scheurde Argentin het leiderstricot
van het lijf van de zich dapper ver-
werende Alex Zulle. Van de zes te
verdienen seconden bonificatie in-
de de miljonair er twee op een van
de drie lokale rondjes van dertien
kilometer in de voormalige Griekse
havenstad Agrigento.
Bij het opmaken van de eindstand
telde Argentin veertien seconden
voorsprong op de Zwitserse neo-
prof die bij de eerste bergsprint de
schade nog wist te beperken tot één
seconde, maar in de finale niet op-
gewassen bleek tegen de opper-
machtige Italiaan, die zijn zesde
ritzege in de Siciliaanse Wielerweek
boekte. En voor de tweede keer na
de triomf van de eerste uitgave in
1984 als eindwinnaar werd gehul-
digd.

AGRIGENTO - Moreno Argentin
is een man van afspraken. Woens-
dag voorspelde hij de Siciliaanse
Wielerweek te winnen. Gisteren los-
te de 31-jarige Italiaan zijn belofte
in. Hij deed zelfs meer dan dat al-
leen. De viervoudige winnaar van
Luik-Bastenaken-Luik koppelde
aan de eindzege ook de ritwinst
voor de vergeefs tegensputterende
Maurizio Fondriest en de stijlvolle
verliezerAlex Zulle.

Van Gennip
opgebrand

HAARLEM - Yvonne van Gen-
nip zal zich dit seizoen niet meer
vertonen op de ijsbanen. Haar
negatieve ervaringen in Albert-
ville, waar de Winterspelen voor
de ex-olympisch kampioene een
desastreus verloop hadden, heb-
ben de fut er bij de Haarlemse
uitgehaald. Op het programma
stonden nog het NK in Alkmaar
(komend weekeinde), het WK in
Heerenveen (7 en 8 maart) en de
World Cup-finales in Inzell (13
en 14 maart). Van Gennip heeft
zich voor al deze evenementen
teruggetrokken.

omdat ploegmakker Erie Vande
raerden won."

" Siemerink kraait victorie nadat hij in twee sets de nummer twee van de wereld, Stefan Ed-
berg, uitgeschakeld heeft inRotterdam. Foto: anp Als amateur won Zulle bijna allerit-

ten tegen het uurwerk. Op dat on-

FransMaassen opzoek naar ereplaats in openingsklassieker

’Omloop Het Volk is
vaak een loterij’

Voor het eerst van zijn leven kon de
Zweed het niet opbrengen de pers
te woord te staan. Via een pr-func-
tionaris van de ATP liet hij weten
zich wat slapjes te voelen. Uitge-
woond om het wat scherper te for-
muleren. De'geforceerde inhaalra-
ce, die hij na een slepende arm-ble-
sure op 25 december van het vorig
jaar begon, was hem wat teveel ge-
worden: Australië, een loodzware
Daviscupwedstrijd in Canada, ge-
volgd door het Europese circuit.
„Ik wil niets afdoen aan de overwin-
ning van Siemerink, maar ik speel-
de ver beneden mijn normale ni-
veau," liet Edberg weten.

INterlandViPouwjelementen b.u J
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Unn Vr '0.00-13.00 uur'i°o-18.00 uur'a ''0.00- 15.00 uur

erterwe 35h°ensbroek-Hrl.
Sh 045-213928
~-^^°^nEtndhoven: Zeelsterstraat 177 a

Frans Maassen toont zich verheugd,
dat de organisatoren van de Om-
loop Het Volk de Molenberg weer
in het parcours hebben opgenomen.
Vorig jaar liet men dit obstakel
links liggen. De helling (de laatste
van de acht) ligt op 36 kilometer
van de finish. Maassen: „Waar-
schijnlijk krijg je hierdoor een se-
lectievere finale. De Muur van
Geraardsbergen ligt immers hon-
derd kilometer vóór Gent en de
Oude Kwaremont krijgen we nog
dertig kilometer eerder te verwer-
ken."

VOETBAL.
rortalez» v ■'and. Bra7iiiïriendscnapPcliike inter-
(l-0) 27 Ant ■ Verenigde Staten 3-0
(«rafschop),t?!n. 1RSa3r!SS "' *" 2"° HANDBAL

Berkel en Rodenrijs, Vrouwen, vriend
schappelijke interland: Nederland
Zuid-Korea 17-27(8-13).

" Frans Maassen, selectieve-
refinale. Foto: DRIES LINSSEN

57. Meys 0.56, 83. Jan Siemons 2.17, 95.
Jac van der Poel 2.46, 97. Knuvers 2.55,
99. Lubberding z.t. De Koning, Hoffman
en Jakobs uitgevallen. Eindklasse-
ment: 1. Argentin 26.52.13, 2. Zulle 0.14,
3. Anderson 1.03, 4. Sunderland 1.05, 5.
Puttini 1.06, 6. Francois Simon 1.07, 7.
Kuum z.t., 8. Kvalsvoll z.t., 9. Jerome
Simon z.t., 10. Manin z.t.; Nederlanders:
22. Van Aert 1.30, 32. Den Bakker 2.31,
40. Mare Siemons 4.26, 54. Van Orsouw
6.11, 83. Jan Siemons 13.00, 92. Meys
17.51, 106. Jac van der Poel 27.47, 113.
Lubberding 37.43, 122.Knuvers 44.53.

TENNIS
W !rdam' 940000 gulden, mannen:
(lft «r6. ronde: PrPic - Nijssen 7-5 7-6

"-«). Antonitsch - Apell 6-4 6-2. Becker
SiZryd ?"2 6"4> Vo'kov - Grab 6-3 6-3.
.emennk - Edberg 7-6 (7-5) 6-2, Patrick
Dukk r,° e" Wuyts 7-5 2-°. opgave Wuyts.
Der« S*""1' eerste r°nde: Eltingh/Kem-
-7-61,7 j?evnes/Macpherson 6-7 (3-7) 6-4
nare Haarhuis/Koevermans - Gun-
ner/pon/Rlglewskl 6"4 6"7 (5-7) 63.Go 11"
Scot , "osl1" Fitzgerald/Jarryd 6-3 6-3.
tWfwi ' Mannen, 500.000 gulden,
6-0 i p ronde- Tsjesnokov - Pescariu 7-5
On'^r escosolido " Ruah 6-3 6-4, Caratti -
IntH»nS,6"4 6-X* Ross<* - Agassi 7-5 7-6.
tWPA*V* We'ls, Vrouwen, 675.000 gulden,
6-0 fin ronde- Coetzer - Grahman 4-6
Help gi Femandez - Dreyer 6-3 6-0,
Ba*?tSOn " Ne'son 6-1 6-3, Dechaume -Niriü» 5 4"6 62. Wiesner - Fairbank-
-6-4 ê 6"2 6"2. Kelesi - Gavaldon 6-2
Shriv r°VIS " Harvey-Wild 6-7 6-3 6-3,

'ver - Kohde-Kilsch 6-3 5-7 6-3.

BOBSLEEËN
rnansh^oritz' Wereldbeker-finale twee-
Acklino' Na twee manches: 1. Weder/
Leblan i°'B6 (1.05,20+1.05,66), 2. LoriV
ber/Tio U'l6 (105,52+1.05,64), 3. Hu-
MeiJi/B ,211.35 (1.05,67+1.05,68), 4.ToutviS £h 211'45 (105,63 + 1.05,82), 5.uu*»eld 2.11,54 (1.05,63 + 1.05,91).

DAMMEN
Parthenay, EK mannen, derde ronde:
Jansen - Uhlig 2-0, Hubner - Borghetti
1-1, Koyfman (Isr) - Clerc 1-1, Van der
Zee - Vandeberg 1-1, Meijer - Machado
2-0, Ribakov - Boetsinski 1-1, Cordier -
Chmiel 1-1, Valneris - Schwartsmann
1-1, Marek - Issalene 1-1, Fourman -Wigman 1-1. Stand: 1. Jansen, Koifman,
Valneris, Meijer 5, 5. Clerc, Fourman,
Ribakov, Schwartsmann, Van der Zee
4, 10. Cordier, Boetsinski 3, 12. Borghet-
ti, Chmiel, Hubner, Marek, Vandeberg,
Wigman 2, 20. Machado 0.

Valencia, Open Mediterrania, stand na
eerste ronde: 1. Giraud 67 (-5), 2. Chris
van der Velde, Lindgren, Jean van de
Velde, Cabo, Olazabal 68, 7. Smith, Heg-
garty, Rivero, Roe, Baker, Moreno, Ogle
69.

DOOR WIEL VERHEESEN
ITTERVOORT - Sinds hij in deOmloop Het Volk zijn opwachtingmaakte, heeft Frans Maassen in het
evenement altijd een rol gespeeld.
Een podiumplaats was desondanks
niet voor hem weggelegd. Vorigekeer klauterde hij wél als eersteover de Muur van Geraardsbergen,
een wapenfeit dat enkele uren later

gevolgd werd door een demarrage
op het aankomstparcours in Gent.
De concurrentie gaf hem echter
geenruimte en in de eindsprint tus-
sen ruim dertig man werd hij zeven-
tiende. Andreas Kappes legde op de
hoofdprijs beslag. De Duitser is
morgen, als de zevenenveertigste
editie van de Belgische openings-
klassieker op het programma staat,
niet van de partij wegens ziekte.
Maassen behoort tot de circa hon-
derdtachtig deelnemers.

„Ik ga", aldus de 27-jarigerenner uit
Ittervoort, „met veel vertrouwen
naar Vlaanderen, ofschoon je mij
niet hoort zeggen, dat ik mezelf tot
een van de topfavorieten uitroep.
Mogelijk komt de koers nog iets te
vroeg voor mij. Daarnaast mik ik
vooral op de aprilmaand waarin de
meeste wereldbekerklassiekers
worden verreden en voorts weet ik
uit ervaring, dat in de Omloop Het
Volk altijd wel twintig of dertig
man voor de overwinning in aan-
merking komen. Het is vaak een
loterij. De selectie vindt minder ri-
goureus plaats dan bijvoorbeeld in
Parijs-Roubaix ofRonde van Vlaan-
deren."

Omdat het TV-programma waarin
hij gisteravond een rol speelde
reeds een dag eerder was opgeno-
men, kon Frans Maassen de uitzen-
ding thuis met echtgenote Margret
bekijken. Vandaag rijdt hij eerst
nog gedurende anderhalf uur de
spieren los, waarna hij naar het ho-
tel in Aalst vertrekt. Daar blaast
chef d'equipe Raas voor zijn ren-
ners in de Omloop Het Volk, inclu-
sief het begeleidend personeel,
verzamelen.

Longo daagt
Franse bond
voor rechter
LYON - Wielrenster Jeannie
Longo gaat de Franse wieler-
bond voor de rechter slepen. De
achtvoudige wereldkampioene,
die na een meningsverschil over
de te monteren fietspedalen uit
de nationale selectie werd gezet,
wil op die manier proberen deel-
neming aan de Olympische Spe-
len van Barcelona af te dwingen.
Longo's advocaat André Soulier
zei gisteren dat de 33-jarige Fran-
caise de bond machtsmisbruik
verwijt door haar de officiële
trappers van het team voor te
schrijven.

Winst Roda 2
EINDHOVEN - Roda JC 2 be-
houdt dankzij de 0-1 zege gister-
avond bij Eindhoven de aanslui-
ting met de koplopers in de
reservedivisie C. Over en weer
ontstonden er kansen. Na een
dubbelblanke ruststand liet in
de slotfase Leon Reynders de
Kerkradenaren door het winnen-
de doelpunt te scoren: 0-1.
Overige uitslagen: RBC2-TOP2:
2-1; Helmond Sport2-Vitesse 2:
1-3.

Frans Maassen kijkt tevreden terug
op zijn bezigheden in de voorbije
weken in Spaanse koersen. Eerst
startte hij in de Ruta del Sol. De zes-
daagse wedstrijd, waarin soms flink
geklommen moest worden, was nog
een maatje te groot voor hem. Hij
forceerde zich ook liever niet. In de
Ronde van Valencia ging het stuk-
ken beter. „Jammer, dat ik in eerste
etappe even niet oplette, waardoor
een groep zonder mij ontsnapte. Ik
was meteen uitgeschakeld voor het
klassement. In de resterende vijf
etappes liet ik mij regelmatig zien.
De tijdrit op de voorlaatste dag le-
verde mij de tweede plaats op ach-
ter eindwinnaar Mauri. Voor een
ereplaats in de GP Wieier Revue
zou ik ook zonder de valpartij, die
tijdens de laatste kilometer vlak
vóór mij in het peloton plaatsvond,
niet meer in aanmerking zijn geko-
men. De koers zelf schonk mij des-
ondanks genoegdoening, temeer

acht man, red.), sta ik mijn plaats
waarschijnlijk af. Volgende week
woensdag start ik in Fayt-le-Franc
aan de Belgisch/Franse grens, waar-
na ik onderhand mijn koffer kan
inpakken voor de Italiaanse cam-
pagne: Tirreno-Adriatico, met aan-
sluitend op 21 maart Milaan-Sanre-
mo."

" Het routeschema van de Omloop het Volk. Vanaf 15.00 uur
brengt BRT 2 en de NOS de slotfase rechtstreeks op televisie.

- Milan 78-82(40-44). Scores Den Helder:
Van Rootselaar 5, De Waard 11, Worrell
23, Te Velde 3, Jerome 14, Van Dinten
10,Pieterse 2, Cooper 10;Milan: Pessina
18, Dawkins 16, Pittis 15,Riva 13.

Den Helder, Halve finale, slotwedstrijd
EC 1, groep B: Commodore Den Helder

BASKETBAL
WIELRENNEN
de etln^p! 'aanse Wielerweek, zes-
tin nf^frT rm,°nAerigento: 1. Argen-«WrL, nr," 3S <33'136 k"*/u), 2.ondnest 0.05, 3

= Zulle 0.09, 4. Puttini
SunrWi iag

n '6- Sierra. 7. Manin ,8.under and, 9^ Anderson, 10. KvalsvoA
Marr« a Puttini; Nederlanders: 30.Cr Jo"^ °/ 30' 32-van Aert 0.37, 47.6n Bakker 0.39, 53. Van Orsouw 0.56,

„Misschien dat ik daags na de Om-
loop Het Volk ook nog deelneem
aan Kuume-Brussel-Kuurne", zegt
Maassen. „Omdat er verschillende
jongens in onze ploeg zijn, die in
het weekeinde nergens kunnen rij-
den (Buckler heeft negentien ren-
ners ondercontract en in de meeste
wedstrijden bestaan de teams uit
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TC Nieuwenhagen heeft sinds jaar
en dag een van de grootste jeugdaf-
delingen in onze provincie. „Wij
besteden veel aandacht aan de be-
geleiding. Niet alleen op de normale
trainingsuren, maar ook tijdens de
competitie en toernooien proberen
we onze spelers technisch en tak-
tisch zo goed mogelijk te ondersteu-
nen. Daar is veel mankracht voor
nodig. Bij TC Nieuwenhagen prij-
zen we ons gelukkig met een enorm
aktieve jeugdcommissie die veel
goed werk verricht".

sen waren de spelers die TC Nieu-
wenhagen vorig seizoen de Neder-
landse titel bezorgden. „Dat bete-
kende voor ons toch een soort
bekroning voor de vele arbeid die
wij in de jeugd gestoken hebben.
Helaas is het niet altijd mogelijk de
spelers vast te houden. Er zijn
voortdurend clubs die op de loer
liggen. Zo vertrekt Hans Franssen
volgend seizoen naar LTC Bruns-
sum en krijgen wij Daniël Jongen
van die club weer terug. Dergelijke
ontwikkelingen vallen moeilijk te-
gen te gaan".

Van onze correspondent
MICHEL FRANSSEN

Van onze correspondent
PIERRE FRAMBACH

MAASTRICHT - MW heeft de
jeugdbesturenvan de amateurclubs
in de regio de hand gereikt. Middels
de uitgave van een jeugdwijzer die
praktische tips over training en be-
geleiding herbergt, geeft de Maas-
trichtse eredivisieclub aan dat het
jeugdvoetbalvoor de betaalde clubs
een niet te onderschatten kweekvij-
ver vormt. Daarnaast probeert MW
met de handleiding het oude zeer
en de argwaan bij bestuurders en
jeugdleiders ten opzichte van prof-
clubs weg te werken. Een lovens-
waardig streven, dat door de ama-
teurclubs in de regio goed ontvan-
gen is.

MW wil samenwerking met de le-
veranciers van jeugdig voetbalta-
lent. Maar dan wel met open vizier.
Bindmiddel is deMW-jeugdwijzer,
men spreekt bij voorkeur niet over
een jeugdplan.

Het sportcentrum Sittard gonsde ver-
leden week van achtste finalisten voor
de Interpoliskampioenschappen.
Meer dan 200 bridgers, voor het me-
rendeel uit andere districten, waren
aanwezig en menige Zuidlimburgse
speler raakte danig onder de indruk
van de nieuwigheidjes van deze bui-
tenstaanders. Zo vroeg na afloop
iemand zich af of het toch niet beter
zou zijn in het tegenspel alleen maar
distributiesignalen te geven. Dat al-
thans had een buitenstaander tegen
hem gespeeld en daarmee zowaar 4
toppen gescoord. Pas toen voorbeel-
den werden gevraagd bleek dat die
goedetegenstanders alles zelf hadden
gespeeld; hun signalementsmethoden
waren dus helemaal niet aan bod ge-
komen. Ja, als je al door een vreemde
systeemkaart wordt gebiologeerd, dan
is het voor de tegenstanders natuur-
lijk zoiets als schieten op vastgebon-
den konijnen. Een beetje vertrouwen
in de oude, orthodoxe technieken is
nog best op zijn plaats.
Z/OW

De meeste papa-mama's boden als
WO: lSch-ISA-2Sch-pas en maakten
dat contract met een overslag. Papa-
mama uit Noorbeek maakten zelfs
4Sch nadat Zuid met 2H had geopend
en Noord dus met een hartenaas start-
te! Aan weer een andere tafel boden
WO: 2Sch-2SA-3Sch-4Sch.
De 2Sch-opening gaf een s+kaart aan
met 12-16 p. Oost informeerde met
2SA, kreeg te horen dat openaar een
minimum met een 6-kaart had en wist
het nog niet. Als openaar een single-

Ome Louis uit Puth-Schinnen wa*'c
dan ook niet onder de indruk van 8j (

die nieuwigheidjes en zelfverzekerd]
kondigde hij na afloop aan dat hij zij*
wel zou hebben geplaatst voor de,
kwartfinale. Hij dacht nl rond de 30"' |
te hebben gescoord „Is dat hier wer-
keiijk genoeg?" vroeg een buitel1: (staander gniffelend. „Ik denk het", ze .
Louis „30% de man, bedoel ik, dat 7»
toch wel reiken?"
NB. Vorige keer hebben we u wel ere
op de proef gesteld met het diagram- <
Noord was goed; Oost moest na*'
Zuid, Zuid naar West en West naa-1
Oost^nz^excuses^^^^^^^^^^^ll

ton rood heeft en dus enige aanslui-;
ting in klaver is 4Sch zo gek nog niet (

min of meer op de gok bood Oost n"«
4Sch en zat daarmee duidelijk te
hoog. Noord startte met klaver, wan',
Zuid had hier de verleiding om 2H 'e
openen nogal makkelijk weerstaan
Misschien vindt u het spel daar oc*
wat zwak voor, maar daar gaathet he-
lemaal niet om. Ook met 1 of 2 vrou-
wen zou je niet 2H moeten openen
vanwege de hartenkleur zelf. Wanj
Culbertson leerde al dat jeeen 6-kaarj
zonder plaatje als een 5-kaart moes'
behandelen. Vandaar: dit is dus hee'
orthodox, maar het werkt nog altijd-
De klaverstand leek in eerste instants
ongunstig voor de verdediging, ma^
door goed tegenspel ontkwam de lel'
der toch niet aan 1 down. Hij won de
uitkomst en speelde 2 keer troef eindi-
gend in de hand om vandaar uit een
2e ronde klaver te spelen. Noord wojj
(een volgende ronde kan ook) en Zuid
gafeen aansignaalvoor ruiten, waarna
hij in deze kleur aan slag werd ée\
bracht en door de harten speelde voo*
1 down. Eigenlijk dus gewoon ABC
Maar stel nu eens dat NZ alleen distn- J
butiesignalen spelen. Noord kan da"
leren dat Zuid een 6-kaart harte" j
heeft, maar daarmee weet hij nog nif 1
of de doubleton harten bij de leider de
heer bevat of niet. In het laatste geva'
zou niet ruiten, maar harten moeten
worden nagespeeld om te voorkome"
dat een hartenverliezer op de 4e kM
ver verdwijnt. . ë

dammenmet john van den borst

Bockmeulen betreurt het dat er veel
in spelers wordt geïnvesteerd, maar
dat als ze naar elders vertrekken al-
le moeite vaak tevergeefs is ge-
weest. „Ook daar moeten we een
oplossing voor vinden. Bij TC Nieu-
wenhagen zijn we bezig met het
ontwikkelen van contractjes, die
clubs enigszins beschermen tegen
het vertrek van spelers. Talenten
die dooreen clubzijn grootgebracht
en waar veel geld in is gestopt, mo-
gen niet zomaar verloren gaan".

Bekerduels
volleyballers

Bekroning
Jeroen de Jong, Youri Vojacek,
Bart te Neyenhuis en Hans Frans-

goedkeuren."Jürgen Haan wil
de voorste zijn

Jeugdige Hulsbergenaar zet Carnaval opzij voor NK-veldloop

steeds ingesloten. Het werd hoog
tijd om uit te breken, want er kon
nu elk moment versneld worden.
Honderd meter verder had ik me
naar de gewenste positie aan de bui-
tenkant gewerkt."

Jürgen is van huis uit een lange af-
standloper. „Mijn vader is als fysio-
therapeut in aanraking gekomen
met de marathon en loopt die zelf
net binnen drie uur. Toen ik een
jaar of zestien was, ging ik vaak met
hem trainen. In die tijd liep ik de
halve marathon al in 1.14. Theo zei
toen, dat ik veel meer aan mijn snel-
heid moest doen. Zo ben ik op de
800 meter terechtgekomen, hoewel
ik drievan mijn gouden plakken op
de 3000 meter of de cross heb ver-
overd."

HEERLEN - In verband met Car-
naval ligt de volleybalcompetitie
nagenoeg stil. Alleen voor de dames
van Geevers/VCL staat de uitwed-
strijd tegen Sondermeyer/SVL ge-
programmeerd. Daarnaast spelen
morgen in de derde ronde van het
bekertoernooi de dames van VCH
tegen Facopa/VC Weert (microhal
Moesel Weert, aanvang 18.00uur) en
deherenhoofdmacht in Westervoort
tegen Wevoc (aanvang 14.00 uur).

leder voor zich en God voor ons al-
len, gaat volgens JoopBockmeulen
niet altijd op. Behalve meer overleg
tussen de Limburgse trainers is
Bockmeulen ook groot voorstander
van een beter contact tussen de
Limburgse tennisbonzen en de
clubs. „District-leraar John van
Heek moet meer naar de verenigin-
gen toekomen. Zich op de hoogte
stellen van de stand van zaken. Ook
op lager niveau. De bond kijkt te-
veel naar de top alleen. Ik ben van
plan een bijeenkomst tussen alle
trainers te gaan organiseren om
over dezeproblematiek van gedach-
ten te kunnen wisselen. Uiteinde-
lijk strijden we toch voor een geza-
menlijk doel".

Worstelaars
Simson naar

Den Haag

42x22 16-21! De schaker in Heusde"*
laat zich gelden: in plaats van de scWJ.
zo snel mogelijk terug te winnen me
(8-12), (7-11) en (12-18) maakt hij eree£offer op langere termijn van. Dat le-
vert hem inderdaad nóg meer op- *J-
-39-33 7-11 44. 38-32 8-12 45. 32-28 21*1'
46. 22x31 26x37 47. 48-42 37x39 &
33x44 11-17 Pas nu eist zwart zijn rell
te op, wits nadeel aan dekaalgevrete
linkervleugel is beslissend. 49. 35-*'
17-21 50. 44-39 21-26 51. 25-50 26-31 »t
39-34 31-36 53. 45-40 36-41 54. 30-*'
41-46 55. 20-14 46x48 en wit gaf op. e
volgt natuurlijk 14x3 (48-26)+De Haan wilde na 600 meter in de

aanval gaan. „Robert-Jan de Graaf
was me voor en dat kwam goed uit.
Ik wilde nog wat overhebben op het
laatste rechte eind." Alles verliep
volgens plan, want bh' het uitkomen
van de laatste bocht flitste De Haan
langs zijn Groningse rivaal. Feest
dus bij zijn trainers Theo Joosten
en Huub Tummers.

Vorig jaar had hij kunnen beginnen
aan de Tilburgse academie voor li-
chamelijke opvoeding, maar hij
zakte onverwacht voor zijn havo-
examen. Nu heeft de leerling van
het Jeanne d'Arc-college wat meer
tijd. „Ik heb vaak acht tot negen
keer per week gelopen. Op de baan
train ik vaak met Mark Jaspers.
Hoewel ik niet zyn hele programma
aankan, hoop ik er toch genoeg van
te hebben geleerd om dit weekein-
de een goed figuur te slaan op het
NK-veldloop in Utrecht."

HULSBERG - Op het jongste NK-
indoor in Den Haag haalden Lim-
burgse A- en B-jongens onverwacht
drie gouden en een zilveren medail-
le. Dat was de beste oogst voor onze
provincie sinds jaren. Een van die
drie kampioenen is Jürgen de Haan
van Kimbria. De 18-jarige Hulsber-
genaar, die tot voor enkele maan-
den in Nijmegen woonde, won de
800 meter A-jongens in 1.59.14.
„Geen bijzondere tijd, want mijn re-
cord is 1.53.15. Op een NK loop je
echter voor de medailles. Er wordt
op zon baantje van 200 meter altijd
veel geduwd en dan moet je uitkij-
ken datje niet valt."

taat van een maandenlange voorbe-
riding, die eigenlijk al in Nijmegen
was begonnen. „Ik zat met Marco
Leenders, Titus Fierkens, Marco
Koers en Susan Dammingh in de
groep en dat zijn allemaal kanjers
op de 800 meter. Na onze verhuizing
in augustus heeft Huub de leiding
overgenomen, maar hij laat zijn
schema's altijd eerst door Theo

Jürgen hoopt stiekem op een over-
winning. „Greg van Hest en Stan
Rijken zijn de grote favorieten,
maar zij kunnen niet zo goed tegen
druk. Twee jaar geleden bij de B-
jongens heb ik ze al eens gepakt.
Daarom vier ik vóór het NK zeker
geen carnaval."

De titel van De Haan was het resul-

Jürgen had in het verleden al vier
titels veroverd en werd dus extra in
de gaten gehouden in Houtrust.
Kort na de start werd hij door zijn
concurrenten in de tang genomen.
„Na de eerste 400 meter, die in 63
seconden werd afgelegd, was ik nog

Om zelf op te lossen het diagralr
waarin geldt: wit speelt en wiJV
Oplossing volgende week. De ?P
lossing van vorige week. Wit, tic
schijven, op 26, 30, 31, 34, 37, 38, il.\
41, 43 en 44. Zwart, tien schijven °u
7, 13/15,17, 20, 22, 23, 27 en 28. Wil*s*
via 1. 30-24! 27x47 2. 26-21 47x50 >
21x1 20x29 4. 43-39 50x33 5. 37-^28x37 6. 40-35 29x40 7. 1x20! wit oj l
fert zijn dam op om na 7... 15x24 '35x44 door oppositie te winne-j
Auteur: H. van Alphen. g

schaken met michiel bunnik

Ook Ron Heusdens wist zich onlangs
te plaatsenvoor de NK-finale. Tot m'n
genoegen, want de Schiedamse mees-
ter houdt er een mooie, persoonlijke
stijl op na. Voor toeschouwers is dat
welkom in wedstrijden waarin het op
de eerste plaats om de knikkers gaat.
Heusdens, die ook goed kan schaken
en bridgen (hij won de laatste keer de
nationale denksport-triathlon), had
het niet gemakkelijk in de halve fina-
les. Pas na een eindspurt van 5 uit 3,
waarin het hem niet tegenzat, kon hij
zijn startbewijs voor de eindstrijd op-
halen. Hier een van zijn betere par-
tijen uit de halve finales. Zijn tegen-
stander daarin is Hans Ladage, een
vroegere kampioen van Limburg die
al ruim tien jaar in Nijmegen woont
en verrassend via Gelderland tot de
kwalificaties doordrong.
Lagade-Heusdens 7e ronde. 1. 32-28
19-23 2. 28x19 14x23 3.37-32 10-14 4.
41-37 17-21 5. 34-29 23x34 6. 39x30
11-17 7. 44-39 6-11 8. 50-44 14-19 9.
32-28 5-10 10. 31-26 10-14 11. 46-41
18-22 12. 30-25 13-18 13. 40-34 8-13 14.
34-30 2-8 15. 44-40 1-6 16. 39-34 4-10
Ziet er misschien een beetje vreemd
uit maar zwart zal snel voor een ge-
zondere aanblik van zijn lange vleugel
zorgen. 17. 34-29 18-23 18. 29x27 21x23
19. 33-29 23x34 20. 30x39 20-24 21.
38-33 19-23 22. 42-38 14-19 23. 40-34
10-14 24. 34-29 23x34 25. 39x30 12-18
26. 47-42 8-12 27. 37-32 17-22 28. 32-27
22x31 29. 26x37 11-17 30. 37-32 6-11
Maar weinigen zullen zich zo opstel-
len, Heusdens kiest weer eens zijn
eigen weg. 31. 41-37 16-21 32. 33-28
11-16 33. 36-31 21-26 34. 49-44 3-8 35.
44-39 17-22! 36. 28x17 12x21 Zwart
koerst aan op het kwetsbare punt 31.
37. 32-28(?) Dit heeft verstrekkende
gevolgen, mij lijkt 39-33 beter.
37...21-27! 38. 31x22 18x27 39. 28-23
De consequentievan 37. 37-32, Ladage
moet nu wel doorzetten. 39... 19x28
40. 30x10 15x4 41. 37-32 28x37 42.

opleiding hadden verzorgd, het
nakijken hadden. Seeverens: „Voor-
al oudere bestuurders hebben daar
nog pijn mee. Ze vertrouwen ons
nog niet helemaal. Ze zijn er nog
niet helemaal van overtuigd dat er
nu een ander (jeugd-) kader bij
MW is, dat niets liever dan open-
heid van zaken heeft."

Amateurclubs loven jeugdwijzer MVV

Zowel de top als spelers van lager
niveau krijgen bij Bockmeulen de
aandacht. „Plezier hebben in ten-
nissen staat bovenaan het prioritei-
tenlijstje. Als spelers talent hebben
moeten ze een keuze maken. Maar
niet ten koste van alles. Het moet
ook fysiek allemaal kunnen. Vaak
levert drie keer per week trainen
meer op dan vijf keer per week. De
Limburgse tenniswereld is op de
goede weg. We moeten alleen nog
bepaalde puntjes op de 'i' zetten".

Plezier
SCHAESBERG - De indeling van
de worstelcompetitie is wel heel
grillig. Na wekenlang van wedstrij-
den verstoken te zijn geweest, moe-
ten de worstelaars van Simson uit
Landgraaf morgen, carnavalszater-
dag, in Den Haag aantreden tegen
Simson KDO. Met nog drie wed-
strijden te worstelen, kan Simson
op zaterdag 14 maart in de thuis-
wedstrijd tegen Olympia Utrecht de
Nederlandse titel behalen.

" SefVergoossen (links) en Tjeu Seeverens. Laatstgenoemde is het brein achter de jeugdwijzer
van MVV.

Foto: FRITS WIDDERSHOVEN

P:es,L:g2 10.K:g2,Pf6H.Df3,Ta7 12. ai' «jjj
speeld met het oog op de bezetting van v„.
c4. Zwart heeft geen keus en moet zij'1, jj 'mevleugel verzwakken. 12 b413.Pe*»'j|e t14.Le3,Tc7 Zwart heeft moeite zijn ont**'p
keling te voltooien, maar in een gesl°U
stelling als deze is dat niet rampzalig- .i)
P:f6+,L:f6 16. Pc4,Dds 17. Lf4! Wit an*-1)-,
peert reeds op het eindspel goed paard 1
gen slechte loper. 17. ...,Tb7 18. L:b» ij t
Tael, Td7 20. Te3,hs 21. h3,h4 22. 8» }
Veel meer als speldeprikken uitdelen *zwart niet. 23. c3j. *„Helaas zijn nog niet al onze scouts

doordrongen van deze werkwijze.
Ook zy hebben, na vele jarenzo ge-
werkt te hebben, moeite met de
omschakeling. Maar ze zullen ook
moeten meewerken. Dat hebben we
aan de amateurclubs beloofd en an-
ders vervalt je geloofwaardigheid.
En we merken nu al reeds dat de.
clubs in de regio een groter vertrou-
wen in onze werkwijze hebben. Tij-
dens de verleden week gehouden
presentatie van het jeugdplan MW
waren alle clubs met een jeugdafde-
ling uit de regio aanwezig. Daar had
je twee jaar geleden voor moeten
komen."

Seeverens tipt o.a. het scoutingbe-
leid aan. Vroeger deed een MW-
scout zijn werkzaamheden in anoni-
miteit. Nu krijgt hij de verplichting
mee om zich kenbaar te maken.
Ook moet hij zich door de jeugdlei-
der van het in het oog springend
talent laten voorlichten. Openheid
tot het bittere einde.

Keepersdag

Constructie
Aan de basis van de handleiding
staat Tjeu Seeverens. Sinds ander-
halfjaar hoofd jeugdopleidingenbij
MW. Hij vormt met trainer Sef
Vergoossen inmiddels een twee-
eenheid die in eikaars verlengde
denkt en handelt. Seeverens: „Ver-
goossen loopt hier bij MW abso-
luut niet te hobbyen. Hij weet en
ziet alles en kent iedereen. Hij is
enorm met de jeugdwijzervan MVV
bezig. Alle jeugdleiders en trainers
hebben dan ook afgesproken dat
iedereen blijft, zolang Vergoossen
bij MW blijft. Continuïteit is nu
heel belangrijk. Er loopt een vijfja-
renplan dat afgemaakt moet wor-
den. Misschien moet het ook bijge-
stuurd worden, want bepaalde
resultaten zijn eerder gekomen dat
we dachten. Enkele uitgangspunten
waren onder andere een plaats in de

Laat ons eerst eens kijken naar de oplos-
sing van het probleem van vorige week. De
stelling was afkomstig uit de partij Ruban-
Emms, gespeeld in de B poule van het Has-tings toernooi. Wit: Kgl, Ddl, Tel,Lc3, Pe4,
b2, d5, f2, g2, h3; Zwart: KgB, TeB, Tbs,Phs,
d6, f7, g6, h4. Materieel staat zwart er het
best voor, alleen die vervelende diagonaal
al,hB in wits handen, als dat maar goed af-
loopt. Dus niet.... 1. Da4! Na 1. Dd4 zou
zwart beschikken over 1. ...,Dh6 met een
vervelende tegendreiging (2. ...,f5). Zwart
heeft (gelukkig) weinig alternatieven. 1....,TebB. Geloof me 1 TbbB is niet beter.
2. Pf6! „Vervelend", moet de zwartspeler
gedacht hebben, „maar gelukkig beschik iknog over 2 KfB dat kost weliswaar na
3.Pd7+ een kwal maar dat overleef ik wel".
De witspeler lachte minzaam en dacht:
„Met 3.Pd7 win ik nooit de schoonheids-prijs, ik speel veel liever 3. D:bs enkijk dannaar de gelaatsuitdrukking van mijn tegen-stander (ha,ha,gnif,gnif)". Zwart „Ver-schrikkelijk, dit heb ik helemaal niet ge-
zien, maar ik vertrek geen spier, ik speel a
tempo 3 T:bs, ik heb trouwens ook geen
keus". Wit: „Oh, dit is te mooi om waar te
zijn, hij speelt nog door. Het is tijd voor de
final blow. Wat ben ik toch goed! 4. TeB+,
Kg 75. P:hs+ 1-0. Een halfjaar geleden
kreeg de Nederlandse kosmopoliet en
schaakfilantroop Joop van Oosterom een
dochtertje, genaamd Melody. Genoeg reden
om een sterk bezet schaaktoernooi op po-
ten te zetten. De lokatie: Het vijfsterrenho-
tel Vista Palace in Roquebrune nabij Mona-
co. Het prijzengeld (uit Joops zak): $
100.000 met een cheque van $ 20.000 voorde winnaar. Speeltempo: 30 minuten p.p.
p.p. Naam van het toernooi: Melody Amber.Wat kon er nog misgaan? Niets inderdaad.„Vishy" Anand en „Tjoeki" Ivantsjoek stre-
den met het ingaan van de laatste ronde om
de toernooioverwinning. Anand verloor van
de nummer last best Bent Larsen en Ivants-
joek won van onze nationaal kampioen Je-roen (Djeroon for friends) Piket.
Ivantsjoek-Polugaevsky Siciliaans 1. e4,c5
2. Pc3,a6 4. g3. Wit maakt er een gesloten
Sicilian van, Ivantsjoek beheerste ze beide.
4. ..., b45. Lg2,Lb7 6. d3,d6 7.0-O,Le7 8.e5!
Het goede moment. Zwart kan niet ...,d6-d5
spelen want dan heeft zijn koningspaard
voorlasnog geen velden. 8. ..., d:es 9.

Zwart staat minder maar bij lange nog A-m
verloren. Het is niet duidelijk hoe wit jWj,
voordeel moet verwezenlijken. Zwart k
het beste wat met zijn torens laveren, ° ..
wel niets doen. Maar dat is vervelend gj.
tuurlijk. Zwart waagt nu een gokje-
...,Lgs Wat verkeerd uitpakt. 24. Te5,U;» ;
25. K:f3,Lf6 26. T:vs,T:d3+ 27. Pe3. Niet
Ke2 L:c3 28. b:c3 en de b-pion komt ver- 'j...., Td2 28. Tbl,TbdB 29. Tc6,Lgs "
Pc4,Tc2 31. T:a6,Td3 32. Pe3 Op 32.. ***&
volgt 32. ..,Tg3+ . 32. ...,f5 33. ë^^f «1-
Tas,L:e3 35. f:e3,Th2 36. T:fs,T:h3 .„,
Kf4,Th:e3 38. a5,Tf3 39. Kg4,T:fs .j,
K:fs,ïds 41. Kg4,T:as 42. K:h4,Ta2 4
Kg4,KH 44. Kfs,Ke7 45.Kes,gs 46. Kdl.»^47. c4,Kd6 48. Tgl,Tas 49. Kc3,Tfs 50. *■$
En wit had geen moeite het restere"
eindspel te winnen. 1-0

Seeverens weet als geen ander dat
het onbezoldigde jeugdwerk vaak
een ondergeschoven kindje is. „We
hebben ook een groot aantal oud-
MW spelers benaderd om bij de
MW-jeugdopleiding te komen. Dat
heeft echter niet veel resultaat ge-
had. De meesten schrokken terug
van het aantal uren dat er mee ge-
moeid was. Jammer, maar we gaan
door op de ingeslagen weg. We zul-
len hoe dan ook het aantal MW-
jeugdkaderleden moeten verdubbe-
len."

middenmoot van de eredivisie en
niet steeds in de degradatiezone
verkeren, een gemiddeld aantal be-
zoekers tussen de 5.000 en 6.000 en,
een heel belangrijk punt, herken-
baarheid voor de regio waarvan de

jeugd de basis vormt. De wijzer
sluit dan ook direct aan op dat laat-
ste punt."

MW heeft in het verleden veel kre-
diet verspeeld bij de amateurclubs

in de regio. De constructie met
MVV'O2 sneed diep in het vlees.
Ronselpraktijken noemden de ama-
teurclubs het. Hun talenten werden
bij een andere amateurclub gepar-
keerd waarna de clubs, die de basis-
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Trainer Joop Bockmeulen van TC Nieuwenhagen:

’Tennisbond doet te
weinig voor clubs’

" Joop
Bockmeulen
tennistrainer van
de kampioensploeg
TC Nieuwenhagen.

Foto: CHRISTA
HALBESMA

bridge met wiel gielkens

Van onze correspondent
EDDY BUDÉ

NIEUWENHAGEN - Volgens TC Nieuwenhagen-trainer
Joop Bockmeulen moet de samenwerking tussen de Limburg-
se tennistrainers verbeteren. „De communicatie is lang niet
optimaal. In het belang van de tennisjeugd is meer overleg ge-
wenst. Ik heb het gevoel dat sommigen te veel op zichzelf
bezig zijn," stelt de 34-jarige Brunssummer, een van de gehei-
me krachten achter het eerste herenteam van zijn club, dat
afgelopen zomerseizoen zo overtuigend het landskampioen-
schap pakte.

sport
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