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Buren voorkomen ramp in Amstenrade
STENRADE Kinderen steken

huis in brand

Vanonzeverslaggever

Je of drie kinderen

"* leeftijd van 10 totlaar hebben zater-
toorgen in alle
*gte geprobeerd een
tong in Amstenrade
brand te steken.

T ingrijpen van de
kon het betref-

l<>e gezin (vader,
*der en twee kinde-\ de woning tijdig["aten. .

(brandstichting vond
pts om 5.20 uur in

een tussenwoning in
Achter den Hof. Vol-
gens de rijkspolitie
werd op twee plaatsen
tegelijk brand gesticht:
in een berging achter
de woning en aan de
voordeur, waar een

brandende doek in de
brievenbus werd ge-
stopt. Hierdoor vatte
een gordijn vlam.
De buren, die onraad
hadden geroken, be-
gonnen nog voor de
komst van de brand-

weer met blussen waar-
door een ramp werd
voorkomen. „Als niet
tijdig was ingegrepen
was het blok met vier
woningen in vlammen
opgegaan", aldus een
politiewoordvoerder.
De berging brandde ge-
heel uit. Een buurton-
derzoek wees uit dat
kort na de brand twee
of drie kinderen achter
de betreffende woning
zijn gezien. De rijkspo-
litie van Schinnen (tel.
04492-1555) vraagt even-
tuele getuigen zich te
melden.
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Vegenbouwer
st rectificatie
d-wethouder

onze verslaggever
'^SSUM - Oud-wethouder. Dijk van Brunssum
'*ijn uitspraak dat Wegen-

Brunssum medio
,ia problemen' geen op-
?ten meer kreeg van de

rectificeren. Als Van
i?at niet uiterlijk morgen in
j^burgsDagblad heeft ge-
stapt de Brunssumse we-
J'Uwer, die de naar derech-
Jfti de recifïcatie in kort
3 af te dwingen. Bovendien
[[Van Dijk, sinds kort bur-
tester van Vaals, een scha-
al boven het hoofd. Dat
■de raadsman van eigenaar
["ssen van het Brunssumse

in een brief
'e oud-wethouder laten we-

I~'jk zegt de briefnog niet ter-n ontvangen en geeft geen
""tentaar. „Het wordt een ju-
he zaak. Dat is prima", is
enige wat de bestuurder
wil. Hij gaat eerst zijn ad-

J1* raadplegen.
J}d-wethouder deedzijn om-oen opmerking in een reactie~ Publicaties in deze krant
.het betalen van opzetgeld
6 aanbesteding van de Em-

in 1986/1987.

het weer

y^TSELIJK ONWEER
I. ■" het zuiden wordt voch-
tig'"cht aangevoerd waarin
Hevelden voorkomen.

komen stapelwol-
l^t t°t ontwikkeling die

ehjk voor een regen- of
***ii fS zorgen. Deze
! j*ctiviteit neemt pas in
l^achturen af, waarna

mistbanken ont-
\.' Met een maximumtem-

van 20 graden is het
\jT dan de afgelopen da-
Vrt.e otinimumtemperatuur
\l. circa 11 graden. De
% t

ls> zwak tot matig en
'l Uit zuidelijkerichting.

Verdere informatie be-
\ "*öe het weer in Limburg
(U,^ bellen 06-91122346.

S^G:\£- 05.31 onder: 21.42
ta °P: 02.21 onder: 14.09

fiN *

PV" 05.30 onder: 21.43
02.36 onder: 15.18

Weinig
Slechts een kwart van de rooms-
katholieken vindt herderlijke brie-
ven als In Christus Naam belangrijk
(64 procent onbelangrijk, 11 procent
geen mening), zo blijkt uit het on-
derzoek

START-verdrag
in Lissabon
ondertekend

LISSABON - Rusland, Wit-Rus-
land, Oekraïne en Kazachstan heb-
ben dit weekeinde in Lissabon het
protocol van het START-verdrag
getekend, waarmee zij de verplich-
tingen van de voormalige Sovjet-
unie over verdere wapenbeheersing
bevestigen. Volgens het START-
verdrag van 1991 zijn de VS ver-
plicht om hun 12.000 lange-
afstandsraketten tot 10.000 stuks te-
rug te brengen. Voor de vier voor-
malige Sovjet Unie-republieken
geldt een vermindering van 10.000
naar 8.000.
De ondertekening van het protocol
van het START-verdrag vond plaats
in Lissabon, omdat daar op hetzelf-
de moment ook een conferentievan
twee dagen begon tussen 54 landen
en een groot aantal internationale
organisaties over nieuwe voedsel-
hulp en meer economische en tech-
nische bijstand aan het GOS.

Volgens het InternationaleMonetai-
re Fonds (IMF) hebben de GOS-
republieken - uitgezonderd Rus-
land - alleen dit jaar reeds 20 mil-
jard dollar aan betalingsbalans-
steun nodig. Rusland heeft eerder
dit jaar al een pakket voor een be-
drag van 24 miljard dollar aan steun
toegezegd gekregenna onderhande-
lingen tussen president Jeltsin en
de zeven belangrijkste industrielan-
den, het G-7 overleg. De EG-deelne-
mers lieten er geen twijfel over
bestaan, dat met name Japan en de
VS met meer geld over de brug
moeten komen. Op dit moment
wordt 78 procent van de hulp aan
het GOS opgebracht door de EG.

Ruime meerderheid van Nederlandse katholieken:

'Priesters mogen trouwen'
Van onze redactie binnenland

HEERLEN - Een grote meer-
derheid van de rooms-katho-
lieken in Nederland (84 pro-
cent) vindt dat priesters
moeten kunnen trouwen. Dit
blijkt uit een onderzoek dat is
gehouden in opdracht van het
programma Kruispunt-tv van
de KRO. Zesenzestig procent
van de katholieken is van me-
ning dat ook vrouwen priester
moeten kunnen worden. Voor
elf procent maakt dat niets uit.
Het (telefonische) onderzoek werd
gehouden onder 502 Nederlanders
van 18 jaaren ouder die zichzelf als
katholiek beschouwen. Aanleiding
voor het onderzoek was de bis-
schoppelijke brief In Christus
Naam, van maart dit jaar. Daarin
bevestigden de bisschoppen de op-
vattingen van de kerk over het
priestercelibaat en de toelating van
vrouwen tot het priesterambt.

In de katholieke kerk is een aantal
taken specifiek voorbehouden aan
gewijde priesters en/of gewijde dia-
kens. Daarbij gaat het om het voor-
gaan in de eucharistie, het toedie-
nen van het sacrament der zieken,
het sluiten van huwelijken en het
dopen.

Een meerderheid van de onder-
vraagden vindt echter dat in de eu-
charistie ook niet-gewijde pastoraal
medewerk(st)ers moeten kunnen
voorgaan (55 procent). Achtenveer-
tig procent heeft er geen bezwaar
tegen als pastoraal medewerk(st)ers
het sacrament der zieken toedienen
en 49 procent vindt dat zij ook mo-
gen dopen.
Bij de huwelijksbevestiging ligt dat
anders. Zesenvijftig procent van de
ondervraagden vindt dat het huwe-
lijk alleen door priesters en diake-
nen mag worden bevestigd.

Onweersbui zet Kerkrade blank

KERKRADE - Een enorme onweersbui heeft gistermiddag even
na drie uur in Kerkrade voor veel overlast gezorgd. Straten kwa-
men blank te staan en kelders hepen onder. De politie moest de
Nieuwstraat en de Hoofdstraat afzetten omdat verkeer onmogelijk
was. Op straatmarkten in Terwinselen en Nulland joeg het nood-
weer duizenden bezoekers weg.

De Kerkraadse brandweer kreeg zeventig meldingen binnen,
voornamelijk van wateroverlast. Er werden meteen extra man-
schappen in dienst geroepen.

Bleijerheide, Holz en het centrum van Kerkrade werden het ergst
getroffen. Het rioleringstelsel kon daar het regenwater niet ver-
werken. In een woning aan* de Kipstraat sloeg de bliksem op de
gasleiding waardoor brand ontstond.

In Chevremont vielen hagelstenen die zo groot waren als duive-
eieren. In Bocholtz en delen van Kerkrade moesten na de bui stra-
ten worden schoongespoten omdat door de hevigeregen veel klei
op het wegdek was terechtgekomen. De brandweer was tot laat in
de avond bezig met het leegpompen van kelders.

" De 'zondvloed' bezorgde in Kerkrade met name het
verkeer veel overlast. Foto: CHRISTAHALBESMA Falcone was belangrijkste maffia-bestrijder

Italië in shock na
moord op rechter

PALERMO - Italië heeft met ontzet-
ting gereageerd op de moord zater-
dag op de anti-maffiarechter Gio-
vanni Falcone op Sicilië. Met Falco-
ne heeft de maffia haar grootste
vijand om het leven gebracht. Dui-
zend kilo explosieven, verstopt on-
der de snelweg die voert van vlieg-
veld Punta Raisi naar Palermo,
maakte een einde aan het leven van
de belangrijkste bestrijder van 'Co-
sa Nostra'. Behalve de 53-jarig Fal-
cone vonden ook diens vrouw en
drie veiligheidsagenten de dood.

Italië verkeert in een shock-toe-
stand. De beelden van de enorme
krater die de ontploffing veroor-
zaakte, werden gisteren keer op
keer door de televisie uitgezonden.
Het ongeloof is groot, ook omdat
Falcone niet meer in Palermo werk-
zaam was. Hij was sinds een jaar
directeur-generaal strafzaken van
het ministerie van Justitie in Rome,
en vertrouweling van minister Mar-
telli. Deze wilde Falcone aan het
hoofd stellen van een nieuw rechts-
lichaam (DNA) dat zich alleen met
maffia-delicten moet gaan bezig-
houden.
Een brandende vraag is wie de maf-
fia heeft ingelicht over Falcone's
bezoek aan Palermo. Hij vloog met
een vliegtuig van de geheime
dienst, die als enige weet had van
Falcone's reis.
De Palermitaan Falcone, die de
maffia en ook de Sicilianen als geen
ander kende, wist dat hij groot ge-
vaar liep. In 1989 ontkwam hij aan
de dood toen zijn zomervilla werd
opgeblazen.
De rekening die Falcone met de
maffia had was immens. Falcone
werd in 1983 de belangrijkste maf-
fia-bestrijder.

Dankzij Falcone en zijn medewer-
kers kreeg Italië een schat van in-
formatie over de maffia en konden,
halverwege de jaren '80, de zoge-
naamde maxi-processen worden
georganiseerd. Honderden maffiosi,
voor wie een speciale rechtbank in
de gevangenisvan Palermo was ge-
bouwd, werden veroordeeld.
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Lubbers roept
minderheden

op Nederlander
te worden

HEERLEN - Premier Lubbers
roept ledenvan etnische minder-
heidsgroepen die hier langer dan
vijf jaar wonen, op Nederlander
te worden. Volgens de premier is
naturalisatie tot het Nederlan-
derschap goed voor de integratie
van de minderheden in ons land.
„Nederland wordt dan uw land
en Beatrix uw koningin", aldus
de premier zaterdag in Amster-
dam tijdens een CDA-partijraad.
De oproep ging vergezeld met
een klemmend beroep op alloch-
tonen om 'bloedverwanten en
streekgenoten' aan te zetten tot
inburgering in ons land.

CDA-fractieleiderBrinkman ver-
wierp op de partijraad de aanval
van WD-leider Bolkestein op de
vermeende aantallen van 'veel-
wijvery' (polygamie) in ons land.
Volgens hem is dat niet de kern
van het nationale minderheden-
debat. „Het zou beter over de
werkgelegenheid voor minder-
heden kunnen gaan, aldus
Brinkman.

Bolkestein verwierp die kritiek
zaterdag tijdens de algemene le-
denvergadering van zijn partij in
Amersfoort. „Het minderheden-
debat is jarenlang in kroeg en
kerk gevoerd, maar niet officieel.
Dat was ongewenst, daarom ben
ik ingegaan op deze thematiek",
aldus de WD'er. „We leven in
een pluriforme samenleving, dat
is aanvaardbaar. Maar bepaalde
normen en waarden moeten
door iedereen worden gedeeld".

Thomas Klestil
opvolger van

Kurt Waldheim
WENEN - Thomas Klestil heeft
gisteren de presidentsverkiezingen
in Oostenrijk gewonnen en is daar-
mee de opvolger geworden van de
wegens zijn oorlogsverleden om-
streden Oostenrijkse president Kuit
Waldheim.

De kandidaat van de conservatieve
Volkspartij (ÖVP) behaalde ruim
56 procent van de stemmen. Zijn
sociaal-democratische opponent
Rudolf Streicher eindigde op 43
procent.

Bij de eerste ronde in april behaaldeStreicher nog de meeste stemmen.
Tijdens de tweede ronde bracht80,25 procent van de kiezers hun
stem uit.
Zowel Streicher alsKlestil roemden
na afloop het eerlijke en niet-partij-
gebonden karakter van de verkie-
zingen. „Dit was een positieve
competitie en niet zozeer een ver-
kiezingsstrijd", zei Klestil. „Ik ge-
loof dat we allebei hebben getracht
een bijdrage te leveren aan de poli-
tieke cultuur van het land."
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Keurig
Als opmaat plaatsten vier studen-
ten uit de klas van Avi Schönfeld
donderdagavond eveneens op het
Intropodium vroege én late piano-
muziek van Skrjabin in de roman-
tische, respectievelijk expressio-
nistische schemering. Voor wat de
festival-stroming betreft, was in
zowel de Negende als Tiende Pia-
nosonate Skrjabins 'unverstandli-
cher psychologischer Mystizis-
mus' - zoals ze dat over onze
oostgrens zo keurig weten te for-
muleren - af te horen, al hadden
achtereenvolgens Peter Simons
en Meis Dees met veel grotere dy-
namische contrasten en forsere
rubato's de expressionistische zij-
de van de Russische componist
veel scherper kunnen profileren.

Voor de tweede maal tijdens dit
festival weerklonk in het conser-
vatorium Schönbergs Pierrot Lu-
naire. Dat de uitvoering van Lies-
beth Ebbink en een door Henk
Guittart geleid studentenensem-
ble van het Rotterdams Conserva-
torium niet het muzikale niveau
bereikte, dat Marianne Pousseur
met Musique Oblique vorige week
op hetzelfde podium neerzette, is
op zichzeif beslist geen ramp.
Maar als je per se de tekst nodig
hebt om het Sprechgesang van de
vocaliste te kunnen volgen, is dat
toch niet zo best.
Voor de pauze deed Guittart met
een uitgebreid Rotterdams kam-
mermuziekensemble een pedago-
gisch belangrijke zet: hij herhaal-
de de Drie, respectievelijk Vijf
kleine Orchesterstücke van
Schönberg en Webern na een
achttal Webern-liederen. Dat was
niet alleen heel prettig voor het
muzikale gewenningsproces van

de luisteraar, maar ook voor dat
van de (jonge) musicus. Helaas is
deconcertzaal van het Maastrichts
Conservatorium niet bepaald ge-
luidddicht. Onder de pianissimo's
van beide orkeststukjes althans
was er ergens in het gebouw een
pianist(e) hoorbaar bezig een
Schubert-Impromptu (onbehoor-
lijk geweld aan te doen. Arme
Schubert; arme Schönberg en We-
bern.

Ongekunsteld
Ondanks de lengte van het pro-
gramma was de laatste studenten-
bijdrage aan dit festival, zaterdag-
middag, de meest interessante.
Niet alleen omdat pianiste Lies-
beth Bloemer de expressionisti-
sche vluchtigheid van Prokofjevs
Visions Fugitives opus 22 op een
ontwapenende en ongekunstelde
wijze verklankte, maar bovenal
vanwege het celloconcert van
Ernst Toch: een eigenzinnige en
intrigerende, hier en daaraan Hin-
demith refererende compositie,
door Mirel lancovici en een stu-
dentenensemble, geleid door
Brendan Towsend, met verve ver-
tolkt.
Alleen die Charles Ives. Daar
wordt je soms niet goed van. Zijn
pianotrio, een ellenlange en slaap-
verwekkende draak van een stuk,
heeft ie gedrenkt in een ranzig
soort romantiek, waarbij pure
kitsch blijkbaar voor 'a joke' ver-
sleten moet worden. Gelukkig
duurde het Scherzo 'All the way
around and back' uit 1906, van de-
zelfde notengoochelaar, in een uit-
voering van een door Pieter Jan-
sen geleid ensemble, slechts 68
seconden. Was dat even boffen!
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kunst

Festival Expressionisme
uitermate gevarieerd

DOOR PETER P. GRAVEN

MAASTRICHT - Was het muzikale vizier van de programma-
makers in de tweede week van het Festival Expressionisme
vrijwel uitsluitend gericht op de azen van de Tweede Weense
School, in het derde, tevens laatste festival-weekeinde werd
een uitermate gevarieerde reeks muziekwerken op de expres-
sionistische korrel genomen: van Aleksandr Skrjabin tot
Charles Ives, van Béla Bartók tot Ernst Toch, van Franz Liszt
tot Sergej Prokofjev.

Al mist het Minguet Quartett, hier
bekend van het Charles Hennen
Concours, de ervaring en gedre-
venheid van het Schönberg Kwar-
tet, het ensemble gaf niettemin
zaterdagavond op het Intropo-
dium een fantasievolle interpreta-
tie van het Tweede Strijkkwartet
van Bartók. Het Duitse viertal
schoot, wat Bartóks bekende com-
binatie van expressionisme en
volksmuziek betreft, beslist in de
muzikaleroos.

Nog treffender klonken echter de
met jeugdige moed vertolkte Fünf
Satze opus 5 en Sechs Bagatellen
opus 9 van Anton Webern. Die uit-
voering had veel weg van een
schitterende natuurfilm: korte,
spannende stiltegebieden, in af-
wisseling met kleurrijke, steeds in
flitsen voorbijschietende land-
schappen.

Heel bijzonder was ook het liedre-
cital van Charlotte Riedijk, met
een omzichtig meemusicerende
Marien van Nieukerken achter de
vleugel. pc cyclus Das Buch der
hangenden Garten van Arnold
Schönberg werd vertolkt zoals de
slotwoorden van het laatste ge-
dicht van Stefan George het schil-
derden: 'überwölkt und schwühl',
echter zonder de somberheid on-
nodig te overdrijven. Indringend
klonk de verstilde schoonheid van
Stefan George's teksten in We-
berns muziek van ■de liederen
opus 3, door de zangeres in tere
kleuren uitgeademd.

SjoofDrummen nieuwe voorzitter van LBM

Prijs Limburgse Blaasmuziek
voor scheidende Theo Rongen
SITTARD - „Veel sterkte in deze
nieuwe functie. Het ga je goed."Dat
waren de laatste officiële woorden
van Theo Rongen als voorzitter van
de Limburgse Bond van Muziekge-
zelschappen, afgelopen zaterdag in
de Stadsschouwburg van Sittard tij-
dens de algemene ledenvergadering
van de LBM. Ze waren geadres-
seerd aan SjoofDrummen, dieeven
tevoren bij acclamatie was be-
noemd tot nieuwe bondsvoorzitter.

Vele vertegenwoordigers uit de
Limburgse culturele wereld, afge-
vaardigden van de lidverenigingen
van de bond, het dagelijks bestuur
van de Federatie van Katholieke
Muziekbonden, waarvan Rongen
voorzitter wordt, en het provincie-
bestuur in de persoon van gouver-
neur Mastenbroek en cultuurdepu-
té Kockelkorn waren naar Sittard
getogen om daar het afscheid van
Rongen als bondsvoorzitter bij te

wonen. En om te zien hoe hem zo-
wel de oorkonde behorend bij het
erevoorzitterschap van de bond als
de bronzen plastiek van de Prijs
van de Limburgse Blaasmuziek
werden overhandigd. Daarmee is
Rongen, samen met Leo Pierey, de
tweede ere-voorzitter van de LBM
en na de juryleden Claessens en La-
ro en WMC-secretaris Creusen de
vierde persoon, die in het bezit is
gekomen van de door de LBM inge-
stelde muziekprijs.

Behalve de huldiging van de schei-
dende voorzitter mocht Sjoof
Drummen als een van de eerste ver-
richtingen in zijn nieuwe functie
het concept-beleidsplan in ont-
vangst nemen, dat door een com-
missie onder voorzitterschap van
Theo Rongen is ontwikkeld. Hierin
wordt een doelmatig en resultaat
gericht beleid voor de jaren 90 ge-
formuleerd, dat als leiddraad kan
fungeren voor het bondsbestuur.
„Maar het is slechts een concept,"
aldus Rongen. „Het bondsbestuur
en de verenigingen bepalen zelfhoe
ze aan dat beleid concreet gestalte
zullen geven. Ik wil niet de indruk
wekken bij het scheiden van de
markt om het graf heen te willenre-
geren."

Met het afscheid van Rongen komt
een einde aan een bijna twintigjari-
ge loopbaan als lid van het Dage-
lijks Bestuur van de Limburgse
Bond van Muziekgezelschappen:
eerst als penningmeester, vervol-
gens als secretaris en de laatste elf
jaar als voorzitter. De combinatie
van bestuurlijke capaciteiten en
muziek-inhoudelijke bekwaamheid
maakten Rongen tot een unieke
persoonlijkheid, die de Limburgse
muziekbond leidinggevend heeft
gemaakt op nationaal en internatio-
naal niveau. „Het zal voor zijn op-
volger ondoenlijk zijn de naam
Rongen te doen vergeten," aldus
Drummen in zijn maiden-speech.
„Ik zal daar dan ook geen moeite
voor doen."" De nieuwe en oude voorzitter van de LBM, Sjoof Drummen (rechts) en Theo Rongen, met

Prijs van deLimburgse Blaasmuziek. Foto: PETER ROOZEN

" HetMinguet
Kwartet, met
Bartók in de
muzikale
roos.

Yoghurtpudding
DOOR HUUB MEIJER

Benodigdheden voor 4 perso-
nen: 1 dl water, stukje citroen-
schil, 7 blaadjes witte gelatine, 1
blaadje rode gelatine, 125 g sui-
ker, 4 dl volle yoghurt, 1 dl slag-
room, sap van 1 limoen, 1 limoen
ter garnering.
Het water met de citroenschil la-
ten koken en 10 minuten laten
trekken. Daarna de citroenschil
verwijderen. Gelatine ca. 10 mi-
nuten weken in ruim koud wa-
ter. Van het vuur af eerst de
uitgeknepen gelatine en daarna
de suiker in het hete water oplos-
sen en het gezeefde citroensap
toevoegen.
De yoghurt erdoor roeren. De
slagroom stijfkloppen. Als het
yoghurtmengsel gelei-achtig be-
gint te worden, de slagroom er-
door scheppen.
De massa overdoen in een met
water omgespoelde pudding-
vorm van % liter en in ruim 3 uur
in de koelkast laten opstijven.
De pudding storten op een
schaal of bord en gameren met
schijfjes limoen. Lekker met een
koude of warme vruchtensaus.

Rus winnaar
Liszt-concours
UTRECHT - De Russische pianist
Sergey Paschkevich is zaterdag-
avond winnaar geworden van het
derde Internationaal Franz Liszt
Pianoconcours dat de afgelopen
twee weken plaatsvond in muziek-
centrum Vredenburg te Utrecht.
Paschkevich was ook de winnaar
van de persprijs, toegekend door
een persjury van elf muziekcritici.
Ook de tweede en de derde prijs
waren een Russische aangelegen-
heid: die gingen naar respectieve-
lijk Evelina Vorontzova en Evelina
Borbély. De winnaars van de eerste
drieprijzen maken de komende we-
ken een toernee van 15 concerten
langs Nederlandse concertpodia.

Nieuwe
compositie

Margriet Eh
MHEER - De Limburgs! ,n
poniste Margriet Ehlen l to
peert in het Chard Festi a,
Women in Music, dat mom er
in Somerset, Engeland 100

Naar aanleiding van de *"ring van haar compositier
ve', voor fluitsolo, bij hetr'
1991 te Utrecht gehoudeii
gress on Women in MuC
Margriet Ehlen gevraagd pj
ren en fotomateriaal ter bek,
king te stellen voor de tej
stellingen dè workshops vl
Chard Festival. Daar zijn 1
opnames van twee van hafl
ken te horen: 'Drom', vo<
praan en fluit, en 'EurjL
voor sopraan en fluitkwarw
Op zondag 31 mei a.s. bij
Janice Jackson en Patrick'
kelkoren in Amsterdam,
nieuwe compositie van Mj
Ehlen in première: 'The 1
mo is like a Lucid Lak'
schreven op twee boeddiS
teksten voor sopraan en c
bas. Het concert in De IJsb
datom 20.30 uur begint en 'van het programma de titf'
tremen' draagt, bevat verd4i
werk van Tera de Marez 4
en Ina Botteüer. y

Afgerond samensp toneelgroep 'Blik'
DOOR MYA MAAS

MAASTRICHT - 'De eerbiedige
lichtekooi' van Jean Paul Sartre
stamt uit 1946. Sartre schreef de
eenakter na zijn bezoek aan de Ver-
enigde Staten. Het negerprobleem
had hem getroffen. Dat speelt ook
in dit stuk, het thema is nog steeds
aktuel. Toneelgroep Blik, die tien
jaar bestaat, nam het op zijn pro-
gramma en maakte er, in het CCV-
theater, een boeiende voorstelling
van.

'Lizzie' is een New Yorkse hoer, die
de zoon van een senator 'bedient.
In een gesprek, tijdens zijn bezoek,
komt de positie van negers en blan-
ken ter sprake. De blanke heeft be-
staansrecht, de neger niet. De blan-
ke is rijk, de neger hoort armte zijn,

/ recensie J
kortom: de blanke is heerser, de ne-
ger minder dan een mug, die je ach-
teloos doodslaat. Behalve de alge-
mene problematiek spelen persoon-
lijke situaties en karaktereigen-
schappen mee. Het knappe hoertje
heeft wel gevoel voor waarheid en
rechtvaardigheid, maar ze is onont-
wikkeld, onzeker, noem het laf, ze
kijkt hoog op tegen de persoonlijk-
heid van de senator, vader van de
hoerenloper, en laat zich door hem
intimideren. Aanvankelijk wil ze
Justitie de waarheid vertellen over
de neger, die haar niet heeft ver-
kracht, zoals de blanken willen
doen geloven, maar ze zwicht voor
de mooipraterij van de senator, die
zijn zoon en erfgenaam, en naar hij
voorgeeft de hele natie, beschermt.
De neger moet echter boeten 'om-
dat hij een neger is.
De gespierde dialogen werden door
de acteurs onder spanning ge-
plaatst. Petra Vorstermans, als 'Liz-
zie', maakte er een sterke vertolking
van. Ze acteerde gedisciplineerd,
toch ongedwongen, met een grote
dosis zelfvertrouwen. Lizzies onze-
kere denk- en gevoelswereld, haar
aarzelingen en twijfels, komen aan
de oppervlakte. Mooi afgemeten,
overtuigend spel leverde Remy
Wulms als de flikflooiende senator,
de gehaaide politicus, die zijn over-
wicht gebruikt om Lizzie zo te beïn-
vloeden dat ze een onware verkla-
ring aflegt. Even beheerst speelde

I
Bart Claessen de rol van dieO
'Fred'. Jacques Reiners vel
woordigde de schuldloze neg
men de verkrachting aanwrij
uitbeelden van dit karakter i
van gemakkelijk. In hem za<
de zwarte, die onderdanig is i
blanke, zich de mindere vu
zich in dat onvermijdelijke \0
geschikt. Op de kritieke mol*
dat hij achtervoigd wordt, ziel
verstoppen om niet doodges'
of gelyncht te worden, mis*
echter de instinctieve an#
daarmee gepaard moet gaB
bleef flegmatiek. Kennelijk 4
gie-opvatting. Wij hadden,
graag iets van emotie gezien.'
ve als brute blanke politiert»
hadden Arnold Vermeulen e\ke van der Meulen aan h^
samen met Raf Boers, een d1
rol als 'de drie mannen' die d1
met geweld tot een einde
brengen.

Het thema werd langs bane1 j
geleidelijkheid naar zijn clirn',
voerd, waarin de jacht op de |
wordt geopend. 'Fred' laat ei |
laatste scène geen twijfel oV;
staan wie de heerser is, ooKi
een blanke hoer! De strakkeI
heldere lijn die regisseur Joot|
100 aanhield, en waarbinn^acteurs zich soepel voegden,,
een succesformule. Muziek, 'costumering pasten in het pa
Een opmerkelijke uitvoering*
rond samenspel.

Nog te zien vrijdag en zater*
en 30 mei in het Lösstheater, l\
de Barakken, vrijdag en zate!*
en 6 juni in 't Pesthuys, Vijfko'
Maastricht. Aanvang 20.30 ui^'

>
Oplossing van zaterdag
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puzzel van de dag

Horizontaal: 2. gebied met lage luchtdruk;
8. ontvangstbewijs; 9. uiterlijke gedaante
(model); 10. titel; 11. plezier; 13. het knij-
pen; 16. eiwitachtig bestanddeel v. melk;
20. levendigheid; 21. mes voor het afstrij-
ken v. drukinkt; 22. ontvangdraad, voel-
spriet; 23. gekneusde plek; 24. geregelde
dienst v.e. schipper; 25. alarmsignaal v.e.
tram; 26. bouwval; 27. zee om de polen;
28. tamelijk; 32. loon; 35. beklemd; 37.
teruggang; 38. tijdperk; 39. Eng. titel; 40.
takelblok.

Verticaal: 1. aangename reuk; ’J|
stemmig gezang; 3. uitstekend; A.2
ke; 5. duivel; 6. deelbaar door y
deel v.e. ladder; 11. kleverig; 12- "haren; 14. pi. in N.Holland; l5

rh jp;,'
politie uitgaande; 16. klein zeesc'j;,,
pi. in Limburg; 18. onwaardig vï:
blijk v. verering; 29. hemelge6,; "iemand van adel; 31. riv. in
emmertje; 34. peulvrucht; 35. ofl
36. Eng. titel.
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Importstop
Morgen zullen 'experts' van de Ge-
meenschap zich in Brussel buigen
over een lijstvan mogelijke sancties
die door de EG-Commissie is opge-
steld. Daarin wordt vooral een im-
portstop aanbevolen. Daarnaast zou
de EG net als de VS de landings-
rechten van de Joegoslavische
luchtvaartmaatschappij JAT kun-
nen intrekken en alle scheepvaart
op Joegoslavië verbieden.

Van den Broek heeft erop aange-
drongen dat morgen weleen besluit
wordt genomen, maar heeft er een
hard hoofd in. „Ik hoop dat er voor
het einde van de week duidelijk-
heid komt".
Nederland is daarnaast voorstander
van bindende VN-sancties die een
bredere werking hebben dan EG-
maatregelen.
De Veiligheidsraadkondigde al eer-
der een wapenembargo af tegen
Joegoslavië. Voor een olie-embargo
is de steun nodig van Rusland en
China, de twee belangrijkste oliele-
veranciers van Servië. De Russi-
sche minister Andrej Kozyrev liet
gisteren blijken dat het niet aan de
Russen zal liggen. China zou vol-
gens de Britse minister Linda Chal-
ker ook kunnen instemmen met een
olieboycot.
Om een olieboycot en ook het wa-
penembargo af te dwingen zint
Washington kennelijk ook op mili-
taire maatregelen. Baker zei giste-
ren wel dat militair ingrijpen een
zeer hypothetische zaak is, „maar
dat zeiden we voor de Golfoorlog
ook".

Leger ontruimt
kazernes in
Hercegovina

iel >. w

mi JARAJEVO - Het door de Ser-
ie *rs overheerste Joegoslavi-
er Jj^e leger is gisteren begonnen
,v« et de ontruiming van vier ka-
-3K sj\rries in de Bosnische hoofd-
ie, sj^ Sarajevo. Volgens Radio
Op.arajevo zijn de soldaten be-
-lÉi juineneen van hun vier kazer-
i,' J;s te verlaten. Het Bosnische
è jje sidentschap garandeerde

at {jetl een veilige aftocht.
I (jagers en de Bosnische mili-

*" die overwegend uitKroaten3 Moslems bestaat, werden
■ó) rjh

a <*e radio opgeroepen zich te
ft van wraakacties op
,fi e terugtrekkende militairen.

Eindhovense
verkracht

'^HOVEN - Een 27-jarige
vrouw is in de nacht

W^aterdag op zondag in haar
met grof geweld ver-

&tj l Het slachtoffer was op haar
it) °P weg naar huis toen ze door

in de bosjes werd gesleurd.
Mishandelde de man haar

k/" waarna hij haar verkrachtte.

Hongersnood
Ruim 35.000 suikerpatiënten zitten
ondertussen in Bosnië zonder insu-
line terwijl voor 6000 baby's geen
melk is. En boven de hongerdoden
die er al zijn gevallen komen nog
eens de 2200 doden, 7600 gewonden
en de 2500 vermisten als gevolg van
de oorlog bij. In Bosnië-Hercegovi-
na is bovendieneen 'etnischezuive-
ring' aan de gang die kwalijke her-
inneringen oproept, aldus Baker.

Verdeelde EG neemt geen extra maatregelen tegen Servië

VS willen hardere sancties
Van onze redactie buitenland

ipABON - De Verenigde Staten hebben de Europese Ge-
nschap gisteren opgeroepen hardere en doeltreffende
TÜes tegen Servië te nemen. Volgens minister van buiten-
pe zaken James Baker wordt het hoog tijd gezien de 'hu-
fitaire nachtmerrie' in Bosnië-Hercegovina. Tot ergernis
1Baker lieten zijn EG-collegaJs, die met hem dit weekeinde
Hssabon een conferentie over de hulp aan de ex-Sovjetunie
l^oonden, het afweten.

langton kondigde vrijdag al,pes aan vanwege het Servische
£el in de oorlog in Bosnië. Alle

contacten met het door de|%s gedomineerde Joegoslavi-
'kger worden bijvoorbeeldver-ten.
|*Ns minister Hans van den

~* was de 'overgrote meerder-r van de EG-bewindslieden
«et opvoeren van de druk op

[tè- Nederland wil dat zeker, sa-'liet Duitsland. Van den Broek
** met name voor een import-
,«op Joegoslavische goederen.
Wt van de Joegoslavische ex-

naar de EG. Het zal deWrs niet meevallen snel andere'■^ers te vinden, aldus Van denK
ijselijk waren het Griekenland
'fankrijk, die tradioneel pro-l^ sch zijn, die afgelopen week-
ten besluit tegenhielden. Vol-

gens Nederlandse diplomaten
kunnen de Fransen het niet ver-
kroppen dat de Amerikanen het
voortouw hebben genomen. De
Grieken hebben weinig trek in ex-
tra sancties zoals een olie-embargo
omdat zij veel geld verdienen aan
de olietranspoorten naar Joegosla-
vië.

" Een moeder en dochter huilen als zij eindelijk de haven-
stadRijeka inKroatië hebben bereikt. In die stad kwamen
gisteren per veerboot meer dan tweeduizend vluchtelingen

uit Bosnië aan. Zij hebben weliswaar het vege lijf gered,
maar bijna niets van hun bezittingen kunnen meenemen.

Foto: AP

binnen/buitenland

Britse marine treedt
op tegen zeerovers

Van onze correspondent

[tpNDEN - Voor het eerst sinds
So zal de Brits marine binnen-

I 'ft weer in actie komen tegen
* «rovers. Dit heeft het zondags-

The Sunday Times gisteren
irneld. Piraterij is vooral een

J 'obleem in Zuidoost-Azië.
anvankelijk zuUen Britse sche-

flen in het gebied alleen met ra-
ar en helikopters worden ge-

bigd. Helpt dat niet, dan zal de
e oyal Navy de koopvaardijsche-
;en escorteren.
j «halve de Royal Navy zal vol-

p fns de Sunday Times ook de

Britse inlichtingendienst in stel-
ling worden gebracht. Agenten
zullen pogen de identiteitvan de
zeerovers te achterhalen. Britse
rederijen verdenken douane-
beamten in het gebied van de
piraterij.
De meeste aanvallen vinden
plaats in de zeestraten tussen
Maleisië, Singapore en Sumatra.

In Singapore werden vorig jaar
51 aanvallen op schepen aange-
geven, 17 meer dan in 1989.
De piraten vallen meestal 's
nachts aan. In speedboten stor-
ten ze zich op hun prooien, veel-
al zeer grote schepen. Ze gebrui-
ken bamboeladders om aan
boord te klimmen.
Meestal overmeesteren de pira-

ten de bemanning, waarna het
schip wordt geplunderd. Soms
gooien ze de bemanningsleden
echter overboord, veranderen
naam en vlag van het schip en
lossen het in de dichtsbijzijnde
haven.
Sinds begin dit jaarzijn 20 sche-
pen met een Britse bemanning
ten prooi gevallen aan zeerovers,
waaronder twee tankers van
Shell. De tanker Valliant Carrier
werd vorige maand voor de
tweedekeer in zes maanden tij ds
overvallen.
Wereldwijd belopen de kosten
als gevolg van piraterij 660 mil-
joen gulden per jaar.

Politieauto
betrokken bij

dodelijk ongeval
WW'I'WMM ■

yen auto van de
Rotterdamse politie is zaterdag-
avond betrokken geweest bij een
dodelijk verkeersongeval. Het
slachtoffer is een 70-jarige man uit
de Maasstad, die door de politiewa-
gen werd geschept toen hij met zijn
hond de Aelbrechtskade wilde
oversteken. Volgens de politie-
woordvoerder kon de 40-jarige poli-
tieman de voetganger niet meer
ontwijken. De politiewagen voerde
op het moment van het ongeluk
geen zwaailicht of sirene voerde.

Lubbers zal Eerste Kamer niet opnieuw met crisis dreigen

Wallage wil aftreden als
basisvorming niet doorgaat

Van onze parlementaire redactie

DEN HAAG - Staatssecretaris Wal-
lage (onderwijs) zal aftreden als de
Eerste Kamer zijn wetsontwerp ba-
sisvorming dreigt te verwerpen. Dat
heeft de bewindsman in interne
kring laten weten. Morgen praat de
Senaat verder over het wetsont-
werp, dat één type onderwijs voor
alle 12- tot 15-jarigenregelt.

WD en D66 zijn in de Senaat tegen
de voorstellen van Wallage. Het
CDA heeft grote twijfels. Vooral het
feit dat alle scholen met minder dan
240 leerlingen moeten verdwijnen,
zit de christen-democraten dwars.
Wallage deed afgelopen dinsdag de
toezegging dat hij voor scholen op
het platteland soepel zal #ijn met
het toepassen van uitzonderingsre-
gels. Hij hoopt op die manier CDA-
senator Grol-Overling over de

streep te trekken.
In PvdA-kring is nog niet afgespro-
ken wat er zal gebeuren, als het
CDA tegen het wetsontwerp dreigt
te stemmen, waardoor een meerder-
heid tegen het voorstel ontstaat.
Naar verwachting zal Wallage dan
om een kabinetsvergadering vra-
gen.
Premier Lubbers heeft eerder ech-
ter al laten doorschemeren niet be-
reid te zijn met een kabinetscrisis te

dreigen, om op die manier het CDA
over de streep te trekken. Het kabi-
net heeft dit zwaarste wapen al twee
keer moeten gebruiken tijdens deze
kabinetsperiode.
De mogelijkheden die dan overb
ven, zijn dat Wallage alleen ver-
dwijn en wordt vervangen dox>r
een andere PvdA-staatssecretaris,
of dat alle PvdA-bewindslieden op-
stappen, waardoor een kabinetscri-
sis ontstaat. Pas morgen zal blijken
wat de overige PvdA-bewindslie-
den zullen doen.

Soepel
Overigens wordt in Den Haag ver-
wacht dat het zo ver niet hoeft te
komen. De CDA-fractie vergadert
vanavond over de basisvorming.
Naar verwachting zal zij akkoord
gaan met het wetsontwerp, als Wal-
lage een soepele opstelling garan-
deert voor de kleinere scholen op
het platteland.

'Rode Miljonair' struikelt over dubieuze zakelijke transactie

Tapie verlaat Franse regering
Van onze correspondent

PARIJS - Bernard Tapie is alweer
minister-af. De 'rode miljonair' die
amper zeven weken^geleden tot
ieders verrassing als "minister van
stadsontwikkeling werd opgeno-
men in de regering van Pierre Béré-
govoy, diende zaterdag zijn ontslag
in. De positie van Tapie was on-
houdbaar geworden nadat hij in

opspraak was gekomen in verband
met een dubieuzezakelijke transac-
tie in 1985.
Volgens een voormalige zakenpart-
ner, het Gaullistische parlementslid
Georges Trjr.chant, heeft Tapie
hem in 1985 voor enkele miljoenen
guldens opgelicht bij de verkoop
van een importfirma van Toshiba-
apparatuur waarvan ze samen eige-
naar waren. De verkoop leverde de
twee zakenpartners samen 1,8 mil-

joen franc op. Tapie zou echter,
achter Tranchant's rug om, een be-
drag van 13 miljoen franc (ruim vier
miljoen gulden) hebben laten over-
maken naar de bankrekening van
Bernard Tapie Finance. Bij de
transactie zou Tapie bovendien
valsheid in geschrifte hebben ge-
pleegd.
Tapie moet zich woensdag verant-
woorden tegenover de rechter die
de zaak in onderzoek heeft. Naar al-

le waarschijnlijkheid wordt Tapie
dan in staat van beschuldiging ge-
steld. Dat wil nog niet zeggen dat de
'rode miljonair' ook schuldig is,
maar premier Bérégovoy heeft za-
terdag het zekere voor het onzekere
genomen en zijn minister gedwon-
gen ontslag te nemen.
Officieel heet het dat Tapie zelf ge-
vraagd heeft om zijn ontslag, maar
die lezing is uiterst onwaarschijn-
lijk. Enkele uren voordat Bérégo-
voy Tapie's 'verzoek' om ontslag
accepteerde, bazuinde Tapie nog
rond dat hij er niet over dacht om
op te stappen. Volgens Tapie is hij
het slachtoffer van een politiek-juri-
dische combine zonder weerga en is
de »beschuldiging op niets geba-
seerd.

Film wordt werkelijkheid
voor Japanse regisseur

Van onze correspondente

TOKIO - Japanse gangsterfilms
zijn gespecialiseerd in het ver-heerlijken van het het gevaarlij-
ke en dramatische leven van de
'yakuza', de Japanse onderwe-
reld. Dat het levensgevaarlijk
kan zijn af te wijken van dit
beeld, heeft de regisseur Juzo
Itami aan den lijveondervonden.
Afgelopen vrijdagavond werd hij
door drie onderwereldfiguren in
zijn hals en gezicht gestoken.

De regisseur, die in het Westen
bekend werd met zijn film Tam-
popo, heeft de aanslag overleefd.
Hij onderging in het ziekenhuis

een drie uur durende operatie.
Maar met de aanslag begint Ita-
mi's eigen leven griezelig veel te
lijken op wat hij schetste in zijn
film 'mimbo no onna' (de anti-
gangster advocate). Hierin zijn
geen glansrollen weggelegd voor
de yakuza. Ze komen dit maal
realistischer aan bod als afper-

sers, die voor geen enkel middel
om te imtimideren terugdeinzen.
Het enige dat doet denken aan
het romantisch ideaal dat ya-
kuza-gansters van zichzelf heb-
ben, is het korte zwaard waar-
mee een van hen probeert de
advocate neer te steken die het
tegen hen durft op te nemen.

De advocate wordt gespeeld
door de echtgenotevan regisseur
Itami, Nobuko Miyamoto. In een
groen ziekenhuisschortwordt zij
na de aanslag de operatiezaal in-
gereden. Dezelfde scène was gis-
teren op het Japanse journaal te
zien, maar dan met haar man Ita-
mi op de brancard. En was het

dit keer echt.
Tijdens een persconferentie bij
de première van zijn film zei Ita-
mi dat zijn film was bedoeld om
te laten zien dat met gebundelde
krachten wel degelijk iets tegen
yakuza te ondernemen valt. Deze
boodschap is duidelijk niet goed
gevallen bij de yakuza zelf, die
zich blijkbaar tot taak heeft ge-
steld aan te tonen dat Itami zijn
boodschap beter voor zich had
kunnen houden. Het resultaat
van hun wraakoefening is echter
naar het zich laat aanzien contra-
produktief. De aanslag heeft tot
een golf van verontwaardiging

Freddie Mercury laat
geen stuiver na voor
bestrijding van Aids

Van onze correspondent

LONDEN - Freddie
Mercury, de aan
Aids overleden zan-
ger van de Britse
popgroep Queen,
heeft ruim 8 miljoen
pond (26,4 miljoen
gulden) nagelaten.
De helft daarvan
ging naar Mary Aus-
tin, devrouw die een
belangrijke rol speel-
de in zijn leven. Mer-
cury overleed in
november vorig jaar.

Aan liefdadigheids-
organisaties die te-
gen Aids vechten,
heeft hij geen geld
geschonken. Na zijn
dood werd de oude
hit Bohemian Rhap-
sody opnieuw uitge-
bracht. De royalties
daarvan, een miljoen
pond, gingen naar
een liefdadigheidsin-
stelling. Ook de op-

brengst van het vori-
ge maand gehouden
Freddie Mercury-
concert, 20 miljoen
pond, ging naar de
Aidsbestrijding.
Tijdens het Freddie
Mercury-concert in
het Londense Wem-
bley Stadion deed
Elizabeth Taylor een
bewogen oproep tot
safe seks. Zelf was
Mercury echter geen
toonbeeld van voor-
zichtigheid. „Mijn
drang naar seks is
enorm", zei hij ooit.
„Ik heb een groot
bed. Er passen zes
mensen in".
Mercury was bisek-

sueel. Hij had een
langdurige relatie
met Mary Austin, die
de laatste jaren ech-
ter alleen platonisch
was. Mary Austin
erfde Mercury's huis
in Londen, waarvan
de waarde op 4 mil-
joen pond wordt ge-
schat.

Terry Giddings, de
chauffeur van de
popster kreeg
100.000pond. Mercu-

ry's agent Joe Fan-
nelli, zijn vriend Jim
Hutton en zijn assis-
tent Peter Freeston-
de kregen ' elk
500.000 pond.

Brinkman: 'snel
einde maken aan

cellentekort'
DEN HAAG - Het ministerie van
justitie moet meer geld krijgen om
het tekort aan cellen in de Randstad
op te lossen. Het geld moet volgens
CDA-fractievoorzitter Brinkman
worden opgebracht door de bur-
gers. Als zij meer betalen voor poli-
tie- en justitiediensten, zoals bij
voorbeeld de procedurekosten van
een rechtszaak, komt er extra geld
in de kas van het ministerie van jus-
titie. Dat geld moet dan worden
gebruikt om het cellentekort te ver-
minderen.
Brinkman reageert met zijn uitspra-
ken, het afgelopen weekeinde voor
de radio gedaan, op een noodkreet
van de Amsterdamse hoofdcommis-
saris Nordholt over het chronische
cellentekort in de Randstad. In Am-
sterdam moet gemiddeld meer dan
de helft van de arrestanten direct
worden vrijgelaten door gebrek aan
celruimte.

Premier Suchinda
weg na afkondigen

van amnestie
BANGKOK - De Thaise premier
Suchinda Kraprayoon heeft giste-
ren zijn aftreden bekendgemaakt.
Vorige week waren massale beto-
gingen in Bangkok waarin zijn af-
treden werd geëist, op bloedige
wijze door militairen onderdrukt.
Maar gisteren gaf de eerste minister
die door de militairen aan de macht
was geholpen, zijn functie op. Su-
chinda maakte zijn aftreden bekend
in een korte televisie-uitzending.
Voldoening over de aankondiging
van Suchinda werd in Bangkok te-
nietgedaan door zijn verklaring dat
hij per decreet een amnestie heeft
uitgevaardigd voor iedereen die bij
de rellen was betrokken. In de
nacht van zaterdag op gisteren gin-
gen in de Thaise hoofdstad geruch-
ten dat Suchinda naar het buiten-
land zou zijn vertrokken. Een mili-
taire woordvoerder sprak gisteren-
ochtend dieberichten tegen.
Vorige week maakte militairen met
geweld een einde aan betogingen
tegen de regering waarbij tiendui-
zenden mensen het vertrek van
Suchinda eisten.

Spanningen in
ex-Sovjetunie

nemen toe
MOSKOU - De politieke spanning
en het geweld zijn dit weekeinde
opgelopen in twee conflictgebieden
in de voormalige Sovjetunie. In
Moldavië riep president Snegoer
gisteren alle reservisten op voor
strijd tegen het GOS-leger in de op-
standige Dniester-provincie. Vol-
gens Snegoer heeft het in Dniestr
gestationeerde 14de GOS-leger vol-
ledig de zijde gekozen van de rebel-
len, die Dniestr tot een onafhanke-
lijkerepubliek hebben uitgeroepen.
In Nagorno Karabach is de enclave
dit weekeinde onder zeer zwaar
Azerbajdzjaans raket- en artillerie-
vuur gekomen. Armeense militan-
ten hebben de Azerische strijd-
krachten- uit Nagorno Karabach
verdreven en een stuk Azerbajdzjan
veroverd, dat de enclave van Arme-
nië scheidde.

|SOMA
ROGGEBROOD
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Geboren 24-5-1992

Max
Zoontje van
Annette en Huub
Narinx
Broertje van
Renée

Putveld 26
6274 NR Reijmerstok.

I

Geboren:

TIM
(Timotbeus Andreas Maria)

zoon van
Ronald en Joan

van Wankum-Persad
Kerkrade 21 mei
St. Pieterstraat 65

Hoera
de Horst wééd 50!

PROFICIAT
van je vrouw
en kinderen.

Vervolg
familieberichten

zie pagina 5

1
Zijn wilskracht, liefde, toewijdingen humor,
zal ons altijd bijblijven.

Na een leven van zorg en aandachtvoor allen diehem dierbaar waren
is tot onze grote droefheid, toch nog onverwacht van ons heenge-
gaan, mijn lieve man, onze zorgzame vader, schoonvader, opa, broer,
zwager, oom en neef

Ed Beckers
echtgenoot van

Gertruda Heijligers
Voorzien van de laatste sacramenten overleed hij in de leeftijd van
80 jaar.

Berg a/d Maas: Gertruda Beckers-Heijligers
Maarssen: Lia en Jacques

Pascal en Sophie
Jörgenen Carla

Holturn: Henny en Ton 'Ed en Monique
Patrick en Wendy

Vianen: Marij en Jan
Berg a/d Maas: Ed en Tonny

Maurice en Petra
Edith enRon

Heel: Bert en Gerda
Bas, Job

Best: Francien en Wim
Sven
Judithen Tim
Familie Beckers
Familie Heijligers

Sittard, 23 mei 1992
Julianastraat 8, 6129 BV Berg a/d Maas.
De plechtige uitvaartdienst zal worden gehouden op woensdag 27
mei a.s. om 9.30 uur in de H. Michaelkerk te Berg a/d Maas, waarna
aansluitend de crematieplechtigheidzal plaatsvinden in het cremato-
rium Nedermaas, Vouershof 1 te Geleen.
Avondwake tot intentie van de overledene dinsdag om 19.00 uur in
voornoemde kerk.
De dierbare overledene is opgebaard in het mortuarium van het
Maaslandziekenhuis te Sittard. . ■

Bezoektijd van 17.30-18.15 uur.
Indien u geen kennisgeving mocht ontvangengeüeve u deze annon-
ce als zodanig te beschouwen.

f
Intens verdrietig, maar ook dankbaar voor het
vele goeds dat hij ons heeft gegeven, delen wij u
mede dat op 87-jarige leeftijd is overleden, voor-
zien van de h. sacramenten der zieken, onze
goede vader, schoonvader en opa

Willy Canisius
weduwnaar van

Maria Rademacher
Kerkrade: Elly Crombach-Canisius

Jo Crombach
Hoensbroek: Annemie Pöttgens-Canisius

Wil Pöttgens
Ralf, Paul

Kerkrade: Wiel Canisius
Marijke Canisius-Paffen
Chantal, Francine, Monique

Kerkrade: Jo Canisius
Sylvia Canisius-Noteborn
Nadine, Christian

22 mei 1992
Verpleegkliniek Hambos te Kerkrade.
Corr.-adres: Richerstraat 12, 6461 VRKerkrade.
Gelegenheid om afscheid te nemen, dagelijks
van 18.00 tot 19.30 uur, in het streekmortuarium
aan de St.-Pieterstraat 145 te Kerkrade. Dit is op

I het terrein van de Lückerheidekliniek.
Avondwake dinsdag om 19.00 uur in de hierna
te noemen kerk.
In de parochiekerk van de H. Catharina op de
Holz te Kerkrade, zal de plechtige uitvaart-
dienst worden gehouden op woensdag 27 mei
om 10.00 uur.
Samenkomst in de kerk, er is geen condoleren.
De crematieplechtigheid vindt aansluitend
plaats in het crematorium te Heerlen aan de
Imstenraderweg.
Voor vervoer naar het crematorium en terug is
een autobus aanwezig.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen,
gelieven deze annonce als zodanig te beschou-
wen.

t
Met diepe verslagenheid, maar dankbaar voor
de fijne jaren die wij samen met haar mochten
beleven, geven wij kennis, dat toch nog onver-
wacht van ons is heengegaan, onze lieve moe-
der, schoonmoeder, oma, zuster, schoonzuster,
tante en nicht

Angelina Vaessen
weduwevan

Harie Ploumen
Zij overleed in de leeftijd van 74 jaar, voorzien
van het h. sacrament der zieken.

Roermond: Jo Ploumen
Ine Ploumen-Hollemans
Bas en Simone

Wijchen: Pierre Ploumen
José Ploumen-Trijbels
Frank en Lucie

Landgraaf: Nico Ploumen
Ine Vondenhoff

Echt: Hanny Vleugels-Ploumen
Leo Vleugels
Lonneke en Nicky

Landgraaf: Bertie Hendrix-Ploumen
Peter Hendrix
Bart

Landgraaf: Hub Ploumen
Els Ploumen-Hupperetz
Ralf, Mark en Rob
Familie Vaessen
Familie Ploumen

6372 AG Landgraaf, 23 mei 1992
Baanstraat 27

De plechtige uitvaartdienst zal gehouden wor-
den op woensdag 27 mei a.s. om 10.30 uur in de
dekenalekerk van de H.H. Petrus en Paulus te
Schaesberg, Hoofdstraat, waarna aansluitend
de begrafenis zal plaatsvinden op de r.k. be-
graafplaats aldaar.
Bijeenkomst in de kerk. Alwaar gelegenheid is
tot schriftelijk condoleren.
Rozenkransgebed tot intentie van onze dierbare
overledene op dinsdag 26 mei om 18.40 uur aan-
sluitend avondmis in voornoemde dekenale
kerk.
Gelegenheid tot afscheid nemen in derouwka-
pel van het De Weverziekenhuis te Heerlen da-
gelijks van 16.00 tot 17.00 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen
gelieven deze annonce als zodanig te willen be-
schouwen.

t
Heden overleed tot onze diepe droefheid mijn
lieve man, onze goede vader, schoonvader,
grootvader, broer, oom en neef

Jo Balendonck
echtgenoot van

Maria Handels
Hij overleed, voorzien van de sacramenten der
zieken, in de leeftijd van 69 jaar.

Kerkrade: Maria Balendonck-Handels
Landgraaf: Frans en Ina

Balendonck-Keulen
Patrick en Chantal

Kerkrade: Wim en Ine
Balendonck-Kluytmans
Manon en Ghislain

Kerkrade: Ton en Lonnie
Balendonck-Volavsek
Erik en Sanne

Kerkrade: Jos en Margo
Balendonck-Ackerman
Natascha enRamona

Kerkrade: Zus en Frans
Turksma-Balendonck
Wendy, Kevin en Denise

Kerkrade: Henk en Ingrid
Balendonck-Hermes
Ramon en Mariëlle
Familie Balendonck
Familie Handels

6461 CG Kerkrade, 23 mei 1992
Kloosterraderplein 90.
De plechtige eucharistieviering zal plaatsvinden
op woensdag 27 mei a.s. om 12.00 uur in de pa-
rochiekerk St.-Catharina te Kerkrade-Holz,
waarna aansluitend crematie in het cremato-
rium te Heerlen.
Bijeenkomst in voornoemde kerk.
Overtuigd van uw medeleven is er geen condo-
leren.
Voorvervoer van de kerk naar het crematorium
en terug is gezorgd.
Dinsdag 26 mei zal de overledene bijzonder
worden herdacht tijdens de avondmis van 19.00
uur in bovengenoemde kerk.
Wilt u, indien wij vergeten zijn u een kennisge-
ving te zenden, deze aankondiging als zodanig
beschouwen.

f
Bedroefd, maar zeer dankbaar dat wij hem zo
lang in ons midden mochten hebben, en met
respect en diepe bewondering voor zijn moed
en wilskracht, geven wij u kennis dat heden in
zijn eigen vertrouwde omgeving van ons is
heengegaan, mijn lieve man, onze dierbare
broer, schoonbroer, oom en neef

Ces Debie
echtgenootvan

Nelly Speetgens
Gesterkt door het h. sacrament der zieken over-
leed hij op 74-jarige leeftijd.

Geleen: Nelly Debie-Speetgens
Joen Karin
Familie Debie
Familie Speetgens

6163 CW Geleen, 22 mei 1992
Bloemenhof 60
De plechtige eucharistieviering zal plaatsheb-
ben woensdag 27 mei a.s. om 10.30 uur in de
parochiekerk vfui O.L. Vrouw van Altijdduren-
de Bijstand te Lindenheuvel-Geleen, waarna
aansluitend de crematie in het crematorium Ne-
dermaas, Vouershof 1 te Geleen.
Bijeenkomst in de kerk.
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven is er
geen condoleren.
Tot intentie van de dierbare overledene zal een
avondmis worden opgedragen dinsdag 26 mei
om 19.00 uur in voornoemde kerk.
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.
Een speciaal woord van dank wil ik richten aan
pastoor Pasing, dr. Dirckx, zuster Van de Vorst,
het verplegend personeel van Bloemenhof en
het Groene Kruis, voor hun goede zorgen tij-
dens de ziekte en het overlijden van mijn man.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen,
gelieven deze annonce als zodanig te willen be-
schouwen.

t
Tot onze grote droefheid is heden, na een kort-
stondige ziekte, overleden onze goede vader,
schoonvader, groot- en overgrootvader

,Alex de Vries
oud-wethoudervan de gemeenteGeleen

weduwnaarvan

JohannaBartram
Gesterkt door het h. sacrament derzieken over-
leed hij op 84-jarige leeftijd.

Harderwijk: JoPietrowitsch-de Vries
Vera en Lex, Jemaine
Paul enRachèlle
Erik
Igor enFroukje

Sittard: Diny Geilen-de Vries
Michel Geilen
Sandra en Emile
Claudia en Marcel
Michiel en Irmgard

Geleen: mevrouw C. Tilmans
Familie Langenhoff
Familie Bartram

Geleen, 22mei 1992
Corr.-adres: Leeuwerik 12A, 6133 BV Sittard.
De plechtige eucharistievieringzal plaatsvinden
woensdag 27 mei a.s. om 11.00 uur in de paro-
chiekerk van de H. Pastoor van Ars te Geleen-
Zuid, waarna aansluitend de crematie in het
crematorium Nedermaas, Vouershof 1 te Ge-
leen.
Bijeenkomst in de kerk.
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven is er
geen condoleren.
Avondwake tot intentie van de dierbare overle-
dene dinsdag 26 mei om 19.00 uur in voornoem-
de kerk.
Vader is opgebaard in de rouwkapel van het
Maaslahdziekenhuis, Barbarastraat 1 te Geleen,
alwaar gelegenheid tot bezoek dagelijks van
17.30 tot 18.30 uur.

Met diepe verslagenheid geven wij kennis van
het overlijdenvan oud-wethouder en ereburger,
de heer

A.H. de Vries
Voor de wijze waarop hij zich steeds voor de*
Geleense gemeenschap heeft ingezet, spreken
wij onze grote waardering en erkentelijkheid
uit.
Wij wensen de familie veel sterkte toe bij het
dragen van dit verlies.

Burgemeester en wethouders

" van Geleen,
Mr. J.G.M. Lurvink
de secretaris,
drs. J.A.M.Th. Theunissen, l.s.

t
Mijn dagen gaan als grote gouden rozen ,
open en dicht, naar deLUIM van 't seizoen.

B. Aatjes

In overeenstemming met haar laatste wil is in
stilte begraven

Anna Maria Hubertina
van der Linden

weduwe van

Mathieu Berden
Na een zeer langdurige ziekte overleed zij op
82-jarige leeftijd, 20 mei 1992, in het ziekenhuis
te Maastricht.

Maastricht: Hans, Yvonne en Jarno
Els, Marjukka en Chloé

Amstelveen: Birgit, Jacques, Il ja
Masja en Timo
Familie Van derLinden
Familie Berden

Corr.adres: H. Bartelet
Bourgognestraat 5
6221 BV Maastricht
De plechtige zeswekendienst zal worden gehou-
den op zondag 5 juli om 11.30 uur in de paro-
chiekerk van het H. Hart (Koepelkerk) te Maas-
tricht, waarna uitnodiging tot koffietafel.

t
Wij geven u kennis, dat na een liefdevolle ver-
pleging in de VKH, op 72-jarige leeftijd, voor-
zien van de h.h. sacramenten van ons is heenge-
gaan, mijn lieve vrouw, mijn zorgzame moeder,
mijn schoonmoeder, onze oma, zus, schoonzus,
tante en nicht

Wilhelmina Th. P.M.
Collombon

echtgenote van

Johannes M. Prevoo
Heerlen: J.M. Prevoo
Heerlen: Paul Prevoo

Marian Prevoo-van Schendel
Bart, Torn
Familie Collombon
Familie Prevoo

6411 BS Heerlen, 22 mei 1992
Kruisstraat 81
De plechtige uitvaartdienst zal worden gehou-
den op woensdag 27 mei om 11.00 uur in de
parochiekerk H. Pancratius te Heerlen-cen-
trum, waarna om 12.30 uur de crematieplechtig-
heid zal plaatsvinden in het crematorium te
Heerlen, Imstenraderweg 10.
Voor vervoer per bus is gezorgd.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is
tot schriftelijk condoleren.
Avondmis dinsdag om 18.30 uur in voornoemde
kerk.
De dierbare overledene is opgebaard in het uit-
vaartcentrum Dela, Grasbroekerweg 20 te Heer-
len, alwaar heden, maandag, bezoekgelegenheid
is van 18.00 tot 19.00 uur.
Wilt u, indien wij vergeten zijn u een kennisge-
ving te zenden, deze annonce als zodanig be-
schouwen.

Met grote droefenis hebben wij afscheid geno-
men van onze oudste zus

Miny
Prevoo-Collombon

Wij zullen nooit vergeten wat zij voor ons allen
heeft betekend.

Broers en zussen,
schoonzussen en zwagers

t
Dankbaar voor alles wat zij voor ons betekend
heeft, geven wij u kennis, dat op 74-jarige leef-
tijd, na een dapper gedragen lijden van ons is
heengegaan, onze lieve moeder, schoonmoeder,
oma, zus, schoonzus, tante en nicht

Kma Spork
weduwe van

Louis Kleintjens

Roermond: Gerrie Kleintjens
Huub Stal

Heerlen: LouisKleintjens
BertieKleintjens-Schouteten

Heerlen: Kees Kleintjens
Cisca Ringnalda

Heerlen: Neeltje van deRuit-Kleintjens
Jacob van deRuit

Heerlen: JannieBetlem-Kleintjens
Harrie Betlem
en al haar kleinkinderen
Familie Spork
Familie Kleintjens

Heerlen, Geerstraat 148, 23 mei 1992
Corr.-adres: Egstraat 28, 6418 JA Heerlen

De plechtige uitvaartdienst zal gehouden wor-
den op woensdag 27 mei om 13.00 uur in de H.
Pancratiuskerk te Heerlen-Centrum, waarna om
14.30 uur de crematieplechtigheid zal plaatsvin-
den in het crematorium te Heerlen, Imstenra-
derweg 10.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is
tot schriftelijk condoleren. Avondmis, dinsdag
om 18.30 uur in voornoemde kerk.
De dierbare overledene is opgebaard in het uit-
vaartcentrum Dela, Grasbroekerweg 20 te Heer-
len, alwaar dagelijks bezoekgelegenheid is van
18.00 tot 19.00 uur.
Wilt u, indien wij vergeten zijn u een kennisge-
ving te zenden, deze annonce als zodanig be-
schouwen.

t .
Na een leven dat gekenmerkt werd door een-
voud, goedheid, bezorgdheid, eerlijkheid en
liefde, is plotseling van ons heengegaan, onze
lieve moeder, schoonmoeder, oma, overgroot-
moeder, zus, schoonzus, tante en nicht

Netta Lipsch
weduwe van

Pie van den Hove
Voorzien van de laatste sacramenten overleed
zij in de leeftijd van 79 jaar.

Valkenburg
a/d Geul: Tiny en Piet

Kelderman-v.d. Hove
Schin opGeul: Sjir en Marlies

v.d. Hove-Huntjens
Schin op Geul: Huub en Ans

v.d. Hove-Savelberg
Schimmert: Jan en José v.d. Hove-Hönders

Houthem: Maria en Huub
v.Loo-v.d. Hove

Houthem: Helma en Math
Heynens-v.d. Hove
Kleinkinderen en
achterkleinkind
Familie Lipsch
Familie v.d. Hove

Heerlen, 22 mei 1992
Corr.-adres: Walem 7, 6342 PA Schin op Geul

De plechtige uitvaartdienst zal gehouden wor-
den op dinsdag 26 mei om 11.00 uur in de paro-
chiekerk van de H. Mauritius te Schin op Geul,
waarna aansluitend de begrafenis zal plaatsvin-
den op de r.k. begraafplaats aldaar.
De dierbare overledene is opgebaard in het
mortuarium, gelegen aan de Spoorlaan 29 te
Valkenburg a/d Geul. Bezoektijd van 19.00 tot
20.00 uur.

t
Na vele fijne jaren van samenzijn en dankbaar
voor alles wat hij voor ons heeft betekend, moe-
ten wij U tot onze droefheid mededelen dat van
ons is heengegaan onze lieve vader, schoonva-
der en opa

Juup Vluggen
weduwnaarvan

Mai Schoonbrood
Voorzien van de laatste sacramenten overleed
hij in de leeftijd van<66 jaar.

Eys: Truus en Ton
Bodelier-Vluggen
Monique

Eys: Egith enLilian
Vluggen-Pluymakers
Eddy

Eys: Marjan en John
Arends-Vluggen
Kevin

Heerlen, 22 mei 1992
Corr.-adres: Kanariestraat 4, 6287 BB Eys

Qe plechtige uitvaartdienst zal gehouden wor-
den op woensdag 27 mei 1992 om 11.00 uur in
de parochiekerk van deH. Agatha te Eys, waar-
na, aansluitend de begrafenis zal plaatsvinden
op de r.k. begraafplaats aldaar.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is
tot schriftelijk condoleren.
Rozenkransgebed, gevolgd door avondmis,
dinsdag 26 mei vanaf 18.45 uur in voornoemde
kerk.
De dierbare overledene is opgebaard in de
rouwkapel van „Sjalom", Hilleshagerweg 11 te
Mechelen. Bezoek dagelijksvan 17.00-18.30 uur.
Indien u geen kennisgeving mocht ontvangen,
gelieve u deze annonce als zodanig te beschou-
wen.

Dankbetuiging
Langs deze weg willen wij u graag oprecht be-
danken, voor de deelneming bij het overlijden
en de crematie van mijn lieve vrouw, onze lieve
moeder en oma

Hubertina
Heuts-Schobben

J, Heuts
kinderen en kleinkinderen

De plechtigezeswekendienst zal gehouden wor-
den op Hemelvaartsdag, 28 mei a.s. om 10.30
uur in de Tomaskerk te Roermond, Donder-
berg.

Wij moeten Cl het onvermijdelijke melden dat gfl
door Uw sprakeloosheid en toch ook door veleß
medeleven is overleden op zaterdag 23 mei 19928

Trudie van der Linden - Moes I
Dankbaar zijn we dat zij, mijn lieve echtgenote, fl
zorgzame mama en oma was.

Geleen : J. van derLinden
Amsterdam : H. Moes ■ Schouten H

Beek : Paulien van derLinden H
Dieter Höyng
Casper - Verena - Daniël

Zambia : Armemarie van derUndenH
Henk Meis H
Jannekeen Maartje H

Amsterdam : Gert Janvan der Linden
JantiVierhout

Geleen : Torn van derLinden
Dré Geelen H
Fam. Van derLinden H
Fam. Moes I

Wij vieren met haar de Eucharistieviering in de Pfl
van Arskerk, aan deLienaertsstraat te Geleen, op dS
26 mei 1992om 11.30uur,waarna we haar aan d«
zullen toevertrouwen op de begraafplaats aan V|
Banninglaan te Oud Geleen.

Adres: Oranjelaan 363, 6166 BP Geleen

Wat mankeert onze maatschappij dat de velen dH
willen verzorgen zo weinig waardering krijgen. H
Zijn we toch niet iets te ver gegaan met ons "H
plaatje" ? Hun steun missen is onbetaalbaar. WüM
verantwoordelijken zich even elders ziek melden. I

Wegens sterfgeval is onze zaak H
Drukkerij van der Linden

Past. Vonckenstraat 2a, Geleen H
de gehele week gesloten. H

Groot is de leegte die hij achterlaoU
mooi zijn de herinneringen die blijfl

Na een leven van zorg en aandacht voor -H
die hem dierbaar wareh is tot onze grote dfl
heid, toch .onverwacht van ons heengeÜ^^M
mijn lieve man, onze zorgzame vader, schoO^^Mder, opa, zoon, broer, schoonbroer, oom en >■

Walter Mathieu I
Mirkes I
echtgenootvan

Maria Helena Franssen I
Voorzien van de laatste sacramenten, ovef'^Mhij in de leeftijd van 56 jaar. H

Gulpen: Mia Mirkes-Franssen
Richard enKim H

Gulpen: NellyWenders-Mirkes H
Jean Wenders
Natascha, Joey

Wijlre: Tiny Wessels-Mirkes H
Ruud Wessels H

Gulpen: (ouders) F.H. Mirkes
M.A. Mirkes-Vluggen
Familie Mirkes
Familie Franssen H

6271 AZ Gulpen, 23 mei 1992 I
Nieuwstraat 4 H
De plechtige uitvaartdienst zal worden ge^B
den op woensdag 27 mei a.s. om 10.30 uur >^HH. Petruskerk te Gulpen, waarna aansluitend^Bbegrafenis zal plaatsvinden op de algemene■
graafplaats aldaar. H
Rozenkransgebed, gevolgd door avondj'^H
dinsdag vanaf 18.45 uur in voornoemde ker*^B
De dierbare overledene is opgebaard in ■
rouwkapel van Sjalom, Hilleshagerweg I'H
Mechelen. Bezoektijd van 17.00-18.30 uur. ■
Indien u geen kennisgeving mocht ontvanfr^BI gelieve u deze annonce als zodanig te besc^^Mwen. H

"Mens zijn is lachen en huilen,
bewegen, verstarren, komen en gaan- H
Mens zijn is luisteren, praten en zwi]9e^M
elkaar misverstaan. H
Mens zijn is lieven en leven, H
gebonden, toch vrij. H
Mens zijn is dagelijks sterven, verrijzv^M
tasten naar een nieuw begin". H

Tot onze grote droefheid, maar dankbaar VuH
het vele dat zij voor ons heeft betekend, de,
wij u mede dat na een slepende ziekte van 1)i
van ons is heengegaan, in de leeftijd van 60r

Geertje Douma
echtgenote van

Alfred Aarden
In dankbare herinnering:

Landgraaf: Familie A. Aarden
kinderen enkleinkinderen

Brunssum: Familie H. Douma-Corba
24 mei 1992
Stempel 35, 6372 NH Landgraaf
De crematie zal pfaatsvinden op woensdag
mei a.s. om 9.30 uur in het crematorium te H<jj^
len, Imstenraderweg 10, alwaar gelegenhei'' 1
tot schriftelijk condoleren.
Geertje is opgebaard in het mortuarium van ,
St.-Gregoriusziekenhuis te Brunssum. Gele» J
heid tot afscheid nemen, dagelijks van 17.30
18.30 uur. j

a

Bent u gewoon overal te dik?
Hebt u alleen te dikke dijen. tH^kbillen of heupen? rr J*
Zitten er wat hinderlijke Li Wvetkusaentjens hier en daar? -■% r"> i*_^k
Dank zij onze,unieke * V
ZWITSERSE TFM-METHODE ■slankt u af opvolkomen VV
natuurlijke en verantwoorde
wijze op die plaatsen waar dat I^H V
nodig is

m
Onderzoek aan de Universiteit
Limburg bevestigt dat onze V _V
TFM-afslankmethode GOED en » _■
VEIUGwerkt. TM

Uw slanke zomer begint met een telefoontje me'
mevr. Extra voor een persoonlijk gesprek en grati»

figuuranalyse; bel daarom nu 045-311490 )

La Belle Hélène
TFM-figuurcorrectie-instituut

Custerslaan 29, Landgraaf 045-311490
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IjNSSUM - Wegenbouwbe-
Jf Jaartsveld betaalde in?'. zo meldde deze krant
!§e tijd geleden, in totaal
"000 gulden aan vijf 'con-
senten' om de opdracht
?r de Emmaweg binnen teen. Oud-burgemeester
üw Hoogland en Van Dijk,
"verantwoordelijke wethou-r> wisten daarvan.

J 1Dijk ontkende dat (Hoogland
Jerde commentaar). De oud-
."Ouder beschuldigde een aantali^ssumse raadsleden, vooral JoJ^en (van de gelijknamige lijst)a« op te komen voor de belan-
! van het wegenbouwbedrijf, dat
►.Problemen', buiten de gemeen-
de deur zou zijn gezet. Dat zou
;Jchtergrond van de publicaties

de Emmaweg zijn.
pdracht

Thissen ontkent echterblemen' te hebben gehad met
ëerneente en de wijze waarop
bedrijf de opdrachten uitvoer-,',Ook ontkent hij ooit 'buitenge-

In Zijn'
j^ advocaat wijst er daarbij in de'" aan van Dijk op dat Thissen'l recentelijk een opdracht heeft
J/^Sen van de gemeente.Dat was
? overigens wel de eerste sinds

tijd., Bens de advocaat lijdt zijn cliëntS?de door de uitspraken van Van
J"-- Daarom wordt van de bestuur-
t geëist. Zo niet, volgt
.Juridische procedure. Thissen
*lJn advocaat zijn bovendien be-

de berekening van de al ge-
t*it schade. Daar zal Van Dijk nog

tijd' bericht van krijgen, zomr Daemen dreigend weten.

'Memorial Day meer dan herdenking'

Van onze verslaggever

MARGRATEN - „Memorial Day op het
Amerikaanse oorlogskerkhof in Margraten is
meer dan alleen een herdenking. De begraaf-,
plaats is ook een waarborg voor vrede voor
ons allen. Er zijn nog steeds oorlogen in Eu-
ropa en andere werelddelen. Een groot ge-
deeltevan de mensheid woont in het midden
van geweld en onderdrukking."
Dat zei gouverneur Emiel Mastenbroek gis-

teren tijdens de dodenherdenking in Margra-
ten. „Het gevoel dat deze jaarlijkse bijeen-
komst oproept is een unieke mengeling van
dankbaarheid, verdriet, medeleven, woede
en hoop," aldus Mastenbroek."
De ambassadeur van de Verenigde Staten in
ons land, C. Howard Wilkins jr, memoreerde
dat weliswaar de koude oorlog voorbij is,
maar dat nog steeds mensen sterven bij con-
flicten. „Wat er in de Sovjetunie en Joegosla-
vië gebeurt, kan niet", aldus Wilkins. „De
Nato-bases blijven: we zullen er altijd zijn."

Andere prominente aanwezigen op het oor-
logskerkhof waren onder meer vice-admiraal
C.H.E. Brainich von Brainich Felth namens
koningin Beatrix, brigadier generaal William
L. Nash namens de Amerikaanse strijd-
krachten in Europa en minister Reius ter
Beek van Defensie.
Na een aantal gebeden, geweersalvo's en het
leggen van kransen werd de herdenking tra-
ditiegetrouw afgesloten met met de zogehe-
ten 'fly over' van straaljagers van de Ameri-
kaanse en Nederlandse luchtmacht.

" Beeld van de traditionele kranslegging. Foto: frits widdershoven

Limburg

DOOR MAURICE UBAGS Achtergronden nog onduidelijk

Kerkbestuur Berg en
Terblijt stapt op

'^ASTRICHT - Het complete
irkbestuur van de parochie
°iulphus en Gondulphus inerg en Terblijt is afgetreden.
et bisdom heeft het bestuur vo-
8e week op eigen verzoek eer-|J ontslag verleend. Waarom
"lbestuur zijn werk heeft neer-ilegd, is nog niet bekend.

*J bestuur zegt dat 'omstandig-
eden van verschillende aard'11 de stap hebben geleid. Vol-

gens een parochiaan die goed op
de hoogte is van het kerkelijk
gebeuren in de parochie maar
niet met naam wil worden ge-

noemd, is één van die omstan-
digheden dat de pastoor met het
bestuur gemaakte afspraken niet
zou nakomen.

Pastoor Kerkhofs, ruim ander-
half jaar werkzaam in de paro-
chie, weigert elk commentaar.
Ook het kerkbestuur wil niet uit-
leggen waarom ontslag is aange-
vraagd. Bestuurslid H. Huntjens:
„Het bestuur heeft met het bis-
dom afgesproken dat het bisdom
de voorlichting doet over deze
zaak."

Perschef Ad Jansen van het bis:
dom was gisteren nog niet op de
hoogte van het ontslag. Ook hij
onthield zich daarom voorlopig
van commentaar.

Opnamestop
ziekenhuis
in Heerlen

HEERLEN - Het personeel
van het' De Weverziekenhuis
in Heerlen heeft een opname-
stop aangekondigd voor
woensdag aanstaande. Om
00.00 uur in de nacht van
dinsdag op woensdag begint
de stop, om precies 24 uur la-
ter te worden beëindigd. Dat
heeft de vakorganisatie Abva-
Kabo bekendgemaakt.

Woensdag wordt er actie ge-
voerd in een groot aantal zie-
kenhuizen, bejaardenoorden
en verpleeginrichtingen in
ons land. Meestal is er een
werkonderbreking of wordt
er zondagsdienst gedraaid.
Alleen voor het Heerlense zie-
kenhuis is een opnamestop
aangekondigd.

Dinjens provinciaal
winnaar van Bourges

DOOR FONS VAN OPHUIZEN

LANDGRAAF - De eerste grote
provinciale duivenklassieker vanuit
het Franse Bourges werd afgelopen
zaterdag gevlogen. Jan Dinjens uit
Maastricht klokte de snelste Lim-
burgse duif en werd winnaar bij de
C.L.B.v.P. Bert Martens en zn. uit
Elsloo grepen de provinciale zege-
palm van de Phoenix. Een schitte-
rende prestatie leverde Ludo Ver-
straeten uit Echt die op een der
verste afstanden fraai tweede werd.
Specialist Lei Vromen uitKerkrade
blonk uit met drie kopduiven. In de
Phoenix manifesteerden zich Thei
Bours uit Elsloo en J. Steyns en zn.
uit Amstenrade. De gebroeders Bex
uit Blerick werden provinciaal win-
naar van Troyes bij de Phoenix.
Jean Hornesch uit Cadier en Keer
klokte de snelste duif van het Sens-
konvooi van de C.L.B.v.P.
Provinciaal Bourges C.L.8.v.P.: 1. J. Din-
jens, Maastricht 14.06 uur, snelheid 20.08.69,
(477 km.); 2. L. Verstraeten, Echt 14.36;3. J.
van Kan, Geleen 14.24; 4. Defouwes, Cadier
en Keer 14.12; 5. W. van Engelshoven,
Maastricht 14.12; 6. J. Senden, Berg en Ter-
blijt 14.16; 7. T. Huijnen, Eijsden 14.07; 8.
H. Faassen, Elikhoven 14.36; 9. Brouwers
en zn., Grevenbicht 14.34; 10. J. Hornesch,
Cadier en Keer 14.18; 11. Boesten en zn.,
Beek 14.27; 12. De Bruiri, Buchten 14.36; 13.
L. Vromen, Kerkrade 14.28; 14. P. Houben,
Mheer 14.15; 15. H. Vluggen en zn., Gulpen
14.22; 16. R. Dohmen, Gulpen 14.22; 17. C
Halmans, Geleen 14.32; 18. J. Gilissen,
Borgharen 14.21; 19. H. Hermans, Voeren-
daal 14.28; 20. L. Breemen, Voerendaal
14.29.
Meldingen: Rouschen en zn. Kerkrade
14.34;F. Vankan, Geleen 14.34; Erven Daut-
senberg, Voerendaal 14.30; T. Snoeyer,
Brunssum 14,37;W. Joosten, Palemig 14.39;
M. Braakhuis, Heer 14.21; Dudar Pansters,
Kerkrade 14.35.

Bourges Phoenix: 1. B. Martens en zoon
Elsloo 14.27, s. 19.63.39 (492 km.); 2. J. Mar-
tens, Meers 14.27; 3. en 5. T. Bours, Elsloo
14.28; 4. Gebr. Henssen, Elsloo 14.27; 6.

Westhovens, Stem 14.28; 7. A. van Loon,
Swalmen 15.04; 8. J. Stevens, Schinveld
14.41; 9. en 13. J. Steyns en zn., Amstenrade
14.39; 10. A. de Boom, Tegelen 15.21.

Provinciaal Troyes Phoenix: 1. Gebr. Bex
Blerick 11.10, s. 25.67.68 (370 km.); 2. Mul
ders, Tegelen; 3. L. Crombach, Hoensbroek;
4. H. Pepels, Stem; 5. J. Martens, Stem.

Wedvlucht Sens; Eijsden: 1. J. Hornesch
11.43, s. 25.72.10.
Valkenburg: 1. H. Übachs 11.47,s. 25.45.67;
2. P. Vonken. Sittard: 1. N. Stevens 12.02s. 25.05.54; 2. F. Verjans. Maastricht: 1. A.
Kluten 11.51, s. 24.70.61; 2. Franken. Heer-
len: 1. G. Postma 12.03, s. 24.54.93; 2. J
Thewessen; 3. J. Moonen Boots. Simpel-
veld: 1. Gebr. Ramakers 12.00, s. 24.48.58;
2. F. Prumpeler en zn.; 3. Ernest v.d. Berg.

f in volle vlucht _j
Oude Mijnstreek: 1. en 3. C. Admiraal 12.02,
s. 24.47.50; 2. L. Janssen. Heerlerheide: 1.
W. Cristiaans 12.10, s. 24.00.86; 2. D. Gim-
bott; 3. Jo Heutz. Rodertand: 1. G. Pisanu
12.05, s. 24.44.38; 2. Gebr. Schlechtriem; 3.
L. Vromen. Landgraaf: Elzinga Deguelle
12.06, s. 24.38.79; 2. J. Dautsenberg; 3. G.
Erkens. Krijtland: 1. J. v.d. Berg 11.58, s.
24.43.27; 2. J. Deliege. Vaals: 1. J. Koenen
11.58, s. 24.39.15. Beek 8.U.G.: 1. H. Heijnen
12.01, s. 24.58.66; 2. G. Zeegers. Geleen Mid-
denrif: 1. L. Cloots 12.06, s. 24.40.44; 2. J.
Eussen. Swentibold: 1. F. Zinken 12.09, s.
24.41.54; 2. J. Brouwers en zn.; 3. J. Tum-
mers. Midden-Limburg: 1. W. Leurs 12.17,
s. 24.13.96; 2. J. Slabbers.

Wedvlucht Troyes; Combinatie'9o: 1 L
Crombach 10.39. s. 25.63.52; 2. Widdersho-
ven; 3. P. v.d. Berg. Maaskant: 1. H. Pepels
10.40, s. 25.33.82; 2. J. Martens; 3. Westho-
vens. C.C. Zuid: 1. C. Driessen 10.42, s.
24.97.09; 2. E.M. Franssen; 3. L. Habets.

Wielrijder
verongelukt

KESSEL - Een wielrijder uit Ble-
rick, de 50-jarige heer Hendrix, is
gisteren overleden ten gevolge van
een ongeval in Kessel. Gistermid-
dag rond half een raakte hij op de
Ondersteweg op de linker weghelft,
waar hij frontaal in botsing kwam
met een personenauto uit de rich-
ting Kessel. Het slachtoffer werd
zwaargewond naar het ziekenhuis
in Venlo gebracht. Daar bezweek
hij korte tijd later aan het opgelo-
pen letsel.

AZC gaai 1 juni definitiefdicht

Asielzoekers in
Echt uitgezwaaid

DOOR RENÉ ROOSJEN

ECHT - „Is Echt tolerant ten op-
zichte van asielzoekers?" Die
vraag stelde Rijkspolitie-com-
mandant Ben Harbers gisteren
bij het uitzwaaien van de laatste
tachtig asielzoekers van het AZC
Echt, dat 1 juni de poorten sluit.
„Ja," meende Harbers: "Enkele
ongeregeldheden en vechtpar-
tijen doen daar geen afbreuk
aan. We hebben weinig proble-
men gekend."

Een zeventienjarige Somalër
staart voor zich uit. Hij heeft
maar drie maanden in Echt geze-
ten. Zijn ouders, drie broers en
twee zusjes liet hij achter in zijn
land. Of het hem in Echt nu wel
of niet bevallen is, weet hij ei-
genlijk zelf niet. „We gaan naar
Helmond, we zien wel."
De hapjes en de drankjes bij het
afscheidsfeest maken het er voor
hem niet vrolijker op. Ook niet
de Baeker Hofkapel die er toch
alles aan gelegen is om ook deze
Somaliër muzikaal te onderhou-
den.
Directeur Theo Kerens, geplaagd
door een haperende microfoon,
gaat in vogelvlucht in optweeën-
eenhalfjaar AZC Echt. Hoe gast-
vrij en betrokken de Echtenaren
waren, onderstreept hij met het
voorbeeld dat een slager uit het
dorp een asielzoeker zelfs ging
opzoeken in het ziekenhuis.
De opstootjes die er in het AZC
zijnge weest, het bezetten van de
kerk door asielzoekers die wei-
nig waardering hadden voor de
kost, wil Kerens graag vergeten.
Zijn boodschap is dat de proble-
matiek van de asielzoekers niet
een ver-van-ons-bed-show moet
zijn. „Echt heeft dat laten zien, te

beginnen met de raad die una-
niem instemde met het AZC."
„Zo zie je maar weer dat er voor
goede voorstellen in Echt brede
steun te vinden is," volgde bur-
gemeester Bert Janssen, trots op
zijn Echt, en blij „dat de opvang
voortreffelijk is verlopen. Het
AZC heeft kleur op straat ge-
bracht. De westerse wereld moet
méér delen, meer strijden voor-
een rechtvaardige wereld, waar-
voor we de touwtjes in handen'
kunnen hebben."
Echt zou oorspronkelijk maar
gedurende een jaar asielzoekers
huisvesten. Geen moment heeft
de gemeente geaarzeld tot twee-
maal toe een verzoek van WVC
te honoreren om de termijn te
verlengen.

Mits tenminste zou worden vast-
gehouden aan de tijdelijke op-
vang, moet erbij gezegd worden.
Want Echt wil aan de Wijnstraat
een groot stadsvernieuwingspro-
ject van de grond tillen. Project-
ontwikkelaar Mertens heeft een
plan voor woningen en winkels
terplekke. Een investering van
25 miljoen, waaraan de gemeente
zelf een aandeel levert van onge-
veer 7 miljoen. Op welke ter-
mijn? „Zo snel mogelijk," zegt
Janssen, die ongetwijfeld op
eenzelfde unanimiteit hoopt in
de raad als bij de beslissing over
het AZC.
In tweeëneenhalf jaar tijd waren
er permanent 250 asielzoekers in
het AZC. Personen wisselden,
het aantal bleef constant. De af-
gelopen maanden zijn al 170 van
hen elders ondergebracht. De
laatste tachtig zijn uitgezwaaid.
Echt is trots op een goede daad.
Vandaar dat feest.

Overval op kledingzaak
MAASTRICHT - Twee ongemas-
kerde mannen hebben zaterdag
even na sluitingstijd een overval ge-
pleegd op een kledingzaak in Maas-
tricht. De buit bedroeg enige dui-
zenden guldens. Even na vijf uur
betraden de twee mannen de kle-
dingzaak 'Boebie Blu'. Onder be-
dreiging van vuurwapens werd het
personeel in een toilet opgesloten.
De bedrijfsleider werd gedwongen
de kassa te openen. De overvallers
namen de dagopbrengst uit de kas-
sa en sloten de bedrijfsleider bij de
anderen op.
Nadat de daders de winkel hadden
verlaten, konden de personeelsle-
den zich bevrijden en waarschuw-
den ze de politie. Met het signale-

ment op zak trok de politie in de
binnenstad op onderzoek uit, doch
zonder resultaat.

Het signalement van de twee over-
vallers luidt: beiden circa dertig
jaar, de een is blank, de ander een
kleurling. De eerste had donder-
blond haar en droeg een beige ecru
jack. De ander had iets langer krul-
lend donder haar en droeg een trai-
ningsjasje. Beiden droegen spijker-
broeken en spraken met een 'Hol-
lands' accent.

De politie van Maastricht verzoekt
eventuele getuigen contact op te ne-
men met met bureau in Maastricht,
tel. 043-292222.

Wegenbouwer ontkent
problemen met gemeente

Oud-wethouder hangt schadeclaim boven het hoofd
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Rolluiken
Jaloezieën

Zonneschermen
Vrijoiijvpnde prijsopgave

Mica
Zonwering

Showroom
Sittarderweg 116.

Heerlen
Tel.: 045-721658

Rolluiken
Rolhekken
Zonneschermen
Terrasoverkappingen
Boutique-markiezen
Vraag vrijblijvend offerte

IfIUMEN
SIMPELVELD

ROLLUIKEN ZONWERING
Beitel 110 a

6422PB HEERLEN
(045)42 34)48f

drukbaar voor het vele goede dat hij ons tij-
Isnns ziJn leven heeft gegeven hebben wij na een
Sc jJSdurige ziekte, toch nog onverwacht af-
bf e'd moeten nemen van mijn lieve man, onze

°er, zwager, oom en neef

SjefRoersch
echtgenootvan

Ciska Dohmen
vJ?Verleed in de leeftijd van 71 jaar, voorzien

net h. sacrament der zieken.
Heerlen: K. Roersch-Dohmen

Familie Roersch
Familie Dohmen

c "-8 BB Heerlen, 23 mei 1992
"umerweg 41

<lenplechtige uitvaartdienst zal worden gehou-
van eP woensaaê 27 mei as-in deParochiekerk
32g St--Andreas te Heerlerbaan, Palestinastraat
f_j ' Waarna aansluitend de begrafenis zal"w Svinden op de r.k. begraafplaats te Heerler-
tl " -Jeenkomst in de kerk. Er is geen condoleren.
lèfj°nawake tot intentie van onze dierbare over-
lop e dinsdag 26 mei a.s. om 19.00 uur in voor-
rij «hde parochiekerk.
rjeie6enheid tot afscheid nemen in derouwka-variv.an de Verpleegkliniek te Heerlen dagelijks
Vo

n HOO tot 16.00 Uur.
°r vervoer kerk-begraafplaats v.v. is gezorgd.

Seljp e geen kennisgeving mochten ontvangen,
Sou Ver» deze annonce als zodanig te willen be-

Gold Hand b.v.
,8-J_sclen u aan de nieuwste collectie sieraden in
rihgL aatQoud. zoals armbanden, kettingen, oorbellen,
Succj ?"*■ voorzien van Rijkskeurmerk in de modellen
OfQrr,' HermQs. Cartier, Baraka, Bulgari vanaf / 32,50per

*t Gold Hand B.V.
""*,otosfnde' 'n Ooo*l®o en brlllanten sieraden

T?f 44a °P de«««'o etage.<T^_=W, tel. 043-258057.

t
Dankbaar voor alles wat hij voor ons betekend
heeft, geven wij u kennis, dat op 70-jarige leef-
tijd, na een moedig gedragen ziek zijn, van ons
is heengegaan, mijn man, onze vader, schoonva-
der en opa

Nelis (Boei)
van Ginkel

echtgenoot van

Lies Welters
Heerlen: Lies van Ginkel-Welters
Haarlem: Joze deKrieger-van Ginkel

Peter de Krieger
Merel

Heerlen: Harrie van Ginkel
Anke van Ginkel-Haan
Vivian

Heerlen: Nico van Ginkel
Tessie

6417 HJ Heerlen, 23 mei 1992
Dillegaard 128

De crematieplechtigheid zal gehouden worden
op woensdag 27 mei om 15.30 uur in het crema-
torium te Heerlen, Imstenraderweg 10, alwaar
bijeenkomst en gelegenheid tot schriftelijk con-
doleren is.
De dierbare overledene is opgebaard in het uit-
vaartcentrum Dela, Grasbroekerweg 20 te Heer-
len, alwaar dinsdag gelegenheid is tot afscheid
nemen van 18.00 tot 19.00 uur.
Wilt u, indien wij vergeten zijn u een kennisge-
ving te zenden, deze annonce als zodanig be-
schouwen.

Uit oud wordt "nieuw" J&^l'lVlet het PORTAS renovatie-systeem. r^_"%
Het beste voor oude deuren
en keukens. Nieuw: radiatorkasten en
badkamermeubels. Vele mogelijkheden- m^ Jwaardevol materiaal. Niet gelijmd. Snel, S»»* £perfect en voordelig Kwaliteit waarvan u '^Ww *

op de duur veel plezier zult hebben. Bel 'ions op. PORTAS uw renovatiespeciahst. *^i
De nr. 1 in Europa. Di'^DT'K. *?'"'
.Van Wel «V^SiSSaa J

(ADVERTENTIE)

8 xVers-voordeel!
"'" " i

Halskoteletten C AC\
500 gram nu O.T"L/
Dikbevleesde "7 rr\
kippepoten 1kilo nu / .OU
Slavinken
± 100 grper stuk. Nu 5 voor O"s U
Zwan verse leverkaas mr
150 gram voor L*sO

Komkommers -"

W^^^^ nu 2 voor J..UU
tfftfffcj^ Koolrabi -.
V 1/ nu Z voor I.UU
Senoble magere fruitkwark
aardbeien of abrikozen, QQbeker a Vi liter 2r49~ nu l-SS
Heel boerenwit
van Jan Linders 1 77verpakt en gesneden 2r±o- nu 1,/ /

Akties gelden op maandag 25- en dinsdag 26mei 1992

janlinders
't Allerbeste voor 'n vriendelijke prijs.
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<gpiccolo's
In de Cramer 37, Heerlen
Postbus 3100, 6401 DP Heerlen
Postgiro: 1035100
Bank: ABN 57.75.35.935
Fax: 045-739364

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

Reuzepiccolo's
' Over 1 of 2kolommen, in 4 mogelijke lettergrootten met

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

Prijzen exclusief 6% BTW. Betaling contant of met de
acceptgirokaart die u wordt toegezonden.
Enkele rubrieken UITSLUITEND 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 balievan onze kantoren maandag t/m vrijdag
8.30-17.00 uur. Voor plaatsing op zaterdag en maandag
geldt donderdag 17.00 uur.
Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden
voor schadevan welke aard dan ook, ontstaan door niet,
niet tijdig of onjuist plaatsen van advertenties.

Het Limburgs Dagblad wordt dagelijks gelezen door
meer dan 250.000personen van 15 jaaren ouder.
(Bron CaOuco Summo Scannw; 079

Personeel gevraagd

Bekker Lei Deckers
Hogeweg 22, 6367 BD Voerendaal,

heeft een vakature voor een
* Banketbakker en/of

* Brood- en banketbakker
Heb je interesse in een baan, in een

jong modem bedrijf dat de sociale werkomstandigheden
hoog in het vaandel draagt, bel dan nu meteen
045-751218 en vraag naar Dhr. Lei Deckers.

Schoonmaakbedrijf gespecialiseerd in de voedingssector
zoekt voor haar nieuwe klanten in Kerkrade een

meewerkend voorman
Goede beloning, werktijden van 18.00-20.30 uur.

Heeft Uintersse? Bel dan 045-713216

Revueshow
opgezet in de stijlen van verschillende landen zoals:

Caribisch, latijns Amerikaans, Oriëntaans
Hiervoor zijn wij op zoek naar:
Balletdansers M/V

Beginners en amateurs, die opgeleid worden in een
periode van 15 maanden en samen met ons op toernee

willen gaan voor TV en/of eigen showvoorstellingen.. Choreografie zal begeleid worden door "PERFORMANS
WORKSHOP" Barry Stevens dance Unltd Chesse Rijst._ Voor informatie J. Notermans 045-211514.

Dit is je kans!
Welk leuk "blond" of (donkerharig) meisje, heeft interesse

in privé en escort (leuke huiselijke sfeer).
Bel even voor een afspraakje. Tel. 045-274587.

Pak je kans!
Wil je iets leuks byverdienen!

Dat kan, als je een biseksuele jongen bent, van rond de
20 jaar (jongensachtigtype) voor privé en escort.

Heb je interesse, bel dan even voor een afspraakje
(discreet), leuke huiselijke sfeer. Tel. 045-274587.

Met spoed gevraagd erva-
ren CONTAINERCHAUF-
FEUR, zonder ervaring on-
nodig te reflecteren. Inl.
Weerts B.V. 043-625965.
t-a. WüW Bouw. Voor direct
gevr. voor Duitsland MET-
SELAARS, betontimmerlie-
den. Ook colonnes. 045-
-231336/ 230477. Hommer-
terweg 77, Hoensbroek.
Bouw- en ing.bureau K.H.
Gehlen, Trichterweg 125,
Brunssum, vraagt met
spoed TIMMERLIEDEN,
metselaars en ijzervlechters
Ook colonnes. Duits verze-
kerd. Tel. 045-231225.
Dringend leuk MEISJE gevr.
voor goedlopend privehuis
te Kerkrade, zeer hoge ver-
dienste, bij voorkeur blond.
Tel. 045-425100.
STUDENTEN en scholieren
uit Zuid Limburg opgelet!!!
Wij hebben de perfecte bij-
verdiensten/vakantiewerk
voor je. Verdiensten zeer
hoog t/70,- / ’l3O,- pa-
dag). Min. leeft 17 jr. Info
uitsluitend tussen 17.00 en
20 30uur. Tel. 03404-57478
Excl. club in België vraagt
met spoed nette meisjes.
Tel. ml. 045-729239 of 09- i
32.11.718692, na 20.00 uur.
Gevr ervaren FRITURE-
HULP ook in de weekends.
Tel. 045-214039. i
Pörky's Pretpark zoekt leuk 'MEISJE voor privéwerk, 'hoog loon. Tel. 045-228481.
Exclusieve damesmode- \
zaak in Heerlen vraagt full-
time VERKOOPSTER, goe-
de presentatie vereist. Br.o
nr. B-1612, LD., Postbus
2610, 6401 DC Heerlen. 'Hatax vraagt CENTRALIS- 'TE voor de weekends. Met- ;
den na 18.00 uur Keekstr.
46, Heerterheide
Ing.buro K.H. Gehlen vraagt
METSELCOLONNES, week ,
van huis moet geen De- ,
zwaar zijn. Tel. 045-231225.
KANTINEHULPEN gevr. te iHeerlen v.a. 17-22 jr. Begin- !
nend in sept. 045-712353. (
Pizzeria Angelo in Kerkrade
vraagt CHAUFFEUR Tel.
045-353735.
Taxi Kölker vraagt nette futt- 'time CHAUFFEUR, kandi- ;
daten met erv. genieten de i
voorkeur. Tel. 045-464545.

Ter versterking van ons win-
kelteam vragen wij nette
parttime VERKOOPSTER.
Liefst met ervaring. Traiteur
slagerij Jos Aben. Tel.
045-212813.
Het Algemeen Dagblad
zoekt voor Stem een nette
BEZORGER, aantrekkelijke
bijverdienste. Inl. 045-
-230166 van 18.00-19.00 uur
KEUKENHULP gevr. in Ijs-
saton/Pizzaria voor iedere
dag ook zat. en zondag.
Parttime of fulltime; tevens
meisje of vrouw gevr. voor
alle voork. werkzaamh. o.a.
buffetwerk; Tevens poets-
hulp gevr. voor de avond- of
ochtenduren en de zondag-
morgen. Tel. 045-352406 te
Eygelshoven.
FRITUREMEDEWERKER
MA/ gevr. voor ca. 3 dagen
per week. Tel. 045-211193.
Nette FRITUREHULP ge-
vraagd m/v. Inlicht, tel. of
pers. melden friture Marpe,
Holzstr. 126, Kerkrade. Tel.
045-457545.
Gevr. VAKANTIEWERK-
STER ong. 21 jr. v. per juni
t/m aug. v. verkoop ideding-
boutiek in Brunssum, tel.
045-274101
Reiter Schoonmaakorg.
zoekt SCHOONMAAK-
STERS voor projekt in Voe-
rendaal voor de ochtendu-
ren en weekends. Geïnte-
resseerden kunnen zich
melden op ons kantoor. Tel.
043-215947. Lage Front-
weq 24, 6219 PD Maastricht

Te huur gevraagd
Met spoed gevr. woonhuis
omg. MAASTRICHT voor 3
pers. voor 1 tot 2 jr, gemeub.
Huurpr.n.o.tk. tel. 040-
-859584 na 20.00 uur.

OG te huur
Te huur APPARTEMENT
met 2 sipks., terras, alle
comfort, gelijk vloers,
’7BO,- p.mnd. excl. Steen-
weg 209, bus 2, Rekem (B).
5 km van M'tricht. Te bevr.
09-32. 11715562.

Kamers
HEERLEN, zit-slaapkamer
te huur. 045-316169.
2-KAMERS, eig. keuken,
douche, c-Hri, (student),

’ 490,- p.mnd. 046421524.

Onr. goed te koop aangebJgevr.

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

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

Bouwkavel
a/d Heesbergstraat, Heerlen

opp. 822m2. Voor info:
V.O.C. 045-740900.

Grouwels Daelmans.
Tel. 043-254565

BouWkavels
in B.P. Vrusschemig gel.
a/d Zandweg te Heerlen

opp. v.a. 746m2.
Prijzen va. ’ 102.500,-v.o.n.

Inl. V.O.C. 045-740900.
Grouwels Daelmans.

Tel. 043-254565.

Gevraagd
woonhuizen-bungalows tot

’ 250.000,-
Direkte aankoop mogelijk

Geen verkoop-geen kosten
Wijman &
Partners

Schelsberg 149, Heerlen.
045-728671.

15 jaar vaste rente! 8,6%
(pensioenfonds). Aktie:
9,1% 30 jr. vast spaarhyp.
Bel. 045-712255. Na kan-
tooruren dhr J. Wetsels 045-
-440731. STIENSTRA Hypo-
theek Service.
Vooroorlogs WOONHUIS
met spoed te koop gevr.,
opknappen geen bezwaar.
040-520558.
Wij HOUDEN van ons huis!!
Maar twee kan "bruintje" niet
trekken. Dus helaas verko-
pen. Om het volledig te kun-
nen beschrijven, zouden we
een kwartpagina in deze
krant nodig hebben. Daarom
even bellen en u kunt komen
kijken! Ons "juweeltje" is
werkelijk perfect in orde!
Prijs volgens recent taxatie-
rapport. Fam. Vroomen, Bo-
choltz. Tel. 045-441368.
Te koop aangeboden centr.
Kerkrade 1 STADSAPPAR-
TEMENT md: woonk., open
keuken, slaapk., douche,
w.e. en kleine berging. Prijs
’92.500,- k.k. Voor ml.
0949-2407-3017
Te koop aangeboden centr.
Kerkrade 1 STADSAPPAR-
TEMENT md: woonk., open
keuken, 2 slaapk., badk.,
w.c, balkon en kleine ber-
ging. Prijs ’ 110.000,-k.k.
Voor ml. 0949-2407-3017
Bouwen of kopen in BELGIË
Lees eerst het boek met
unieke informatie over de
sociale, fiscale en juridische
aspecten. Nu ’49.90. Tel.
046-757551.

Transacties

Sittard
Te koop en/of te huur:

cafepand met bovenwonig.
Ovem. mv. ’ 30.000,-.

Inv. nieuw. Hoge omzet
Voor info

EUREKA BV
Rijksweg Zuid 92a
6161 BR Geleen
Tel. 046-757535

Bedrijfsruimte
BEDRIJFSRUIMTE met
kantoren te huur. Rijksweg-
Geleen. Inl. 046-747166 na
18 uur.
Te k. verplaatsbare LOODS
en div. houtbewerkingsma-
chines. Tel. 045-210020.

Bouwen/Verbouwen
Fa. ALTENA. Voor al uw
dakwerken, gevelwerken en
opruimdiensten. (Gratis
prijsopgave). Tel. 035-
-244893 b.g.g. 035-836183.
Semafoon 06-58454251.

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
compi. met zender voor uw
auto. Fa. Straten, Eijkskens-
weg 18, Geulle. 043-641044
KINDERKOPPEN, goede
prijs, heymans, Zutendaal
(B). Tel. 0932-11611290.

Reparaties
TV/VIDEO reparatie. Zonder
voorrijkosten. Görgens. In-
dustrieterr. Abdissenbosch-
Landgraaf. Tel. 045-314122
ONDERDELEN wasmach.
drogers en centrif. Europa-
wg Nrd 191 Übach o Worms
REPARATIE huish. app.:
Toenbreker Wasautomaten.
045-325819, gespee. Miele.
Diepvries/koelkastreparatie
meestal binnen 12 uur.
TEBBEN koeltechniek (part)
Geen voorrijkosten met ga-
rantie. 045-460471
KOELKASTREPARATIE,
geen voorrijkosten en gar.
Vroko 045-441566/ 461658.
TV/VIDEO defect, vandaag
gebracht, morgen al klaar,
prijsopgave en garantie. Tel.
045-231340 E & E Electro-
nica Brunssum

Winkel&Kantoor
Ust van hitte? AIRCONDI-
TIONING mobiel va. ’ 150,-
-p.mnd. Hego, 04492-5616.

Landbouw
ONDERDELENBANK.
Tel. 04493-2715.

BAUR en Majar berege-
ningshaspels met een com-
pleet programma toebeho-
ren zoals pompen, buizen,
sproeiers en slanger uit
voorraad leverbaar. Collé,
Prinsenbaan 155, Konings-
bosch. Tel. 04743-1205.

Auto's

RENAULT KERRES

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

Toppccasions
Diverse merken met 1 jaar garantie.

RENAULT-DEALER voor de OOSTELIJKE MIJNSTREEK
Renault 21 Nevada '90 1e eig. nw. type ’ 21.500,-; 25 GTX
'89 1e eig. ’19.750,-; 25 TS '88 1e eig. ’12.500,-; 25
GTS/GTX '89/'BB va. ’7.500,-; 25 VT aut. '89 1e eig.
’29.750,-; 25 VT '87 ’ 12.500,-; 19 GTX '89 20.000 km.
’17.750,-; 21 GTX/GTL '86T89 va ’8.500,-; Citroen KM
Ambiance '90 1e eig. ’33.500,-; BK 1.6 TGi '90 1e eig.
’17.500,-; BK Turbo D '88 1e eig. ’7.750,-; BK 19 RD
Break '88 1e eig. ’ 15.750,-; BK 14/1.6/19 GT '84/'BB va.

’ 4.500,-; BK 19 Sport '86 apart ’ 13.500,-; Visa '83T87 va.
’2.750,-; CX GTi '85 ’7.500,-; Axel 1.1 '85 ’4.250,-;
Peugeot 405 GLD '89 1e eig. ’ 17.750,-; 405 GR '88/89
va. ’ 15.000,-; 205 KR '85/88 va. ’8.000,-; Audi 80 S '88/
'90 va. ’ 19.500,-; 80 GT coupé '82 ’ 8.750,-; VW Passat
1.8 CL '88/90 va. ’ 13.750,-; Golf GTD '85 ’ 12.500,-; Golf
CLD '85/89 va. ’9.000,-; Golf 13/18 '84/90 va. ’8.000,-;
BMW 316/320 '84/89 va. ’8.000,-; 5258524 TD '84 va.
’7.000,-; Mercedes 190 D '87 ’26.500,-; 190 '85

’ 19.500,-; 200 D/300 D'B2 va. ’7.000,-; 280 S/280 E '83
va. ’9.750,-; 300 TD combi '80 ’7.750,-; Opel Omega
combi GLD '88/90 1e eig. va. ’ 17.750,-; Veetra I.Bi '90 1e
eig. ’23.500,-; Omega 1.8/2.0i/2.0 GLi aut. '87/90 va.
’13.500,-; Ascona 1.8 '88 ’11.750,-; Ascona '82/85 va.
’2.500,-; Kadett 1.2/1.6/1.6D'84/90 ’4.500,-; Kadett 1.3
Swing Sedan '89 1e eig. ’ 14.750,-; Kadett 1.6Dcombi '86
’10.750,-; Corsa 1.3 Swing '88 ’12.500,-; Senator 3.0
'83 ’7.500,-; Ford Scorpio 2.4GL1/2.9GL1 '88/89 va.

’ 16.500,-; Scorpio 2.0i '86/90 va. ’ 10.000,-; Siërra 2.3
DL combi '89 1e eig. ’ 18.750,-; Siërra 1.6/1.8/2.CM '84/90
va. ’5.500,-; Escort 13/14/16/16 D '81/90 va. ’3.000,-;
Escort 1.6 cabrio '84 ’ 17.500,-; Honda Prelude 2.0 EX 1e
eig. ’ 24.500,-; Prelude EX '84/87 va. ’ 8.000,-; Aerodeck
2.0 88 1e eig. ’ 19.000,-; Accord 2.0 '87/89 va. ’ 12.000,-
Accord EX aut. '84 ’6.750,-; Jazz 1.2 GL '85 ’7.750,-;
Mazda 626 GLX 2.0 combi aut. '89 1e eig. ’21.000,-; 626
GLX Hatchback '88/90 va. ’ 14.000,-; 626 GLX D '88/89
’14.000,-; Nissan Bleubird 2.0 GL combi '84 ’6.500,-;
Bleubird 1.8 GL '88/89 va. ’ 12.500,-; Micra Special '87 1e
eig. ’ 8.000,-; Sunny combi D '86 ’ 5.750,-; Cherry D '85/
'88 va. ’6.500,-; Toyota Supra 3.0i'88 1e eig. ’33.500,-;
Starlett '88 1e eig. ’ 10.500,-; Celica '84 ’6.750,-; Camry
aut. '84 ’4.750,-; Corolla coupé '83 ’3.250,-; Mitsubishi
Galant GL HB '89 1e eig. ’ 19.000,-; Galant GL Sedan '88
’16.000,-; Galant GLX Turbo D '90 1e eig. ’21.500,-;
Stanon '83 ’6.750,-; Saporro GLX '84 ’6.500,-; Lancer
GLX '84 ’ 5.500,-; Hyundai Stellar '85 ’ 4.250,-; Alfa Ro-
meo 33 sportwagon '89 1e eig. ’15.750,-; 33 1.5 '87 1e
eig. ’8.500,-; 75 1.8 '87 ’12.500,-; Volvo 740 GL '87

’ 16.000,-; 740 GLE '85/86 va. ’ 10.000,-; 480 ES '87 va.
’20.000,-; 440 GL '88/89 va. ’14.500,-; 340 D '87

’ 8.750,-; 360 GLT/GL 'SS/SS va. ’ 5.500,-; Lancia Thema
I.E '87 ’ 12.500,-; Ypsilon '86 ’7.750,-; Fiat Tipo I.E. 1e
eig. ’16.500,-; Panda/Uno '86/89 va. ’6.500,-; Regatta
'85 va. ’3.750,-; Lada Samara 1,34 '88 ’7.500,-; Skoda
105L'87 1e eig. ’3.500,-; Daihatsu Rocky Softtop '86

’ 17.500,-; Mini 1000 Mayfair '86 1e eig. ’6.500,-; VW golf
D Caddy alu-opbouw '88 ’ 12.500,-; Ford Transit Camper
ruime 4-pers. geh. compl. ’ 11.750,-; Honda MX 650 Do-

minator '89 9.000 km. ’ 9.750,-.
Plusminus 30 goedkope inruilauto's va. ’ 250,-.

Direkte financiering en leasing mogelijk.
Han van Sintmaartensdijk

Trichterweg 109, Brunssum. Tel. 045-229080. !
Autohandel Johan Opknapper Datsun CHER-
SCHMIDT heeft diverse RY 1200 GL, bwj. '82. APK
auto's in voorraad van tot sept. '92, vr.pr. ’600,-. ,
’ 750,- tot ’ 6.000,-. Alles Te bevr. Bouwerweg 9, Sim-
met APK. Tel. 04492-2888. pelvekJ (Huls). Tel. 045-
Hommert 24, Vaesrade. 440668 na 15.Q0 uur.

96 in perfecte staat '72
900 EMS Coupé '80781

900 4-drs. '86
900i5-drs. alu velgen '86

900i4-rs. airco alu velg. '87
900icoupé stuurbekr. '88

900 turbo 4-drs. el. schuifd.
al. velgen '88

9000 turbo 16V 5-drs.
climate control alu velgen

cruise control '0&r&7
9000CDi 16V stuurbekr. '92

Lancia
Dedra 1600 stuurbekr. '92

Dedra 1800 alu velgen
stuurbekr. '91

Thema 2.01E'86/'B7/'BB/'B9
tegen zeer interessante

prijzen.
Vreemde
snuiters

VW Golf tour 160088
Nissan Sunny SLX 1600 '88
Mazda 323 GLX 1300 16V

'89
Volvo44oGLTl7oo'B9
BMW 320iEditionl 90

Automobielbedr. KOMPIER
'n begrip in SAAB

Akerstr. 150, Heerlen.
Tel. 045-717755.

Heerierbaan 66, Heerlen.
Tel. 045-428840.

Autoverzekering
Waarom
betaalt
u nog

te veel
Wij zijn er zeker van u een
autoverzekering aan te kun-
nen bieden met zeer gunsti-
ge voorwaarden, voor een
premie die meestal lager ligt
dan u nu betaalt. Neem vrij-
blijvend de proef op de som
en bel vandaag nog.

GEURTS ASSURANTIËN
Nieuwstraat 22-24

tel. 045-211668/221090
VELD ASSURANTIËN

Nieuwstraat 116
tel. 215458

HOENSBROEK |
Ford Escort XR3i cabriolet,

i.nw.st, bwj. '84
Honda Civiel.si 16V '90

Toyota Corolla XU 12V '90
Renault Cleo I.2iRL'92

Ford Siërra 1.8 CL aut. '88
Fiat Tipo 1.4iE bwj. '90

Fiat Uno 45 bwj. '87
Daihatsu Charade TS '88
VW Polo coupé bwj. '86

Suzuki Swift 1.3 GL bwj. '86
Mitsub. Colt 1500 GLX '87
Ford Fiësta 1.1 C bwj. '88

DIVERSE INRUILERS
Ford Escort.aut. bwj. '80

Citroen GSA stationcar '85
Lada 2105 bwj. '82

Mazda 323 aut. bwj. '77
Opel Kadett 1.3S bwj. '81
Financiering, inruil mogelijk.

Tevens voor uw
APK-keuringen.

Bovag-autobedrijf
J. Osojnik & Zn

Eygelshovergracht 65,
Kerkrade. Tel. 045-460734

b.g.g. 464980.
Te k. gevr. AUTO'S/bedrijfs-
auto's, schade/defect geen
bezw., 045-727742 / 723076
CORSA 1.3 S hatchback s-
bak zwart '85 ’6.750,-, 1e
lak, tel. 045-424128.
Te k. Honda CIVIC autom.,
type '80, vr.pr. ’BOO,-. Tel.
045-324655.
Te k. Fiat PANDA 1000 CL
wit, i.z.g.st., bwj. 10-'B7,

’ 7.200,-. Tel. 045-213248.
Te k. KADETT Berlinetta,
bwj. '80, nwe. APK, vr.pr.
’1.800,-. Beukstr. 4,
Passart-Heerien.
Te k. Mitsubishi TREDIA 1.4
GLX, 4-drs, model. '84, APK
goed onderh., ’3.500,-. St.
Martinusstr. 31, Kerkrade.
ESCORT Cabrio XR3i met
ABS, elec. ruiten en spie-
gels, centr. vergr., lm vlgn.,
Recaro bekl., bwj. '87. Dr.
Poelsstr. 17, Hulsberg.
FORD Escort Bravo 1300 L,
APK, 80.000 km. vr.pr.

’ 3.700,-. Tel. 045-427835.
Te k. Opel ASCONA 16 S,
groen, bwj. '83, APK '93, i.z.
g.st. ’ 3.100,-. 045-323178.
Te k. Opel KADETT City 1.6
SR, bouwjr. 79. Tel. 045-
-250317.
Opel REKORD 2.0 Traveler,
bwj. dcc. '86, APK gek.,
’7.900,-, mr. mog. Ariens-
str. 2, Kakert-Schaesberg.
Opel OMEGA 2.3 diesel, 1e
eig. nwe. motor, extra's,
stuurbekr.sunr. 04493-3708
Te k. prachtige Opel KA-
DETT 1200, '81, APK '93,
vr.pr. ’ 1.950,-. 045-210911
Opel KADETT City, bwj.76,
APK febr.'93, vr.pr. ’850,-.
Tel. 045-243577
Opel ASCONA 1.6 S, 4-drs.,
spec. uitvoer, ’ 5.500,-, evt
metLPG, 045-226433.
Opel CORSA 1.25, Swing,
3-drs., bwj. '84, ’6.750,-, in
nw.st. Tel. 045-723437.
Sportieve Opel CORSA 1.2
S, 3-drs., wit, m. '84, sport-
velegen, ’ 5.750,-, als
nieuw. Tel. 045-724417.
KADETT 12S HB, 3-drs.,
bwj. '84, APK 4-93, i.z.g.st.

’ 4.600,-. Tel. 04454-2092.
Opel CORSA 1.3 S TR se-
dan 2-drs., '85, zeer mooi,

’ 5.950,-. 045-723932.
Te k. RENAULT 5 TR, bwj.
'88, rood, zeer mooi. Tel.
045-352638, na 18.00 uur.
VW GOLF 1.3 CL, nw. mod.,
'85, APK, zeer mooi,

’ 7.450,-. Tel. 045-454087
Te koop VW SCIROCCO
1600 GTi, in goede staat.

Klingbemden 33, Brunssum.

Te k. HYUNDAI 1.5 GL,
1988, 3-drs blauwmet. sunr.
sportv. radio, kat. 46.000 km

’ 7.250,-. Tel. 04450-1196.
Te koop ALFA 33 1.3 Lz.g.
st, bwj. '87, kl. rood, APK 5-
93. 043-471425.
ALFA Giullietta 2.0L, i.g.st,
APK gek., bwj.'Bl, vr.pr..

’ 2.450,-. Tel. 04499-4761
AUDI 80 d.blauw, nw. model
sportvlgn., bwj. 8-'B7, pr.

’ 14.500,-. Tel. 045-317516
Te k. BMW 735i, bwj. '80, i.
uitstst. duurste uitv. met
electr. schuifd. ramen en
spiegels, kl. groenmet. I.m-
vlgn. Bavaria-radio-cass.
inst. weinig km. 045-424880
Te k. BUICK Skylark, bwj.
'80, motor defect, pr.n.o.t.k.
Tel. 045-221832.
Citroen VISA II Super 4, '83,
1e eig., in stv.nw., APK, pr.

’ 2.750,- rood. 045-323178.
Te k. SUBARU Mini Jumbo
'83 ’2.450,-; Fiat Panda
3-drs. '84 ’3.650,-; Mitsu-
bishi Tredia '83 ’2.650,-;
Mazda 323 '80 ’ 1.450,-;
Mitsubishi Colt GLX '81
’1.950,-; Citroen Visa '81
’850,-; Vofvo 66 '81
’1.250,-; Opel Kadett '83
diesel ’4.750,-. Met APK.
Tel. 04498-54319.
INKOOP goede auto's, cont.
geld. Joosten, Schamerweg
3, Maastricht. 043-634978.
Te koop Fiat PANDA 1000,
bwj. '89, met kat, pr.

’ 7.500,-. Tel. 045-455168.
Fiat UNO, bwj.'B4, wit, 5-drs
nw. APK, pr. ’3.950,-. Tel.
045-726175
Fiat UNO 70 S, '90, 10.000
km, weg. ziekte, vaste pr.

’ 15.000,-. 045-424314.
ESCORT 13 GL, '84, ANWB
mog., ’4.950,-, zeer mooi,
APK. Tel. 045-424128
Ford ESCORT 1.3 L, LPG,
m. '83, i.z.g.st, APK 6-93,
’3.750,-. Tel. 045-253075.
Tek. FORD Fiësta 1.1, t. '82
i.z.g.st. met APK, ’2.750,-.
Tel. 045-253075.
Ford ESCORT 1.1 Laser,
'85, APK 5-bak, zeer mooi,

’ 5.450,-. Tel. 045-454087
Ford Siërra STATIONCAR
1.8 CL, nw. mod. 7-'BB,
blauwmet. 5-drs. centr.
vergr. 1e eig. beslist in
nieuw staat, ’15.500,-.
Tel. 045-462982.
Ford ESCORT '83 gen. uit-
geb., zeldz. mooi, ’ 4.400,-.
045-217268.
Te k. Honda ACCORD aut.,
bwj. '83, APK 28-4-93, zil-
vermetal., in perf. st.
’2.900,-. Tel. 045-323178.
Te k. van part. MERCEDES
190E, bwj. '86, aut. rookz.
electr. schuifd. ABS, stuur-
bekr. 68.000 km. get. gl.
centr. vergr. alarm, zr. mooi,
vrpr ’ 28.000,-. 045-413450
Wij kopen alle AUTO'S, met
of zonder APK, ook busjes!
U belt wij komen, ook
's avonds, 045-422610
INGERUILD met nwe APK.
Ford Capri 20 S bwj. '80,
’3.750,-; VW Derby GLS
bwj. '80 ’1.950,-; VW Golf
diesel ’ 2.250,-. ABC Auto's
Tel. 045-227395.
Gebr. DOMINIKOWSKI
biedt aan: Escort cabriolet
i.st.v.nw. rood '85; Kadett
1.3 LS rood LPG '88; Kadett
1.6 diesel 5-drs. wit '86; Ka-
dett 1.6 GT wit 85.000 km
'85; Kadett 1.3 zilvermet. '84
Kadett Caravan grijs kente-
ken wit '86; Kadett Caravan
5-drs. wit '84; VW Passat
GL 5E roodmet. als nw. '86;
VW Golf LX div. extra's wit
'83; VW Jetta diesel wit '85;
VW Passat CL groenmet. i.
st.v.nw. '84; Mercedes 190
E div. extra's wit '87; Merce-
des 240 D blauw '83; BMW
316 als nw. rood '84; Escort
XR3 zilvermet. '82; Escort
1.3 CL blauwmet. '83/'B6;
Fiësta 1.1 '83/"84; Suzuki
Swift 1.3 GL rood '85; Mitsu-
bishi Galant GLX antraciet
'85; Mitsubishi Colt GLX s-
drs blauwmet. '85; Mazda
626 5-drs. autom. wit '84;
Mazda 323 GT 3-drs. rood
'83; Volvo 360 GLE wit '88;
Fiat Ritmo 70S antraciet '86;
Seat Ibiza 1.5 GLX zilvermet
'87; Seat Ronda 1.6 GLX
goudmet. '84; Renault 25
V6i blauwmet. '84; Renault 9
GTL A-öts spring uitv. wit
'87; Peugeot 205 Accent
zeer mooi rood '86; Citroen
Axel 1.2 TRS spec. striping
rood '86; Citroen BK 1.4 wit
'83; Citroen BK 1.6 TRS
groenmet. '84; Nissan Sun-
ny diesel 4-drs zifvermet.
'88; Toyota Carina diesel 4-
drs. antarciet '84; Lada 2105
wit 37.000 km '89; VW Tran-
sporter diesel '86. Voor lief-
hebber Volvo (Daf66) '78.
Div. inruilers tussen ’750,-
-en ’ 3.500,-. Dominikowski
Gebr. autobedrijf Locht 38,
Kerkrade. Tel. 045-420209.
VW PASSAT Turbo diesel,
bwj. '87; Ford Escort 1.3 L,
m. '87; Toyota Corolla 1.3
DX aut. bwj. '85; Triumph
TR 7 cabriolet USA uitv. nw.
st., 34.000 km. ABC Auto's,
Hoofdstr. 200, Hoensbroek.
Tel. 045-227395.
Te k. AUDI 80 CL, bwj. '84,
vr.pr. ’6.500,-. Te bevr.
Bunderstr. 30, Meerssen.
Te koop CORVETTE Sting-
ray, bwj. '76, i.z.g.st. Tel.
045-420312.
Te k. Daihatsu CHARADE,
5-drs, 3 cyl., verbr. 1 op 16,
APK 12-92, vr.pr. ’900,-.
Tel. 045-229677.
Te koop Honda CIVIC, type
'82, APK 2-93, vr.pr.

’ 2.150,-. Tel. 045-324296.
Te k. MAZDA 626 2.0 GLX
Sedan, bwj. '85, vr.pr.

’ 7.750,-. Tel. 045-315996.
Te k. Opel CORSA 12S bwj
'84, 3-drs., i.z.g.st. Tel. 045-
-441810.
Te k. PEUGEOT 305 GL
Break, bwj. '84, APK, pr.st,
vr.pr. ’ 3.500.-. 045-323913

VW GOLF 1.3C, 9-86, grote
beurt (mcl. APK) 3-93, bnd.
90% ’ 9.950,- 04754-81913
Te k. VW KEVER cabriolet,
bwj. '72, APK, i.g.st. Tel.
04492-4679.
KEVER cabrio Speedstar,
als nw, vele ace. tax.rapp

’ 10.800,-. 045-424803.
Te koop GOLF diesel '79,
met APK, vr.pr. ’2.250,-.
Tel. 045-224676.
Te k. prachtige VOLVO 343
DLS, bwj. '81, APK '93, vr.
pr. ’ 1.950,-. 04493-2044.
Te koop gevraagd PERSO-
NEN-AUTO'S en alle type
bedrijfsauto's. Autobedrijf
Loek Schaepkens te Klim-
men. Tel. 04405-2896.
Seat Ibiza 1.2 GL '88; Seat
Ibiza 1.2 GL 5-drs. '87; Seat
Ibiza 1.2 XL '91; Seat Ibiza
1.5 5-drs '89; Citroen BK 14,
'87; Lada 2104 Combi 1.3
'86; BMW 520 autom., '86;
Opel Kadett 1.3 S '85;
Hyundai Pony 1.5 GL '88;
VW Golf 1.3 '88; Mazda 121
1.3 Cabriotop '90. Autobedr.
CHIARADIA Seat en Citroen
Dealer, Trichterweg 122,
Brunssum. Tel. 045-212843
Te koop gevr. AUTO'S en
bedrijfsauto's, schade/defect
geen bezwaar 045-720200.
Inkoop AUTO'S, betalen
hoogste prijs!! 045-416239,
ook op zondag.
Wij geven het meeste voor
Uw AUTO, U belt, wij kopen!
045-427671 ook 's avonds.
Auto KALDEBORN, wij be-
talen de hoogste prijs voor
Uw auto!! 045-411572. ■
F. v. OPHUIZEN autohandel
biedt aan: VW Golf C 3-drs
'86; Ford Escort 16 L autom
11-85; Audi 100 cc autom.
m. '84; Opel Kadett 13 S au-
tom. '82; Opel Ascona 16S
5-drs '82; 2 x Opel Kadett
13S '82-'B3; VW Passat 1.6
GLS m'81; Vorvo 360 5-bak
'84; Honda Civic '82; VW
Jetta '82; BMW 318iauto-
maat '81; Ford Capri 2.8 Si.
z.g.st. '80; Mitsubishi Sapor-
ro 2.0 GSR '80; Audi 80 GLS
'80; Datsun Stanza 1.6 GL
'82; Toyota Corolla 1.3 DX
liftback '81; Opel Kadett 12S
combi '79; Nissan Sunny '83
BMW 2002 toering tax.rap
aanw. '74; Mini 1000 '81;
Peugeot 104 i.z.g.st. ’950,-
Inkoop verkoop financiering
diverse inruilers Akerstraat
Nrd 52C Hoensbroek. 045-
-224425. Geopend van
10.00-18.00 uur, zat. 10.00-
-17.00 uur.

Sloopauto's
Te k. gevr. sloop- en
SCHADEAUTO'S. Autoslo-
perij Marxer, 045-720418.
Wij geven U de HOOGSTE
prijs voor Uw auto, sloop- en
schade-auto. 045-228398.
Te k. gevr. SLOOP- en
schade auto's, tev. in- en
verkoop gebr. autoonderd.
A. Körfer. Tel. 045-229045.
Te k. gevr. SCHADE- sloop-
en loopauto's, en verkoop
gebr. auto-onderdelen Joep
Wolters. Tel. 045-411480.

Te k. gevr. loop-, sloop- en
SCHADE-AUTO'S de hoog-
ste prijs van Limburg. Tel.
046-519637/046-512924

Onderdelen/ace.
Ink. verk. goede gebruikte
AUTOBANDEN Passartweg
39, Heerien. 045-222675.
Te koop kunststof BINNEN-
BAK van Nissan Kingcab, 2
jaar oud, nw.waarde ’900,-
-nu ’ 300,-. Tel. 045-321688

Motoren
Te koop SUZUKI GS 850, i.
z.g.st. Tel. 04455-1275 tus-
sen 9.00-17.00 uur.
Te k. SUZUKI GSX 1100,
bwj.'Bo, i.z.g.st, pr.
’4.250,- Tel. 045-242209
Te k. YAMAHA XS 400 bwj.
'88, mooie en goed onderh.
tourmotor ’ 5.500,-, tel.
045-423750.

" riïr-r
Watersport

SPEEDBOOT Vega 40 Pk
b.b.motor, compleet,
’6.800,-, mr. kleine auto
mogelijk. Tel. 045-417122.

Vakantie
Te huur 4 a 6 pers ZOMER-
HUISJES en sta-caravans,
bosachtige omg. van de
Overijsselse Vecht. Vrij Po-
nyrijden en zwemmen. 1
week betalen 2e week gratis
dit geldt tot 13 juni. Tel.
05246-1229 Gramsbergen
Overijssel.
Te k. TABBERT 4.70 mtr., 6
pers. met alle toebeh. en
voortent, pr.n.o.t.k. Vogel-
zankweg 103, Landgraaf.
WADDENEILANDEN Texel
te huur 4-6 pers. stacaravan
D/WC/TV op vak.park, 5
dgn. Pinkst. v.a. ’298,-.
Juni ’345,- p.wk. - ’598,-
-2 wkn. 3/7 Mm 10/7 ’ 598,-,
26/6 - 10/7 ’ 798,-, 19/6- 3/7

’ 698,-. Keijman Reizen
08376-14121/14130.
DUITSLAND Saarburg/
Hunsrück te huur 6-pers.
stacaravan D/WC/TV op vak.
park. 5 dgn. Pinkst. en He-
melvaart ’ 225,-. Juni
’425,- p.wk. - ’675,- 2
wkn. Keijman Reizen 08376- 14121/14130.
ITALIË Gardameer te huur
6-pers. stacaravan op
camp. dir. aan meer. Juni en
sept. v.a. ’285,- p.wk. 3
wkn. huren 2 wkn. betalen.
Keijman Reizen 08376 -
14130/14121.
ZEELAND Nieuwvliet te
huur 6-pers. stacaravan D/
WC/TV, 5 dgn. Pinkst. v.a.
’298,-. Juni ’425,- p.wk. -
2 wkn. ’ 675,-. 20/6 t/m 4/7
’798,-, 27/6 t/m 11/7

’ 898,-, 4/7 t/m 11/7 ’ 645,-.
Keijman Reizen 08376 -14130/14121.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

(HuiskJieren
VOGELS, eenden, fazan-
ten, raskippen, duiven en
papegaaien. Alle hoenders,
hofdieren. Klein America
Achel(B) 09-32-11644489
De grootste KENNEL van
Limburg. Alle jonge ras-
hondjes. Meer dan 60 ras-
sen plus gar. en tatoeage.
Kl.America, Th.Watsonln 34
Achel(B). 09-3211644489
Zond, open maand, gesl.
Te k. gevr. jonge witte
GANZEN. Tel. 045-272795.

Caravans
WILK sport, 3.20m, 3-per-
soons, bwj. '82, voortent, ijs-
kast, kachel. 045-720200.

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
Vandaag nog modder en
zand, morgen GAZON.
Graszoden, coniferen,
heesters, heide, de zomer-
planten zijn ook voorradig
o.a geraniums, vlijtige Mes-
jes en begonia's enz. Jawell.
Tel. 045-256423.
Nationale houthandel, pa-
rallelweg 4, Heerlen. 045-
-711052, geïmpregneerd
TUINHOUT en bielzen.
Te k. rechte eiken SPOOR-
BIELZEN v.a. ’2O,- per st.
Houtzagerij Windels, Indus-
trieterrein Bouwberg Bruns-
sum. Tel. 045-270585.

Wonen Totaal
In- en verkoop 2e HANDS
meubelen en antiek. Tel.
045-724943, Rotterdamstr.
80a, Heerlen.
Zkt. U 2e hands MEUBELS?
Veel keus, ook antiek. Kou-
venderstr. 208, Hoensbroek.
Noten KAST voor tv-bar en
verlicht. 2.50 x 1.20mh. Tel.
045-417619 (na 18.00 uur).
BLANK massief eiken eet-
hoek, als nw. ’ 1.575,-(na
17 uur) 045-323830.
Massief houten 2-persoons
BED 140x200 m., met bo-
dem, handgemaakt, naurel-
kleur. Tel. 045-244517

Rijles
Uw RIJBEWIJS op Saba in
8 dagen via autorijschool De
Antillen; nu ook voor vracht-
auto en aanhangwagen. Inl.
04750-32428.
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 100 % financ. mog.
010-4626668 of 4666535.

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

Kachelspeciaalzaak, alle
hulpstukken en aanverw. ar-
tikelen. REKER, Kluis 28,
Geleen. Tel. 046-740785.

’ 500,- verbouwingskorting.
De KACHELSMID, Walem
21, Klimmen tel 04459-1638

Zonnebank-hemel
10 of 12 lamps ZONNEHE-
MELVERHUUR (met recht
van koop). Superbreed,
snelbruinlampen en gas-
drukveerstatief. Eivi-Sun.
Tel. 04749-4695.

Huish. artikelen
UKS. gasf. ’95,-; wasaut.
’175,-; diepvr ’175,- was-
dr. ’ 175,-. 045-725595.

Kunst en Antiek
GEVRAAGD antieke meu-
bels. P. Cortenraad Riemst
(B) 09-32.12261156

Bel de Vakrrt J!
Riet- en BIEZENSTi
repareren ’ 50,- p. r"~
garantie. Tel. 043-435 -»-
Bost VERWARMING I
Romeinenstr. 8, Ke I
West. Sanitair, gas, ~
cv, badkamers, I
onderhoud. 045-4125j
Ontstoppen AFVOEf F
ontkalken sanitair? T(.
612509. Geen succes
kosten.
SCHILDERS kunnef iste
diverse buiten schiki ;eva
aannemen. 045-21OOj >aa
NEW LOOK BV S«ar
berg. Gevelreiniging Ph;
kappen, voegen, stei 0 n. huur. Tel. 045-3121 loo:
045-312709. ,'oo:. Voor het vakkundig ' *or
gen van sierbeS;6*. TERRAS, oprit enz. s wr
makersbedr. Nico öjou
Vrijbl. prijsopg. en 'ten

■ Tel. 045-313956. _^er
Ervaren vakman bic< e'1. aan voor straatwerk o "Jritten, sierbestrating
voor Uw gehele tuirrf "as
zeer SCHERPE I "ot
Gratis offerte. 045-323 Qp(— — sg !ei

Muziek
PIANO'S te huur r
recht van ’ 65,- tot; "*>
p.mnd. Gratis transpo^
merken gebruikte P _
’450,- per jaar. Vad/,
Westersingel 42, Ro*
Tel. 010-4363500. __

Te koop gevr
Gebr. SWINKELS z^huisd naar De Beiw
Heerlen. Wij betaie*1
hoogste prijs voor al u*
ijzer/metalen. 045-422C_

Diversen
BARBEQUES, gas Jfcsteen, voor part. en p^ l
bruik. Ook geschikt v* 'bouw. Reker, Kluis 2&
leen, 046-740785.
Gebit gebroken? Tan<_
nische praktijk HOONr»
voor nw. gebitprothes* l.
reparaties. Akerstr. Ni
Hoensbroek. 045-2282], {

06-llJnen Jv
*DE WIPLIJ^
***06*9555*".
Snelste versierlijn vflj |

Nederland: voor 'n di*
afspraakje of 'n heef *!

gesprek. Dag & nacht'

' bezet. 50 cphrn^

DE vVIPKRAK
* 06*95*59 1

Alle stijlen alle adress*
50cphm___v

HOGE NOOO
06-320.320.8JVoor zéér snel sexcoflP. 50 cphm

*WIP-DATINö'
06-320.320.70

Voor mensen die weten
ze willen! Niet gek vC

50 cphm ✓

Voor Piccolo's
zie verder paginaj>

l I
■ i i i ■ _^_a__j-_L_i__ L_^_^_^_^_-___^_L_L_^^^LJl IV

Ito,

B J ■ B^ A» A. AA A. A k A
■ i

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

PERSOONLIJKE LENINGEN
~ _|,

BEDRAG IN I TERUG TË I MND. BEDRAG EFFEKTIEVE MND. BEDRAG VOLGENS EFFEKTIEVE
HANDEN BETALEN IN VOLGENS MINIMUM JAARRENTE WETTELIJK MAXIMUM JAARRENTE

_____
6.000,- 60 mnd 139,78 14.9% 149,86 18.7%

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

DOORLOPENDE KREDIETEN __
KREDIET I U BETAALT I RENTE VOLGENS MIN. TARIEF THEOR. I RENTE VOLGENS MAK. TARIEF I THEOR.
UMIET PER MAAND per maand eff. joorrenle LOOPTIJD permoand eff. jaorrenta LOOPTIJD

6.000,- 120,- 1.164% 14.9% 75 mnd 1.477% 19.2% 91 mnd
11.000,- 220,- 1.145% 14.6% 75 mnd 1.379% 17.9% 85 mnd
15.000,- 300,- 1.143% 14.6% 75 mnd 1.379% 17.9% 85 mnd
26.000,- 520,- 1.123% 14.3% 74 mnd 1.310% 16.9% 82 mnd
35.000,- 700,- 1.113% 14.2% 74 mnd 1.283% 16.5% 81 mnd
50.100,- 11002,- 11.100% 14.0% [73 mnd 11.283% 16.5% 181 mndj

Leningen vanaf ’. 1000,-- tot ’. 200.000.- zijn mogelijlc ZONDER
onderpand of borg. Desgewenst met lange looptijd , DUS LAGE
LASTEN. Bij overlijden meestal kwijtschelding.
WIJ REGELEN ALLES KEURIG ÉN VLOT, en bezorgen het geld óók
kosteloos bij u thuis. Hebt u al leningen lopen? Dat hoeft géén
bezwaar te zijn. Vraag vrijblijvend advies. "
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Stralend
's Morgensvroeg was het alle-
maal nog zo stralend van start
gegaan. Terwijl de pastoor in de
koele kerk van Terwinselen de
mis opdroeg, begon buiten reeds
de markt, met een bijzondere
hoeveelheidaan bezienswaardig-
heden. De klompenmaker stortte
rond half elfreeds menige zweet-
druppel op de klompen die on-
der zijn handen ontstonden en
de bezembinder deed net of er
nog heksen waren. Aardig was
een complete fruit-bar, waar je
schaaltjes met vers fruit kon ko-

pen, bowl, of vruchtensap. Lek-
ker en gezond.

Harmonie St. Callistus van Ter-
winselen kwam opdraven om de
opening luister bij te zetten.
Waar je ook bent in Kerkrade, of
dat nu Nulland, Spekholzerhei-
de, of Terwinselen is, als daar de
mensen een instrument aan de
mond zetten klinkt het goed. Zo
ook hier. Pittige marsen klonken
over de straatmarkt en zorgden
voor een feestelijk begin.

Onweer
's Middags, op het hoogtepunt
van de markt, brak plotseling
het onweer los. In de buurt van
Chevremont kwamen hagelste-
nen zo groot als duiven-eieren
uit de lucht. In Terwinselen, wist
men ineens niet meer waar men
het zoeken moest. Mensen
vluchtten cafés en winkels bin-

nen. Schuilen onder tenten en
kraampjes kon bijna niet meer,
de regen was te heftig.

In portieken stonden de bezoe-
kers te wachten tot ze hun auto's
konden opzoeken. Van een
straatmarkt was opeens geen
sprake meer. ledereen zocht een
goed heenkomen. Omdat al die
bezoekers tegelijk uit Terwinse-
len wilden vertrekken ontstond
er in de stromende regen ook
nog eens een enorme verkeers-
chaos.

Ook in Nuth viel de straatmarkt
in het water, ondanks het feit dat
de muziekkorpsen driftig bleven
doorspelen en praktisch alle
kraampjes bleven staan. De or-
ganisatie rekent in ieder geval
met minder (twee gulden beta-
lende) bezoekers dan vorig jaar
toen er 11 tot 12.000 bezoekers
'binnen' waren.

Wie door de onweersbui een
straatmarkt heeft gemist, hoeft
niet te treuren. Aanstaande don-
derdag, Hemelvaartsdag, zijn er
weer straatmarkten, onder ande-
re in Hoensbroek.

" Aan een elastiek van 60-meter hoogte naar beneden dui-
ken. Er zijn mensen die het heerlijk vinden.

Foto: CHRISTA HALBESMA

Ouderenkrijgen eenvoudige maaltijd uit Douvenrade

Tafeltje-Dekje dupe
van werkonderbreking

Van onze verslaggever

JÈRLEN - De ongeveer 200leren in Heerlen die ge-
maken van de maartij d-

van Tafeltje-Dek-,
.^rijgen woensdag slechts

eenvoudige maaltijd. In
Douvenrade,

de maaltijden worden
vindt een werk-
plaats. Het per-

ccleel in de gezondheidszorg
actie voor een betere sa-

wrmë> daarom wordt van
r" tot 11.30 uur het werk on-

ook in de keuken.

ju de bewoners van Douvenrade
I gullen woensdag merken dat er

et bejaardenhuis een aantal
3 niet gewerkt wordt. De kanto-
to yven onbemand en ook voor
u Wordt een vereenvoudigde
J*4tijd i klaargemaakt. De weke-
(Ae hoofdenvergadering met het
il '"■ verzorging en verpleging

geen doorgang.
let ■L ' ts niet zo dat de ouderen een
l^te maaltijd krijgen. Maar er is
>J\ keuzemogelijkheid en het

liürf zo eenvoudig mogelijk ge-
Een briefje dat bij de maal-

k verstrekt wordt geeft uitleg
L het waarom," zegt Monique
l fourneren van het actiecomité

I^,'Jouvenrade. Na de werkonder-
fc^ n§ zal overigens door de admi-
KM

atie de maaltijd opgeschept
j£aen. Ook directeur H. de Groota chter depannen staan.

K 'Vjj "-2.30 tot 16.30 uur is er (behal-
f,e opnamestop) ook een werkon-

reking in het Heerlense DeH^rziekenhuis. Zon zelfde werk-
lot maar dan van 12.30
tfe. ' uur wordt in psychiatrisch■ 'rum Welterhof verwacht.
Ut. et St. Joseph-rustoord wordt

Werkonderbreking gehouden
Vs ° tot 1530 uur- De werkne-
fcjjj van het rustoord willen dan
(knkomen op de grote parkeer-
% aan de Gasthuisstraat. Ad
{k, komt dan naar Heerlen
V e actievoerenden toe te spre-

«et«ot Personeel in de gezondheids-
"lorj vir»dt dat de werkdruk erg
Ht f en dat de salariëring daarbij
w

College Nuth
wijstbezwaren

bouwplan af
- Het college van Nuth

V bezwaren tegen de bouw
%t_ negentien woningen in
ffg W ade afgewezen. De Stich-

" Hp7aakzaam Wijnandsrade en
I^kt hardt nadden bezwaar ge-
Sw tegen het plan van worüng-
Nir!gmg St.-Stephanus om 20
n éérfen te bouwen. Behalve dat
Set, , Woning minder gebouwd
%HT borden, wil het gemeentebe-
tavv j}let tegemoet komen aan de
sik Ujten- Die bestaan voorname-
ÜN * vrees van omwonenden datj% cni?°ngenot wordt aangetast.
J*t w°Ilege handhaaft de rest van
k^Vo en neeft de gemeenteraad
1-8 bind voor een extra vergade-
ïkac omdat uiter-

* Prov 61 het plan in Maastricht bij
i at hetmCle moet hggen- Anders
S*1 Nurv,Contmgent woningen dat
vVerig n is toegewezen, verloren.
rph and heeft een inwoner van
»'enri ?-srade een protestbrief inge-
vtichtin het bezwaar dat de]IolBensg

o aakzaam Nuth maakt.>n L- Jutte is de stichting al-
ri Her. °Pgericht om protest aann teSen het bouwplan aaneUebroekerweg.

oostelijke mijnstreek

Uit de lucht gevallen...
DOOR WIM DRAGSTRA

- Er kwam
Stèren nogal wat uit de lucht
gallen. In Nuth bijvoorbeeld.
'aaghalzen konden daar op het
wktfestival in Nuth hun hart
jPhalen, door hun lichaam van

' meter hoogte naar beneden te'°oien. Een elastiek zorgt er
'°or, dat de grond niet geraakt
'ordt, maar dat de springer
j^er opveert naar grote hoogten.
*n enorme kraan stond voor de
°Ungy Jump' opgesteld bij hetkmeentehuis. Een Deense firma
Jïrzorgde het verdere materiaal,
*itelijk bestaande uit een kooi

het elastiek. De man (of
J^ouw) die gaat springen wordt

in de kooi gezet en
"'t duizelingwekkende hoogte"Pgehesen. Dan mag hij sprin-
ten. Veel mensen op het Markt-Ntival keken met afgrijzen naarlet vermaak.

Maar er kwam nog meer uit de
lucht gevallen, want rond drie
uur barstte een enorm noodweer
los. Het marktfestival van Nuth
had daar minder onder te lijden
dan de Terwinseler Straatmarkt,
die in een mum van tijd veran-
derde van een geslaagd festijn in
één druipnatte hoop zieligheid.

Wethouder tegen donaties bedrijfsleven

Zuidgeest keurt
sponsoring af

Van onze verslaggever

HEERLEN - „Sponsoring is een
vorm van fondsverwerving die ik
voor de overheid afkeur. Bestuur-
ders die aan het bedrijfsleven om
sponsoring van evenementen vra-
gen, krijgen die vraag omgekeerd
terug als het gaat om de verdeling
van opdrachten. Ik vind dat dus
niet kunnen." De Heerlense wet-
houder Jos Zuidgeest gaf deze me-
ning ten beste tijdens een politiek
café van de PvdA, gistermiddag in
Heerlen

Het ging om de vraag in hoe ver po-
litici in hun contacten met het be-
drijfsleven mogen gaan voordat er
sprake is van 'gesjoemel. Tevens
werd de rol van de pers aan de orde
gesteld.

Gespreksleider Ger Houben kreeg
CDa-wethouder Jeroen van Gessel
niet zover dat hij vertelde hoeveel
flessen wijn hij bij de jaarwisseling
had gekregen. „Niet relevant," zei
Van Gessel, die wel kwijt wilde dat
het aanbestedingsbeleid in Heerlen
aan regels gebonden is, neergelegd
in een aanbestedingsnota en dat de
leden van de commissie Openbare
Werken alle aanbestedingen kun-
nen nazien. De stukken voor hen
liggen regelmatig ter inzage. „Ik
vind dat het in Heerlen goed gere-
geld is," aldus Van Gessel. Die ech-
ter ook aanstipte dat de groep van
mensen die werken te vergeven
hebben en de groep aannemers
klein is en dat een beperkt aantal

mensen beslissingen hierover ne-
men.

Jos Zuidgeest meent dat de kwes-
ties die nu in de openbaarheid zijn
gekomen, zeer nauwkeurig onder-
zocht moeten worden.

De rol van depers werd door enkele
politici als 'te sensationeel' om-
schreven. Arie Kuijper (fractievoor-
zitter PvdA in de Heerlense raad)
verweet de pers in sommige geval-
len ongenuanceerde berichtgeving.
„Ik zie het belang van deze berich-
ten in, maar ik verzet mij tegen al te
lichtvaardige conclusies. De pers
verbindt te snel namen aan bepaal-
de zaken." En Heerlens raadslid
Henk Rozeboom verweet de krant
in de Geleendal-affaire een zekere
schijnheiligheid. „Over wat er met
het Geleendal gebeurd is, is in de
commissie ABA uitvoerig gespro-
ken. En daarna wordt het nog eens
opgedist met een toontje van ge-
heimzinnigheid."

Het Limburgs Dagblad, vertegen-
woordigd door Wim Dragstra, liet
weten dat met grote zorgvuldigheid
gewerkt wordt aan dit soort publi-
caties en dat niet sensatiedrang
maar het aan de kaak stellen van dit
soort praktijken, de drijfveer is. De
krant is verplicht, als waakhond
van de democratie, geluiden uit de
samenleving opte pikken, te onder-
zoeken op hun waarheid en er be-
richt van te doen. De zaak staat
daarbij voorop, aldus de krant,
maar soms moet man en paard ge-
noemd worden

Gezelligheid troef op vliegbasis

Awacs-dag trekt
30.000 mensen

Van onze correspondent
JOREIJNDERS

TEVEREN - De leiding van deNATO-vliegbasis in Teveren
noemt het liever geen 'open dag.
De Community Appreciation
Day is meer bedoeld als goedma-
kertje voor het veroorzaakte on-
gemak bij de bewoners van de
aangrenzende gemeenten in Ne-
derland en Duitsland. De kaar-
ten, die via de gemeentehuizen
zijn uitgedeeld, hebben echter
een groter verspreidingsgebied
gekregen dan was voorzien.

De kentekens van de Duitse
auto's verraden een afkomst tot
ver achter Keulen. En het Lim-
burgse publiek is volgens het
gesproken dialect afkomstig van
Vaals tot Venlo. Volgens voor-
lichter Hennie Theunissen zijn
er zon 25.000 kaarten verspreid.
Naar zijn zeggen hebben daar-
van nog eens vijfduizend vooreen tweede keer als toegangsbe-
wijs gediend, omdat ze bij het
verlaten van de basis opnieuw
werden weggegeven.

Uiteraard komen de meeste be-
zoekers om een blik in een E 3-
"-toestel te werpen. De rijen
wachtenden zijn veel korter dan
2 jaar geleden, toen 'Awacs' voor
het eerst de poorten voor het
grote publiek opende. Nu staan
er dan ook liefst 3 radartoestel-
len gereed om van binnen en van
buiten bewonderd te worden.
Dat beperkt de wachttijd tot zon
20 minuten.

Maar de leiding van de vliegba-
sis wil het volk meer bieden dan
radartoestellen. Op de taxibaan
staat de brandweer gereed om
grote schuimtapijten aan te leg-
gen. Brandweerlieden Hub Cor-
nelissen en Frans Duschak, twee
van de bij Awacs werkzame
Schinveldenaren, spuiten de
tanks van een immense brand-
weerwagen grotendeels leeg op
het hete beton. En de harmonie
van Bingelrade speelt intussen
vrolijke muziek. Ook dat hoort
bij Awacs.

Maar op deze warme zaterdag is
het andere vocht, dat de mens
inwendig moet blussen, toch van

grotere waarde. Pils en frisdrank
vinden gretig aftrek. De eetten-
ten bieden rijkelijk met sauzen
overgoten hamburgers en barbe-
cue-ribs. Wie even vergeet, dat
hij een uurtje geleden vanuit Ne-
derland naar Teveren is vertrok-
ken, waant zich tussen al die
grillende Amerikanen eerder er-
gens in zonovergoten Californië.
De jeugd weet de waar goed aan
de man te brengen. De op-
brengst van al deze activiteiten
is immers voor hun clubs. Van
de baseballjeugd tot het dames-
liefdadigheidskransje, allemaal
spekken ze hun kas met de op-
brengst van de verkochte waar.
Kinderen mogen bij de vliegers-
club een heuse pilotenuitrusting
aantrekken en kunnen, als pa of
ma betalen, rekenen op een
kant-en-klare foto.

Ook de ontspanning tussen oost
en west is niet voorbijgegaan aan
het personeel van de vliegbasis
De Schot Geoff Bucknall heeft
vrijwilligers uit alle nationalitei-
ten bereid gevonden, mee te
werken aan een project in Roe-
menië. Er is al vijftienduizend
mark bijeen, en hij hoopt op de-
ze open dag op nog meer geld.

„Binnenkort gaan we met een
truck naar het dorpje Obirsia in
het zuiden van Roemenië. We
hebben een heel pakhuis vol
hulpgoederen. Met het geld gaan
we een weeshuis in het dorp op-
knappen. Alles met toestemming
van basiscommandant generaal
Blume," aldus de Schot, die de
aandacht van de bezoekers trekt
met een informatiestand.

# Kinderen mogen tijdens de open dag pilotenkleding
aantrekken. De helm is een maatje te groot, maar des te
groter isook de pret. Foto: christa halbesma

Autodief
opgepakt
LANDGRAAF - De politie van
Landgraaf heeft dit weekeinde
een 39-jarige man uit die plaats
opgepakt, omdat hij in een ge-
stolen auto rondreed. De politie
zag de Landgravenaar rijden in
een Mercedes die dezelfde dag
gestolen was bij het Motel in Ur*
mond. De man bekende na zijn
aanhouding nog een aantal ande^
re misstappen, waaronder drie
autodiefstallen. Ook werd nog
een 42-jarige vrouw opgepakt,
die de man had geholpen bij zijn
praktijken.

Motorrijder
gaat onderuit
VOERENDAAL - Een '27-jarige'
motorrijder uit Valkenburg is za-
terdagmorgen met zijn motor teii
val gekomen op de autoweg van
Maastricht naar Heerlen. Waar-
schijnlijk is de ketting van de;
motor gebroken. Het ongeluk ge-
beurde tegen kwart voor tierig
toen de man van zijn woonplaats"
richting Heerlen reed. Ter hoog-i
te van Klimmen ging hij onder-'
uit. Hoewel de Vlakenburger
geen zichtbaar letsel vertoonde,
werd hij toch ter observatie op-
genomen in het ziekenhuis te.
Heerlen.

Jongeren
mishandelen
taxichauffeur
BRUNSSUM - Een groep jon-
geren heeft in de nacht van zater-
dag op zondag op de Rumpener-
straat een taxi-chauffeur aange-
vallen. Rond drie uur die nacht
hield het groepje een taxi aan
waarin al twee passagiers zaten.
De jongeluiwilden ook vervoerd
worden. De taxichauffeur bood
aan een busje te roepen, zodat
het hele stel in één keer wegge-
bracht kon worden. Maar daar
waren de jongeren niet van ge-
diend. Ze vielen de passagiers
lastig, de chauffeur liep klappen
op en de taxi werd beschadigd.
Toen de politie arriveerde verzet-
ten enkele leden van het groepje
zich tegen de agenten. Daarop
arresteerde de politie een 21-jari-
ge Heerlenaar. Toen zijn vrien-
din, een 18-jarige Heerlense zich
ook nog in de strijd wierp,
wachtte haar hetzelfde lot.

Studie-avond
bisexualiteit
KERKRADE - De Homo-Inte-
gratiegroep Kerkrade houdt
morgen een studie-avond over
bisexualiteit. Na een korte uitleg
over bisexualiteit in onze samen-
leving volgt een discussie in
groepjes over de thema's 'Bi-
sexualiteit versterkt de onafhan-
kelijkheid van het individu' en
'De maatschappij is wel/niet
klaar voor bisexualiteit'. De
avond is in het SCEW-gebouw
aan de Hoofdstraat en begint om
20 uur. ledereen is welkom.

Fietser gewond
KERKRADE - Een 23-jarige
Kerkradenaar is vrijdagavond
gewond geraakt toen hij op de
Hamstraat in zijn woonplaats te-
gen een auto botste. De jonge-
man reed op de rijweg in plaats
van op het fietspad. De auto
stond op de weg geparkeerd. De
Kerkradenaar raakte gewond
aan zijn hoofd. Hij werd naar het
ziekenhuis overgebracht.

Bezuinigingen bij
Openbare Werken
blijven beperkt
HEERLEN - De bezuinigingen
op de Dienst Openbare Werkerr
van de gemeente Heerlen vallen
mee. Volgens wethouder Jeroen
van Gessel blijft de afslanking
beperkt tot 6,5 ton. In totaal
moet Heerlen ruim 10,5 miljoen
gulden bezuinigen. Openbare
Werken moet besparen op het
openbaar groen, de onderhouds-
fondsen voor gebouwen en op.
bepaalde loonkosten. „In verge-^
lijking met andere afdelingen^
komen we er goed van af', aldus
Van Gessel, „maar deze dienst
heeft eerder al een bezuiniging,
van tien procent overleeft."

Moeizame redding

komen om de man uit zijn benarde positie
te redden. Met het mooie weer maken hon-
derden zwemlustigen gebruik van het
strand in de zandafgraving van Sigrano
nabij Palemig. Dat gebeurt illegaal, want
vanwege het gevaarlijke terrein is de toe-
gangformeel verboden.

Foto: CHRISTAHALBESMA

" DGD, brandweer en politie moesten zich
zaterdagavond de grootste moeite getroos-
ten om een man die in de Sigrano-groeve in
Heerlen van een zandhelling was gevallen,
naar het ziekenhuis te vervoeren. Het am-
bulance-personeel kon de man die na de val
van de helling rugletsel had opgelopen, met
geen mogelijkheid bereiken. De Heerlense
brandweer moest er uiteindelijk aan te pas

— " -(ADVERTENTIE)

Uitgebreid assortiment
platen en montageprofielen

voor de zelfbouwer.

üfc£\l\E\l
KUNSTSTOFFEN ~"~~

Daemen Kunststoffen
Hofdwarsweg 7 Geleen

Industrieterrein Krawinkel
Tel 046 753865

Maandag 25 mei 1992 #7
Limburgs dogblad



WWWm I JrJFmm mW BV BB BbBV BB BB BBbBbJ

I Computer AT 286/16 fJ H | IMFbsTJFÈ IIMb Ram, 40 Mb hard-disk, VGA kaart, desktop ■! | I I fl fl M I898^_^H 111wK^Ê mw I
Computer AT 386 SX 16 HL■||L^b^^ Jv,^^^^Hl IB^„ ' -^ 1 Mb Ram, 40 Mb hard-disk, VGA kaart, m^^^^fF ' I V| I

HHBbt .:-.,.- MMnr -^ ■ mini-tower qqo . I fll B| ■■s?ï^O" I BB g ■
9 | 1 WÊ, AT 386 SX 25 HS^^HLE 11188888 WW^m |

2 Mb Ram, 40 Mb hard-disk, VGA kaart, mini-tower BH
EL«WMBB«BBBHBBBBBBBf 4 OQO . Hbß| I _________ \\\\\W\

BMM BA

lin IbIH I m\^\ 11 I Diskettes 5,25" HD I
MW aMWMWMWMWMW m\w _MWM per

____^__\\W \\\\\r bb hW AH _____■ _^______l _____■ _^_______l ______W\\W \\\\^_____ ____■ _^_______________h__________________________p

,dlß^. BW _^l _^_H_\\\\W _______■ _^_________l ________J^^^^^___H _^___H _________^^^^^_____H 8881
________■ ___________^^^^^^^^^^^^^^^^ _____________ __________r _^________^ __________r

V H I I ■¥ V M bF ■ I

\ -.^-.j,^,__j__i___wÊbM " W^fÊ wSÈË&sp** ! i______^ %. W^mmWmmmW f,''JÊ&Ër'f H*****%|»^/ ' jL f H

bk \ ■ .■.,:;.iWw _^Ê A-U <£^ __v yy&
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Duitsland 1
ï_-00 Heute.

Furcht statt Ehrfureht. Repor-
Ac over oud worden in Duitsland.JMS "" Let's move. Fitness.O-OO Heute.
0.03 Weltspiegel.
M$ ARD-Ratgeber: Recht extra.' 00 Heute.
J-03 Urnschau.
'■30 Die nackten Tatsachen (Don't
")ake waves). Amerikaanse speelfilm

M 1977 van Alexander Mackendrick.
."j-55 Persoverzicht.
'3.00 ZDF-Mittagsmagazin. Met

M5Wirtschafts-Telegramm.
.j-00 Tagesschau.I:02 0~T) Die Sendung mit der
.Maus. Informatief kindermagazine.
'"30 Goldregen. Deense detective-
Serie. Afl.6. De vier vrienden hebbende buit van de postroof gevonden,
f^aar wanneer Karen verdwenen
"'ijkt besluiten de anderen het geld

de politie te brengen.
Philipp. Kinderserie.

jjj-00 Tagesschau.
*03 Toughest gun in Tombstone.

speelfilm uit 1958 van
Bellamy. Arizona 1882. Johnny

ningo terroriseert met zijn bende denele staat, en de gouverneur besluit
geheim team samen te stellen

lf*ft hem te bestrijden.
.jj-10 Cartoons im Ersten.
p 3° (TT) Vale Tudo - Urn jeden

I(rreis. Braziliaanse soapserie.
£58 Weekoverzicht EINS PLUS.
/"00 Punkt 5 - Landerreport.
1?15 Tagesschau.
.-35 Latimer gegen Latimer.

Hier und Heute, actualiteiten.
v'4s Kommissar Zufall, serie.v'oo (TT) Tagesschau.

"" Dingsda. Quiz, met als gast
j?a. zangeres Nicole.
.59 Tagesthemen-Telegramm.
J'Oo Panorama.'"45 In der Hitze der Nacht (In the;Jeat of the night). Amerikaanse mis-daadserie. Afl.: Nachtliche Schüsse.
|r-30 Tagesthemen.
"j-00 Tatort. Serie misdaadfilms. Afl.:
I~er Mann aus Zimmer 22. (herh.).u'2o Tagesschau.
,■25-00.30 Z.E.N. Frankische Minia-; 'üren: Sulzfeld.

TV FILMS VIDEO
Duitsland 1/2
J-30 Don't make waves. Satire op
cal'fornische 'way of life' met Tony
?.ürtis, Claudia Cardinale en mu-
*'ek van The Byrds. Regie in 1967an Alexander Mackendrick.

BBC 1
<r-°0 Escape to Athena. Ster-vehi-■j.' over een ontsnapping tijdens de

l^eede Wereldoorlog, met Roger
ö l°°re, Telly Savalas, Claudia Car-
Gna|e, David Niven. Regie van

"^rge Pan Cosmatos. Uit 1979.

RTL 4
k,O The seven percent solution.. "Tiische avonturenfilm van Her-[j? rt Ross uit 1976, met Nicol Wil-
! nison, Vanessa Redgrave. Sher-
p K Holmes bezoekt Sigmundevd om zaak op te lossen.
BBC 1
rvy'f! 0 " Ral|ye di Monte Carlo. To-
levp rtis en Susan Hampshire be-
Haa tlet een en ander °P we9
a *r de Rallye van Monte Carlo,

ino i 920 ,n 196ggerr|aakt dooren Annakin.

Duitsland 1
15.03 Toughest gun in Tombstone.
Routineuze western van Earl Bella-
my uit 1958, met George Montgo-
mery, Beverly Tyler. Marshall moetzn zoontje beschermen, want die
kan de moordenaarvan zn moeder
identificeren.

" De cast van Porky's Revenge. (Nederland 2 - 19.30 uur).

Nederland 2
19.30 Porky's Revenge. Onbenulli-
ge onderbroekenlol voor tieners, in
1985 ' gemaakt door James Ko-

mack. Met Dan Monahan, Wyatt
Knight.

Nederland 2
VOO
13.00-13.12 Nieuws voor doven en
slechthorenden.

16.45 Santa Barbara. Am. soapserie.
17.30 Club Veronica. Magazine.
18.00 "" Journaal.
18.20 De heilige koe.
18.50 "" Countdown. Muziekpro-

gramma. Presentatie: Wessel van
Diepen.

19.30 Porky's revenge 111. Ameri-
kaanse speelfilm uit 1985 van James
Komack. Met: Dan Monahan, Tony
Ganios, Mark Herrier e.a. Om de
schuld die hun basketballcoach bij
sexclubeigenaarPorky heeft te veref-
fenen, spreken de vrienden Pee
Wee, Tommy, Billy Brian en 'Meat'
met Porky af dat ze hun team zullen
laten verliezen tijdens een belangrijke
wedstrijd. Als de jongens toch win-
nen, zijn de poppen aan het dansen.

21.10 RUR. Talkshow met Jan Lenfe-
rink. Compilatie van de laatste negen
jaar. In deze laatste aflevering zijn de
hoogte- en (diepte)-punten te zien
van negen jaar'RUR'. Met onder an-
dere Koningin Beatrix, Gerard Reve,
Adelheid Roosen, Willem Ruis, Dolf
Brouwer, Ischa Meijer, Eartha Kitt en
Walter Cronkite en vele, vele ande-
ren.

21.55 Lethal weapon. Amerikaanse
speelfilm uit 1987 van Richard Don-
ner. Met: Mei Gibson, Danny Glover,
Gary Busey e.a. De roekeloze un-
dercover-agent Martin Riggs brengt
regelmatig het leven van zijn partners
in gevaar en de rustig aangelegde
Roger Murtaugh is dan ook niet erg
blij als hij Riggs als partner krijgt.

23.45 Nieuwslijn, documentaire. Voor
het eerst is een cameraploeg toege-
laten bij deter dood veroordeelden in
de streng bewaakte Butyrskaya-
gevangenis in Moskou. Niet wetend
tot wie zij hun verzoek om gratie
moeten richten in de uiteengevallen
Sovjet-Unie, wachten zij in sombere
isoleercellen op hun einde. Het enige
contact met de buitenwereld bestaat
uit een dagelijks gesprekje met de
gevangenisdirecteur.

00.15-00.20 "" Journaal.

Duitsland 2
09.00 Gezamenlijk programma

ARD/ZDF. Zie Duitsland 1.
11.00 ZDF Sport extra. Open Franse

tenniskampioenschappen op Roland
Garros in Parijs. Boris Becker, drie-
voudig ex-Wimbledonkampioen,
heeft laten weten wegens een spier-
blessure in zijn rechterdijbeen van
deelname aan dit toernooi af te zien.
Ook de deelname van de Duitse ten-
nisster Michael Stich staat op losse
schroeven. Hij heeft nog altijd last
van een in Rome opgelopen achilles-
peesblessure, (ca. 16.00 Heute-
nieuwsflits; 17.00 Heute).

17.45 (TT) Ein Fall für zwei, Duitse
misdaadserie. Afl.: Zorek muss
schiessen. Wanneer Hans Zorek zijn
straf heeft uitgezeten, hoeft hij niet
meer te rekenen op de hulp van zijn
partner Claudia Wendorf. Aansl. Pro-
gramma-overzicht. (VPS 18.50).

19.00 Heute.
19.20 In den dunklenFluten desMe-
kong. Film van Hall Bartlett. John
Everingham is in 1977 de laatste
Westerse journalist in Laos. Met ge-
vaar voor eigen leven smokkelt hij
politieke commentaren het land uit.
Generaal Kapler van de geheime
dienst besluit de knappe studente
Keo op hem af te sturen in de hoop
hem zo te ontmaskeren.

21.00 Auslandsjournal. Reportages
van buitenland-correspondenten.
Presentatie: Ulrich Kienzle.

21.45 heute-joumal.
22.15 Montagskino im ZDF: Monty
Pythons - Das Leben des Brian
(Monty Pythons Life of Brian), Engel-
se speelfilm uit 1979 van Terry Jo-
nes. Met: Graham Chapman, Terry
Jones, JohnCleese, e.a. Judeain het
jaar nul: in een stal wordt een kind
geboren en drie wijzen komen uit het
oosten om het kind te prijzen. Door
een misverstand komen ze niet bij de
Messias terecht, maar bij Brian. Ook
de rest van diens leven vertoont een
treffende gelijkenis met Jesus...
Aansl. Neu im Kmo (VPS 23.45) Film-
tips.

23.50 Kritik am Markt - Was kosten
Qualitat und Quote? Verslag van de
25e Mainzer Tage voor televisie-kri-
tiek.

00.35 Heute.

RTL plus
21.15 Wenn die tollen Tanten kom-
men. Niemendalletje van F.J. Gott-
lieb it 1970, met Rudi Carrell, llja
Richter. Werknemers van een reis-
bureau verkleden zich als chique
klandizie. Humor!

RTL4
22.00 The longshot. Matige kome-

die over vier gokkers die al jaren
alleen maar verliezen bij het paar-
denrennen. Ze lenen geld om te
kunnen wedden op een 'gouden
tip. Dat dreigt verkeerd af te lopen.
Met Tim Conway, Jack Weston.
Regie in 1986 van Paul Bartel.

Nederland 3
NOS
08.55-09.00 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
13.00 Nieuws voor doven en slecht-

horenden.
13.12 Roland Garros. Rechtstreekse

beelden van het tennistoernooi van
Roland Garros om de open Franse
kampioenschappen. Paul Haarhuis is
een van de tennisgiganten die in dit
tennisspektakel te bewonderen is.
Het zal ook voor Paul een pittig strijd
worden, want de afgelopen jaren is
Roland Garros uitgegroeid tot een
genadeloze afmatting.

16.55 (TT) Ruimteschip aarde, afl.7.
17.25 Britse en Am. literatuur, afl.7.
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 Omgaan met stress, afl.4.
19.30 De specialist, afl.4.
20.00 "" Journaal.
20.25 Duoduo, Chinees schrijver.

Interview-portret van de Chinese
dichter-publicist Duoduo. Als inleiding
op de adaptatie van het door Duoduo
geschreven toneelstuk Krekelvech-
ten, die de komende twee zondagen
worden uitgezonden, een gesprek
met deze Chinese dichter-publicist.
Aan de vooravond van 4 juni 1989
reisde hij op uitnodiging van Poetry
International naar Rotterdam. Daar
goed en wel aangekomen, rukten in
China de tanks het Plein van de He-
melse Vrede op. Sindsdien leeft Duo-
duo in ballingschap. Eerst in Enge-
land en daarna in Nederland waar hij
als writer in risidence verbonden is
aan de Rijksuniversiteit.

20.50 Droom & daad.
21.25 Varen, watersportcursus.
22.00 "" Journaal.
22.15 Studio sport journaal.
22.30 NOS Laat. Achtergrondinforma-

tie uit binnen- en buitenland met om
23.00 Den Haag vandaag.
23.15 Database management, afl.6.
23.45-23.50 Nieuws voor doven en

slechthorenden.

Duitsland 3 West
08.55 Wer rastet, der rostet. 09.10
Schooltv. 09.40 Cursus biologie. 10.10
Schooltv. 11.40Teletekst. 11.48 Progr.
-overz. 11.50 Das Recht zu lieben.
12.15 Ihre Heimat - Unsere Heimat.
13.15 Sehen statt horen. 13.45 Gott
und die Welt. 14.15 West 3 aktuell.
14.20 FensterPlatz. 15.40 Tagesge-
sprach. 15.55 Sport aktuell. 16.00
West 3 aktuell. 16.05 Drei im Morgen-
land. Serie. 16.30 Schooltv. 17.30 Cur-
sus geschiedenis. 18.00 Aktuelle Minu-
te. 18.01 Babar. 18.30 (TT) Linden-
strasse. Serie. 18.57 Progr.-overz.
19.00Aktuelle Stunde met sport en om
19.45 Raamprogr. 20.00 Reportage
over de toenemende belangstelling
voor gebedsgenezers in Westfalen.
20.30Auslandsreporter. 21.00 VIP-Tip.
21.30 West 3 aktuell. 21.45 Blickpunkt
Gesundheit: Vandaag over pleisters.
22.30 Oostenrijkse documentaire uit
1992 over de jeugd in Rusland. 23.50
Laatste nieuws. Aansl. Zur Nacht.

RTL4
06.55, 07.25 en 08.00 RTL4nieuws.
07.00 en 07.30 Cartoons.
08.05 The bold & the beautiful.
08.30 Nieuws.
08.35 M.A.S.H. Amerikaanse serie.
09.05 Nieuws.
09.10 Rad van fortuin. Spel. (herh.).
09.40 Goede tijden, slechte tijden.
10.04 Groente- en fruittip.
10.05 As the world turns, serie.
10.50 Gezondheid, (herh.). (Slot).
11.15 Teletext.
11.25 Dallas, Am. serie. (herh.).
12.15 The seven-per-cent solution,
Am. speelfilm uit 1976. In de herfst
van 1939 leest de bejaarde dokter
John H. Watson, ooit de assistent
van detective Sherlock Holmes, in de
krant het overlijdensbericht van de
bekende psycho-analist, dokter Sig-
mund Freud. Watson dicteert daarop
meteen het ware verhaal over Hol-
mes' mysterieuze verdwijning in 1891
aan zijn secretaresse.

14.05 The Oprah Winfrey show.
14.55 De draagmoeder. Braz. serie.
15.25 The bold & the beautiful.
15.50 Telekids. Kinderprogramma.
16.10 My two dads. Am. serie.
16.40 Liefde op het eerste gezicht.
17.20 Wie is wie. Spelprogr. (herh.).
18.00 Zes uur nieuws.
18.20 Prijzenslag.
18.50 Minispel: Taboe. Telefoonspel.
19.00 Rad van fortuin.
19.30 Avondnieuws.
19.50 Het weer door John Bernard.
20.00 Goede tijden, slechte tijden.
20.30 De vakantieman. Reeks recht-

streekse programma's over vakan-
ties. Kijkers kunnen live meepraten
over de vakantie en meedoen aan
het landenspel.

21.30 Mag het iets meer zijn? Neder-
landse comedyserie. Afl.: Zuivere
koffie.

22.00 The longshot, Amerikaanse
speelfilm uit 1985. Regie: Paul Bertel.

23.35 Laatste nieuws.
23.50 M.A.S.H. Am. serie. (herh).
00.15 Bagdad café. Comedyserie.
00.40 The Oprah Winfrey show.
01.25 De draagmoeder, (herh.).
01.50 Teletext.

Duitsland 3 SWF
08.15 Wer rastet - der rostet. 08.30
Cursus geschiedenis. 09.00 Schooltv.
10.20 This week. 10.35 Actualités.
10.50 Non-Stop-Fernsehen. 14.00
Schooltv. 15.00 Hallo, wie geht's?
15.15 Vakantiemagazine. 16.00 Harald
und Eddi. 16.30 Solo für 12. Quiz.
17.00 Cursus geschiedenis. 17.30 Se-
samstrasse. 17.58 Geschichten von
anderswo. Documentaireserie. 18.26
Das Sandmannchen. 18.30 Das Sü-
dwestjournal. 19.00 Hallo, wie geht's?
19.15 Auslandsgeschichten. Vandaag:
Leven als animator. 19.30 Teleglobus:
documentaire over de jacht op illegalen
aan de Amerikaans-Mexicaanse grens.
20.00 Lindenstrasse. Serie. 20.30 Ma-
cher: Portret van voetbalmanager
Günther Eichberg. 21.00 Nieuws.
21.15 Komm und siehe: Deense docu-
mentaire over de strijd van een artsen-
team voor het leven van een te vroeg
geboren baby. 22.05 Discussie over de
voorafgaande documentaire. 23.05
Nachtausgabe: Essay over vrouwelijke
charme. 00.05 Panorama. 00.50 Ak-
tuell. 00.55 Die 50 Besten. 01.15 Non-
Stop-Fernsehen.

RTL Plus
06.00 Guten Morgen Deutschland

Ontbijt-magazine.
09.00 Wie das Leben so spielt (As

the world turns). Am. soap-serie.
09.50 Reich und schön (The bold

and beautiful), Amerikaanse serie.
10.15 Dr. mcd. Marcus Welby Am.

serie. Afl.: Ungeschminkte Wahrheit.
11.10 Lassie (New Lassie). Am. serie.
Afl.: Die Flutkatastrophe.

11.35 Tic Tac Toe. Spelprogramma.
12.00 Familienduell. Spelprogr.
12.30 Zwölfdreissig. Magazine.
12.50 Eine schrecklich nette Familie

(Married ... with children), Amerikaan-
se serie. Afl.: Der Sparstrumpf.

13.20 California Clan Am. serie.
14.10 Die Springfield Story (The gui-

ding light), Amerikaanse serie.
14.55 Der Chef (Ironside). Amerikaan-

se serie. (herh.).
15.45 ChiPs, Amer. serie. (herh.).
16.40 Riskant! Spelprogramma.
17.10 Der Preis ist heiss. Spel.
17.45 Glück am Drücker. Spel.
18.00 Elf 99. Live-magazine.
18.45 RTL aktuell.
19.10 Explosiv -Das Magazin.
19.40 Gute Zeiten, schlechte Zeiten.

Soapserie. Afl.ll.
20.15 Mord ist ihr Hobby (Murder

she wrote), Amerikaanse misdaadse-
rie. Afl.: Der letzte Flug.

21.15 Heimatsgrüsse: Wenn die tol-
len Tanten kommen. Duitse kome-
die van Franz J. Gottlieb. Met: Rudi
Carrell e.a. (herh.).

23.00 10 vor 11. Cultureel magazine.
Vandaag: Hoffnung allein hilft in der
Not.

23.30 Mannermagazin M.
23.50 RTL aktuell.
00.00 Airwolf, Amer. serie. (herh).
00.55 Glanzender Asphalt (Private

eye). Afl.: Höhenflug. (herh.).
01.45 Unbekannte Dimensionen -Twilight zone, Amerikaanse sf-serie.

Afl.: Ein Bliek aus toten Augen.
(herh.).

02.10 Schwadron der fliegenden
Husaren (Eskadron gussar letut-
schich), Russische speelfilm uit 1982
van Stephan Stephanow en Nikita
Chubow. Met: Andrej Ros'tozki, Mari-
na Schimanskaja e.a.

04.50 After hours.
05.15 Elf 99. Magazine, (herh.).

België/TV 2
22.00 Crackers. Mislukte Ameri-
kaanse film van Franse regisseur
Louis Malle is een remake van Big
Deal on Madonna Street. Bewo-
ners van sloppenwijk beramen
overval op gewetenloze speculant.
Met Donald Sutherland, Jack War-
den. Uit 1984.

Duitsland 2
22.15 Monty Pythons Life of Brian.
Parodie op het leven van Jezus,
zorgde voor de nodige controverse.
Met briljante 'kruisigingssong' The
bright side of life'. Terry Jones
voerde in 1979 de regie over zn
kornuiten John Cleese, Graham
Chapman en Terry Gilliam.

BBC 1
22.20 Psycho 111. Om onopgehel-
derde redenen vond Anthony Per-
kins (de hoofdrolspeler uit de klas-
sieker van Hitchcock) het nodig om
enkele vervolgfilms op het gegeven
te maken. Die zijn te erg voor woor-
den. Norman Bates is niet langer
aangrijpend eng, alleen nog maar
belachelijk. Uit 1986.

televisie en radio maandag

Nederland 1
"0-13.12 Nieuws voor doven en
schthorenden.
"9 Goud en nieuw, Frank Mas-
Bijer ontvangt artiesten. Herh.H) "" Journaal._ >5 Tekenfilmfestival.jM (TT) Servicesalon. Gevarieerd
'^dagprogramma.
31 Winnie the Pooh. Tekenfilmse-s: Afl.: Knorretje heeft de hik; Ik en
"in schaduw, (herh.).
58 Boggle. Woordspel.28 Sport op 1. Sportprogramma
'et Christian Scheen.
■58 (TT) Weg van de snelweg Ne-

|*rland. Serie toeristische routes.
"■'■ Midden-Limburg. Deze toeristi-ohe route, die door het gebied van
& Maas en de Roer loopt, begint bijtorn en eindigt in Roermond.28 Roseanne. Amerikaanse come-
r'serie. Roseanne kan het niet goed
nden met de nieuwe buurvrouw,
'aar nadat ze daar een keer op visi-

-' geweest is wil ze het huis.■00 (""+TT) Journaal.'■26 Goud en nieuw. Frank Mas-Jeijer ontvangt bekende artiesten,
"andaag: o.a. LUV, Dennie Christian,
"Sngeres Kelly en Timeless & Part-!*rs. Ook gaat hij weer met een ar-*st op thuisvisite bij iemand die niet"f de opname van Goud en nieuw

kon zijn.[■23 Hier en nu. Actualiteitenrubriek.*M (TT) Prettig geregeld. Come-
"yserie. Afl.: Voor de dieren van allefemdten. (herh.).
■32 Leuven in notenbeeld. Muzi-"^al portret van het Belgische Lem-JJensinstituut (2). In een voormalig

"koster in het Belgische Leuven9°eide het Lemmensinstituut uit van"^n school voor orgel en kerkzang tot
*en hogere opleiding voor alle soor-
j*n muziek.

Jessica Fletcher. (Murder she
*rote). Amerikaanse misdaadserie.Jessica is stomverbaasd als ze op tv*iet dat ze gearresteerd is en de vol-gende dag in de krant leest dat ze om

Jtet leven is gekomen.

"" Journaal.

België/TV 1
14.30-15.30 Schooltelevisie:
14.30 Frans: La vie quotidienne;
15.00 Fysica: Klassieke mechanica.
17.30 Puff and Strawberry.Serie.
17.55 Tik tak. Animatieserie. Afl. 145.
18.00 Journaal.
18.10 Mooi en meedogenloos
18.35 Top score. Spelprogramma.
19.03 Buren (Neighbours). Af1.855.
19.25 Paardenkoersen, overzicht.
19.30 Journaal en Sport.
20.00 Zeg 'ns Aaa, Nederlandse co-

medyserie. Af1.89. Koos heeft een
gouden idee, waarbij hij dewerkeloze
Gert-Jan als cameraman kan gebrui-
ken, maar Jopie ziet er niets in.

20.30 TVI - Denksportkampioen. Fi-
nale van een spelprogramma.

21.10 Vrij als een vogel (111 fly away),
20-delige Amerikaanse serie. Afl. 18.

22.00 Op de koop toe. Consumenten-
magazine. Vandaag: Test van moun-
tainbikes; bezoek aan Fantasialand
in Brühl en autotest: de Mazda 626.

22.30 Vandaag en Sport.
22.55 Progr. van de Vlaams-Natio-

nale Omroepstichting: Debat over
de staatshervorming, met o.a. Hogo
Schiltz. Aansl. Baraka-uitslagen.

23.40-23.45 Coda. Hedwig Speliers
leest voor uit eigen werk.

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

tuurducumentaire: In twee afleverin-
gen wordt de grote trek van de Euro-
pese kraanvogel gevolgd.

19.25 Natuur, wat doe je ermee?
19.30 Het Capitool (Capitol), Ameri-

kaanse serie. Af 1.412.
19.53 Benny Hill. Komische sketches.
20.00 Lichtpunt, een programma van

de Vrijzinnige Verenigingen.
21.00 Veiliger wonen. Afl. 16: Schok-

kende effecten; Af 1.17:Slikken of stik-
ken; Afl. 18:De onverbiddelijke boiler.

21.30 Journaal en Sport. Aansl. Ba-
raka-uitslagen.

22.00-23.30 Crackers. Am. speelfilm
uit 1984 van Louis Malle.

Sat 1
05.30 Regional-Report. 06.00 Guten
Morgen mit SAT 1. 08.30 Bezaubernde
Jeannie. 09.00 Nieuws. 09.05 (ZW)
Zwei Herren Dick und Doof. 09.20
Sonntagstiere. 09.45 Vorsicht Kamera.
10.10 Hoch klingt de Radetzkymarsch,
Oostenrijkse speelfilm uit 1958. 11.55
Glücksrad. 12.40 Tip des Tages. 12.45
Tele-Börse. 13.35Unter der SonneKa-
liforniens (Knots landing), 14.30 Be-
zaubernde Jeannie (I dream of Jean-
nie), Am. comedyserie. Aansl. Nieuws
15.05 Falcon Crest, Am. serie. 16.00
MacGyver. Afl.: Totgesagte leben lan-
ger. Aansl. Nieuws. 17.05 Geh aufs
Ganze! Spelprogr. 17.45 Regionale
progr.'s. 18.15 Bingo. Spelprogr. 18.45
Nieuws. 19.20 Glücksrad. Aansl. Weer-
bericht. 20.15 Dr. Kulani - Arzt auf
Hawaii (Island son), Am. serie. Afl.:
Zwei schwierige Patiënten. 21.15 Ver-
giss mem nicht, Duits/lt. speelfilm uit
1958. 23.05 News & Stories. Magazi-
ne. Vandaag: August Everdings Ara-
bella in Stockholm. 23.50 Reisen in
das Landesinnere. 00.10 Nieuws.
00.15 Stunde der Filmemacher. 00.30
MacGyver, Am. serie. 01.20 Progr.-
overzicht. 01.30 SAT 1 Text.

" Nicole in 'Dingsda'.
(Duitsland 1 -20.15 uur).

Radio 1 radio7.07 NCRV's hier en nu (7.30 Nws.
8.53 Woord onderweg. 12.30 Nws.
12.55 Mededelingen t.b.v. land- en
tuinbouw). 13.45 Kerk vandaag.
14.05 Veronica nieuwsradio.
(17.30 Nws). 19.04Veronica Spor-
tradio. 20.04 Klasse. 21.04 KRO's
Jazz connection. 22.04 Op de eer-
ste rang. 22.50 Boekenwijsheid.
23.07 Met hetoog op morgen. 0.02
Easy listening. 2.02 AVRO Nacht-
dienst. 5 02 Van-nacht naar mor-
gen. 6.02-7.00 Sugar in the mor-
ning.

Radio 2
7.04 De havermoutshow
(8.04-8.15 TROS Aktua). 9.04
TROS gouden uren. 11.04 Neder-
landse artiestenparade. 13.04
TROS Aktua. 13.15 Gewoon Arme.
15.04 Thank you for the music.
16.04Open huis. 16.57EO Metter-
daad hulpverlening. 17.04 Het
leeuwendeel. 18 04 Tijdsein. 18.25
Hallo Nederland. 18.50 De grab-
belton. 19.04 Waar waren we ook
al weer? 19.20 Licht op jongeren-
koren. 19.38 Hemelsbreed. 20.04
Residentie pauzedienst 20.40
Ronduit radiaal. 21.00-7.00 Zie ra-
dio 1.

Radio 3
7.04 Wakker. 8.04 Popsjop. 10.04
Dolcevita. 12.04 Eeh... 13.04Pop-
parazzi. 15.04 Paperclip. 17.04
Basta. 18.04 De avondspits. 19.04
Forza. 20.04 Filter. 2204 Rock Ci-
ty. 23.04-24.00 Liefdeslijn.

Radio 4
7.00 Nws. 7.02 Aubade (8.00
Nws). 9.30 Daar word ik stil van.
10.00 KRO-Klassiek. I. Pianoreci-
tal. 11. Chamber Orch. of Europe
met viool en piano. 12.00 In ant-
woord op uw schrijven. 13 00 Nws.
13.04'KR0-Klassiek. 16.00 Zin in
muziek. 17.00Edward Elgar 18.00
Nws. 18 04 De Klassieken. 19.00
De VARA matinee: Die Gezeichne-
ten, opera van Schreker. Radio Fil-
harmonisch Orkest met Groot
Omroepkoor en sol. (20.00 Nws.)
22.00 Jazz op vier - Aad Bos.
23.00-24.00 Het zout in de pap.

Radio 5
6.30-6.49 Scheepvaart- en uitge-
breid weerbericht. 8.30 IKON
vroeg. 9.00 Nws. 902 NOS Spor-
tief. 9.25 Waterstanden. 9.30
Grensgevallen. 10.00 Faktor 5.
12.00 Nws. 12.05 Hetvoordeel van
de twijfel 13.00 Nws. 13.10 Faktor
5 met om 14.30Gesproken portret:
15.00 Bericht uit het koninkrijk;
16.00 De eeuw van Edison. 16.30
Verhaal. 17.00 NOS-taal. 17.30
Start. 17.55 Mededelingen en
schippersberichten. 18.00 Nws.
18.10 Even muziek. 18.20 Uitzen-
ding van het CDA. 18.30 Overzicht.
18.40 De Vrije Gedachte. 18.55
Nieuws en actualiteitenrubriek in
het Turks. 19.30 Nieuwsen actuali-
teitenrubriek in het Marokkaans en
Berbers. 20.15 Nieuws en actuali-
teitenrubriek in het Chinees. 20.30
Een procesvoor twee. 21.30-22.20
Scoop.

België/BTBF 1
12.15 Vacaturebank. 12.30 Vendetta.
12.55 Weerbericht. 13.00 Journaal.
13.35 ■ L'affaire Nina B. Frans/Duitse
speelfilm uit 1961 van Robert Siodmak.
15.20 Télétourisme. 15.55 Autovision.
16.15 Gourmandises. 16.30 Clips a la
Une. 16.45 Nouba nouba. 17.35 Su-
percopter (Airwolf). 18.30 Married with
children, serie. 19.00 Ce soir. 19.30
Journaal. 20.05 Nuts, Amerikaanse
speelfilm uit '87 van Martin Rilt, naar
toneelstuk van Torn Topor. 23.20 Laat-
ste nieuws, beurs. 23.40 Bourse.
23.45-23.55 Barakatrekking.

België/Télé 21
14.00-15.45 Schooltv. 17.10 Ciao ami-
ci. 17.40 Nouba nouba. 18.30 Cursus
Engels. 19.00 Radio 21. 19.30 Jour-
naal. 19.57 Weerbericht. 20.00 Docu-
mentaire over de dagelijkse moord op
straatkinderen in Rio de Janeiro. 21.00
Sindbad. 21.30 Journaal. 22.05 Un
seul monde de Tart, serie. 22.15-00.45
Si Versailles m'était conté. Franse
speelfilm uit 1953 van Sacha Guitry.

TV 5
07.00 Ochtendprogr. 13.00 Nieuws.
13.30La bonne aventure. 14.00 La mil-
lième de temps présent. 15.30 Magel-
lan. Vandaag: La presse en danger.
15.45 Science cartoon. 16.00 Nieuws.
16.15Sept sur sept. 17.10 Bonjour bon
appetit. 17.40 Methode Victor. 18.00
Questions pour vn champion. 18.30
Nieuws. 18.55 Weerbericht. 19.00Car-
ré vert. Natuurmagazine. 19.30 Zwit-
sers nieuws. 20.00 Enjeux/Le point.
21.00 Nieuws en Eur. weerbericht.
21.30 Tous a la Une. Amusementspro-
gramma. 23.00 Nieuws. 23.20-01.40
Ciel mon mardi. Amusementsprogr.

RAI UNO
06.55 Ochtendprogr. 13.30 Nieuws.
13.55 TG 1 tre minuti di.... 14.00 Black
Beauty. Serie. 14.30 L'albero azzurro.
15.00 Sette giorni'al parlamento. 15.30
Speciale il sabato dello Zecchino.
17.30 Parola e vita/Le radici. 18.00
Nieuwsflits. 18.05 Vuoi vincere? 18.20
Blue jeans. 18.50 II mondo di Quark.
19.40 II naso diCleopatra. 19.50Weer-
bericht. 20.00 Nieuws. 20.40 La piovra.
Serie. 22.45 TG 1 linea notie. 23.00
Emporion. 23.15 II supplemento. 00.00
Laatste nieuws en weerbericht. 00.30
Oggi al parlamento. 00.40 Appunta-
mento al cinema. 00.50 Mezzanotte e
dintorni. Aansl. nachtprogrammering.

BBC 2
07.45-08.10 Open universiteit. 09.00
Breakfast news. 09.15 Westminster.
09.30 The Totnes alternative. 10.00
Great experiments. Vandaag:ln 1856
ontdekt een man per ongeluk een verf-
stof van purper, en weet dan nog niet
dat dit leidt naar een overwinning op
bacteriële infecties. 10.25 Schooltv.
14.20 Fingermouse. 14.35 Dilly the di-
nosaur. 14.40 Schooltv. 15.00 Nws.
15.15Reg. progr. 15.45 Made by man.
16.00 Praise bc. 16.35 Golf. 19.05
(ZW) The Addams family. 19.30 DEF
II: Dance Energy house party. 20.05
DEF II: Yearbook. 20.30 Rene Magrit-
te. Filmportret. 21.00 The whales of
August. Am. speelfilm uit 1987. Met:
Bette Davis e.a. 22.30 Filmportret van
Mariene Dietrich. 00.00 An evening
with Mariene Dietrich. 00.50 Weerbe-
richt. 01.00 Open universiteit.
01.25-02.55 (ZW) Shanghai Express,
Am. speelfilm uit 1932 van Josef von
Sternberg. Met: Mariene Dietrich e.a.

Sportnet
08.00 Eurobics. 08.30 Bodybuilding.
FIBO fitness exhibition 1992, WK.
09.00 Top rank boksen. 10.30 Power-
sports int. Magazine. 11.30 Eurobics.
12.00 Speedway. Britse finale. 13.00
Kickboksen. 14.00 Go. Auto-/motor-
sportmag. 15.00 Eurobics. 15.30 Mon-
ster trucks challenge. 16.00 World
sports special. 16.30 Atletiek. Grand
prix. 18.30 NHL IJshockey. Cup finale
'92. 20.30 Speedway. Int. wedstrijden.
21.30 Am. football. World league.
23.00 Spaans voetbal. 23.30 Rugby.
Finale. 00.30 Dansen. Int. wedstrijden.
01.30-01.45 Bodybuilding.

Eurosport
09.00 EK Gymnastiek. Voor dames.
11.00 Tennis. Open Franse kam-
pioensch. Aansl.: Golf. PGA Open.
19.30 Motorsport. Grand Prix. 21.30
Eurosport nieuws. 22.00 Eurogoals.
23.00 Golf. PGA kamp. 00.30-01.00
Eurosport nieuws.

BBC 1
07.00 Teletekst.oB.oo Nws. 08.15 Hen-
ry's cat. 08.20 Tiko's adventures in
Kash Koosh. 08.45 Ovide. 09.00 Nws.
09.15 Hallo Spencer. 09.35 Defenders
of the earth. 10.00 Nws. 10.05 Braves-
tarr. 10.30 Activ-8. 10.50 The O-zone.
11.05 Playdays. 11.30 The newLassie.
12.00 Escape to Athena. Engelse
speelfilm uit 1979. 13.55 Reg. nws.
14.00 Nws. 14.10 Neighbours, serie.
14.30 Monte Carlo or bust. Am. speel-
film uit 1969. 16.30 Cat Feud. 16.40
Perry Mason returns. Am. speelfilm uit
1985. 18.10 Nws. 18.20 Reg. nws.
18.25 Disney time. Vanuit Euro Disney
in Frankrijk. 19.05 Neighbours, soapse-
rie. 19.30 Children's royal variety per-
formance 1992. 21.30 Side by side.
Serie. 22.00 Nws. 22.20 Psycho 111.
Am. speelfilm uit 1986 van Anthony
Perkins. 23.50 Frankie Valli and the
Four Seasons in concert. 00.40 Golf.
PGA toern. 01.10 When in Spain. Reis-
reportage. 01.35-01.40 Weerbericht.

CNN
09.45 CNN Newsroom. 12.30 Business
morning. 13.30 Business day. 15.00
Larry King. 16.00 World day. 17.30
Crier and Co. 20.00 World business to-
night. 21.00 The international hour.
23.00 World business tonight. 23.30
Showbiz today. 00.00 The world today.
01.00 Moneyline. 01.30 Crossfire.
02.00 Prime news. 03.00 Larry King.
05.00-09.45 Showbiz today.

Omroep Limburg
7.00 Limburg Aktueel. 800 Over-
name Radio 1 actualiteiten. 8.30
Limburg op maandag. 9.00 Licht
Limburgs. 10.00 Blauwe maandag
12.00 Limburg Aktueel. 13.00
Overname Radio 1 actualiteiten.
17.00 Limburg Aktueel
18.00-18.30 Het podium.

België/Radio 2
06.00 Nieuws. 6.05 Radio 2 Re-
gionaal. (6.30, 7.00, 7.30 nieuws).
8.00 Nieuws 8.10 De Dapper-
straat: gemengd amusementspro-
gramma met een overwicht op
goede muziek. 10.00 Nieuws.
10.03 Kwistig met muziek. Met Ro
Burms en Els van Herzele. 11.50
Het koekoeksnest. 12.00 Radio 2
Regionaal. 13.00 Nieuws. 13.10
Pluche en plastiek. 14.00 De eer-
ste dag met Herwig Haes. 16.00
Vooruit achteruit. 17.00 Radio 2
Regionaal. 18.00 Nieuws. 18.10
Hitrevue. 20 00 Zaal Twee. Amu-
sementsmagazine over film en vi-
deo. 22.00 Nieuws 22.05 Twee-
strijd. Programma rond oude
muziekparels en nieuwe liedjes.
23.30-06.00 Nachtradio.

Belgié/BRF
Elk heel uur nieuws

6.05 Radiofrühstück + Spiel
'Glückstreffer' (6 15 Wort in den
Tag: 6.45 Hörergrusslottene; 7 15
Veranstaltungstips: 830 Presse-
schau) 9.10 Gut aufgelegt. Tips
und Themen am Vormittag. 12.05
Musik è la carte (om 12.30 BRF-
Aktuell). 13.00 Presseschau. 13 05
Musikbox. 16.05 Popcorn. 18.05
BRF Aktuell (Aktuelles vom Tage)
18.35-20.05 Frischauf.

WDR4
04.05 Radiowecker. 6.00 Nach-
richten. 6.05 Morgenmelodie (8.00
Nachrichten). 9.05 Der Musikpavil-
jon (10.00 Nachrichten). 12.00
Nachrichten. 12.05 Zur Sache.12.07 Gut aufgelegt (13.00 Mit-
menschen). 14.00 Nachrichten
14.05 Sachwort Wirtschaft. 14.07
Auf der Promenade. 15.00 Café-
Konzert. 16.05 Heimatmelodie
17.00 Der Tag urn Fünf. 17.07 Mu-
sik-Express (18.00 Nachrichten
und Wetter). 20.00 Nachrichten.
20.05 Zwischen Broadway und Ku-
damm. 21.05 Musik zum traurnen.
22.30-04.05 ARD-Nachtexpress.

Super Channel
05.30 Victory with Morris Cerullo. 06.00
Super shop. 06.30 Business weekly.
07.30 Europe reports 08.00 ITN world
news. 08.30 Super events. 08.35 The
mix. 09.00 Channel E. 09.30 Super
shop. 10.30 The mix, met om 11.50
Music news. 12.00 Super shop. 12.30
Video travel guides. 13.00 Wild Ameri-
ca. 13.30The mix. 14.00 All mixed up.
14.50 Music news. 15.00 Wanted.
16.00 On the air. Showprogr., live.
17.50 Music news. 18.00 Wyatt Earp.
Western. 18.30 I spy. Detectiveserie.
19.30 Inside edition. 20.00 Prime sport.
21.00 Survival. 21.30 France actuali-
tés. 22.00 Nieuws. 22.30 Supersports
news. 22.35 Europe reports. 22.45 US
market wrap. 23.00 Kansas Pacific,
Am. speelfilm uit 1953. 00.30 Music
news. 00.40 Blue night. 01.10 Super
shop. 01.40 The mix all night.

MTV Europe
07.00 Awake on the wildside. 10.00
Paul King. 13.00 Simone. 16.00 Grea-
test hits. 17.00The report. 17.15At the
movies. 17.30 News at night. 17.45 3
From 1. 18.00 US Top 20 video count-
down. 20.00 U2rockumentary. 20.30
Unplugged with pearl Jam. 21.00 Pri-
me. 22.00 Greatest hits. 23.00 The
report. 23.15 At the movies. 23.30
News at night. 23.45 3 From 1. 00.00
Rock block. 02.00 Kristiane Backer.
03.00-07.00 Night videos.

RTL4Radio
Elk heel uur nieuws
07.03 Geeuwen met VanLeeuwen,
Bart van Leeuwen. 10 03 Koffie-
kringen, Jan de Hoop. 12.03
Goeiemiddag Nederland, Mare Ja-
cobs. 14.03 Oorwarmers, Ron Bis-
schop. 17.03 Vrijheid-Blijheid, Jan
van de Putte. 19.00 Seven o'clock
rock. 22 00 RTL Megahits. 01.00
RTL Nightshitt.
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Academiestudenten presenteren collectie aan het Vrijthof

Elegante ontwerpen met
een commerciële knipoog

DOOR CATHARIEN ROMIJN

Mode is een mentaliteit. Gelukkig niet gebonden aan het
korte broekje en de doorkijkbloes als blikvanger deze zo-
mer. Mode is veel meer. Mode is liefde voor het detail, voor
vakwerk, voor kleuren en materialen. En natuurlijk artis-
tiek gevoel. Die ingrediënten moet een toekomstig ontwer-
per in zijn modellen verwerken wil hij of zij boven komen
drijven. Hoe moeilijk dat is, bleek tijdens de presentatie
van de afdeling Modevorming van de Academie voor Beel-
dendeKunsten in Maastricht.

Op de planken van het Theater
aan het Vrijthof presteerden
tientallen modellen de eindexa-
mencolfecties van 22 toekomsti-
ge modeontwerpers. Stuk voor
stuk amateur-mannequins, door
een afstuderend familielid of
vriend gevraagd te 'showen. Of
gewoon door de vijfdejaars stu-
denten zelf van de straat geplukt
omdat dat zij goed in het te pre-
senteren plaatje pasten.
Kleding laat zich immers pas op
het lichaam van haar beste kant
zien. Dat niet ieder lichaam is
daar even geschikt voor is, bleek

uit de maandenlange speurtocht
van Geert-Jan Loos. Voor zijn
presentatie 'Dessert boys go
Marrakesh' wildehij per se zwar-
te modellen hebben en diezijn in
Limburg schaars. Uiteindelijk
stonden ze tot grote tevreden-
heid van Geert-Jan wel op het
toneel.
Zwart, blank, dun of dik. Het
was om het even. Cire Perdu
1992 werd door deze dames en
heren op een wervelende manier
gebracht.

Ook de decors, vervaardigd door
de afdelingen monumentale- en
plastische vomgeving, droegen
bij aan deze fraaie presentatie.
Met abstracte en figuratieve vor-
men en objecten, soms luguber
(een levensgroot skelet van ij-
zer), soms humoristisch(opgebla-
zen kindertekeningen), voldeden
deze studenten ruimschoots aan
hun opdracht: ontwerp een to-
neelbeeld waarin kleding en
omgeving een geheel worden.
Mischien zelf iets te goed want
dat beoogde 'totaal beeld' deed
sommige presentaties meer eer
aan dan werd verdiend.

Elke van de 22 eindexamenkan-
didaten had zijn of haar collectie
aan een thema opgehangen. Te-
vens waren de kledingontwer-
pen vanuit verschillende vakdis-
ciplines zoals 'verwerkingstech-
nieken en textielontstaans- en
dessineertechnieken benaderd.
Die thema's en materialen waren
ook als probleemstelling ge-
bruikt met debedoeling het dog-
matisch denken wel of niet te
doorbreken, zo viel in het infor-
matie blad te lezen. Daar kun je
dus in principe alle kanten mee
op. Vooral de categorie die het
dogmatisch denken niet wenste
te doorbreken, was goed verte-
genwoordigd. Dat resulteerde
vooral in veel fraaie, toegankelij-
ke ontwerpen met een ruime
knipoog naar de commercie.

Eiegante mannenpakken in pas-
telkleuren met opvallende de-
tails van Monique Schouwen-
berg in 'bloesem en triathlon
swing. De jasjes hebben hoog
sluitende revers en zakken die
heel zichtbaar aan de buitenkant
zitten. Ellenbogen, kragen en
achterkant zijnversierd met con-
trasterende kleuren. Een beetje
zelfbewuste man stapt daar zo in
weg. Datzelfde gold voor de
fraaie, sportieve gele, en mos-
groene jacks van Louke Bos. De
folkloristische aandoende ont-
werpen van Marco in de Braekt
sprongen met kop en schouders
boven de rest uit. Vooral zijn
schitterende, opengewerkte
hoogsluitende broek met bijpas-
send hesje in roomwit en zijn
zwarte jassen met opengewerkte
mouwen en middenstukken.

Meer experimenteel waren 'mul-
tifunctionele truien' van Leonne
van de Gaar die, zoals haar dia-
presentatie toonde, zowel het li-
chaam als het landschap kunnen
versieren. Ook de breisels
'Rough and tough' van Anita van
den Munckhof met extreem lan-
ge mouwen en geprononceerde
naden hadden iets weg van klei-
ne beeldhouwwerken. De Humor
kwam bij Ellen Hoofwijk met
haar met varkenskoppen gebor-
duurde jasjes en bij Babs Mom-
mertz met haar zeebra-, giraf- en
dalmatiërpakken om de hoek
kijken.

Reclame jeans
in strijd met
goede zeden

De spijkerbroekfabrikanten Lo-
ve Fashion en Jordache moeten
stoppen met het gebruik van
hun 'pikante' reclameposters.
Volgens de Reclame Code Com-
missie zijn de posters in strijd
met de 'goede smaak en zeden.
Uitspraken van deze commissie
zijn bindend.
De Reclame Code Commissie
kwam tot dit oordeel na klachten
van de Christenen voor de Waar-
heid, dat is de Nederlandse afde-
ling van de organisatie Chris-
tians for Truth. Kledingfabrikant
Jordache BV heeft al aangekon-
digd in beroep te zullen gaan
tegen de uitspraak.
Op de poster van Love Jeans
staat een man afgebeeld die -
met afgezakte broek - een
vrouw in zijn armen houdt. Jor-
dache gebruikt een mannelijk
model die zijn gezicht in de
schoot van een vrouw drukt. De
Reclame Code Commissie is van
oordeel dat de weinig verhullen-
de reclame „de geestelijke ge-
zondheid van kinderen kan scha-
den".

Exotisch
'Back to basics'gingen Michelle
Stevens en Nicky Penders. De
laatste met kleurrijke 'lappen-
broeken'. Terwijl Stevens het
thema 'vliegende Hollanders' ge-
bruikte om de armoedestof bij
uitstek, jute in korte broeken en
jurkjes te verwerken. Opschrif-
ten als 'cacao' en 'export' sugge-
reren een relatie met verre, exo-
tische werelddelen. Een associa-
tie die de kledingstukken zelf
ook opwekken.
Maar wie naar de show kwam
voor het experiment, het aftas-
ten van mogelijkheden, het ver-
leggen van grenzen ging wat
teleurgesteld naar huis. Heel eer-
lijk gezegd waren de presenta-
ties van het tweede, derde en
vierde jaar van de academie, die
met hun ontwerpen het pro-
gramma aan elkaar breiden, een
stuk opwindender.

" 'Backto
basics' met de
kleurrijke lap-
penbroeken van
Nicky Penders
die, samen
21 toekomstige
ontwerpers,
haar collectie in
Maastricht
presenteerde.

Foto: FRITS
WIDDERSHOVEN

Weinig belangstelling voor samenspel in Stedelijke Muziekschool Maastricht

Muzikanten verkiezen zon boven muziekdag
DOOR MARIËTTE STUIJTS

'Haal je muziekinstrument
uit de kast en kom met ande-
ren samen spelen.' Op deDag
van de Muziek, zaterdag, no-
digde de Stedelijke Muziek-
school in Maastricht iedereen
die in een grijs verleden wel
eens een muziekinstrument
bespeelde, uit om er nog eens
lekker een potje op los te bla-
zen, pingelen of slaan. Maar
de instrumenten bleven in de
kast. De ex-amateurmuzikan-
ten, waarvan het in Limburg
moet wemelen, lieten het af-
weten. Waarschijnlijk zaten
ze lekker in de zon, mis-
schien genietend van open-
lucht-optredens die in het
kader van de tweede Dag van
de Muziek plaatsvonden.

Het is het zaterdagmorgen niet
doodstil in de Maastrichtse mu-
ziekschool. Zijn er dan toch
mensen die de warme lokalen
aan de St. Maartenspoort verkie-
zen boven hun tuin, het terras of
zwembad?

Een jongetje met tamboerijn
loopt door de gang. Het zoontje
van een muziekdocent, zo blijkt.
Op de eerste etage klinken zo-
waar muziekflarden in de verla-
ten gangen.

In een snikheet lokaal zingt een
jongen, begeleid door piano en
bas, met omfloerste stem 'many
rivers to cross...' Een combo van
de muziekschool, geen mensen
die na jaren hun instrument uit
het stof hebben gehaald.

„Een-twee-drie-vier," probeert
een docent een klein meisje ach-
ter de piano maat te laten hou-
den. Haar wekelijkse pianoles.

Een ander lokaal oogt als een
kantoor. Er klinken slechts
blieb-geluiden, veroorzaakt door
computers en termen als 'vanuit

de shell starten' en 'masterkey'.
De cursus computeronderwijs
voor muzikanten, die elke zater-
dagmorgen plaatsvindt.

Afgaand op vrolijke speelse
klanken, belanden we in het bal-
letlokaal. Een grote groep kleu-

termeisjes stapt parmantig in het
rond. In hun roze balletpakjes
buigen ze in opdracht van de juf
diep voorover of springen en-
thousiast op en neer. Grappig
om te zien, maar ook dit heeft
niets te maken met de Dag voor
de Muziek. Het is de wekelijkse

balletles voor peuters en kleu
ters.

In de lokalen die zijn vrijge-
maakt voor activiteiten in het
kader van de Dag voor de Mu-
ziek, staan de drumstellen en
microfoonstandaards onaange-

roerd. Slechts drie meisjes met
een blokfluit doen samen met
docente Maartje Coppens een
poging tot samenspel. Steeds on-

derbreekt de docente haar piano-
spel om de meisjes aanwijzingen
te geven. Het zijn haar leerlingen
die deze extra kans om te spelen
ondanks het mooie weer niet aan
zich voorbij laten gaan. Ze heb-
ben een jonger zusje meege-
bracht, dat met een potlood en
woodblock onregelmatige gelui-
den produceert.

„Jammer, ik had er heel wat
meer van verwacht en me ook op
heel wat meer mensen voorbe-
reid," verzucht de lerares. In de
hoek van het lokaal ligt een on-
gebruikte stapel buttons met het
logo van de Dag van de Muziek.

Meer leven heerst er in de aula
van de muziekschool. Leden van
het muziekschoolorkest stem-
men hun instrumenten en oefe-
nen voor het optreden van die
middag.
Ook het kinderkoor zal zijn stem
laten horen. In afwachting van
de repetitie daarvoor, hangen
schaars geklede ouders landerig
in de kantine rond. Leuk hoor,
als je kroost van muziek houdt,
maar met dit weer weten ze wel
wat beters.

De Dag van de Muziek heeft za-
terdag landelijk naar schatting
640.000 bezoekers getrokken, zo
meldt de organisatievan het eve-
nement, die spreekt van een
'zeer geslaagde dag. In 782 ge-
meenten in het land kon het
publiek terecht voor een gratis
optreden van popgroepen, fanfa-
rekorpsen, leerlingen van mu-
ziekscholen en complete symfo-
nie-orkesten. De muziek werd
gemaakt door amateur musici, al
deden enkele professionals mee
aan bijzondere optredens.
Volgens een woordvoerder van
de organisatie trok het evene-
ment, dat voor de tweede keer
werd gehouden, tweemaal zoveel
mensen als vorig jaar. „Het weer
speelde mee," aldus dezegsman.
Daar weten ze in Maastricht alles
van.

's anderendaags

" Maartje Coppens met drie van haar leerlingen die deze 'extra les' niet aan hun neus voorbij lieten gaan.
Foto: FRITS WIDDERSHOVEN

Koninklijke
kronen

glinsteren
in museon

DOOR LONNEKE NOOIJ rBezoekers aan de expositie 'Krol
nen, symbolen van macht cm
waardigheid' wanen zich in eefM
heuse schatkamer. De gunstel_
ring van gouden en zilveren kro
nen met ingezette diamanten eJ
cultivé parels doet bijna pijn aaü
de ogen. Pronkstukken uit ondel
andere Oostenrijk, Duitsland,
Liechtenstein, Spanje, Engeland
en Nigeria zijn er te zien. ,{_,
De topstukken van de tentoon,stelling zijn twee kronen va»
goud en zilver met diamanten en «*
topaas. De Spaanse koningin 6l
Isabella 2 schonk ze in 1852 aanin
de kerk na een mislukte aansla/i &aop haar leven.
De tentoonstelling over de ont- ,
staansgeschiedenis en de functie n
van kronen is tot en met 30 au- l
gustus in het Museon in Dei) *Haag te zien. Er zijn zeven grote &i
vitrineblokken opgesteld waarin
meer dan 60 kronen liggen.
Het idee voor de expositie ont- v
stond vier jaar terug toen het d,
Museon in contact kwam met Ui
edelsmid René Brus, zelf een«i
groot verzamelaar van kronen- d
Brus reisde de gehele wereld af ei
om aanwezig te zijn bij traditio- m
nele ceremoniën als kroningen, Sn
huwelijken en begrafenissen. Hij di
wist zelfs in heiligdommen en k
schatkamers door te dringen die rt
voor anderen gesloten bleven- t>
De mogelijkheid werd hem ge- '-boden te filmen en te fotografe- i
ren. Dit unieke materiaal aange- 1
vuld met een groot aantal echte &i
kronen en replica's uit de per- S
soonlijke verzameling van René ü
Brus is eveneens te aanschou- I
wen.
Koningin Beatrix, de koningin
van Engeland en de vorst van i
Liechtenstein gaven toestem- <
ming bepaalde voorwerpen aan P
het Museon in bruikleen te ge-f
ven. Musea in Londen, Wenen, JMadrid en andere steden werk- f
ten ook mee.

Hertogshoed
Een aantal zeer unieke voorwer- i
pen heeft het Museon weten te
bemachtigen. Zo kan het mu-
seum bijzonder trots zijn op het
frame van de Imperial State
Crown van koningin Victoria
(1837-1901) dat op de expositie is
te zien. Het frame was zo fragiel
geworden dat het de stenen,
waaronder de Cullinan 2 dia-
mant, niet meer kon dragen.
Deze zijn overgezet op de nieu-
we Imperial State Crown van
koning George 6 van Engeland.
De hertogshoed van Liechten-
stein is een bijzonder dure repli-
ca die het bekijken waard is. Hij
is gemaakt van onder andere
verguld zilver, synthetische ro-
bijn en cultivé. Zijne doorluchti-
ge Hoogheid Vorst Frans Jozef2
kreeg het hoofddeksel van de re-
gering van Liechtenstein toen hij
70 werd.
Lief zijn de kleine kroontjes die
de Engelse prinsesjes Elisabeth
en Margaret op hun hoofd had-
den toen hun vader koning
George 6 en hun moeder konin-
gin Elisabeth op 12 mei 1937
werden gekroond.
Een prachtige Koreaanse kroon
komt uit de Koninklijke Verza-
melingen van Nederland.Konin-
gin Beatrix kreeg die in 1984
cadeau van de Koreaanse minis-
ter van buitenlandse zaken. Het
is een replica van de goudenKo-
reaanse Chunma-chong kroon
uit de 6de eeuw.
Een historische belangrijke
kroon is het drie eeuwen oude
hoofddeksel dat de Hertog van
Vork, de latere koning James 2
van England in 1644 liet maken.
Deze was bedoeld als geschenk
voor de koning van West-Afrika.
Hij heeft hem echter nooit op
zijn koninklijk hoofd kunnen
zetten. 'Onze' Michiel de Ruyter
verknalde het royale gebaar van
de hertog door haar buit te ma-
ken op Engelse schepen voor de
kust van Afrika.
De zogenoemde votiefkronen
worden al eeuwen lang in gods-
huizen geplaatst. Deze kroon
wordt beschouwd als een bijzon-
der relikwie en dient vaak als
opbergplaats van relieken, zoals
stoffelijke resten van heiligen.
Op de expositie zijn zilveren vo-
tiefkronen te zien uit het begin
van de 16e eeuw die in 1729 wer-
den gevonden in een graf in de
Grote Kerk van Den Haag. Dit is
het oudst bewaarde zilver in Den
Haag.

(ADVERTENTIE)

Modehuis
I Boosten I

I Aparte en draagbare
damesmode

I Hemelvaartsdag 28 mei de
gehele dag geopend. Vele
braderie-aanbiedingen.

I Akerstraat-Nrd. 156 I
HOENSBROEK |
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sport
Olympisch elftal in slotfase uitgeschakeld voor Barcelona

Droom werd nachtmerrie
DOOR BERT GROOTHAND.ECHT, - Verbijsterd, ontgoocheld, de meesten huilend en

i'^nd in staat ook maar één woord uit te brengen. Het Ne-
i'fids olympisch elftal zag de kwalifikatie voor de Spelen in
elona in twee minuten tijd in rook opgaan. Na eenkwalita-

maar wel idioot spannende wedstrijd leek Oranje
*ak na bijna 120 minuten knokvoetbal in de knip te heb-
Bijna 120 minuten, want juist in het allerlaatste stukje
het alsnog mis. Een inzet die het midden hield tussen een
t en een voorzet van de Australische aanvoerder Ned Zelic

achter doelman Edwin Zoetebier, waarna voor het
Mands elftal de wereld instortte.

*aasd en met rode ogen kwa-

** spelers van bondscoach Nol
£>ter het veld afgesjokt. Nadat*rst minutenlang wezenloos"e tribunes en ook naar elkaar
*t gestaard. Overigens staarde
[''bliek net zo hard naar de be-
"tde spelers; hoe het mogelijk
"j*t de zaak zo pijnlijk mislukt
'tegreep werkelijk geen mens.J Arthur Numan in de eerste"*ging in samenwerking met
'sPits Erik Meijer 2-1 had ges-
? teek het pleit beslecht. Bo-Jen zat iedereen te wachten op
*de en zelfs de vierde goal vanPc- Australië, dat door de 1-1 in""üswedstrijd dus aan 2-2 ge-; had, speelde alles-of-niets.
°p keer werd de verdediging. alleen verwaarloosd, maar
'er zelfs af en toe geen Austra-
* defensie meer. Meijer kwam
f voor de keeper, Numan" het zelfs twee keer proberen,
vvist ook niet te scoren. lets

'*t Nederlands team dus lelijk
"*, toen Zelic zijn wanhoops-
*§ alsnog zag slagen.

erland kende drie wijzigingen
8.opstelling vergeleken bij het; lr> Australië: Kreek, Huibertsaürnent mochten nu wel opdra-
waardoor MW-er Lanckohr

moest nemen met een zit-
op de tribune. Ze vormden

Versterking om het maar eufe-
te stellen. Kreek ging vol

*t opzij toen Zelic in een gewel-
.""üsh opstoomde naar het Ne-ar>ds doel om daar voor 0-1 te?'l. de Ajacied mocht na rust in

blijven. Roda JC-er

' Huiberts werd al na ruim een
:Mür vervangen omdat hij wer-
* helemaal niets goed deed. En
J^nt mocht alleen op het veld
6ri staan omdat de wisselmoge-

,eden al verbruikt waren. De
Jtere Feyenoorder stond met
Mies aan de basis van tweepunten; die van de tegenstan-
*el te verstaan.

ejuich
dramatisch slechte bekerfï-

j^us weer geen goede prestatie
l*iuiberts voor 'het oog van Ne-j^d'. „Die finale was heel erg
?t en nu was het ook weer ver-makelijk. ledere keer dat ik de
Md sprongen er twee van die
C Australiërs op mijn nek," sta-
lj

& Huiberts na afloop. „Ik ging! beneden om de bloemen voor
te halen, maar ineen hoorde

;jn gejuich van die Australiërs.
* Voor mij een seizoen om maari^el mogelijk te vergeten." Ook

H Roda JC-er Graham
sf'd5f 'd kreeg een bos die eigenlijk
l, de Nederlanders bedoeld wa-

-11 de handen gedrukt.

a'e Australiërs zo groot waren,
,^n deel van de oorzaak van de
logheid waarmee Oranje aan de
w begon. leder Nederlands bal-
,^ct werd beloond met een fer-

charge. Waardoor
k^it nooit langer duurde dan

eg drie seconden. „Ik heb in

Nederlands olympisch team - Austra-
lisch olympisch team: 2-2 n.v. (0-1,
1-1). 41. Zelic 0-1, 63. De Boer 1-1, 104.
Numan 1-2, 118. Zelic 2-2. Scheids-
rechter: Leduc (Fra). Toeschouwers:
9400. Gele kaart: Kreek en Meijer (Ne-
derland), Murphy, Okon, Vidmar en
Aranbsic (Australië). Eerste wedstrijd:
1-1. Australië geplaatst.
Nederland: Zoetebier; Refos, Roest
en Karnebeek; Gorré, Numan en
Kreek (46. Cocu); Taument , Meijer,
Huiberts (39. De Boer) en Overmars.
Australië: Filam; Blagojevic, Longo,
Zelic, Murphy en Vidmar; Okon, Ha-
sler (61. Slifkar); Gibson (76. Veart),
Aranbsic en Refenes.

het eerste deel van het duel ook een
paar keer een elleboog in mijn ge-
zicht gekregen," verklaarde Meijer,
die overigens als een van de weini-
gen op een goede wedstrijd kon te-
rugkijken. ,;We werden in het begin
wat overbluft. Het was naar mijn
idee geen kwestie van onderschat-
ting, eerder van zenuwen bij som-
migen, dat we een beetje mat en
angstig begonnen."

Het sierde Meijer dat hij onomwon-
den stelde dat Australië een uitste-
kend elftal had. Ook was hij het niet
eens met het gemeier dat dezer da-
gen uitvoerig te horen was over de
jet-leg waar de ploeg last van zou
hebben gehad. „We moeten nu
vooral geen excuses zoeken. Wat
nou jet-lag? Daar hadden zij blijk-
baar ook geen last van. Die Austra-
liërs spelen een beetje als een krui-
sing tussen Duits en Engels voetbal.
Ze zijn fysiek heel erg sterk, maar
spelen toch ook heel goed. We heb-
ben het in de uitwedstrijd laten lig-
gen, we hebben kansen genoeg
gehad. Hiermee is mijn carrière als
olympiër alweer voorbij."

Na de tegenslag van de 0-1 achter-
stand scoorde Ronald de Boer hal-
verwege de tweede helft de gelijk-
maker. In de verlenging bracht
Numan zijn ploeg naar het leek vrij-
wel in de havenvan Barcelona. Tot-
dat de fantastische Ned Zelic met
zijnvoorzet/schot het feit dat Oranje
de kansen niet verzilverde genade-
loos afstrafte. „Australiërs zijn een
optimistisch volk," wreef Zelic na
het duel nog eens zout in de wond,
„daardoor zijn we altijd in blijven
geloven. En als zijn de kansen er
niet inschieten, dan doe ik het wel."

" Arthur Numan zit aangeslagen op hetveld terwijl de Australiërsfeesten. Foto: ANP

Ruiter maakt
dodelijkeval

\ '■ZHEIM - Bij wedstrijden op
Urbaan van Iffezheim in Duits-
«d ls deDuitse ruiter Hans Strom-
t^ verongelukt. De 33-jarige
k, "^Pen vielvan zijnpaard en liep
V,.sehedelbasisfractuur op. Hy
>v'eed ter plekke. Strompen had
|rjj^ loopbaan ongeveer 200 wed-
"itii n gewonnen. Hy' viel omdat
lv paard struikelde over een ande-

| aaard, dat ook was gevallen. De
Cn>satie besloot de wedstrijd te

Middelen
Swift speelt in Nederland een voor-
trekkersrol. De club was dit seizoen
op alle fronten heer en meester.
Naast de landstitel werd eerder al
beslag gelegd op de NHV-beker en
ook de reguliere competitie werd
met een eerste plaats afgesloten.
Dat definanciële middelen niet aan-
gewend worden voor een kortston-
dig succes blijkt uit het feit dat de
contracten met de geldschieters tot
medio 1994 zijn afgesloten. De rijke-
lijk gevulde clubkas heeft inmid-
dels tal van nationaleen internatio-
nale topspeelsters naar Roermond
gelokt, waardoor Swift handbal kan
spelen van een niveau dat nooit eer-
der in Nederland is vertoond.

Het vaderlands handbal is gebaat
bij de aanpak van Swift. Eindelijk

krijgt Nederland wellicht ook inter-
nationaal weer een uithangbord.
Want ook in Europees verband wil
Swift scoren. Afgezien van pech bij
de loting gaat men er in Roermond
al stiekem van uit dat Swift ko-
mend seizoen de kwartfinales van
het Europacuptoernooi bereikt. In
het spoor van de Roermondse club
blijven kan alleen als eindelijk ook
elders de kortzichtige, op amateur-
leest geschoeide aanpak, vaarwel
wordt gezegd.

Om de dadendrangkracht bij te zet-
ten heeft Swift zich voor komend
seizoen al versterkt met de interna-
tionals Diana Mouton en Monique
Gijsman. Zy' vervangen de naar Lo-
real vertrekkende Mariëlle Smeets
en Mandy van Olffen. Op het eerste
oog aanzienlijke versterkingen, al
willen kwade geesten al beweren
dat de gigantische onderlinge con-
currentie de rust binnen de selectie
niet ten goede zal komen. Manager
Ruud van der Aa ziet dat anders:
„Moeten we dan niets doen? Swift
heeft een duidelijke lyn uitgezet en
daarin passen versterkingen als
Mouton en Gijsman."

De jongste aanwinsten kunnen er in
elk geval misschien toe bydragen
dat Swift iets stress-bestendiger
wordt. Want als de ploeg ietsverwe-
ten kan worden dan is het wel dat
men moeilyk met de spanning kan
omgaan. „Dat is zowat mijn grootste
zorg," beaamt trainer Gabrie Riet-
broek, die als trainer zijn tweede

landstitel veroverde. In 1986 was hy'
al een succesvol met de heren van
V&L. „De manier waarop we het
ons tegen SEW zelf lastig hebben
gemaakt, mag niet gebeuren."

Aanvankelijk leek er niets aan de ;
hand. Na ruim twintig minuten spe- '.
len leidde Swift met 6-2. Het vele j
balverhes aan Roermondse zijde en i
het stugge verdedigen van SEW
brachten echter de klad in het spel.
Nog voor rust kwamen de Noord-
hollandse dames terug tot 5-6, om
die score meteen na de hervatting
zelfs om te buigen in een 7-6 voor-
sprong. Toen ook de Hongaarse |
topspeelsters Nagy en Szilagyi on- Jder de druk leken te bezijken, bei-
den misten een strafworp bij een 8-7
achterstand, zag het er somber uit.
In de slotfase bleek echter dat de
Roermondse dames ook over een .
gezonde dosis inzet beschikken. De ;
vechtlust compenseerde de minde-
re vorm van de dag; voldoende om ]
in de laatste acht minuten alsnog de "volle buit te grijpen. Het feest kon !
beginnen.
Doelpunten Swift: Szilagyi 6 (4), Nagy en "Curvers 2,Kivit en Coliart 1.

Dochter Bill Cosby
klaagrt Tyson aan

NEW VORK - Bokser Mike Ty-
son is opnieuw beschuldigd van
mishandeling. De ex-wereld-
kampioen, veroordeeld tot zes
jaar cel wegens de verkrachting
van een jonge vrouw, werd vrij-
dag in een Amerikaanse televi-
sie-talkshow aangeklaagd door
Frinn Cosby, de 24-jarige doch-
ter van de populaire entertainer
Bill Cosby. Volgens Frinn Cosby
heeft Tyson drie jaar geleden in
zijn huis een poging tot ver-
krachting gedaan. Voor een mil-
joenen-publiek vertelde de
vrouw uit schaamte het incident
jarenlang te hebben verzwegen.
Ze betreurde, dat ze eerder dit
jaar tijdens het strafproces tegen
Tyson niet als getuigenaar voren
was getreden. Frinn Cosby zei de

aanrandingnu bekend te maken,
omdat een ex-vriend had gepro-
beerd haar verhaal te verkopen
aan het weekblad 'National En-
quirer'.
„Hij deed de deur op slot en
kwam op me af', aldus Frinn
Cosby. „Voordat ik het wist lag
ik met mijn buik op de grond,
met mijn armen achter mijn rug.
Hij hield één hand voor mijn
mond. Ik verzette me hevig."
Cosby kon uiteindelijk de hand
voor haar mond wegduwen en
om hulp schreeuwen. Toen een
dienstmeisje zich aan de deur
meldde, het Tyson haar los en
vluchtte ze het huis uit. Volgens
Cosby had de bokser haar nog
wel geld geboden als ze over het
incident zou zwijgen.

Katrin Krabbe wacht
alsnog schorsing

BONN - De affaire rond Katrin
Krabbe en haar twee teamgenoten
is nog niet afgehandeld. De veelbe-
sproken atleten, eerst door de Duit-
se bond (DLV) voor vier jaar uitge-
sloten wegens fraude bij een do-
pingcontrole en later vrijgesproken
door een juridische bondscommis-
sie, kunnen op korte termijn alsnog
rekenen op een schorsing van de
Internationale Atletiekfederatie
(lAAF). Dat beweert het Duitse
weekblad 'Der Spiegel' in de laatste
editie. Volgens het artikel heeft de
dopingcommissie van de lAAF af-
gelopen week in Londen de feiten
grondig onderzocht en besproken.

De vijfexperts zouden unaniem tot
de conclusie zijn gekomen, dat de
lAAF het dossier Krabbe moet he-
ropenen. De zaak valt onder de ver-
antwoordelijkheid van de juridi-
sche comissie van de lAAF, zoals
destijds in tweede instantie ook in
Duitsland het geval was. Dit keer
zal echter ook de Duitse bond in de
aanklacht worden betrokken.

Vijftig miljoen
voor Vialli

ROME - Sampdpria krijgt vijf
nieuwe spelers en een fiks be-
drag cash van Juventus voor de
verkoop van Gianluca Vialli. Dat
meldden zaterdag Italiaanse
kranten. In totaal zou met de
transfer van de 27-jarige spits
vijftig miljoen gulden zyn ge-
moeid, aldus de dagbladen. Dat
zou een recordbedrag zijn. Vol-
gens de kranten zouden midden-
velder Corini en de spitsen Ber-
tarelli en Serena onderdeel
uitmaken van de deal. Boven-
dien zou Sampdoria nog twee
leugdspelers krijgen van Juven-
tus in ruil voor Vialli. Voor Sal-
vatore Schillaci lijkt volgend
seizoen geen plaats meer bij Ju-
ventus door de komst van Vialli.

Sterren mijden
olympisch dorp

WASHINGTON - Amerikaanse
sportsterren als Carl Lewis, Leroy
Burrell, Michael Jordan en Larry
Bird zullen tijdens de komende Zo-
merspelen in Barcelona niet in het
olympisch dorp te bewonderen zijn.
De toppers stellen prijs op enige
rust en afzondering en wensen niet
voortdurend door handtekeningen-
jagers te worden lastig gevallen.Le-
wis werd tijdens de Spelen van Los
Angeles en Seoel evenmin ooit in
de centrale verblijfplaats van de
sporters gesignaleerd.

Landstitel moet eerste stap naar internationale roem zijn

Swift kapitale kampioen
DOOR IVO OPDEN CAMP

WOGNUM - Het kostte toch nog bloed, zweet en tranen. Na de
22-9 triomf tegen SEW, vorige week in Roermond, ging iedereen
er binnen het kapitaalkrachtige Swift gemakshalve van uit dat de
veertiende landstitel in de clubhistorie in deknip was. Het draai-
boek rond de festiviteiten van tien jaar geleden, toen de Roer-
mondse handbalsters onder leiding van de legendarische Jo Ger-
ris voor het laatst kampioen werden, kon weer uit de la gehaald
worclen. Op een haar na viel het geplande eerbetoon echter in dui-
gen. Voor eigen publiek wilde finale-tegenstander SEW nog een-
maal alles uit de kast halen en dat leidde bijna tot een sensatie.
Het was een dubbeltje op zijn kant, maar uiteindelijk kreeg Swift
loon naar werken. Met 12-10 werd ook het tweede duel in de best-
of-three-serie gewonnen.De champagnekon ontkurkt worden.

De debutant meteen ook landskam-
pioen. De geplande opmars van
Swift terug naar de top van het va-
derlandse handbal is in sneltrein-
vaart voltrokken. Precies een jaar
geleden vierde Roermond, na de
promotie uit de eerste divisie, de te-
rugkeer op het hoogste niveau.
Inmiddels was er al een sponsor-
stichting in het leven geroepen, die
zich louter en alleen ten bate van
het eerste damesteam garant stelt
voor een kleine vier ton per jaar.
Naar Nederlandse normen een
enorm bedrag, dat bijvoorbeeld de
begroting van de complete vereni-
gingV&L te boven gaat.

" De titel is binnen. Trainer Gabrie Rietbroek en Jacqueline Curvers vallen elkaar dolblij in
de armen. Op de achtergrond zijn ook Ildiko Toth en Lonneke Cornelisz gelukkig.

Foto: MARCEL ROB

EC-winnaars
naar toernooi

Swift Roermond
WOGNUM - Om de internatio-
nale aspiraties nog meer kracht
bij te zetten, organiseert Swift in
het weekeinde van 5 en 6 sep-
tember aanstaande een zeer
sterk bezet toernooi in de Jo
Gerrishal van Roermond. Onder
de naam Galaxy Cup zijn onder
meer Hypobank Südstadt uit
Oostenrijk en SC Leipzig uit
Duitsland, onlangs respectieve-
lijk winnaar van de Europacup
voor landskampioenen en de
IHF-cup, van de partij. Ook de
deelname van het internationaal
gerenommeerde Bayer Leverku-
sen, Walle Bremen en Rostock
staat vast. Het deelnemersveld
wordt uiteraard gecompleteerd
door Swift Roermond.

Intijds ontwerp

!
susteren
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karakteristieken
Heracles - Go Ahead Eagles 1-2 (0-1). 3.
Boere 0-1, 56. Velten 1-1, 76. Boere 1-2.
Scheidsrechter Blankenstein. Toeschou-
wers: 5398.
Heracles: L'Ami; Kolmschot, Coolen, Was-
lander en Dikken; Mossel, Holsgrove en
Steinmann; Purperhart (77. Meppelink),
Velten (68. Van denBrink) en De Vries.
Go Ahead Eagles: Ensink; Hulshoff, Arts,
Maaskant en Piqué; Bosvelt, Knippenberg
(46. Overmars) en Scherming; Heering, Boe-
re en Buisman (68. Willaarts).

Eindhoven - BW Den Bosch 2-2 (0-1). 20.
Van Eek 0-1, 51. Wasiman 1-1 (strafschop),
76. Doufikar 1-2, 90. Van Schijndel 2-2
Scheidsrechter: Bakker. Toeschouwers:
6300. Rode kaart: 90. Doufikar (Eindhoven)
en Van Schijndel (Den Bosch). Gele kaart:
Wasiman (Eindhoven), Netten en Van Eek
(beiden Den Bosch).
Eindhoven: Van der Sleen; Teuben, Tref-
fers (69. Winkelmolen), Frijns en Willems;
Wasiman en Maas; Van Helmond, Goud-
mijn (61. Vroomans), Doufikar en Borren-
bergs.
BW Den Bosch: Van Grinsven; Meulen-
dijk. Van Eek. Van de Looy en Laponder;
Broeken, Gösgens en Brusselers; Netten
(66. Bults), Van Schijndel en Derksen.

buitenland
BELGIË
Racing Genk - KV Kortrijk 3-0
FC Antwerp - Anderlecht 1-0
AAGent - Eendracht Aalst 1-0
Standard Luik - Lierse 8-2
Cercle Brugge - Club Brugge 5-5
KV Mechelen - FC Luik 5-1
Charleroi - Lokeren 1-1
RWDM - Germinal Ekeren 0-3
Waregem - SK Beveren 1-2

Eindstand: Club Brugge 34-53; Anderlecht
34-49; Standard Luik 34-46; KV Mechelen
34-43; FC Antwerp 34-41; AA Gent 34-41;
Lierse 34-37; Ekeren 34-37; Cercle Brugge
34-34; Waregem 34-30; RWDM 34-29; Sk Be-
veren 34-29; Charleroi 34-27; Lokeren 34-27;
FC Luik 34-27; Racing Genk 34-26; Kortrijk
34-20; Aalst 34-16

SPANJE

Osasuna - Real Madrid 1-1
Valencia - SportingGijon 3-1
Espanol -Mallorca 3-2
Sociedad - Burgos 4-0
Zaragoza - Albacete 1-0
Oviedo - Deportivo 2-1
Atletico Madrid - Logrones 2-1
Cadiz - Bilbao 1-0
Valladolod - Barcelona 0-6
Tenerife - Sevilla 4-1

Stand: Real Madrid 36-52; Barcelona 36-51;
Atletico Madrid 36-50; Valencia 36-46; So-
ciedad 36-43; Zaragoza 36-43; Albacete
36-38; Burgos 36-37; Gijon 36-36; Logrones
36-34; Oviedo 36-34; Sevilla 36-33; Osasuna
36-32; Bilbao 36-31; Espanol 36-31; Tenerife
36-31; Deportivo 36-28; Cadiz 36-26; Valla-
dolid 36-25; Mallorca 36-23.

DUITSLAND

Finale Duitse beker
Hannover 96 - Bor. M'gladbach 0-0 n.v
Hannover wint na strafschoppen (4-3)

ITALIË

Cagliari - Lazio 0-1
Foggia - AC Milan 2-8
Inter- Atalanta 0-0
Napoli - Genoa 1-0
Parma - Fiorentina 1-1
AS Roma - Bari 2-0
Sampdoria -Cremonese 2-2
Torino - Ascoli 5-2
Verona - Juventus 3-3

Eindstand: AC Milan 34-56; Juventus 34-48;
Torino 34-43; Napoli 34-42; AS Roma 34-40;
Sampdoria 34-38; Parma 34-38; Inter 34-37;
Foggia 34-35; Lazio 34-34; Atalanta 34-34;
Fiorentina 34-32; Cagliari 34-29; Genoa
34-29; Bari 34-22; Verona 34-21; Cremonese
34-20; Ascoü 34-14.

vriendschappelijk
Vitesse Delft - Feyenoord 1-5

sportprijsvragen
Nederlandse lotto 21: Winnende getallen: 8
- 12 - 15 - 22 - 34 - 39. Reservegetal: 16.
Cijferspel 21: Winnende cijfers: 1 - 8 - 4 - 6 -2 - 0.
Toto 21: winnend rijtje:
3-1-3-1-3-3-1-3-2-2-3-2.
Duitse lottowinnende cijfers: 9-21-26-29
- 36 - 38. Reservegetal 6. Supergetal 5.
Spiel 77: 4412029
Belgische lotto: winnende cijfers: 1-5-21- 29 - 30 - 42. Reservegetal 31
Joker 8371133
tonder voorbehoud)

Ron Kroonder
klaar voor EK

BAARLO - Bijna tienduizend toe-
schouwers zagen op het autospeed-
waycircuit van Baarlo spectaculaire
races. Voor de stockcar formule
1-coureurs was het de laatste test
voor het EK. Volgens de verwach-
tingen was hetRon Kroonder, rege-
rend wereldkampioen lange baan,
die de zege greep.

Voor Laurents van der Velde uit It-
tervoort bleef de tweede plaats in
de finale hotrods over. De Midden-
limburger deed er alles aan om de
zege te pakken. Na een enerverend
duel wel met de huidige wereld- en
Europees kampioen Jos Kuijpers
uit Best, ging hij als tweede onder
de zwart-wit geblokte vlag door.
Winst was er wel voor Arno Janssen
uit Siebengewald in de standaard-
klasse. Voor het tweede Limburgse
succes zorgde Henk Hanssen uit
Horst door de speedwayklasse op
zyn naam te zetten.

Elvira Becks scoort hoog op sprong

Turnster Goetsoe
grossiert in goud

NANTES - De Sovjetunie mag
dan uiteen zijn gevallen, een feit
blijft dat uit het land dat nu GOS
heet, nog steeds de beste turns-
ters komen. Dat bleek bij het
negentiende EK in Nantes. Tat-
jana Goetsoe, 1,44 meter lang en
34 kilogram zwaar, veroverde
drie titels. De 15-jarige uit Odes-
sa won zaterdag de vierkamp
met 39,275 punten en voegde
daar zondag goud op sprong en
brug aan toe. Verder veroverde
ze zilver op de balk en brons in
de vloeroefening.

Met Tatjana Lisenko (vierde) en
Ljoedmilla Stoyltsjataja (zesde)
had Oekraïne nog twee turnsters
hoog in het klassement. De Wi-
trussische Ljoedmilla Boginska-
ja, twee jaar geleden in Athene
bij het EK eerste in de vierkamp
en zegevierend in de vier toestel-
finales, kwam in Nantes slechts
eenmaal op het erepodium, als
eerste op balk. In Barcelona wil
Boginskaja afscheid nemen met
individueel Olympisch goud.
Vier jaar geleden in Seoul ein-
digde zij in de achtkamp.
De Nederlandse Elvira Becks
eindigde als 28stevan de 74 deel-
neemsters. Een val van de even-
wichtsbalk en een slechte lan-
ding na hetzelfde onderdeel
kostten haar bijna een punt. De
nationaal kampioene, die vorig
jaar september bij het WK in In-
dianapolis met de 27steplaats de

basis legde voor haar olympi-
sche afvaardiging, moest ploeg-
genote Monique Slootmaker
zelfs een plaats voor zich dulden.
Zonder het verlies op de balk
had Becks wellicht bij de eerste
tien kunnen komen. De Nij-
meegse bevestigde haar kwalitei-
ten op de andere drie onderde-
len. Met haar paardsprong be-
reikte zij de toestelfinale, waarin
zij zondag zevende werd. Met de
vloeroefening behoorde zij bij de
beste tien.

„Het ging aan de balk volledig
mis", aldus Becks na afloop. „Ik
weet niet wat het is. Vier weken
geleden in Parys ging ik er ook
na de acrobatische serie af. Ik
was echt wel geconcentreerd."
Trainer Gert-Jan Nieuwstad had
ook geen verklaring. „Wij moe-
ten de komende tijd gewoonkei-
hard werken." Nieuwstad wil
met zijn pupil nog graag naar
een trainingskamp in Frankrijk.
Hij heeft al contacten gelegd om
met de Franse ploeg in Nimes
enkele weken te gaan trainen.
„Het is veel beter wanneer zij
enige tijd kan trainen met turns-
ters van gelijkwaardig niveau.
Nu is zij op Papendal in wezen
alleen bezig." Becks liet zaterdag
een vrijwel perfecte Joertsjenko
zien. Zij kreeg daarvoor een
waardering van 9,900 punten,
een voor een Nederlandse turns-
ter unieke score. " Elvira Becks kreeg op de sprong een voor Nederlandse

begrippen unieke score van 9.900. Foto: EPA

Lewis springt ver
NEW VORK - Carl Lewis, Mike
Marsh en Said Aouita beheersten
zondag de Grand-Prixwedstrijden
in New Vork. Met name Lewis stel-
de duidelijk zijn kandidatuur voor
een nieuwe Olympische titel. Met
de wind in de rug sprong deAmeri-
kaan Lewis 8,72 meter ver. Zijn
landgenoot Marsh zegevierde op de
200 meter in 20,10 seconden. Aouita
maakte twee maanden voor de
Olympische Spelen indruk met een
zege op de mijl (3.58,20).

sport

scorebord
nacompetitie

Eerste divisie:

Groep A:
Heracles-Go Ahead Eagles 1-2
Eindstand:
GoAhead Eagles 4 2 2 0 6 4-2
NAC 4 2 115 4-1
Heracles 4 0 13 12-7
Groep B:
Eindhoven-Den Bosch 2-2

Eindstand:
BW Den Bosch 4 13 0 5 5-3
Eindhoven 4 13 0 5 4-2
Excelsior 4 0 2 2 2 1-5

Finale: Go Ahead Eagles-Den Bosch

Al Unser in slipstream vader Arie Luyendijk gecrasht

Puinruimen in Indianapolis
INDIANAPOLIS - Zo vader,
zo zoon. Al Unser junior was
in 1970 acht toen zijn vader Al
de eerste 'Indy 500-race' won.
Tweeëntwintig jaar later ston-
den ze samen op het podium.
Zoon als glorieus winnaar, pa
als nummer drie. Scott Goo-
dyear werd in de „Unser
Sandwich" verpakt.

De 76ste editie van de Indy 500 zal
de geschiedenis ingaan als een af-
valrace. Slechts een derde van de 33
deelnemers haalde de finish. De ra-
ce werd talloze keren onderbroken
om wrakstukken van gecrashte bo-
lides van de baan te verwijderen.
Bij de ongevallen liepen de betrok-
ken coureurs geen ernstige letsels
op. Ook Arie Luyendijk, winnaar in
1990, bleef ongedeerd na een onge-
val. De 38-jarige Brabander bles-
seerde slechts zijn voet licht.
Unser jr. trad in de tiende start van
de 500-mijlsrace van Indianapolis in
de slipstream van zijn bijna 53-jari-
gevader. Senior staat met A.J. Foyt
en Riek Mears met vier zeges in de
recordboeken van het legendari-
sche autosportevenement en won
op 32-jarige leeftijd voor het eerst in
Indianapolis. Het was een close-
finish, nog nooit eerder vertoond.
Door devele ongelukken duurde de
race over achthonderd kilometer
bijna vier uur. Van de eerste hon-
derd rondjes werd dehelft onder de
„gele vlag" gereden, in een optocht.
De start werd al opgehouden, want
voor Roberto Guerrero eindigde de
race al voordat ze goed en wel be-
gonnen was. Hij raakte tijdens de
opwarmronde van het ovaal en
klapte tegen de hekken. Guerrero
had tijdens de kwalificatieritten een
rondje van 374,13 kilometer per uur
gereden. Dat was voldoende voor
de pole-position.
Guerrero was niet de enige die lig-
gend, maar ongedeerd, op een bran-

card het vier kilometer lange circuit
verliet. Onder hen de favorieten
Riek Mears, vorig jaarwinnaar, Ma-
rio Andretti en Emerson Fittipaldi.
De oorzaak was vrijwel zeker dat
het rubber van de profielloze ban-
den (slicks) op het koude asfalt niet
snel genoeg op de juiste tempera-
tuurraakten.
Michael Andretti domineerde de ra-
ce van het begin tot elfronden voor
het einde. Toen moest de zoon van
Mario met motorpech opgeven. Het
was Unser jr. diemet een wiellengte
voorsprong Goodyear en zijn vader
achter zich hield en een bedrag van
bijna twee miljoen gulden opstreek.

" De voormalige formule 1-coureur Mario Andretti vliegt met hoge snelheid in de muur tijdens de 500 mijl van Indianapolis.
Van de bolide blijft niet meer over dan een brok verwrongen staal. Foto. EPA

Schwantz doorbreekt
succesreeks Doohan

MUGELLO - Kevin Schwantz
heeft Michael Doohan een halt toe-
geroepen. De Amerikaan maakte op
het circuit van Mugello een einde
aan de zegereeks van de Australiër,
die tot de Italiaanse Grand Prix de
vier voorgaande races in de 500 cc-
klasse had gewonnen. Bij de kwart-
liters verstevigde Luda Cadalore
zijn eerste plaats door voor eigen
publiek te winnen. Wilco Zeelen-
berg finishte op een verdienstelijke
vijfde plaats. Voor Hans Spaan was
weinig eer te behalen in de 125 cc-
klasse.
Voor Hans Spaan begint dit racesei-
zoen dramatisch te worden. Zater-
dag zag het er echter voor de Castri-
cummer nogrooskleurig uit toen hy

de zesde trainingstijd had laten af-
drukken. De beste kwalificiatie-
prestatie sinds zijn zevende plek be-
gin vorig jaar in Japan. Het was
lang geleden dat de tweevoudige
vice-wereldkampioen in de lichtste
klasse van de tweede startrij mocht
vertrekken. „Dit geeft vertrouwen",
zei hij nog. Een vastgelopen motor
verstoorde echter al na twee rondjes
wreed alle illusies op een goed re-
sultaat.

Tien keer goud voor
Limburgse atleten

van onze correspondent
MICHEL FRANSSEN

VUGHT - De Brabantse en Lim-
burgse atleten hebben op de Zuid-
nederlandse kampioenschappen in
Vught geen olympische vorm laten
zien. PSV'er Robert de Wit was de
enige uitzondering. De Eindhoven-
se tienkamper won het kogelstoten
met 15.61 meter en het discuswer-
pen met 48.30 meter. Op de 100
meter eindigde hij in 10.94 als twee-
de achter de Bredase specialist Pe-
ter Adams (10.80).

Op de werpnummers had De Wit
prima tegenstand van Swiftatleet
Wim Coenen, net als hem een pupil
van Douwe Smit op deze nummers.
Coenen werd twee keer tweede met

14.65 voor de kogel en 47.84 voor de
schijf.
Weertenaar Richel Keijsers won het
polsstokspringen met 5.00 meter.
Hij miste de vorm van vorig jaar,
toen hij in Sittard het Zuidelijkere-
cord op 5.31 bracht. PSV'er Johan
van Lieshout bleef met 71.84 meter
eveneens ver verwijderd van de eis
voor Barcelona.
De damesvoor de 4xloo meterploeg
konden evenmin overtuigen, ook al
verbeterde Jacqueline Poelman het
nationale meisjesrecord tot 11.46.
Nellie Cooman kwam niet verder
dan 11.51. Vier jaar geleden was ze
nog goed voor 11.08.
De Limburgse atleten oogstten sa-
men 23 medailles in Vught. Vijf
gouden, tien zilveren, en acht bron-
zen. De zege van hamerwerper Lui-
gi Bellu (54.78 mtr) was voorspel-
baar. Paul Hagedoren debuteerde
op de 5000 meter met een titel in
14.47.71. De net achttien geworden
Leonie Berden van AV Tegelen ver-
raste bij de dames in positieve zin
door met 38.92 meter royaal het dis-
cuswerpen te winnen. De twee jaar
oudere VivianRuijters liep met een
tijdvan 10.01.92 een volwassen 3000
meter.

Van de Marel
domineert
ELE-rally

EINDHOVEN - De 29ste editie van
de ELE-rally werd gewonnen door
Jan van der Marel in een Ford Sier-
ra Cosworth 4x4. De 48-jarige hoog-
lander domineerde de wedstrijd
van start tot finish. De zevenvoudi-
ge Nederlandse rallykampioen was
met navigator Antoon Reurings on-
aantastbaar. Eddy van den Hoorn
deed met navigator Johan Find-
hammer goede zaken. Met de Ford
Sierra Cosworth 4x4 pakten ze de
derde plaats in de eindrangschik-
king en de overwinning in groep N.
Ondanks een botsing tegen een
boom op klassementsproef Luyks-
Gestel. Van den Hoorn gaat nu
ruimschoots aan de leiding in het
internationale open NK.

Henk Vossenreed ondanks een lek-
ke band en remproblemen in een
uitstekende wedstrijd naar een ne-
gende plaats in de Mitsubishi. Deze
prestatie werd beloond met een
tweede plaats in de kampioen-
schapsstand. Maurice Bergsteyn en
Rene Smeets verloren op klasse-
mentsproef Son door een lekke
band ruim twee minuten. Hierdoor
vielen ze met de Opel Corsa buiten
de top tien. Theo Knoop en Paul
Boesten zagen een hoge klassering
door twee lekke banden teniet ge-
daan. Het Eygelhovense duo Daut-
zenberg-Ramakers reed met de
standaard Opel Kadett GSII6V on-
danks wat foutjes en kleine techni-
sche problemen naar een 27ste
plaats.

Van den Berk als vanouds
DEN HAAG - John van den Berk heeft na een fel duel met de Ameri-
kaan Talion Vohland zondag de Grand Prix van Hongarije 125 cc gewon-
nen. De voormalige wereldkampioen motorcross boekte in Kaposvar de
eerste zege dit seizoen. Hoewel Pedro Tragter minder punten scoorde
dan gewoonlijk, bleef de Nederlander leider in de rangschikking. Dave
Strijbos zakte van de tweede naar de derde plaats. Hy wisselde met team-
genoot Albertijn.
John van den Berk won in Hongarije twee van de drie manches. In de
eerste omloop finishte hij als derde. Achter Vohland en Bartolini. Dat
tweetal joeg Van den Berk in detweede omloop op, maar deNederlander
bleef koelbloedig, maakte geen fout en werd als eerste afgevlagd. Ook in
de laatste ronde werd hij belaagd door Vohland. Van den Berk toonde
evenwel zijn klasse zoals in zijn gloriejaren.
De Amerikaan weigerde te capituleren, maar was in de slotfase niet be-
stand tegen een uiterste krachtinspanning van de Nederlandse Suzuki-
coureur. „Ik wist dat de winnaar van de laatste manche de dagprijs zou
pakken. Ik heb het juiste moment afgewacht om toe te slaan," aldus Van
den Berk.

KNAU vecht
NOC-besluit a
NIEUWEGEIN - De afl
nie gaat in beroep tegeiw—
slissing van het Necfl
Olympisch Comité tweeß
honlopers (Tonnie Dirksl
ne van Schuppen) nw
Barcelona af te vaardigen
voorzitster Anny Schmita
terdag in Maassluis wete»
een gepeperde brief nA,
NOC gaat. Dirks kondig»
week al aan juridische ij
te nemen. Met Marti ten 1
John Vermeule wil hij i
alsnog kwalificeren vc
Olympische tien kilomete

Heike Henkel in vorm
STRAELEN - De Duitse
Heike Henkei en Ilke VI
hebben tijdens de Olyn^
selectiewedstrijden in £ °voor mondiale seizoen' J*tgezorgd. Henkei won he ' <springen met 2,00 meter. '*da wierp de discus 68,82
weg. Beste discuswerper '<mannen was Lars Riedce
verwachting in Barcelo'
belangrijke concurrent v0
de Bruin. Wereldkampiof
del wierp 65,96 meter. I
pisch kampioen Jürgen P'
eindigde als tweede rnetr*
ter precies.

Pu

Gillingham zwe
Europees recon
SHEFFIELD - De Britse C(
mer Nick Gillingham heef k.
dag in Sheffield het Eui 'record op de 200 meter Sj,
slag twee keer verbeter v,
kwam tijdens de series j|
Olympische kwalificati j
strijden uit op een tij<
2.11,98. In de finale dook fu
onder met 2.11,62. De oudefpese toptijd stond op naaij
de Hongaar Norbert RozS?
vorig jaarbij de wereldtite^
2.12,03 liet afdrukken. v

Karatetitels
voor Debby Bo
AMSTELVEEN - Tijde*
Nederlandse karatekamï
schappen shotokan, het otm
pend en onbeschermd, hef
Geleense Debby Bos eerM
belslag behaald. Zij werd rj
lands kampioene bij de M
zowel bij het kumite als hef!
By de heren werd Guido Ij
kers uit Ulestraten Neder]
kampioen in het kumite, *j
diens clubgenoot Raymof_
wengkan uit Beek het zilvj
eiste. De Geleense Desi f
sen behaalde brons bij he
dames.

Danny Harris
beschuldigd
NEW VORK - De Amen*"
atleet Danny Harris hangl
schorsing boven het hoofd'
gens de New Vork Times >5
ris bij controle betrapt of
ping. Indien test en c'
expertise uitwijzen dat *
heeft gepakt, zal hij voo
jaar worden uitgesloten. **werd acht jaar geleden tijd*'
Olympische Spelen in Los f

les tweede op de 400 metef
den.

Dode op Suzuk
SUZUKA - De Japanse'coureur Hitoshi Ogawa is Z*
aan zijn verwondingen o
den. De Japanner (36) t*
gewond tijdens de Formul^race op het circuit van SU*
Hy raakte met zijn wagen $
slip en knalde vol in deJj
rails. Met ernstig hoofd*!
werd hij uit het wrak gej\
Kort na aankomst in het ii\
huis overleed hij. Ogawa 5
ingeschreven voor de 24 u^
Le Mans op 20 en 21 juni.

sportkat

" IJSHOCKEY - De A^kaanse IJshockeybond
Tim Taylor voorgedragen
coach van het Olympisch jj
voor de Winterspelen van "
hammer in 1994.

" ATLETIEK - Marko fl ?
heeft de VS de 800 meter tij"
een universiteitswedstrijd
1.46.33 gelopen.

" BRIDGE - Het GroA
bridgeteam Everts/Muldel^kade/Coppens is winnaar éej
den van het open Nederl*(
kampioenschap teams vl?id
winst in de finale op de LelöjlJ
ren Hoogenkamp/Verhees/rJ
De Bruin. Het nationale
met Leufkens-Westra, De
en Mulder werd derde.

tl" BOKSEN - De ArgenW,J
bokser Wilfredo Andrade té jJ
dag overleden aan de ë^oMvan een hersenletsel. De *»' Jge Andrade raakte afgeht 4
maandag tijdens een geve^fl
gen routinier Hector Patri
tiende ronde in coma.

(ADVERTENTIE)

777 \. \
M7NEDERLAND TO\/w - Wf OOSTENRIJK \/ v* woensdag 27 mei - 20.00 uur V

STADION DE BAANDERT
SITTARD

Een van de laatste oefenwedstrijden van het Nederlands elftal
vóór deelname aan hetEuropees kampioenschap in Zweden.
Ukunt deze belangrijke wedstrijd live meemaken in eigen
provincie!
Exclusieve kaartverkoop voor deze interland
bij allekantoren van hetLimburgs Dagblad M\ MPT 5len VW-Vaals en VW-Simpelveld. :<tr*W'

Entreeprijzen: staan Noord ’ 20,- Y^<A%y^^'
staan Zuid I ’ 20,- Qfc $0^
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België
Cercle Brugge en Club Brugge heb-
ben met een gala voorsteling de
Belgische competitie beëindigd.
Verdedigen was niet toegestaan.
Aanvallen wel. Het duel eindigde
zondag voor 25.000 toeschouwers in
5-5. Club werd vorige week al zeker
van de landstitel. Er vielen veel
doelpunten op de slotdag. Standard
Luik versloeg Lierse met 8-2, KV
Mechelen won met 5-1 van FC Luik.
Anderlecht eindigde in misère, ver-
lies (0-1) bij FC Antwerp. Ander-
lecht, Standard Luik en KV Meche-
len zijn zeker van Uefabekervoet-
bal. Bij bekerwinst van Standard
Luik of KV Mechelen gaat de Uefa-
plaats naar FC Antwerp. AA Gent
eindigde gelijk met FC Antwerp,
maar won twee wedstrijden minder.
De Gentse ploeg kan alleen via be-
kerwinst in Europees verband uit-

komen. Aalst en Kortrijk degrade-
ren.

Italië
AC Milan is de eerste ongeslagen
kampioen van Italië geworden. De
ploeg bekroonde het seizoen meteen imponerende overwinning van
8-2 op Foggia. Foggia, al acht maan-
den zonder nederlaag, leidde bij
rust met 2-1. In een prachtige twee-
de helft liep AC Milan met fonke-
lend spel uit naar 8-2. Na de gelijk-
maker, door Güllit met een knap
schotvan afstand, was de kampioen
niet meer te stuiten. Van Basten,
evenals Rijkaard door voorzitter
Berlusconi opgedragen het slotduel
mee te maken, voegde op de laatste
speelronde nog twee doelpunten
aan zijn totaal toe. Hij werd topsco-
rer van de serie A met 25 treffers.

Spanje
Real Madrid voelt de hete adem van
Barcelona nadrukkelijker dan ooit
in de nek. Na het gelijkspel zater-
dagavond van de ploeg van Leo
Beenhakker bij Osasuna (1-1), greep
de kersverse Europacup-winnaar
tegen Valladolid wèl de volle winst
(0-6). Het verschil tussen beide
kemphanen is daardoor terugge-
bracht tot één punt.
Het was alleen maar aan Butrague-
no te danken dat Real bij Osasuna
niet nog harder viel. Want vier mi-
nuten voor het laatste fluitsignaal
scoorde 'El Buitre' met enig geluk
en ontsnapte Real aldus met 1-1.
Barcelona speelde, ondanks de
feestelijkheden van de afgelopen
dagen na het behalen van de Euro-
pacupvoor landskampioenen, zoals
een trotse Europacupwinnaar dat
behoort te doen: met klasse. Stoich-
kov, Koeman en Nadal scoorden al-
ledrie tweemaal en met de 0-6 ne-
derlaag kwam Valladolid nog goed
weg.
Omdat ook Atletico deMadrid thuis
met 2-1 van Logrones won, blijft de
spanning in de Spaanse eerste divi-
sie met nog twee wedstrijden volle-
dig gehandhaafd. Real Madrid staat
nog wel eerste met 52 punten, maar
Barcelona heeft slechts een punt
achterstand en Atletico twee. Zater-
dag staat Real de zeer moeilijke
wedstrijd thuis tegen Valencia te
wachten, de ploeg die de afgelopen
weken steeds weer met grote cijfers
won. Deze keer was de ploeg van
Guus Hiddink met 3-1 veel sterker
dan de nieuwe club van Bert Ja-
cobs, Sporting de Gijon.

" Doelman
Jörg Sievers

van
Hannover

is
dolgelukkig

met de
DFB-beker.

Foto: REUTER

ennisbekervoor Spanje
)HAAG - De Spaanse tennis-
' heeft de wereldbeker voor!' gewonnen. In de fina-

-11Düsseldorf werd Tsjechoslo-
"le opvallend gemakkelijk ver-
-3* met 3-0.
l

J^as de derde keer dat Spanje
**t gravel van de Rochus-club
jL^e beker naar huis keerde.
'J° Sanchez en Serge Bruguera'6r> ongeslagen in het toernooi.

"^ Sanchez presteerde buiten-on. Hij versloeg onder meer
f*g en Forget, beiden behorend
*top tien.

Mden de beste tennissers zich
Garros voor in Düssel-

[de subtop kwam aan de start
De Braziliaan Oneins

'tiet de eindzege aan de haal.
insloeg in de finale de Italiaan

met 6-2 6-4. Goed voor de
r^e van 34.500 dollar. Oneins,lh- de kwart eindstrijd Andres
"**, de winnaar van Roland

1990, uitgeschakeld.

Louwen hadden toernooien in
ll^ en Straatsburg. De top be-
/*e zich in afzondering voor. Of

kwamen in actie op het gala in
sporthal Bercy voor een liefdadig
doel. Daar stond Yannick Noah in
de finale tegen Steffi Graf. In een
unieke, hilarische show versloeg
Noah zijn opponente met 10-3. Na
de wedstrijd demonstreerde Noah
zyn zangkwaliteiten in een bruisen-
de show. Hij werd muzikaal bijge-
staan door de gitaristen Pat Cash,
John McEnroe en Mats Wilander.

In Luzern won Amy Frazier in de
eindstrijd met 6-4 4-6 7-5 van de
Tsjechoslowaakse Radka Zrubako-
va. In Straatsburg behaalde Judith
Wiesner haar derde toernooizege.
De Oostenrijkse versloeg Naoko Sa-
wamatsu uit Japan met 6-1 6-3.

TC 2 degradeert
- In de landelijke tennis-

J^titiezyn zondag de eerste be-ogen gevallen. In de gemengde
ij^titie degradeerde uit de twee-

SLTC 2. Uit de vierde
t* is Rulec uit Heythuyzen ver-

In de vijfde klasse konden, bree en Rulec 2 zich niet hand-
ig- In de zesde klasse is een
|. team kampioen gewor-
<j "apid 2 uit Schaesberg. Gede-
erd zijn: Herkenbosch. de
l^t 3, Munstergeleen 2, Weert-ó Velden 2. Kampioen in de ze-se klasse en dus volgend jaar in
(n sde klasse spelend zijn: Huls-
H', Wessem 2, Bosdael, Wimble-
£ 2, Blerick 7.
(j herencompetitie is Ray Pric-
is^a een jaar weer uit de eerste
iJ^ verdwenen. Uit de tweedee zijn Venlo en Panta Rhei ge-
beerd. Brunssum, Gennep en
)l, cc moeten het volgend jaar
iJ^asse lager in de vierde klassesPelen.

aevennaar EHC
tC^LEN - Roger Raeven komt
tj^d seizoen uit voor EHC. De
\W had afgelopen jaarreeds de
(fj(ïje om bij de Hoensbroekse

te spelen, maar kreeg
sfeen groen Ucht deKNVB-

* klasser Heer heeft zijn selec-
ta°°r het komende seizoen ver
tytj, van de huidige selectie ver-
ft) »n Chris Reneerkens (Veldwe-
fe Marcel Reijnen (MXC), Frank
W^n (De Heeg). Naar Heer ko-
Sm °6er Wijns (Scharn), Ray-
H)rjlvan de Boom (Wellen, B.) en
l *-hlen (Sittard).

K 7<3 mont ""et naast Bernd Kör-
E^Ok N> ook Reno Walraven
bftf komen. Patrick de Mey
li_L ekt naar Kolonia.
Plj^d van de Heuvel van Linden-
K ,jel heeft een contract getekend
ft, e Belgische club Padro Eijs-

BC|.eri-doelman Marcel Maessen
[K lvolgend jaar bij hoofdklasser
l^ii *°P zy*n Deurt de talentvol-
le^ Sddoelman Roy Derksen naarV ~JeUgd van Roda JC ziet verkas-

sport

arcelona nadert Real Madrid tot op een punt

Hannover verrast
Mönchengladbach

te.LiIJN - Hannover 96, de nummer vijfvan de tweede Bun-
'a, gaat Europa in. De club uit Nedersaksen veroverde de
te beker. In de finale tegen Borussia Mönchengladbach
in 120 minuten niet gescoord. Doelman Sievers van

'over stopte twee strafschoppen, doelman kamps van.e ssia één (4-3).

n *s de tweede keer in de histo-
Sf de Duitse bekerstrijd dat
ïfrb uit de tweede Bundesliga
ef de 'Pokal' vandoor ging. In. 'as Kickers Offenbach de eer-
2^b. Het verraste in de eind-
r "t Köln. Voor Hannover was
e s tweede grote triomf in het
il't van de club. Bijna veertig
steleden, in 1954, werd het
i kampioen.

*Üjn was doelman Jörg Sie-
e held. De 28-jarige sluitpost
* zy'n club naar de eindstrijd.
'Uel tegen Werder Bremen in

finales werd eveneens door,'hoppen beslist. Sievers stop-

" Schot van Bremen-speler 80-,fcrder plaatste zich ook voor

' 'üropese bekertoernooi voorMinnaars door de winst op AS
lfco (2-0) in de eindstrijd van
,l>aCupll. .
**e bekertoernooi was het toer-van de strafschoppen. Ook de

' eindstrijd tussen Borussia'hengladbach en Leverkusen
van de stip beslist. Uwe

's dook vier strafschoppen
*verkusen uit het doel. In Ber-
eid hij zijn club andermaal in
*e. Nadat Pflipsen van Borus-
f derde strafschop had gemist,

stopte Kamps het schot van
Freund. Sievers pareerde daarna de
inzet van ex-international Fach,
waarna Schönberg de beker veilig
stelde voor Hannover 96. De tweede
Bundesliga-club verdiende de be-
ker omdat het de wedstrijd lang on-
der controle had en de meeste kan-
sen creëerde.

Den Bosch en Eagles in
finale van nacompetitie

Van onze sportredactie

EINDHOVEN - BW Den Bosch
en Go Ahead Eagles spelen woens-
dag de eerste wedstrijd in de finale
van de nacompetitie. In het Philips
Stadion hielden de Bosschenaren
EW Eindhoven na een spannende
en turbulente wedstrijd op 2-2, vol-

doende voor deeindoverwinning in
poule B. In poule A ging de eindze-
ge naar Deventer. Go Ahead Eagles
plaatste zich zaterdag al op curieuze
wijze voor de barrage om een plaats
in de hoogste divisie.Heracles werd
met 2-1 verslagen door twee doel-
punten van Jeroen Boere.
BW Den Bosch kwam tegen Eind-
hoven na twintig minuten aan de
leiding door een afstandschot van
de uitblinkende Jos van Eek. De
Eindhovenaren hadden enige tijd
nodig om deze tegenslag te verwer-
ken. In de tweede helft trokken ze
met de gehele ploeg ten aanval. Vijf
minuten na de pauze schoot Wasi-
man van elf meter raak, nadat Dou-
fikar binnen het strafschopgebied
was gevloerd door Netten. 1-1.
Eindhoven had op dat moment nog
één doelpunt nodig. Vroomans, in
het veld gekomen voor Goudmijn,
verlengde een hoekschop-naar Dou-
fikar die eenvoudig kon intikken
2-1. De nog resterende speeltijd ver-
liep als bedacht voor een thriller.
Beide ploegen kregen mooie kan-
sen, er waren twee rode kaarren
(Van Schijndel en Doufikar) en het

begin van een rel op deBossche tri
bune.

Op het moment dat het feest bij de
Eindhovense aanhang al begonnen
was, kreeg Bosschenaar Van
Schijndel een verdwaalde bal voor
zijn voeten. Droog schoot hij de bal
langs doelman Van der Sleen en
loodste daarmee BW Den Bosch in
de finale.

Go Ahead Eagles kwalificeerde zich
wel op zeer merkwaardige wyze.
Byna anderhalf uur lang werd het
team van Jan Versieyen compleet
van het veld gespeeld door Herac-
les, dat evenwel verzuimde om een
serie van kansen te benutten. Spits
Boere was de gevierde man bij de
Deventenaren. Hij stond zaterdag
twee maal op de goede plek. Al na
drie minuten rondde Boere een
voorzet van Heering kundig af en
veertien minuten voor tijd nam hij
de bevrijdende treffer voor zijn re-
kening. Tussen die twee uithalen
dicteerde Heracles het spel, maar
meer dan een gelijkmaker leverde
het overwicht niet op.

Van Home en GTR/NIP veilig

Ready behoudt
minieme kans

HEERLEN - De Maastrichtse ten-
nisclub Ready maakt nog slechts
een theoretische kans op klassebe-
houd. Door het 5-3 verlies tegen
Pellikaan Tennis en de maximale
8-0 nederlaag van Leimonias 2 te-
gen de kampioen Halfweg rest Rea-
dy het nog een laatste strohalm.

Coach John van Heek: „Als we zon-
dag in Den Haag met 6-2 zouden
winnen van Leimonias 2 dan ko-
men we gelijk in punten. Door het
onderlinge resultaat blijven we dan
in de eerste klasse".

Van Heek was niet tevreden met de
partij van gisteren. „ledere week is
er wel iemand die onder de maat
speelt. Ditmaal was dat Stephanie
Gomperts die drie nederlagen
leed". In het enkelspel verloor het
Haagse Ready-lid met 6-4, 6-3 van
de Sittardse Evelyne Dullens. Ook
in het damesdubbel zorgde Dullens
samen met Jetske Houtepen voor
een punt voor het Brabantse Pelli-
kaan Tennis. In het gemengd dub-
bel kon zij haar trilogie niet volma-
ken. Met Mark Beyers verloor ze
van Nadine Vanormelingen en Pas-
cal Hos (4-6, 6-2, 6-3). Voor de twee
andere Maastrichtse punten zorg-
den Pascal Savelkoul in de single.

Van Home-coach Hill Beekman
won met 5-3 van Joy Mozaiek. Ma-
rinka Bartels zorgde voor de meeste
punten. Zij won drie keer. Pasealle
Druyts won haar single. Het heren-
dubbel Hans Peter van Oirschot

lijkt nu bijna een vast punt, on-
danks dat Janssen licht geblesseerd
was.

In de afdeling 2 heeft GTR/NIP zich
door de 6-2 zege op Hillegom veilig
gespeeld. De twee dubbels van Ste-
fan Koch werden verloren.
In de afdeling 2 van de tweede klas-
se heeft SLTC nog een kleine kans
op het kampioenschap. Tegen con-
current Presikhaaf uit Arnhem
staat het na zes van de acht partijen
4-2 voor de Arnhemmers. Manon
Beltgens won met 6-2, 4-6, 6-4 van
Martine Vossenberg. Tony Bok-
horst liet bij 6-5 in de derde set te-
gen Chris Vermeeren twee match-
punten liggen. In de tiebreak won
hy toch nog met 7-4.

In de eerste klasse van de heren-
competitie komt het kruisings-
weekeinde voor de landstitel weer
dicht bij voor Nieuwenhagen. Te-
gen Ray Prickers werd een 4-2 zege
behaald. Voor de Weerter formatie
betekent dit de degradatie.

In de hoofdklasse heeft Gijs Verhei-
jen met Ramele gelijkgespeeld. Hy'
won zelf met 7-6, 7-5 van Jos Koe-
man. Ook in de dubbels zorgde hij
voor twee winstpunten. Het 'Lim-
burgse' team van Volley in de
hoofdklasse is door de 7-1 nederlaag
tegen Frisselstein gedegradeerd.
Anique Snijders zorgde met Arme-
marie Mikkers in het damesdubbel
voor het enige Eindhovense winst-
punt

Bondscoach Osim
neemt ontslag
BELGRADO -'ivica Osim, de
bondscoach van Joegoslavië,
heeft drie weken voor het begin
van de strijd om de Europese ti-
tel in Zweden ontslag genomen.

Italië met
drie debutanten
MILAAN - De Italiaanse bonds-
coach Arrigo Sacchi heeft drie
debutanten opgenomen in zyn
selectie. De vroegere trainer van
AC Milan nodigde Alberto di
Chiara (Parma), Roberto Galia
(Juventus) en Giuseppe Signori
(Foggia) uit de trainingsstage in
de Verenigde Staten van 31 mei
tot 6 juni mee te maken.

Michel Kreek
moet rusten
DEN HAAG - Michel Kreek
moet enkele weken rust houden
om zijn buikspierblessure te la-
ten herstellen. Dat is hem gead-
viseerd na medisch onderzoek in
Zeist. De blessure is een gevolg
van overbelasting.

Bondscoach GOS
vertrekt na EK
MOSKOU - Anatoü Bisjovets
vertrekt na het EK in Zweden als
bondscoach van het Gemenebest
van Onafhankelijke Staten
(GOS). Bisjovets, die na de WK
van twee jaar geleden in Italië
Lobanovski opvolgde, verklaar-
de dit in een televisie-program-
ma. In Zweden is het GOS één
van de tegenstanders van het
Nederlands elftal.

Boavista wint
Portugese beker
LISSABON - Boavista heeft
zondag de nationale beker van
Portugal gewonnen.De ploeg uit
Porto versloeg in de finale FC
Porto, eerder al kampioen ge-
worden, met 2-1. Het was de vier-
de keer dat Boavista de beker
won.

Viscaal vervangt
Van Vossen
bij Oranje
ZEIST - Bondscoach Rinus Mi-
chels heeft Eric Viscaal toege-
voegd aan de uit twintig man be-
staande selectie van het Neder-
lands elftal, die maandag in
Noordwijk begint aan de voorbe-
reiding op de Europese titelstrijd
in Zweden. De aanvaller van AA
Gent kwam zondag alsnog in
beeld na het wegvallen van Peter
van Vossen. De speler van Beve-
ren, meldde zich af wegens een
trombose in de arm. Hy zal met
medicijnen moeten herstellen en
mag gedurende de genezing
geen contactsport beoefenen.

Roda wint
in Qatar
DOHA - Roda JC heeft de twee-
de wedstrijd tegen de nationale
ploeg van Qatar met 2-1 gewon-
nen. Beide doelpunten werden
gescoord door Stefan Jansen. Di-
rect na afloop van het duel keer-
de de ploeg van trainer Adrie
Koster terug naar Nederland.

" De Al-junioren van Roda JC
zijn op het internationale jeugd-
toernooi van Wilhelmina '08 in
Weert als derde geëindigd. Het
toernooi werd gewonnen door
Willem 11. De eindstand was: 1.
Willem II; 2. RKC; 3. Roda JC; 4.
Lommei (B); 5. Wilhelmina '08;
6. Helmond Sport.

" Morgen speelt het tweede elf-
tal van Roda JC de laatste com-
petitiewedstrijd tegen Eindho-
ven 2. Aanvang 19.30 uur.

Armemarie Cox
in olympische vorm
AMSTERDAM - Sinds Armemarie
Cox naar Australië is geëmigreerd,
behaalt het vijfde continent tal van
zeges bij het kanovaren voor vrou-
wen. Onder haar tegenwoordige
naam Arme Wood won ze afgelopen
weekeinde tijdens de Bosbaan-
regatta in Amsterdam driewedstrij-
den.
De geboren Roermondse is in ieder
geval zeker van deelneming (voor
Australië) in Barcelona. Arme Wood
won zowel de 500 als de duizend
meter. Met haar partner Lynda Leh-
mann was ze ook de beste op de ki-
lometer. Wood pakte vier jaar gele-
den, toen ze nog Cox heette, brons
tijdens de Spelen in Seoel.

Haar Nederlandse collega's Mare
Weyzen en Jan-Dirk Nijkamp moe-
ten over drie weken in Parijs bewij-
zen dat ze de reis naar Cataloniëverdienen. De twee, als enige Ne-
derlandse kanovaarders op het
vlakke water genomineerd voor de
Olympische Spelen, presteerden
matig.

Maastrichtenaar Mare Weyzen: „We
hebben sinds Mechelen heel zwaar
getraind. Zonder een dag rust. De
basis is gelegd. Vanaf nu gaan we
iets rustiger te werk, zodat we in
Parijs kunnen pieken".

Even de zorgen vergeten

" Marco Boogers, in de jongste maanden niet altijd even gelukkig met de gang
van zaken bij Fortuna Sittard, kon zaterdag even al zijn zorgen aan de kant
schuiven. De aanvaller trad in Dussen in het huwelijk met Patricia van Ham en
heeft de zorgen rond zijn voetbaltoekomst even voor zich uit geschoven.

Foto: COR VOS
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06-iijnen

TELEKRANT
06-320.320.00

Het allereerste en makke-
lijkste 06-nummer in Neder-
land. Dames en (vaak heel
jonge) meisjes doen hier

hun eerste sex-contactver-
zoek. Succes is op deze lijn

verzekerd, ’ 1,- p/m.

Top Sex
2 handen vol, 37,5 cphm
06-320.325.25

S&M Liveßox. Er is tussen
13 en 17 uur een bazin op

de Box. Durf je!37,5 cphm
06-320.320.65

Straatmeiden. Handwerk en
Frans. 37,5 cphm

06-320.320.77
Grieks Zappen! Van achter-

kant naar achterkant!
37,5 cphm

06-320.327.17
Overdag elegant en chique.
's-avonds als een... 35 plus

sex. 37,5 cphm

06-320.323.56
37,5 cphm RIJPE donkere
vrouw! Ze draagt graag rosé

doorzichtige slipjes!
06-320.323.46

Ruige wilde Sex!
06-320.320.53

HARD rooie lampen sex!
Doorzichtige lingerie!

37,5 cphm

06-320.320.52
Sexy meisjes 18 jr., 37,5 c p
h m. Strakke dunne lingerie.

Lesbische
meisjes 18

37,5 cphm 06-320.320.37
Hete sexmeisjes

37,5 cphm. Kom je spelen

06-320.320.22
Sex voor 2
hete jongens& meiden
direct apart, ’l,- p.m.
06-320.325.00

Adressen
Ze geven hun ades en tele-
foonnummer, vertellen wat

over zichzelf en wachten dat
jij ze beft.

320.322.23
06/100 cp.m.

06 Gay Café
Limburg

De box met al jarenlang de
meest spannende afspraken

50 cpm

06-320.327.55
GAY-TALK

Voor 75 cp.m. een leuk af-
spraakje regelen of 'n heet

sexgesprek voeren? Bel
voor dichtbij: 06-320.322.26

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

SM Limburg ... 325.18
Jack off privé ... 321.16

Darkroom ... 324.16
Gay pervers ... 329.16

Travestie ... 325.09
Transsexueel ... 321.36

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

Studentensex ... 327.56
’l,-p.m. Pb. 75141 Adam

Telezoenen
kan Live! Lekker live tele-

zoenen tot diep in de nacht
met Anneke, Dominique,

Anita en Dolores?
06-340.340.50 (75 cpm)

Tele (live)
Massage? Lekker live een

massage met Desiree, Carla
Inge of Joyce door de tele-

foon? Draai dan:
06-340.340.11 (75 cpm)

245 hete
meisjes geven hun telefoon-
nummer aan je door en wil-
len graag 'n (sex)afspraakje

met je maken.
06-96.45 (75 cpm)

Sex-kontakt?
Trek in een afspraakje met
een meisje die graag een
middag of een avondje met

de (B ) bloot gaat?
06-320.320.87 (75 Ct.p/m)
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
Stiekem üvevrijen. Tot diep

in de nacht lekker 100% Live
/Vrijen met Debby, Myra of

Joan? Bel dan snel. 75 cpm.

06.340.340.10.
Ze vertelt

haar telefoonnummer, iets
over zichzeff, haar adres,

vraagt of je langs komt of bij
jou raag komen.

06-9685 - VOO Ct p/m

lust. live. lekker
Houd jevan lekker, houd je

van snel, bij de heetste
familie doen ze dat wel!
06-320.330.73 ( 75 cpm)

*Romy*
06-320.331.04 - 75 et p/m

Bel mij alleen als niemand je
kan zien of horen en doe

precies wat ik je vraag

Livesex
wij zijn Simone en Linda, 2
meisjes v. 18 jr, wij hebben
onze eigen 06-lijn en vertel-
len jouover onze allereerste

sexavonturen.
06-96.70 (50 et. p. Vz m.)

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

Sexlijn 10
Jarretels.. 06-320.320.10

Ruige Sex.. 06-320.320.50
Ondeugend. 06-320.321.10

Call me 50 c.p.h.m.

Nu al: 610!
vrouwtjes vertellen wie ze

zijn, wat ze lekker vinden en
geven dan hun tel.nummer

aan je door!
06-340.310.10 (75 cpm)

Volop Live
Tele/vrijen

met Joke, Vanessa en
Jenny. Lekker 100% live!!
06-320.320.84 (75 cpm)

Pak ons live!
Wij zijn Angel, Amanda en
Jenneferen wij zijn gek op
pure sex! 06-320.320.86

(100 cpm)

Meisje 24 jr.
Wil dolgraag sex per tele-
foon of privé bij mij thuis.
06-320.324.96 (75 cpm).

Direkt contact
Met jonge meiden of rijpe

vrouwen. Ons telefoonnr via
06-320.324.97 (100 cpm).

Als Inge de man

in natura
betaald, komt ook de jongen

en..
06-320.340.88 (50 Ct.p.Vzm)
Als een getrouwd blondje na

een half jaar haar
naakte lijfje

laat zien aan de buurjongen.
06-320.340.55 (50 ct.p.Vzm)

Filmtest.
Sonja en de naakte boys die

haar voor en achter..
06-320.340.45(50 et.p. 1/2m)
Streng lesje voor een lastig

meisje.

"Spreidstand!"
06-320.340.33 (50 Ct.p.Vzm)
Een meid op naaldhakken

leert Ada wat lesb.
SM betekent.

06-320.340.22 (50 Ct.p.Vzm)

Vrouwtjes
en meisjes zoeken voor
straks sexkontakt, vraag

naar hun telefoonnummer.
Bel nu: 06-9661 - 75 et p/m

Trek alles uit!
De vreemde man die Anky

in het bos volgde..
06-320.340.01 (50 Ct.p.Vzm)

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

ook het bed in willen. 75cpm
Stella vergeet haar man met

een blond buurmeisje.
Lesbisch.

06-320.329.25 (50 Ct.p.Vzm)

'n blonde meid
gaat door het lint met een

veel oudere man.
06-320.326.92 (50ct.p. 1/2m)
Als de man haar band heeft

geplakt, betaalt ze
zonder slip

06-320.323.85 (50 Ct.p.Vzm)

Vluggertje
Wendy beleeft een

heet hoogtepunt
06-9662 - 75 Ct p/m

Oh meneer wat lekker., dit is
fijner dan werk

06-320.321.32 (50 Ct.p.Vzm)

Gewillige meisjes en vrouw-
tjes willen alles met jou doen
Vraag naar hun tel.nr. voor

een hete
Vrijpartij

06-320.330.45 (75 Ct.p/m)
Debbie's Sexdating maak 'n
afspraak met haar meisjes.

75 et p/m
06-350.222.23
**Gay Privé**

Ben je op zoek naar een
heet afspraakje met een

lekkere jongen? Of voor 'n
opwindend gesprek met een

lekkere knul. Bel snel
06-9614 - 75 et p/m

Waar gebeurd,
echt live

06-320.327.01 (75 et.p/m)

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)
Afspreekln 06-9533 75 cpm
Onderdanige jongens bellen

met strenge mannen
S.M. voor 2

06-320.329.99 (75 et. p/m)

Homokontakt
Zoek je 'n hete jongen?

06-320.330.18 (75 et.p/m)

06-9511
Duik in bed met 'n hete meid
vraag haar tel.nr. - 75 et p/m

Vrije meiden
zoeken regelmatig

sexcontakt
06-320.320.55 (75 Ct. p/m)

Evelientje
toen ze haar rokje liet

zakken... 06-9530 - 75 cpm
Pascale bovenop de tafel

Keukensex
Bel 06-9602 - 75 cpm

Slippertjes
meisjes zoeken sexcontact!
06-320.320.36 (75 Ct.p/m)

Uitdagend
Vrouwtje zoekt een wild

avontuurtje.
06-9663 - 75 et p/m.

Op zn Frans
Debbie: de eerste keer, Oh

wat lekker
06-9664 - 75 et p/m

06-9665
Hete meisjes willen sex-

kontakt met tel.nr. 75 et p/m
Suzanne heeft

hele grote...!!
06-9667 - 75 cpm

Wie wil ze vasthouden.

Homo-jongens
Hoor ze TEKEER gaan

06-320.330.88 - 75 et p/m

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

I 06-320.330.91 - 75 et D/m

Meisjes
willen sex-ervaring opdoen
06-320.330.43 ■ 75 Ct p/m

300 meiden
zoeken een heet slippertje.
06-320.321.44 (75 Ct.p/m)

Sex voor twee
direkt kontakt met meiden,

en hete vrouwtjes.
06-320.330.46 (75 Ct. p/m)
Meisjes willen bijverdienen

Sexadressen
06-320.330.60 - 75 Ct p/m

Sexkontakt:
Zoek jij tel.nrs. van allemaal

heerlijke hete meisjes?
06-320.330.42 - 75 cpm.

Bi-sex
voor 2 direkt apart met een

heet meisje of 'n lekkere
jongen

06-320.330.87 - 75 et p/m

Kontakten/Klubs

SEX-O-THEEK LIBERTA
Privé Club met 10 jonge, sexy meisjes van 18-28 jaar in

Lingerie, Tangaslip en Topless
Aanwezig Lana brunette 4 blondines Carla, Brigitte Marcia

en Kristien. Rosie lang, slank en getint. Nadin halfbloed
met grote borsten, Anna lekker mollig. En onze franse

sterren Chantal en Sofïe (DD-cup).
Net als altijd 3x relaxen met 3 verschillende meisjes voor
een all-in prijs. Naakt dansen, gratis drank. Open sex of

privé kamer met bubble bad of spiegels. Alles kan.
Binnenkort 2 leuke jongens v. dames, paren en heren.

Maand, dinsd. en donderd. van 12-02 uur. Woensd. en vrij-
dag van 12-18 uur. Info: 04499-4346. Privé parking.

Maaseikerweg 24, Susteren.
VISA/EUROCARD welkom.

Sacha's Escort
7 dagen per week geopend

Nu 24 uurs service!!
met verschillende dames tussen 18-38 jaar

Info: S 06-52980255
Tevens meisjes gevraagd voor dag- en/of avonduren.

Sauna Club Eden
Alle dagen geopend vanaf 19.00 tot 5.00 uur. Nu met 4

nieuwe dames, ook voor escort. Holtzstraat 103,Kerkrade

Tel. 045-462084
Tevens dames gevraagd.

BELINDA'S Escort
vanaf ’ 75,-

Tel. 06-52984233
open van 16.00 tot 06.00 uur. Dinsdags gesloten.

Nieuw privé Candy
Tel. 045-212616 of 211391, meisjes gevraagd.

’ 50,- all in
Tel. 045-423608

Porky's Pretpark!!
Manuela, Corina, Renee, Ginger, Jennifer, Daniella, Kelly,

Nathalie, Sandra en Karin.
S 045-228481

De beste meisjes zijn nog steeds bij:
Privé Yvonne

8 sexy meisjes verwennen U, pikante lingerie, ma-zat.
11-24 u. zond 15-23 u. Kapelwg 4 Kerkrade. 045-425100.

Nieuw voor een goeie erotische massage Daniëlle
Club Amorosso

Wij hebben ook meerdere leuke meisjes die graag trio's
maken. Meesteres en slavin ook aanwezig. Tevens leuke

meisjes altijd welkom. Rijksweg Z-105 Geleen 046-756335

!Privé/Escort!
Simply the Best!

!Angel en Boy!
- 5 meisjes en 6 jongens vanaf 18 jaar.- meester(es) en slavin.- transsexueel/travestiet

Gratis massage
bij 1 uur all-in

Info: © 045 - 27 45 87.
Open van 11.00 uur tot 02.00 uur, (zond, gesl.)

Club Casa Rossa
Rijksweg 594, Maasmechelen. Tel. 09-32.11.76.64.94
Openingstijden va. 07.00 uur tot? Weekend gesloten.

Als tussendoortje

** Riversideclub **
Zeer luxe club met spiegelkamers, bubblebad,

afgeschermd zonneterras, leuke meisjes, gezellige bar en
discrete parking. A2afslag Echt, Ohé en Laak, Dijk 2,

Ohé en Laak open v.a 14.00t/m 2.00 u., weekend gesloten
Tel. 04755-1854, 100 mtr. voorbij camping de Maasterp.

Club
Merci

Leef elke dag, alsof het de
laatste is. Rijksweg Zd. 241,

Geleen. 046-745814.
Even tijd en geen spijt?

Videoclub
een leuke film en nog meer.

Bel eens 045-718067.
Totale ontspannings-
massage door nieuwe
leuke meisjes

Tel. 045-353489

Nieuw Escort
Kimberly, snel bij u

thuis of in hotel.
g 045-418606

Vera Privé
Tel. 04754-85818.

Topmassage
Nikki

09-32.11.304785

Privé Daisy
4 a 5 meisjes aanw. Melanie

voor erot. massage as.
woensdag is triodag.

Hemelvaartsdag gesloten.
Tel. 045-229091

SM Rachel
Deze wijk zijn wij gesloten,
weg. verhuizing, 1 juni gaan

wij open in ons geheel
nieuwe pand. Nu nog beter,
nog mooier, nog exclusiever

Tel. 045-414338.

Silvia
Af 10 uur, ook zat. en zond.

045-721759, meisje gevr.
Ik 30 jaar

Volslank
Lange benen, volle b....
v. 10-22 uur van ma t/m
dond. Tel. 043-473309.

Love escort
045-320905

't Fijnste Privéhuis
De beste meisjes...va. 19 jr.

uitstekend diskreet

LYDIA
046-749662 11-23 u.
Nog één meisje gevr.

Peggy privé
en escort

Tevens meisjes gevraagd.
Ma-vr. 11.00-22.30 u., wo.
tot 19.00 u. 046-374393.

Buro Geleen
Bern. op nivo. 046-748768

Escort-Service all-in
g 045-326191
Rijpere dame

ontvangt heren privé, tegen
vergoeding, in België. Tel.

09-3212-391352

Escort 'Service
voor een leuk meisje bij u

'thuis of hotel v.a. 12 t/m 3 u.
Tel. 045-422685

Goed en diskreet
moet je bij
Sandra

zijn Ma. t/m vr. 10-22 uur
046-757517. weekend gesl.

Regina's Privé
045-727538

Nieuw escort
van 12.00-03.00 uur, all-in
service, discreet, snel. Tel.

045-413887

Meisjes gevr.
voor escort-service
Tel. 045-312053

Nieuw Loes uit
Voerendaal en Brigitte
11-23 uur. 045-254598.

Privé
Heerlen-Centrum van 11.00
tot 18.00 uur. 045-714707.

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

Bedrag Terug te Mnd. bedrag Effectieve Mnd. bedrag Effectieve
in handen betalen in volgens min. jaarrente vlg. wet. max. jaarrente

5.000 48 mnd. 138,77 14,9 150,95 18,7
10.000 60 mnd. 229,79 14,3 249,77 17,5
15.000 60 mnd. 344,69 14,3 366,84 16,1
30.000 72mnd. 609,22 14,2 622,29 15,2

Krediet U betaalt Rente vlg. min. tar. Theor. Rente volgens Theor.
limiet per maand per mnd eff. jaarrente looptijd max. tarief looptijd

11.000 220 1.145 14,6% 75 mnd. 17,6 85
18.000 360 1.145 14,6% 75 mnd. 17,3 83
25.000 500 1.11 14,2% 74 mnd. 16,9 82
35000 700 1.09 13,9% 72 mnd. 16,5 80

N.V. KONINKLIJKE MAASTRICHTSE
ZINKWIT-MAATSCHAPPIJ

Ir. Rocourstraat 28
6245 AD EIJSDEN

Aandeelhouders worden uitgenodigd tot het bij-
wonen van de algemene vergadering te houden
op donderdag 11 juni 1992 om 11.00 uur in het
NOVOTEL, Sibemaweg 10 te Maastricht.

Agenda:
1. Verslag van de directie en bericht van de raad

van commissarissen over het boekjaar 1991.
2. Vaststelling van de balans- en resultatenreke-

ning van het boekjaar 1991, winstbestem-
ming, dividend en decharge van Directie en
Commissarissen.

3. Aanwijzing van een register accountant, be-
last met de controlevan de jaarrekening 1992.
4. Rondvraag.

Om tot de vergadering te worden toegelaten die-
nen aandeelhouders hun aandelen, of een door
een bankinstelling afgegeven depotbewijs, uiter-
lijk op 8 juni 1992 te deponeren:

" ten kantore van de vennootschap, Ir. Rocour-
straat 28, 6245 AD EIJSDEN;

" bij de ABN-AMRO Bank N.V. te Amsterdam,
Rotterdam of Maastricht.

Ten behoeve van een duidelijke verantwoording
tijdens de vergadering, gelieve vragen bij voor-
keur schriftelijk in te dienen'voor de algemene
vergadering. *
De jaarrekening is ter beschikking van de aan-
deelhouders en zal op aanvraag worden toege-
stuurd.

De Directie

I SPECIALE AANBIEDING I

■MÜ * V to» *ilL^fft fl mmmwnmi lïllT iii'iiiaii r *1«SMk —x " ;

Bureau P-opstelling
bureau 160x80 met rolcontainer koppelstukken 80x80 compleet ex. kasten
en stoelen
2 kleuren leverbaar §Q«| __

exc| BTW

Emly Kantoormeubelen heelt in haar pakket alleen meubelen van eerste kwaliteit
tegen zeer lage prijzen, o.a.

Jan Des Bouvrie
Voortman Van Blerk Artifort

brandkasten en kluizen
Tevens maken wij hoogwaardige meubelen, balies en complete projecten.

Wij kunnen ook uw oude meubelen voorzien van een nieuwe spuitlaag (eigen werkplaats en
spuiterij aanwezig).

Kom, kijk en vergelijk!
Op alle produkten 1 jaar volledige GARANTIE!

Eil LW Kantoormeubelen
Havikstraat 7a, 6135 EO Sittard, tel. 046-523738

r^^ssss^SSSSS!SBS^ '
Moltex ultra W^m^WaTat' MMM^MWWM^M*MMM^
broekluiers faVtiJ fü ifii.^ i«i fm_fl^T zeep_,j
midi of maxi 4^9| >>M JSifil AMWDiHI &« 1

aftershave 50ml & PlMfeï',' Ariel —- I |K1: OilofOlaz

J^ja^JLAJgßd Meurr■' N'euiv■' Meun/■' __n|^p>« I Andrelonbad - QC Niveabodymilk —7c Vogue parfum deod9
Br('fTfrrJ^t j£__V. Wilkinson bTjJ I 1000ml (** 250 ml 6r36 K' j +25 ml gratis fcf,
ImSÊSmL-J mMÊ 3roes'eUng I Uli | Sanex AHC Nivea crème oQc Fa deo spray -g

Kleenex H29 B (É! Q^s FortP vlnPiharP douchegel Q95 «s X95 150ml + ... 3?100/1 4*9 I ■■ */■ FOlleVloeib^ flacon è9OO ml 9. 15° m' **0» annenteltoorr^ U»

ü!ry_,gggB?5 "V-69 »ZL £=gEfl-J
I[ ADMINISTRATIEKANTOOR DE JONGHE

Werkonderbreking
Groene Kruis

Naaraanleidingvan het CAO-oonfÜct bin-
nen degezondheidszorgzal b\j het GroeneKruis
Oostelijk Zuld-Limburg aanstaandewoensdag 27
mei van 12.30 uur tot 16.30uur een werkonder-
brekingplaatsvinden.

Het GroeneKruis Oostelijke Zuld-Limburg
stelt haar werknemers in degelegenheid tijdens
deze werkonderbrekingeen dod'r degezamenlijke
vakbonden voor de gehelezorgsector in Eindho-
ven georganiseerdemanifestatie bij te wonen.

In overlegmet depatiënten/cliënten zal be-
keken worden in hoeverre de voor dezemiddag
geplandeactiviteiten al danniet doorgangzullen
vinden.

De bereikbaarheid bü spoedgevallen isge-
waai'borgd.

DistrictsverenigingHet Oroane Kruis Oostelijk:
Zuid-Limburg
Tel. 048-438787

amm ma\LY*ï m\ '■£'■ MOl^S(Ml BTmTJ'"JllrïTrW

Hqelenml
f_\\\___________________m___________________________________m

Met de 'Azur' o|
Syrtaki Cruise

-,f **'É -'T IJkt

Cruisespecialistreisburo van Hulst heeft
voor u 'n werkelijk schitterende aanbieding. 'i rj

Door grote inkoop kunnen wij u, óók in de
topvakantiemaand juli, een droomreis op hét
droomschip de 'Azur' aanbieden met maar liefs' *tv:
± 21 % korting op de normaal geldende ChandriS'
brochuretarieven. Nsns

Vertrek: vrijdag 3,10 en 17 juli a.s.
Inclusief vertrek naar Venetië per luxe touringc^'
en aankomst terug; (Royal Class toeslag 60,-). \

10-Daagsereis metBcruisedagen. M
U doetveel interessante havensteden aan zoals
Corfu, Katakolon, Santorini, Heraklion, Kusadasi, *r

Mykonos, Piraeus (Athene), Bari, Venetië.
Categorie hut Brochureprijs Aanbieding

Chandris Cruises reisburo van "
A -1L445T- f1.1150-
B -fWttOT- fl. 1680.-

_C -il-2270;- fl. 1780,- _^ (
D -JU3957- tl. 1880,-
E. 41r2fM57- f1.2080- \

_F 41-2745;- f1.2175,- ;
G -£1-29007- fl. 2280,- i
H -44V36257- fl. 2375,- _^ j

_| JU2W;- fl. 2525.- _^
J 41-3530:- fl. 2775,-

__K 4rr28357- fl. 2225,-
Havengeld -fWSÜr fl. 130,-

Voor boekingen kunt u _,?_»>__ //t*v f^iiterecht bij alle anvr [Qj) ("jft)
kantoren van «fiuowuuto G*r«nwond»

Reisgelden

3-" reisburo van hul*
het meestkompletereist>uro!

BEEK Winkelcenter Makado, 046-378585
BRUNSSUM Kerkstraat 240, 045-259292

GELEEN Markt 114,046-749755
GULPEN Rijksweg 25, 04450-1275

HEERLEN 0. Nassaustraat 4, 045-715555
KERKRADE Theaterpassage 17,045-464800

MAASTRICHT Kesselskade 63,043-212741 .
SITTARD Markt 37,046-512960

VALKENBURG Th. Dorrenplein 10,04406-16161

Astman?Fonds
LAAI CARAPAIIENTEN NIET STIKKEN

Giro 55055
bank 70.70.70.120 — ■ r - ■ ■■■■ ....i-——— —-"v

Buro-computer combinatie
" geheel ingrijs kunststof metantraciet rand
" metalen pootstellen

" met mogelijkheid «oor kabeldoorvoer
Lage aanbouwtafel 160x80x65h bestelnr. 12357LA 597/'
Burotafel 166x80x75h bestelnr. 12004 OD 675/"
Verbindmgshoek 90° van 80 naar 50cm. bestelnr. 12362VH 458/'
Uitschuitbaar toetsenbordplateau bestelnr. 12363 UP 179,'
Pnntertafel 160x50x65h bestelnr. 12365 PT 478/"
Rolwagen met 2 papiermanden bestelnr. 12370PT 205/"

, excl BTW

r
, , ._ Directiemeubelen, kantinetafels en stoelen, kasten enz.

Kantoormeubelen 2.000 m2showroom

IVö Van Dooren by 'ZSS&SSt
Koop niet voordat u bij Van Dooren bent geweest!

Handelsstraat 23 (handelscentrum Bergerweg), Sittard
Tel. 046-514867, fax 046-523600

dagelijks geopendvan 9.00-18.00uur
's Zaterdags geopendvan 10.00-16.00 uur

Donderdagkoopavond tot 20.00 uur. -
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Claus Veerman naar Aalsmeer
qELe__n _ Q_aus Veerman speelt volgend seizoen voor Aalsmeer.
llangs gaf de opbouwer te kennen dat hij zijn huidige club V&L

j^ndermeerzou gaan verlaten, omdat hij zich niet langer kon vinden
_V e aanpak van bestuur en trainer. Veerman, die driejaar lang zijn
jür>sten vertoonde in Geleen, gaat in Noord-Holland tevens een op-
'ding volgen aan de politieschool.

1 r« ._ _ _ _
Vier Limburgse clubs in EC

k~pNUM - Vier Limburgse handbalclubs zullen in september ons
nd vertegenwoordigen in de diverse Europacuptoernooien. Bij de

te s Saat Swift van start in het toernooi van de-landskampioenen,
nj^yi V&L als verliezend bekerfinalist voor het Europacup 11-toer-
rp ?' wordt ingeschreven. Bij de heren mag Sittardia het om dezelfde. aen bij de bekerwinnaars proberen, terwijl de V&L-heren aan het

om de IHF-cup zullen deelnemen. De resterende plaatsen
(Ikc? en ingenomen door Een O (landskampioenen heren) en SEW

nF-cup dames).

ATLETIEK sport in cijfers2 marathon: 1. Pavlov 2.19.47,
4 "■Mzewski 2.22.02, 3. De Maat 2.23.07,
227 o Rijthoven 2.24.31, 5. Spring
2 3 _8. 6. Salmi 2.28.54, 7. Vassiliev
2 3iJ4, 8. Mosejev 2.32.39, 9. Hopmans
*en ' 10- Van Gorkum 2.34.11. Vrou-
3n, , f. Balyakina 2.58.07, 2. Hadj
f_ is. 3. McDuff 3.04.30.
10l* 1*11' halve marathon: 1. Pepels
lm ,_> 2. Thimister 1.09.35, 3. Driessen1.13_6. 4. Kurvers 1.10.52, 5. Bruessel
Uw, '49, 6. PoUen 1.14.39. Vrouwen: Ha-mers 1.25.45.
ffum'ldrecnt> snelwandelen 5 km.: 1.
3 R 'tjens 24.40, 2. Van Puijvelde 25.34,
V(inohner 25.58.
Ifif}}1' ZNK mannen: lOOm: l.Adams
2o0"- 2.De Wit 10.94, 3.otten 11.08.
3.S^ LAdams 21.50, 2.Dhore 21.84,
2.8n 22.06. 400m: l.Van Pelt 48.56,

Veld 49.04, 3Van Ravenstein
1-53 i, oom; IPeeters 1.53.17, 2.Gerards
Vu£' 3.Engelen 1.53.37. 1500m:
3Wiï!Pers 3.49.96, 2.v/d Rijt 3.52.47,
U47 ,Lrun S 3.53.10. 5000m: l.Hagedoorn
l4 s'|l. 2.Schut 14.53.06, 3.Raassens
2Wd * 110mHorden: l.Kreekel 14.81,

'^Om Serg 1513> 3.Dingemans 15.29.
Hoo Horden: l.v/d Meeden 54.76, 2.de
'"PrL 55-24- S.Jansse 56.45. 4xl00m:
l.t>_'tls Hendrik 43.32. lOkm SNW:
3-RriK man 47.57.40, 2.Huntjens 48.26.96,
2.05 ,ner 54.16.52. Hoog: l.van Mook
""Ké, ■ e Klein 205^ 3.Geelen2.oo. Pols:
4.6 n ,?rs 500, 2.Pani 4.60, 3.Jansen
3.vari Yjer: IBeaart 7,13, 2.Pani 6.73,
1e»,,, Breugel 6.72. Driesprong: l.van
Bfeiw"";n 14-50, 2.800 n 13.22, 3.van
aCotBel 13-05. Kogel: l.de Wit 15.61,
cUs ?en 14-65, 3.Hermans 14.50. Dis-
3Ka^ de Wit 48-30, 2.Coenen 47.84,
Jout ?rbeek 467°- Speer: l.van Lies-

él'84' 2.Lesterhuis 58.44, 3.van?,57-20. Hamer: l.Bello 54.78, 2.Rij-
VH>Ul '26' 3.Gram 51.84.2Ma„ n: 100m: l.van Gastel 12.54,
*0oT*ns 12.77, 3.van Klaveren 12.96.

?,tlor>aal: l.Cooman 11.51, 2.Mar-
'Huiif 1-53 (NJR), 3.de Lange 11.61,

iNn 11 chtse n-85- 2e manche: l.Poel-Ljr, 'V46 (NJR), 2.Cooman 11.53, 3.de■v;f''-56, 4.Huijbrechtse 11.77. 200m:
! »van 25.22, 2.v/d Meijden 25.56,

5643 i*astel 25.80. 400m: l.v/d Meijden
) IWm' v/dBroeck 59.69,3.Vrijén's 61.15.IMO "ï'r 2.08.95, 2.Thurlings

;Öe?o 3wiertsema 2.13.15. 1500m:
ï'^000 r 4-26.57, 2.Hofmans 4.30.57,
J° Oi Stlans 4.31.15. 3000m: l.Ruijters

i _°-si'gn' 2Goud 10.12.10, 3.Kamphorst
"3.58 '„'"Om Horden: l.Langenhuizen

„''"Martens 14.39, 3.Beentjens
?UtD uMo°g: l.Rooijakkers 1.65, 2.vanVn e,n-J-85, 3.Welle 1.50.J^inn A_en B-junioren. Limburg-
Ts 4v£ars' J°ngens-A.4xloo m: l.Uni-Wjer!,' a Meisjes-A. 1500 m: l.Daisy
1 "^brTr, 5711- 100mhorden: l.Bianca
;er 1 u 495' Hoog: l.Hoeben 1.65.41.04 5.58. Speer: l.HoebenSten ?Us: ILeonie Berden 41.04.1,07 7'?S-B. 3000m: l.Roy van Son
Peer iülscus: llv° Faashen 47.02.

S^^ i'aashen 61.16, 2.R0el Emans

57.32. Meisjes-B. lOOm: l.Akke Vis-
schers 12.59 (de dameswinnares Caroli-
ne Martens liep 12.54). 300mhorden:
l.Dymphna Bos 44.69. 4xl00m: l.Caesar
50.33.

AUTOSPORT
Eindhoven, ELE-rally: 1. Van de Marel/
Reurings (Ford Sierra) 1.27.25, 2. Doc-
tor/Badenberg (Opel Kadett) 1.28,33, 3.
Van den Hoorn/Findhammer (Ford
Sierra) 1.28.49, 4. Bos/Hillen (Peugeot
309) 1.29.15, 5. De Jong/Smeets (Ford
Sierra) 1.30.17. 9. Vossen-Luteyn Mitsu-
bishi Galant op 324 sec; 15. Bergsteyn-
Smeets Opel Corsa GSI op 541 sec.; 16.
Knoop-Boesten Ford Sierra Cosworth
4x4 op 568 sec; 27. Dautzenberg-Rama-
kers Opel Kadet GSI 16V op 979 sec;
40. Jenneskens-Bens Peugeot 205 Ral-
lye op 1200 sec.
Stand Open NK: 1. Van den Hoorn 204
punten, 2. Vossen 181, 3. Bergsteyn 178,
4. De Jong 171, 5. Doctor 143.
Nurburgring, Porsche Carrera Cup: 1.
Huisman/Land 500 km in 3 uur 30 min.

BOWLING
Sittard Nederlands kampioenschap:
Eindstand: 1. Lelystad 63, 2. De Lier 57,
3. Schiedam 51, 4. Emmen 49, 5. Sittard
I 44,5, 6. Duyvendrecht 36, 7. Haarlem
31, 8. Scheveningen 27,5, 9. Breda 25, 10.
Sittard II 21.

HANDBOOGSCHIETEN
Koningslust, B-klasse, teamkampioen-
schappen: 1. WillemTeil (Geverick) met
2.512 punten; 2. Wilhelmina 2 (Ospel)
2.503 punten; 3. Soranus 3 Boukoul
2.496 punten.
Ere-klasse: 1. Willem TeU 1 (Geverick)
met2.785 punten; 2. Soranus 1 Boukoul
2.757 punten; 3. De Volgelingen (Eijs-
den) met 2.730 punten.
Hoogste schutter was Leon Pelsers (Ge-
verick) met 486 punten.

KANO
Amsterdam, Bosbaan-regatta: Mannen:
Kl - 500 meter: 1. Herbert 1.45,5. Ben-
schop uitgeschakeld in halve finales. Kl- 1000 m: 1. Robinson 3.52,1, 2. Barton
3.56,2, 3. Rowling 3.57,9. K 2-500 m: 1.
Collins/Trim 1.34,3, 2. Eberhardt/Kah-stein 1.35,6, 3. Robinson/Hunter 1.35,8,
9. Weyzen/Nijkamp (Ned) 1.41,8. K 2-1000 m: 1. Barton/Bellingham 3.35,3, 2.Robinson/Hunter 3.37,5, 3. Scoica/Ser-
ban 3.42,0, 8. Weijzen/Nijkamp 3.52,6.
Vrouwen: Kl 500 m: 1. Wood 2.03,8, 2.
Lehmann 2.04,2, 3. Briickner 2.04,4.Kl -1000 m: 1. Wood-Cox 4.26,8, 2. Conover
4.28,3 3. Hendrickson 4.31,2, 9. Augustus
5.13,0. K 2-500 m: 1. Conover/Marino
1.49,4, 2. HarbolöTPhiHips 1.51,3, 3.
Bene/Simion 1.52,5, 6. Wood/Lehmann
1.54,2. K 2-1000 m: 1. Wood/Lehmann
4.07,0, 2. Marino/PhiUips 4.08,0, 3. Bene/
Simion 4.09,5, 8. Augustus/Augustus
4.46,9.

WIELRENNEN
Ronde van Italië: Eerste etappe, tijdrit

Genua: 1. Marie 8 km 9.59 (gem. 48,008
km/u), 2. Indurain 0.03, 3. Ortegon 0.10,
4. Lianeras z.t., 5. Bezault 0.13, 6. Du-
rand 0.14, 7. Ledanois z.t., 8. Baffi 0.15,
9. Bontempi z.t., 10. Chioccioli z.t., 11.
Bortolami 0.16, 12. Steiger 0.17, 13. Jas-
kula 0.18, 14. De las Cuevas 0.19, 15.
Walton 0.20.
Aix-les-Bains, Classique des Alpes: 1.
Delion 202 km in 6.01.17 (gem. 32,849
km/u), 2. Leblanc 3.26, 3. Rezze 6.09, 4.
Leclercq 6.09, 5. Zberg 6.31, 6. Dufaux
7. Mottet 8. Van de Laer 9. Claveyrolat,
10. Bourguignon 11. Bugno 12. Manin
13. Guazzmni 14. Roux 15. Arroyo.
Brussel (Anderlecht): 1. Evenepoel 161
km in 3.40.00, 2. Van Eynde 1.07, 3.
Wampers 1.28, 4. Daems 5. De Wael 6.
Elaut 1.51, 7. Kools 8. Neskens 9. De
Clercq 2.18, 10. Dierckx 16. Cornelisse
2.30, 20. Elen.
Ronde van Groot-Brittannië, open:
Eerste etappe, tijdrit Penzance: 1. In 't
Ven 8,7 km 12.11,33, 2. Verbeken op
0.07, 3. Clay 0.10, 4. Möfler 0.13, 5. Wil-
lems 0.18.
Olympia's Ronde van Nederland. Acht-
ste etappe, Zaltbommel - Kortenhoef:
1. Veenstra, 134 km in 2.55,48gemiddel-
de snelheid 45,051 km/u, 2. Mulder 3.
Sarkaukas 4. Hofstede 5. Compas 6. Ki-
rik 7. Van der Meiden 8. Van der Meer
9. Van Riel 10. Voskamp 11. Gerri*>en
12. Kernper 0.19, 13. Knaven 14. Kroes
15. Den Braber 0.22.
Negende etappe, Kortenhoef- Uitgeest:
I. Sels 118 km in 3.59.04, gemiddelde
snelheid 44,674 km/u, 2. Kirik, 3. Jan-
sen 0.25, 4. Veenendaal 5. larmalis 2.13,
6. Patrick Rasch 7. Mark Rasch 2.17, 8.
Veenstra 2.22, 9. Dolgik 10. Den Braber
11.Engels 12. Van derWerff 13.Teuten-
berg 14.Reijnerink 15. Pansch.
Eindklassement: 1.Knaven 32.09.15, 2.
Van Bon 0.24, 3. Ophof 2.44, 4. Van Riel
2.53, 5. Voskamp 3.31, 6. Kovaliovas
4.28, 7. Stakenas 4.36, 8. Rumsas 4.48, 9.
Gerritsen 4.56, 10. Lagerweij 6.38, 11.
Duyn 6.41, 12. Dolgik 7.09, 13. Vierhou-
ten 7.21, 14. Compas 7.33, 15. Plaza Ro-
mero9.l4.
Spa. Amateurs, Triptique Ardennais:
tweede etappe, Pepinster-Manhaihant:
1. Bonami 128 km in 3.21.00 uur, 2. op
49 sec. Vervoort, 3. Richard Groenen-
daal, 4. op 51 De Ridder, 5. op 1.30 Ver-
helst, 6. op 1.36 Feys, 7. Van Sweefelt,
8. op 137 Patry, 9. op 1.40 Corvers, 10.
Assez, 11. Van der Heyden, 15. Roger
Hendrikx, 27. Frank Groenendaal, 32.
Koos Moerenhout, 38. Arthur Faren-
hout, 39. René Kuhlmann, 52/ op 4.24
Van de Wetering, 61. op 4.27 Edward
Farenhout, 62. Van der Vleuten, 68. op
13.36 Marcel Nuy, 80. op 19 min Pascal
Alleleyn, 102. en laatste op 19.38 De-
cock.
3e etappe, tijdrit 6,1km in Melen/Sou-
magne: 1. Van Eylen 8 min en 3 sec, 2.
op 7 sec Janssens, 3. op 16 Vervoort, 4.
op 19 Van den Berghe, 5. op 22 Richard
Groenendaal, 6. op 23 deKoker, 7. op 24

Feys, 8. Decock, 9. op 27 Gevers, 10.
Frank Groenendaal, 19. op 32 Nuy, 29.
op 40 Van der Heyden, 30. Kuhlmann,
33. op 42 Hendrikx, 35. op 43 Van der
Vleuten, 50 op 49 Arthur Franehout, 57.
op 55 Alleleyn, 71. op 1.06 Edward Fa-
renhout, 84. op 1.20 Moerenhout.
Vierde en slotetappe, Soumagne-Spa:
1. Van den Berghe 155,5km in 4.04 uur,
2. Minet, 3. op 49 sec Engels, 4. op 56 sec
Daelman, 5. Van der Massen, 6. Boven,
7. Arthur Farenhout, 8. Goossens, 9.
Wirtgens, 10. op 2.50 min Vandewou-
wer, 33. op 3.19 Kuhlmann, 59. op 4.32
Nuy, 65. op 11.16 Hendrikx, 67. op 11.46
Edward Farenhout.
Eindklassement: 1. Wim Vervoort
11.28.27 uur, 2. op 7 sec Richard Groe-
nendaal, 3. op 36 sec Van Eylen, 4. op 59
Verhelst, 5. op 1.05 Patry, 6. op 2.06 Mi-
net, 7. op 2.12 Bonami, 8. op 2.18 Engels,
9. op 2.44 Goossens, 10. op 2.54 Cornelis,
20. op 7.53 Kuhlmann, 48. op 17.20 Hen-
drikx, 55. op 25.40 Edward Franehout,
56. op 27.10 Nuy. Ploegenklassement: 1.
Namur, 2. Vliegend Wiel Valmeer, 3.
Valcapri, 15. TWC Maastricht.
Spijkenisse. Omloop van Voorne-Put-
ten (promotiecompetitie): 1. Beijer 174
km in 4.31.01, 2. Branckaert, 3. Eijkelen-
boom 4. Doez 5. Moerman.
Odoorn. Zand en Veen Rondomme
(promotiecompetitie): 1. Rozendal 160km in 3.40.01, 2. Houtop 3. Wolthuis
0.30, 4. Timmerman 5. Scheuninga 0.35.
Criteriums: Oud-Beijerland: 1. Rudie
van Vlimmeren 100 km in 2.18.48, 2.
Van der Berg 3. Venema. Vianen: 1. Bok
90 km in 2.06.09,2. Van Baak 3. Langen.
Spaarnwoude: 1. Otte 100 km in 2.19.38,
2. Bruin 3. Vroom. Vlagtwedde: 1. Froe-
ling 90 km in 2.04.49, 2. Gozink 3. Klei-
ne. Spijkenisse, vrouwen: 1. Van Moor-
sel 60 km in 1.28.49, 2. Bekx 3. Van Hest
4. Mansfeld 5. Van Tilburg.
Tussenstand Brand Bier-Klimmerstro-
fee na wedstrijd Amersfoort: 1. Leon-
tien van Moorsel 15 punten; 2. Lenie
Dijkstra 14; 3. Elsbeth Vink 13; 4. Astrid
Schop 12; 5. Maria Jongeling 11; 6. Pe-
tra Grimbergen 10; 7. Monique van den
Berg-De Bruin 9; 8. Manon de Rooy 8;
9. Tilly Minnee 7; 10. Maria Dijkstra 6;
11. Marina van Hest 5; 12. Astrid Don-
kersloot 4; 13. Debbie Mansveld 3; 14.
Wendie Kramp 2; 15. Annemieke van
der Heijden 1.
Montenaken (B), Omloop van de Drie
Provinciën, liefhebbers: 125 deelne-
mers, 120 km in 2.58 uur, 5. Piet Hen-
drix, 10. Nol Kloostermann, 15. Fred
Scherens, 28. Guus Dirix.
Spa. Mountainbike, finale Beker van
België: 1. Ludwig Wijnants 44 km in
1.50.38 uur, 2. Bart Brentjens, 3. Danny
de Bic, 4. Peter Aarts, 5. Bert Vervec-ken, 6. Thijs van de Brink, 7. Ben Slen-
ter, 8. Raymond Desonnay, 9. Paul de
Brauwer, 10. Jan den Doninck, 11.
Frank van Bakel, 14. Noël van der Leij
22. Dick van Dalen.

sport

Nieuw concept bondscoach blijkt schot in de roos

Puzzel Selinger nadert oplossing
Van onze correspondent

PAUL DEMELINNE
*N HAAG - Topteams laten zelden een nederlaagover hun

Vooral als er sprake is van onnodigverlies. Gister-
ddag had de Nederlandse volleybalploeg iets recht te zetten
J^ns net tweede duel tegen Canada in het kader van de
.^d League. Na de lusteloze slowfox van zaterdag: 1-3 (15-7,
ö> 14-16, 8-15), swingden de Oranjeklanten van bondscoach.e Selinger een etmaal later weer ontstuimig. Met zoveel
üf en tempo dat de Canadezen van meet af aan uit de maat

3-0 (15-9, 15-8, 15-9).

;hot r's gisteren een eind opge-
ld en in zijn speurtocht naar de
jft } efficiënte samenstelling van

oasiszestal. Vanaf de tweede
j_"e installeerde de Amerikaan

i l osthuma en Ronald Zoodsma
jj. et midden. Het Friese duo in
ien t,nse dienst verzorgde boven-
1e u * *leeuwendeel van de pas--5- Henk-Jan Held verhuisde naar
vitai positie- Aanëevuld met
on^Selinger, Edwin Benne en
l Zwerver op hun vaste stek,
i deze herschikking een schot
fHbi r°os- Het systeem met mid-
jju °kkeerders als hoofdstoppers
ij. nogal af van wat internatio-
-0 gebruikelijk is. Niettemin

* i uF een P^eS tussen de lijnen
Ovrf a^ans, trefzeker en snel was.»rd ftdien voldeed een zelfverze-
,^e Henk-Jan Held uitstekend op
lie°°r cm onwennige positie van
i aanvaller. Met een scorings-
_üetltage van 65 procent over-
en e Veenendaler niet al-
Ü d Zwerver, maar ontlastte

6 deels van deejj Permanent te moeten scoren.
*nri er *s voornemens na het ko-
Wf Wee'semde) als in Calgary de
erk?S teSen Canada worden afge-
U*s de knoop definitief door te

"^etl- „Als draait om de vraag of
jsJPel goed genoeg is om de vier
iti eams van de wereld te kun-
ij, verslaan. Ik ben nog steeds op

naar het juiste antwoord. Al
% * toeSeven dat dit alternatief
4 perspectief biedt in de onver-
»i ehjke race tegen de klok," gaf
'r te kennen. Martin van0 Horst lijkt het slachtoffer tejg?en-van de ontwikkelingen. Hij
'Ist Vo°Hopig buitenspel met een
lip en sÜjmbeurs in de rechter-

tèrri| *gedruis van Ahoy klonk
nog blijkbaar stevig na in

de oren van de Nederiandse spelers.
In de openingsset (15-7) fungeerde
de altijd gemotiveerde Marko Klok
nog als aanjager voor de ploeg. Van-
af de volgende doorgang vielen
vooral de onderdelen service, pas-
sing en blokkering terug tot een
matig niveau. Canada kreeg bijge-
volg de kans om in de wedstrijd te
groeien: 8-15. Canada raakte niet in
paniek toen Nederland in de derde
omloop na 1-7 op drift raakte en de
stand omboog naar 14-11. De ser-
vicedruk werd opgekrikt en prompt
openbaarden zich opnieuw latente
passproblemen bij Oranje: 14-16.
Selinger viel terug op de oude basis
met Benne als hoofdstopper naast
Zwerver. Die opstelling kan ge-
voeglijk naar de archieven verwe-
zen worden, want spelbepalerPeter
Blangè kreeg nauwelijks een bruik-
bare bal aangereikt. Met als conse-
quentie dat Nederland aan het net
alleen maar losse flodders produ-
ceerde: 8-15.
De, door grove onderschatting,
lichtvaardig weggegeven partij,
stemde tot nadenken. Hernieuwd
verlies kon Oranje zich niet permit-
teren, wil men zich straks kwalifice-
ren voor de halve finale van de
World League. Indachtig die weten-
schap stond zondag een zeer gemo-
tiveerde Nederlandse ploeg tussen
de lijnen. Met Klok en Selinger jr.
als stofzuigers in het achterveld en
een beduidend beter functioneren-
deblokkering op de beste Canadese
aanvaller: Randy Gingera, betrok
Oranje de stellingen: 15-9. De op-
merkelijke wijzingen die ploegbaas
Selinger vervolgens in petto had,
brachten Canada in een staat van
opperste verwarring. Niet minder
dan 22 persoonlijke fouten spreken
in dat verband boekdelen. Vlot en
doelgericht trok Oranje via 15-8 en
15-9 het duel naar zich toe.

Vreugde kent geen grenzen
Van onze correspondent

FRITS FEULER

WOGNUM - De vreugde na afloop
in het Roermondse kamp was groot.
Op de speelvloer, bij de wisselbank
en even Later in de kleedkamer kre-
gen vreugdetranen de vrije loop en
werd het ene na het andere strijd-
lied ingezet. Samen met hun aan-
hang vierden de Swift-speelsters de
veertiende landstitel. Uitzinnige
vreugdedansen, hossende speel-
sters, er heerste na afloopeen gezel-
lig sfeertje. De gelouterde Roer-
mondse debutantwerd voor het sei-
zoen getipt als titelkandidaat. De
stempel drukte, zeker in dit duel,
zwaar op deploeg.

Aanvoerster Miriam Collart, bedol-
ven onder bloemen en kampioen-
strofee, had haar emoties na alle
plichtplegingen vrij snel onder con-
trole. „Moe, maar voldaan", was

haar eerste reactie. „Aanvallend
stond derem om onverklaarbare re-
denen op ons spel. Vanuit de op-
bouw kwam te weinig druk. De
durf ontbrak, waardoor SEW het
ons knap lastig maakte. Gelukkig
konden we op tijd weer bij ons ei-
gen vertrouwde spel aanknopen.
Net genoeg voor de zege."

Laura Robben en Ildiko Toth, de
twee doelvrouwen, bouwden samen
met hun tramster Diny van Maanen
voor korte tijd een eigen feestje.
Keepsters eigen! De Hongaarse had
behoorlijk in de rats gezeten. „Stel
je voor dat het vandaag niet gelukt
was. Ik zou me behoorlijk schamen.
Niet voor de nederlaag, maar voor
het feest dat de club bij thuiskomst
op touw had gezet en dat dan in het
water dreigde te vallen. Maar zo
slecht als vandaag hebben we dit
seizoen eigenlijk niet gespeeld. In
de eerste divisie had ik het als keep-
ster een stuk moeilijker, de speel-

sters schoten toch anders dan ik ge-
wend was. Nu eerst de komende
weken wat stoom afblazen, dan een
paar weken op vakantie bij mijn
moeder", aldus de 31-jarige doel-
vrouwe.

Ook NatasjaKivit kan terugzien op
een bijzonder sterk seizoen. Haat-
tweede landstitel - na V&L in 1990 -
is er opnieuw eentje waar de Ge-
leense spelverdeelster trots op kan
zijn. Voor ze echter aan de champa-
gne kon nippen diende ze in het
veld gedurende zestig minuten afte
rekenen met haar kwelgeest
Yvonne Kossen. „Onze duels gaan
steeds hard tegen hard, dat weet je
van tevoren. Toen het binnen onze
ploeg lange tijd niet liep, kende ik
maar een gedachte: zorg ervoor dat
alles en iedereen binnen de lijnen
rustig blijft. Niets forceren, maar
weer het eigen spelritme zien te vin-
den, waarbij de dekking zeker niet
verwaarloosd mocht worden. En

dat alles lukte nog net binnen de
speeltijd", analyseerde de Geleense
koelbloedig. „Voorlopig even pas
op de plaats. We sluiten het zware
seizoen af met wat andere activitei-
ten dan handbal. Dat is goed voor
de sfeer en ik dacht ook wel dat we
dat verdiend hebben. In Europees
verband proberen we komend sei-
zoen ook de aandacht op ons te ves-
tigen. De derde ronde moet een
haalbare kaart zijn".

Aandachtige toeschouwers -waren
ook Diana Mouton en Monique
Gijsman. Eerstgenoemde beëindig-
de haar seizoen bij het Zweedse
Stockholm Polisens en is vanaf ko-
mend weekeinde beschikbaar voor
de landskampioen. „Ik stel me bij-
zonder veel voor van de Europacup-
duels. Ondanks 63 A-interlands
moet ik in dit toernooi nog mijn de-
buut maken. Maar eerst gaan we
met zijn allen feestvieren", glim-
lachte de ex-Aalsmeerspeelster.

MOTORSPORT
Mugello, GP van Italië: 125 cc: 1. Giano-
la 104,9 km in 42.22,606, 2. Raudies
42.25,413, 3. Ueda 42.25,592, 4. OetU
42.27,634, 5. Gresini 42.29,007, 15. Bode-
lier 43.14,499. Spaan, Molenaar uitgeval-
len. Stand WK: 1. Waldmann 72 punten,
2. Casanova 45, 3. Gramigni 41, 4. Gresi-
ni 34, 5. Gianola en Raudies 33.
250 cc: 1. Cadalora 115,39 km in
43.52,313, 2. Reggiani 43.52,481, 3. Biaggi
43.56,173, 4. Bradl 43.56,904, 5. Zeelen-
berg 43.59,188. Stand WK: 1. Cadalora
90 punten, 2. Bradl 47, 3. Reggiani 43, 4.
Cardus 37, 5. Puig 31, 6. Chili en Zeelen-
berg 26.
500 cc: 1. Schwantz 125,88 km in
46.26,225, 2. Doohan 46.31,293, 3. Ko-
cinski 46.58,767, 4. Chandler 47.02,309,
5. Barros 47.09,831. Stand WK na 5 van
de 13 races: 1. Doohan 95 punten, 2.
Schwantz 52, 3. Rainey 45, 4. Chandler
42, 5. Carriga 22, 6. Kocinski 20.
Francorchamps WK Superbikes: Eerste
manche: 1. Phyllis, 14 ronden in
35.21,99, 2. Mertens. 3. RusseU 4. Falap-
pa, 5. Polen, 11. De Vries, 16. Pajic,
tweede manche: 1. Polen 14 ronden in
35.22,22, 2. Falappa, 3. Piravano, 4. Ro-
che, 5. Phyllis. Stand: 1. Polen 121 pun-
ten, 2. PhyUis 111,3.Roche 103, 4. Slight
86.
Ruskeasanta motorcross. GP Finland
50(J cc Eerste manche: 1. Nicoll, 2. Li-
les, 3. Jobe, 6. Hulsen, 17. Royakkers.
Tweede manche: 1. Jobe, 2. Nicoll, 3.
Liles, 14. Hulsen, 19. Royakkers. Derde
manche: 1. Nicoll, 2. Jobe, 3. Hansson,
10. Hulsen, 18. Royakkers. Stand WK: 1.
Jobe 184 punten, 2. Nicoll 174, 3. Liles
163, 19. Hulsen 18.
Kaposvar GP Hongarije 125 cc. Eerste
manche: 1. Vohland, 2. Bartolini, 3. Van
den Berk, 4. Albertijn, 5. Tragter. Twee-
de manche: 1. Van den Berk, 2. Bartoli-
na, 3. Vohland, 4. Albertijn, 5. Strijbos.
Derde manche: 1. Van den Berk, 2. Voh-
land, 3. Beirer, 4. Tragter, 5. Albertijn, .Stand WK: 1. Tragter 289, 2. Albertijn
258, 3. Strijbos 255, 4. Van den Berk 206.

TAFELTENNIS
Apeldoorn Finale NK, tweede wed-
strijd: De Veluwe - Tempo Team 6-4.
Haldan/Verhaegh - Heister/Mol opgave
Haldan/Verhaegh, Haldan - Mol 16-21
18-21 Haldan - Heister opgave Haldan,
Henk van Spanje - Heister 19-21 9-21,
Henk van Spanje -Mol 17-21 21-15 22-20,
Henk van Spanje/Ron van Spanje -Vriesekoop/Van Elferen 21-12 21-11,
Ron van Spanje - Van Elferen 21-15
21-10, Ron van Spanje - Vriesekoop
21-19 21-15, Verhaegh - Van Elferen
21-17 22-20, Verhaegh - Vriesekoop
21-19 21-23 21-19. Eerste duel 5-5, De
Veluwe kampioen.

TENNIS
Düsseldorf Wereldbeker landenteams,
2,5miljoen gulden. Blauwe groep: Tsje-
choslowakije - Rusland 2-1. Korda - Vol-
kov 6-4 6-4, Novaeek - Tsjerkasov 6-7 6-3
6-4, Korda/Suk - Volkov/Tsjerkasov 6-1

3-6 4-6; Duitsland - Verenigde Staten
3-0. Stich - Sampras 6-7 6-2 6-4, Steeb -Rostagno 6-1 6-3, Süch/Steeb - Patrick
McEnroe/Grabb 7-6 6-2. Eindstand: 1.
Tsjechslowakije 3-6, 2. Duitsland 3-4, 3.
Verenigde Staten 3-2, 4. Rusland 3-0. Fi-
nale: Spanje - Tsjechoslowakije 3-0.
Emilio Sanchez - Korda 3-6 6-2 7-6, Bru-
guera - Novaeek 6-2 6-4, Sanchez/Casal -Novacek/Suk 1-6 6-4 6-3.
Straatsburg Vrouwen, 270.000 gulden,
halve finales: Wiesner - Fulco 6-1 6-1,
Sawamatsu - De Swardt 6-3 6-3. Finale:
Wiesner - Sawamatsu 6-1 6-3.
Luzern Vrouwen, 270.000 gulden, halve
finales: Zrubakova - Zardo 6-4 6-4, Fra-
zier - Fauche 7-6 6-2. Finale: Frazier -
Zrubakova 6-4 4-6 7-5.
Bologna Mannen, 430.000 gulden,
kwartfinales: Furlan - Davin 6-2 6-1.
Halve finales: Oneins - Gomez 6-2 6-1,
Furlan - Wuyts 6-4 7-6. Finale: Oneins -Furlan 6-2 6-4.

TURNEN
Nantes EK, vrouwen. vierkamp
(sprong, brug ongelijk, balk, vloer, to-
taal); 1. Goetsoe 9,900 - 9,950 - 9,925 -9,950 - 39,725; 2 Gogean 9,962 - 9,887 -9,862 - 9,937 - 39,648; 3. Hadarean 9,825 -
9,875 - 9,862 - 9,850 - 39,412; 27. Monique
Slootmaker 9,650 - 9,587 - 9,525 - 9,575 -38,337; 28. Becks 9,937 - 9,775 - 8,800 -
9,775 - 38,287.
Toestelfinales. Sprong: 1. Goetsoe 9.950,
2. Gogean 9,943, 3. Mitowa 9,906, 4. Mol-
nar 9,893, 5. Groednova 9,887, 6. Lissen-
ko 9,862, 7. Becks 9,743, 8. Boginskaja
9,675.
Brug: 1. Goetsoe 9,937, 2. Lissenko
9,900, 3. Groednova 9,875, 4. Hristakieva
en Boginskaja 9,850, 6. Hadarean (Roe)
9,812, 7. Fraguas (Spa) 9,750, 8. Gogean
9,687.
Balk: 1. Boginskaja 9,950, 2. Goetsoe
9,900, 3. Stoiltsjataja 9,887, 4. Hadarean
9,837, 5. Groednova en Molnar 9,825, 7.
Rollan 9,737, 8. Gogean 9,412.
Vloer: 1. Gogean 9,925, 2. Legros 9,900,
3. Goetsoe 9,887, 4. Mitowa,Lissenko en
Ignatova 9,875, 7. Hadarean 9,850, 8
Molnar 9,787.

VOLLEYBAL
World League: Groep A: Verenigde Sta-
ten - China 3-0 (15-10 15-9 17-15). Japan -GOS 1-3 (16-14 4-15 8-15 3-15); tweede
wedstrijd: Japan - GOS 0-3 (7-15 13-15
6-15). Stand: 1. GOS 4-8 (12-4), 2. Ver-
enigde Staten 3-6 (9-0), 3. China 3-0 (3-9),
4. Japan 4-0 (1-12).
Groep B: Nederland - Canada 1-3 (15-7
8-15 14-16 8-15). tweede wedstrijd: Ne-
derland - Canada 3-0(15-9 15-8 15-9). Cu-
ba - Duitsland 3-1 (15-6 13-15 15-10 15-5);
tweede wedstrijd: Cuba - Duitsland 3-1
(15-4 15-9 13-15 15-8). Stand: 1. Neder-
land 4-6 (10-4), 2. Cuba 4-6 (11-5), 3. Ca-
nada 4-4 (6-9), 4. Duitsland 4-0 (3-12).
Groep C: Italië - Zuid-Korea 3-0 (15-0
17-15 15-8). Brazilië - Frankrijk 3-0(15-12
15-7 15-1). Stand: 1. Italië 3-6 (9-1), 2.
Brazilië 3-4 (8-4), 3. Zuid-Korea 3-2 (4-8),
4. Frankrijk 3-0 (1-9).

Paard verongelukt
LUHMUHLEN - Tijdens de irternationale' military van
Luhmühlen(Dui) is zaterdag het
paard Seawolf van de Ameri-
kaanse amazone Karin Reuter
verongelukt. Het 10-jarige dier
brak de nek bij een sprong op
hindernis elf. Voor het ongeval
werd al geprotesteerd tegen de
military. Dit naar aanleidingvan
drie dodepaarden, een week eer-
der bij de internationale wed-
strijd van Badminton. De milita-
ry van Luhmühlen werd gewon-
nen door de Zweed Peder Frede-
ricson met HilyTrip.

Zelissen in
karateteam
SITTARD - Lisette Zelissen uit
Sittard is door dames-bonds-
coach Guusje van Mourik gese-
lecteerd voor het Nederlands ka-
rateteam. De wedstrijden voor
de wereldcup vinden plaats tus-
sen 28 en 30 mei in het Franse
d'Azur.

Wellicht tweede
affaire Krabbe
MAGDEBURG - De affaire
Astrid Strauss dreigt een tweede
affaire Katrin Krabbe te worden.
De wegens een herhaaldelijk te
hoge testosteron waarde in de
urine voorlopig geschorste
zwemster treedt in de voetspo-
ren van de sprintster. Krabbe, de
tweevoudig wereldkampioene
van Tokyo, werd op verdenking
van geknoei bij de dopingcontro-
le voor vier jaaruitgesloten maar
werd later door de Duitse atle-
tiekbond gerehabiliteerd. De
23-jarige zwemster uit Magde-
burg, die in Barcelona hoopt te
schitteren op de 800 meter vrije
slag, wil door middel van een
kort geding haar deelnemingaan
de Olympische kwalificatiewed-
strijden in München (28-31 mei)
afdwingen.

Zevende titel
voor De Veluwe
APELDOORN - De Veluwe uit
Apeldoorn heeft zaterdag voor
de zevende maal de nationale ta-
feltennistitel gewonnen. Tegen
het Amsterdamse Tempo Team
won de Gelderse equipemet 6-4.
Zonder de geblesseerde Paul
Haldan leek De Veluwe een te
nemen hindernis voor Tempo
Team in het tweede duel voor de
finale van de landstitel. Nadat
vorige week in Amsterdam was
afgesloten met 5-5 kon een 6-4
winst Tempo Team aan een be-
slissingswedstrijd helpen.

" Na een rijtoer door de stad werden de speelsters van Swift in het stadhuis gehuldigd door burgemeester Kaiser.
Foto: PAULKUIT

officiële mededelingen
GEMEENTE BEEK

OPENBARE BEKENDMAKING
Burgemeester en wethouders van
Beek (L.), maken bekend, dat ter
gemeentesecretarievan 26 mei 1992
t/m 15 juni 1992 voor eenieder ter
inzage ligt:
het ontwerp-bestemmingsplan "Re-
gionale Afvalverwerking Westelijke
Mijnstreek" bestaande uit:
1. plankaart;
2. voorschriften;
3. toelichting.
Over de strekking en de inhoud van
voornoemd ontwerp-bestemmings-
plan wordt de mogelijkheid van in-
spraak geboden. Van de gegeven
mogelijkheid tot inspraak kan ge-
bruik worden gemaakt door alle
belanghebbenden.
Op woensdag 10 juni a.s. zal met
betrekking tot het bovengenoemde
bestemmingsplan, samen met de
gemeenten Schinnen en Nuth, een
inspraak-avond plaatsvinden om
19.30 uur in het Socio-gebouw, Bur-
gemeesterPijlsstraat 1 te Schinnen.
De inspraakprocedure verloopt
daarna verder als volgt:
- gedurende de termijn van de ter-

visielegging kunnen schriftelijke
reacties bij ons college worden
ingediend;

- ter afronding van de inspraakpro-
cedure zal ons college een eind-
verslag opmaken, inhoudende
een weergave van de meningen,
die tijdens de inspraakprocedure
naar voren zijn gebracht. Bedoeld
eindverslag wordt ter kennis van
de gemeenteraad gebracht.

Beek (L.), 25 mei 1992
Burgemeester en wethouders van
Beek (L.)
namens dezen,
Chef sektor Exploitatie en
Ontwikkeling Vastgoed,
Th.H.P.M. van Mulken

GEMEENTEBESTUUR VAN
VAALS

BEKENDMAKING
De burgemeester van Vaals maakt
ter voldoening aan het bepaalde in
artikel 22 van de Wet op deRuimte-
lijke Ordening bekend, dat deRaad
van die gemeente in zijn vergade-
ring van 11-5-1992 heeft besloten te
verklaren dat wordt voorbereid de
wijziging van het bestemmingsplan
voor de percelen:- Rijksweg 84, Lemiers;
- Selzerbeeklaan 22, Vaals;
- pastoor Prickaertsstraat 9, Vaals;- Cottessen 8, Vijlen;
- Huub Hermansstraat, sectie E nr

428 ged;- St. Jozefplein, sectie A, nr. 6901
ged.

Het voorbereidingsbesluit en de
daarbij behorende tekening liggen
vanaf 26-5-1992 ter gemeentesecre-
tarie, afdeling Grondgebiedzaken,
von Clermontplein 15 te Vaals voor
eenieder ter inzage.
Vaals, 25-5-1992

De burgemeester voornoemd,
J.F.L. van Dijk
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Maastricht onderuit
HEERLEN - „Opnieuw verlies voor
Maastricht," meldde een teleurge-
stelde Peter Bouvrie, ditmaal van
de Stealers uit Boxmeer: 7-13. Een
lichtpuntje was wel het zich verbe-
terende slagwerk van de Maas-
trichtse ploeg. Ondanks de goede
hulp van invallend trainer Stanley
Elvira mist de Maastrichtse ploeg
de hulp van een ervaren coach, die
echter nog niet is opgestaan uit de
gelederen van de oud-spelers van
deze vereniging. In Weert traden de
Phantoms aan tegen Geldrop: 11-15.

Verschil in aantallen honkslagen
was er nauwelijks. Van doorslagge-
vende betekenis voor het verlies
waren met name de veldfouten.

Cheetahs uit Beek verloren na een
lange partij met 11-7 van Bullfigh-
ters. Winst was er voor de Samacols
uitKerkrade in Gemert: 3-8.

Winst
Aangemoedigd door een grote sup-
portersschare moesten zij uiteinde-
lijk genoegen nemen met een derde
en vierde plaats. In 3-C ging de
winst naar Dennis van Stem (Sit-
tard) en in 4-C won René van de
Bosch (KDV Kerkrade), onder lei-
ding van oud-turner Theo Struver,
niet grote voorsprong zijn eerste na-
tionale finale.

Uitslagen: Turnsters 1-B: 5. D. Middel-
koop (Sittard) 32,15. 2-B: 8. A. Peeters
(Echt) 32,70; 12. N. Kunze (Kerkrade)
31,15. 3-B: 11. W. Berkers (Kerkrade)
31,40; 14. P. Caumon (Kerkrade) 30,10;
16. R. Koenders (Kerkrade) 29,90; 24. N.

Roos (Kerkrade) 26,70. 4-B: 1. M. de
Vooght (Voerendaal) 33,75. 6-B: 1. R.
Noija (Echt) 36,50; 2. J. Veenendaal
34,65; 3. E. van Ommen 34,35. 2-€: 5. F.
Jacobs (Reuver) 33,40. Turners: 1-B: 2.
M. Quaedvlieg (Kerkrade) 49,25. 2-B: 3.
R. Herwarts (Roermond) 41,80; 5. D. Jor-
dens (Roermond) 38,20. 5-B: 10. J. Hof-
kens (Echt) 43,95. 1-C: 3. P. Bodelier
(Kerkrade) 48,55; 4. R. Janssen (Kerkra-
de) 48,15. 2-C: 7. Ri Konings (Sittard)
43,20. 3-C: 1. D. van Stem (Sittard) 49,15.
4-C: 1. R. van de Bosch (Kerkrade) 51,65.
5-C: 10. R. Houben (Echt) 47,50. 6-C: 4.
T. Theven (Sittard) 46,60; 10. S. Willems
(Schimmert) 46,60; 12. J. Meinicke
(Kerkrade) 44,15.

Kepu Stars
promoveert

WEERT - Het damesteam van Ke-
pu Stars speelt volgend seizoen in
de dames-hoofdklasse. In Weert
werd weliswaar met 49-47 verloren
van Selex BSW, maar de marge van
vyf punten na de thuisoverwinning
van afgelopen week was voldoende
om de promotie te bewerkstelligen.

voetbal
Tweede Klasse G
Sylvia 2-Voerendaal 3 2- 0
Hopel 3 -FC Gracht 2 4-2
Haanrade -Weltania 3 5-3
KVC Oranje 2-Vaesrade 3- 3
3
SVN 4-Kolonia 5 1- 3
Stand:
Kolonia 5 22-36
Sylvia 2 21-35
RKONS 3 21-30
Haanrade 21-28
RKTSV 4 22-22
FC Gracht 2 20-19
Vaesrade 3 22-18
KVC Oranje 2 21-17
Voerendaal 3 21-16
SVN 4 21-16
Weltania 3 20-13
Hopel 3 22- 4

Tweede Klasse H
Helios 2 -Eik'veld 3- 2
Gr. Ster 3 -KEV 2 2- 1
Kolonia 3 -A'bosch 2 5- 1
Wijnandia 2 -Vaesrade 2 4-4
Stand:
KEV 2 20-35
Gr. Ster 3 19-30
Eik'veld 21-26
Vaesrade 2 20-23
A'bosch 2 20-21
Kolonia 3 20-17
Kakertseß. 2 19-16
Wijnandia 2 19-16
Helios 2 20-15
VKC 3 20-15
Minor 3 20- 4

Tweede Klasse J
Adveo 2 -Treebeek 3 7-0
Mariar. 3 -Schinnen 2 7-5
EHC 3-RKDFC 2 4- 0
Jabeek-Sittard 3 2- 4
Spaubeek 2-Schinveld 2- 2
3
Stand:
Adveo 2 22-33

Sittard 3 22-32
RKDFC 2 22-30
De Leeuw 3 22-28
Jabeek 22-25
Mariar. 3 22-22
EHC 3 21-19
Doenrade 2 22-19
Treebeek 3 21-17
Spaubeek 2 22-16
Schinveld 3 21-11
Schinnen 2 21- 8

Derde Klasse H
Waubach 3 -Schuttersv. 2- 2
4
KEV 3-Heksenberg 4 2- 0
Groene Ster4-RKBSV 1- 1
3
Eik'veld 2-Weltania 4 2- 2
FC Gracht 4-Hrln Sp. 4 5- 4
Bekkerv. 4-RKHBS 3 1- 3
Stand:
KEV 3 22-33
Groene Ster 4 22-33
RKBSV 3 22-32
Schuttersv. 4 22-28
HrlnSp. 4 22-24
FC Gracht 4 23-21
RKHBS 3 22-20
Weltania 4 23-19
Eik'veld 2 22-18
Waubach 3 22-18
Heksenberg 4 22-15
Bekkerv. 4 22- 5
Derde Klasse I
Passart 3 -Wijnandia 3 4-5
Amstenrade 2-RKBSV 5- 1
4
Gr. Ster 5-RKSNE 4 0- 2
Schinveld 4 -Hrln. Sp. 3 3- 1
Vaesrade 4 -Heksenberg 3- 6
5
RKDFC 3-Egge 3 5- 2
Stand:
Amstenrade 2 22-37
RKSNE 4 22-37
Hrln. Sp. 3 22-33
Schinveld 4 23-28
Passart 3 22-28

Egge 3 22-22
Wijnandia3 23-20
Vaesrade 4 22-16
Heksenberg 5 22-16
RKBSV 4 22- 13
Gr. Ster 5 22-11
RKDFC 3 22- 5

Vierde klasse G
Wijlre 3-Minor 7 0- 4
Stand:
Maastr. B. 3 23-42
Minor 7 22-35
Standaard 6 22-30
SCKR3 21-29
Haslous 22-29
Coriovall. 4 21-19
Wijlre 3 20-15
Geulse B. 3 22-15
SCG 5 22-13
Laura 4 21-13
RKUVCS 21-11
Laura 6 21- 7
Vierde klasse M
Waubach 5-RKTSV 5 1- 3
Sylvia 3 -Bekkerv. 5 0-9
Waub. B. 3-KEV 4 10- 3
Simpelv. 7 -Kolonia 6 4-4
Stand:
N. Einde 4 18-30
Bekkerv. 5 20-29
RKTSV 5 21-27
Waub. B. 3 20-24
Simpelv. 7 21-23
SVN 6 19-21
Sylvia 3 19-18
Kolonia 6 19-17
KEV 4 20-12
Helios 3 20- 8
Waubach 5 19- 7

Vierde klasse N
Kolonia 7-Eik'veld 4 3- 1
Heerlen 5-KEV 5 4- 5
SCKR 4-Mariarade 5 7- 2
RKHBS 5-Waubach 6 4- 9
RKONS 6-Waub.B. 4 5- 1
Stand:
Bekkerv. 7 21-37

Waubach 6 22-30
KEVS 22-30
RKONS 6 22-28
Kolonia 7 22-21
SCKR4 22-21
Mariarade 5 21-21
RKHBS 5 22-19
Eik'veld4 22-19
Heerlen 5 21-14
RKSNE4 21-11
Waub. B. 4 22- 9

Vierde klasse P
Amstenrade 3 -Schin- 5- 2
veld 5
Schinnen 3-BVC 3 5- 0
Limburgia 5 -Jabeek 3 6-0
Stand:
Limburgia 5 22-42
Adveo 3 22-38
Langeberg 3 22-31
De Leeuw 4 22-25
RKBSVS 22-24
Schinnen 3 22-24
Schinveld 5 22-17
BVC 3 22-15
Jabeek 3 22-14
Egge 4 21-13
Doenrade4 20-10
Amstenrade 3 21- 7
Vierde klasse Z2
RKSNE 5-Passart 4 1- 3
RKTSV 6-Gr. Ster6 4- 0
Weltania 6-A.Bosch 4 2- 0
CSVT2-N. Einde 5 2- 2
SVN 7-Eik'veld 5 10- 7
Stand:
SVN 7 22-37
Gr. Ster 6 22-31
Minor 5 22-27
Vaesrade 5 22-25
RKTSV 6 22-24
Passart 4 22-23
N. Einde 5 22-22
RKSNE 5 21-19
Weltania 6 21-18
CSVT2 21-15
A.bosch421-11
Eik'veld 5 22- 8

sport

Meisjes van Patrick uit Echt gedrieën op ereschavot

Magere resultaten
Limburgse turntop

Van onze correspondent
WIM DILL

OPMEER/ROTTERDAM - Tijdens de nationale B- en C-turn-
fïnales te Opmeer en Rotterdam waren de prestaties van de
Limburgse finalisten mager. De als favoriet gestarte Maurice
Quaedvlieg (Eendracht Kerkrade) moest na een felle strijd met
titelverdediger Martin Elsemulder (Haarlem) genoegen nemen
met zilver. „Titelwinst zat er vandaag niet in. Martin was ge-
woon beter en mislukkingen gun je geen enkele tegenstander.
Ik ben blij dat ik nog net uit de greep van mijn concurrenten
kon blijven," aldus de zilveren medaillewinnaar.

Raymond Herwarts turnde als favo-
riet de slechtste wedstrijd uit zijn
carrière, met totale missers bij het
voltigeren en rek. Felle tegenstand
ondervond het Kerkraadse Een-
dracht-duo Patrick Bodelier en
Robert Janssens in de C-klasse.

" Succes was er wel voor Patrick uit Echt. De gouden medaille ging naar Rehgnia Noija
(rechts). Titelverdedigster en clubgenote Joyce Veenendaal (links) moest dit jaar genoegen ne-
men met de tweede plaats, terwijl de bronzen plak naar Ellen van Ommen ging, ook al van
dezelfde vereniging. Foto: JEROENKUIT

'Oudjes' Patro
Eisden winnen
SVN-toernooi

LANDGRAAF - De winst in het
zesde internationale veteranen-
toernooi van SVN was voor Pa-
tro Eisden. In de finale tegen
Roda JC werd niet gescoord. De
Belgen beschikten hierna over
de betere strafschopspecialisten.

De derde plaats was voor Tonge-
ren, dat Fortuna Sittard na pe-
nalty's klopte.

Pie Geelen op recordjacht
Van onze correspondente

INGRIDMOERS

MAASTRICHT - Tijdens het laatste
weekeinde van de Limburgse
zwemkampioenschappen in zwem-
bad De Dousberg in Maastricht zijn
twee Limburgse senioren- en één
aspirantenrecordrecord verbroken.
Op de 400 meter vrije slag heren
zwom Pie Geelen van MZPC een

tijd van 4.09.8 en hiermee verbeter-
de hij zijn eigen record, dat dateer-
de van junivorig jaar met 0.3 secon-
de.

Pie Geelen, Patrick Tonnard, Dan-
ny Senden en Edgar Thimister. Op
de vier maal 200 meter vrn' slag
zwommen zij een tijd van 8.08.3,
hetgeen zeseneenhalve seconde
sneller was dan hun kringrecord
van vorig jaar.

1111 111 11 1111 11 m
eerste aspirantenrecordß
Met een van hij_|
het oude record van Diederik Rouf- In totaal werden er dit weekeinde
faer, dat stond op 4.20.0. Het derde zeventien limieten en drie inschrijf-
record kwam op naam van de esta- limieten behaald voor de NK in
fetteploeg van MZPC, bestaande uit Amersfoort.

tennis
le klasse
Afd. 1
Ready-Pellikaan 3-5
Horne-Joy 5-3
Leimonidas 2-Halfw. 0-8
Zuiderpark 2-Strokel 8-0

Afd.2
Bosheim 2-Alta 7-1
ZLTB-Popeye 4-4
GTR-Hillegom 2-6
Waranda-Zuiderpark 3 5-3

2e klasse
Afd.2
Kimbria-Lobbelaer 0-8
SLTC-Presikhaafafg. 2-4
Blerick-Hilverheide 4-4
Pellik.T.2-Rapiditas 2 4-4

Afd.3
L.Raek-ELTV 4 8-0
Tilburg-OTC 3-5
Barneveld-SLTC 2 8-0
Joy 3-Rapid 2-6
Afd.4
Brunss.-B.Basel.afg. 2-4
Venlo-Zoetermeer 3-5
Wateringen-Volley 2 2-6
Halfw.2-Merenw. afg. 4-2

3e klasse
Afd. 11
BLTV-SLTC 3 6-2
Geldropb.-GTR 5-3
Tos B-Tilburg 2 6-2
8.8a5e1.2-Brunss.2 4-4

Afd. 12
Helze-Waranda 2 6-2
Uden-Ivy 2-6
GTR 2-Root 3-5
Helios-Kerkr. 7-1

4e klasse
Afd.2o
Best-Ready 3 6-2

Volley 5-Blerick 2 2-6
Nijm.Quick-Pettel.2 6-2
Brunss.3-Huissen 6-2

Afd.2l
Volharding-Wett. 6-2
Bladel-Rulec 8-0
Burght-Thes 2 8-0
B.BaseU-Ready 2 4-4

Afd.22
GTR 3-Mierlo 2-6
U/o/W-Ace afg. 2-2
Doornakkers-Nieuwenh. 2-6
Blerick 3-Kimbria 2 3-5

5eklasse
Afd.44
Heeze-Frisselst.4 8-0
ELTV 6-Tos 2 5-3
Blerick 4-Venlo 2 5-3
Waalre-Eresloch 3-5

Afd.4s
Carolus-Maasbree - 5-3
Root 2-Vormer 7-1
Lichtenb.-Mast 5-3
Veldhov.2-Eeckenr. 8-0

Afd.46
Keerweide-Brunss.4 3-5
ATIVU-Blerick 5 8-0
Kerkr.3-Horne 2 afg. 1-3
Kimbria 3-NIP 3-5

Afd.47
Kerkr.2-SLTC 4 afg. 2-2
Nieuwenh.2-BRZ afg. 3-2
Eijsden-Brunss.s 8-0
Ready 4-Keerw.2 4-4

Afd.4B
Horn-Venlo 3 5-3
Voerend.-Munsterg.afg. 4-0
Rulec 2-GTR 4 2-6
SLTC 5-Maasniel 4-4

Afd.49
Dukenb.-Topspin 5-3
Grootven-Grubbenv. 6-2
Dieren-Helden 3-5
Thos 3-Avanti 6-2

6e klasse
Afd.7B
Felleno.-Merletten 5 7-1
Mast 2-Lichtenb.2 4-4
Kienehoefs-Bladel2 3-5
Helze 7-Bokt 3-5

;
Afd.B2
Berenb.-Brunss.6 afg 1-3
Stennis-Bunde 7-1
BRZ 2-Voerend.2 4-4
Burght 3-Herkenb. 3-5

Afd.B3
Schinv.-Apollo 6-2
GTR 5-Burght 2 1-7
Gewannen-Nieuwenh.3 3-5
U/o/W 5-Rapid 3 afg.

Afd.B4
NIP 2-Urmond 3-5
GTR 6-Eijsden 2 4-4
Kaldeborn-U/o/W 2 afg 2-1
Kimbria 4-Oirsbeek 1-7

Afd.Bs
Elsloo-U/o/W 4 8-0
Ready 6-Stevensw. 6-2
GTR 7-Keerweide 3 4-4
SLTC 6-Rapid 2 3-5

Afd.B6
U/o/W 3-Ready 5 afg 1-3
Orient-Echt 1-7
Munsterg.2-Stein 1-7
Brunss.7-V01h.2 afg. 1-3

Afd.B7
Rapid-Linne afgel.
Helden 2-Aldenghoor 3-5
Ace 2-Velden 7-1
Venlo4-Weert 7-1

Afd.BB
Kessel-Arcen 0-8
Velden 2-Montfort 1-7
Aldengh.2-Vlierden 8-0

Grensmepp.-Wimbled. 2-6

Afd.B9
Hom 2-Thos 8 5-3
Kaetelb.-Baexem 0-8
Munster-Velden 3 1-7
Tonido-Elsloo 2 0-8
Afd.9o
Tunnis-Rijkevoort 8-0
Venray-Broekh. 4-4
Haaneb.2-Thos 5 6-2
Hoeven 2-Horst 3-3

7e klasse
Afd.ll3
Weert 0.2-Packador 3 4-4
Veldhov.4-Tegelen 2 0-8
Grubbenv.2-Helden 3 3-5
Root 5-Moleneind 8-0

Afd.ll4
Maarheeze 2-Venlo 5 5-3
Blerick 6-Ginneve 6-2
Tegelen-Mierlo 4 5-3
Lichtenb.3-Leende 2-6

Afd.lls
Elsloo 3-Burght 4 5-3
Munsterg.3-Eijsden 3 0-8
Volhard.3-Stennis 2 6-2
Urmond 2-Berenb.2 8-0

Afd.ll6
Merkelb.-Kerkr.4 3-5
Stennis 3-Groeselt 6-2
O.Nassau-ATIVU 2 afg.
Rakets-Daalhof 0-8

Afd. 117
Simpelv.-Kimbria 5 afg. 4-0
Nieuwenh.4-Munster 2 8-0
Bocholtz-Stennis 4 6-2
Tempo-Dousb. 4-4

Afd.llB
Daalhof-Ohe en Laak 1-7
Berg-Born 4-4
Bunde 2-Maastr. 6-2
NIP3-Elsloo 4 5-3

Afd.ll9
Rapid 4-Burght5 afg.
V01h.4-O.Nassau 2 5-3
Hoensbr.-Ready 7 afg. 1-3
Kerkrade 5-Simpelv.2 3-5

Afd.l2o
Oirsb.2-Simpelv.3 8-0
Waterkoel-Kaldeborn 2 7-1
O.Nassau 3-Voerend.3 afg.
Talvu-Schinveld 2 8-0

Afd.l2l
Hulsberg-BRZ 3 8-0
Urmond 3-Bocholtz 2 0-8
Kaldeborn 3-Orient 2 6-2
ATTVU 3-Merkelb.2 1-7

Afd.l22
NIP 4-Eind Schoor 5-3
Rulec 3-Helios 5-3
Bom 2-Wessem 2 0-8
Weert-Swalmen 4-4

Afd.l23
Herkenb.2-NIP 5 8-0
Keerw.4-Hoensbr.2 6-2
Bosdael-Berg 2 6-2
Munsterg.4-GTR 8 3-5

Afd.l24
Maasniel 2-Weert3 5-3
Wessem 3-Horne 3 2-6
Echt2-Rulec4 7-1
Potec-Nieuwstad 3-5

Afd.l2s
Wimbledonck 2-MeulenslagB-0
Nederw.-Belfeld 1-7
Baexem 2-Kaetelb.2 5-3
Boshoven-Tegelen 3 6-2

Afd.l26
Horst 2-Neer 8-0
Ace 3-Bosdael 2 2-6

Afd.l27
Moleneind 2-Bevo 4-4
Tegelen 4-Grubbenv.3 2-6
Broekh.2-Venray 2 4-4
Blerick 7-Kessel 2 8-0

Herencompetitie
le klasse
Afd.2
Krimpen-Halfw. 2-4
Overwaard-Pettelaer 2-4

Boemerang-Alta 4-2
R.Prickers-Nieuwenh. 2-4

2e klasse
Afd.l
Hakkelaars-Venlo 5-1
Stein-Rapiditas 1-5
BTC Ivy-Zuiderpark 4-2
Ready-Hartel 3-3
Afd.2
Groenekan-Unicum 6-0
Thor-Boskoop 4-2
H.Maantje-Halfw.2 4-2
Frisselst.2-Panta R. 6-0
Afd.3
Oudenbosch-Holy 2-4
Ludica-Rhoon 2-4
Loon op Zand-Barendr. 4-2
BRZ-Horst 5-1
3e klasse
Afd.4
Helden-Langeland 3-3
Victoria-Tegelen 4-2
Rozenb.-Goirle 1-5
Wouw-Skinlo 5-1

Afd.s
Polanen-Stobblek 5-1
Apollo-H.Maantje 2 4-2
DDH-Phoenix 3 5-1
Simpelv.-H.Heide 3-3

Afd.6
ATIVU-Vormer 5-1
Larsheim-Maarheeze 3-3
Mattenkl.-Gennep 6-0
Tilburg-Brunss. 5-1
Afd.B
Stoven-Beinum 3-3
Topsp.-Zelhem 3-3
Togo-P.Hoeven 2-4
Maasbree-Shot 0-6

Ruime winst Condor
Van onze correspondent

AD HARLÉ

HEERLEN - Het damesteam van
Sittard Condors reisde zaterdag
naar Rotterdam voor de dubbel-
wedstrijd tegen de Saints. Twee to-
taal verschillende wedstrijden wa-
ren het resultaat. In de eerste
wedstrijd wist werpster Anouk Wij-
nands haar Sittardse team naar een
ruime overwinning te leiden: 0-9.
Met gedegen slagwerk bouwden de
Condors de voorsprong geleidelijk
uit. Met maar liefst vijftien maal
3-slag stond Anouk Wijnands de
Rotterdamse dames geen enkel
honk toe.

De returnwedstrijd bood een geheel

ander aanzicht. Door een pit'
wissel bij de Saints konden de
dors slechts drie honkslagen P
sen. De gelijke stand (2-2), >'vijfde innings bereikt, onder
geen wijziging meer.

In Kerkrade troffen de Sarrtë
een te zware tegenstander in
team van HBS uit 's-Herf?
bosch. Gebrek aan concentraW
de daaruit voortvloeiende veW
ten waren oorzaak voor het r<
verlies: 1-10.

De Cheetahs (Beek) waren in V<
lijking met de Studs uit EindW
te onervaren. De eindstand sp
het goede voorbeeld van traf
Joyce Benink (zij sloeg een W
run) ten spijt, boekdelen: 4-29-

VCH in bekerfinale
WEHL/NIJMEGEN - Zowel de da-
meshoofdmacht van VCH als de
herenselectie van Geevers/VCL
hebben zich geplaatst voor de laiv}
delijke finale van het toernooi om
de NSW-beker, komende zaterdag
in Nijmegen. De Heerlense volley-balsters zegevierden in Wehl met
1-3 (10-15,15-11,10-15, 2-15) van Hal-
ley. Geevers/VCL walste in Nijme-

gen over VoCASA heen: 0-3 (!
6-15, 9-15).

Voor VCH was dereturn een rrUj
meer verplicht nummer na de *tekende thuiszege. Een, door f 1
perikelen, vrij korte warming-UP
de tolerante arbitrage, die in he
deel van de technisch veel bef
Heerlense équipe uitviel, droö
niet bij tot een hoogstaand duel
Mare Quaedackers verving bij ö
vers/VCL middenblokkeerder »
do Goertzen, die vrijaf had ge'
gen om met zijn nieuwe club, e*1
visionist Autodrop/VCG, deel
nemen aan een toernooi. All-r0
der Quaedackers voldeed uit
kend. Hij was de motor van
Landgraafcombinatie die bc'
dend beter op dreefwas dan tij
het moeizaam gewonnen thuisd»1

sportkort

" BADMINTON - Nord-Rhein
Westfalen heeft het internationa-
le badmintontoernooi van het
Hoensbroekse Victoria op haar
naam geschreven. Het district
Limburg werd tweede, terwijl
het organiserende Victoria op
een teleurstellende zevende
plaats eindigde.

" TAFELTENNIS - De tafelten-
nissers van Bartók hebben in de
tweede ronde van de degradatie-
play-offs 5-5 gespeeld tegen
Odion uit Gaanderen.

" DAMMEN - Peter Schellekens
heeft voor detweede maal in zijn
damloopbaan beslag gelegd op
de Limburgse damtitel. Hij won
in de laatste ronde van Werner
Heunen, terwijl de beide andere
titelfavorieten De Heer en Budé
de punten deelden.

" WORSTELEN - Het jeugdwor-
steltoernooi van Simson Schaes-
berg werd gewonnen door het
Duitse Oberforstbach, terwijl
Simson genoegen moest nemen
met een tweede plaats.

Halve finales
zaalvoetbalbeker

HEERLEN - Wierts/Haanti"
staat vanavond om 20.45 ü\
voor de zware opgave om in Jreturn in de halve finale van *
landelijke zaalvoetbalbeker e*
3-8 achterstand, opgelopen tel'
Rex uit Volendam, ongedaan'
maken. In de halve finale om"
Limburgse beker speelt Petf,
Geluidsbanden in sporthal LelJken in Weert (aanvang 20.45 u^tegen Reneman Keelkamp^
Het andere duel wordt om 2l l

uur in Posterholt gespeeld. D^ontmoeten ZW Postert en *
Meetpoint elkaar. In Echt stui^FC Brunssum 2 en Nederw<^
op elkaar. Aanvang 21.00 uur-

zwemmen
Limburgse zwemkampioen-
schappen
4x200m vrije slag estafette
Meisjes 0-16 jaar
Zon 9380
Jongens 0-16 jaar
Zon 8479

IOOm vlinderslag
Meisjes
1981; Judith Bons Manta
1.28.2. 1980; Maud Bos Roer-
soppers 1.20.6. 1979; Linda v.d
Eynden KZPC 1.17.1. 1978;
Miranda Bosma Mosa 1.12.6.
1977; DanieUa Heyenrath RZ
1.14.0. 1976; Emerentia Knebel

KZPC 1.12.2. 0-18; Cindy Al-
berts Zon 1.09.1. Dames; Dia-
ne Nien Rog 1.09.7

100rugslag
Jongens
1981; Rob Bzaan Manta 1.22.6.
1980; Nol Perdok Zon 1.16.2
1979;Marcoop den Kamp Zon
1.15.9. 1978; Mark Veens
HZPC 1.11.0. 1977; Jeroen
Gerritsen Mosa 1.10.6. 1976;
Bram Langhoor Zon 1.05.7.
Heren; Die Geelen MZPC
1.03.2.

200in rugslag
Meisjes
0-14 jr;Ylona Birsak HZPC
2.44.9, 0-16 jr;lngrid Bongarts
RZ 2.41.2. 0-18 jr; Angeligue
Wijnen HZPC 2.38.9. Dames;
Edith Kooien Kimbria 2.34.9

200 vlinderslag
Jongens
0-14 jr;Christoph Huppertz
MZPC 2.50.7. 0-18 jr; Roy Mey-
boom Zon 2.19.3. 0-18 jr;Edgar
Thimister MZPC 2.17.2. He-

ren;Patrick Tonnard MZPC
2.16.4.

400 wisselslag
Meisjes
0-14 jr;Miranda Bosma Mosa
5.29.9. 0-16 jr;Daniella Heyen-
rath RZ 5.56.5. 0-18 jr;Cindy
Alberts Zon 5.40.4. Dames;-
Diana Nien Rog 5.26.8

400 vrije slag
Jongens
0-12 jr;Bas Diederen Patrick
4.56.0. 0-14 jr;Mark Veens
HZPC 4.55.4. 0-16 jr;Roy Mey-
boom Zon 4.18.4. 0-18 jr;Edgar
Thimister MZPC 4.22.2. He-
ren; Pie Geelen MZPC 4.09.8

400 vrije slag estafette
Dames
RZ 9.27.6.

Heren
MZPC 8.08.3

100 rugslag Meisjes 0-10 jr
Wieke Bos Roersoppers 1.26.0
50 vlinderslag jongens 0-10 jr
Mark Boots ZVH 0.42.1

200 wisselslag
Meisjes
0-12 jr;Maud Bos Roersoppers
2.45.7. 0-14 jr;Miranda Bosma
Mosa 2.35.3. 0-16 jr;Emerentia
Knebel KZPC 2.42.6. 0-18 jr;-
Monique Konings Kimbria
2.38.1. Dames; Janet Bulthuis
RZ 2.36.0

200 wisselslag
Jongens
0-12 jr;Bas Diederen Patrick
2.39.1. 0-14 jr; Mark Veens
HZPC 2.34.8. 0-16 jr;Eelco Ne-
lissen Mosa 2.24.1. 0-18 jr;-
Edgar Nelissen Mosa 2.24.1.
Heren;Diederik Rouffzer Zon
2.16.8.

50m vlinderslag Meisjes
0-10 jr;Britta Moonen MZPC
0-37.0

IOOm rugslag jongens
Joep Janssen Roersoppers
1.29.8

IOOm vrije slag
Meisjes: 1981; Alice de Jong
Zon 1.11.7, 1980; Maud Bos
Roersoppers 1.08.5. 1979; Nan-
cy Geilen Zon 1.06.6. 1979;
Natasja Spierts Zon 1.04.9.
1976; Emerentia Knebel Zon
1.03.4. 1977;Marielle Schaaf
Zon 1.03.4. 0-18 jr;Cindy Al-
berts Zon 1.02.6. Dames;-
Diannne Nien Rog 1.01.6.

IOOm schoolslag
jongens 1981; Rob Braam
Manta 1.33.4. 1980;Bas Diede-
ren Patrick 1.24.2. 1979; Marco
op den Kamp Zon 1.26.3.
1978;Mark Veens HZPC 1.18.9.
1977; Kazimir Hermans Rog
1.14.8. 1976; Pascal Cuypers
Patrick 1.12.8. 0-18; Danny
Senden MZPC 1.10.5. Heren;-
Jurgen Langer Hellas 1.09.8.

4xloom wisselslag estafette
Meisjes 0-16;Zon 5.01.6

4xloo vrije slag estafette
Jongens 0-16;Zon 3.54.6

50 vrije slag
Dames; Dianne Nien Rog
0.28.2. Heren;Patrick Tonnard
MZPC 0.24.8

NK limieten
100 vlinderslag
Miranda Bosma Mosa 1.12.6
400 vrije slag
Roy Meyboom Zon 4.18.4

Pie Geelen MZPC 4.09.8 |j.'
100schoolslag . J*!Mark Veens HZPC 1.18-9'] Hie
cal Cuypers Patrick j
Kazimir Hermans Rog j,
Danny Senden MZPC ,
Jurgen Langer Hellas ' Jr-
Ruben Breuls Zon 1.17.1
200 vlinderslag <Eelco Nelissen Mosa ' (j_
Roy Meyboom Zon 2.23* jygar Thimister MZPC K Jj
Patrick Tonnard MZPC * H>

200 wisselslag ,; Lj
Edgar Thimister MZPC h
Miranda Bosma Mosa 2-' tn

50 vrije slag .;
Patrick Tonnard MZPC "' h
100 rugslag $,
Mark Veens HZPC 1.11""
4x200 vrije slag estafet"_ S
Heren;MZPC 8.08.3. J°" _
0-16; Zon 8.47.9

4xloo vrije slag estafetf' f
Jongens 0-16; Zon 9.54.6

handel
Zaalhandbal
Dames J)
Kampioenschap van "
land ,}
SEW-SwiftR.
Swift kampioen

Degradatie (,-
DSVD-UVG

Veldhandbal
Dames
IA
Adio-Born
Adio-Merefeldia

Jun.A.lA
Breeton Sp.-Bevo ftBlerick-Breeton Sp.
Ospel-Bevo

Heren
IA
Herten-Blerick 4 I
VIOS-Merefeldia

1B ,)j !ESC-VIOS 2 \\'
Merefeldia 2-Born

Jun.A.lA ft'Hercules-Blerick
VIOS-Swift A

softba
Hoofdklasse _J__\
Saints-Sittard Condors
Cardinafs-Ducks i'i.l'liNeptunus-Eurostars 1* j/f I
Gophers-Zwijndrecht
Eerste klasse
Feyenoord-Hawks i(ri\
Roef-Hazenkamp j/Fi
Braves-Mulo , 3/ 1 I
Jeka-Bleu Hitters l'
Eerste klasse
Nvenen-Knuppelaars
Samacols-HBS \'
All in-Black Wings
Tweede klasse
Cheetahs-Studs A

honkba
Overgangsklasse
Rowdies-Gophers
Ducks-Red Caps 'Spijkenisse-Cardinals ,|
Eerste klasse \ut
Mustangs-Starlights «j)
Orioles-C.Meppers l*'.,i
Phantoms-Geldrop
Bullfighters-Cheetahs jj
Tweede klasse . )i
Gemert-Samacols
Maastricht-Stealers
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Onbespeelbaar
L* onweersbui duurde welgeteld
LJ% minuten. Nadat Stassen her-
ErJ}^ was het veld vrijwel onbe-
Kr 7 ar geworden. Glijpartijen
L, Vele meters zorgden voor ver-

bij de ruim negenhon-a aanwezigen. Dramatiek. Ook
je sPanning. Waubach vocht voorplaatste kans en deed dat metbuiging.

Zeker voor Waubach-*raan Huub Deswijzen. De 43-ja-

rige verdediger, die jarenlang voor
Chevremont uitkwam, speelde zijn
laatste wedstrijd. Twee minuten
voor tijd hield hij de doorgebroken
Roel Loop vast. Stassen kende geen
pardon: uit het veld. Huub huilde
bijkans, toen hij de trieste gang
naar de bank moest maken. „Dit
doet pijn in 't hart." was het enige,
dat hij kon uitbrengen.

Negenhonderd man zagen dus het
beslissende duel in de eerste klasse
F. Het zouden er veel meer zijn ge-
weest, als niet een dik half uur voor
aanvang de onweerswolken waren
komen opzetten. Die negenhonderd
zagen een wedstrijd, waarin Wau-
bach vrijwel steeds een overwicht
had. Cor van Kan, Bert Starmans,
Ronald Offerfeld, Roger Theunis-
sen en Hans Spronck (lat) kregen
mogelijkheden, die niet werden be-
nut, dan wel een prooi werden voor
Frans Schleijper. Eén keer kon Che-
vremont in de eerste helft maar
gevaarlijk worden. Patrick Otten
vond na een prima hakbal Marco
Blankenhagen op zijn weg.

Ook het tweede deel van de wed-
strijd liet een aanvallend Waubach
zien. Cor van Kan werd naar de
frontlinie gedirigeerd en de druk op
het Chevremont-doel nam toe, zon-
der dat Waubach overigens echt uit-
gespeelde kansen kreeg. Het bleef,
voor de thuisclub,, sidderen tot het
einde.

Nadat Stassen om vijf uur voor de
laatste keer floot, nam de Chevre-
mont-familie, onder leiding van de
muzikanten van harmonie St. Phi-
lomena, een voorschot op feest-
vreugde, die donderdag een defini-
tief karakter moetkrijgen. „Voor de
vierde keer binnen enkele jaren
spelen wij een beslissingswedstrijd.

Dat moet dus wel goed gaan," zei
een uitbundig zingende uitblinker
Frans Schleijper. „Man, ik ben van-
daag jaren ouder gworden. De laat-
ste tien minuten heb ik niet meer
durven kijken," verklapte trainer Jo
Quaedflieg.

En Waubach... De mineurstemming
was er te proeven. Voor de vierde
keer op rij greep de ploeg naast de
prijzen. „Triest, maar zo is voetbal
nu eenmaal. Wij hadden de kansen
moeten benutten," was de slotcon-
clusie van een realistische Wim
Vrösch.

Strijd tegen
degradatie

JjjfLEN - SWIFT '36 1-1. In de be-
'ase van dit duel had Swift iets

ta, r van het spel. Halverwegenam

* B
en over maar vooralsnog kwamj^seen verandering in de stand. In

hij Oe minuut bracht Hendricks
l^ 11 op voorsprong 1-0. Drie mi-
tah later Draent Kleukers de par-
ffaf terecnt evenwicht 1-1. Bij het
W_| choppen nemen won Swift

*~3- Scheidsrechter Broens.

B~ '28 - RKDEV 2-1. In de eer-
W eift werd niet gescoord. Na de
ehTftting nam WW het initiatief
<je '^ark Weijsters bracht WW aan
VfJ^'ding 1-0. Tien minuten later
Spj,n°ogde Andre Stevens de voor-
ten0tlg 2-0. De gasten bleven vech-
f_j v°°r een beter resultaat en Ron

<TS de spanning nog te-
rr,- Bij het strafschoppen ne-C*on WW met 5-0. Scheids-viter Franssen.

dGRAMMA 28/5:Hkrl1'36-SC WW '28t^EV-Vijlen

tweede klassers
Haslou snel voorbij Quick'08

Miranda mag het
opnieuw proberen
vj!"*JIRANDA 2-3 (0-1). 40. R. Ste-
SC l; 50- F- Essers 1-1; 75. R.
ï. va s }-2; 88. R. Stevens 1-3; 89.
""°oBt Helvert 2-3- Scheidsrechter
<U) ■{?"" Boeking: D. Broeks (Miran-

q ' l°eschouwers: 175.

TinBNsvELD - De vreugdeuitbar-
Srjjs 'n het Miranda-kamp was be-
ke)s "Jk en terecht. Na een kwak-
te k; 12?e- vol blessureleed, speelt

raadse formatie aanstaande
t-\vee ?rc*ag tegen Haslou, voor de

rnaa^ m successie, een pro-
*ch aD Uel voor het eerste klasser-

'llp
*an _"* de Kerkradenaren dit keer

tlangste eind trekken, dan
2^ ecnter uit een ander vaatje

st "tappen. In de zeer tamme
°bba«' ' c°ntroleerde de ploeg,
'"e w 's van fysiek, nog grotendeels

dstryd. Ron Stevens profï-
e„' v*Jf minuten voor de pauze,

?Cq te zachte terugspeelbal van
beriJD* er° Dave HuntJes en slecht
?°nr>; n van invaller doelman"sjSWerae:o-l.
Se'i)ks dat voldoende had aan een
"^v f' leek op rozen te zitten,
)^n Verkeek zich op de veerkracht
SnsvLiieugdige SCG-Ploeg- De

aren scoorden na een
_M __}* aanval via Frank Essers alW ac tweede helft de gelijkma-

wankelde maar kreeg on-NiuJ1! steun van een neutrale
, h, C>' John Schmitz mocht,Ntti» d pelpositie' doorgaan
'*ten 't"011 Stevens simpel 1-2 konN ePT,aïltekenen- SCG bundelde

stte r, fer de krachten maar be-«adat Arno Verkoonen een,

kopbal van John van Hoorn van de
lijn haalde en Theo van Helverts
poeier werd gestuit door Miranda-
goalie Bemelen. De treffers van we-
derom Ron Stevens, na een prima
actie van John Schmitz en Theo van
Helvert (schitterend afstandsschot)
telden dan ook nog alleen voor de
statistiek.

HASLOU-QUICK'OB 2-0 (2-0). 32. Hae-
nen 1-0; 42. Wouters 2-0. Scheidsrechter:
Noortman. Toeschouwers: 500.

ELSLOO - In een hoogstaand duel
heeft Haslou de beslissende ont-
moeting tegen streekgenoot Quick
'08 in zijn voordeel beslist: 2-0. De
zege was ook terecht, op basis van
een betere slagvaardigheid in be-
slissende momenten. Technisch
was Quick'oB sterk, maar op
schootsafstand van het doel van Ha-
slau haperde de Geleense aanvals-
machine.
Rob Schobben, Luc Pennings en
Richard Maessen zagen geen kans
hun scoringskansen te benutten. Na
een half uur was Rob Haenen suc-
cesvol. Vanaf twintig meter haalde
hij uit: 1-0. Aanvoerder Math Wou-
ters zorgde vlak voor rust voor 2-0.
Na de hervatting kwam er een of-
fensief van Quick '08 met kansen
voor Ray Peters, Ron Paulissen en
Peter Hamers, maar Haslou-doel-
man Roger Houben gafgeen krimp.
Toen het Quick-offensief geen re-
sultaat opleverde, ebde het aanvals-
spel weg. Rustig haalde Haslou het
einde, waardoor het zich plaatste
voor de beslissende ontmoeting te-
gen Miranda.

derdeklassers
VKC op herhaling

HEERLEN-VKC 0-1 (0-1). 30. Meersch
0-1. Toeschouwers 450. Scheidsrechter
Kok. Boeking: Hoogeveen (Heerlen) en
Meulemeester (VKC).

HEERLEN - Voor de tweede keer
in successie slaagde VKC erin om
dena-competitie winnend af te slui-
ten. Na eerdere winst op Groene
Ster, legde Heerlen zaterdagavond,
in een voor rust aardig, maar na de
pauze ontstellend zwak duel, het
loodje: 0-1. De ploeg van trainer
Joop Dacier moest met vier doel-
punten verschil winnen, om op ba-
sis van een beter doelsaldo het
cruciale duel tegen Polaris te mo-
gen aangaan. Vandaar dat de Heer-
len-coach de fysiek sterke Math
Moonen in de frontlinie had gepos-
teerd.

Na tien minuten leidde Dré Ben-
dereeen serie kansen aan thuisclub-
kant in. Hans Verscharen in het
VKC-doel was echter niet te ver-
murwen. Toen de openingstreffer
uitbleef, rook VKC zijn kans. Ercan
Erbas' kopbal tikte Marcel Maessen
schitterend over de lat, waarna de
pegel van Theo Visser hetzelfde lot
onderging. De inzet van Simon
Meersch na een pass van Brian Rais
was echter niet te keren: 0-1. VKC
geloofde het hierna wel. Heerlen
kon nimmer overtuigen. Zelfs het
buitenkansje van elf meter (buite-
ling Jetze Christiaanse) kon door
Joop Hoogeveen niet worden be-
nut.

MKC uitgeschakeld
MHEERDER BOYS-MKC 2-0 (0-0). 75
Malik 1-0; 88. Malik 2-0. ScheidsrechterZillen. Boeking: Kruijntjens en Malik(Mheerder Boys).

MHEER - Gestart als grote favoriet
van de periodekampioenen in 3A
heeft het Maastrichtse MXC het niet
kunnen waarmaken, want Mheer-
derBoys stelde via een 2-0 winst op
MXC orde op zaken. Polaris werd
dus de lachende derde op basis van
een beter doelsaldo.

„Of er meer ingezeten had, betwijfel
ik," zei Mheer-uitblinker Jo Malik.
„We zijn als realisten aan dit karwei
begonnen. Met vier spelers uit het
tweede team in de gelederen was
het onmogelijk om nog aan een 5-0
zege, die voor poule-winst noodza-
kelijk was, te denken. We hebben
gewoon onze sportieve plicht ge-
daan." Voor de scheidende MKC-
trainer Jan Druijts was de neder-
laag eendomper. „Ik herkende van-

daag een aantal spelers niet meer.
Ze stonden gewoon stijf van de ze-
nuwen," reageerde hij.

De wedstrijd zelf kende slechts
twee opwindende momenten. Dat
was een kwartier voor het einde na-
dat Jo Malik de score opende en
toen hij ruim tien minuten later de
bal langs de uitvallende MKC-kee-
perRoel Janssen schoof: 2-0.

Rios lachende derde
DESM-OBBICHT 2-5 (1-2) 28. Scheyen
0-1, 33. Hermans 0-2, 43. Moonen 1-2, 55.
Scheyen 1-3, 67. Moonen 2-3, 73. Con-
jour 2-4, 86. Scheyen 2-5. Scheidsrech-
ter: Lankreyer. Toeschouwers: 450.

WEERT - Rios werd in de derde
klasse C dan toch de lachende der-
de. De Weertenaren moesten met

Idrie doelpunten verschil winnenlom alsnog de eerste plaats voor zichk>p te eisen. Met aan het hoofd de

uitblinkende keeper Vaessen bleek
de defensie van Obbicht moeilijk te
slopen. Na het laatste fluitsignaal
was er dan ook alleen vreugde bij
de Rios7groep.

Na ruim een half uur kreeg DESM
een forse dreun te verwerken. Eerst
scoorde Noel Scheyen 0-1, waarna
Frank Hermans direct erna detwee-
de treffer liet aantekenen. Net voor
rust kon de gelijkmaker gereali-
seerd worden, maar vrij snel na de
pauze was het weer Scheyen die de
kloof vergrootte. Voor DESM restte
alleen nog de totale aanval. Het le-
verde nog eenmaal de aansluiting
op, maar in het laatste kwartier wa-
ren het Jan Conjour en de moeilijk
te stoppen Noel Scheyen die aan al-
le DESM-illusies een einde maak-
ten.

MEERLO - SVEB 2-2. Na verlen-
ging. Op grond van een beter doel-
saldo in de competitie speelt
SVEB verder. Rust 0-0. Van Osch
1-0, Geurts 1-1. Steeghs 2-1, Coen-
ders 2-2. Scheidsrechter Heijnen.

op de stip# RKAVC is als laatste geëin-
digd in de voorronden om het
Nederlands kampioenschap
voor afdelingsploegen.

§} Supporters die Chevremont
willen vergezellen naar de wed-
strijd tegen WVO, donderdag op
het terrein van Wilhelmina'oB,
kunnen gebruik maken van bus-
sen die de vereniging chartert.
Aanmelden voor dinsdagavond
21.00 uur in de kantine
(045-455023).

" Het duel tussen Heerlen en
VKC begon zaterdagavond een
dikke tien minuten te laat, om-
dat grensrechter Gulikers niét
was komen opdagen. Arbiter
Berben, als toeschouwer aanwe-
zig, werd bereid gevonden de
vlag te hanteren.

" LHB/MC speelt zondag 31 mei
een huldigingswedstrijd tegen
hoofdklasser EHC. Aanvang
14.30 uur.

"De wedstrijd Waubachse
Boys-Helios werd na 22 minuten
in verband met aanhoudend on-
weer bij een dubbelblanke stand
gestaakt. Beide partijen kwamen
overeen dinsdag om 19.00 uur te
hervatten.

" Niet RKBSV maar Schutters-
veld mag zich Brunssums voet-
balkampioen noemen. De Schut-
tersveldse ploeg toonde zich het
sterkste bij het nemen van straf-
schoppen.

" EMS speelt de beslissings-
wedstrijd tegen IVS woensdag
onder protest. Hét door de com-
petitieleider, in verband met de
IVS-festiviteiten, vastgestelde
tijdstip schikt de Roermondena-
ren namelijk niet.
"De Algemene Vergadering
van de Amateurs van de KNVB
is zaterdag geconfronteerd met
het voorstel het aantal afdelin-
gen terug te brengen van twintig
naar acht. De wijziging vloeit
voort uit een onderzoek, dat
moet leiden naar nieuwe wegen
in Zeist. Beslissingen worden
mogelijk op de najaarsvergade-
ring genomen.

" Halsteren speelde in zijn eer-
ste duel in de strijd om de natio-
nale titel met 4-4 gelijk tegen
Rheden.

sport

Onweersbui legt dramatisch duel vertig minuten stil

Chevremont blijft
sidderend overeind

Van onze correspondent
ARNO RÖMGENS

«EVREMONT-WAUBACH 0-0. Scheidsrechter Stassen. Toeschouwers 900. Uit veld"tuurd: Deswijzen (Waubach).

f^KRADE - De dramatiek zat in de lucht tijdens Chevremont-*übach. Figuurlijk, maar ook letterlijk. Een onweersbui zorgde
joor dat de beslissende ontmoeting in de strijd om hetklassepe-. in IF, een bijzondere karakter kreeg. Che-
Jliont hield Waubach op 0-0. Het betekent dat de Kerkradena-

donderdagmiddag mogen aantreden tegen het Brabantsev °. Inzet van deze strijd: een plaats in de hoofdklasse.
L

Q
amatiek dus. Niet alleen op

frjl^ van het wedstrijdverloop.
reM e nevenverschijnselen le-L e.n meer stof tot gesprek op. Na
LJ^g minuten gooide de hemelF lading hagelkorrels ter grootte
jj£ golfballetjes op het veld. De

S h^den meer aandacht om
L hoofden te beschermen, dan
_~ aan het spel deel te nemen.l"eidsrechter Stassen liet gewoonrsPelen. Dat deed hij niet meer,

at tussen bliksemschicht en bij-
b orende donderslag minder dann seconden verschil zat.

" Het karwei is
geklaard.
Ron Bemelmans,
René Kemmer-
ling, trainer Jo
Quaedflieg en
Willy Schleepen
(v.1.n.r.) juichen
namens
Chevremont.

Foto: CHRISTA
HALBESMA

vierde klassers

Schimmert grijpt weer mis
SCHIMMERT-SVME: 1-1 (1-0). 31
Houtvast 1-0; 83. Arpotz 1-1. Toeschou-
wers: 550. Scheidsrechter: Verhoort.
Boekingen: Houtvast (Schimmert) en
Arpotz (SVME).

SCHIMMERT - Na afloop van de
promotiewedstrijd in 4A tussen
Schimmert en SVME (1-1) werd
grensrechter Puts belaagd door di-
verse spelers en supporters van
Schimmert. In niet mis te verstane
bewoordingen werd Puts duidelijk
gemaakt, dat Schimmert zich be-
drogen voelde door hem. Zeven
minuten voor het eindsignaal van
scheidsrechter Verhoort zou hij ver-
zuimd hebben aan te geven, dat de
bal over de doellijn was geweest
toen invaller Dreessen een voorzet
gaf. Een actie waaruitArpotz de ge-
lijkmaker produceerde en waarmee
hij SVME op grond van een beter
doelsaldo de beslissingswedstrijd
tegen Simpelveld bezorgde.

Of Puts inderdaad een fout gemaakt
heeft, zal altijd een vraag blijven.
Feit is dat Schimmert het missen
van een kans op promotie aan zich-
zelf te wijten heeft. Voor rust kwa-
men de blauwwitten op 1-0 via
Houtvast. Op dat moment was
SVME rijp voor de sloop. Schim-
mert faalde echter, waardoor SVME
met de nodige hoop aan de tweede
helft kon beginnen. Een tegendoel-
punt hing dan ook in de lucht en
dat zou uiteindelijk na 83 minuten
vallen.

Simpelveld oppermachtig:
ORANJE BOYS-SIMPELVELD: 0-3
(0-3). 4. America 0-1; 22. Strolenberg 0-2;
24. Vandeberg 0-3. Toeschouwers: 250.
Scheidsrechter: Franssen. Boekingen:
Dautzenberg, Vandeberg en Quadvlieg
(allen Simpelveld) en Nelissen en B.
Roosen (Oranje Boys). Uit het veld ge-
stuurd: Tossing (Oranje Boys).

OOST-MAARLAND - Een zwal-
kend Oranje Boys werd door een
bijzonder doeltreffend startend
Simpelveld naar een kansloze 0-3
nederlaag gespeeld. De thuisploeg
kwam geen moment in normale
doen en moest met lede ogen toe-
zien hoe de wedstrijd na 25 minuten
eigenlijk al gelopen was. Drie kan-
sen leverden via Andre America,
Frank Strolenberg en George Van-
deberg evenzovele treffers op. Bij
de schaarse Oranje Boys-tegenprik-
jes toonde Simpelvelds doelman
Henk Reinders zijn klasse. Boven-
dien schoot de paal twee keer hem
te hulp. De tweede keer was dat hal-
verwege de tweede helft, toen Roel
Hameiers vanaf de 11-meterstip de
kans kreeg iets aan de opgelopen
achterstand te doen. Hij faalde ech-
ter.

Passart slagvaardig
HEIDEBLOEM-PASSART 2-3 (0-1). 3.
Adams 0-1; 46. Huijveneers 1-1; 47.
Trags 1-2; 53. Reisig 1-3; 62. Sour 2-3.
Scheidsrechter Benijahija. Toeschou-
wers: 250. Boekingen: Deckers, Van
Barneveld, Huijveneers (allen van Hei-
debloem) en Friesen (Passart).

LINDENHEUVEL - Heidebloem-
Passart ontwikkelde zich tot een
zinderend duel met legio kansen
aan weerszijden. Een uitslag 6-6 lag
beslist in de mogelijkheden. Dat
Passart de wedstrijd uiteindelijk
met 2-3 in zijn voordeel besliste lag
hem in het feit dat de Heerlense
voorwaartsen de kansen beter be-
nutten. Reeds in de derde minuut
scoorde Rob Adams 0-1. Na rust
ging het slag op slag. Heidebloem-
uitblinker Marcel Huijveneers
scoorde in de 46e minuut de gelijk-
maker. Echter nog geen minuut la-
ter stond Passart weer op voor-
sprong: 1-2. De hard werkende
Peter Trags scoorde beheerst. In de
53e minuut verhoogde Sandy Rei-
sig op 1-3. Heidebloem kwam nog
terug door een treffer van John
Sour.

Nacompefitie
afdeling Limburg
Eerste klasse A
Maastrichtse 8.-White Star 3-2
Eindstand:
Maastrichtse Boys 2-4 (6-4)
White Star 2-2 (5-5)
SC Caberg 2-0 (4-6)
Eerste klasse B
WDZ-Slenaken 0-5
Stand:
Daalhof 1-2 (7-0)
Slenaken 1-2 (5-0)
WDZ 2-0 (0-12)
Eerste klasse D
Adveo-Schinnen 1-0
Stand:
Adveo 1-2(1-0)
Amstenrade 1-1(3-3)
Schinnen 2-1 (3-4)
Eerste klasse E
Susterse Boys-St. Joost 1-0
Eindstand:
Susterse Boys 2-2(2-2)
St. Joost 2-2(2-1)
Slekker Boys 2-2 (2-3)
Op grond van een beter doelsaldo in de
competitie promoveert Susterse Boys.
Eerste klasse F
Heythuysen-KOC 1-1
Eindstand:
KOC 2-2(1-1)
Heythuysen 2-2 (2-2)
RKSW 2-2(1-1)
Eerste klasse G
Boekoel-Grashoek I_o
Stand:
Boekoel 1-2(1-0)
FCSteyl'67 1.2a^0)
Grashoek 2-0 (0-2)
Eerste klasse H
Eindstand:
SVLottum 2-3(1-0)
BW'27 ..2(0-0)
Resia 1-0(0-1)

BW '27 kon weliswaar nog op gelijke
hoogte komen met SV Lottum, maar aange-
zien het doelsaldo in de competitie van SV
Lottum veel gunstiger was, werd de wed-
strijd BW '27-Resia niet meer gespeeld.

PROGRAMMA
lß:Slenaken-Daalhof 30/5 18.00uur
lC:Kakertse Boys-SCKR 26/5 19.00 uur. De
verliezer van dit duel speelt donderdag 28/5
tegen Wijnandia.
lD:Amstenrade-Adveo 28/5 14.00 uur
IG:FC Steyl '67-Boekoel 30/5 18.00 uur

Goede zaken IVS
IVS-ARMADA: 2-0 (1-0). 30. Hecker 1-0;
88. Van de Booren 2-0. Scheidsrechter:
Moonen. Uit het veld gestuurd: Goos-
sens (Armada). Boekingen: Demandt
(Armada) en Frank van Eys (IVS). Toe-
schouwers: 400.

BERG A.D. MAAS - Door een 2-0
thuisoverwinning op Armada is
IVS klassepenode kampioen in de
vierde klasse E geworden. Vanaf
het begin was het duidelijk, dat de
thuisclub over de gevaarlijkste aan-
vallers beschikte. Na een half uur
waagde Ralf Hecker een afstandss-
chot. Vanaf 25 meter verraste hij de
bekwame Armada-doelman Jos
Bollen (1-0). Na de pauze trokken de
gasten dreigender richting IVS-doel. Pascal Reyans verrichtte zyn
enige echte save na een kopbal van
Peter de Bergh. Even voor tijd zorg-
de IVS-spits Peter Haas voor de
mooiste actie van de wedstrijd. Hij
stelde Andre van de Booren in staat
tot het maken van de 2-0.

EMS geplaatst
LEVEROY-EMS 0-2 (0-0). Score: 76 Pa
trick Keuren 0-1; 90. Fred Tobben 0-2
Toeschouwers: 400. Scheidsrechter:
Kusters.

LEVEROY - EMS heeft door een
0-2 overwinning bij Leveroy het
klasse-periodekampioenschap in 4F
veroverd en mag tegen IVS gaan
spelen om een plaats in de derde
klasse. De boeiende, maar vooral
sportieve wedstrijd kenmerkte zich
door het missen van legio schitte-
rende scoringskansen. Voor rust
kon Ruud Zegveld invaller-keeper
René Schaefer met twee van die
mogelijkheden van akelig dichtbij
niet passeren. Ver in de tweede
helft wist Patrick Keuren een solo-
actie wel knap af te ronden. In de
blessure-tijd (die liefst dertien mi-
nuten duurde) wist Fred Tobben de
wedstrijd definitiefte beslissen.

BAARLO - VENLO 6-1. Reeds in de
eerste helft stelde Baarlo de over-
winning veilig door drie treffers.
Van de Ham (2x), Van de Eertwegh
(2x), Boots, Sanders en Janssen
scoorden voor Baarlo. W. Burhenne
redde voor Venlo de eer. Scheids-
rechter Kunen.

WANSSUM - MONTAGNARDS 2-3.
In een aantrekkelijk wedstrijd
kreeg Montagnards de volle winst
op basis van een grotere inzet. Co-
ber 0-1. Van Els 1-1, Filipsen 1-2.
Rust. Camps 2-2, Cober 2-3.
Scheidsrechter Van de Steur.

Nacompetitie
Eerste klasse F
Chevremont-Waubach
Eindstand:
Chevremont 2-3 (2-0)
Waubach 2-3 (4-3)
RKONS 2-o(3^
Tweede klasse A
SCG-Miranda 2-3
Eindstand:
Miranda 2-4 (6-S)
SCG 2-2'<3-3j
Standaard 2-0(1-4)
Tweede klasse B
Haslou-Quick '08 2-0Eindstand:
Haslou 2-4 (3-0)
FCV 2-1 (2-3)
Quick '08 2-1 (2-4)
Derde klasse A
Mheerder Boys-MKC 2-8
Eindstand:
Polaris 2-2 (3-2)
MXC 2-2 «-2JMheerder Boys 2-2 (2-3)
Derde klasse B
Heerlen-VKC 8-1
Eindstand:
VKC 2-4(4-1)
GroeneSter 2-2 (4-3)
Heerlen 2-0 (0-4)
Derde klasse C
DESM-Obbicht 2-5Eindstand:
Rios 2-3 (5-2)
Obbicht 2-2 (6-6 JDESM 2-1 (3-6)
Derde klasse D
Meerlo-SVEB 2-2
SVEB gaat op grond van beter doelsaldo'in
deregulaire competitie verder.
Vierde klasse A
Schimmert-SVME 1-j
Eindstand:
SVME 2-3 (4^2)
Schimmert 2-3 04-3)
Rapid 2-0 (3-6$
Vierde klasse B
Oranje Boys-Simpelveld Q-3
Eindstand:
Simpelveld 2-4 (4-4)
Zwart Wit'l9 2-1(0-1)
Oranje Boys 2-1 (0-3)
Vierde klasse D
Heidebloem-Passart 2-3
Eindstand:
Passart 2-4 (6-4)
Heidebloem 2-1 (4-5)
KEV 2-1 (4-5)
Vierde klasse E
IVS-Armada 2-0
Eindstand:
IVS 2-2-4(3-0)
Thorn 2-2(2-1)
Armada 2-0 (0-4),
Vierde klasse F
Leveroy-EMS 0-2
Eindstand:
EMS 2-3(4-2)
Victoria 2-1(3-3)
Leveroy 2-1 (1-3)
Vierde klasse G
Baarlo-Venlo 6-1
Eindstand:
Baarlo 2-4(7-1)
Quick Boys 2-2(4-1)
Venlo 2-0(1-10)
Vierde klasse H
Wanssum-Montagnards 2-3Eindstand:
Montagnards 2-4 (8-2)
Wanssum 2-2 (5-3)
Koningslust 2-0 (0-8)

Programma Chevremont-WVO do 28/5
14.30 uur (Wilhelmina'oB).
Miranda-Haslou do 28/5 18.00 uur (Minor)
Polaris-VKC do 28/5 18.00 uur (Schimmert)
Rios'3l-SVEB do 28/5 14.30uur (MVC'I9)
SVME-Simpelveld wo 27/5 19.00 uur (Mar-
graten).
Waub. Boys/Helios-Passart do 28/5 18.00uur (Limburgia).
IVS-EMS 27/5 19.00 uur (Maasbracht).
Baarlo-Montagnards do 28/5 14.30 uur(Ven-
ray).

Bekerduels
Panningen-MW2 za 30/5 18.00 uur.
Chevremont-Meerssen zo 31/5 14.30uur.

Einde voetbalcarrière

" In 23 jaar speelde hij liefst 700 wedstrijden voor Mheer-
der Boys. Het werd echter tijd om er een punt achter te zet-
ten. Vandaar dat Fon van Gerwen (42) zijn voetbalschoe-
nen nu definitief gaat opbergen. Voorafgaand aan hei
cruciale duel tegen MXC werd de Mheer-coryfee uitgebreid
in het zonnetje gezet. Van zijn teamgenoten kreeg hij een
pentekening aangeboden, terwijl hij van de voetbalclub
zelf, als eerste speler in de verenigingshistorie, een horloge
met inscriptie mocht ontvangen. Foto: FRITS WIDDERSHOVEN
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Thierrv Marie opent Giro
GENUA - Thierry Marie is de eer-
ste leider in de Ronde van Italië. De
Fransman won gisteren in Genua
de openingstijdrit over 8 kilometer.
Hij haalde een gemiddelde van
48,008 kilometer per uur ondanks
sterke tegenwind op lange stukken
van het parkoers.

De Spanjaard Miguel Indurain ein-
digde met drie seconden achter-
stand als tweede. De Colombiaan
Julio Cesar Ortegon werd derde op
tien seconden.
De Italiaan Franco Chioccioli, de
laatste winnaar van de Giro, moest
vijftien seconden toegeven op Ma-
rie, zijn landgenoot Claudio Chiap-
pucci 22.

De 28-jarige Marie was eerder in
zijn loopbaan succesvol in prologen
van de Tour de France en de Ronde
van Spanje. De rosé trui draagt hij
voor de eerste keer. „Mijn droom is
werkelijkheid geworden", juichte
Marie aan de finish. „De rosé trui
was jarenlang in mijn gedachten.
Het rosé was een symbool voor
mij."
Tourwinnaar Indurain legde zich
schouderophalend bij zijn neder-
laag neer. „Acht kilometer is niet
mijn afstand. Ik heb altijd vijf, zes
kilometer nodig om warm te
draaien." Chioccioli was eveneens
niet ontevreden. „Ik heb minder
tijd verspeeld dan ik vooral becijfer-
de."

het weekeinde van... Triptique Ardennais
DOOR BENNIE CEULEN

SPA - Mineraalwaterstadje
Spa deed gisteren zijn naam
alle eer aan. In de middag-
uren overviel een hels
noodweer het charmante
toeristenplaatsje. Giganti-
sche bliksemstralen braken
de hemelsluizen open. Re-
gen en hagelstenen vielen
met bakken naar beneden
en zetten de straten blank.
Ergens moest de bliksem
zijn ingeslagen, want poli-
tie- en brandweerwagens
flitsten met loeiende sirenes
door de Waalse gemeente.
Toeristen zochten snel een
droog heenkomen. Geluk-
kig hadden de wielrenners
hun Triptique Ardennais
net volbracht. Spa was
eindpunt van het Ardense
drieluik, dat vorige vrijdag
in Maastricht van start ging.

De Limburgse vertegenwoordi-
gers hebben in de Belgische
etappewedstrijd de reputatie van
Toer en Wieleclub Maastricht
echter niet naar behoren verde-
digd. In het verleden maakten de
coureurs van TWC in de Tripti-
que Ardennais vaak de dienst
uit. Dat blijkt duidelijk aan de
hand van de erelijst: Frits
Knoops derde in 1959, wijlen
Fons Steuten derde in 1960,
Huub Harings en Jan Tummers
respectievelijk tweede en derde
in 1962, Huub Harings derde in
1964 en Jan Harings winnaar in
1965. Nadien werd de Ardense
Ronde vele jaren niet verreden.
In 1975 werd deze selectieve
koers nieuw leven ingeblazen.
"Wederom eisten de TWC Maas-
tricht-renners hun deel van de
buit op: Peter Harings nummer 1
in 1985, Mare Derix winnaar in
1986 en Gino Jansen sloot de
successenreeks vorig jaar win-
nend af.

TWC Maastricht kon deze keer
echter geen sterke ploeg op de
been brengen. René Kuhlmann,
Marcel Nuy, Pascal Alleleyn en
de gastrenners Edward Faren-
hout en Damy Stam verdedig-
den op de Ardennenheuvels de
rood-witte kleuren. De balans na
drie dagen afzien was bepaald
niet best. Niemand van het vijf-
tal kon zich in de strijd om een
etappezege mengen, laat staan
een rol van betekenis spelen
voor het eindklassement. De

22-jarigeBelg Wim Vervoort ver-
overde op de openingsdag dank-
zij de ritzege het gele tricot en
stond het erehabijt in de reste-
rende etappes (achtereenvolgens
gewonnen door Bonami, Van
Eylen - tijdrit - en Van den Berg-
he) niet meer af. René Kuhl-
mann was met de 20e plaats
(bijna 8 minuten verlies op Ver-
voort) de beste Limburger.

De bestuursleden Miei Fram-
bach, John Thimister, Pieke
Quadvlieg, Maarten de Vos en
co-sponsor Huub Lemmens lie-
pen in Spa derhalve niet met
stralende gezichten rond. Ploeg-
leider Peter Knops en soigneur
Jef de Geus waren evenmin in
hun nopjes. „We hadden in deze
Triptique op zijn minst een rit
moeten winnen," vond Peter
Knops. „We staan daarentegen
met lege handen. Wat een ver-
schil met vorig jaar. Toen won-
nen we twee etappes en het
eindklassement. Bovendien
werd een van onze renners der-
de."

De 29-jarige oud-renner uit Val-
kenburg is sinds dit seizoen chef
d'equipe van de amateurs van
'Maastricht. De Triptique Ar-
dennais was zijn eerste etappen-
koers als ploegleider. „Ik doe dit
werk graag. Er komt veel bij kij-
ken als je een paar dagen met
renners op pad bent. Je moet
van alles en nog wat regelen.
Coureurs hebben altijd wel iets
aan de hand. 's Nachts sliepen
we met enkele andere ploegen in
een klooster in Charneux. De
overige teams werden in een ka-
zerne in Eupen ondergebracht."

Ondanks de tegenvallende resul-
taten was Knops best te spreken
over René Kuhlmann. „Onze
beste man," aldus Knops. „Voor
zijn doen heeft René goed ge-
presteerd. Omdat hij zich meer
op het veldrijden toelegt, heeft
hij de training voor de wegkoer-
sen pas laat aangevat. Damy
Stam heeft door ziekte de strijd

' moeten staken en van Edward
Farenhout had ik meer ver-
wacht. Ook van Pascal Alleleijn,

hoewel hij bij een valpartij be-
trokken was. Vooral Marcel Nuy
heeft teleurgesteld. Hij heeft het
laten afweten. Nuy heeft dekwa-
liteiten om een etappe te win-
nen. Dat deed hij vorig jaar ook
in de Ronde van Luik. Dit sei-
zoen heeft hij echter nog niets
laten zien."
Even verderop trok Marcel Nuy
zijn trainingsjack aan. De Heer-
lenaar gaf meteen toe, dat zijn
prestaties (56e op bijna een half
uur van winnaar Vervoort) onder
de maat waren gebleven. „Ik had
er inderdaad meer van ver-
wacht," mompelde Nuy. „In de
eerste etappe kreeg ik al een flin-
ke optater. Niet goed voor de
moraal. In de tweede etappe
reed ik op de Cóte de Wanne
achteraan toen de wedstrijd
openbrak. En in de tijdrit was ik
wellicht bij de eerste tien geëin-
digd als een signaleur me op een
bepaald moment bij een bocht
niet aan het twijfelen had ge-
bracht. Daardoor brak mijn rit-
me."
Marcel Nuy was met hoge ambi-

ties in de Triptique Ardennais
gestart. „Het was mijn bedoeling
voor het klassement te rijden.
Het werd daarentegen een de-
bacle. De Triptique is ook nog
nooit zo zwaar geweest. Niet al-
leen het parcours, ook wat het
deelnemersveld betreft. Niette-
min is deze etappenwedstrijd
een uitstekende voorbereiding
op de Ronde van Limburg. Vol-
gende week zondag ga ik in ieder
geval proberen bij de eerste tien
te eindigen. Dat levert een start-
bewijs voor het Nederlands kam-
pioenschap op."

René Kuhlmann was in Spa de
enige TWC Maastricht-vertegen-
woordiger met een glimlach op
het gelaat. „Ik ben al blij,' dat ik
de wedstrijd heb uitgereden. Ik
bleek met een minimale voorbe-
reiding ook nog de beste renner
van onze club. Ik ging elke dag
beter rijden."
Vaak wordt de 21-jarige coureur
uit Baarlo als een belofte be-
stempeld. Hij is op drie terreinen
actief: op de weg, in het veld en
als ATB'er. „Eens zal ik een keu-
ze moeten maken. Dat is echter
moeilijk."

Roger Hendrikx, een andere
Limburger, verdedigde in de
Triptique Ardennais de kleuren
van Wielerclub Het Zuiden. De
neefvan good-old Math Dohmen
kon echter ook geen potten bre-
ken. „Op de eerste dag werd ik
getroffen door buikloop," luidde
zijn relaas. „Vandaag ging het
stukken beter. In de finale sloeg

ik jammergenoeg tegen de
grond."
Roger Hendrikx stond voorbij
de eindstreep bij de Rode Kruis-
post voor verzorging met de bil-
len bloot. Gelukkig was de tui-
meling tot schaafwonden be-
perkt gebleven. „Volgende
zondag wil ik in de Ronde van
Limburg bij de eerste tien eindi-
gen," nam Hendrikx zich voor.

In en rondom de Triptique Ar-
dennais liepen heel wat bekende
gezichten rond. Oud-prof Ivo
Molenaers bijvoorbeeld, wiens
schoonzoon Valerio Piva de
ploeg van Het Vliegend Wiel
Herderen leidde. De voormalige
Eijsdense profrenner Peter
Schroen, die sinds jaren in de
buurt van Luik woont, trad als
chef d'equipe van Club Cycliste
Valcapri op. En Cees Stam, de
oud-wereldkampioen van de
stayers was eveneens present.
Zoon Damy reed als gastrenner
voor TWC Maastricht, maar
staakte zaterdag ziek de strijd.
Tot overmaat van ramp knalde
hij gisteren op weg naar de be-
voorrading de auto van ploeg-
makker Edward Farenhout in
elkaar.
Ook ex-veldrijder Reinier Groe-
nendaal was naar de Ardennen
afgezakt. Om zijn zoon Richard
aan het werk te zien. Richard
Groenendaal redde met detwee-
de plaats in het eindklassement
de Nederlandse eer. De talent-
volle Brabander schoot amper 7
seconden te kort om de eindzege
op zijn conto te kunnen schrij-

ven. „Jammer," vond Richal^Groenendaal. „Ik had dolgra»
deze Triptique willen winnen- 1

(
heb mijn best gedaan, maar h*
is niet gelukt, in de tijdrit had*
moeten toeslaan, maar ik draai»
niet zoals het hoorde."

Richard Groenendaal is een v 3

de weinige Nederlandse amaJteurs die op de nominatie sta3

voor deelname aan de OlymP,1'
sche wegwedstrijd. Olymp'3
Ronde liet hij links liggen, of 1' [_
dat koersen op vlakke wegen £jj
waaierrijden hem niet liggen. ,-> t 1
moet het van het zwaarder.
werk hebben, zoals deze Tripll' 'que Ardennais. Met het oqg °Jdefinitieve selectie voor "*,
Olympische Spelen was de eind'
zege goed van pas gekom^'J' 'Niettemin heb ik de afgelop^
dagen bewezen, dat ik in puik
conditie verkeer."
Groenendaal start aanstaand (
donderdag als lid van de nat*0"

nale ploeg in deRonde van Oo5'. tenrijk. „Ik rijd al het hele j 3*
goed, hoewel dat in de uitslagej;
niet terug te zien is. Ik won g&
enkele koers, maar fietste wel r«"
gelmatig. Vorige week was "*nog zesde in Rundurn Köln.
de Ronde van Niedersachse''"
waarin ik als vijftiende eindigof'
kwalificeerde ik me voor ■>
Olympische selectie. Drie m3^komen in aanmerking voor d
definitieve aanduiding. Dekk*
is verzekerd van zijn plaats. *'hoop in de Rondevan Oostenrir
een van de twee overige plaats^
af te kunnen dwingen."

In Spa gaf ook een coryfee v^het vaderlandse profpeloton ac*
de présence: Frans Maassen. "
nummer tien van de wereldrané
lijst was daarentegen niet mf
zijn echtgenote Margret naar d
Ardennen gereisd om naar <?._
Triptique Ardennais te gaan kt)

ken. Maassen benutte zijn vrij
dag om zijn neef Bart Brentjei1

in de finale van de Beker v3
{België voor ATB'ers aan b?

werk te zijn. Toevallig werd o'
mountainbike-race ook in SP
verreden. Brentjens stelde z*J
neef niet teleur. De ATB-sped^
list uit Haelen eindigde immeI;
in het spoor van triomfator I^*dwig Wijnants (ooit etappe-Wt".
naar in de Tour de France) a'
nummer twee. Veldrijder Dan* 1?
de Bic klasseerde zich als derd "Ben Slenter en Noël van derL*j'
namen respectievelijk de zevet\
de en veertiende plaats voor h^
rekening.

De Limburgse wielereer in SP*
werd gisteren derhalve door °ATB'ers gered... >

" Richard Groenendaal (links) solliciteerde in de Triptique Ardennais alvast naar een
Olympisch ticket. In de strijd om de eindzege schoot de Brabander amper 7 seconden te
kort ten opzichte van de Belg Wim Vervoort (midden). Foto's: DRIES LINSSEN

" Limburger Roger Hendrikx stond bij deRode Kruis-post
in Spa met de billen bloot.

sport

Winnaar Olympia 's Ronde als baanrenner naar Barcelona

Eindzege Knaven geprogrammeerd
UITGEEST - In december, op één van de zo langzamerhandver-
maarde trainingskampen van Koga Miyata, hadden Servais Kna-
ven en Egbert Koersen het er al over. Toen al spraken renner en
ploegleider af dat ze samen in Olympia's Tour wilden scoren. Dat
gebeurde gisteren, geheel volgens plan dus, in Uitgeest.

En niemand die over de eindzege
verbaasd was. Zoals alles dit sei-
zoen uitkomt in het Koga-team van
Egbert Koersen. Servais Knaven
had zich in de Nederlandse wed-
strijden nog niet echt in de picture
gereden, maar zijn overwinning in
de Ronde van Guadeloupe verraad-
de zn stijgende vorm.

Eenentwintig jaar geleden geboren,
bleefServais Knaven enig kind. Zn
ouders, die momenteel een petit
restaurant in Zevenaar beheren,
brachten hem al vanaf zn achtste
jaarnaar de koers.

Nu het er naar uitziet dat alle moei-
te en financiële inspanningen niet
voor niets zijn geweest. Servais gaat
naar Barcelona als individuele ach-
tervolger en mikt daar op een plaats
bij de laatste vier.
Hij studeert in Tilburg economie.
Zn ouders hebben liever dat hij de
studie eerst afmaakt, zijn ploeglei-
der vindt hem nog te jong voor de
profs („voordat hij gewend is, is'ie
verzopen") en Servais zelf zegt dat
hij niet per se direct professional
hoeft te worden.

Vanaf nu zal Knaven zich manifes-
teren op de baan. Het is allemaal al
ver van tevoren uitgedokterd. Kna-
ven: „Daar ben ik blij mee, ik weet

waarop ik me moetrichten. Dat kan
ik goed."

Zo is de 41ste editie van Olympia's
Tour gewonnen door een renner die
zowel op de baan als op de weg
goed uit de voeten kan. Een type
zoals Jelle Nijdam zich in het begin
van diens carrière ontpopte. Kna-
ven is anders gebouwd, tengerder,
maar hoopt zich te net zo kunnen
ontwikkelen als zijn grote voor-
beeld uit Zundert.
Rest er slechts één smet op de
triomf van Knaven. Dat is de ma-
nierwaarop de tot dan onaantastba-
re Litouwer Stakenas in de rit naar
Zaltbommel vrijdag uit de leider-
strui is gereden. In het Litouwse
kamp werd zelfs van mafia-praktij-
ken gesproken en dat konden de
Koga-tenners gisteren, vlak voor de
start in Kortenhoef, moeilijk ver-
kroppen. Sarrend scandeerden en-
kele pupillen van Koersen hetzelfde
gewraakte woord mafia in de rich-
ting van de Litouwse delegatie.
In het Litouwse kamp beweren ze
dat Knaven op een eerlijke manier
nooit aan de leiding zou zijn geko-
men. Maar van de aantijgingen wil-
den de Nederlanders niks weten.
Koersen: „Die Stakenas was geen
echte leider, hij liet zich veel te veel
beïnvloeden. Een echte leider trekt
zijn eigen plan."

" ServaisKnaven overschrijdt als winnaarvan Olympia's Ronde de eindstreep in Uitgeest. Foto: anp|

Delion doet goede zakenAIX LES BAINS - De primeur was
voor Gilles Delion en zijn werkge-
ver Helvetia kostbaar. Met deeerste
overwinning dit seizoen verzekerde
de Fransman, die sinds zijn zege
twee jaar geleden in de Ronde van
Lombardije door ziektes en tegen-
slagen volledig uit beeld verdween,
zichzelf en zijn ploeg vrijwel zeker
van een van de zes wild cards voor
de Ronde van Frankrijk. De triomf
in de Classique des Alpes - het par-
cours bevindt zich in de geboorte-
streek van Delion - vond immers
plaats voor de ogen van de organi-

satoren van de Ronde van Frank-
rijk. Sinds vorig jaar heeft de Socié-
té du Tour de France de Alpenklas-
sieker in zijn steeds breder worden-
de programma opgenomen. Een
betere plaats om te solliciteren naar
een startbewijs had Delion niet
kunnen bedenken.
Jean-Marie Leblanc en zijn mede-

werkers moesten zaterdag bij de
start in Chambery constateren dat
tal van toppers de tocht van 202 ki-
lometer met zes cols, waaronder
drie van de eerste categorie links
lieten liggen. Onder de thuisblijvers
bevonden zich ook Rooks, Theunis-
se, Breukink en Boumans, Neder-
lands hoop in bange Tourdagen.

Zes weken voor de start van de
Ronde van Frankrijk in San Sebas- c
tian meden de Nederlanders de
wedstrijd. En lieten de kans liggen
hun vorm in deAlpen te testen.
„Dit was een uitgelezen mogelijk-
heid voor Rooks geweest", zei zijn
ploegleider Raas, „maar hij zag er

Demonstraties
bij Tourstart

SAN SEBASTIAN - Wel de*
straties, maar geen boycot va".
Tourstart in San Sebastian- y
hebben twee leden van de onaf'
keiijk Baskische politieke r *Herri Batasuna (HB) tijdens' U
persconferentie aangekondigd', j
Zij riepen de bevolking van Sa"
bastian op tijdens de dagen dj, ITourkaravaan in de stad ver"
massaal de straat op te trekke"
hun eisen kracht bij te zetten-

Jeannie Longe
krijgt haar zin

PARIJS - JeannieLongo, der"
succesvolle wielrenster aller W
heeft op weg naar de OlymP'
Spelen in Barcelona haar eers*'
ge geboekt. Een rechter in F
stelde haar in decontroverse m*1,
Franse bond, die tien ma»^duurde, in het gelijk. Ze mag °°.
het nationale team haar eigen &
pedalen gebruiken.

Avondcriteriu
in Buchten

BUCHTEN - Ter gelegenheid
het 110-jarig bestaan van de pl*[
lijke schutterij St. Joseph <K
vanavond het traditionele avon'
terium van Buchten. De belani?
ling van de zijde van derenner»,
zo groot, dat de organisatoren^
moesten teleurstellen met de W.
deling, dat het criterium 'v*
boekt' was. Twee koersen *
vanavond in Buchten op het'
gramma: om 18.15 een racej
amateurs B en veteranen over £lometer; om 19.30 uur - start &
nish op de Markt - wordt het Sn
schot voor amateurs A gelost. J
Op de deelnemerslijst van laatf|
noemde categorie prijken ve^Jkende namen: Van den I*3Hendrikx, Wijshof, Van HeeSji
Hilkens, Thoolen, Knarren, J3
sen, Appeldoorn, Strijb^
Klomp, Slaats, Van Seggelen,'
ris en Harks. De amateurs A k"
85,5 kilometer voor de wiele*1
schoven.

4
vanaf omdat hij de Vuelta n°*
zijn benen had."
Delion, maar ook wereldkamP'
Bugno, onderstreepten dat i# .
het naderen van de Tour de yj
langzaam maar zeker te p3*^
krijgen. Vooral Delion wilde*]
onderscheiden. Voor zichzelf eflj
ploeg. Hij legde de basis voor ,
eerste succes dit jaar al na zeve.
kilometer toen hij op de Col du(
met vijftien andere renners a 3

haal ging.
Van het handjevol Nederlander»
reikte niemand de finish.

__________^^_ __^

Maandag 25 mei 1992 " 18
u'!' wii umi.. i iia^i^a^^^^Hn^HMH
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