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1991 topjaar voor
Limburgs toerisme

HEERLEN - Het bijna voorbije
jaar is voor Limburg in toeris-
tisch opzicht buitengewoon
voorspoedig verlopen. De pro-
vinciale yw registreerde in
1991 ruim twee maal zoveel boe-
kingen als ia, 1990. Grootste pu-
bliekstrekkers vormden de ap-
partementen en speciale arran-
gementen.

Concrete cijfers waren gisteren
bij de Limburgse WV evenwel
niet meer te achterhalen. De
woordvoerster van het hoofd-
kantoor in Valkenburg was niet
bereikbaar voor een toelichting.
Overigens rekent de VVV erop
dat de toeristische sector in Lim-
burg de stijgende lijn ook de
komende jaren zal voortzetten.

Aan de hand van een aantal nieu-
we initiatieven speelt de provin-
ciale vreemdelingenverkeers-
dienst daar ook zelf alvast op in.
Behalve de uitgifte van een aan-
tal nieuwe brochures en reisgid-
sen heeft de VW een viertal
opmerkelijke nieuwe arrange-
menten ontwikkeld.
Zo wordt voor het eerst ook de
'moedige toerist' naar deze pro-
vincie gelokt met een zorgvuldig
samengesteld Limburg Avon-
tuurlijk-programma. Daarin
wordt onder meer de mogelijk-
heid geboden tot ultralight- en
zweefvliegen en het maken van
een 'gewone' rondvlucht boven
Limburg.
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President Gamsachoerdia verliest steeds meer aanhang, maar weigert af te treden

Weinighoop op vrede in Georgië
JOSKOU - In de Georgische hoofdstad Tbilisi zijn gisteren
feuwe gevechten uitgebroken nadat de belegerde president
■^iad Gamsachoerdia, die zich in het parlementsgebouw heeft

lietweten niette zullen aftreden. Met hetoplaaiende
pveld werd het wapenbestand geschonden dat zaterdag was
'ereengekomen tussen de leiders van aan Gamsachoerdia ge-J°Uwe troepen en de oppositie. Ongeveer 40 medestanders van
'amsachoerdia gaven zich gisteren aan hun belegeraars over.

Een groep hoge Georgische rege-
ringsfunctionarissen heeft president
Gamsachoerdia de rug toegekeerd
en is het met de oppositie eens dat
hh moet aftreden.
De oppositie en de overgelopen rege-
ringsfunctionarissen gaven zaterdag-
avond een verklaring uit waarin
Gamsachoerdia werd opgeroepen af
te treden en zijn bevoegdheden over
te dragen aan het parlement. Onder
de functionarissen waren twee on-
derministers van Defensie, de onder-
ministervan Binnenlandse Zaken en
de ministervan Justitie. Onderminis-
tervan Defensie Besik Koetageladze,
die aan het hoofd stond van troepen
die loyaal zijn aan de president, zei
dat Gamsachoerdia moet aftreden
omdat in Georgië anders een groot-
schalige burgeroorlog zal uitbreken.
Het overlopen van de regeringsfunc-
tionarissen slaat voorlopig de hoop
op een vredesregeling de bodem in.

Skiester overleeft
Val van 200 meter
'ENEN - Een 30-jarige Neder-
ridse vrouw, die was gaan
tien in de omgeving van St An-a n am Arlberg in Tirol heeft za-

*rdag een val van 200 meter
herleefd. De vrouw, woonachtig

1 Vlaardingen, raakte by de af-
ding uit het juiste spoor. Zij
'erd met een gebroken dijbeen
ogenomen in het ziekenhuis,
'og meer Nederlandse winter-
gorters hebben het afgelopen
'eekeinde voor opschudding ge-
örgd in Oostenrijkse ski-gebie-
*n. In Salzburg brachten twee

een 17-jarige Haagse
'1 een 20-jarige inwonervan Zie-

de nacht door in een zelf-
jkmaakt sneeuwhol in een ge-
l'ed waar sprake was van groot
Winegevaar. De beide scholie-

werden gisterochtend onge-
J^erd in veiligheid gebracht.

Uittocht
Gisteren weerklonken in Tbilisi op-
nieuw automatisch geweervuur en
ontploffingen van lichte artillerie.
Het parlementsgebouw ligt al een
week ondervuur van troepen van de
oppositie. Troepen die loyaal zijn aan
de president, lyken straten en kruis-
punten bij het parlement onder hun
controle te hebben gebracht. Nietsduidt erop dat zy bereid zouden zijn
hun wapens neer te leggen.Een chefarts van een Rode Kruis-noodhospitaal in de buurt van het
parlement, verklaarde dat bij de ge-
vechten in de Georgische hoofdstad
170 mensen om het leven zijn geko-
men. Het ministerie van Volksge-
zondheid sprak vrijdag in een verkla-
ring van 46 doden, maar erkende dat
het dodental veel hoger zou kunnen
zyn.
De Russische tv meldde dat het ge-bouw met de bunker waarin de pre-sident, zijn familie en zijn kabinetzich zouden schuilhouden, voor eendeel in brand staat. Ook andere ge-
bouwen in debuurt van de Roestave-
li Prospekt, de hoofdstraat van Tbili-
si, staan in brand.
De uittocht van mensen die in het
centrum wonen, ging gisteren door.
Tientallen mensen verheten hun wo-
ningen op zoek naar een veiliger
onderkomen in of buiten de stad.

het weer

(Mar bewolkt
j?* vandaag wordt veel be-
ty°'king aangevoerd in een
L*stelijke stroming. Mogelijk
Oen enkele opklaringen
|/°r, maar die zullen van kor-
|. "luur zijn. De temperatuur
t|*Pt op tot ongeveer 6 graden
u de minimumtempera-
ll^,■ de komende nacht niet
U*er zal bedragen dan 3 gra-
(."" De wind is zwak uit uit-
y "lopende richtingen.
|t^°r verdere informatie be-
leende het weer in Limburg

u bellen 06-91122346.

Massale vechtpartij
tussen inwoners
van Maasbracht

MAASBRACHT - De politie van
Maasbracht heeft zaterdagnacht
vier inwoners van die plaats aange-
houden wegens openlijke geweld-
pleging. Zij hadden deelgenomen
aan een massale vechtpartij in en
buiten de Andreashal, waar die
avond een optreden van Lee To-
wers plaatsvond. Om de gemoede-
ren tot bedaren te brengen, moestde politie van Maasbracht de hulp
inroepen van meerdere korpsen uit
de buurt.
Het kostte de opgetrommelde man-
schappen de nodige moeite de
vechtende partijen van elkaar te
scheiden. Daarbij werd gebruik ge-
maakt van de wapenstok.
Naar schatting enkele tientallen
Maasbrachtenaren namen het op te-
gen een vijftiental bewoners van het
plaatselijke woonwagenkamp. Over
en weer werden rake klappen uitge-
deeld. Daardoor raakten enkele per-
sonen licht gewond.
De vechtjassen sloegen met de blo-
te vuist, maar ook meubilair uit de
Andreashal werd in de strijd ge-
gooid. De schermutselingenvonden
omstreeks 1.00 uur 's nachts plaats.
Tijdens de ongeregeldheden waren
zeker zevenhonderd personen in de
sporthal aanwezig. Het gevecht ont-
stond binnen, maar werd buiten de
zaal voortgezet. Over de aanleiding
is niets bekend.

Maij maakt haast met
geluidzone voor 'Beek'

Van onze verslaggever

DEN HAAG/MAASTRICHT - Het
ministerie van Verkeer en Waters-
taat belooft grote haast te zullen
maken met het vaststellen van de
wettelijk verplichte geluidzones
rond de Nederlandse luchthavens.
Bovendien wordt de manier waarop
klachten worden behandeld over

geluidhinderrond luchthaventerrei-
nen op korte termijn aanmerkelijk
verbeterd. Uiterlijk mei volgend
jaar moet de invoering van die ver-
beterde procedure een feit zijn.

Dat schrijft minister Maij aan de
Nationale Ombudsman. Zij reageert
daarmee op de aanbevelingen die
de ombudsman onlangs deed in zijn
Rapport Klachten Geluidhinder.

De toezegging van Maij komt op
een voor Zuid-Limburg cruciaal
moment. Afgelopen najaar immers
heeft het Haags Gerechtshof de mi-
nister gesommeerd op zeer korte
termijn te starten met de ontwikke-
ling van de vereiste geluidzonering
voor de bestaande Noordzuidbaan
op Maastricht Airport. In weerwil
van de wettelijke verplichting daar-
toe en de jarenlange acties van de
Vereniging Geen UitbreidingVlieg-
veld Beek (VGUVB), is het daar nog
altijd niet van gekomen. Belangrijk-
ste oorzaak daarvan is de geplande
uitbreiding van de luchthaven met
een Oostwestbaan.

Maar volgens de minister is diever-
traging bij het vaststellen van de
geluidzones zeker óók te wijten aan
de complexe systematiekvan de zo-
neringsprocedure in de Luchtvaart-
wet. Niettemin is er volgens haar
getracht om de omwonenden van
luchtvaartterreinen enige zekerheid
te verschaffen door - vooruitlo-
pend op de zonering - maatregelen
te treffen op het gebied van bij
voorbeeld woningisolatie en bouw-
beleid.

In een eerste reactie gaf VGUVB-
voorzitter W. Willems gisteravond
te kennen 'uiteraard' verheugd te
zijn met iedere ministeriële toezeg-
ging in deze, mits serieus bedoeld.
„Kijk, de rijksoverheid heeft steeds
gezegd dat het met die zonering zo
lang duurt omdat het zo vreselijk
moeilijk zou zijn. Wij van onze kant
hebben echter van meet af aan ge-
zegd dat het héél simpel is, zolang
de gehanteerde normen maar niet
voortdurend veranderen. Inder-
daad, het zou hoogst verrassend zijn
als de minister nu ineens plechtig
zou beloven dat de zoneringvoor de
Noordzuidbaan er in mei volgend
jaar ligt."

Maar een woordvoerder van het mi-
nisterie liet gisteravond desge-
vraagd weten dat laatstgenoemde
datum 'enkel en alleen' voor de ver-
beterde klachtenprocedure geldt.
„Wat de zonering betreft zegt de mi-
nister alleen toe grote haast te zul-
len betrachten."

Handenvol werk voor Heerlense brandweer

Zes zwaargewonden
bij frontale botsing

Van onze verslaggever

HOENSBROEK - Vermoede-
lijk zes ' mensen zijn gister-
avond rond kwart voor tien
ernstig gewond geraakt bij
een frontale botsing tussen
twee personenauto's. Het on-
gelukvond plaats op deRand-
weg in' Hoensbroek, in een
flauwe bocht van de weg vlak-
bij de Lucaskliniek. Een van
de bestuurders raakte volledig
bekneld. De brandweer had
meer dan een half uur nodig
om hem uit het wrak te bevrij-
den.

De gewonden, over wier exacte
aantal de Heerlense politie van-
nacht nog geen mededeling kon
doen, zijn met spoed overge-

bracht naar de ziekenhuizen van
Heerlen en Brunssum.

De precieze oorzaak van de bot-
sing was gisteravond laat nog
steeds onduidelijk. Waarschijnlijk
is de uit de richting van Nuth ko-
mende auto in de bocht/op de
verkeerde weghelft geraakt, waar-
na hij de tegemoetkomende wa-
gen frontaal raakte. Beide auto's
zijn totaal vernield.

De ravage na het ongeluk was
enorm. De politie zag zich genood-
zaakt de Randweg geruime tijd af te
sluiter»voor alle verkeer. Pas tegen
elveifi werd de weg weer vrijgege-
ven.

# Manschappen van de Heerlense brandweer maken de trieste
balans op van de ravage na defrontale botsing in Hoensbroek»

Foto: FRANS RADE

Jager ziet
vrouw aan
voor zwijn

MADRID - Een Spaanse jager
heeft dit weekend een dodelijke
vergissing gemaakt. Hij zag een
oude vrouw voor een wild zwijn
aan en schoot haar dood. Dat
heeft een woordvoerder van de
Spaanse politie gisteren meege-
deeld.

Volgens de politie was het 64-ja-
rige slachtoffer bezig met het
sprokkelen van hout in een bos
bij het dorp Celra in deprovincie
Gerona.

De jager die de vergissing maak-
te, heeft zich bij de politie aange-
geven. >

De burgemeester van Celra heeft
de jacht voor een dag verboden
en algehele rouw in het dorp af-
gekondigd.
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Meesteroplichter
tilt bedrijven

voor 8miljoen

OPRUIMING
BIJ VAN RAVENSTEIN.

Op de totale heren- en vrijetijdskleding
nu kortingen van

20%-60%
Vandaag zijn wij geopend van 9.00 - 18.00 uur.

Morgen, 31 december van 9.00 - 17.00 uur.

tanc/^nJfe/r^
Kerkstraat 45 Brunssum
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Realistisch
De wanden gaan verder voor een
belangrijk deel schuil achter een in-

gelijste turbinehal van de centrale
in Borssele, een sleepboot van Smit
in Europoort, een blusboot in actie
in de Perzische Golf, een fabrieks-
hal van de Nederlandse Kabelfa-
briek in Delft. Daarmee is de kamer
echt vol. „We hebben zelfs de kast
een kopje kleiner moeten maken
om zodoende nog een stukje muur
te winnen."

Peeters noemt zich in meer dan één
opzicht een realistisch schilder. Hij
loopt uren en zonodig dagen in een
fabriekshal rond om 'sfeer te snui-
ven. Stapt zo nu en dan aan boord

van een schip om zich op de woeli-
ge baren in te leven in zn onder-
werp. Kijkt likkebaardend naar een
ontmantelde vliegtuigmotor als een
kind naar een slagroomijsje.
Om de aangetroffen situaties later
via het penseel over te kunnen
brengen, 'bevriest' hij ze op de foto.

Of 'leent' details van met name mo-
delvliegtuigjes. Omdat de exempla-
ren op ware grootte de althans voor
Peeters onhebbelijke eigenschap
hebben niet zo lang te willen stil
hangen in de lucht.

Aanvankelijk werkte hij vrij im-
pressionistisch. Die stijl vloeide
vooral voort uit ongeduld. Later be-
gon hij steeds nauwkeuriger te
schilderen. „Dat kost natuurlijk
meer moeite, maar schenkt me te-
vens meer voldoening." Ook zijn.
opdachtgevers zijn voldaan over
Peeters' nauwgezette weergaven.
Tal van zijn werken sieren directie-
kamers of zijn aangekocht als rela-
tiegeschenk en afscheidscadeau.

Maar ook zij, die niet deeer te beurt
vallen met een dergelijk cadeau te

worden verrast of niet dagelijks te-
genover directies van grote con-
cerns plegen te zitten, kunnen de
talenten van autodidact Peeters on-
der ogen krijgen. Bij voorbeeld in
het Spoorwegmuseum te Utrecht,
waaraan twee schilderijen van de
NS-hoofdwerkplaats Amersfoort
zijn verkocht. Het luchtvaartmu-
seum Aviodome op Schiphol heeft
een diarama in de afmeting 14 bij 3
meter van hem en het Marechaus-
seemuseum in Buren heeft drie
echte Peeters in bezit.

Het Spoorwegmuseum organiseert
volgend jaar trouwens een exposi-
tie, gewijd aan de kort na de oorlog
overleden schilder Herman Heijen-
brock, die zijn hele leven de indu-
striële schilderkunsttrouw is geble-
ven. Er zullen achttien werken van
Heijenbrock tentoon worden ge-
steld en eenzelfde aantal van Pee-
ters.

'Wiener Frühling' in
Limburgse theaters

HEERLEN - Meeslepende wal-
sen van Johann Strauss en
sprankelende operettemelodieën
van Franz Léhar, Robert Stolz en
vele andere Weense componis-
ten. Dat zijn de belangrijkste
ingrediënten van het feestelijk
concert 'Frühling in Wien' dat
André Rieu en zijn Johann
Strauss Orkest komende weken
in de Nederlandse theaters gaan
geven. De première van het nieu-
we programma is woensdag 1
januari in de Heerlense Stads-
schouwburg.

Zingende, klinkende, vrolijke en
hartveroverende muziek uit We-
nen belooft Limburgs enige
Stehgeiger André Rieu het pu-
bliek dat zijn Frülingsconcerten
gaat bezoeken. Als violist, diri-
gent en entertainer zal Rieu de
sfeer oproepen van het bruisen-
de Wenen van de vorige eeuw,
bijgestaan door zijn 26-koppig
orkest en de solisten Ans Hum-
blet, sopraan, Robert Moeke, te-
nor. Manoe Konings, klarinet en
Frédéric Jenniges, citer. Dit alles
in een prachtig Weens décor,
compleet met 'gouden' stoeltjes,
bijpassende lessenaars en kleur-
rijke belle-époque-kostuums.

De première in de Heerlense
Stadsschouwburg begint om
15.00 uur. In Limburg is deze

produktie verder te zien in Kerk
rade (Wijngrachttheater, 3/1)
Venlo (De Maaspoort, 111)
Weert (Munttheater, 14/2), Roer

mond (Oranjerie, 17,3), Sittard
(Stadsschouwburg, 17/3) en
Maastricht (Theater aan het
Vrijthof, 10/4).

" Aïidré Rieu brengt
Weense lente in
Nederlandse theaters.

kunst

Werken van Nico Peeters gaan de hele wereld over

Dieselolie als inspiratiebron
DOOR ROB HIRDES

Op de overloop hangen enkele
tekeningetjes van ontwape-
nende eenvoud. „Ik" was toen
vier," lacht de inmiddels 38
jaar oudere Nico Peeters. Zijn
werk is in die jaren duidelijk
gegroeid en niet alleen qua
formaat. Een aantal in olieverf
uitgevoerde doeken domi-
neert de woonkamer van het
rijtjeshuis in Culemborg, maar
de meeste hebben hun weg
over de hele wereld gevonden.
Ze hangen in Noorwegen,
Australië, Costa Rica, Frank-
rijk, Nieuw Zeeland, de Fili-
pijnen, Japan. Maar ook in
Nederland kom jeze tegen. Bij
Fokker, KLM, Martin Air, Vol-
vo, Gist Brocades, Hoogovens,
PTT Telecom.
Nico Peeters stapte tien jaar gele-
den vastberaden van achter de te-
kentafel weg om voorgoed te kiezen
voor pallet en schildersezel. Zo
werd hij van technisch tekenaar tot
industrieel schilder van professie.
En naar zijn weten is hij de enige in
Nederland, die zich louter toelegt
op deze vorm van kunst. Zijn on-
derwerpen zijn divers. „Maar ze
moeten bij voorkeur wel naar die-
selolieruiken."

De woonkamer in huize Peeters is
min of meer een permanente expo-
sitieruimte. Boven de bank hangt
een Boeing van het formaat 'Jum-
bo. Geschilderd in de kleuren van
onze nationale luchtvaartmaat-
schappij en vereeuwigd op een stuk
linnen van 1.50 bij 1.00 meter. Daar
tegenover prijkt de Statendam, af-
gemeerd aan de Wilhelminakade in
thuishaven Rotterdam.

" Nico Peeters: 'Ik begon met het schilderen van vliegtuigen

Combinatie
De belangstelling voor techniek ge-
combineerd met het teken- en schil-
dertalent is een kwestie van overer-
ving. „Mijn grootvader was én
tekenleraar én adjunct-directeur
van een technische school," ver-
klaart Peeters zijn aanleg.
Zee- en sleepvaart zijn geliefde on-
derwerpen. Zijn Rotterdamse af-
komst en het feit, dat hij als tech-
nisch tekenaar bij diverse rederijen
werkzaam was, liggen daaraan ten
grondslag. Toch legde hij zich aan-
vankelijk juist toe op de luchtvaart.
„Ik begon met het schilderen van
vliegtuigen uit een soort van com-
pensatie."
Het indienen van zijn ontslag des-
tijds om zich geheel en al toe te leg-
gen op het schilderen, stond gelijk
aan een sprong in het duister. Het
werd een kwestie van veel vallen en
weer opstaan. „Er waren perioden,
dat het gezinskapitaal uit nog
slechts één enkel tientje bestond."
Maar die tijden behoren voorgoed
tot het verleden. Want Peeters zit
tegenwoordig tot over zijn oren in
de orders.

Stemmig kerstconcert
Camera Musica Mosana

DOOR PETER P GRAVEN

MAASTRICHT - Alhoewel het
concert, door Camera Musica Mosa-
na onder leiding van Ludo Claesen
op derde kerstdag gegeven in de
goed bezette Maastrichtse St.-Matt-
hiaskerk, qua programma slechts
weinig afweek van het adventscon-
cert, dat men begin december 1990
aan de andere zijde van de Maas -
in de St.-Martinuskerk van Wyck -
uitvoerde, voldeed het nu zonder
meer aan de muzikale verwachtin-
gen; geen gewijde variété ditmaal,
maar een voorbeeldig, stemmig
kerstconcert.

Als opmaat voor het jaar 1992, waar-
in Camera Musica Mosana elke der-
de zondag van de maand een andere
Bach-cantate wil brengen, werd de
avond geopend met de cantate Nun
komm, der Heiden Heiland (BWV
61). Een vertolking die echter niet
zo indringend overkwam als de
daarop volgende 'oude bekenden';
een viertal adventsmotetten en
Schütz' kerstoratorium. De balans
tussen koor en orkest was hoorbaar
nog niet in evenwicht; óf het orkest
speelde te sterk, óf het koor zong te
voorzichtig, te bedeesd - daar blijf
ik buiten. De drie solisten leken
hier eveneens nog niet de juiste
maat tot de begeleiding genomen te
hebben, al zal de wollige akoestiek
van de St.-Matthiaskerk in deze wel
een rol van betekenis gespeeld heb-
ben.

Het 'Weihnachtsoratorium, genann-
te Historia, Der Freuden- und Gna-
denreichen Geburth Gottes und
Marien Sohnes, Jesu Christi' voor
drie solostemmen, koor en orkest
geschreven door Heinrich Schütz,
leek mij dit jaar rijper, overtuigen-
der te klinken. Zowel Jan Caals als
de vlotte evangelist, Frans Huijts en
Marie-José Meuffels als de beide
andere solisten, vertolkten hun par-
tijen met vrome allure. Het handje-
vol priesters en schriftgeleerden
ging niet, zoals in de bijbel, in de
fout. Wel had het Intermedium IV
('Wo ist der neugeborne König der
Juden?') best wat nieuwsgieriger
gezongen mogen worden. Het uit
jonge, professionele musici samen-
gestelde orkest deelde overigens
'gekonnt' in de stemmige uitvoe-
ring.

De drie a capella-adventsmotetten
van Wolfgang Carl Briegel weer-
klonken merkbaar in een serene,
barokke betrokkenheid bij de bij-
belse verwachting van de geboorte
van het Kind. Dat gold evenzo voor
het recitatiefachtig beginnend mo-
tet met basso continuo-begeleiding,
door Andreas Hammerschmidt
voor de derdezondag van de advent
gecomponeerd. Met de laatste zin
van dit motet nog in de oren, verliet
ik met een voldaan gevoel de kerk:
'Selig ist-der, der sich nicht an mir
argert, Halleluja!'

recept door huub meijer

Notenrijst
Voorbereiden kunt u de rijstepap
ook 's ochtend, zodat 's avonds al-
leen de eidooiers en eiwitten nog
maar door de pap gemengd hoeven
te worden en de schotel in de oven
geplaatst kan worden.
Benodigdheden voor 4 personen:
ca. 150 g paprijst, 1 1 melk, zout, 1
zakje vanillesuiker, 2 eieren, 80 g

basterdsuiker, klontje boter, 1 tl ka-
neel, 75 g gepelde walnoten.
Kook van rijst, melk, zout en vanil-
lesuiker in ongeveer 50 minuteneen
dikke rijstepap. Roer de helft van
de basterdsuiker door de rijst en
laat de pap enigszins afkoelen.
Splits de eieren. Roer de dooiers sa-
men met de rest van de suiker en
het kaneelpoeder tot een schuimige
massa. Meng hier de rijstepap beet-

je bij beetje door. Hak de walnoten
grof en meng ze met het klontje bo-
ter door de rijst.
Klop de eiwitten stijfen spatel deze
door de rijstepap. Vul een oven-
schaal met de rijst en plaats deze 1
richel onder het midden van een
voorverwarmde oven van 225°C. -
stand 5. Laat de notenrijst in onge-
veer 25 minuten licht rijzen en een
goudkleurig boyenlaagje krijgen.

Guibert aan
aids overleden

PARIJS - De Franse schrijver Her-
ve Guibert, die bekend werd we-
gens twee boeken over zijn strijd
tegen de ziekte aids, is op 36-jarige
leeftijd aan deze ziekte overleden,
zo is zaterdag bekendgemaakt. Gui-
bert overleed vrijdag in een zieken-
huis in Chamart, nabij Parijs.

Guibert werd bekend om zijn boe-
ken 'A I'ami qui ne ma pas sauve la
vie' en 'Protocole compassionnel'
die allebei bestsellers werden. Hier-
in doorbrak Guibert een aantal ta-
boes over een kwestie waarover in
Frankrijk niet of nauwelijks wordt
gepraat.
Geïnspireerd door de Franse homo-
seksuele schrijver Jean Genet
schreef Guibert op een afstandelij-
ke, ironische toon over de ziekte
waaraan hij zou komen te overlij-
den.

Oplossing van zaterdag
bys tand. gestaag
e. t.d t.a.r
elanden . veranda
s.k. e. .o. .a.d.p
t. kerststukje, p
a.e. .t.s.i. .e. e
cursief . stralen
h .... 1 ... v .... m
toegang, torenka
i.t. .e.b.e. .a.k
g. achtergrond, e
h.l.a. -y. .n.o.r
enerlei . naderby
i.u.m e.s.e
dorsaal. straten

Jaap van Zweden
richt orkest op

HAARLEM - Jaap van Zweden,'
nog concertmeester van het #
ninklijk Concertgebouworkest
Amsterdam, heeft een kamerork'
opgericht. Het nieuwe ensem'
luistert naar de naam Promethe*
krijgt een vaste kern van den
mensen en kan worden aangeytj
tot de omvang van een symfonie'
kest. Het zakenleven fourneert
miljoen gulden voor driejaar.

Van Zweden gaat zelf de artistiek
directie voeren. Viktor Liberm^
Van Zwedens collega als eerste cd
certmeester bij het KCO, deelt'
verantwoordelijkheden met V'
Zweden en zal Prometheus dirië
ren. Inmiddels zijn al zo'n tien tfl
sici aangetrokken voor Prom 11
heus.

Ook op de plaats van de conco
meester van het nieuweensemble
een 'andere bekende NederlanW
aangetrokken, zo belooft Paul J°
kers, directeur van Dutch Grarfl'
ophone Group.

Half januarimaakt Van Zweden Jkend of hij verbonden blijft aan B
Concertgebouworkest. Volg6l
Jonkers, die de commerciële 'ploitatie van Prometheus voor «
rekening neemt in samenspel Vl
Bart Kamerbeek van JE ClassicS.l
de belangstelling voor Van Zweo'
vanuit Amerika 'heel serieus.

Jaap van Zweden

puzzel van de dag

Horizontaal: 1. fraai; 5. legitimatiebewijs;
8. nevel; 12. dinger n.e. betrekking; 16.
televisie (afk.); 18. familielid; 19. boom;
21. ongeluksgodin; 24. boom; 25. leraar
(afk.); 26. breed; 27. deel v.h. oog; 28.
stoomschip (afk.); 29. klaar; 30. natuur-
geest (Germaanse myth.); 32. heen en te-
rug; 33. de onbekende; 34. sluitmiddel;
36. roem; 38. oude lengtemaat; 40. bloed-
vat; 41. vioolbouwer; 42. gedorste hal-
men; 43. muzieknoot; 44. woonboot; 46.
stel bij elkaar horende voorwerpen; 48. de
oudste; 49. vroegere Duitse munt; 50.
stek-loot; 52. mil. rang; 53. muzieknoot;
54. kneedbare massa; 55. trip - tocht; 56.
ten bedrage van; 58. gewicht; 59. familie-
lid; 61. een zekere; 62. landbouwwerktuig;
67. lidwoord; 68. smeerbaar vleesgerecht;
74. plechtgewaad; 75. roem; 76. het zij zo
(Lat. (/slotwoord.

Verticaal: 2. rund; 3. evenzo; 4. in $1
(afk.); 5. onmeetbaar getal; 6. telwo<j||
7. muzieknoot; 8. familielid; 9. onderdjf
v.e. visfuik; 10. heilige (afk.); 11. zon"?
geluid; 13. briefaanhef; 14. motorrag!
15. soort hond; 17. afwisseling-om^
keer; 18. dwaalbegrip; 20. vervoermodi21. Jap. parelduikster; 22.. sprookje^
guur; 23. knevel; 31. slingerplant; *r
grappemaker; 34. spoedig; 35. kostuüjf
36. vordering; 37. Europeaan; 39. "U^Jdoek; 45..schoorsteenzwart; 46. azijn; 2
ik; 51. open plek i.e. bos; 53. voorgeel
57. gedeelte; 60. Russische geesteW
63. huid; 64. riv. in Friesland; 65. fffl66. water in Utrecht; 68. opbergplaats; "Jfamilielid; 70. muzieknoot; 71. vervO*,
middel; 72. tantalium (afk.); 73. id %
(afk.);
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'Mes in sociale zekerheid voor meer economische groei'

OESO maant Nederland
tot forse bezuinigingen

Van onze redactie buitenland

MIIJS - Nederland moet
fastisch bezuinigen op de so-
We zekerheid om de econo-Jsche groei te vergroten. Dit
Vijft de Organisatie voor
fanomische Samenwerking
1 Ontwikkeling (OESO) in

jaarlijkserapport over de
derlandse economie, dat
-ftdaag verschijnt.

*besparingen moeten volgens de
Parijs gevestigde internationale
«nisatie worden aangewend om
.belastingen en de sociale pre-
*s te verlagen. De OESO prijst
j*kabinetsbesluit om op de wao te
**iinigen.

<>r de Nederlandse economie ziet
[er over het algemeen niet al te

F* uit. De groei van het bruto na-
taal produkt na inflatiecorrectie
f Volgens de OESO van 3,9 pro-

ilt in 1990 en 2,2 procent in 1991
rder dalen naar 1,8 procent.
*t onmiskenbare gevaar bestaat

1 de Nederlandse economie sterk
Verslappen als het* economisch

Jstel binnen de OESO kleiner is
plaatsvindt dan voorspeld",

't het rapport. De binnenlandse
Jj^g in Nederland neemt volgens. OESO volgend jaar verder af,
J^rrnee zij één van de laagste
Jrdt binnen de OESO. Het han-

kan echter van 22 mil-
gulden dit jaar worden ver--O<H tot 26 miljard gulden in 1992.

" De bevolking van Algerije volgt deuitslag van de verkiezingen op de voet. De kranten, waar-
in de monsterzege van het FIS en de gevolgen daarvan voor de Algerijnse samenleving breed
worden uitgemeten, vinden gretig aftrek.

looneisen
Ik,
t grootste gevaar voor de Neder-
Pdse economie is dat prijsverho-
TSen zullen leiden tot looneisen,
freest de OESO.
f Nederlandse monetaire beleid,
K^bij de gulden aan de DuitseJ^fk wordt gekoppeld, wordt doorC.PESO gelaakt. Hoewel de kop-
CNë inflatie indamt, betekent het4 'dat een grote verzwakking van
fij Duitse mark wordt voorkomen
il dat Nederlandse rentetarieven
|fó blijven en grotendeels de
Éjl'tse rentetarieven volgen', staat| 'ftrapport.
'OESO noemt het 'betreurens-

Ik^rdig' dat de Nederlandse rege-ld de sterke groei van de afgelo-
*T£ jaren niet gebruikt om het
■JL^Hcieringstekort verder terug teS^ëen. zoals een aantal andere
IjJ'en binnen de OESO wel heeftl*an.

Spookbeeld islamitische maatschappij doemt op na zege FIS

Fransen bang voor golf
Algerijnse immigranten
PARIJS - De spectaculaire verkie-
zingswinst van het Algerijnse fun-
damentalistische Islamitisch Red-
dingsfront (FIS) kan Verstrekkende
gevolgen krijgen voor Frankrijk,
Als het FIS op 16 januaritijdens de

tweede ronde, zoals verwacht, een
absolute meerderheid in het Alge-
rijnse parlement behaalt, krijgt
Frankrijk mogelijk opnieuw te ma-
ken met een forse stroomAlgerijnse
immigranten.

Zwitserland
sluit missie
in Teheran

BERN - Zwitserland heeft gisteren
haar ambassade in Teheran geslo-
ten nadat de Iraanse autoriteiten
een medewerkster van de ambassa-
de hadden verhinderd Iran te verla-
ten en haar diplomatieke pas had-
den ingenomen. De stap van de
Zwitserse autoriteiten is gisteren
bekendgemaakt door woordvoerder
Marco Cameroni van het ministerie
van Buitenlandse Zaken in Bern.
volgens de Zwitserse regering is de
Iraanse handeling 'een duidelijke
en ernstige schending van het vol-
kenrecht.' Bern verlangt 'het on-

middellijke herstel van de bewe-
gingsvrijheid van de diplomatieke
medewerker in Teheran.'
Naar wordt aangenomen houdt de
Iraanse actie verband met de arres-
tatie vorige week maandag in Bern
van een Iraniër die de Iraanse am-
bassade verliet. De Iraniër wordt
door de Franse autoriteiten gezocht
in verband met de moord in augus-
tus op de voormalige Iraanse pre-
mier Sjapoer Bachtiar, die in de
omgeving van Parijs woonde.
Door de sluiting van de Zwitserse
ambassade in Teheran zijn op het
ogenblik ook de banden tussen Iran
en de Verenigde Staten verbroken,
aldus woordvoerder Cameroni in
Bern. Zwitserland neemt de Ameri-
kaanse belangen in Teheran waar
omdat de VS en Iran geen officiële
diplomatieke betrekkingen met el-
kaar onderhouden.

Het FIS wil Algerije omvormen tot
een islamitische republiek waarin
de wetgeving gebaseerd is op de
Koran. Een perspectief dat met na-
me voor de Franstalige intelligent-
sia en voor vrouwen met een wes-
terse leefstijl weinig aantrekkelijk
is. Het FIS wil vrouwen verbieden
buitenshuis te werken en hen ver-
plichten gesluierd door het leven te
gaan. Alcohol en tabak willen de
fundamentalisten totaal verbieden.

Veel leiders van het FIS steken hun
anti-westerse en anti-Franse opvat-
tingen niet onder stoelen of banken.

Volgens nogal wat Franse commen-
tatoren is een massale uittocht van
de Algerijnse intelligentsia naar
Frankrijk vrijwel onvermijdelijk als
de fundamentalisten eenmaal aan
de macht zijn. Dat is niet alleen een
ramp voor Algerije, maar leidt dat
ook tot grote problemen in Frank-
rijk, waar het immigratievraagstuk
toch al een politiek heet hangijzer
is. Een mogelijke toename van het
aantal immigranten is bovendien
koren op de molen van het extreem-
rechtse Front National.

Naast gezamenlijke troepenmacht GOS

Jeltsin wil Russisch
leger van 30.000 man

tw ~
«Ffit ~ De Russische presi-
iP^f. oris Jeltsin heeft gisteren
Re^ dat zijn republiek een eigen
Wjj van minstens 30.000 man moet'C^iip 0' a**s onderdeel van een geza-
iPij^'Jke defensiemacht van het
I\. cr>ebest van OnafhankelijkeiK^n (GOS).
'%'*"*<} Uss'sche regering had nog niet
\\p - gezegd uit te zijn op een ei-
-1 IVte^er* Jeltsin zei gisteren echter
Sit.°Skou dat Rusland haar eigen
N(m e garde kriJgt van 3000ü tot

IM !j soldaten. „De oude traditie
| jliffT"5 Russische gardist met zijn
I\ ?*** wordt in ere hersteld", al-
Ik[ eltsin, die verder geen details

De ministers van Defensie van het
Gemenebest komen vandaag in
Minsk bijeen om verder te praten
over de toekomst van het Sovjet-
leger, dat door de instorting van de
staat in een onzekere positie ver-

keert. De Oekraïne, Moldavië en
Azerbajdzjan hebben tijdens voor-
besprekingen al duidelijk gemaakt
dat ook zij naar een eigen leger stre-
ven.
Jeltsin maakte duidelijk dat de op-

richting van een Russische garde
niet betekent dat er geen gezamen-
lijke defensiemacht van het Geme-
nebest moet komen. De president
zei dat vandaag overeenstemming
bereikt moet worden over een leger
onder centraal gezag, waarbij ook
de zeggenschap over de strategi-
sche kernwapens moet worden ge-
regeld. Het westen dringt er bij de
Gemenebest-landen op aan de kern-
wapens onder centraal beheer te
houden.
Jeltsin zei dat in Minsk ook moet
worden beslist wat er moet gebeu-
ren met de eenheden van het oude
Sovjet-leger die zich in de onafhan-
kelijk gewordenrepublieken bevin-
den.

binnen/buitenland

Gestolen ooievaars
terug op oude nest

NIJEBERKOOP - Een groot
leel van de 80 gestolen ooievaars
■lit ooievaarsdorp Het Liesveld
fi Groot-Ammers is zaterdag te-
Uggevonden bij Nijeberkoop in
let zuidoosten van Friesland. De
'ijkspolitie in Ooststellingwerf
leeft nog dezelfde dag huiszoe-
king verricht bij vogelhandela-
'en in Haulerwijk en*Haule. Een
35 jarige handelaar uit Hauler-
wijk heeft zich zaterdagavond
telf gemeld bij de politie. Hij is
Aangehouden.

Een surveillance van de Oost-
stellingwerver politie ontdekte
de ooievaars vrijdagnacht bij
toeval op een klinkerweggetje
bij Nijeberkoop. In eerste instan-
tie ving de politie 37 ooievaars.
Eén vogel was al dood. In de
'oop van de ochtend zijn nog 19

vogels gevangen. De meeste
ooievaars verkeerden in redelij-
ke conditie. Ze zijn overgebracht
naar vogelasiel De Fügelhelling
in Ureterp en gaan in de loop
van de week terug naar Groot-
Ammers.
De vogels zijn anderhalve week
geleden gestolen. Van de dieven
ontbrak aanvankelijk elk spoor.
De groep Liesveld van de rijks-
politie in Zuid-Holland tastte in
het duister over het motief van
de daders. De ooievaar is als be-

schermde vogelsoort moeilijk
verhandelbaar en is ook niet ge-
schikt voor consumptie. Na een
tip uit het buitenland, dat de vo-
gels daar te koop waren aange-
boden, breidde de politie het
werkgebied uit naar Ooststel-
lingwerf.

De toevallige ontdekking van de
ooievaars bij Nijeberkoop heeft
het onderzoek in een stroomver-
snelling gebracht. De rijkspolitie
vermoedt dat de dieven de ooie-

vaars in paniek hebben losgela-
ten, omdat ze geen koper voor de
vogels konden vinden. De dief-
stal heeft in binnen- en buiten-
land veel publiciteit gekregen.
„Vermoedelijk is het hen te heet
onder de voeten geworden",
denkt opperwachtmeester Jan
Knoppers.

Een pluimveehandelaar uit Hau-
lerwijk heeft zich zaterdagavond
zelf op het politiebureau in Oos-
terwolde gemeld. Bij huiszoe-
king in Haulerwijk heeft de poli-
tie onder meer enkele zakken
met vis in beslag genomen. Dit is
een belangrijk aanknopings-
punt, omdat in de ontlasting van
de gevonden ooievaars visresten
zijn aangetroffen. De vogels krij-
gen in Groot-Ammers altijd een-
dagskuikens te eten.

Mandela tegen mandaal overgangsregering

'Plan van De Klerk
duidelijke valstrik'

JOHANNESBURG - Voorzitter
Nelson Mandela van het Afrikaans
Nationaal Congres (ANC) be-
schouwt het voorstel van president
F.W. de Klerk voor de vorming van
een overgangsregering als 'een val-
strik. Dit heeft het weekblad Sun-
day Star in Johannesburg gisteren
gemeld.

Onder aanhaling van Mandela
schrijft de krant dat de blanke pre-
sident van Zuid-Afrika heeft voor-
gesteld dat zon regering een man-
daat zou moeten krijgen voor tien
jaar.
„Wij zouden in een valstrik gevallen
zijn als het ANC een machtsdeling
met de blanken had aanvaard", al-
dus Mandela, die zegt dat zijn orga-
nisatie een 'volledig andere' opvat-
ting heeft dan de regering over de
duur van het mandaat van een over-
gangsregering.
Als zon regering een termijn van
tien jaarzou krijgen, zou de interna-
tionale druk op de blanke macht
verdwijnen, wat De Klerk de moge-
lijkheid zou bieden het proces te
vertragen waarbij de meerderheid
de macht zou krijgen, meent Man-
dela. „Wij staan op een korte zit-
tingstijd voor een dergelijke over-

gangsregering, zeker niet langer
dan 18 maanden." Mandela is van
oordeel dat zon regering toezicht
zou moeten houden op de verkie-
zingen en belast zou moeten zijn
met het controleren van de veilig-
heidstroepen.

Mandela liet in de Sunday Star pok
weten dat de blanke bevolking van
Zuid-Afrika voor een beperkte pe-
riode een gegarandeerd aantal par-
lementszetels kan krijgen, maar dat
over de uiteindelijke instelling van
een zwarte meerderheidsregering
niet kan worden onderhandeld. Hij
zei dat een compromis nodig lijkt
om de angst onder de Zuidafri-
kaanse blanken weg te nemen nu
het politieke proces in gang is gezet
dat hen het machtsmonopolie zal
gaan kosten. Volgens Mandela zou
het echter tegen de principes van de
democratie in gaan als de zwarte
meerderheid vergaande concessies
doet.

Veel vuurwerk
ondeugdelijk

DEN HAAG - Bij een steekproef
van de Keuringsdienst van Waren
onder 144 partijen legaal vuurwerk
is gebleken dat 72 monsters niet
voldeden aan de eisen die de Neder-
landse wet stelt aan vuurwerk. Dit
is meer dan bij een steekproef vorig
jaar bleek. Dat heeft directeur Jeu-
ring van de Keuringsdienst van
Waren zaterdagavond bevestigd.

Bij 60 van de 72 (ongeveer 80 pro-
cent) monsters was sprake van
'lontvertraging. Dat wil zeggen dat
het vuurwerk te vroeg of te laat af-
ging. Volgens de norm moet het
vuurwerk na drie tot zes seconden
afgaan, vertelt Jeuring.
Ook voldeed sommigvuurwerk niet
qua samenstelling. Dat vuurwerk
bevatte het verboden aluminium-
sas, waardoor het kruit harderknalt
dan is toegestaan. In een aantal ge-
vallen voldeed de gebruiksaanwij-
zing niet.
De Keuringsdienst heeft steek-
proefsgewijs een aantal monsters
onderzocht bij ongeveer 25 handela-
ren. Vorig jaar voldeed 32 procent
van het legale vuurwerk niet aan de
eisen. „De conclusie dat nu veertig
tot vijftig procent van het legale
vuurwerk niet deugt, is wellichtwat
te sterk, het betrof een selectieve
monstername. Maar het blijft een
groot aantal."

Vergoeding
Statenleden
belastingvrij

DEN HAAG - Staatssecretaris van
Financiën Van Amelsfoort zal de
Belastingdienst binnenkort advise-
ren om de algemene onkostenver-
goeding voor Statenleden fiscaal
volledig onbelast te laten. Dat
schrijft de staatssecretaris in een
circulaire, die is verzonden aan alle
provinciebesturen.

Op Binnenlandse Zaken is een alge-
mene onkostenregeling voor gede-
puteerden nog in voorbereiding.
Naar verwachting zal deze vergoe-
dingsregeling in de eerste maanden
van 1992 in werking treden.
Met de circulaire aan de provincies
en de berichtgeving aan de Belas-
tingdienst wil Van Amelsfoort de
onduidelijkheid over de belastbaar-
heid van de huidige onkostenver-
goeding voor Statenleden wegne-
men. Die was als gevolg van de
belastingherziening (de Oort-wetge-
ving) ter discussie komen te staan.
Statenleden kunnen de reiskosten
ten behoeve van vergaderingen en
bijeenkomsten van commissies en
afdelingen van Provinciale Staten
in 1992 dus nog steeds volledig ver-
goedkrijgen.

Dat geldt ook voor de kosten van
zakelijkereizen. Als alternatiefkun-
nen Statenleden kiezen voor een
OV-Jaarkaart.
Kosten die zijn gemoeid met over-
nachtingen en maaltijden kunnen
tegen overlegging van individuele
nota's worden gedeclareerd.

Studenten
aan dood
ontsnapt

TILBURG - Feestvierende stu-
denten van een studentenhuis
aan de Tilburgse Heuvelstraat
zijn gisterochtend in de val ge-
raakt nadat brand was ontstaan
in het trappenhuis. Twee studen-
ten raakten licht gewond ge-
raakt, 25 andere bewoners zijn
opgevangen in het politiebureau.
De brand is aangestoken, zo heb-
ben woordvoerders van politie
en brandweer gisteren meege-
deeld.

De brand ontstond omstreeks
half acht na afloop van een feest
in het studentenhuis. Het ver-
moeden bestaat dat één van de
feestgangers met wie onenigheid
was ontstaan, de brand onderaan
de trap heeft gesticht. De rook-

ontwikkeling was enorm. De
trap brandde voor een deel weg,
waardoor die vluchtweg was af-
gesloten.

Het studentenhuis is gelegen bo-
ven een juwelierszaak. Door alle
beveiligingen kon ook die
vluchtweg niet worden gebruikt.
Door ruiten in te slaan, naar be-
neden te springen en via balkons
zochten de studenten een goed
heenkomen. Enkelen werden
met de ladderwagen van de
brandweer bevrijd. Twee studen-
ten raakten gewond door glas-
scherven. Na behandeling in het
ziekenhuis konden zij weer naar
huis.
Volgens een woordvoerder van
de brandweer is het een dubbel-
tje op zn kant geweest dat de
gevolgen niet ernstiger zyn. De
brandweer was vlak in de buurt
bezig geweest met het blussen
van een andere brand en kon
daardoor snel ter plaatse zijn. Al-
le feestgangers worden gehoord.
De dader is nog niet gepakt. In
het studentenhuis zelf is alleen
sprake van rookschade.

puntuit

Bondactrice
De Australische actrice Cassan-
dra Harris, die de ex-geliefde
van haar werkelijke man, Pier-
ce Brosnan, speeldein de Ame-
rikaanse televisieserie 'Re-
mington Steele', is zaterdag op
39-jarige leeftijd aan kanker
overleden. Harris speelde met
Roger Moore in de James-
Bondfilm 'For Your Eyes Only'
uit 1981. Tussen haar rollen bij
het toneel door trad ze promi-'
nent op in Britse televisiepro-
dukties als de series 'All Out at
Kangaroo Valley' en 'The Boy
Merlin'.

Bloedbad
Zeker veertien Pakistani zijn
zaterdag om het leven geko-
men bij schietpartijen tussen
politieke tegenstanders in de
provincie Punjab. De schoten-
wisselingen deden zich voor na
wederzijdse aantijgingen over
geknoei bij lokale verkiezin-
gen.

Verdrag
Het Chinese parlement is ak-
koord gegaan met de onderte-
kening door China van het
verdrag tegen de verspreiding
van kernwapentechnologie, het
zogenoemde Nucleaire Non-
Proliferatie Verdrag. China
stond de laatste tijd onder toe-
nemende internationale druk
om zich aan te sluiten bij het
verdrag. Westerse landen, on-
der aanvoering van de Verenig-
de Staten, hebben recent be-
zorgde geluiden laten horen
over de mogelijke steun van
China aan andere landen -
waaronder Iran en Algerije -bij het opzetten van kernwa-
penprogramma's.

Steekpartij
Tijdens een steekpartij in Bar-
neveld is de 36-jarige E. Kaat
door de vriend van zijn ex-echt-
genote om het leven gebracht.
Zaterdagmiddag ging het
slachtoffer naar de woning
waar zijn ex-vrouw verbleef
met haar vriend. Kaat had een
ijzeren staaf bij zich. Toen zijn
ex-vrouw de deur opende, ont-
stond er ruzie. De vriend
schoot te hulp en kreeg een
klap met de ijzeren staaf. Hij
stak vervolgens het slachtoffer
mcl een keukenmes in de
borst. Kaat raakte daarbij do-
delijk gewond. De 33-jarige
dader is door de politie aange-
houden en ingesloten.

Platgedrukt
In het New Yorkse stadsdeel
Harlem zijn zaterdag acht men-
sen om het leven gekomen en
28 gewond geraakt bij een duw-
en trekpartij om een sportzaal
in en uit te komen. Dit heeft de
politie meegedeeld. Het ge-
drang onder de voornamelijk
jonge bezoekers begon toen
jongelui zonder een toegangs-
bewijs uit alle macht probeer-
den detribunes te bereiken van
de sportzaal, waar eerst een
basketbalwedstrijd en daarna
een concert gehouden zouden
worden. Naar de politie mee-
deelde, waren meer dan 1.100
mensen bij het duw- en trek-
werk betrokken.

Garcia
Het Peruaanse hooggerechts-
hof heeft beslist* dat er te wei-
nig bewijzen zijn om een pro-
ces te beginnen tegen oud-pre-
sident Alan Garcia, die wordt
verdacht van verduistering van
overheidsgeld. Het openbaar
ministerie had vorige maand
een aanklacht tegen Garcia in-
gediend, omdat hij tijdens zijn
ambtsperiode in de jaren tach-
tig 700.000 gulden overheids-
geld in drie eigen huizen zou
hebben gestoken.

Brand
Een uitslaande brand heeft za-
terdagochtend voor ongeveer 1
miljoen gulden schade toege-
bracht aan de bibliotheek van
de gemeenteLeusden. De poli-
tie, die twee mannen wegens
'verdacht gedrag' voor verhoor
meenam naar het bureau, ver-
moedt dat vuurwerk de brand
heeft veroorzaakt. Toen de
brandweer arriveerde, stond
het net vernieuwde rieten dak
al in lichterlaaie. De biblio-
theek was gevestigd in een uit
1818 stammende boerderij.

Gasexplosie
Door een gasexplosie in een
flatwoning aan de Rottummer-
plaat in Delfzijl hebben zater-
dagochtend acht woningen
brand- en waterschade opgelo-
pen. Vlak na de explosie greep
het vuur zo snel om zich heen
dat mensen uit omliggende wo-
ningen moesten worden geëva-
cueerd. In totaal ging het om
ruim 100 personen. De explosie
ontstond doordat een bewoner
gas in zijn woning had laten lo-
pen en daarna een lucifer had
aangestoken. De man - die als
enige licht gewond raakte -
maakte volgens de politie een
overspannen indruk.
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KERSTSHOW
<BIJ PERIDA

I "---■^w*l|
20 DECEMBER TOT 9 JANUARI
Tijdens onze traditionele kerstshow in-
troducerenwij de nieuwste modellenuit
eigen fabriek. Tevens verkopen wij een
beperkt aantal showroommodellen. Kom
langsvoorn proefzit, ~~~ "

ofbelvoordocumen- I lPHlIf)
tatie 02508-1044. L"»» "

VIJFHUIZEN (HAARLEM): I-
Industriegebied.

HEERLEN:
Woonboulevard in de Cramer.

OISTERWIJK:
Wooncentrum Insaid.

'N BANK VAN PERIDA.
JE ZALIGSTE PLEKJE OP AARDE.



De Heer is mijn Licht, is mijn Heil
en is mijn kracht.

Psalm 27 1:3
Bedroefd maar met grote dankbaarheid voor wat
hij voor ons is geweest, berichten wij u dat God tot
Zich genomen heeft, in de leeftijd van 89 jaar, onze
goede en zorgzame vader, schoonvader, opa, over-
grootvader, broer, zwager, oom en neef

JanKroezen
weduwnaar van

Klaasje Kiers
Heerlen: H. Kroezen

L. Kroezen-van der Weij
Heerlen: H.J.Kroezen t

T. Kroezen-van Hassel
Brunssum: T. Korus-Kroezen

A. Korus
Heerlen: R. Kroezen

R. Kroezen-Bimans t
Brunssum: A. Kroezen

W. Kroezen-Gelissen
Brunssum: R. Kamerbeek-Kroezen

P. Kamerbeek t
Heerlen: K. Kroezen

C.M. Kroezen-Kok
Heerlen: M. Kroezen

alleklein- en
achterkleinkinderen
Familie Kroezen
Familie Kiers

27 december 1991
Duivenstraat 11, Heerlen
Corr.adres: Nachtegaalstraat 5, 6414 TV Heerlen
De rouwdienst zal gehouden worden op vrijdag 3
januari 1992 om 13.00 uur in de Nieuw Apostoli-
sche kerk, Marebosjesweg 7 te Treebeek/Bruns-
sum. Aansluitend vindt de begrafenis plaats op de
algemene begraafplaats, gelegen aan de Kamp-
straat te Heerlerheide.
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven is er
geen condoleren.
Vader is opgebaard in het mortuarium van het St.
Gregoriusziekenhuis te Brunssum. Afscheid ne-
men dagelijks van 17.30 tot 18.30 uur.
Zij die onverhoopt geen kennisgeving mochten
ontvangen, gelieven deze annonce als zodanig te
willen beschouwen.

t
Met grote droefheid geven wij u kennis, dat toch
nog onverwacht uit ons midden werd weggeno-
men, voorzien van het h. oliesel, onze vader,
schoonvader, opa, broer en oom

Fons Huizinga
in de leeftijd van 62 jaar.

Heerlen: Gerrie Huizinga
Carisma

Brunssum: Fons enRiny Huizinga-Hof
Robby, Kim, Benjamin

Brunssum: Theoen Marion
Huizinga-Winckens
Ivo

Heubach (Dld.): Rosemarie en Brian
Hughes-Huizinga
Kevin, Kristen

Brunssum, 28 december 1991
Corr.adres: Heufkestraat 190,
6444 GV Brunssum
Gelegenheid om afscheid te nemen dagelijks van
17.30 tot 18.30 uur in het mortuarium van het St.
Gregoriusziekenhuis te Brunssum.
In de St. Gregoriuskerk, aan de Kerkstraat te
Brunssum, zal de plechtige uitvaartdienst gehou-
den worden op dinsdag 31 december a.s. om 11.00
uur.
Samenkomst in de kerk, er is geen condoleren.
De begrafenis vindt aansluitend plaats op de ge-
meentelijke begraafplaats aan de Merkelbeeker-
straat.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te beschouwen.

t
Na een langdurig lijden, maar toch nog onver-
wacht, is van ons heengegaan onze vader, schoon-
vader, grootvader, broer, schoonbroer, oom en neef

Theodor Peter Aleven
weduwnaar van

Maria Elisabeth Bosch
Hij overleed in de leeftijd van 78 jaar.

Hoogezand: Finy Schlijper-Aleven
Jo Schlijper

Kerkrade: t Math Aleven
Hoensbroek: Berthie Aleven-Dupuits
Winschoten: Els Rosevink-Schlijper

AlfredRosevink
Linschoten: Theo Schlijper

Kerkrade, Firenschat, 28 december 1991
Corr.adres: Krichelstraat 20, 6466 AS Kerkrade
De plechtige uitvaartdienst zal gehouden worden
op donderdag 2 januarias. om 10.30 uur in de kapel
van het bejaardenhuisFirenschat te Kerkrade-Ter-
winselen, waarna aansluitend de crematie zal
plaatsvinden in het crematorium te Heerlen, Im-
stenraderweg 10.
Voor vervoer vanaf Firenschat-crematorium is ge-
zorgd.
Gelegenheid tot afscheid nemen in het streekmor-
tuarium (gelegen op het terrein van de Lückerhei-
dekliniek), St. Pieterstraat 145te Kerkrade-Chèvre-
mont, dagelijks van 18.00 tot 19.30 uur.

t
Al heeft hij ojis verlaten
hij laat ons nooit alleen.
Wat wij in hem bezaten
is altijd om ons heen.

Diepbedroefd maar dankbaar voor de liefde en
zorg waarmee hij ons steeds heeft omringd, geven
wij kennis van het plotseling overlijden, in de leef-
tijd van 47 jaar, van miin lieve man, papa, zoon,
schoonzoon, broer, zwager, oom en neef

Jan van der Weij
echtgenoot van

Ans Verkennis
Brunssum: A. van der Weij-Verkennis

Titia
Familie van der Weij
Familie Verkennis

29 december 1991
Corr.adres: Engerplein 1, 6446 KG Brunssum
De crematieplechtigheid zal plaatsvinden op don-
derdag 2 januari 1992 om 10.30 uur in het cremato-
rium te Heerlen, Imstenraderweg 10.
Bijeenkomst in voornoemd crematorium, waar ge-
legenheid is tot schriftelijk condoleren.
Jan is opgebaard in het mortuarium van het St.
Gregoriusziekenhuis te Brunssum. Gelegenheid
tot afscheidnemen, dagelijks van 17.30 tot 18.30
uur.
Zij die onverhoopt geen kennisgeving mochten
ontvangen, gelieven deze annonce als zodanig te
beschouwen.

___^________-___^^^^^___^^___^__

Enige en algemene kennisgeving

t
Tot onze grote droefheid, maar dankbaar voor het
vele dat zij voor ons betekend heeft, delen wij u
mede dat geheel onverwacht van ons is heenge-
gaan

Anna
Verscharen-Kopka

weduwevan

Anton Verscharen
levensgezellin van wijlen

Hendrik Willemsen
op de leeftijd van 81 jaar.

In dankbareherinnering:
FamilieKopka
Familie Verscharen
Familie Willemsen
enkinderen

Hoensbroek, 28 december 1991
Corr.adres: Prins Hendrikstraat 20,
6686 BG Angeren
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de be-
grafenis, zal plaatshebben op donderdag 2 januari
om 11.00 uur in de Christus-Koningkerk te Hoens-
broek-Zuid.
Bijeenkomst in de kerk.
Overtuigd van uw medeleven is er geen condole-
ren.
U kunt afscheid nemen in een derrouwkamers van
De Universele, Hoofdstraat 100 te Hoensbroek. Be-
zoekgelegenheid dagelijks van 14.00 tot 15.00 uur
en van 19.00 tot 20.00 uur. Nieuwjaarsdag alleen I
van 14.00tot 15.00 uur.

Enige en algemene kennisgeving

t
In diepe verslagenheid geven wij kennis datna een
liefdevolle verzorging in de verpleegkliniek te
Heerlen toch nog onverwacht van ons is heenge-
gaan, onze lieve moeder, schoonmoeder, groot- en
overgrootmoeder, zuster, schoonzuster, tante en
nicht

Lucy
Schloesser-Driessen

weduwevan

Leo Schloesser
op de leeftijd van 75 jaar.

In dankbare herinnering:
Eindhoven: Ger en Trees

Schloesser-van Gerwen
Weustenrade: Sjefen Fieny

Schloesser-Haagmans
Amstenrade: Hein en Tini

Schloesser-Ingenhut
Termaar: Martien en Till

Schloesser-Lamby
haarklein- en
achterkleinkinderen
FamilieDriessen
Familie Schloesser

Heerlen, 27 december 1991
Corr.adres: Vleckstraat 1
6343 PK Weustenrade
De plechtige uitvaartdienst zal plaatshebben op
dinsdag 31 december om 11.00 uur in de Christus-
Koningkerk te Hoensbroek-Zuid, gevolgd door de
begrafenis op de centrale begraafplaats aan de
Randweg.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid tot
schriftelijk condoleren.
Heden maandag om 19.00 uur avondwake in voor-
noemde kerk.
U kunt afscheid nemen in een derrouwkamers van
De Universele, Hoofdstraat 100 te Hoensbroek. Be-
zoekgelegenheid dagelijks van 14.00 tot 15.00 uur
en van 19.00tot 20.00 uur.

Enige en algemene kennisgeving

t
Bedroefd, maar dankbaar voor alles wat hij voor
ons gedaan en betekend heeft, geven wij u kennis,
dat voorzien van de h. sacramenten der zieken, in
de leeftijd van 61 jaar, van ons is heengegaan, mijn
lieve man, vader, schoonvader, opa, broer, schoon-
broer, oom en neef

Henk Willemsen
echtgenootvan

Ellie Deckers
Sittard: E. Willemsen-Deckers
Sittard: Henk Willemsen

Gustha Meerts
Marco, Pedro enRhyana
Familie Willemsen
FamilieDeckers

6133 KT Sittard, 28 december 1991
Ophoven 153
De plechtige uitvaartdienst zal plaatsvinden op
donderdag 2 januari as. om 11.00 uur in de paro-
chiekerk van de H. Antonius van Padua te Opho-
ven-Sittard, gevolgd door de begrafenis aan de
Wehrerweg.
Samenkomst in de kerk, waar gelegenheid is tot
schriftelijk condolerenvanaf 10.30 uur.
De overledenewordt herdacht in de h. mis, woens-
dag om 11.30 uur in voornoemde kerk.
De overledene is opgebaard in het mortuarium ven
het Maaslandziekenhuis te Sittard, alwaar gelegen-
heid is tot afscheidnemen dagelijks van 17.30 tot
18.15 uur.

Met droefheidnamen wij kennis van het overlijden
van de heer

Sjef de Jong
lid van verdienste

Bijna 60 jaar was hij verbonden aan onze vereni-
ging.
Wij zullen hem blijven gedenken.

Bestuur, dirigent, leden
en ereleden van de
harmonie T.O.G. Weiten

Al heeft hij ons verlaten,
hij laat ons niet alleen,
wat wij in hem bezaten
is altijd om ons heen.

Het is alweer een jaar geleden, dat wij afscheid
moesten nemen van mijn zorgzame man, onze lie-
ve vader, schoonvader en opa

Lambert Corten
De plechtige jaardienst zal gehouden worden op
zaterdag 4 januari in de St. Salviuskerk te Lim-
bricht om 19.00 uur.

Tiny Corten-Dols
Kinderen en kleinkinderen

t
Dankbaar voor alles wat hij voor ons heeft betekend, geven wij met diepe
droefheid kennis, dat toch nog onverwachtvan ons is heengegaan,voor-
zien van de h. sacramenten, mijn lieve man, onze vader, schoonvader, opa
"pieteni', broer, zwager, oom en neef

Jan Hendrik Seeverens
echtgenootvan

Stephania Barbara Marciniak
Hoenbroek: S.B. Seeverens-Marciniak

Escharen: Frank en Ellen Seeverens-Widdershoven
Hardy en Maudy

Beek en Donk: Hardie en Els Seeverens-Diederen
Marjan en Pien

Brunssum: Vera en Peter Hendrix-Seeverens
Kiona en Maarten
Familie Seeverens
Familie Marciniak i

6431 XL Hoensbroek, 28 december 1991
Koestraat 25
De plechtige eucharistieviering zal gehouden worden op dinsdag 31 de-
cember om 9.00 uur in de parochiekerk H. Jozefte Passart-Hoensbroek,
waarna aansluitend de crematieplechtigheid zal plaatsvinden in het cre-
matorium te Heerlen, Imstenraderweg 10.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is tot schriftelijk condoleren.
Avondwake, heden maandag om 19.00 uur in voornoemde kerk.
Gelegenheid tot afscheid nemen in het uitvaartcentrum Dela te Heerlen,
Grasbroekerweg 20, heden maandag van 18.00 tot 19.00 uur.

t I
Verdrietig, maar in het besef dat haar nu rust is gegeven, en dankbaar
voor haar zorg, hebben wij toch nog onverwacht afscheid genomen van
onze lieve zorgzame moeder, schoonmoeder, oma, zuster, schoonzuster,
tante en nicht

Margaretha Marie
(Greta) Loupias

weduwe van

Hermanus Jozef(Herman) Dijks
* 14-06-1932 t 28-12-1991

Kinderen en
kleinkinderen

6361 CE Nuth, 28 december 1991
Bavostraat 48
De plechtige uitvaartmis zal worden gehouden op donderdag 2 januari
1992 om 10.15 uur in de St. Bavokerk te Nuth, waarna aansluitend crema-
tie in het crematorium Nedermaas te Geleen.
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven, is er geen condoleren.
De avondwake wordt gehouden op woensdag 1 januari om 18.00 uur in
voornoemde kerk.
Moeder is opgebaard in derouwkapel van het Maaslandziekenhuiste Sit-
tard, alwaar gelegenheid tot afscheidnemen van 17.30 tot 18.15 uur.
Zij die onverhoopt geen kennisgeving mochten ontvangen, gelieven deze
annonce als zodanig te beschouwen.

Enige en algemene kennisgeving

t
Bedroefd, maar dankbaar voor alles wat zij voor
ons betekend heeft, geven wij u kennis, dat geheel
onverwacht van ons is heengegaan, voorzien van
het h. oliesel, op de leeftijd van 78 jaar, mijn le-
vensgezellin, onze zorgzame moeder, schoonmoe-
der, oma, zus, schoonzus, tante en nicht

Josephinavan Eek
weduwevan

Henricus Jacobus Thiessen
levensgezellin van

Piet Hendriks
Puth: J.Thiessen

T. Thiessen-Peeters
Hoensbroek: B. Thiessen

T. Thiessen-Matthey
Puth: W. Thiessen

A. Thiessen-van Geffen
Herkenbosch: M. Sormani-Thiessen

A. Sormani
Puth: W. Florax-Thiessen

G. Florax
haarklein- en
achterkleinkinderen
Familie van Eek
Familie Thiessen

Schinnen, 27 december 1991
Corr.adres: Irenestraat 1, 6151 KW Puth-Schinnen
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de be-
grafenis, zal plaatshebben op dinsdag 31 december
a.s. om 11.00 uur in deparochiekerk van de H. Dio-
nysius te Schinnen.
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven is er
geen condoleren.
Avondwake, heden maandagavond om 18.45uur in
de parochiekerk.
De overledene is opgebaard in het mortuarium van
Dela, Vouershof 1 te Geleen, waar gelegenheid is
tot afscheid nemen heden maandag van 18.00 tot
19.00 uur.

t
Bedroefd om haar heengaan, doch dankbaar voor
alles wat zij voor ons deed en betekend heeft, ge-
ven wij u kennis dat geheel onverwacht van ons is
heengegaan, mijn lieve vrouw, onze zus, schoon-
zus, tante en nicht

Maria Elisa Jurgen
echtgenotevan

Wilhelm Rafaël Hrdina
Zij overleed in de leeftijd van 68 jaar, voorzienvan
het h. sacrament der zieken.

Kerkrade: W.R. Hrdina
Familie Jurgen
Familie Hrdina

6463 HN Kerkrade, 27 december 1991
Hertogenlaan 132
De plechtige uitvaartdienst zal gehouden worden
op donderdag 2 januari a.s. om 11.00 uur in de pa-
rochiekerk van de Blijde Boodschap te Kerkrade-
Rolduckerveld, Dir. v.d. Mühlenlaan, waarna aan-
sluitend de crematie zal plaatsvinden in het crema-
torium te Heerlen, Imstenraderweg 10.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is tot
schriftelijk condoleren.
Avondmis tot intentie van onze dierbare overlede-
ne dinsdag 31 december a.s. om 18.00 uur in voor-
noemde parochiekerk.
Gelegenheid tot afscheid nemen in het streekmor-
tuarium (gelegen op het terrein van de Lückerhei-
dekliniek), St. Pieterstraat 145te Kerkrade-Chèvre-
mont, dagelijks van 18.00 tot 19.30 uur.
Voor vervoer kerk-crematorium v.v. is gezorgd.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te willen beschou-
wen.

t
Dankbaar voor de vele mooie jaren die hij ons tijdens zijn leven heeft
gegeven, hebben wij na een langdurige ziekte, voorzien van de h. sacra-
menten der zieken, afscheid genomenvan mijn dierbare echtgenoot,onze
goede broer, schoonbroer, lieve oom en neef

Wilhelmus Leo
Dautzenberg (Lei)

echtgenootvan

Netje van der Leeuw
Hij werd 76 jaar.

Bocholtz: M.C. Dautzenberg-van der leeuw
Familie Dautzenberg
Familie van der Leeuw

L
Bocholtz, 28 december 1991
Corr.adres: Min. Ruysstraat 21, 6351 CH Bocholtz
De plechtige uitvaartdienst zal plaatsvinden op donderdag 2 januari 1992 »

om 11.00 uur in deparochiekerk H. Jacobus de Meerdere te Bocholtz.
Bijeenkomst in de kerk.
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven is er geen condoleren.
De rozenkrans wordt dinsdag31 december a.s. gebeden,om 18.45 uur in Q
voornoemde kerk.
De overledene is opgebaard in het mortuarium, Dr. Ottenstraat 60 te Sim- '

Ipelveld. Bezoek van 18.00 tot 19.00 uur. r'Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, gelieven deze annonce als %*
zodanig te willen beschouwen. ,

gö|| Provincie
JISJ Limburg

Z°£f/lT* Het co"ege va" Gedeputeerde Staten van
Limburg biedt op donderdag 2 januari 1992 om
17.00 uur gelegenheid tot.het uitwisselen van
nieuwjaarswensen in de Feestzaal van het Gouver-
nement te Maastricht. Dit samenzijn wordt vooraf-
gegaan door het uitspreken van een nieuwjaarstoe-
spraak door de Commissaris van de Koningin, ing.
E.M. Mastenbroek, om 16.00 uur in de Statenzaal.

J

*/fAv^J**^^\èss. Simavi steunt vele gezondheidsprojectenin 35 cOWf f f^C- if*f^ . \ IXP i kelingslanden. Zonder uw steunI \ ■filßiw J%7 ,-s ■ , . giro .I XwßKwßmAm//IV kunnen wii echter niets doen. /\^§PB^ 30010iOI IVI_r\V I Spniitenbosstraat 6,2012LX Haarlem
i ' :

t
Dankbaar voor alle liefde en blijdschap die zij ons
geschonken heeft, delen wij u mede dat heden, in
haar eigen vertrouwde omgeving, in de leeftijd van
86 jaar, voorzien van de h. sacramenten is overle-
den onze zorgzame moeder, schoonmoeder, groot-
en overgrootmoeder

Maria Joosten
echtgenote van wijlen

Antonius Hubertus Verpoort
Neerbeek: G. Verpoort

E. Verpoort-Vanmulken
Puth-Schinnen: M. Caris-Verpoort

A. Caris
Beek: J. Verpoort

H. Verpoort-Renkens
Beek: A. Verpoort
Beek: G. Voncken-Verpoort

H. Voncken
Beek: W. Verpoort

P. Verpoort-Kummeling
en al haarkleinkinderen
en achterkleinkind
Familie Joosten
Familie Verpoort

6191 TX Beek, 28 december 1991
Hoolstraat 2
De plechtige uitvaartdienst zal plaatsvinden op
dinsdag 31 december om 11.30 uur in de parochie-
kerk van St. Martinus te Beek, waarna de begrafe-
nis op de begraafplaats de Nieuwe Hof.
Gelieve de auto's achter dekerk te parkeren.
Er is geen condoleren.
Maandag 30 december om 18.40 uur wordt de ro-
zenkrans gebeden en aansluitend de h. mis gelezen
in voornoemde kerk.
De overledene is opgebaard in de rouwkamer van
Uitvaartcentrum Daemen, Prins Mauritslaan 5 te
Beek. Bezoek dagelijks van 18.30 tot 19.00 uur.
Mochten wij nog iemand vergeten zijn, dan hopen
wij dat deze annonce als kennisgeving beschouwd
.wordt.

1 -s ,n

t
Bedroefd, maar in grote dankbaarheid voor wat **voor ons geweest is, delen wij u mede, dat God t" s.
Zich heeft genomen, op de leeftijd van 59 ja*!
voorzienvan het h. sacrament der zieken, in het Dj
Weverziekenhuis te Heerlen, mijn innig gelief" 1

vrouw, onze lieve en zorgzame moeder, schoon-moeder, oma, zuster, schoonzuster, tante en niet*1'
Agnes Zweiphennig

echtgenote van

Nico Kool
Landgraaf: NicoKool
Landgraaf: JoepKool
Landgraaf: Leo Kool

Catharina Kool-Snijders
Melanie en Stefanie

Landgraaf: Gerda Savelkoul-Kool
Ton Savelkoul
Mikeen Tara

Landgraaf: HeinKool
Karin Postma
Joey enKelly
Familie Zweiphennig
Familie Kool

28 december 1991
JohanFrisostraat 16, 6373 JJ Landgraaf

De plechtige uitvaartdienst zal worden gehoude
op donderdag 2 januari a.s. om 11.30 uur in de P
rochiekerk van het H. Hart van Jezus te Nieuwe
hagerheide, waarna de crematie zal plaatsvinden
het crematorium te Heerlen. *Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is l

schriftelijk condoleren. j

Avondmis dinsdag 31 december a.s. om 19.00 U
in voornoemde parochiekerk. (
Gelegenheid tot afscheid nemen in derouwkaH1

van Lindeman Uitvaartcentra, Beuteweg 32, Nie
wenhagen, dagelijks van 18.00 tot 18.15 uur.
Voor vervoer kerk-crematorium v.v. is gezorgd-
Een speciaal woord van dank aan de heren dok*
ren, verplegend personeel afd. 5 west van het *
Weverziekenhuis te Heerlen, tevens dank aan ot*
huisarts Hans Snijders voor de fijne begeleid!***'
alsmede de lieve verzorging.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, é
lieven deze annonce als zodanig te willen bescho
wen. el 4

._^__^_K> jmmm W^r

VUEgTiiWGELDiötJE LUCHT IN,
OFVLIEGT HET MET
'N BESTEMMING.
Wi|.van Amret/ VliegendeDokters, willenabsoluut uwoudejaarsavondfeest nietbederven.Alleen,we zouden

demensen inOost clijk Afrika ookzo graageenfeestje gunnen. Bijvoorbeeld omdatdedokteraankomt vliegen.

Of,omdat dekinderen worden ingeënt tegen polio,kinkhoest en mazelen. Of. omdater een bronmet schoon

water is geslagen. Daarom: laat Afrika ook eens wat vuurwerk zien. Met een gift van 15,- helpt u Amret

helpen. 0 kijkt misschien rond deze tijd niet op een paar stuivers. Voorons telt metelke cent ieder leven.

(" AMREF/Vliegende Dokters

\J(Jwm 487600
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Diefstallen
in Heerlen

HEERLEN - De Heerlerbaan en
de woonboulevard in Heerlen
Waren afgelopen weekeinde het
doelwit van inbrekers. Ze bleken
het vooral gemunt te hebben op
doe-het-zelfzaken. Bij verschil-
lende inbraken werd een grote
hoeveelheid gereedschap buitge-
maakt, alsmede veel autoradio's.

Man mishandelt
vriendin en zus

j^RKRADE- Een 21-jarigeLand-
fravenaar heeft vrijdagnacht zijn
J^iendin en haar zus mishandeld en

met een luchtbuks. De in
rVgelshoven woonachtige vriendin

daarbij gewond in haar ge-
acht. De man zorgde er nog voor
S^t zij zich onder medische behan-
deling kon stellen, maar werd laterp de nacht gearresteerd door de
P°litie. Gisteren werd hij weer vrij-
laten.

in gesprek

Kerstmarkt
In het artikel 'Kooplui tevreden
over kerstmarkt' in het Limburgs
Dagblad van 27 december, zegt de
secretaris van de Stichting Kerst-
markt dat de kwaliteit van de aan-
geboden produkten en stands weer
eens bewezen is. Hoe komt hij daar
bij? De laatste Heerlense kerst-
markt was immers sfeerlozer dan
ooit.
Ik begrijp totaal niet hoe het moge-
lijk is, dat deze kerstmarkt in de
publiciteitsmedia al jaren lang
wordt opgeklopt tot een evenement
van de eerste orde. In vroeger jaren
was er te lezen dat tientallen bussen
met mensen uit Holland naar de
Heerlense kerstmarkt zouden ko-
men. Ik heb die bussen nooit ge-
zien. Wel heb ik gezien, dat de

kerstmarkt steeds rommeliger
werd. De gemeenteraad had des-
tijds beter de financiering van de
kraampjes kunnen weigeren, want
die kraampjes staan kriskras opge-
steld zonder onderling verband.
De grote misser is echter dat de te
koop aangeboden spullen praktisch
allemaal in normale winkels te krij-
gen zijn. Dat is het grote verschil
met bijvoorbeeld de kerstmarkt in
Aken. Daar zijn alleen maar aparte
artikelen te krijgen, die niet in de
winkels liggen. In Aken ziet men de
fraaie produkten van ambachtelijke
glasblazers, houtbewerkers, kaar-
tenmakers, enzovoort.

Als de Heerlense kerstmarkt op de
huidige wijze doorgaat, dan bestaat
zij over enkele jaren gegarandeerd
niet meer.En er zouden maar weini-
gen zijn die dat zouden betreuren.
HEERLEN G.Th. Wincke

oostelijke mijnstreek

Financiële problemen door wegvallen bijdrage

Omroep Landgraaf
schrapt programma's

LANDGRAAF - Omroep Landgraaf moet stoppen met de
avondprogramma's van Radio Landgraaf op Zondag. De pro-
gramma's Arena, Landgraaf Top 10 en de Muzikantenexpress
Verdwijnen. De omroep kampt met ernstige financiële proble-
men sinds het wegvallenvan de financiële bijdrage van kabel-
krant TV Gazet. Daardoor is een schuld van ruim 50.000 gul-
den ontstaan.

Het bestuur van de Stichting Om
foep Landgraaf maakte de maatre
tel gistermiddag in de uitzendin.
|an de lokale omroep bekend. Oi
'3 januari staat een extra uitzendin

van het programma t' Dorp Telema-
gazine gepland, waarin de omroep
nadere mededelingen over de toe-
komstige programmering zal doen.
De medewerkers van de vervallen
uitzendingen zullen worden ingezet
bij de produktie van andere Om-
roep-Landgraafprogramma's.
Zowel de omroep als de gemeente
Landgraaf voelen het meest voor
het zogenoemde 'opcenten' van het
kabel-abonnement met een kwartje.
Daarmee zou de lokale omroep zijn
gered. Kabelexploitant CAI Land-

graaf BV weigert echter vooralsnog
daaraan mee te werken, ondanks
druk vanuit de gemeenteraad.
Een voorstel om de gemeente borg
te laten staan voor 100.000 gulden
krediet voor Omroep Landgraaf
haalde het echter tijdens de laatste
raadsvergadering niet. Wethouder
Thei Gybels ziet meer in een nieu-
we poging om CAI Landgraaf tot
medewerking te bewegen.

Het besluit van Omroep Landgraaf
om drie radioprogramma's te
schrappen, heeft Gybels verrast.
„Het college van B en W heeft al
eerder laten weten dat als er grote
prblemen zijn, bijvoorbeeld een
dreigend faillissement, er met ons
te praten valt. Maar dan niet over
zomaar een borgstelling. Er is even-
tueel geld bij de gemeente, maar
dan moet er wel een duidelijk toe-
komstplan komen."

Goud voor vogels
Vanhommerig

KERKRADE - W. Vanhomme-
rig uit Kerkrade heeft tijdens de
gewestelijke vogeltentoonstel-
ling van de Algemene Neder-
landse Bond van Vogelhouders
in Weert met een viertal vogels
in de A-klasse harzers en waters-
lagers een gouden medaille ge-
wonnen. J.W. Dill uit Kerkrade
haalde dezelfde klasse het zilver
met diens zangkanaries. In
Weert waren 2500 vogelsvan 254
inzenders uit heel Limburg te
bezichtigen.

Gouden medailles werden be-
haald door: K.D. Krüger, Kerk-
rade; A. Venn, Landgraaf; J.J.
Mevissen, Landgraaf; P.J. Len-

nertz, Landgraaf (3); P.J. Kus-
ters, Vijlen (2) en A. Franssen
uit Hulsberg. Het zilver ging
naar: J.K. Linssen, Kerkrade;
K.D. Krüger, Kerkrade; H.

Snellings, Schimmert (2); S.A.
Mion, Landgraaf; H. Lumey,

Wittem en P.J. Kusters, Vijlen.
Brons werd toegekend aan vo-
gels van: J. Robberts, Kerkrade;
S.A. Mion, Landgraaf (3); H.
Lumey, Wittem; P.J. Lennertz,

Landgraaf en T. Cruiels, Eckel-
rade (3).

Te weinig oliebollen
voor de wandelaars

DOOR RIK VAN DRUTEN

SIMPELVELD - Slechts één ding
kwam de Oliebollen-wandeltocht in
Simpelveld tekort: oliebollen. „Vo-
rig jaar waren er 1.400 deelnemers.
Optimistisch hadden we 2.000 olie-
bollen besteld. Op het laatste mo-
ment konden we er nog 250 meer
krijgen, maar toen hield het echt
op", aldus organisator Piet Schil-
lings van wandelvereniging NOAD
uit Bocholtz. „Voor de overige 750
deelnemers hebben we het in-
schrijfgeld maar verlaagd. En ge-
lukkig was er wel genoeg glüh-
wein."

Bijna 3.000 deelnemers dus aan de
zevende Oliebollen-wandeltocht.
Vanaf het moment dat om tien uur
de inschrijving open gaat, hebben
de 45 vrijwilligers hun handen vol
om de mensenstroom te verwerken.
Als we ons om twaalf uur melden
aan de inschrijvingstafel, zijn er al
2.000 onderweg. Een oliebol zit er
waarschijnlijk al niet meer in.
Laf kiezen we de vijfkilometer. We
hebben nog meer te doen vandaag...
Tweehonderd meter na de start bij
hotel Oud Simpelveld scheidt ons
pad zich van de echte wandelaars,
die uiteraard de dubbele afstand of
zelfs de vijftien kilometer lopen. Ze
blijken veruit in de meerderheid.
De vijf-kilometerroute wordt
slechts bevolkt door jongegezinnen
die met amper lopend nakroost en
een wandelwagen een frisse neus
willen halen en een enkele bejaarde
wandelaar wiens benen niet meer
zo best zijn.

Bij de start onderscheiden de spor-
tieve wandelaars zich door hun ro-
buuste schoeisel, met daarboven
een knickerbocker. De echte cracks
dragen jagershoedjes, getooid met
eerder veroverde speldjes die dui-
den op een intensief wandelverle-
den. „De meeste deelnemers zijn
echter recreatieve wandelaars", ver-
telt Schillings. „ledereen zit met de
feestdagen vooral binnen. Dan wil
je er weleens uit, maar ja, waar-
heen? Vooral voor die mensen orga-
niseren we de Oliebollen-wandel-
tocht."
Wandelsportvereniging NOAD
neemt de 'tocht voor haar rekening,
de VVV Simpelveld/Bocholtz zorgt
voor de entourage, zoals oliebollen,
glühwein en soep. Is daar eigenlijk
nog wel genoeg van? „Dat is geen
probleem", verzekert Schillings.
„Met een plaatselijke supermarkt
hebben we een afspraak dat we op
de dag zelf nog extra kunnen krij-
gen." En, zo geeft hij grinnikend

toe, wijn en soep kan je nog altijd
een beetje aanlengen.

In Baneheide is een rustpunt inge-
richt. Soep, inderdaad geen oliebol-
len meer. Het wordt druk op de
route, want de tien en vijftien kilo-
meter voegen zich weer bij ons. Een
klein stukje van de route voert
langs de snelweg richting knoop-
punt Bocholtz, maar dan gaat het
weer over sompige landwegen tus-
sen de omgeploegde akkers door.

Vlak voor het tweede rustpunt dat
is ingericht in het klooster - op de-
ze manier is vijf kilometer wande-
len een makkie - lopen we een
Duits echtpaar achterop, uit de
buurt van Wuppertal.

Hij blijkt 65, zijn echtgenote nog zes
jaar ouder. Hun jagershoedjes zitten
vol met speldjes. „In 1983 zijn we
pas begonnen met wandelen", zegt
de man. Zijn vrouw voegt eraan toe
dat ze het tegenwoordig wat rusti-
ger aan doen. „Ik ben een tijdje ge-
leden ziek geweest en we worden er
ook niet jonger op."

Hoeveel lopen ze dan? „Ach, alleen
's zaterdags en 's zondags. Vanmor-
gen eerst in Epen, daar was ook een
wandeling. Alleen jammer dat de
starttijden van Epen en Simpelveld
elkaar overlapten. Daardoor kon-
den we in Epen de vijftien kilome-
ter niet lopen."

" Na de kerstdagen trokken veel wandelaars er op uit in de omgeving van Simpelveld. _
Foto: FRANS RADE

Inbrekers
stelen wapens

BRUNSSUM - Een geweer, een
pistool en de bijbehorende munitie
zijn vrijdagnacht gestolen bij een
inbraak in de Brunssumse wijk He-
melder. Daarnaast verdwenen ook
geluidsapparatuur, tv en video en
sieraden. De bewoner van het pand
had een vergunning voor de vuur-
wapens.
Vanwege de vuurwapens onder de
buit neemt de politie de zaak hoog
op. „Er loopt nu een onbekendemet
wapens rond en dat zien we liever
niet", aldus een woordvoerder. Om
die reden heeft de recherche van de
Brunssumse gemeentepolitie laten
weten dat tips vertrouwelijk zullen
worden behandeld.

Klanten moeten
nog wennen
aan 'nieuw'
postkantoor

Van onze verslaggeefster

HEERLEN - Het postkantoor
in het centrum van Heerlen
lijkt, dank zij de face-lift van.
een maand geleden, meer op
een grote winkel dan op een
traditionele postkantoor. In de
grote hal staat een reis-en uit-
zendbalie. Voor spullen, zoals
briefpapier, bureau-artikelen
en kaarten, kunnenklanten te-
recht bij de postwinkel. Voor
veel trouwe klanten is het
'eventjes wennen' aan het
nieuwe gezicht'van het post-
kantoor.

„Vooral oudere klanten hebben
moeite met de verbouwing van
het kantoor. Als ze binnenkomen,
weten ze niet waar ze naar toe
moeten", vertelt de manager van
het kantoor, G. Spijkers. Volgens
hem reageren sommige klanten te
gevoelsmatig, waardoor ze de
voordelen van het nieuwe sys-
teem niet zien. „Het postkantoor
is juist aantrekkelijker geworden.
Natuurlijk duurt het nog weleven
voor mensen er gewend aan zijn",
meent de manager.
De grootste verandering is de
nieuwe indeling van de balies. Zo
zijn er aparte loketten gekomen
voor geldzaken en algemene dien-
sten, zoals het verkoop van post-
zegels, strippenkaarten en het
versturen van pakjes. Dat werd
eerst aan één loket afgehandeld.
Spijkers: „Zo stonden mensen
uren in de rij voor postzegels,
geld of vragen. Nu kunnen klan-
ten gewoon aansluiten bij de des-
betreffende balie".

Veel klanten hebben klachten
over het 'nummertjes trekken.
Sommigen mensen zijn van me-
ning dat het trekken van een
nummer meer bij een slagerij
past. Anderen vinden weer dat
het traag werkt. Volgens Spijkers
werkt dit systeem echter veel
sneller. Vooral omdat niemand
voor kan dringen.

Voor de loketmedewerkers is het
verschil tussen oud en nieuw
groot. Zo werken ze nu sneller en
efficiënter. „Ik ben blij dat het
glas voor het loket is verdwenen.
Eerst moesten we schreeuwen om
ons verstaanbaar te maken. Nu
kunnen we normaal communice-
ren met de klant en dat komt veel
vriendelijker over", aldus loket-
medewerker M. Heekmans.

Naast ontevreden klanten, zijn er
ook mensen die de verbouwing
leuk vinden. „Ik moet nog wen-
nen, maar het werkt wel handi-
ger", meent klant A. Roncken.
„Het is veel gezelliger geworden.
Met nummertjes trekken heb ik
geen moeite, dat is veel gemakke-
lijker", aldus de Heerlenaar G.
Frengs. De tevreden reacties van

klanten, is volgens Schrijvers een
duidelijk teken dat het nieuwe
systeem niet slecht is.

In januari zal het bestuur van het
postkantoor, samen met een paar
klanten een evaluatie houden.
Spijkers: „Wij zullen gehoor ge-
ven aan de klachten van ontevre-
den klanten, maar dat betekent
niet dat we weer over zullen gaan
op het oude systeem."

| (ADVERTENTIE)

Het nieuwe
zorgstelsel:

Uiteindelijk moetenwe er allemaal beter vanworden.

Wij Nederlanders hebben veel over voor de kwaliteit I v^,,""?.;*^
...- . Rtr volwassene Perkind

van onze gezondheidszorg. Maar dan moeten de kosten z„.k0...0..d_ : Fi^S n^>
AWBZ f 11.10 I 3 70>wèl eerlijk worden verdeeld. De overheid werkt hard -S_ 1 '27M I -. f"*9s
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Algemeen Ziekenfonds voor Zeelieden, zekeraar Zorg en Zekerheid, Leiden,
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fonds. Dat is logisch.
Heel geruststellend is trouwens dat u er voor het Uw ziekenfonds blijft

overige niet veel van zult merken. Onverminderd VOOr U Zorgen.

Dit iseen publikatie van deziekenfondsen/zorgverzekeraars aangesloten bij deVNZ. __________] ëïb
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VERS VLEES
nes

- Met de lekkerste hap van
OUD naar NIEUW!

Grote verse
slagersknakworsten anr
uit onze slagerij. C /Jstuks voor Mt
/^nXOnze eigen

met 30% Limousin-vlees.F" CA
80 grper stuk. C *^

JU
3 stuks voor V^t

Grote <^7Cslagers-loempia's I'^
±200gram per stuk -lr9snu X*

#Verse _ -ftkippebouten lOU
nu 1kilo voor \J%

Akties zijngeldigop maandag30- en dinsdag 31 december '91
Mede namens al mijn medewerkerswens iku een

gezelliguiteinde en een gezond 1992

janlinders
't Allerbeste voor 'n vriendelijke prijs.
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Nederland 2
12.10 "" Goud van oud live. Popmu-

ziek. Met o.a. Hank the Knife and the
Jets, Cuby & The blizzards en Middle
of the road. Herh.

13.10 "" 25 jaar BZN. Concert. Herh.
14.00 Als u begrijpt wat ik bedoel.
Tekenfilm uit 1983 naar de strip van
Marten Toonder. Herh.

15.20 After school special. Jonge-
renprogramma. Vandaag: Stoned.

16.10 Santa Barbara. Soapserie.
16.55 (TT) Explorer. Natuurfilmserie.
17.45 Veronica sport: Rally Parijs -
Kaapstad, verslag.

17.50 Bouli. Tekenfilmserie. Afl.: Bou-
li's huwelijk. Herh.

18.00 "" Journaal.
18.20 Club Veronica. Jongerenmaga-

zine.
18.40 "" Countdown. Popmuziek.
19.20 Veronica film & video. Met o.a.

de Film top 10 van 1991.
19.50 "" Married with children, Co-

medyserie. Afl.: Goudkoorts (1).
20.20 Die 2 speciaal. Reisverslag met

Harry Vermeegen en Henk Spaan.
20.50 Watership down. Tekenfilm uit

1987 naar de roman van Richard
Adams.

22.25 Berg. Talkshow met Gert Berg.
23.10 "" Erotica. Erotisch rpagazine.
23.40-23.45 "" Journaal.

Duitsland 1
09.00 Tagesschau.
09.03 ML - Mona Lisa.
09.45 "" Tele-Gym. Fitness. Afl. 16.
10.00 Tagesschau.
10.03 Königshauser. Serie. (herh.).
11.10 (""-TT) Stars in der Manege.

Circusgala. (herh.).
12.55 Persoverzicht.
13.00 Tagesschau.
13.05 ARD-Mittagsmagazin.
13.45 Wirtschafts-Telegramm.
14.00 Tagesschau.
14.02 (TT) Die Sendung mit der

Maus. Kinderprogramma.
14.30 Nussknacker - Ein Fall für

Drei. Jeugdserie. Afl.: Die Entführung
der Schönheitslampe.

15.00 Tagesschau.
15.03 Doktor ahoi! Engelse speelfilm

uit 1955. Met: Dirk Bogarde, Brigitte
Bardot, JamesRobertson Justice e.a.

16.30 (TT) Vale Tudo - Urn jeden
Preis. Serie. Af1.28.

17.00 Punkt 5 - Landerreport.
17.15 Tagesschau.
17.25 WWF-Studio.
17.35 Diplomaten küsst man nicht,

Serie. Afl.: Pokert für Deutschland.
18.05 Diplomaten küsst man nicht,

Serie. Afl.: Schreib, wenn du kannst.
18.30 Hier und Heute.
18.45 Novak. Serie. Afl.: Allegro non
troppo.

19.58 Programma-overzicht.
20.00 (TT) Tagesschau.
20.15 (TT) Peter Strohm. Serie. Afl.:

Strohms Partner. De zakenman Stös-
singer geeft Strohm en Stössingers
handlanger Victor opdracht alle co-
caïnelijnen in Berlijn te ontdekken. Ze
ontmaskeren al snel de aanvoerroute
en dan doet Victor een voorstel...

21.09 Tagesthemen-Telegramm.
21.10 1991. Das Jahr. Terugblik.
22.30 Tagesthemen. Actualiteiten.
23.00 Der Couch-Trip. Amerikaanse

speelfilm uit 1988. Met: Dan Akroyd,
Charles Grodin, Donna Dixon e.a.

00.35 Der scharlachrote Pirat. Ame-
rikaanse speelfilm uit 1976. Met:
Robert Shaw, James Earl Jones, Ge-
neviève Bujold e.a.

02.10 Tagesschau.
02.15-02.00 Z.E.N. Island, Insel der

Naturgewalten: Dettifoss, der mach-
tigste Wasserfall Europas.

Duitsland 2
09.00 Gezamenlijk programma van

ARD/ZDF.
13.45 lm Land der Pinguine. Repor-

tage over pinguins op Antarctica.
14.00 Brita. Portret van het 14-jarige

Noorse kankerpatiëntje Brita, die on-
danks de vele ingrijpende behande-
lingen haar levensmoed niet verloor.
Een half jaarna de voltooiing van de
documentaire stierf Brita.

14.55 Die Abenteuer des braven
Soldaten Schwejk. Televisiefilmse-
rie. Afl.6v

15.58 Programma-overzicht.
16.00 Heute.
16.03 Ach was! Serie. Afl.l: Die Scor-

pions. Een blik achter de schermen
van de wereldtoernee van de groep
de Scorpions a.d.h.v. een portret van
de gitarist Matthias Jabs.

16.35 Querkopf. Jeugdquiz.
17.00 Heute.
17.10 Sport heute.
17.15 "" Landerjournal.
18.00 Marco. Serie. Afl.6. Marco en

Maria zijn in Ticara aangekomen
waar Marco het graf van zijn moeder
bezoekt. Maar als hij voor het post-
kantoor op een telegram wacht, ziet
hij een vrouw die sprekend op zijn
moeder lijkt. Aansl.: Programma-
overzicht (VPS 18.50).

19.00 Heute.
19.30 "" Die Strauss Dynastie. Tv-
filmserie. Afl.s. Jetti ziet in de wereld-
tentoonstelling in Parijs een goede
mogelijkheid om Schani meer aan-
zien te verschaffen. Schani verovert
zowel de harten van het Europese als
van het Amerikaanse publiek. Op
aandringen van Jetti begint Strauss
met het componeren van zijn eerste
operette, die Fledermaus.

21.15 WISO.
21.45 Heute-journal.
22.10 Den Gottlosen die Holle. Do-

cumentaire serie over de islam in de
Sovjet-Unie. Afl.3 (Slot): Zentral-
Asien - Die Ruhe vor dem Sturm. De
republieken Tadzjikistan en Oezbe-
kistan in Centraal-Azië die beide naar
onafhankelijkheid streven.

22.50 Liebe ist ein Spiel auf Zeit.
Amerikaanse speelfilm uit 1986. Met:
Torn Hanks, Cristina Marsillach, Be-
nedict Taylor e.a.

00.25 Heute.

TV FILMS VIDEO
Duitsland 3 west
12.34 I Soliti Ignoti. Italiaanse film
uit 1958 van Mario Monicelli. Werk-
loze bokser wil middels een kraak
zijn grote slag slaan. Aanstekelijk.
Met Vittorio Gassman en Marcello
Mastroianni.

BBC 2
13.55 Dancers. Amerikaanse film
uit 1987 van Herbert Ross. Liefde
tussen balletdanser en jong danse-
resje. Met Mikhail Baryshnikov en
Alessandra Ferri.

BRT 1
14.50 They Shall Have Music.
Amerikaanse film uit 1939 van Ar-
chie Mayo. Kansarme kinderen
strijden voor behoud van hun mu-
ziekschool. Met Jascha Heifetz en
Joel McCrea.

Duitsland 1
15.03 Doctor at Sea. Engelse film
uit 1955 van Ralph Thomas. De
belevenissen van een ongetrouwde
scheepsarts en zijn passagiers.
Met Dirk Bogarde en Brigitte Bar-
dot.

BBC 2
18.30 Some like lt Hot. Amerikaan-
se komedie uit 1959 van Billy Wil-
der. Twee onnozele, als vrouw
verklede muzikanten gaan op tour-
nee met een vrouwenorkest. Nog
steeds leuk. Met Tony Curtis, Jack
Lemon en Marilyn Monroe.

" Walter Matthau en Dan Ayckroyd in 'The Couch Trip.
(Duitsland 1 - 23.00 uur).

BBC 1
20.00 Willow. Amerikaanse sprook-
jesfilm uit 1988 van Ron Howard.
Dwerg moet vondeling naar andere
plaats brengen. Met Val Kilmer en
Joanne Whatley.

RTL Plus
20.15 One Bridge Too Far. Britse
oorlogsfilm uit 1977 van Richard
Attenborough. Groots spektaltel
over de slag bij Arnhem. Met Dirk
Bogarde, James Caan en Michael
Caine.

Nederland 3
08.55-09.00 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
13.00-13.12 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
17.55 Nieuws voor doven en slecht-

horenden.
18.00 "" Journaal.
18.15 Sesamstraat. Kleuterprogram-

ma. Afl.: Radio.
18.35 De jongen in de eik. Korte

jeugdfilm. Malte, negen jaar oud,
woont met zijn ouders en de hond in
een kleine woning aan de rand van
een grote stad. Tijdens het eten on-
staat er eengeweldige ruzie aan tafel.
Malte roept dan: 'Ik eet mijn bord niet
leeg.' En Malte meent het. Gepikeerd
klimt hij in de grote eik voor hun huis
en dat is de start van een bijzonder
avontuur.

19.00 Antarctica: a presence of the
ice. Documentaire over de invloed
van de mens op de Zuidpool. Het na-
tuurlijk evenwicht in het uitgestrekte
Antarctica wordt al jarenlang ver-
stoord. Het toenemende toerisme, de
overbevissing en de grote vervuiling
door de wetenschappelijke onder-
zoekstations schaden het Zuidpool-
gebied. Voor de meeste landen was
de verwachte aanwezigheid van gi-
gantische minerale rijkdommen onder
de ijskap de eigenlijke reden om al-
lerlei activiteiten in Antarctica te ont-
plooien. De milieubeweging was dan
ook zeer opgelucht toen er dit jaar
een verdrag werd ondertekend waar-
in mijnbouw de komende vijftig jaar
niet is toegestaan.

20.00 "" Journaal.
20.25 (TT) Jaaroverzicht journaal.

Samenvatting van de belangrijkste
nieuwsitems van het afgelopen jaar.
Naast een uitgebreide terugblik op de
Golfoorlog o.m. aandacht voor de
staatsgreep in de Sovjetunie en de
burgeroorlog in Joegoslavië.

22.00 "" Journaal.
22.15 Studio sport journaal.
22.30 NOS-laat. Achtergrondinforma-

tie uit binnen- en buitenland. Presen-
tatie: Charles Groenhuijsen.

23.00-23.05 Nieuws voor doven en
slechthorenden.

RTL4
06.55 Nieuws.
07.00 Cartoon.
07.25 Nieuws.
07.30 Cartoon.
08.00 Nieuws.
08.05 The bold & the beautiful: top-

models. Soap.
08.30 Nieuws.
08.35 M.A.S.H. Comedyserie.
09.05 Nieuws.
09.10 Prijzenslag.
09.35 Goede tijden, slechte tijden.
10.05 As the world turns. Serie.
10.50 Snowmagazine.
11.15 Match extra: Volleybal.
11.35 An American Christmas Ca-

rol. Amerikaanse speelfilm uit 1974.
Rolverdeling: Benedict Slade: Henry
Winkler. Merrivale: David Wayne.
Brewster: Chris Wiggins. Thatcher:
R.H. Thomson. Jack Latham: Ken-
neth Pogue e.a.

13.15 David Bowie: The serious
moonlight tour.

14.15 Dallas. Serie.
15.05 Sons and daughters. Serie.
15.35 The bold & the beautiful.

Soap.
16.00 Telekids.
17.00 5 uur show.
18.00 Nieuws.
18.20 Prijzenslag.
18.50 Scrabble.
19.00 Rad van fortuin.
19.30 Nieuws.
20.00 Goede tijden, slechte tijden.
20.30 Hitbingo.
21.40 Klasgenoten. Erica Terpstra.
22.40 Foreign body. Engelse speel-

film uit 1986. Rolverdeling: Ram: Vic-
tor Banerjee. I.Q. Patel: Warren Mitc-
hell. Lady Ammanford: Geraldine
McEwan. Susan Partridge: Amanda
Donohoe. Norah Plumb: Eve Ferrete.a.

00.35 Nieuws.
00.50 Muziekspecial: Bette Midler.
01.50 M.A.S.H. Comedyserie.
02.15 Attack Force Z. Australisch/

Taiwanese speelfilm uit 1982.Rolver-
deling: Lt. Veitch: John Philip Law.
Captain Kelly: Mcl Gibson. Sgt. Cos-
tello: Sam Neill. Bird: Chris Haywood.
King: John Waters e.a.

03.45 Teletext.

Duitsland 3 West
12.25 Teletekst-overzicht. 12.34 Diebe
haben's schwer, Italiaanse speelfilm uit
1958. Met: Vittorio Gassmann, Marcel-
lo Mastroianni, Toto, e.a. 13.55 West 3
aktuell. 14.00 Sport im Westen extra,
Europacup ijshockey Düsseldorf, fina-
le. 16.30 Hier und heute unterwegs.
16.55 Pan Tav wird gesucht, jeugdfilm.
Met: Otto Simanek, Milos Kopecky,
Vaclav Neckar, e.a. 18.00 Aktuelle Mi-
nute. 18.01 Babar, tekenfilmserie. Afl.:
Der Elefantenexpress. 18.30 (TT) Lin-
denstrasse. Afl.: Das vierte Gebot.
18.57 Programma-overzicht. 19.00 Ak-
tuelle Stunde (19.45 Raamprogram-
ma's). 20.00 Les Sensibles des
Schallstadt, parodieën op schlagers.
21.00 Wir kriegen den Hals nicht voll,
doe. over het menselijk streven naar
geld, macht, nieuws en ouderdom.
21.30 West 3 aktuell. 21.45 Jahres-
rückblick 1991. 22.45 Die Romanze
von Buch und Schwert (2): Prinzessin
Wohlgeruch, Hongkongse speelfilm uit
1987. 00.10 Nieuws. Aansl.: Zur Nacht.

RTL Plus
06.45 Li-La-Launebar. Herh.
08.00 RTL plus - Weihnachtsclub.

Met Diplodos, tekenfilmserie. Herh;
Die himmlischen Teddyberen, teken-
filmserie. Herh; Yogi Bar, tekenfilm-
serie, (herh.).

09.15 Tekenfilm.
09.20 Ihr AuftrittAl Mundy. Misdaad-

serie. Afl.: Flitterwochen in Berlin I/11.
11.00 Ein aufgelegter Schwindel.

Blijspel van Helmut Haidacher. Met:
Hubert Holzner, Christine Kopp, Jo-
sef Holzner e.a. Toneelregie: Alfred
M. Anders.

12.35 Immer, wenn er Pillen nahm.
Serie. Afl.: Wer klaut denn daJuwlen.
Herh. (herh.).

13.00 Ein Sheriff in New Vork. Mis-
daadserie. Afl.: Tal der Ruhe.

14.15 Undercover - Ein Bulle will
Rache. Amerikaanse speelfilm uit
1987 van David Stockwell. Met: Da-
vid Neidorf, John Philbin, Barry Cor-
bin e.a.

15.50 Wimbledon 1991.
16.45 Riskant! Spelprogramma.
17.10 Der Preis ist heiss. Spelshow.
17.45 Moment mal, Musik.
18.00 5 in 40. Lifestyle magazine met

Eva Muller.
18.45 RTL aktuell.
19.15 Das A-Team. Serie. Afl.: Wilde

Mustangs.
20.15 Die Brücke von Arnheim.

Amerikaanse oorlogsfilm uit 1976.
Met: Dirk Bogarde, James Caan, Mi-
chael Caine e.a.

23.00 Der Monsterhai. Frans/Italiaan-
se horrorfilm uit 1984. Met: Michael
Sopkiw, Valentine Monnier, John
Garko e.a.

00.35 Ich spreng Euch alle in die
Luft. Duitse misdaadfilm uit 1967.
Met: Götz George, Eddie Arent, Wal-
ter Barnes e.a.

01.55 Der gelbe Rolls Royce. Engel-
se episodenfilm uit 1964. Met: Rex
Harrison, Jeanne Moreau, Edmund
Purdom e.a.

03.50 Mississippi Melodie. Ameri-
kaanse musical uit 1950. Met: Kath-
ryn Grayson, Ava Gardner, Howard
Keel e.a.

05.30 Die Madels vom 9. Bezirk. Se-
rie. Afl.: Die Herren aus dem Morgen-
land.

0 Scan Connery in 'Die
Brücke von Arnheim'. (RTL
Plus - 20.15 uur)

Duitsland 3 SWF
14.15 Macher. Vandaag: Die Maismül-
lerin aus der Rheinpfalz. herh. 14.45
Die Chronik der Familie Nagele. Afl.6:
Anno 1945. 15.50 Cimarron, Ameri-
kaanse speelfilm uit 1960. Met: Glenn
Ford, Maria Schell, Arme Baxter e.a.
18.00 Hinter der Sonne, neben dem
Mond. Afl.6: Das Schloss in der Ferne;
Die drei Regentropfen. 18.26 Das
Sandmannchen. 18.30 Das Südwest-
Journal. 19.00 Wildwege. Afl.B (Slot):
Der Sabelschnabler. 19.45 Schlaglicht
extra. 20.30 Zick-Zack bei Pfaff, repor-
tage. 21.00 Nieuws. 21.15 Teleglobus
spezial: Schwarze Nebel - die Mafia in
Japan. (VPS 21.14). 21.45 Mark(t) und
Pfennig (VPS 21.15), consumentenma-
gazine. Thema: Feesten vieren. 22.30
Menschen und Strassen: Kourimska, 6
(Praag) (VPS 22.00). 23.30 Humphrey
Bogart-cyclus: Die barfüssige Grafin
(VPS 23.00), Amerikaanse speelfilm uit
1954. Mankiewicz. Met: Ava Gardner,
Humphrey Bogart, Edmond O'Brien
e.a. 01.35 Nieuws. 01.40 Non-Stop-
Fernsehen.

BRT 2
22.00 La Balance. Franse politie-
film uit 1982 van Bob Swaim. Man
infiltreert in opdracht van de politie
in bende van grote gangsterbaas.
Harde film met Nathalie Baye en
Philippe Leotard won meerdere
Cesars, de Franse Oscar.

BBC 2
22.00 Platoon. Amerikaanse oor-
logsfilm uit 1986 van Oliver Stone.
Stone, zelf Vietnam veteraan, schil-
dert de oorlog in Zuid-Oost Azië
vanuit het perspectief van een jon-
ge Amerikaanse soldaat. Bewier-
rookt, maar ook verguisd. Met
Willem Dafoe en Charlie Sheen.

RTL4
22.40 Foreign Body. Engelse sex-
klucht uit 1986 van Ronald Neame.

Met Victor Banerjee en Warren
Mitchell.

Duitsland 2
22.50 Every Time We Say Good-
bye. Israelisch-Amerikaanse film uit
1986 van Moshe Mizrahi. Neerge-
storte piloot ligt in Jeruzalem in het
ziekenhuis en wordt verliefd op ver-
pleegster. Met Torn Hanks en
Christina Marsillach.

Super Channel
22.50 Shark - rosso nell'oceano.
Italiaanse thriller uit 1984 van John
Old Jr. Zeemonster zorgt voor pa-
niek. Met William Berger en Iris
Peynado.

Duitsland 1
23.00 The Couch Trip. Amerikaan-
se komedie uit 1988 van Michael
Ritchie. Nep psychiater heeft veel
succes bij zijn patiënten. Met Dan
Aykroyd en Walter Matthau. Flauw.

BBC 1
0.35 Lady in Cement. Amerikaanse
film uit 1968 van Gordon Douglas.
Ondanks sterbezetting (Frank Si-
natra, Raquel Welch) slappe film
over 'private eye' die een lijk vindt
dat met de voeten in cement is ge-
goten.

Duitsland 1
0.35 Swashbuckler. Amerikaanse
film uit 1976 van James Goldstone.
Met Robert Shaw en James Earl
Jones. Zwak.

televisie en radio maandag

Nederland 1
13.00-13.12 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
16.00 "" Journaal.
16.05 Winnie the Pooh. Tekenfilmse-

rie. Afl.: Streepjes/Apestreken.
16.32 Wind in de wilgen. Amerikaan-

se tekenfilm van Arthur Rankin jr.
naar het boek van Kenneth Graham.
(Nederlandse versie).

17.59 Boggle. Woordspel.
18.28 Disney time. Kerstspecial van-

uit Walt Disney World in Florida. Met
0.a.: De kleine zeemeermin, Bambi,
Pinocchio, classic cartoons.

19.29 Cosbyshow. Comedyserie. Afl.:
De nachtmerrie.

20.00 (""+TT) Journaal.
20.26 Ted's Familiespelshow. Quiz

gepresenteerd door Ted de Braak.
21.32 Hier en nu. Actualiteitenrubriek.
22.03 De Stoel. Ontmoetingen met

markante mensen door Rik Felder-
hof. Vandaag: Lore en Eddy Herzber-
ger, Joseph Luns en Armemarie
Grewel.

22.46 Cheers. Comedy serie. Afl.:
Ceers has chili.

23.10 The Bee Gees live. Deel 2 van
het 'All for one concert' in Australië.

23.51 Miniatuur. Beeldverhaal rond
het thema Licht en Donker. Herh.

23.57-00.02 "" Journaal.

" 'Wind in the Willows'. (Nederland 1 - 16.32 uur).

België/TV 1
14.00 Kinderen voor Kinderen festi-

val. Eerste halve finale.
14.50 Geef hen muziek. Amerikaan-

se speelfilm uit 1939. Met: Jascha
Heifetz, Joel McCrea e.a.

16.30 Samson. Met de tekenfilms
Torn en Jerry, Vrouwtje Theelepel,
Bobby en Onyx en Dommel.

17.30 Mooi en meedogenloos. Serie.
17.55 Nieuws.
18.00 Tik tak. Animatieserie. Af 1.364.
18.05 Alfred J. Kwak. Tekenfilmserie.

Afl.: Nog lang en gelukkig.
18.30 Duupje. Animatieserie. Afl.:

Waterpokken.
18.35 Visseizoen. Canadese jeugd-

film.
19.03 Buren. Serie. Af1.751.
19.25 Paardenkoersen, mededelin-

gen en programma-overzicht.
19.30 Journaal/Sport.
20.00 Kwislijn.
20.05 Zeg 'ns AAA. Comedyserie.

Af 1.69.
20.30 Tien voor taal. Taalstrijd tussen

Vlaamse en Nederlandse fotomodel-
len.

21.10 Tanamera. Serie. Afl. 4.
22.00 Op dekoop toe. Consumenten-

magazine.
22.30 Kunst-zaken.
22.35 Vandaag/Sport.
22.55 Programma van de Vlaams-

Nationale Omroep Stichting.
23.25-23.30 Coda. Erik van Ruysbeek

leest: Niet ik maar gij.

België/TV 2
18.55 Nieuws.
19.00 Rot und Weiss. Documentaire

over Zwitserland, dat dit jaar zijn
700-ste verjaardag viert. Deel 1.

19.30 Het Capitool. Serie. Af1.308.
19.53 Benny Hill. Humor met deze

Britse komiek.
20.00 Programma van de Katholieke

Televisie- en Radio-Omroep.
21.00 Taal en communicatie. Slot.
21.30 Journaal Sport Baraka.
22.00-23.40 Verklikker. Franse speel-.

film uit 1982. Met: Nathalie Baye,
Philippe Leotard e.a.

SAT1
06.00 Auf Videosehen. 06.25 MARKT-
wert. 06.50 Nachbarn. Australische
serie (herh). 07.15 Der Schwarze
Hengst. Amerikaanse avonturenfilm uit
19790. Herh. 09.10 Glücksrad. 09.55
Teleshop. 10.10 Tennis, live. Hopman-
Cup in Perth in Australië, kwartfinale.
Tussendoor: beurstelegram en Tele-
shop. 15.45 Nacbarn. Australische se-
rie. 16.15 Thundercats. 16.45 Lorterie.
Amerikaanse serie. Laatste aflevering.
17.40 Sat 1 Bliek. 17.45 ■ Addams Fa-
mily. Misdaadserie.lB.ls Bingo. 18.45
Guten Abend, Deutschland. 19.20
Glücksrad. 20.05 WetterNews. 20.15
Trapper John, M.D.Amerikaanse serie.
Laatste aflevering. 21.10 Sat 1 Bliek.
21.15 Die Deutschmeister. Oostenrijk-
se romantische heimatsfilm uit 1965.
Herh. 23.10 News & Stories. Afscheid
van het Mozart-jaar. 23.55SAT 1 Bliek.
0.05 Lotterie. Amerikaanse serie. Herh.
van 16.45 uur. 00.55 So gesehen.
01.00 Trapper John, M.D. Amerikaan-
se serie. Herh. van 20.15 uur. 01.50
Vorschau/Teletekst.

Radio 1 radio707 NCRVs Hier en nu (7.30
Nws). 8.53 Woord onderweg. 9.05,
NCRVs Hier en Nu, vervolg (
12.30 Nws. en 12.55 Mededelin-
gen t.b.v. land- en tuinbouw). 13.45
Kerk vandaag. 14.05 Veronica
nieuwsradio (17.30 Nws). 19.04
Veronica Sportradio. 20.04 Klasse.
21.04 KRO's Jazz connection.
22.04 Op de eerste rang. 22.50
Boekenwijsheid. 23.06 Met hetoog
op morgen. 0.02 Easy listening.
2.02 AVRO Nachtdienst. 5.02 Van-
nacht naar morgen. 6.02-7.00 Su-
gar in the morning.

Radio 2
7.04 Maat in de morgen (8.04-8.15
TROS aktua). 9.04 TROS gouden
uren. 11.04 Nederlandse artiesten-
parade. 13.04 TROS Aktua. 13.15
Gewoon Arme. 15.04 Thank you
tor the music. 16.04 Open huis ont-
moeting. 16.57 EO Metterdaad
hulpverlening. 17.04 Het leeuwen-
deel. 18.04 Tijdsein. 18.25 Hallo
Nederland. 18.50 De grabbelton^
19.04Waar waren we ook al weer'
19.20 De besten van orkesten.
19.35 Hemelsbreed. 20.04 Van u
wil ik zingen. 20.40 Ronduit ra-
diaal. 21.00-7.00 Zie radio 1.

Radio 3
6.02 Een goed begin. 9.04 Ar-
beidsvitaminen 11.04 Roulette.
12.04 Een broodje met... 14.04
Toppop radio. 16.04 Noord-, Zuid-,
Oost- en Westerweel. 18.04 De
avondspits. 19.04 Het steenen tijd-
perk. 20.04 For those who like to
groove. 22.04 Candlelight.
23.04-24.00 Rock City Radio.

Radio 4
7.00 Nws. 7.02 Aubade (8.00
Nws). 9.30 Daar word ik stil van.
10.00 KRO-Klassiek: A. Muziek
voor viool en piano. B. Concertge-
bouworkest. 12.00 In antwoord op
uw schrijven. 13.02 Nws. 13.02
KRO-Klassiek: Drie Pruisische
kwartetten Aansl.: Oratorium van
Hasse. 16.02 Zin in muziek. 17.00
Marc-Antoine Charpentier. 18.00
Nws. 18.02 Nederlandse zangers
uit vroeger jaren (4). 18.45 VARA's
Ijsbrekerserie: Muziek voor strijk-
kwartet. 20.00 Nws. 20.02 De
Vara-matinee: Radio Filh. Ork.
22.00 Jazz op vier - speciaal.
23.00-24.00 Het zout in de pap.

Radio 5
6.30-6.49 Scheepvaart- en markt-
berichten en uitgebreid weerbe-
richt. 8.30 IKON vroeg. 9.00 Nws.
9.02 NOS Sportief. 9.25 Waters-
tanden. 9.30 Grens-gevallen.
10.00 Faktor 5. 12.00 Nws. 12.05
De raad van oudsten 13.00 Nws.
13.10 Faktor 5 - oudejaarspro-
grammering, met om 13.10 Over-
zicht conferences; 14.30 Gespro-
ken portret; 15.00 Bericht uit het
koninkrijk; 16.00 Andere tijden.
16.30 Verhaal. 17.00 NOS-taal.
17.30 Start. 1755 Mededelingen
en schippersberichten. 18.00 Nws.
18.10 Even muziek. 18.20 Uitzen-
ding van de PvdA. 18.30 Het over-
zicht. 18.40 De kerk van Jezus
Christus van de heiligen der laatste
dagen. 18.55 Nieuws en actualitei-
tenrubriek in het Turks. 19.30

Nieuws en actualiteitenrubriek in
het Marokkaans en Berbers. 20.15
Nieuws en actualiteitenrubriek in
het Chinees. IOS: 20.30 Een pro-
ces voor twee. 21.30-22.20 Scoop

België/RTBF 1
12.35 Gourmandises. (herh.). 13.00
Nws. 13.35 Oliver, Engelse speelfilm
uit 1968. Met: Oliver Reed e.a. 15.55
Télétourisme. (herh.). 16.35 Clips a la
Une. 16.40 Nouba nouba. 17.35 21
Jump Street. 18.30 Le jeu des diction-
naires. 19.00 Ce soir. 19.30 Journal.
20.05 Les chroniques de Philippe
Meyer. 20.35 La couleur pourpre, Ame-
rikaanse speelfilm uit 1985. 23.10 Nws.
23.30 Bourse. 23.35-23.45 Baraka.

BBC 2
09.00 Antiques at home 09.30 Impres-
sions., korte films. Vandaag: The old
rectory, over een oud huis vol oude
spulletjes. 09.40 She's the sheriff, se-
rie. Afl.: Dinsmore's wedding. 10.05 ■The lady Eve, speelfilm uit 1941 van
Preston Sturges. Met: Barbara Stan-
wyck, Henry Fonda, Charles Coburn,
e.a. 11.35 ■ Angels one five, speelfilm
uit 1941 van George O'Ferrall. Met:
Jack Hawkins, Michael Denison, Dulcie
Gray, e.a. 13.25 Sec hear! 13.40 Pen-
ny Crayon. Herh. 13.50 Jimbo and the
Jet Set. Herh. 13.55 Speelfilm. 15.30
The Royal Institute Christmas Lectu-
res. 16.30 Prokofjev, klassieke muziek.
18.00 (TT+b) Some like it hot, speel-
film uit 1959 van Billy Wilder. Met: Jack
Lemmon, Tony Curtis, Marilyn Monroe,
e.a. 20.00 Balloon. 20.15 Global report.
Vandaag: Miriam. 20.55 Lost boys, se-
rie. Afl.: An awfully big adventure.
Herh. 22.30 (TT) Platoon, speelfilm uit
1986 van Oliver Stone. Met: Torn Be-
renger, Willem Dafoe, Charlie Sheen,
e.a. 00.30 Simple Minds in concert,
muziekspecial. 01.30 ■ Undercover
man, speelfilm. 02.55-03.05 Weerbe-
richt.

België/Télé 21
17.10 Cursus Spaans. 17.40 Nouba
nouba. 18.30 Spreek met ons mee.
19.00 Clips. 19.10 Le jeu des diction-
naires. 19.30 Journal. 20.00L'emprein-
te de Staline (2). 20.55 Sindbad. 21.25
Nws. 22.00 Devine qui vient diner?
Amerikaanse speelfilm uit 1967. Met:
Spencer Tracy, Sidney Poitier, Kathari-
ne Hepburn, e.a. 23.45-00.10 Ce soir.

TV5
07.00 Nws. 07.40 Cursus Frans. 08.00
Clin d'oeil. 08.05 Canadees Nws.
08.20 Nws. 08.30 Selection One world
channel. 09.00 L'heure de vérité: Alain
Mine. 10.00 Boris Godounv, opera.
Herh. 11.30 Porte ouverte. Herh.
11.50-11.55 Nws. 16.05 Nws. 16.15
L'heure de vérité. Herh. 17.15 Bonjour
bon appétit. 17.40 Kim et Clip en Casi-
mir. 17.55 Cursus Frans. 18.10 Le jeu
des dictionnaires. 18.30 Nws. 18.50
Clin d'oeil. 19.00 Carré vert. 19.30
Zwitsers Nws. 20.00 Enjeux/le point.
21.00 Nws. 21.30 Tous a la une. 23.00
Nws. 23.20-00.35 Bouillon de culture.

RAI UNO
06.55 Unomattinata. 10.05 Economia.
10.25 Supermonna. 11.05 Un anno
nella vita. 11.55 Piacere Raiuno. 13.30
Nieuws en weerbericht. 14.00 Piacere
Raiuno. 14.30 L'arbero azzurro. 15.00
Concerto di Natale. 16.00 Big! Autun-
no. 17.30 Parola e vita. 18.00 Fantasti-
co bis. 18.40 Natuurmagazine. 19.40
Historisch dagkroniek. 20.00 Nieuws.
20.40 Strauss-dynasty. 22.50 Nieuws
en weerbericht. 23.05 Emporion. 23.20
Fantasy party. 00.00 Nieuws en weer.
00.30 Appuntamento al cinema. 00.40
Mezzanotte e dintori. 01.55 Romatic
comedy. 03.45 Confessions of a nazi-
spy.

BBC1
08.00 Nieuws. 08.15 Tortie 08.30 Ti-
meless tales. . 09.00 Nieuws. 09.15
Golden spinning wheel. 09.35 Lassie.
10.00 Nieuws. 10.05 (TT) Defenders of
the earth. 10.25 Why don't y0u...?
10.50 Touche Turtle 11.05 Playday.
11.25 Pingu. 11.35 Paddies up. 12.00
Speelfilm. 14.00 Nieuws. 14.10 (TT)
Neighbours. 14.30 Faldo's challenge.
15.30 Columbo. 16.40 Tekenfilm.
16.50 Edd the Duck's pantomime.
17.05 Spider. 17.10 (TT) Chronicles of
Narnia, jeugdserie. Herh. 18.05 (TT)
The Blue Peter review of 1991, compi-
latie. 18.35 (TT) Neighbours, serie.
Herh. 19.00 Nieuws. 19.30 (TT) Wo-
gan, talkshow. 20.00 (TT) Willow,
Amerikaanse speelfilm uit 1988. Met:
Val Kilmer, Joanne Whatly-Kilmer,
Warwick Davis e.a. 22.00 Nieuws.
22.30 (TT) One foot in the grave, co-
medyserie. 23.20 Review of the year.
00.35 Lady in cement, Amerikaanse
speelfilm uit 1968. Met: Frank Sinatra,
Raquel Welch, Richard Conté e.a.
02.05-02.10 Weerbericht.

Eurosport
14.00 Europacup ijshockey, finale live.
16.30 Rally Parijs - Kaapstad. 17.00
Volleybal. 19.00 Eurofun. 19.30 Euro-
pacup ijshockey. Herh. 21.00 Rally
Parijs - Kaapstad. 21.30 News. 22.00
Eurogoals. 23.00 Kickboksen. 00.00
Rally Parijs - Kaapstad. 00.30-01.00
News.

CNN
09.45 Newsroom. 12/30 Business Mor-
ning. 13.30 Business day. 15.00 Larry
King. 16.00World day. 17.30 Crier and
Co. 20.00 World business tonight
21.00 The int. hour. 23.00 World busi-
ness tonight. 23.30 Showbiz today-
-00.00 The world today. 01.00 Moneyl''
ne. 01.30 Crossfire. 02.00 Prime news-
-03.00 Larry King. 05.00 Showbiz today*

Omroep Limburg
7.00 Limburg Aktueel. 8.00 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 De Gouden
Geeuw. (6.30, 7.00, 7.30 nieuws).
8.00 Nieuws en Lotto-uitslagen.
8.10 Het vliegend tapijt: rond taal
en verhaal. 10.00 Nieuws. 10.03
Kwistig met muziek. 11.50Het koe-
koeksnest. 12.00 Radio 2 Regio-
naal. 13.00 Nieuws. 13.10 Pluche
en plastiek. 14.00 De eerste dag.
16.00 Vooruit achteruit. 17.00 Ra-
dio 2 Regionaal. 18.00 Nieuws.
18.10 Hitrevue. 20.00 Slowtime.
21.00 Kriebels: met liedjes en ver-
halen die de luisteraars zijn bijge-
bleven. 22.00 Nieuws 22.05 Zaal
twee: magazine rond film en video.
23.30-06.00 Nachtradio.

België/BRF
06.35 Radiofrühstück. 6.45 Wun-

schkasten. (7.45 Agenda; 8.3°
Besinnliche Worte). 9.10 Musikex-
press. 10.00 Gut aufgelegt. 12.00
Musik bei Tisch (om 12.00 en
12.15 agenda). 13.00 Frischaut.
Volksmuziek. 14.05 Musikzeit heu-
te: Operette & Musical. 15.00
Nachmittagsstudio. 16.05 Spot-
light: US-charts. 17.05 Oldiekiste.
18.10 BRF Aktuell. 18.40-20.0»
Jazz.

RTL Radio
4.00 Frühschicht. Voor vroege vo-
gels. 6.00 Guten Morgen Deutsch-
land. 9.00 Radio-Shop. Muziek en
actualiteiten. 12.00 RTL-Mittafl*
14.00RTL-Radio Café. 16.00 Feie-

rabend. 18.00 Neues aus Kino.
Video und Musik. 21.00 Je faime*
24.00-04.00 Radio-Nacht.

WDR 4
04.05 Radiowecker. 6.00 Nach-
richten. 6.05 Morgenmelodie. (B°y
Nachrichten). 9.05 Der MusikpavH"
jon (10.00 Nachrichten). 12-°"
Nachrichten. 12.05 Zur Sache
12.07 Gut aufgelegt (13.00 Ml
menschen). 14.00 Nachrichten_
14.05 Sachwort Wirtschaft. i*-°'
Auf der Promenade. 15.00 Caf*"
Konzert. 16.05 Heimatmelod'6
17.00 Der Tag urn Fünf. 17.07Wu
sik-Express (18.00 Nachricht*"1
und Wetter). 20.00 Nachrichte";
20.05 Zwischen Broadway und k"
damm. 21.05 Musik zum trauma"*
22.30-04.05 ARD-Nachtexpress-

Sportnet
07.00 Eurobics. 08.30 Argentijns voet-
bal. 09.30 Powersports int. 10.30 Euro-
bics. 11.00 Snooker trucs. 12.00 Paar-
desport. 13.00 Int. tafeltennistoer-
nooi mannen. 14.00 Autosport. 15.00
Eurobics. 15.30 Golf. 17.30 World
sport special. 18.00 Sumo. 19.00 Go.
20.00 F1GP films. 20.30 VS pro skiën
mannen. 21.00 Wintersportnieuws
Olympi-
sche Spelen. 21.30 Boksen. 22.30
Spaans voetbal. 23.00 Basketball toer-
nooi. 00.00 Atletiek.

Super Channel
06.00 CNBC. 07.00 Daybreak. 09.00
News. 09.10 The mix. 09.30 Super
shop. 10.00 Victory. 10.30 The mix-
-11.50 Music news. 12.00 Super shop*
12.30 The mix. 13.00 Japan business
today. 13.30 Wild America. 14.00 AH
mixed up! 14.50 Music news. 15.00
Wanted. 16.00 On the air. 17.50 Music
news. 18.00 Wyatt Earp. 18.30 Drama-
-19.00 Comedy. 19.30 Inside edition.
20.00 Prime sport. 21.00 Survival-
-21.30 France actualités. 22.00 BBC
world news. 22.30 USA market wrap
up. 22.45 Sports news. 22.50 ■ LoS>
honeymoon, film. 00.00 Europalia-
-00.10 Music news. 00.20 Blue night
00.50 Wanted. 01.50 The mix all night.

MTV Europe
07.00 Awake on the wildside. 10.00
Paul King. 13.00 Simone. 16.00 Grea-
test hits. 17.00 Report. 17.15 At the
movies. 17.30 News at night: 17.45 3
from 1. 18.00 Prime. 19.00 Yo! Raps
today. 19.30 Dial. 20.00 Year in rock-
-21.00 Ray Cokes. 22.00 Greatest hits-
-23.00 Report. 23.15 At the movies-
-23.30 News at night. 23.45 3 from j
00.00 Rock block. 02.00 Kristiane Bac-
ker. 03.00-07.00 Night videos.
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Condoombroche
paart kunst aan

veilig vrijen
öe link tussen edele metalen en
sdele delen ligt niet zo voor de
hand, maar edelsmid René Vlas-
blom uit het Betuwse Beusi-
chem weet er wel raad mee. Hij
haakte een exclusieve 'con-
doombroche', een soort revers-
sPeld die tevens dient als koker-re voor een condoom.
■"Mannen dragen nog te weinig
Sieraden," vindt de 35-jarige

„Een leuke ring door
{Jet oor kan al wel, maar daarhoudt het vaak mee op. Ik wil
sieraden maken die echt voor
jjiannenzijn bedoeld. Zo heb ik
broches gemaakt gebaseerd op
<je mouwstrepen van militairen."
Wanneer de inval kwam om een
feversspeld te maken die tevens
{Jondoomkoker is, weet Vlas-
blom niet precies meer. „Zoiets
*omt ineens in je op. Vaak wor-
den condooms in shag-buidels of
Portefeuilles bewaard met alle
Bevaren van dien: een condoom
'S nu eenmaal een kwetsbaar

In zon broche kun je hemv eilig opbergen, terwijl je met-
*-*n een fraai sieraad hebt. Ik
vind het ook gewoon leuk om
Praktisch en mooi te combine-
ten."

volledig handgemaakte bro-
che heeft het formaat en uit deverte ook de vorm van een weg-
werpaansteker en is gemaaktvan zilver. Op het front zit een
?trook corian, een kunststof dat
£ ccleel goed is te polijsten. In het

zijn drie zaadcellen in-
lelegd met als kop een robijntje.
/lasblom is van plan er niet

dan vijftig te maken om dee*clusiviteit te kunnen waarbor-?er». „De broche moet gezien zijn
.Unctie een warme sfeer uitstra-
al en ook bij de avond passen.
£*et kan natuurlijk geen koel,
sthetisch ding zijn," legt hij tenovervloede uit.
lasblom is van plan, indien dit

~'eraad aanslaat, meervan derge-
'Jke kunstwerkjes te maken. „Ik
J^nk bijvoorbeeld aan een gesp
l^et verschillendekokertjes voor
°ndooms of een kokertje aan

fer» klem, zoals die aan sema-
/J°ns zit. Het zou ook leuk zijn
?eer open vormen te maken, zo-?a* je de condoom kunt zien. Ereerst toch nog een taboe op die
j*lr>gen en dat past eigenlijk niet
?eer in deze tijd, zeker niet ge-
Jen een ziekte als Aids."
v e broche is vooral weggelegd
°or het meer gefortuneerde
ccleel van de mensheid. De prijs is

6
a"**nelijk achthonderd gulden,
*clusiefbtw wel te verstaan.

DOOR GRAZIELLA RUNCHINA Vleuge romantiek op
indoor-kermis in MECC

's anderendaags

MAASTRICHT - De kale
hallen van het Maastrichtse
congrescentrum MECC
waar normaliter rommel-
markten en beurzen gehou-
den worden, vormden ge-
durende vijf dagen het
decor voor een reuzeker-
mis. Voor de vierde achter-
eenvolgende keer werd
tienduizend vierkante me-
ter grondoppervlak ingeno-
men door attracties als de
botsauto's, de Thunderbird
en het spookhuis. Drieën-
dertig onderdelen vormden
samen de Kerst-oudejaars-
kermis '91. Bedoeld voor
kinderen, maar ook popu-
lair bij iedereen die de leef-
tijd dat knoeien met een
suikerspin, gillen in de
Inktvis en schieten op een
pluchen beer, al lang ont-
groeid is.

lets wat aangekondigd werd als
een kermis voor kinderen blijkt
voor veel ouders een alibi om
éen pilsje te pakken op het terras
in het midden van de hal. Door
het gedempte licht en de hoogte
van de hallen wordt de sfeer van
een 'echte' kermis in de open
lucht toch opgeroepen.

Het is tamelijk druk op zondag-
middag, de vijfde en laatste dag,
maar niemand hoeft in de rij te
staan om een kaartje te kopen.
Veel plaatsen blijven onbezet.
Verschillende exploitanten kla-
gen over tegenvallende bezoe-
kersaantallen.
Kermissen zijn een amusements-
industrie geworden waar tech-
niek en zaken doen het al lang
hebben gewonnen van roman-
tiek en nostalgie. Maar op de
kermis in het MECC is het het
drukst voor een kleine caravan
waar je je hand kunt laten lezen
door 'Madame Manda, Waarzeg-
ster', zoals in grote letters te le-
zen is op het schild dat boven de
donkerrose, fluwelen gordijnen
hangt. Een vleugje nostalgie her-
leeft hier tussen het koude staal
van de botsauto's en het gokpa-
leis.

Kinderen tot 16 jaar mogen voor
vijf gulden een blik in de glazen
bol werpen en hun toekomst la-
ten voorspellen. Volwassenen
betalen een tientje. Tussen zware
velours gordijnen wachten twee

meisjes van een jaar of zestien
totdat Madame Manda hun ein-
delijk een oplossing biedt voor
hun liefdesperikelen.
Haar kaarten onthullen heden,
verleden en toekomst. Met een
routineus gebaar schudt ze de
kaarten. „Pak er twee," fluistert
ze de nieuwsgierige bezoeker
toe. Peinzend rangschikt ze de
hele stapel waarna ze in drie mi-

nuten trefzeker vertelt over liet-
de, verdriet, achterklap en geld
leven of dood.

De bezoekers hopen met een wij-
ze raad door het pluchen gordijn
weer naar buiten te stappen.

Een verliefd stel laat het tentje
van de waarzegster links liggen.
Adviezen over leven en liefde
hebben zij op dit moment niet
nodig. Ze staan stil voor de
schiettent en happen samen in
een suikerspin. Hij schiet een

beer voor haar. Dankbaar kijkt
ze hem aan. Ze hebben het wel
weer gezien en vertrekken rich-
ting uitgang.

Veel vaders en moeders bewe-
gen zich voort met kinderwa-
gens. Kinderen die dit voertuig
ontgroeid zijn, rennen door de
grote hallen. Ze willen niet meer
in de kinderwagen of bij pa of
ma aan de hand lopen. Nee, ze
leven heel even in de waan zelf
piloot te zijn als ze in hun Thun-
derbird gillend het luchtruim
beklimmen. 'Op naar de top',
schalt een metalen stem als het
toestel hogerklimt. De 'Eenzame
Kerst' van Andre Hazes wordt
overstemd.

„Limburgers zijn mensen die
'kermis-minded' zijn," zegt de
beheerder van de schiettent.
„Zeker tijdens de feestdagen als
iedereen binnenzit, is dit een
echt uitstapje. Nauwelijks te on-
derscheiden van een 'normale'
kermis," aldus de beheerder.

" Vermaak
voor alle
leeftijden op de
indoor-kermis
in het MECC.
FRITS
WIDDERS-
HOVEN

mens

Vrijen per
computer
het gat in
de markt

'No sex' Amerikaans
antwoord op Aids

DOOR BART VAN OORTMERSSEN
; Hij is niet dood en hij heeft

' zelfs nog. geen Aids. Maar
[ Amerika is wel ontzettend
geschrokken toen sportheld
Earvin 'Magie' Johnson be-

-1kend maakte dat hij met het
HIV-virus is besmet. Zoals
Vaker wordt er in Amerika
Wat extremer gereageerd
dan hier. 'Safe sex' is niet
de oplossing, maar 'no sex',
luidt de boodschap die Ma-
gie tegenwoordig uitdraagt.
Maagdelijkheid moet weer
een deugd worden en mo-
nogamie is ook stoer.

In een recente poll bleek 45 pro-
cent van de ondervraagde vol-
wassenen deze visie te steunen.
Een derdevan de ondervraagden
Verklaarde zeer bezorgd te zijn
over de eigen kans om besmet te
faken, maar driekwart gaf toe
dat die angst (nog) niet had ge-
leid tot verandering van de sek-
suele gewoonten.

Na Magic's onthulling moet dat
anders worden. Kijken mag, aan-
komen niet meer. Te zien valt er
'ntussen des te meer: op televi-
sie, in boeken en tijdschriften en
;in de muziek wordt seksualiteit
Uitbundiger geëtaleerd dan ooit.
!Het opmerkelijke succes van da-
ting shows è la 'Op goed geluk'
heeft de programmamakers er-
toe gebracht steeds openlijker en
Uitdagender de nadruk te leggen

op de seksuele kant van de ont-
luikende liefde.
In Amerika hebben de adult vi-
deo's altijd zon tien procent van
de totale verkoop uitgemaakt.
Maar de nieuwste Playboy-video
is met stip de video-top 20 bin-
nengedrongen en heeft de God-
father deel 111 inmiddels achter
zich gelaten.
Amerikaanse seksuologen ver-
schillen van mening over de in-
terpretatie van het verschijnsel.
Sommigen beschouwen het als
een verkenning van de grenzen,
anderen zien het als een door
angst ingegeven reactie op Aids.
Zij wijzen erop dat de aandacht
voor sex een 'zelfgerichter' ka-
rakter krijgt. Megasterren als
Madonna en Michael Jackson
kunnen in hun clips nietvan hun
kruis afblijven. De aanzienlijk
minder bekende zangeres van de
Divinyls deed goede zaken met
het weinig verhullende 'I touch
myself.

Naast sex zonder partner lijkt
ook sex op afstand een groei-
markt te worden. De telefoonsex
wordt steeds specifieker, mer-
ken deskundigen op. De consu-
ment kan tegenwoordig voor
elke denkbare variant een apart
nummer draaien.

Ook de computer is een aantrek-
kelijk hulpmiddel geworden bij
het bevredigen van de seksuele
behoeften. Wie zelfs op avonden
voor alleenstaanden die eerste
zin er maar niet uitkrijgt, kan
zich nu aansluiten bij een van de
honderden service-netwerken.
Via het modem onderhouden de
leden zeer bevredigende relaties,
zonder elkaar ooit onder ogen te
komen. Mensen met minder ver-
beeldingskracht en een grafische
toepassing in de pc, kunnen
zichzelf op digitale pornografie
trakteren. De beeldkwaliteitmag
minder zijn dan een foto, zij is
nog altijd beter dan detv.

Technisch lijken de mogelijkhe-
denvrijwel onbegrensd. Nog een
jaar of twintig en we vrijen met
een denkbeeldige partner, voor-
spellen deskundigen op het ge-
bied van informatie-overdracht.
Elk zintuig zal dan langs kunst-
matige weg geprikkeld kunnen
worden op een manier die niet
van 'echt' is te onderscheiden.
Doet u mij vannacht maar een
Chippendale. Of twee.

Zelf sieraden 'smeden'

Al sinds heel langzijn mensen bezig
zelf hun sieraden te maken. Van

kraaltjes, hout, klei en allerlei andere
materialen worden vaak heel

bijzondere exemplaren gemaakt, met
een artistieke uitstraling. Voor deze
hobbyisten is er een nieuw systeem,
gebaseerd op losse onderdelen diein
een basisdoos geleverd worden. Een

groot aantal hobbywinkels is intussen
voorzienvan deze Cenario-dozen, die
ongeveer 90 verschillend gevormde

onderdelen bevatten, in goud- en
zilverkleur. Daaruit kunje er een aantal

uitzoeken die, in onderlinge
combinatie, een mooi sieraadvormen.

Thuis lijm je die verschillende delen
aan elkaar. Afhankelijk van de grootte

van het sieraadkomt deprijs
gemiddeld op zon 15 tot 35 gulden.

Ook wie niet zo artistiek begaafd is kan
volgens dit systeem tot heel fraaie

resultaten komen.
Je begint met het 'droog', dus zonder

lijm op elkaaar leggen van de
onderdelen. Wanneer dit, na enig

rangschikken, naar jezin is, kunje
gaan lijmen. Combinaties van goud- en
zilverkleurige onderdelen gevenal een

levendig effect, maar jekunt het
ontwerp nog 'feestelijker' maken door

ook siersteentjesofrubberkoord te
gebruiken. Aan het ontwerp kan nog
iets heel eigens toegevoegd worden,

door ook onderdelen toe te voegen die
niet uit de doos komen, kraaltjes of
delen van 'gesneuvelde' sieraden

bijvoorbeeld. Op diemanier wordt het
een heel bijzonder juweel,dat ook als
geschenk op prijs gesteld zal worden.

Voor informatie over verkoopadressen:
te1.07- 211994.

Braadworst
De gezamenlijke exploitanten
betalen een bedrag van 65.000
gulden voor vijf dagen. „Het is
niet meer op te brengen," zegt A.
Hinzen, beheerder van de bots-
auto's en de oliebollenkraam.
„Wij exploitanten hebben een
verzoek ingediend bij de ge-
meente om de kosten volgend
jaar te subsidiëren," vertelt hij in
zijn stacaravan, gezeten tussen
de pannen met braadworst en
gebakken aardappelen.

Vorig jaar kochten bezoekers
een entreekaartje van een tientje,
waarna ze zich de hele dag kon-
den uitleven. Dit jaar is de hal
waar de kermis gehouden wordt
vrij toegankelijk en moet voor
elke attractie apart betaald wor-
den. Veel mensen komen naar
het MECC om een kijkje te ne-
men en vertrekken na het nutti-
gen van een oliebol of een sui-
kerspin weer. Het gezin De Vries
uit Beek echter heeft er nog lang
geen genoeg van. Van de 33 at-
tracties hebben ze er maar liefst
achttien geprobeerd. „Zo gauw
als ik de geur van oliebollenruik
en het geloei van de botsautoo-
tjes hoor, ben ik verkocht," zegt
vader Bert. Het gezin houdt even
een luchpauze. Vader, moeder,
twee dochtertjes en een zoon zit-
ten gebogen over een bak friet.
Sinds vanmiddag is het kermis-
gekke gezin uitgebreid met twee
nieuwe leden. Een blauwe beei
en een gifgroene kikker. Gewon-
nen op de kerstkennis in hel
MECC.

Requiem voor
de week

DOOR HERMAN VUIJSJE

Uren, dagen, maanden, jaren...
de tijd is weer rijp. Gek eigen-
lijk: de tijdseenheid waarmee
we ons leven in hoge mate
structureren ontbreekt in dat
vertrouwde rijtje. Wat is er mis
met de week dat ie er niet in
mag? De week is de dictator
van ons arbeidsbestaan, maar
doet ons ook telkens opnieuw
verlangen naar het zoete niets-

doen dat als bonus wacht.
Toch is de week niet van van-
daag of gisteren. We weten niet
wanneer hij is uitgevonden,
wel wie de uitvinder was: God,
die zichzelf na zes dagen schep-
pingsarbeid een rustdag gun-
de, en vervolgens die zevende

dag 'zegende en heiligde.
Duizenden jaren nadat dit in
Genesis werd geschreven is de
week in het grootste deelvan de
wereld een belangrijk onder-
deel van de tijdrekening. Er
zijn wat verschillen: islamieten
houden rust op vrijdag, joden
op zaterdag en christenen op
zondag, hier en daar is er een-
extra rustdagje bijgepikt,
maar één aspect bleef altijd en
overal intact: de week telt ze-

ven dagen.
Het is verbazend hoe dit begin-
sel het zo lang heeft kunnen
uitzingen. Niets in de natuur
verhindert ons immers om te
kiezen voor een week van vijf,
tien of twaalf dagen. De dag,
de maand en het jaar hebben
stuk voor stuk te maken met
een natuurlijke cyclus. De week
is ons in het Oude Testament
gedicteerd als een ondoorgron-
delijk besluit, maar blijkbaar
zo goed bevallen dat tweedui-
zend jaar lang de ene na de
andere generatie eraan heeft

vastgehouden.

De zeldzame pogingen om een
week van een ander aantal da-
gen in tevoeren - zoals de tien-
daagse week van de Franse
Revolutie - leden spoedig
schipbreuk. Klaarblijkelijk.vormt de zevendaagse week
voor ons van jongs af aan een
zo fundamentele zekerheid dat
we ons niet eens iets anders

kunnen voorstellen.
De vraag die ik mij nu stel is:
zijn er nog andere redenen
voor deze blijvende populari-
teit dan de logica van de her-
haling? Spreekt het magische
getal zeven ons ook in een gese-
culariseerde tijd nog aan? Of,
prozaïscher: beantwoordt de
week toch aan een soort na-
tuurlijke cyclus, niet in de be-
wegingen van zon, aarde en

maan, maar in onszelf?
Per saldo heeft de week maar
één functie: zij reguleert de
menselijke arbeid. Heeft God
destijds in Zijn wijsheid pre-
cies het aantal dagen geprikt
dat tegemoet komt aan mense-
lijke vermogens en behoeften?
Misschien is dat een verklaring
voor hetfeit dat er, ook nu Zijn
Woord in brede kringen niet
meer als de ultieme waarheid
wordt beschouwd, geen stem-
men opgaan om de week langer

ofkorter te maken.
Intussen wordt er toch aan de
week geknabbeld: niet aan het
aantal dagen, maar aan het
hele beginsel. De vaste week
met vaste rustdag vormde een
belangrijk sociaal mechanisme
in een sterk geïnteresseerde,
groepsmatige samenleving. Nu
de individualisering voort-
schrijdt, ook in de arbeid,
maakt iedereen in toenemende
mate zelf uit wanneer hij sab-

bat houdt.
Tegelijkertijd krijgt het ar-
beidsproces steeds meer een
continu karakter: door conti-
nuproduktie en ploegendienst,
maar ook doordat de arbeid in
verschillende delen van de we-
reld steeds sterker verweven
raakt. Wie zaken doet met de
islamitische wereld doet er ver-
standig aan op zondag niet de
fax uit te zetten. En ook twee
christelijke zakenpartners ■in
de knoop met de zondagsheili-
ging wanneer de een in Neder-
land woont en de ander in

Californië.
Mensen krijgen dus ruimte om
een meer individuele cyclus
van arbeid en rustdag(en) te
ontwikkelen. Waarom niet
veertien dagen gewerkt en
daarna vijf dagen vrij, bij-
voorbeeld? Onder taxichauf-
feurs, stewardessen en dergelij-
ke is dat soort cycli al doodge

woon
Of zullen wij, wanneer het aar.
onze eigen vrije wüwordt over-
gelaten, blijven kiezen voor dit
zeven dagen? Dan zou blijker,
dat God het toch bij het rechtt

eind heeft gehad

(ADVERTENTIE)

Modehuis

Boosten
Kortingen tot

50%
en meer

volop keuze mogelijkheden
Akerstraat-Nrd. 156
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Maandag 30 december 1991 "7r limburgs dogb.od :



Maandag 30 december 1991 <

c(\a ZITMEUBELSHOW %\é^f. 4 kKj£j * n nX Op de reeds zeer lage prijzen van BUCO - ZIT WERELD kunt Unu i3If^^lr-^^wtSSSSÊ.\&^00*l \\J<^/ r A\ f[)Jv^/ 2dagen lang profiteren van deze einde-jaars korting op '^JPk^[\m& BfiSß-tfflSC^kei^rade fSSBÈÊm P fM !/& l^ zitmeubelen, salontafels, karpetten, kleinmeubelen en sfeerverlichting. <k^S^^wJ%EE^^^^

BPGS3I y^V -T^-f 1 1 POSTBANKOp 31december
; zijn ditonze openingstijden.

Op dinsdag 31 december zijn de postkantoren De afdelingen Klantenservice van de Postbank
open tot 14.00 uur. Postkantoren die normaal gesproken zijn tot 16.00 uur bereikbaar (U vindt de telefoon-
tussen de middag sluiten, blijven na de lunchpauze nummers op uw afrekeningen.) Dit geldt ook voor het
gesloten. gratis informatienummer 06-0400.

Op donderdag 2 januari kunt u we,er op de Voor het doorgeven van verlies of diefstal van

normale openingstijden bij ons terecht. Hebt u vragen, kascheques, girobetaalkaarten en/of giromaatpas blijft

bel dan gratis PTT Post Klantenservice (06-0417), op 06-0225522 dag en l"l^99|^oN^^P^l
31 december bereikbaar tot 15.00 uur. nacht bereikbaar. LBBHÉÉÉIÉÉÉBIÉBfI

We wensen u een voorspoedig 1992.

Wonen Totaal

Rotan Rentenaar
Ten Esschen 26, Heerlen bij tennishal

Opruiming
Rotan - Manou - Pitriet Meubelen

Korting tot 50% in de speciaalzaak

In- en verkoop 2e HANDS
meubelen en antiek. Tel.
045-724943, Rotterdamstr.
80a, Heerlen.
Betere inruilmeubels en la-
ger in prijs, kunt u toch bete-
re kopen bij De MEUBEL-
BEURS, Akerstr. 248-250 te
Hoensbroek. 045-212854,
dir. levering, grote voorraad.
Kom eerst kijken bij MEU-
BELHUIS Kleba te Hoens-
broek, 1500m2. Fabrieks-
pnjzen-meubels voor de al-
lerlaagste prijs, kortingen
van 15-25%, vandaag ge-
kocht, morgen al in huis.
Laat u niet voor de gek hou-
den en betaal niet meer dan
nodig is en kijk eerst bij:
Meubelhuis Kleba, Akerstr.
230-232 te Hoensbroek.
Tel. 045-212854. Nieuw:
Koop nu met de C-Card,
geen aanbetaling en betaal
in 6-12-18 termijnen in een
dag geregeld, directe leve-
ring.
Te k. SALONTAFEL 70x
1.45, marmerblad met hou-
ten onderstel, pr. ’150,-;
Hangolielamp, zeer mooi, pr

’ 125,-, alles i.g.st. Man-
zardstraat 6, Kerkrade/
Eygelshoven.

KWALITEITSKEUKENS,
topkwaliteit voor een norma-
le prijs. R/J Handelsonder-
neming, Stationstr. 294,
Nuth. Tel. 045-242602.
Te k. SLAAPKAMER (eiken)
compl. m. 4-drs. kast en
commode. Tel. 045-353201

Rijles
Uw RIJBEWIJS op Saba in
8 dagen via autorijschool De
Antillen. Inl. 04750-32428.
Niet geslaagd geld terug. Vr.
naar onze voorwaarden.
Uw RIJBEWIJS binnen 8
dagen op de Ned. Antillen
via Saba Driving Organisati-
on. Bel voor info. 010-
-4761506 (betaling na ontv.
rijbewijs, vraag naar onze
voorwaarden).

Kachels/Verwarming

KACHELS, keuze uit 200 st.
Jac. Kohlen, Rijksweg N.
104, Sittard. 046-513228.
Gas-hout-inzet-KACHELS.
Einde-jaarsaanbiedingen.
Gratis geplaatst. De Kachel-
smid, Walem 21, Klimmen.
Tel. 04459-1638.

Huish. artikelen
Te k. eiken KAST half hoog
en div. andere eiken artike-
len. Tel. 045-230914
REPARATIE huish. app:
Toenbreker Wasautomaten
045-325819 gespee. Miele

Te koop gevr.
Gebr. SWINKELS zijn ver-
huisd naar De Beitel 74,
Heerlen. Wij betalen de
hoogste prijs voor al uw oud
ijzer/metalen. 045-422025.

Diversen

Vuurwerk
L. ROHAN
Schaesberg

Dr. Calsstr. 100
Tel. 045-318693

Gebit gebroken? Tandtech-
nische praktijk Hoonhout
voor nieuwe gebitprothese
en reparaties. Akerstr. Nrd
328, Hoensbroek. 045-
-228211. Kom eens langs
voor een GRATIS controle
aan uw gebitprothese. Ook
tijdens de feestdagen.
VUURWERK verkoop 30
Dec. van 9.00 tot 18.00 u, 31
Dec. 9.00 tot 17.00 u. Ra-
makers Wigwam, Herver 25,
Bocholtz. 045-443044.
AAA winkel, sterk in goed
VUURWERK. Rumpenerstr.
116, Brunssum.

Voor Piccolo's
zie verder pagina 12

IN CHINA

WORDT
DE ROEP

OM VRIIHEID
FLINK

ONDERDRUKT.

In China is df roep om democratie verstomd De partij is voor
dictatuur. Dc parlij weet wal het beste is Wie anders denkt, kïijgi
straf Dat beslist dc partij. Niei dc rechter. CIRO 454-000

'ê
AMNESTY INTERNATIONAL

LAAT UDE VERSPREIDING VAN UW DURE REKLAMEFOLDERS fc
NOG OVER AAN HET VRIENDJE VAN UW ZOONTJE...? gg>

Bel Spiral als 't gekontroleerd verspreid moet worden! K_
Fabneksstraat 7, 5961 PK Horst. Postbus 6094, 5960 AB Horst, telefoon 04709-84222. la* 04709-94333 m^IK/ll
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De handige, vertrouwde Limburgs
Dagblad-kalender is er weer. Ook in 1992 weet u
markten, kermissen,feestdagen en naamfeesten
precies te vinden, terwijl de kalender bovendien
de nodige ruimte biedt voor aantekeningen.

Verkrijgbaar bij alle kantoren van het
Limburgs Dagblad en de meeste zaken waar u
losse nummers kunt kopen. j}e

_
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VLIESHJWJëLDZOAlLUCHT IN,
OFVLIEGT
HETMET'N

BESTEMMING.
Wii. U" Amref Vliegende Dokiers, willen absoluut uw oude-jan-

avondfeest niel bedorven. Alleen, we /ouden de mensen In Oostelijk
Atnka ook zo graag eenfeestjegunnen. Bijvoorbeeld omdat de dokter
aankomt vliegen Of, omdat de kinderen worden ingeënttegen polio.
kinkhoest on mazelen. 01, omdat er een bron met schoon water Is
geslagen. Oaarom. laat Afrika ook eens watvuurwerk zien. Met een J
gift van 15- helpt u Amrel helpen 0 kijkt misschien rond due tijd
siet op een paar stuivers. Voer oss tslt siet elke cent isder leven.

CamREF/VliegendeDokters
~\)0GIRO 487600

I

I ZEG ER EENS WATVAN
Alcohol enverkeer dat kunje niet maken.
Datvindt bijna iedereen.Toch zijner nog van
diemensen dievinden datzij zelfwel zullen
uitmaken ofze met een slok op gaan rijden.
En wie durft er ietsvan te zeggen?
Niemand toch... daar bemoei jejetoch niet
mee. Maar door dat soort automobilisten
worden er weljaarlijksbijna 500 mensen
doodgereden.
Daar moet wat aanveranderen.
ZEG ER EENS WAT VAN VOORZE
INSTAPPEN want
ALCOHOL EN VERKEERDAT KUNJE
NIET MAKEN

S~^mgmmmmmmmmmWÊi///fSI I WW£////^h Verkeer Nederland

Rolluiken
Rolhekken
Zonneschermen
Terrasoverkappingen
Boutique-markiezen
Vraag vrijblijvend offerte

lAUMEN
SIMPELVELD

ROLLUIKEN ZONWERING
Beitel 110 a

6422PB HEERLEN
(045)42 38 48

Rolluiken
Jaloezieën

Zonneschermen
Vrijblijvende prijsopgave

Mica
Zonwering

Showroom
Sittarderweg 116.

Heerlen
Tel.: 045-721658

Cim^lAj)
HUISDIERHERRIE
Doe er iets aan! De Nederlandse
Stichting' Geluidhinder helpt bij het
vinden van een oplossing voor alle
vormen van lawaai in en om huis.
NSG, Poslbus 381, MQ^
2600 AJ Delft. IXCk-J

IVi 1 AVi 1 1 i ; W^ =1 Ll H?H ? *>
Bedrag in terug te mnd.bedrag effektieve mnd. bedrag volgens eflektieve
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 14.6%

Krediet U betaalt rente volgens min. tarief Theor | rente volgrens max. tarief Theor.
limiet 'permaand per maand elf. jaarrente looptijd \ per maand efl. jaarrenle looptijd

6.000,- 120,- i.164% 14.9% 75 mnd! 1.477% 19.2% 91 mnd
11.000,- 220,- 1.145% 14.6% 75 mnd j1.379% 17.9% 85 mnd
15.000,- 300,- 1.143% 14.6% 75mnd; 1.379% 17.9% 85mnd i
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,- 1002,- 1.100% 14.0% 73 mnd j 1.283% 16.5% 81 mnd

WU REGELEN ALLES BINNEN ÉÉN DAG, en bezorgen het geldóókkosteloos bij u thuis.
Hebt u al leningen lopen?Dat hoeft géén bezwaar te zijn. Vraag vrijblijvend advies.
Hierboven vindt u enkelevoorbeelden van min. en max. tarievenvoor pers. leningenen
doorlopendekredieten. Andere bedragen en looptijden (12 tm 120mnd) zijnook mogelijk.
Leningen vanaf /. 1000,-tot ’. 200.000,- zijn mogelijk ZÓNDER onderpand of borg.
Desgewenst met lange looptijd, DUS LAGE LASTEN. Bij overlijden meestalkwijtschelding.

Huisbezitters, extra lage lasten .
zonder taxatiekosten

krediet looptijd in
bedrag maanden

1ehyp. 2e en 3e hypoth.
360» 240 x 180» i2jjl

10.000,- - 117,- 127,- 3
15.000,- 125,- 181,- 195,- 22
25.000,- 209,- 302,- 325,- 38'
40.000,- 334,- 484,- 520,- 61«
75.000,- 625,- 908,- 976,- 11**

100.000,- 833,- 1210,- 1301,- 1525-
Enz.
Efl jaarrenle tehyp. in vooibeeld 9.2 %, 2e en 3e Hyp l3gI

jfTlj§
I «e
" —— Ti

STEUN DE
ARTSEN ZONDER GRENZEN \

i Giro 4054 Amsterdam JJJarisenzonder grenzen
Jk
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Morgen,
dinsdag 31 december

is onze zaak I
i.v.m. balans gesloten
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Van Basten scoort vanaf stip

AC Milan wint
Oudjaartoernooi

PALERMO - AC Milan heeft za-
terdag het Oudjaarstoernooi van
Palermo gewonnen. Het toernooi
in de Siciliaanse hoofdstad be-
stond uit drie wedstrijden van
drie kwartier tussen Juventus,
CSKA Moskou en AC Milan.

De twee Italiaanse clubs wonnen
hun wedstrijd tegen de laatste
kampioen van de Sovjetunie met
respectievelijk 1-0 (Baggio) en
2-1 (Van Basten en Donadoni).
Milan was in de finale te sterk
voor Juventus: 1-0. Van Basten
benutte een strafschop. Op 9 fe-
bruari ontmoeten beide topclubs
elkaar weer voor de competitie.

De kans dat Juventus-vedette
Roberto Baggio na twee jaar
weer terugkeert naar Fiorentina
is flink toegenomen. Baggio, die
na maanden van emotionele on-
derhandelingen (met protestde-
monstraties in Florence) en voor
27 miljoen gulden Fiorentina
verruilde voor Juventus, heeft
bij zijn nieuwe club nog altijd
geen grootse indruk gemaakt.

„Hij is typisch een voorbeeldvan
een speler die je niet tegen zijn
zin moet kopen. Geld is in het le-
ven niet alles. Zijn hart ligt bij
Fiorentina.

Wij zullen er alles aan doen om
hem weer naar huis te laten ko-
men," meent voorzitter Cecchi
Gori van de Toscaanse club. De
afgelopen week heeft hij in het
diepste geheim met Juventus-
voorman Boniperti onderhan-
deld over een terugkeer van Bag-
gio.

" Marco van Basten doel-
puntenmaker in dienst van
AC Milan

Replica van
Trevi-fontein
voor Funk

APELDOORN - Volleybalcoach Pe-
ter Murphy schonk NeVoßo-voor-
zitter Bert Funk zondagavond een
replica van de Trevi-fontein in
Rome. Op 6 oktober dook de coach
van het Nederlands vrouwenteam
na het behalen van de EK-finale in

het 'heilige water' dat als een van de
belangrijkste bezienswaardigheden
van de Italiaanse hoofdstad geldt.
De feestroes kwam Murphy op een
kort, maar hevig verblijf in een Ro-
meinse politiecel te staan. In de
kleine uurtjes verlorenFunk en ver-
slaggever/advocaat Jan-Willem Rus
hem niet uit "het oog. „Dat ben ik
niet vergeten," aldus Murphy die
het tweetal zondag in Apeldoorn
een in Nederland vervaardigd ca-
deautje overhandigde. Funk gaf als
tegendienst Murphy een emmer
met allerlei heerlijkheden.

sport
Sittardia met 26-20 verslagen in finale Limburgse Handbaldagen

SKA Minsk koele winnaar
DOOR IVO OP DEN CAMP

lITTARD - Na drie dagen
er gistermiddag rond half

|s eindelijk een lachje van af.
fret bij de huldiging, maar
N in de catacomben van defttardse sporthal gaven de
toidballers van SKA Minsk
f blijk van naast een kille
Igstaanjagend geprogram-

meerde levenswijze ook nog
bloed in de aderen te

'ebben. Samen met de cheer-
' 'ris van de Chicago Bulls, die

'nd de finale een perfecte
■ tow opvoerden, dansten de
[rUrussen een korte polonaise
|P de eindzege bij de Lim-

yrgse Handbaldagen. In de
P^ale was de zesvoudige Eu-"Jpacupwinnaar met 26-20 te
»erk voor het verrassend ver
■torgedrongen Sittardia.

KA Minsk staat model voor Russi-
Bhe degelijkheid. In tegenstelling

F de frivole Zweden van Drott
* speelt SKA Minsk een

[jftpel rechttoe-rechtaanspelletje.
te veel plaats voor individuele

°ogstandjes is er niet. De toernooi-
was geen echte verrassing,

fdanks dat de ploeg zonder zijn, 'ie internationals, die met de na-
] "ftale ploeg op toernee door Duits-
j N zijn, aantrad was alleen Drott
■Wmstadt in staat SKA Minsk naar
fkroon te steken. In de finale trof-
g de twee elkaar niet, omdat Poli-
JJjnica Timisoara in de groepswed-
M^jden dwarslag.
* Witrussen, goed voor vier uur.a'ning per dag, zagen het toernooi

vooral als ideale voor-
leiding op de Russische titel-

rijd, die in januari zijn beslag
jjijgt. „Twee wedstrijden per dag
ftïogeen uur trainen. Dat is prim»
g de spelers klaar te stomen voor
«t grote werk," liet hulptrainer
S>nid Brazinski weten. De tweede
Pn van de technische-staf nam de
Pmeurs waar van Spartak Mirono-
W> die naast clubtrainer van SKA*
Jlsk ook de nationale ploeg onderJl hoede heeft. „Brazinski is een
P*l die van een ijzeren dicipline
J^idt," voegde clubarts Igor War-jjscheni er aan toe. De scheldka-Jjlnades vanaf de zijlijn hadden?^r al weinig twijfel over doen be-

n.

JJ'er een week staat de volgende
fPeditie van SKA Minsk naar
K^st-Europa op het programma.
L*,ï gaat de club haar zakken vul-* in Frankrijk. Westerse valutaJrf meer geliefd dan ooit in dewVmalige Sovjet-Unie. SKA
£f»sk ziet de meeste dollars bin-

door transfers. Zo werd
r Tutchkin, beste handballervan

'Wereld in 1990,ruim een jaar ge-
"*en voor een berg geld aan Tusem
'Sen verkocht. De nieuwe lichting,
?■ in Limburg zijn kunsten ver-
L?lde, mag pas over een kleine
"e jaar het land verlaten. „Tenzij
I,Boud by de Olympische Spelen
hrdt veroverd," legt Brazinski uit.
"*1 slaan we meteen toe."

(j Sittard sloegen SKA Minsk in de
t*^le tegen Sittardia pas na rust
£;.' Tot die tijd kon de ploeg vanjjsu-ier Ton Velraeds gelijke tred
l^den. In een tijdsbestek van ne-
V 0? minuten sloeg SKA Minsk ver-
L'Sens echter een onoverbrugbare
l5??f van 14-14 naar 14-20. Dat ver-
m^l van zes treffers bleef tot het
i. 'signaal op het scorebord staan,

bereikte de eindstrijd door
gj de halve finale V&L na verlen-vj§ opzij te schuiven. Opnieuw
O het Sittardse collectief het van
(V Geleens individualisme. Mei?
j|ü

ck Mastenbroek als perfecte
kj'tpost legde Sittardia een tome-
fl^6 inzet voor de dag. Dat leverde
"v Ploeg een terechte finaleplaats
**(:' 2°als Sittardia ook in de compe-
Le vriend en vijand verrast met
t^iïia prestaties. V&L-trainer Pim
(^ '-broek is er aan de andere kant
tJ> steeds niet in geslaagd van zijn
C*n"trijke 'groep een geheel te sme-
V/J' Alleen Wil Jacobs, Aschwin
t^teegden, Paul Kikken en in
W^ere mate Claus Veerman ga-
Vii, er blijk van tot op de bodem te

en gaan.

k^ Sittardia en vooral V&L in de
e finale verzuimden, was recla-

tiy voor het Limburgs hand-
"^'^"let in de hal veel mensen die
**fen ts incidenteel een bezoek
WhSen aan een handbalwedstrijd,

e PloeSen er beter aan ge-
»v6!i aüe onderlinge kinnesinne
\ °°rd te gooien en er een ware

h Van *e niaken. Nu verzanddeS^h?vel vooral in het elkaar onmo-
b^ * maken van normaal handbal.
lit^l van Blauw Wit was bij de

Handbaldaêen snel uit"
0^ee ld. De Neerbeekse formatietL st genoegen nemen met de laat-Plaats.

" Beste speler van het toernooi Gennapy Khalepo van SKA Minsk tracht vergeefs een schotvan Peter Thissen te blokken. Lambert Schuurs kijkt
namens Sittardia toe. ' Foto. PETER ROOZEN

handbalcijfers

GROEP A
Gdansk-SKA Minsk 25-28 (12-16:
Sparta Praag-Sittardia 19-23 (7-14]
SKA Minsk 3-6 (90-61:
Sittardia 3-4 (65-70:
Wybrzeze Gdansk 3-2 (77-71:
Sparta Praag 3-0 (56-86
GROEP B
Blauw Wit-V&L 16-23 (7-13
DrottHalmstadt-Timisoara 26-28 (11-14

V&L 3-4 (67-54)
Drott Halmstadt 3-4 (79-67)
Timisoara 3-4 (68-64)
BlauwWit 3-0 (49-78)
Om de zevende plaats:
Sparta Praag-Blauw Wit 25-22 (14-12)

Om de vijfde plaats:
Wybrzeze Gdansk-Timisoara

19-23 (12-16>
Om de derde plaats:
V&L-Drott Halmstadt 20-27 (7-14)
Finale:
Sittardia-SKA Minsk 20-26 (10-11)

Herenploeg
De Nederlandse herenploeg heeft
de finale van het volleybaltoernooi
in Apeldoorn bereikt. Zaterdag
werd de equipe poulewinnaar na
een moeizame overwinning tegen
China: 3-1 (3-15, 15-13, 15-12, 15-10).
Gisterenavond laat kwam Oranje
van heel ver terug in de kruisfinales
tegen de Sovjetunie: 3-2 (13-15, 7-15,
15-13, 15-10, 15-12).

De Nederlandse volleybalploeg ac-
teert in Apeldoorh zonder ziel en
zelfvertrouwen. Een stuurloze toe-
stand die. grotendeels in de hand
gewerkt wordt door de zich einde-
loos voortslepende kwestie rond
het al dan niet aftreden van bonds-
coach Harrie Brokking. De berich-
ten dat hij zelf heeft besloten de
brui er aan te geven worden steeds
hardnekkiger, maar de direct be-
trokken hullen zich onveranderd in
stilzwijgen.

Zaterdagmiddag moest Nederland
zelfs een fluitconcert over zich heen
laten gaan na een blamabele eerste
set: 3-15. Het herstel diende zich ter-
gend langzaam en krachtenslopend
aan. De halve finale tegen een B-
selectie uit de vroegere Sovjetunie
gaf aanvankelijk opnieuw een;
plichtmatig draaiend Nederland te
zien. Zelfs Ron Zwerver, die twee;
sets tussen de lijnen stond, kon zijn
teamgenoten niet inspireren: 13-15
en 7-15. Met Bas Koek terug op de
stek van de Oranje-vedette wist Ne-
derland een complete afgang te ver-
hinderen: 15-13. In de finale vindt
Nederland vanavond Cuba tegen-
over zich, dat Joegoslavië met 3-1
klopte.

San Marino
moet stadion
aanpasssen

SAN MARINO - Het 'nationale
voetbalstadion van de dwergstaai
San Marino, tegenstandervan Oran-
je in de kwalificatiegroep voor hel
WK, is niet geschikt voor het ont-
vangen van toplanden. Langs hel
veld staat een overdekte tribune er
voor de rest slechts twee rijen
staanplaatsen. „Dit complex is niel
geschikt om landen als Engeland cri
Nederland te ontvangen. Zeker de
komst van Nederland baart ons zor-
gen, want in de buurt van San Mari-
no wonen veel Milan-fans," meenl
bondsvoorzitter Crescentini.
De regering van San Marino heefl
toegezegd dat alle kwalificatieduels
in het dwergstaatje worden ge-
speeld en dat niet zal worden uitge-
weken naar de stadions van Cesem
ofBologna.

Voor de twee wedstryden tegen Ne-
derland en Engeland wil men he.
stadionnetje (capaciteit 4.000) des-
noods uitbreiden met speciale tri-
bunes, waardoor 15.000 ontvanger
kunnen worden.

Boban vast
in Zagreb

ZAGREB - AC Milan heeft voor de
Joegoslavische spelerZvonimir Bo-
ban in Triest een speciaal vliegtuig
klaargezet om mee uit Zagreb te
vluchten. Boban zit dezer dagen
vast in Zagreb. Hij ging er heen
voor een kerstbezoek aan familie.
Als hij in handen valt van het leger
moet hij voor Kroatië naar het front.
Zijn vader, officier in het leger, be-
zit nochtans een vrijstellingverkla-
ring. De voetballer heeft daardoor
tot de jaarwisseling de tijd Joego-
slavië te verlaten. Boban staat on-
der contract bij AC Milan. De Itali-
aanse ranglijstaanvoerder heeft
hem voor dit seizoen uitgeleend aan
AS Bari.

Herenteam gaat 'gebukt' onder Brokking'

Volleybalsters op
hoog niveau

Van onze correspondent
PAUL DEMELINNE

APELDOORN - De politieke aard-
verschuivingen in de voormalige
Sovjetunie volstrekken zich in een
adembenemend tempo. Niettemin
zit één despoot nog rotsvast in het
zadel: Nicolai Karpol. De brombeer
uit de Oeral is coachvan de Olympi-
sche, wereld- en Europese kam-
pioen bij de volleybalvrouwen. Op
het Nationale Nederlanden-toernooi
in Apeldoorn zijn de trainingspak-
ken en wedstrijdshirts weliswaar
nog voorzien van een CCCP logo.
Maar in tegenstelling tot de even-
eens aanwezige mannenploeg die
nog speelt onder de verzamelnaam
Sovjetunie, wensen Karpol en zijn
pupillen voortaan door het leven te
gaan als de 'Russische Federatie.
Een team dat zaterdag tenauwer-
nood met 3-1 van de Nederlandse
ploeg won.

Nicolai Karpol regeert als een mee-
dogenloze dictator. Met harde hand
en dito stem. Tijdens wedstrijden
begeleidt hij elke actie in het veld
met scheldkannonades.Een doelge-
richte aanloop naar de Apeldoornse
reprise van de EK finale zat er ech-
ter voor beide teams echter niet in.
De Russische volleybalsters werk-
ten in de week voor aankomst op
tweede kerstdag nog vier competie-
wedstrijden af. De Nederlandse
ploeg, waarvan drie speelsters te-
genwoordig onder contract staan
bij buitenlandse clubs, was voor het
eerst weer bijeen sedert de behaal-
de zilveren EK plak in Rome, eind
oktober. Niettemin reikte Oranje
naar een verrassend hoog niveau.
Alleen de kracht ontbrak om de
mondiale grootmacht ook na passa-
ge van de tien puntengrens op gelij-
ke voet strijd te blijven leveren: 1-3
(7-15, 15-9, 9-15, 11-15). De nervosi-
teit in het Russische kamp manifes-
teerde zich in de eindfase van de
tweede set. Karpol wond zich der-
mate op over dubieus beoordeelde
bal in het voordeel van Oranje, dat
hij zijn ploeg met een snauw naar
de achterlijn dirigeerde. Serverend
verzilverde Marjolein De Jong
prompt het simpelste setpoint(15-9)
uit haar carrière.

Omdat de eindstand in de voorron-
de bij de vrouwen al vaststond,
namen beide ploegen gisteren een
baaldag op. De Russinnen, al zeker
van de finale, drongen niet aan te-
gen Cuba: 0-3 (13-15, 12-15, 7-15).
Vandaag ontmoet men elkaar op-
nieuw voor de toernooizege. Oranje
verzaakte vooral individueel tegen
de felle Italiaantjes. Een matig blok-
kering en gebrek aan tempo be-
kocht Nederland met een 1-3 (14-16,
10-15, 15-8, 9-15) nederlaag.

Cyntha Boersma, één van de 'buitenlandse' krachten in het
Nederlands team, slaat door.

(ADVERTENTIE) (ADVERTENTIE)
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Sabine gehuldigd
door Gadaffi

TUMU - De vriendschap tussen
kolonel Muammar Gadaffi en
Gilbert Sabine is bezegeld. In de
laatste Libische halteplaats van
de rally Parijs - Kaapstad, kreeg
de organisator namens de eerste
man van het Noordafrikaanse
land een aantal cadeaus. Sabine
ontving een kleed, in Libië een
symbolische geschenk, een ge-
graveerd bord met een landkaart
en een ingelijste foto van beiden.
De plaat is vorig jaar gemaakt.
Op het vliegveld van Tumu spra-
ken de Libiërs van het feestco-
mité de hoop uit dat de rally hun
land komend jaar weer aandoet.

Indoorcross
voor Lebens

SITTARD - De Sittardenaar Ingo
Lebens heeft de internationale in-
doorcross in manege De Klipper
gewonnen. In de klasse 125cc senio-
ren was de Limburger de snelste.
Zijn jongere broer Buddy eindigde
in de klasse 60cc als derde. Maar
liefst tweehonderdtachtig coureurs
gingen, verdeeld over twee dagen,
van start.

Basketbalzege
Tsjechische

vrouwenploeg
LISSE - Het internationale basket-
baltoernooi voor vrouwen in Lisse,
dat voor de zevende maal werd ge-
houden, is op overtuigende wijze
gewonnen door de nationale ploeg
van Tsjechoslowakije. De Tsjecho-
slowaakse basketbalsters, aange-
voerd door uitblinksterEva Antale-
cova en Renata Hirakoca die de
meeste rebounds pakte, versloegen
de Russische vertegenwoordiger
Nika Nizjni Novgorod in de finale
met 66-52.

Bokhorst te sterk
voor Van Oppen

Van onze correspondent

HOENSBROEK - In het Cadac
Consten Brey-toernooi in het Sport-
paleis Hendriks te Hoensbroek re-
geerden de routiniers Tony Bok-
horst en Rob van Oppen. In de
halve finale mocht Rogier Wassen
trachten de gevestigdeorde een halt
toe te roepen. Bokhorst speelde te-
gen de nationale nummer een tot en
met 16 jaar een van zijn beste par-
tyen van het toernooi en won met
9-5. Daarmee stond hij in de finale
met Rob van Oppen als tegenstan-
der, want hij schakelde Pascal Sa-
velkoul uit met 9-7. In de finale over
twee gewonnen sets was de sterke
service van Bokhorst doorslagge-
vend.

„In de hal heb ik een voordeel tegen
Rob. Mijn service levert mij dan
ook meer punten op". Dat bleek al
in de derde game van de eerste set
die van Oppen slechts met moeite
in winst kon omzetten. In het ze-
vende spel slaagde Bokhorst er wel

in de service van van Oppen te bre-
ken. Vanaf dat moment speelde
Bokhorst een gewonnen partij. De
score werd 6-4, 6-3.

Bij de dames was Anique Snijders
door het uitvallen van Janou Savel-
koul de absolute favoriete! In de
finale tegen Lili Mostard had zij het
toch moeilijk. „Door mijn favoriet
zijn speelde de tegenstandsters on-
bevangen tegen mij. Lili Mostard
speelde zeker in het begin erg goed.
Ik maakte toen wat te veel fouten".
Eenmaal op voorsprong gekomen
was de tegenstand gebroken en
ging de eerste prijs naar Snijders
met 6-4, 6-2.
In het herendubbel werden de favo-
rieten Pascal Hos en Rob van Op-
pen in de halve finale door Marcel
Lamers en Arjen Timmers met 9-6
verslagen. Voor Jeroen de Jong en
Bart te Nijenehuis lag daarmee de
weg vrij om de hoofdprijs mee naar
huis te nemen. De eerste set werd
nog afgegeven, maar daarna was het
bekeken (5-7, 6-3, 6-1).

sport.

Tijsterman gefopt door slecht rekenwerk tijdwaarnemer

Auriol stuift door woestijn
TUMU - Hubert Auriol, de 'Afrikaan', draagt zijn bijnaam
waardig. De in Etiopië geboren Fransman is na het eerste
weekeinde van Parijs - Kaapstad leider in het klassement. Het
echtpaar Tijsterman uit Waddinxveen klom dankzij de 24ste
positie zaterdag en de twintigste in derit naar Tumu naar de
23ste plaats in het klassement. „We hebben altijd een langza-
me start", aldusKees Tijsterman. „Laat die toppers eerst maar
uitrazen. We zagen Saby (Fransman) onderweg staan. Hij was
over de kop geslagen."
Mieke Tijsterman, die niet weet
waar ze een dik, blauw rechteroog
aan overhield: „Een velg is gebro-
ken. Het monteren van een nieuw
wiel kostte zeker tien minuten. Ik

had niet verwacht dat we zesde zou-
den zijn." Ze zei dat na de eerste,
officieuze uitslag. Het koppel was
ook geen zesde, want de tijdwaarne-
mers waren aanvankelijk een uur
bij de achterstand op Auriol verge-
ten op te tellen.

Vier dagen ploegde de karavaan
door dewoestijn in Libië en geraak-
te zondag in in Tumu, vrijwel op de
grens met Niger. Voor de poort van
zwart en arm Afrika. Bijna letterlijk
niemandsland. Als een loper was
een metalen landingsbaan in het
zand gerold, om de ruim dertig
vliegtuigen van volgers te ontvan-
gen. De misschien honderd autoch-
tonen bij de finish, douaniers, ver-
kopers van benzine en inwoners die
zich vergaapten aan zon snelle
auto's, haalden het in aantal niet bij
de voor de woestijn bestemde voer-
tuigen, een immense kudde gapen-
de kamelen.
De rommel in de woestijn herinner-
de aan het feit, dat Tumu ook vorig
jaar etappeplaats was. Wat de stel-
ling van veel coureurs, als zou de
achtergelaten troep met de wind
verdwijnen, redelijk ondergraaft.

Mitsubishi-rijder Auriol won eerder
twee keer Parijs - Dakar met de mo-
tor en mocht van het Japanse merk
met een contract voor louter deze
rally bewijzen dat hij een topper is.
„Ik begin van Tumu te houden", zei
de Parijse restauranthouder. „Het is
de tweede keer dat ik hier win."
in zijn spoor ging net goea met de
andere Mitsubishi's, op die van Sa-
by na. De Fransman, die zich voor
het eerst waagt aan een marathon-
rally, sloeg over de kop en liep uren
achterstand op. In de top-tien is het
Aziatische merk goed vertegen-
woordigd dankzij Auriol (1), Shino-
zuka (2) en Weber (4). De derde
plaats is voor de Spanjaarden Ser-
via en Puig (Lada). Citroen, de an-
dere grootmacht in de rally, telt
liefst vijf coureurs bij de beste elf,
maar ze hebben allemaal ten minste
een uur achterstand: Waldegard (6),
Vatanen (7), Ambrosino (8), Larti-
gue (9) en Ickx (11).

Ari Vatanen, viervoudig winnaar
van Parijs - Dakar, won de etappe
van zaterdag naar Waw El Kabir en
eindigde een dag later als tweede
achter Auriol. Vatanen heeft inmid-
dels een uur afgehaald yan zijn ach-
terstand, die na pech op vrijdag 2,5
uur bedroeg.

" De Spaanse
rijders Slava Servia
en Jose Puig staan

met hun Lada
voorlopig op de

derde plaats in het
klassement.

Schultz wint op verjaardag
PERTH - Brenda Schultz
heeft voor de verandering
eens op haar verjaardag ge-
wonnen. De Heemsteedse ze-
gevierde zaterdag, toen ze 21
jaar werd, in het met 800.000
gulden gedoteerde, gemengde
landentoernooi om de Hop-
mancup, dat in de Westaustra-
lische plaats Perth wordt
gehouden, over de Australi-
sche Rachel McQuillan: 6-7
(5-7) 6-3 6-2. Nederland plaats-
te zich voor de kwartfinales
(tegen het als tweede geplaats-
te Spanje) omdat ook Richard
Krajicek zijn partij won en het
duo in de mixed eveneens te
sterk bleek.
„De laatste twee jaar verloor ik
steeds mijn partijen op mijn ver-
jaardag", zei Schultz. „Het was leuk
dat het nu eens goed afliep." Het
was de eerste keer in de vierjarige
'historie' van het toernooi, dat Aus-
tralië zich niet voor de tweede ron-
de van dit evenement wist te kwali-
ficeren.
Krajicek imponeerde door Todd
Woodbridge, onlangs nog invaller
in het toernooi om de Grand Slam-
cup, slechts drie games te gunnen
(6-0 6-3). De Hagenaar, die in Aus-
tralië wordt vergezeld door hapto-
noom Ted Troost, won de eerste
tien games en liet de teugels in de
warmte toen wat vieren. Omdat Ne-
derland toen al winnaar was werd
in het dubbel slechts gespeeld om
één lange set: 8-4 voor Schultz/Kra-
jicek.
Het team van de Gemenebest van
Onafhankelijke Staten (GOS), be-
staande uit Andrej Tsjerkasov en
Nataha Zvereva, won in de eerste
ronde met 2-1 van Groot-Brittannië,
maar ging in de kwartfinales met
1-2 ten onder tegen Zwitserland, be-
staande uit Hlasek en Manuela
Fragnière-Maleeva. Het Duitse 'ko-
ningskoppel' Boris Becker/Steffi
Graf komt maandag voor het eerst
in actie. De Fransen Henri Leconte
en Julie Halard, die in deeerste ron-
de met 2-1 wonnen van Zweden
(Lundgren/Lindqvist), fungeren
dan als tegenstanders.

" Brenda Schultz behaalde een fraaie overwinning tegen Rachel McQuillan

" VOETBAL - De zes Roermondse
veldvoetbalclubs komen zondag 5
januari uit in een gezamenlijk zaal-
voetbaltoernooi. Inzet is de Trom-
petter-cup. Het toernooi wordt
gehouden in de Apollohal in Melick
en begint om 14.30 uur. De deelne-
mende clubs zijn: EMS, RKAVC,
Leeuwen; Swift, Roermond en Vic-
toria.

buitenland
ENGELAND
AstonVilla-Southampton 2-1
Everton-Liverpool 1-1
Luton Town-Chelsea 2-0
Manchester City-Arsenal 1-0
NottsCounty-West Ham United 3-0
Oldham-Nottingham Forest 2-1
QP Rangers-Sheffield Wednesday 1-1
Sheffield United-Crystal Palace 1-1
Tottenham Hotspur-Norwich City 3-0
Wimbledon-Coventry City 1-1
Leeds United-Manchester United 1-1

Stand: Manchester United 21-48, Leeds
United 23-46, Sheffield Wednesday 22-39,
Manchester City 23-39, Aston Villa 22-36,
Liverpool 22-35, Arsenal 21-32, Tottenham
Hotspur 21-30, Crystal Palace 21-30, Not-

tingham Forest 22-30, Everton 23-30, Chel-
sea 23-28, Coventry City 22-27, Norwich
City 22-27, Queen's Park Rangers 23-27,
Oldham 22-26, Wimbledon 22-25, Notts
County 22-25, Luton Town 22-21, Sheffield
United 23-21, West Ham United 22-20, Sout-
hampton 22-19.

toto/lotto

Lotto 52: Winnende getallen: 10 - 15- 26 - 31- 32 - 40. Reservegetal: 24. Deelnemers:

Vierde
buitenlander
voor Eaters

Van onze correspondent
THEO KEYDENER

GELEEN - Meetpoint/Eaters hee
een vierde buitenlander aan de S
lectie toegevoegd. Begin januari a
riveert de 26-jarige aanvaller Grai
Sanders in Geleen. Regelments
mogen er maar drie buitenlands
worden opgesteld. De Canadej
speelde het laatst voor QB Flyer i
Burlington (Ontario). De aankon
geschiedde mede op verzoek v>
coach Cliff Stewart. „Het is e<
vriend van mij en ik ken hem a
speler goed. Hrj is zeer bruikbaar!
het team. Als juniorheeft hij bij ji
L. A. Kings gespeeld. Het is n*
slecht als je nog een goede speld
achter de hand hebt,"aldus de B|
terscoach.

Tijdens het internationale Glan«
brooktoernooi, gingen Kroatië <
Stirling Canada er flink tegenaal
De Kroaten liepen tegen zesenfj
gentig straf minuten op. TweernS
moesten scheidsrechters ingrijp'
bij vechtpartijen.

De jeugdige Canadezen beaö
woordden die score met vijfentaö
tig strafminuten. Zij revancheerde
zich op de zware overtredingen vs
hun tegenstanders. Twee KroaW
en een Canadees werden van het\
gestuurd. Enkele van dehonderd'
Kroaten op de tribune -afkomsf
uit het gehele land- gingen even*^
hun boekje te bulten. Zij provosed
den gestrafte Canadese spelers W
wyl en van hen 'n official, die h*
tot kalmte maanden, werd W
spuwd.

Samen met de Kroatië zijn de lSj
ters leider in het driedaagse Gland
brook ijshcokeytoernooi. Beid*
teams zyn nog ongeslagen.

De Eatersspelers Yuri Janson *Honoré Loos (Jong-Oranje B) spe*
den tot nu toe een uitstekend to^nooi. Janson stond aan basis van <JOranje doelpunten. Doelman Lo'
maakte zyn selectie waar. De 16-jj
rige derde Eatersdoelman stopjj
zestig van achtenzestig schotenjj
het duel tegen de geroutineerd
Kroaten. „Het ging echt lekker. 'kreeg goeie kritieken van
coach," vertelde Loos.".

Uitslagen: Meetpoint/Eaters-Stirling (Cal'
da): 10-4(6-1, 3-1, 1-2); Oranje B-Kroatië H>
8-1 (4-0, 2-1, 2-0). Stirling-Kroatië 0-16 (<H
0-5, 0-3). Meetpoint/Eaters selectie-J"11
Oranje B 10-4 (4-1, 4-1, 2-0).
Vanavond: Kroatië-Meetpoint/Eaters se&
tic (17.30 uur). Jong Orarye B- Stirling Q
nada (20.30 uur).

IJshockeyers
tweede in

Denemarken
ESBJERG - Het Nederlands
ijshockeyteam is bij het vief'
landentoernooi in Denemar'
ken verdienstelijk op de twee-
de plaats geëindigd. De uitg-3'
dunde ploeg van bondscoacb
Larry van Wieren sloot het eve-
nement zondag af met cc"
krappe overwinning (2-1) °P
het gastland. Zaterdag verloof
het jeugdigeOranje met dezelf-
de cijfers van Oostenrijk, de
ongeslagen winnaar van he1
toernooi.

Van Wieren moest het'in Dene-
marken stellen zonder ccl1

flink aantal vaste krachten. 00'
der de afwezigen waren Col'
lard, Geesink, Mollen, Va»1

Steen en Van Unen. Het ver-
zwakte team dreef voornam^lijk op de inbreng van de Ti*
burg-spelers, van wie voor^
Livingston een uitstekende i*l'
druk maakte.
De Amerikaanse aanvaller
nam in het pittige duel tege? 1

Denemarken, met 20 straft 11'^nuten voor de thuisploeg en 2*
voor Nederland, in de laatst
periode beide treffers voor zi)J!
rekening. Een week eerder haö
Oranje bij het vierlandentoe1"'

nooi in Zoetermeer nog met 2-*'
verloren van de kampioen va"
de C-groep.

Tijdens het eveneens spannefl'
de duel met Oostenrijk, °nummer dertien van de V?'
reldranglijst, gaf Nederland lP
de derde periode een vo°,
sprong van 1-0 weg. Het doe'
punt van Speel in de tweed
periode werd in het laatste dee
door Nasheim en Mühr °n&Tedaan gemaakt. Bij het laatst*
B-WK in Joegoslavië was 00*'
tenrijk met 6-4 te sterk
Nederland. -.

scorebord
„el* >511.731. Inleg: 2.071.427,00. Pr'Jzf"f etS: \

1.092.650,00. Cijferspel 52: Winnend 6 g: Ife
673694. Deelnemers: 251.110. *' $Fe
376.665,00. Prijzengeld: 150.666,00. '"'jj
Winnende kolom: 1-3-3-1-1- 1"I,' iet '-1-3-3 Deelnemers: 13.331. " .? %
67.751,00. Prijzengeld: 32.182,00. * j5">(.
gelijk 52: Winnende wedstrijden: 1 ' peel' ï-fj,
-26 - 28. Toegevoegde wedstrijd: 19* \i .<.'
nemers: 1.838. Inleg: 8.852,00. PrÜ^Jjlefl: fe
7.216,00. Duitse Lotto: Winnende ëel.. i* f
17 -35-36-43 - 45 - 46. Resei*vege^ neli- 'h
Spel 77: 9451799. Belgische Lotto: «" k\
de getallen: 4 - 10 - 18 - 19 - 31 -41. Kes \getal: 27. Jokergetal: 4963181.

(ADVERTENTIE)

A De Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW)

.<&? begint 1992 met goede voornemens.

jSCWW De belangrijkste wens voor het nieuwe jaar is een
£{ n°9 betrouwbaarder en fraudebestendiger

kentekensysteem.
iWBjwW Daarom gaat deRDW strengere regels hanteren
s|iS^ bij ondermeer het overschrijven van een

A kentekenbewijs en het kopen van een deel 3.öfcJP Voortaan dient u zich op het PTT postkantoor,
maar ook op de RDW-districten, te legitimeren

f met een geldig rijbewijs of paspoort.
Bejaardenpassen, toeristenkaarten en post-
identiteitsbewijzen behoren dustot het verleden.
Woont u in Nederland, en u legitimeert zich met
een paspoort, dan moet u daarbij een recent
(niet ouder dan 6 maanden) uittreksel uithet
bevolkingsregister tonen.
Ook gaat deRDW dekenteken- en legitimatie-
gegevens scherper controleren. Dit om fraude
met kentekenbewijzen in te perken.
Op de PTT postkantoren is vanaf 1 januari een
folder verkrijgbaar waarin de nieuwe procedures

Z\■] i 'j staan.
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Defenduels Roda,
Fortuna en MVV
■EERLEN - Roda JC speelt
tjdag 3 januari een oefenwed-
Wjd tegen hoofdklasser SVN.
invang 19.30 uur in Nieuwen-
ögen. Op dezelfde avond speelt

"Ortuna Sittard in Hoensbroek
6gen EHC. Hier begint de wed-. tijd om 19.00 uur en detoegang
ïn dit duel is gratis.e

'jet Nigeriaanse elftal, met dea 'ederlandse trainers Clemens
11'esterhof en Jo Bonfrère, speelt
'P donderdag 2 januari tegen

*tVV. De Afrikaanse ploeg reist
■jp 5 januari naar Brugge om
«ar Cercle Brugge te ontmoe-te

Heinz Jacobs
net biljartteams
naar Ulestraten
ESTRATEN - Heinz Jacobs
[huist volgende maand met zijn

Catenaccio en
«tar naar de Ulestratense biljart-
spel Walk-In van Jan Kikken.
*nutoe opereren de twee eredivi-
feams in het Biljart- en Snooker-
Itrum te Nieuwenhagen. De laat-
'jaren speelden de ploegen - toen
fler de namen Iwan Simonis en
tchpoint - in het Heerlense bil-
'paleis Matchpoint. Nadat het
Wer tot een breuk was gekomen
'Sen Heinz Jacobs en Peter Wer-
\* de exploitanten van Match-
JM, vertrok Heinz Jacobs naar
*Uwenhagen.

f overstap van Nieuwenhagen
Ji* Ulestraten betekent dat de ge-
h Limburgse biJjarttop wordt

in Walk-In, het
*ellokaal van de equipes van Wil-
j*>sKoeltechniek met onder meer
*HBessems en Raymond Knoors.'komst van Catenaccio en Tristar

in, dat voortaan de grote
met Raymond Ceulemans'Christ van der Smissen in Ule-

op bezoek komen.

p kader-topteam van Willems
Htechniek eindigde na een dub-
J6 zege op Verploegen Wijehen
| vijfde in de landelijke competi-
f Beide duels tegen de Gelderlan-
*s werden met 4-2 gewonnen.

Kniewonnd
Bertil Ter Avest was de eerste die
met de Nigeriaanse hardheid ken-
nismaakte, toen verdediger Eme-
ka hem uit de wedstrijd schopte.
Resultaat: een diepe kniewond.
„Wat een schoppartij!" was de
eerste reactie van Mark Luypers
direct na afloop. Terecht, want
beide ploegen gingen hun boekje
nogal eens te buiten. *
Gêne Hanssen en Nigeriaan Ba-
balade hadden na hun grove over-
tredingen zonder meer een gele
kaart moeten krijgen, terwijl Ek-
po (kopstoot aan Hanssen) zelfs
rood had moeten zien. Arbiter
John Janssen bedekte echter al-
les met de mantel der liefde,
waarna ook de spelerszich aan dit
nobele streven conformeerden.

Trainer Adrie Koster is druk be-
zig met de voorbereiding voor het

duel tegen Groningen, waarin hij
de geschorste Broeders moet mis-
sen. Vandaar dat deze ook niet in
de basis stond, net als Boerêbach
(peesschede-ontsteking in enkel)
en Hofman (migraine-aanval).
Van der Luer (grieperig) en Ar-
nold (pas zaterdag teruggekeerd
uit Australië) maakten eveneens
geen fitte indruk. Desondanks
was de Roda JC-coach tevreden.
„We hebben achterin vrijwel geen
enkele kans weggegeven, maar
jammer genoeg brachten we er in
aanvallend opzicht niet veel van
terecht."

Slechts zelden slaagden de Roda
JC'ers er in om doelman Rufai
(hij verving de licht geblesseerde
Agu) op de proef te stellen. Nige-
ria speelde met veel mensen ach-
ter de bal, waardoor het voor
Roda JC erg moeilijk was om de
juiste opening te vinden.

Roda JC-Nigeria 0-0 - Toeschouwers
300. Scheidsrechter Janssen.

Roda JC: Bolesta, Senden, Verhagen,
Luypers, Trost, Van der Luer (56. Broe-
ders), Ogechukwu, Hanssen, Stefan
Jansen, Arnold (60. Paul Janssen), Ter
Avest (32. Huyberts).

Nigeria: Rufai, Emeka, Babelade, Ekpo,
Nduka, Augustin, Mutia (66. Jonathan),
Thompson, Finidi, Siasia, Ikpeba.

Sovjetunie tijdens
EK voetbal nog
met oude naam
i^SKOU - In de eindronde om de
Jfopese titel voetbal in Zweden
" de ploeg van de nieuw gevorm-
\ Gemeenschap van Onafhankelij-
f
Staten (GOS), in de plaats geko-

Jj* van de Sovjetunie, voor de
Jfete keer uitkomen met de aan-
ging CCCP (Unie van Sovjet*Publieken).

voorzitter van de 'nationale'M, Vjatsjeslav Koloskov, heeft
besluit genomen, omdat de

als CCCP staat ingeschreven
"r het toernooi.

Huzarenstukje
Slechts Ogechukwu (volgens
Bonfrère op dit moment niet eens
geselecteerd) vond een keer een
gaatje, maar toen strandde Stefan
Jansen op de snel uitgekomen
Rufai. Aan de andere kant ver-
richtte Bolesta nog een keer een
huzarenstukje door een prima
kopbal van Siasia tot hoekschop
te verwerken.

De compacte speelwijze van de
Nigerianen leidde in de slotfase
nog bijna tot succes. De buiten-
spelval klapte te laat dicht, waar-
na de razendsnelle Ikpeba op
Bolesta afstormde. De afronding
liet echter te wensen over. De bal
vloog tegen de reclameborden.

Ron Leunissen
Vederlicht naar
eerste plaats

Van onze correspondent
JEAN SNIJDERS

J^NSBROEK - Het vijftiende in-
iC^tionale jeugdtoernooi van bad-

Victoria is voor de
Jj?erlandse top succesvol verlo-
(j/ Temidden van een sterk deel-

in Hoensbroek ging
Ron Leunissen in de

s.Bste categorie met de eer strij-
Het Roermondse talent Sylvia[ !*.Ssen behaalde zowel in de sing-les in het dubbel een tweedeIj^ts. Cyriel Weyers uit Venlo ver-l^f^e by de jeugd onder veertien

L'l het dubbel en de mix tweest* plaatsen.

C Leunissen versloeg in de fina-
al, de Engelsman Peter Cham-
.j 5 met veel machtsvertoon. Bij
sf'n5f 'n de eerste set begreep Cham-
b* dat hij nagenoeg kansloos was
w*1 de op en top gemotiveerde

r»a-speler. Ron Leunissen:
6 * 'iep in definale fantastisch. Na
y^oeizame zeges in de kwart- en
H * finales had ik niet verwacht
% de eindstrijd zo gemakkelijk

* eaan."

SJH was dat de progressieve
Kh* 9 Jeugdgebied in het district
kjj Urg tijdens het Victoriatoer-
|oof °P alle fronten verder werd
hehetrokken* Assistent-bonds-
|6n ** Hob Kneefel was erg te spre-
h*la°Ver de Prestaties van de Ne-
ta, ttdse en met name de Lim-
*l*||e spelers. „De Nederlandse
\fS bevindt zich binnen Europa
%t entcel op een tweede plaats
W Ik streef er-
Sid nen enkele Jaren het to-Denemarken te kloppen,

*^ n moe* volgens mij wel de
r lljjdintensiteit worden opge-

\- ei; „Naast Ron Leunissen enVe* ranssen is er nu ook bij de
i\vre; categorieën een aantal bc-

■* o H spelers- Bi J de jeugdselec-
lhfj!**|er veertien jaar presteert
fyj* weyers van United Venlo uit-
VhT en ook Ruud Franssen uitmond kan een grote worden."

sport

Koster prijst defensie en hekelt aanval: 0-0

Roda en Nigeria op
scherp van de snede

Van onze correspondent
WILLY WINGEN

HOENSBROEK - Om zich optimaal te kunnen
voorbereiden op de wedstrijden om de Afrikacup
die op 12 januari in Senegal beginnen, heeft de na-
tionale ploeg van Nigeria vanaf 10 december zijn
tenten opgeslagen in sportcentrum Papendal. Vol-
gens Jo Bonfrère, die de afwezige coach Clemens
Westerhof in het oefenduel tegen Roda JC (0-0) op
de bank verving, ligt de keuze van een voorberei-
ding in Nederland voor de hand, omdat de verrich-
tingen na de trainingsstages op Papendal altijd
goed zijn geweest.

De niet eens in de sterkste opstel-
ling spelende Nigerianen lieten
dan ook duidelijk zien, dat de in-
vloed van Europese coaches erg
groot is geweest, want naast de
traditionele souplesse en techniek
beschikken de Afrikanen nu ook
over de nodige hardheid.

" Stefan Jansen
belaagt de
Nigeriaanse
defensie.
Foto: FRANS RADE

Leeds tart Manchester
LONDEN - Manchester United
heeft de aanval van Leeds United
op de koppositie afgeslagen. De
topper in de Engelse league eindig-
de op het metruim 32.000 toeschou-
wers uitverkochte Eiland Road in
1-1. Manchester gaat het nieuwe
jaar in met een voorsprong van
twee punten op Leeds, dat boven-
dien twee wedstrijden meer heeft
gespeeld.

De eerste helft stelde teleur. Beide
ploegen speelden in een vlot tempo,
maar uitgespeelde kansen deden
zich niet voor. In de eerste minuut
van de tweede helft kwam de lijst-
aanvoerder verrassend op voor-
sprong. Webb.scoorde van zestien
meter met een knappe volley uit
een hoekschop.

De snelle gelijkmaker van Chap-
man moest de scheidsrechter annu-
leren. Op het moment dat de aan-
valler van Leeds schoot, floot de
arbiter af wegens een overtreding
van Webb op Batty. De woedende

thuisploeg meende, dat de voor-
deelregel toegepast had moeten
worden.

Die forse tegenvaller brak het mo-
reel van Leeds niet. Manchester,
zonder de geblesseerde aanvoerder
Robson, was echter ook in de twee-
de helft de iets betere ploeg. Het
wilskrachtige Leeds kon slechts
gokken op een succesvolle counter.
Tien minuten voor tijd bracht Ster-
land alsnog de verdiende gelijkma-
ker op zijn naam. Hij mocht van elf
meter aanleggen, nadat McAllister
in het strafschopgebied door inter-
national Pallister onderuit was. ge-
haald.

Tottenham Hotspur sloot het voet-
baljaar positief af. De Engelse be-
kerwinnaar, in maart tegenstander
van Feyenoörd in de kwartfinale
van het toernooi om de Europacup
11, versloeg op eigen veld Norwich
City met 3-0. Tottenham klom dank-
zij de vierde thuiszege van de
twaalfde naar de achtste plaats op
de ranglijst.

Lineker
Gary Lineker was opnieuw de grote
man bij de Spurs. De sluwe spits
maakte het tweede doelpunt en be-
reidde de openingstreffer van Allen
voor. De aanvoerder van Engeland
is met 21 treffers de onbetwiste top-
schutter in de hoogste divisie. In de
slotfase nam Nayim met een fraaie
vrije trap het derde doelpunt van de
thuisploeg voor zijn rekening. Bei-
de teams treffen elkaar over twee

weken opnieuw in de kwartfinale
van de League Cup.

De Merseyside-derby tussen Ever-
ton en Liverpool (1-1) voldeed niet
aan de hoge verwachtingen. Bijna
veertigduizend toeschouwers zagen
een matige wedstrijd, die terecht
geen winnaar kreeg. Vier minuten
voor de rust opende Tanner voor
Liverpool de score. De gelijkmaker
kwam in de 61ste minuut op naam
van Johnston. Liverpool zakte met
de elfde remise, voorlopig het hoog-
ste aantal in de eerste divisie, naar
de zesde positie op de ranglijst.

Sheffield Wednesday handhaafde
zich op de keurige derde plaats, ne-
gen punten achter de leider. De ver-
rassend sterke promovendus hield
aan de uitwedstrijd tegen Queen's
Park Rangers één punt over: 1-1.

Dick Jaspers
effectief

ZUNDERT - Dick Jaspers heeft
ook in het toptoernooi van Zundert
stand gehouden temidden van de
beste driebanders van de wereld.
De Brabander, die in Tokio triom-
fantelijk de slotwedstrijd voor de
wereldbeker voor profs op zijn
naam schreef, bereikte de halve fi-
nales met de Belgen Raymond Ceu-
lemans en Ludo Dielis en de Zweed
Torbjörn Blomdahl. Vandaag treft
Jaspers Blomdahl.

Heerlen Sport
viert jubileum

Michel Haan scoort
twee keer voor VVV

Van onze correspondent
HENK HAFMANS
VENLO - Liefst zes wisselspelers
liet Henk Rayer in de 58ste minuut
van het oefenduel tussen VVV en
de Belgische tweede klasser St.-
Niklaas opdraven. Logisch dat er
daarna van enig ploegverband in de
Venlose formatie nauwelijks nog
sprake was. Alleen voor de VW-
trainer was deze massale uitwisse-
ling blijkbaarzinvol.
Zo constateerde hij dat Erwin Van-
derbroeck 'twee klassen beter
speelde dan voorheen' en dat zijn
vervanger Jay Driessen meer fou-
tieve dan geslaagde acties liet zien.

De terugval was voorspelbaar. WV
moest uiteindelijk genoegen nemen
met een fikse nederlaag: 2-5.
Positief was het debuut van Roda
JC'er Michel Haan die garant stond
voor beide Venlose treffers.

Voor het duizendkoppige publiek
vormde de 18-jarige Nigeriaanse
jeugdinternational Tijani Babangi-
da voor een amusante kennisma-
king. Hij ontpopte zich als een
speels talent dat tot eind volgend
seizoen bij VVV mag rijpen, waarna
hfj naar Roda JC verhuist. Dat is al-
thans de bedoeling van Nol Hen-
driks. Voorlopig moet VW echter
nog wachten op een werkvergun-
ning.

Mario Piqué, die bij VVV op proef
speelt, viel conditioneel terug. Of
VVV hem definitief van Go Ahead
Eagles zal huren, wordt beslist na
afloop van het oefenduel dat WV
vanavond (18.00 uur) in Helmond
tegen Helmond Sport speelt.

VW-St. Niklaas 2-5 - 8. Stancic 0-1; 9.
Haan 1-1; 37. Haan 2-1; 57. Cornet 2-2;
62. Cornet 2-3; 70. Maes 2-4 (strafschop);
75. De Laet 2-5. Toeschouwers: 1.000.
Scheidsrechter Merks.

VW: Roox (58. Custers), Verberne,
Weerts, Rayer (58. Spee), Rutten (58.
Janfada), Smits (58. Orie), Vander-
broeck (58. Driessen), Piqué, Babangi-
da, Haan, Van derKaay (Van Leenders).

HEERLEN - In een bomvolle
Heerlense stadsschouwburg
vierde Heerlen Sport afgelo-
pen weekeinde het 75-jarig
bestaan. Tijdens de sfeervolle
receptie werd Heerlen Sport-
voorzitter Hub Savelsbergh
voor zijn vele verdiensten in de
voetballerij door Piet Willems,

voorzitter KNVB afdeling Lim-
burg, onderscheiden met de
gouden bondsspeld.

Fusieclub Heerlen Sport, in
1967 ontstaan door de samen-
smelting van WH'l6 en Vrus-
schemig, eerde tijdens dit jubi-
leumweekeinde ook de vele

jubilarissen. Willy Wingen, in
de vijftiger jaren deel uitma-
kend van het glorieuze elftal
van WH'l6, werd eerder al in
interne kring al uitgebreid ge-
fêteerd voor zijn 50-jarig lid-
maatschap.

Hub Savelsbergh en May Lem-
pers zijn inmiddelsveertig jaar
lid, terwijl Hub Conemans, Jos
Crombach, Ger Cordewener,
John Cordewener, Con van de
Ven, Ad van de Ven, Jan De-
gens, Wiel Heinrichs, Hans
Kroon, Willem Ramaekers,
Hub Soudant, Hans Schrijne-
makers, Henk Souren hun zil-
veren lidmaatschap herdach-
ten.

Rood voor
Remco Boere
LISSABON - Remco Boere
heeft zaterdag in de Portugese
voetbalcompetitie een negatieve
hoofdrol gespeeld. De Nederlan-
der, in dienst brj Gil Vicente, viel
pas in de slotfase in en veroor-
zaakte binnen twee minuten een
strafschop. De oud-Hagenaar
kreeg bovendien de rode kaart
wegens protesteren. Joao Pinto
bezorgde FC Porto dankzij die
penalty ook nog eens de winst:
1-0.

Indiase schaker
klopt Kasparov
REGGIO EMILIA - Viswanat-
han Anand heeft de schaakwe-
reld weer eens opzijn kop gezet.
De 21-jarige aalvlugge Indiase
schaker veroverde zaterdag in de
tweede ronde van het Supertoer-
nooi in Reggio Emilia voor de
tweede keer in drie maanden de
scalp van wereldkampioen Gari
Kasparov. Dat lukte Anand in
oktober ook al tijdens het Inter-
polistoernooi in Tilburg. „Ik
weet niet hoe Kasparov het voor
elkaar kreeg van me te verlie-
zen", zei Anand vrolijk. „Toen ik
hem in Nederland versloeg, had
ik wit. Nu speelde ik met zwart
en verwachtte ik absoluut niet
dat ik zou winnen." Anand ver-
overde in de Franse partn' een
pion. Dat bleek voldoende voor
een winnend eindspel.

Piket naar
eerste plaats
GRONINGEN - In de groot-
meestergroep van het internatio-
nale sckaaktoernooi in Gronin-
gen gingen de handen van het
publiek op elkaar voor Jeroen
Piket. Met wit dwong de Leider-
dorper in de achtste en voorlaat-
ste ronde de Amerikaan Larry
Christiansen tot overgave. Piket
deelt nu met de Deen Curt Han-
sen de eerste plaats met 5 1/2
punten.

Sylvesterloop
in Elsloo
ELSLOO - De liefhebbers van
een heuse Sylvesterloop hoeven
niet per se naar Sao Paulo. In
Elsloo wordt er op Oudejaars-
avond ook een gehouden. De
hoofdloopvan 11.2km (acht ron-
den) levert traditioneel veel
vuurwerk op. Dat belooft deze
keer met Wil Pepels, Huub Kur-
vers, Wil Goessens, Paul Hage-
doren en Roger Jaspers opnieuw
het geval te zijn. Wilma Rusman
zal het lont bij de dames vermoe-
delijk alleen in het kruitvat moe-
ten steken. De start is om 19.15
uur. Het voorprogramma bestaat
uit 1.400 meter voor meisjes en
jongens onder 15 jaar(start 18.00
uur), een 4.200 meter (18.10 uur)
en een 7.000 meter (18.30 uur).
Inschrijven in café Tax op het
Dorine Verschuereplein.

Swartbroek loopt
het jaar uit
SWARTBROEK- Wie op Oude-
jaarsavond geen familieverplich-
tingen heeft, kan desgewenst
meedoen aan de Sylvesterloop
van Swartbroek. Deze is georga-
niseerd door de Recreatie Sport
Groep van Weert (telefoon:
04955-1823). De afstanden zijn
800, 1.200, 2.500, 3.750 en 7.500
meter. De startschoten worden
gelost tussen 13.00 en 14.30 uur.

Eaters hervat
komend weekend
GELEEN - Na de winterstop pakt
Meetpoint/Eaters de draad weer op.
Op het competitieprogramma staan
twee uitermate zware duels. Vrij-
dagavond uit naar Gunco Panda's
Rotterdam, zondagavond (18.00
uur) thuis tegen Agpo Trappers in
Glanerbrook te Geleen. Bij volle
winst kunnen de in de tweede ron-
de nog ongeslagen Geleense ijshoc-
keyers de koppositie van de Tilbur-
gers overnemen.
Agpo Trappers heeft de ex-doelman
Guido Walenciak van Nijmegen ge-
contracteerd. De Limburger was bij
Nijmegen on ongenade gevallen.
Bij de Eaters is Risto Mollen gebles-
seerd. De international die twee
vierlandentoernooien met het natio-
nale team moest laten schieten,
hoopt niettemin tijdig weer fit te
zijn.

De ploeg van Cliff Stewart is sinds
gisteren weer volop in training. „De
conditie is goed, maar het blijft de
vraag hoe wij de pauze hebben
doorstaan."

(ADVERTENTIE)

Vanaf 1 april
zit er een grens aan uw paspoort

Vanaf overmorgen is er naar het buitenland reizen,

een nieuwe Paspoortwei. Wilt u over deze en andere
Eén van de gevolgen is veranderingen meer weten,

dat u vanat 1 april 1992 informeer dan bij uw
geen gebruik kunt maken gemeentehuis.

-* van een verlopen .«*»^
paspoort. Binnenkort \JsAArt'(3r>. *'""

g kunt u dus niet meer met Verlopen paspoort ?
a
c een ongeldig paspoort Vraag tijdig een nieuw aan !
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Doelman Bryan Gunn van Norwich City verspert Paul Stewart van Tottenham Hotspur de
doortocht. Niettemin wonnen de Spurs met 3-0.
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In de Cramer 37, Heerlen
Postbus 3100, 6401 DP Heerren
Postgiro: 1035100
Bank: ABN 57.75.35.935
Fax: 045-739364

Piccolo's
Over 1 kolom, in kleine letters met een woord in

hoofdletters. Minimumhoogte: 10 millimeter Prijs per
millimeter hoogte: ’ 1,25.
Afwijkende tarieven voor rubrieken: Proficiat en
Vermist Gevonden ’ 1,10 per mm. Onroerend Goed
en Bedrijven Transakties ’ 1.70 per mm.
Reuzepiccolo's
Over 1 of 2 kolommen, in 4 mogelijke lettergrootten
met minimaal éen woord in grotere letter (14-punts).
Minimumhoogte: 10 millimeter. Foto's, logo s en
illustraties zijn mogelijk. Prijs per millimeter hoogte
per kolom: ’ 1,70.
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 met
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 daags voor plaatsing.

Persoonlijk opgeven
Via de balie van onze kantoren maandag t m vrijdag
8.30-17.00 uur Voor plaatsing op zaterdag en maandag
geldt donderdag 1700 uur

Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden
voor schade van welke aard dan ook. ontstaan door
niet, niet tijdig of onjuist plaatsen van advertenties

HetLimburgs Dagblad wordt dagelijksgelezen door
meer dan 250.000personen ran 15 jaaren ouder.
(Bron Ceüuco Summo Scannen

Mededelingen

?^^> welman
en in alle opzichten

Een voorspoedig 1992
Drukkerij Welman, Passartweg 43, 6421 NT Heerlen.

Personeel gevraagd

Limburgs Dagblad
vraagt

Bezorg(st)ers
voor Heerlen en Übachsberg

Voor meer info over de aard van het werk, de duur van de
bezorgroute en de hoogte van de verdiensten en extra's,

kunt u tijdens kantooruren even langskomen of bellen:
Geerstraat 5, Heerlen. Tel. 045-717719

Vierhand huis aan huis
vraagt voor het bezorgen van reklamedrukwerk

bezorgers
in Heerlen, Brunssum en Schaesberg.

Heb je interesse bel: 046-512332.
LIMBURGS DAGBLAD IN BRUNSSUM VRAAGT VOOR

Hoensbroek
Bezorg(st)er

Verdiensten ong. ’ 200,- p/mnd. met 'n uurtje werk p/dag.
Interesse? bel voor meer info: 045-256363.

Bouw- en ingenieurbureau
CATENA BV vraagt met
spoed AKOESTIK-
MONTEURS voor het plaat-
sen van binnenwanden en
plafonds voor haar werken
in Duitsland, hoog loon en
goede soe. voorzieningen.
Soll. na tel. afspraak 045-
-232100.
Full-time en part-time TAXI-
CHAUFFEURS M/V. Pers.
aanm. Hompertsweg 12,
Landgraaf

Ervaren TIMMERMAN en
leerling timmerman voor in
werkplaats. Timmerfabriek
"Soons, St. Gerlachstr. 15,
6301 JN Houthem-Valken-
burg. Tel. 04406-40321.
Cafetaria en friture HULP
gevraagd in Heerlen en
Voerendaal. Tel. 045-
-716910/751542.
Van maandag t/m vrijdag,
van 8.30 tot 17.00 uur, kunt
u uw PICCOLO telefonisch
opgeven. Tel. 045-719966.

Onr. goed te koop aangebJgevr.
■

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

aankoop - verkoop - verhuur - hypotheek en taxatie.

/ 7^ EMMAPLEIN 12, HEERLEN
/ />\ TEL. 045-711500

NEDU MAKELAARDIJ

OPEN HUIS HEDEN 30 DECEMBER VAN 14.00-16.00 u.
Maastricht, Residentie Abtshof:

Residentie Abtshof is gel. op 2 min. van het Vrijthof (cen-
trum). In dit zeer luxe gebouw, dat nagenoeg voor bewo-

ning gereed is, zijn nog enkele app. te koop. Er is keuze uit
6 verschillende indelingen met 2 of 3 slaapkamers met een
max. vloeropp. van. ca. 125m2. Lift. Wintertuin. Eigen af-
gesloten parkeerplaats, prijzen van ’ 269.000,- v.o.n. tot

’ 354.000,- v.o.n. (inruil van uw eigen huis bespreekbaar).
Adres: Patersbaan 10bte Maastricht (bereikbaar vanaf de

Calvariestraat of de Tongersestraat).

Inl.: Stienstra makelaardij b.v.
Tel. 043 - 25 29 33.

Uw huis verkopen
met behulp van de

" . ___«„_,echte makelaar
Bel de onroerend goed lijn
046 - 750 000 I■utu i -JV-» \j\j\j ■

Peters & Partners Geleen|
loon \/orUr\r\r*i -■OtJön Vt-IKUUfJ

Geen kosten
KERKRADE goed gelegen
halfvrijst. huis met gote tuin,
5 slpks., bijkeuken en keu-
ken, ruime woonkamer en
garage, pr. ’ 138.000,-k.k.
Tel. 045-723412.
LANDGRAAF, Troereberg
33, tussen gelegen bunga-
low met voor en achtertuin,
-alles gelijkvloers. Pand ver-
keert in prima staat,
’139.000,- k.k. Wijman &
Partners 045-728671.

15 jaar vaste rente! 8,9% of
9,1% Bel. 045-712255. Na
kant.uren Dhr. J. Wetsels
045-440731. stienstra
Hypotheek Service.
KERKRADE, Schoolstr. 8,
Vooroorlogs woonhuis met
vee ruimte, achterom be-
reikbaar, ’115.000,- k.k.
wjjman & Partners. Tel.
045-728671.
LANDGRAAF, Koempel 20,
eengezins hoekwoning met
3 slpkmrs en vaste trap naar
zolder, pr. ’ 149.000,- k.k.
Wijman & Partners. Tel.
045-728671.
-„■,,...,,., ' r "
SCHINVELD, Bouwberg
118. Eengezinswoning met
2 slpkmrs, achtertuin. Met
auto bereikbaar, ’ 98.000,-
k.k. Bij 100% financiering
netto ca. ’ 650,- per mnd.
Wijman & Partners 045-
728671.

OG te huur
Kamer te huur GELEEN,
voor net persoon, va.
’350,- excl., borg ’400,-.
Tel. 046-519388, voor 10
uur en na 18 uur.

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

*Reparaties e
TV/VIDEO reparatie. Zonder \voorrijkosten. Görgens. In- c
dustrieterr. Abdissenbosch- }
Landgraaf. Tel. 045-314122 -,
Diepvries/koelkastreparatie j
meestal binnen 12 uur. j
TEBBEN koeltechniek (part) .Geen voorrijkosten met ga- r
rantie. 045-460471 '<Diepvries/koelkastreparatie J
meestal binnen 12 uur. .
TEBBEN koeltechniek (part) ,
Geen voorrijkosten met ga- "rantie. 045-460471 *!
Diepvries en KOELKAST-
REPARATIE zonder voorrij- \
kosten. Bel Geleen, 046- <745230 service binnen 24 u.

Hobby/D.h.2. j
BEHANGTAFEL 3 mtr <

’ 65,-. M. Botterweck, Aker- J
str. 106, Spekholzerheide.
!—! ****■ <

Winkel & Kantoor ;
GROOTSE VERBOUWINGSOPRUIMING \

KORTING 10% - 20% - 30% - 40% ,
Alle demo- en showroom-

modellen gaan weg tegen sterk j
verlaagde prijzen

Kasregisters, kopieermachines, faxen, kantoormeubelen, 'weegapparatuur, slagerijmachines etc. etc.

Roltex
alles voor winkel en kantoor

Daelderweg 25 t.o. Makro Nuth.
1.600 mtr. showroom

Openingstijden: maandag fm vrijdag 8.30-17.30 uur
donderdag tot 21.00 uur geopend. ;

Tel. 045-242880.

Landbouw en Veeteelt
Te k. landbouwgrond en
weiland, ca. 4/2 ha. geleg.
gem. NUTH. Inl. 04493-
-4752 na 17 uur

ONDERDELENBANK. ,
Tel. 04493-2715.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966. i

1

__
Auto's

RENAULT KERRES

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

Topoccasions
Diverse merken met 1 jaar garantie.
Donderdag koopavond tot 20.00 uur.

RENAULT-DEALER voor de OOSTELIJKE MIJNSTREEK

Voor ’ 750,- t/m ’ 1.500,- waarde
plukt u zelf uit de boom

bij Gottgens Sittard
bij aankoop van een occasion boven ’ 10.000,-.
Geldig tm 31-12-91. Haspelsestraat 20, Sittard.

Grandioze Eindejaars-show
Voor de beste Oud en Nieuw

naar

/ OPELe

gugsiiimj
Haefland 2, Brunssum. Tel. 045-257700

Stationcars
Renault 21 Nevada Break, GTS 1987
Opel Kadett 1.7 diesel LS 5-drs, div. extra's 1989
Opel Omega Turbo Diesel CD intercooler 1989
Opel Omega 1.8 beigemet 1989
Opel Rekord 2.0 GLS beigemet 1987
Opel Kadett 1.6 D 5-drs. wit 1988
VW-Passat variant met gas 1989

Garantie, inruil en finaniering mogelijk

Autobedrijf Ad van Neer
Zandweg 160, Heerlen (naast Vroedvrouwenschool).

Tel. 045-416023.
Autohandel Johan
SCHMIDT heeft diverse
auto's in voorraad van
’750,- tot ’6.000,-. Alles
met APK. Tel. 04492-2888.
Hommert 24, Vaesrade.
OPGELET, gevr. voor ex-
port, pers. en bedrijfsauto's
in alle prijsklasses v.a.
’5OO,- . Schade of defect
geen bezw. Contant geld.
045-727742 b.g.g. 723076.
INKOOP alle merken auto's.
Wij betalen de hoogste prijs!
045-416239 tot 21.00 uur.
Te k. Ford ESCORT 1300,
bwj. '85, kl. rood, met veel
extra's, pr. n.o.t.k. Tel. 045-
-312716.
Escort 1.3 L BRAVO, '83, 1e
lak als nw. elke keur. mog.
Kerkraderweg 166 Hrl.
Te k. VW Golf C TD, bwj. '86
92.000km, schuifd., auto-
radio, ’ 13.000,-. 045-
-456663 17.00-19.00 uur.
CITROËN BK 14, '88,
55.000 km., i.z.g.st, rood,
’11.750,-. Tel. 045-250563
of 071-418647.
A.R. jr. 2.0, 1972, ital.imp.,
RDW gek., ’9.750,-, van
Bovag bedr. 045-244947.
Te koop BMW 730 i, nw.
model, bwj. '87, in abs. nw.
st., vele extra's, kl. d.blauw,
pr. ’36.500,- mcl. BTW.
Tel. 04498-55824.
BMW 316 zilvermet. schuif-
dak, w.w. glas, sportvlgn., i.
z.g.st., '86, ’ 13.750,-. Gar.
Huwae. Tel. 046-525087.
INKOOP goede auto's, cont.
geld. Joosten, Schamerweg
3, Maastricht. 043-634978.
In abs. nw.st. Fiat RITMO,
bwj. '79, APK '92, pr.

’ 1.250,-. 045-226773.
Te koop Fiat UNO Rialto 45
S bwj. '85, i.z.g.st., 88.000
km, getint glas, 5-gang, ra-
dio, ’ 6.500,- 04498-54069
Ford ESCORT 1.4iRS-uitv„
5-bak, 3-drs., m. '89, zeer
exclusief, geen 2e zo mooi,
alle extra's, verk. in st. van
splinternw., ’ 14.750,-, pas
gek. Tel. 043-254462.
Lada SAMARA 1300 bwj.
'87, wit, 1e eig., 55.000 km,
div. extra's, vr.pr. ’ 6.750,-.
046-372443.
VW GOLF D, '82, 5-bak,
roodmet., APK 12-92,

’ 3.950,-. Tel. 045-245684.

Talbot SAMBA, 7-'B2, APK
7-92, 3-drs. zeer mooi,
geen roest, ’2.300,-. Tel.
04455-2763.
AUDI 80, 18 S Sedan, 1e
eigen., m' 88, kl. bl.metal.,
pas gek., verkeerd in st. v.
spiintern., ’ 16.950,-. Tel.
043-254462.
Te koop gevraagd PERSO-
NEN-AUTO'S en alle type
bedrijfsauto's. Autobedrijf
Loek Schaepkens te Klim-
men. Tel. 04405-2896.
Gebrs. DOMINIKOWSKI
autobedrijf biedt aan: Opel
Manta 400 Irmscher 2.4 L
136 PK wit '87; Opel Rekord
Caravan 2.0 S 5-drs. LPG
'85; Rekord 2.0 S 4-drs
blauw, '84; Opel Kadett Ca-
ravan Diesel 5-drs. goudmei
'85; Opel Kadett 5-drs. au-
tomaat rood '84; Opel Asco-
na 1.6 S goudmet. '84; Audi
100 cc div. extra's goudmet.
'83; VW Passat Variant Die-
sel wit '86; 4x VW Golf Die-
sel '81 '84 '85 '86; 3x VW
Golf CL '81 '86 '88; VW Pas-
sat 5-drs. groenmet. '84;
Mercedes 190 E '87, 190 E
automaat '84, 190 D '86;
Ford Siërra 2.0 GL 4-drs.
blauwmet LPG '87; Fiesta
1.1 rood '83; Mazda 626
GLX 2.0 12V groenmet. '88;
Mazda 323 GLX 3-drs.
blauwmet. '88; Mazda 323
antraciet '84; Fiat Ritmo s-
drs. blauw '84; Seat Ronda
div. extra's rood '84; BMW
316 als nw. type '84; Citroen
BK 1.6 TRS groenmet. '84;
Nissan Kingcab Diesel '86;
2x Nissan Sunny Diesel zil-
vermet. '88; Nissan Cherry
blauwmet. '82; Mitsubishi
Lancer Diesel antraciet '86.
Div. inruilers va. ’ 1.000,-.
Autobedrijf Gebrs. Domini-
kowski, Locht 38, Kerkrade.
Tel. 045-420209.
Nissan Sunny combi D '85
’7.000,-; Lada 2105 '90 1e
eig. ’7.250,-; Skoda 105 S
'87 ’3.500,-; Hyundai Stel-
lar '85 ’4.750,-; Suzuki
Jeep SJ 413 '86 ’11.500,-;
Daihatsu Carry '83 ’ 2.750,-
Lada Samara 1.3 '88 1e eig.

’ 7.900,-; Niva '84 ’ 4.750,-
Porsche 944 aut. '84
’32.500,-; 924 '80-'B5 v.a.
’10.000,-. Tal van goedko-
pe inruilauto's. Direkte
100% financiering. Han van
SINTMAARTENSDIJK,
Trichterweg 109, Brunssum.
045-229080.

Mercedes 190 D 12-'B9, 1e
Big., ’41.000,-; 190 D '87
f29.000,-; Auri 100 cc 2.3 i
m. '89 1e eig. ’ 23.000,-; 80
S '88-'9O v.a. ’ 19.500,-; 80
D '88 ’21.000,-; BMW 524
TD '88-'B9 1e eig.
’39.500,-; . 520 i '86
’12.750,-; 525i/525 SE '83-
-85 v.a. ’7.500,-; 320i tou-
ring '89 1e eig. ’34.000,-;
316/318i/323i '84-'B7 v.a.
’9.000,-; 732 i'82 ’7.750,-
Opel Omega 3000 Sport '88
1e eig. ’28.500,-; Omega
2.0 GLi aut. '89 1e eig.
’21.750,-; Omega Combi
'88-'9l 1e eig. v.a.
’20.750,-; Omega 1.8 S/
2.0i '88-'9O v.a. ’ 14.000,-;
Senator 2.5 iaut. '88 1e eig.
’26.500,-; Senator 3.0 '84-
-'B6 v.a. ’7.500,-; Kadett 1.7
D '90 1e eig. ’ 19.500,-; Ka-
dett GLD 5-drs. '88 1e eig.
’15.750,-; Kadett 1.2/1.3/
1.6 84-'B9 ’6.000,-; Kadett
cabr. '81 ’9.750,-; Omega
2.3 turbo D GLS '88
’18.500,-; VW Passat 1.8
CL '89 1e eig. ’24.750,-;
Golf CLD '86-'B9 v.a.
’12.000,-; Golf 1.3/ X 1 '86-
-'B9 v.a. ’ 10.000,-; Passat
D/Jetta '84-'B5 v.a. ’ 6.500,-
Golf GTi '77 excl. uitv.
’4.500,-; VW Passat TD
combi '87 ’ 17.500,-; Kever
'74 ’4.250,-; Alfa 75 1.6/1.3/
2.0 '86-'BB v.a. ’11.500,-;
Ford Siërra Combi D '86-'B9
’11.000,-; Siërra GLD '87-
-'9O v.a. ’ 12.500,-; Siërra
sedan '84-'9O v.a. ’6.000,-;
Scorpio 2.0 i DOHC '90
’21.750,-; Scorpio 2.0 GL
'86/'B9 v.a. ’ 12.000,-; Capri
2.3 S excl. uitv. '80 ’ 9.500,-
Escort 1.3/1.6/1.6 D '82/'B9
v.a. ’4.000,-; Escort aut.
'85 ’8.250,-; Escort combi
1.8 D '88 1e eig. ’14.750,-;
Fiat Tipo IE '90 1e eig.
’17.750,-; Panda Fire '88
1e eig. ’8.900,-; Croma
CHT '87 1e eig. ’12.750,-;
Ritmo silver '88 1e eig.
’8.250,-; Peugeot 309 GTi
1.9 '89 1é eig. ’23.500,-;
405 GR Break 1.9 '89 1e
eig. ’ 25.500,-; 405 GR '88-
-'B9 v.a. ’ 16.500,-; 205 Ju-
nior '87 ’ 10.000,-; Renault
19 GTR/GTXi '89 1e eig. v.a.

’ 17.750,-; 21 GTL '86-'BB
v.a. ’ 10.000,-; 11 GTX 86
’8.250,-; 25 GTS/GTX '85-
-'9O v.a. ’7.500,-; Citroen
BK Break TRD turbo '88 1e
eig. ’ 18.250,-; BK turbo D
'89 ’ 19.500,-; BK Palmarès
'88 1e eig. ’ 13.750,-; BK/
Visa Chrono '84-'BB v.a.
’5.000,-; CX GTi aut. '87
’14.500,-;' Toyota Celica
16V '85 ’8.500,-; Carina
'85 ’7.000,-; Mazda 626
2.0 D Combi '89 1e eig.
’23.500,-; 626 GLX D '88
v.a. ’17.000,-; 626 GLX
'86-'B9 v.a. ’9.500,-; 626
2.0 coupé '88 1e eig.
’18.750,-; 323 GLX '85

’ 7.500,-; RX7 '80 ’ 7.750,-
Saab 9000 turbo '89
’34.500,-; 900 GLS '84
’6.000,-; Volvo 440 GLT
'89 1e eig. ’22.500,-; 480
ES '87 ’21.000,-; 740 GLE
'84-'B9 v.a. ’11.000,-; 245
GLD combi '83-'B5 v.a.
’9.500,-; 240 GL '84-'B5
v.a. ’39.500,-; 240 '83-'B9
v.a. ’ 2.750,-; Tal van goed-
kope inruilauto's. Direkte
100% financiering. Han van
SINTMAARTENSDIJK,
Trichterweg 109, Brunssum.
045-229080.
GEVRAAGD auto's v.a. bwj.
'80-'B5, ook schade met
RDW vrijwaring. Gratis op-
halen. Tel. 045-423199.

Audi 80 I.Bi S '90 ’ 29.750,-
Volvo 440 GL 12.000 km '90
’26.500,-; Chevrolet Corsi- j
ca LT excl. autom. airco enz.
'89 ’32.000,-; Ford Scorpio
2.0 CL '88 ’19.500,-, '89

’ 23.000,-; Ford Scorpio 2.0
GL autom. '86 ’ 19.750,-;
Ford Siërra 2.0i CL Sedan
90, ’24.750,-; Ford Siërra
1.6 Sedan Spec. '90
’23.750,-; Ford Fiesta 1.11
CL 3-drs. '90 ’16.900,-; 'Ford Siërra 1.6 CL Sedan
'89 ’21.750,-; Ford Siërra I
1.6 CL Sedan '87 ’12.500,-
Ford Escort 1.6 CL 3-drs.
'87 ’11.900,-; Ford Escort '1.6 3-drs. '85 ’8.250,-; O-
pel Omega 2.0 i LS '89
’25.000,-; Opel Manta 2.0 i
GT 3-drs. '89 ’23.500,-;
Renault 25TX '88 ’ 23.900,-
Citroën BX 1.4 Palmarès '89
’16.900,-; Citroen BX 1.4
RE '88 ’ 14.500,-; Fiat Cro-
ma 2.0 CHT '87 ’ 12.750,-;
Lancia YlO Fire '89
’12.500,-; Volvo 340 1.7 -DL '86 ’11.000,-; Peugeot
405 GLi LPG '90 ’ 24.250,-;
Mazda 626 2.0 Coupé GLX
'90 ’26.500,-; Mazda 626
LX HB 90 ’23.900,-; Maz-
da 626 1.6 LX 4-drs. aut. '85

’ 9.750,-. Inr., financ. en
Bovag-garantiebewijs. Au-
tobedrijf en APK keurings-
station P. van DIJK & Zn,
Hompertsweg 33 Landgraaf.
045-311729.
F. v. OPHUIZEN autohandel
biedt aan: Honda Accord 20
EX '88 ; Honda Civic 1.3 s-
bak'B4; Eend 2CV6 '84; Ro-
ver 3500 Van der Plas '83
Citroen Axel 12 TRS '85;
Suzuki Bus geel kent. '83;
Mercedes 200 D '78; Nissan
Cherry 1.3 L 12-'B2; VW
Golf GTi 5-bak sportw. '82;
VW Golf diesel '82; Porsche
924 i.z. g.st. '76; Volvo 343
GL autom. '80; Nissan Sun-
ny '83; Ford Escort 1.3 L '81;
Opel Kadett Caravan 12 S
'80; Mitsubishi Colt GL '82;
Opel Manta CC 2.0Sautom.
'80; BMW 316 LPG '82; VW
Jetta 4-drs 1.6 S '80; Ford
Taunus 16 L '80 ’950,-. In-
koop, verkoop financiering,
div. inruilers. Akerstraat Nrd
52C Hoensbroek. Tel. 045-
-224425. Geop. van 10.00-
-18.00 uur, zat. 10-17 uur
Wij geven het meeste voor
uw AUTO! U belt, wij komen!
045-422610, ook 's avonds.
WETZELS Auto's "Gewoon
Apart". Mercedes 560 SEC
'86; Mercedes 450 SL '80;
Mercedes 230 CE '88; Mer-
cedes 500 SEC '86; Merce-
des 260 SE '88; Mercedes
190 E 2.6 '86; Mercedes 190
E A '87; Mercedes 190 E 2.3
aut. '87; Mercedes 190 E '88
Opel Kadett 1.6 Cabriolet
'87; Mercedes 200 TE A '86;
Mercedes 280 SE '84; Audi
80 LS '88; Mercedes 300 E
aut. '86; BMW 730 i aut. '87;
Opel Kadett I.Bi aut. '88;
Volvo 740 Turbo intercl. '89;
Volvo 740 GL Station '88;
Volvo 345 GL '85; Ford Es-
cort 1.4 Bravo '87 '88; Ford
Escort 1.6 Diesel '88; Ja-
guar 3.6 aut. '84; Audi 1.8 S
'87; Ford Si erra XR4ix4 '87;
Golf 1.3 apart '90; Saab
9000 Turbo '85. Industrie-
straat 35, Sittard. Tel. 046-
-510655.
MINI Magie zwart, 12-'B9,
17.500 km., ’ 10.500,-. Tel.
045-412531 of 454595.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Auto onderdelen-en accessoires

Slecht zicht?
Bosch Wisserbladen
Kerp heeft voor elke auto, bus of

vrachtwagen de juiste wisserbladen
voorradig.

Winterwisserbladen, spoilerwisserbladen etc.
Goed zicht, van levensbelang!

Y^RP BV

In de Cramer 31, Heerlen.
Tel. 045-716951.

Gebruikte en nieuwe
ONDERDELEN van jonge
schade-auto's, tevens ge-
vraagd auto's met schade.
Deumens, Haefland 20
Brunssum, 045-254482.

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

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

Te k. gevr. SLOOP- en
schade auto's, tev. in- en
verkoop gebr. auto-onderd.
A. Körfer. Tel. 045-229045.
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. loop-, sloop- en
SCHADE-AUTO'S de hoog-
ste prijs van Limburg. Tel.
046-519637/046-512924
Te k. gevr. SCHADE- sloop-
en loopauto's, en verkoop
gebr. auto-onderdelen Joep
Wolters. Tel. 045-411480.

Motoren
Gevraagd SHOPPERS tot
’6.000,-, evt. mr. auto plus
bijbet. mog. 045-244947.

(Brom)fletsen
Te k. HONDA MT-5, bwj. '88
met verz. 113cc, 6-gang,
met toerenbegrenzer, kl.
rood, vr.pr. ’ 1.200,-. Tel.
045-215250.
VESPA Ciao, bwj. '90, met
sterw., ’700,-. Tel. 045-
-315825.

Watersport

Kerstshow
Een show die U als

watersporter
moet zien

O.a. Maxum Glasstream en
grote sortering

occassions
W.S.C. Den 80l

Kerkdriel
04183-1696

(Huisdieren
De Maastrichtse Honden Sport Vereniging start weer begin

januari haar kursussen
Gedrag en Gehoorzaamheid
in de Manege Margraten, Holstr. 47, Margraten.

De Info-avond in woord en beeld is op vrijdag 3 januari
1992 om 20.00 uur in het Cult. Centrum de Bergervliet,

Langen Akker 7b, Berg en Terblijt.
Bezoekers Info-avond geen hond meebrengen.

Info: Tel. 04407-2923.
Te koop zeer mooie YORK-
SHIRE-TERRIËRPUPS.
Tel. 045-222413.
Te k. mooie YORKSHIRE-
Terriërs, ingeënt en ont-
wormd. Tel. 045-351527.
Te k. zeer mooie BOUVIER
2 jr., Pekineesje 2 jr. en Do-
bermannpups.o449B-57096

Weg. omst. met spoed te k.
DOBERMANN 4 jr. oud, met
stamb. Tel. 045-323942.

Bedrijfswagens
Van Bovagbedr. FORD
Econoline '81, LPG, nw.
kplg, ’ 3.950,-. 045-244947

HuwelijleKennismaking
ledere vrijdag, zaterdag, maandag, dansen voor iets oudei
publiek, vanaf 21.00 uur. 's maandags 10 consumptiebon-
nen voor ’ 16,-.

Oud- en Nieuwjaar geopend
vanaf 21.00 uur.

Bar Dancing De Fontein
Schandelerboord 7, t.o. Kerk Meezenbroek Heerlen.

Café dancing "WINDROSE"
Akerstr. Nrd. 150, Hoens-
broek. 31 Dec. Silvester
Party, v.d. pr. van ’ 35,- p.
persoon, mcl. koud buffet en
onbeperkt aan drank. Geop.
v. woensd. t/m Zondag.

Opleidingen
Goed gerichte STUDIE-
BEGELEIDING in Heerlen
en Hoensbroek. Bijlessen in
alle vakken v.a. ’l5,- per
uur, verzorgt door een erva-
ren team van docenten in
Heerlen en Maastricht. Inl.
E.C.H. 045-741102.
CHAUFFEURSOPLEIDING
startdatum 11 januari a.s.
Cursus gevaarlijke stoffen
en aanvullend personenver-
voer. Verkeersschool Leo
Cremers en zn. Voor al u
opleidingen. Reeweg 139,
Landgraaf. Tel. 045-312558

Muziek
PIANO'S huur met koop-
recht van ’65,- tot ’200,-
-p.m. Gratis transport. Alle
merken gebruikte piano's
’450,- per jaar. Van Urk,
Westersingel 42, R'dam.
Tel. 010-4363500.

Bel deVakman
Bost VERWARMING BV.,
Romeinenstr. 8, Kerkrade-
West. Sanitair, gas, water,
cv, badkamers, riolering,
dakwerk. Tel. 045-412547.
SCHILDERS kunnen nog
behang en schilderwerk-
zaamheden aannemen. Tel.
045-210020.
NEW LOOK BV Schaes-
berg. Gevelreiniging, uit-
kappen, voegen, steigerver-
huur. Tel. 045-312154 of
045-312709.
Diepvries en KOELKAST-
REPARATIE zonder voorrij-
kosten. Bel Geleen, 046-
-745230 service binnen 24 u.

TV/Vldeo
KLEUREN-TV'S,- zeer grote
sortering v.a. ’125,-. Ook
recente tv's met teletekst en
stereo. Reeds 25 jr. tv-oc-
casioncentrum Geel, Gras-
broekerweg 25, Heerlen.
045-724760.
Kleuren TVs 8-12 kan. v.a.
’75,-. Afst.bed. v.a. ’125,-
-oa. Philips. Radio/TV
FRANK BV, Bokstr. 33
Heerlerheide. 045-213432.

06-lijnen

Hete meisjes willen een
Sexafspraak

06-320.320.44 - 50 et p/m
Direkt snel sexkontakt
Sex afspreeklijn

06-320.320.55 - 50 et p/m
Hete meiden zijn op zoek

Porno dating
06-320.321.44 - 50 et p/m

Bisex kontaktlijn
Ook trio-sexkontakt

06-320.325.01 - 50 Ct p/m
Meisjes zoeken kontakt!

Sexadvertenties
06-320.325.80 - 50 et p/m

Gewillige meisjes en
vrouwen willen alles met jou
doen. Vraag naar hun tel.nr.

voor 'n hete
Vrijpartij

06-320.326.33 - 50 Ct p/m

Sex voor twee
Direkt kontakt met meiden,

vrouwtjes en stoere
hete knullen.

06-320.330.90 - 50 et p/m
Mannen en hitsige vrouwen
willen samen met jou apart,

voor een heerlijk heet...
Sexgesprek

Doe mee 06-9570 - 50 e p/m
100 hete meisjes zoeken

Sexkontakt
06-320.326.66 - 50 Ct p/m

Denk gewoon dat je de
handen van
Monica

voelt.
06-320.331.07 - 50 et p/m

Ik ben Romy
bel mij alleen als niemand je

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

06-320.331.04 - 50 et p/m
Twee hete jongens gaan tot

het uiterste
Homo Live

06-320.330.12 (50 et. p/m)

privé sexkontakt
Je krijgt direkt een heet

meisje of knul aan de lijn
06-320.322.33 - 50 et p/m
Buurvrouw verpest haar

buurmeid in dr korte rokje
en doorkijkblouse.Ze ging

tegen dr aan staan,
2 handen vol.
Lesbisch

50 et p/m 06-320.320.39

Meisjesporno
50 et p/m 06-320.320.52

Ruige porno
50 et p/m Hard*Hard*Hard
06-320.320.53
SSSSSS Sex meisjes

22222 2 handen vol! 50 cpm

06-320.320.22
Lesbische

meisjes en vrouwen.
Ze leren elkaar Grieks,

vrijen en Frans. Toets van
kamer naar kamer.

06-320.320.37 - 50 et p/m
Sex op zn Grieks

Kies je prooi zelf. 50 et p/m
06-320.327.17
Lesbi Meisje

Klein en strak. De vrouw ziet
dat ik een zwart doorzichtig
slipje aan heb. Dan doet ze
m'n rokje omhoog. Pak me.
06-320.330.92 - 50 et p/m

Dikke donkere vrouw
Stroop jij m'n rok eens op

schat. Lekker he! 50 et p/m
06-320.323.46

Buurvrouw pakt haar buur-
meisje. Ze heeft een kort

rokje en geen BH aan, ze
blaast de kaars uit en leert

haar Grieks. 50 et p/m
06-320.323.56

Waarom
wachten?

Zoek de vriend of vriendin
van je dromen. Bel snel
06-320.320.33 - 50 Ct p/m

Sex voor 2
hete jongens& meiden

direct apart, 50 cpm

06-320.325.00
06 Gay Café

Limburg
De box met al jaren lang

de meest spannende
afspraken! 50 cpm

06-320.327.55
Gloeiende Live
sexparties. Wij samen

zonder gluurders
06-320.330.74 50ct pm.

310 vrouwen
vertellen eerst op deze lijn

wie ze zijn en wat ze in bed
allemaal lekker en opwin-

dend vinden. Als ze dat ver-
teld hebben geven ze je 'n

eigen geheime telefoon-
nummer aan je door.

06-340.310.10 (50 cpm)

Adressen
van dames privé, clubs en
escorts, de dames vertellen

je zelf wat ze te bieden
hebben en geven ook hun
adres en telefoonnummer

06-96.85 (50 cpm)
Wie wil mij eens lekker

100% live
bellen? Ik ben Lisa (18 jaar)!

Ik wacht op je via
06-320.320.83 (50 cpm).

Live - Sex
Bel ze en ontmoet ze

06-320.324.98 (50 Ct p/m)

*SM Box*
Dien live je meesteres! Ze is
er tussen 12.00u's morgens

en 17.00u's middags
06-320.320.65 - 50 et p/m

Telerotica
'n bordeel vol rijpe vrouwen
waar je live mee kunt sexen

06.96.36 - 50 et p/m

Rijpe
Vrouwen

320*325*45
Ervaren vrouw 50 c/m 06-

Sexstandjes
Wij doen elk standje Grieks,
69, Frans, vrijen. Probeer 't.

Meisjes en vrouwen.
Lekker vlug!

50 et p/m 06-320.320.59
Live met mij bel 06-9506

Meisje in een witte
doorzichtige

jas, zonder slipje eronder,
ze bukt.

50 ctp/m 06-320.330.93

Erox
voor een livesex gesprek!

De madam verbindt je door!
50 et p/m 06-95.06
Hete ruige straatsex

Sexy ding voor 50 et p/m

06-320.320.77
Griekse Sex
Lisa draait z. om 50 cpm
06-320.325.55

Sexlijn 10

" De Jongste 06-320.320.10
Liefje 06-320.321.10

Vriendin 06-320.323.10
Call-me 50 cpm

Vrouwen
Geen meisjes maar echte

vrouwen.
1. Marrieta exotisch. 2. Nel

mollige vrouw. 3. Claudia 38
jr. verpest buurmeid.

4. Paula werkt.
5. Harriet bordeelsex.

50 ctp/m 06-320.324.14

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

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

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

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

Bi-5ex....323.36
i Jongens-5ex....325.19

Studenten-5ex...327.56
50 et p/m Pb. 75141 Adam

Blonde Natasja
doet het met 2 buurjongens
06-320.327.77 - 50 et p/m

Sexadressen
van hete dames/meisjes

06-320.328.00 - 50 Ct p/m
Tessa is zon

lekker meisje
06-320.328.88 - 50 et p/m
Gezocht onderdanige boys
en strenge mannen. Bel nu

SM voor twee
06-320.329.99 - 50 et p/m

Versier
'n afspraakje? De Flirtbox
06-320.330.01 - 50 et p/m

Homokontakt
Zoek je 'n hete jongen?

06-320.330.18- 50 Ct p/m
Luister naar hete meisjes

die een jongen zoeken voor
Sexkontakten

06-320.330.66 - 50 Ct p/m

Homo jongens
Hoor ze lekker tekeer gaan
06-320.330.88 - 50 et p/m

Partnerruil
Direkt apart met mannen en

vrouwen voor 'n orgie!!
06-320.330.91 - 50 et p/m

Hete meisjes
zoeken allemaal sexkontakt
06-320.320.36 " 50 et p/m

Hete meisjes willen
Sexkontakt

06-320.330.42 - 50 et p/m

Bi-Sex Privé
Zoek je 'n heet meisje of een

lekkere boy? Direkt
afspreken, ook voor trio

06-320.330.46 - 50 et p/m
Zoek jij snel sexkontakt?

Tippellijn
06-320.330.79- 50 et p/m
Zoek jij een lekkere boy?

Homo dating
06-320.330.95 - 50 et p/m

Triosex kontakt
06-320.320.92 - 50 et p/m

Ook voor partnerruil!

Sex aan hui!_
Bel voor privé of esö

06-320.330.60 - 50 et j

SM Privé
Apart met mannen en t
06-320.322.17-50 ct[ ■
Het is wel slikken voor

Knullen
Bel nu 06-9668 - 50 et

Buurvrouw
en haar hete buurjonge
06-320.328.01 - 50 et j

Sexkontakt
Duik in bed met zon h

meid. Bel 06-9511 - 50^ V.

Hoge nood?5!
06-320.320.89 - 50 et jj),

Een vlotte mej^
belt >c

De Wiplijn *06-95.55 - 50 et p/rn -
De Wipkrant
06-95.59 (50 Ct. p/mj

Bisex voor twf
direkt apart met een H Rmeisje of met een lekW £jongen o
06-320.330.87 - 50 et p j(

■ — 'd
Gay Privé '<Wil jij sneleen discre* C

afspraakje maken met ( k
lekkere boy. 06-320.322 e

Samen direkt apart 50 c]

Kleed me uil
Speel een heet stripspel 'Suzanne
06-350.211.14 -50 et jj\

Ze is groot \
en blond en ze maakt f

gek..o6-320.340.69 50 c (— i
Een blondje !

uit Dordt doet Lifesei* ]
alleen op deze manW'"06-320.340.45 50 Cp?

■ Angy's droorf
Vastgebonden in het S*3

leert hij haar Grieks-
-06-320.326.92 50 Cp"1

I
1 1 —- 1

Kontakten/Klubs £'
Club Merci

Gelukkig kerstfeest, prettig nieuwjaar,
ook het volgend jaar zijn we weer voor U daar. J

Omstreeks de feestdagen voor iedere gast 'n leuke atw1 ,
Tel. 046-745814, Rijksweg Zuid 241, Geleen. g

Liberta Prive-Club Susteren X
Onbeperkt genieten van alle vormen van sex en ontsP v

plezier. Vrijen zonder taboes. 3x wippen 1 prijs. ' s
ma-di-do 12-02 uur. woe. en vrijd. tot 18 uur.

Maaseikerweg 24, 300m. v.a. A2richting Susteren-
Tel. 04499-4346. J

""""""Prettige Feestdagen wenst u ********"

Privé Yvonne
Knappe sexy meisjes in Nylonkousjes.

Kapelweg 4, Kerkrade. Tel. 045-425100.
7 dagen geopend, 11-24 uur, zondags van 15-23 uüj;
Door 2 leuke jonge meisjes, met leuk gesprek totatë

Ontspanningsmassage
Eens geweest, u blijft komen!!!! 045-353489. _^

Maison d'amour te Simpelveld
Mooie meisjes v.a. 14 uur ook voor Thaise massag6*
Paren en alleenstaande parties.

Elke vrijd. en zaterd. v.a. 21 uur. 31 dcc. Silvesterpa'1'
Dr. Poelsplein 33. Tel. 045-445120. _J'

Katja's Relax Place
Met Katja, Stella, Natasja en Kim wensen u a

Prettige Feestdagen en hopen dat uw vertrouwen in cf*
Service zich mag voortzetten in 1992!! Tel. 045-4236^

Dave
.j

wenst u prettige feestdagen en hoopt ook in het njjj
jaar met een prettige en vertrouwelijke relatie verd01

gaan!! DAVE, voor heren!!! Tel. 045-428856.

Privéclub Amorosso
Met Angela, Michelle, Deborah, Samantha, Melanie

NIEUW NIEUW: Tamara, Jolanda en Christien.
Rijksweg Zuid 105, Geleen. Tel. 046-756335^/

Club Mirabelle
Club Nirwana

Bekend van tv en faam!!!
Niet goed, geld terug-garantie i.p.v. luchtkastelen!**j

Geen praatjes, maar gaatjes!! Erotische shows op vetf j

Klant-koning-serviceü Meiden die aan de top willen sta"
Alles geheel vrijblijvend in ongedwongen sfeer-

Open van 22.00 tot plm. 06.00 uur.
ESCORT 045-427120/463323

Burg. Franssenstraat 4, Kerkrade. Tel. 045-42712"
Nieuwstraat 147, Kerkrade. Tel. 045-463323^^

Lydia...
en je komt niet op de koffie.
Tel. 046-749662. 11-23 u.

Sauna Club
Rustica

Kerkrade-West,
Van de Weyestr. 9.

Tel. 045-412762. Ma. t/m vrij
11-24 uur. Tev. dames gevr.

Nieuw Escort
Priscilla en snel bij
u thuis of in hotel

@ 045-428849
Peggy/Privé en

Escort f
Ma-vr. 11.00-22.30 uur wo.
tot 19.00 uur. 046-374393.

Tevens meisje gevr.

Love Escort
©045-320905

Nieuw Salmanita.

Shirley Privé
tel. 045-727538
Privé Brigitte en

Nieuw Chantal
v. 11-23 uur. 045-254598.

Ook in 't nieuwe jaar s^
wij voor u klaar-

Privé Daisy-
Tel. 045-229091^

2 films tegelijk zien?
Videoclub

045-718067, meisje a^Frans mog. NieuwgJlV

S.M. Rachel-
Slavin aanwezig*
Tel. 045-274810^

Privé Brigitte,
Tel. 045-232069 of_2l2JV

Buro Geleen
_Bemjnjdr;_o46:7487y

Buro Yvonne
g 046-52320

Escort
All night service v*a2d

22.00-6.00 u 045240^-^
Buro Limbujl

Bemidd.adr. 04499jg>^

Sacha's Estf^
V.a. ’ 100,- aN-i"

Tel. 06-52980253'
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Jeugd
aan zet

REUVER - Vandaag vallen alle
beslissingen in het Limburgs
jeugdschaakkampioenschap,
dat door S.V. Reuver in zaal
'Old Melody' wordt gehouden.
Om 16.00 uur is de prijsuitrei-
king en momenteel is nog geen
enkele kampioen bekend.

}l de groep jongens A leidt Oscar
Lemmens (Venray) met 5,5 uit 6 voor
"laarten Strijbos met 5,0 uit 6 par-
jijen. In groep B staan Frans Hoe-bens uit Tegelen en Clovis Hopman
°P kop met 5 uit 6 voor MauricePeak
Wt Noorbeek en Ivan Utama uit
Weert met 4 uit 6 partijen. In beide
Sroepen resteert nog 1 partij. Groep
C: 1. Martijn Dambacher (Blerick) 6
Wt 6; 2.-Mathijs Hendriks (Haelen) en
Michiel Daamen (Haelen) 4 uit 6. Res-
teren nog drie partijen. Groep D: 1.
""elix van Gemen (Blerick) 5,5 uit 6;
*" Jaap Cohen (Maastricht) 4 uit 5.testeren 4 partijen. Groep E: 1. Je-roen Rikken (Haelen) en Joost Heit-
el (Roermond) 5 uit 5; 3. Paul Muris'Blerick) 4 uit 5. Resteren nog vier
Partijen.

Meisjes A/B: 1. Helena Wuts (Helden)

* Uit 4; 2. Juliette Strijbos (Blerick) 3
Wt 4. Resteert 1 partij. Meisjes C: 1
-Susan Mans (Tegelen) 2 uit 3; 2. Est-
her Kleintjens (Hoensbroek) en Breg-
Je Kleynen (Haelen) 1,5 uit 3 partijen,
testeren 2 partijen. Meisjes D: 1. Shi-
*a Shazad (Voerendaal) 4,5 uit 5; 2.
Christien Cordewener (Hoensbroek)
».5 uit 5. Resteren 4 partijen. Meisjes
E: Yvonne Tangelder (Hoensbroek) 5
jfit5 en 2. Saskia Muris (Blerick) 4 uit

*■ Resteren nog vyf partijen.

WIELRENNEN sport in cijfersDiegein Superprestige veldrit: 1. De Bic
1 uur en 1 minuut, 2. Simunek 0.52, 3.
Pontoni 0.59, 4. Janssens 1.03, 5. Moo-
nen 1.06, 6. De Brauwer z.t., 7. Hendriks
1.10, 8. Hric, 9. Baars, 10. Van Luchem,
U. Thielemans, 12. Van Bouwel, 13. Van1Bakel, 14. Lambrechts, 15. Van Riet, 19.
Kools.
Stand: 1. Simunek 87, 2. De Bic 65, 3.
Fort 61,-4. Pontoni 56, 5. Van Bakel 52,
6. Frischknecht 48, 7. Hendriks 41, 8.
Camrda 39, 9. De Brauwer 36, 10. Hric
32.
Etten-Leur. Nationale veldrit voor profs
en amateurs: 1. Kuijper 1.06.11, 2. Van
Orsouw op 0.15, 3. Der Kinderen 0.22, 4.
Bijnen 0.30, 5. Verhoeven 0.55, 6. Rei-
nier Groenendaal 1.02, 7. Van der Leij
1.10, 8. Nagengast 1.35,9. Sestig 2.01, 10.
Ophei 2.20.
Rijkevorsel. Internationale veldrit: 1
Pauwels, 2. Wijnants , 3. Van Dijck, 4
Van Santvliet, 5. Rudy de Bic, 8. Mar-
lens, 19. VanKörver.
Gütersloh. Internationale veldrit voor
amateurs: 1. Nieberding , 2. Korzmiews-
ki, 3. Arenz, 4. Wewere, 5. Pley. Landen-
klassement: 1. Nederland 27 strafpun-
ten, 2. Duitsland 30, 3. Polen 38.
Eerde. Nationale veldrit: 1.Frank Groe-
nendaal 57.10, 2. Martens 1.20, 3. Ariese
1.30, 4. Bynen 1.35,5. Van Doorn 2.10.

ATLETIEK
Beamish. Internationale veldloop:
Vrouwen: 5000 m: 1. McColgan 18.24, 2.
Sirma 18.39, 3. Bondarenko 18.43, 4.
Haining 18.48, 5. Vork 19.06, 6. Wyeth
19.09. Mannen: 8200 m: 1.Kamau 24.21,
2. Nerurkar 24.30, 3. Davies-Hale 24.43,
*■ Sherban 24.47, 5. Hanneck 24.48, 6.
McNeilly 24.50.
Koblenz. Sylvesterloop, 10 km: Man-
nen: 1. Nabein 28.40, 2. McCluskey
28.143, 3. Eiekmann 28.55. Vrouwen: 1.
Milo 33.56, 2. Michallek 33.59, 3. Len-
nartz 34.27.
ftatingen, Sylvesterloop 10 km: Man-
nen: 1.Keino 28.24,3, 2. Wachenbrunner
28.25,1, 3. Maritim 28.26,2. Vrouwen: 1.
Kimayo 31.26,5, 2. Milo 33.39,3, 3. Davis34.10,4,4. Czuta 34.14,9.

IJSHOCKEY
Esbjerg/Herning, Vierlandentoernooi:Jweede ronde: Oostenrijk-Nederland
2-l (0-0 0-1 2-0). Scoreverloop: 31. Speel
°-l, 46. Nasheim 1-1, 50. Mühr 2-1. Straf-
minuten: Oostenrijk 2, Nederland 2;
Oenemarken-Joegoslavië 6-1. Derdefonde: Denemarken-Nederland 1-2 (0-0
}-0 0-2). 40. Englund 1-0, 45. Livingston
J-l, 52. Livingston 1-2- Strafminuten:Denemarken 20, Nederland 24; Oosten-r*Jk-Joegoslavië 12-0. Eindstand: 1. Oos-
tenrijk 3-6, 2. Nederland 3-4, 3. Dene-
marken 3-2, 4. Joegoslavië 3-0.

BADMINTNTON
jjoensbroek, Upgraded Jeugdtoernooi:
JJerenenkel t.m 18 jaar: Leunissen-
Chambers 15-3, 15-1; Damesenkel t.m.
'8: 1. Chaffin-Franssen 11-4, 12-10; He-
Jendubbel t.m. 18: Chambers/Doling-

15-7, 15-13; Damesdub-
{Jel t.m. 18: Andersen/Hansen-Albinus/
'ranssen 6-15, 15-9, 15-1; Gemengddub-
bel t.m. 18: Schmidt/Larsen-Andersen/
"ftman 15-7, 5-15, 15-8; Herenenkel t.m.
lfi: Tharsgaard-Bjerring 15-7, 15-9; Da-
|nesenkel t.m. 16: Beenhakker-Nilsson'5-5, 15-7; Herendubbel t.m. 16: Dehli/
s*Jerring-Hargreaves/Boosey: 15-10,
**-15, 15-8; Damesdubbel t.m. 16: Cle-
njensen/Johanssen-Nilsson/Molgersson
{"j-15, 15-8, 15-5; Gemengddubbel t.m.
}°: Clemensen/Bergman-Scrace/Boosey
v°'l3, 15-7; Herenenkel t.m. 14: Joppier-
faliama 11-15, 15-10, 15-18; Damesenkel
"ni. 14: Jonathans-Wright 11-5, 11-3;He-"■endubbel t.m. 14: Lens/Weijers-Sulli-
JWSherchan 17-14, 5-15, 15-9; Dames-bubbel t.m. 14: Jonathans/Meulendyks-

15-1, 15-0; Gemengddub-
,e' t.m. 14: Jonathans/Weijers-Frouer-
°aeh/Lens 15-9, 7-15, 15-11; Herenenkelyt. 12: Joppiers-Van de Berg 15-5, 15-1;

t.m. 12: Sorensen-Olseni'-7, 11-5; Herendubbel t.m. 12: Van de?pheer/Frenk-Joppiers/Hondscheid
ia-U, 15-6; Damesdubbel t.m. 12: Arm/
??rensen-Petersen/Bommengard 15-2,'J-15, 15-4; Gemengddubbel t.m. 12:
~cnroembgens/Van de Scheer-Ahn/

18-14, 15-8.
"^permond, A-toernooi: Mannenenkel-Pel, kwartfinales: Van Dijk-De Lange

15-7 15-8,Quinten van Dalm - Van Soer-
land 15-7 15-6, Edwin van Dalm-Budi-
santoso 15-3 5-15 17-15, Michels-Pisters
15-9 15-8, halve finales: Van Dijk-Quin-
ten van Dalm 15-12 15-10, Michels-Van
Dalm walk over (Van Dalm trekt zich
terug), finale: Van Dyk-Michels 15-5
15-5. Vrouwenenkelspel, finale: Gle,b-
beek-Konijn 11-5 11-6 Mannendubbel-
spel, finale: Van SoerlandTMichels-Bal-
vers/Gorissen 5-15 15-12 15-4. Vrouwen-
dubbelspel, finale: Meilink/Van Hoorn-
Glebbeek/Trouerbach 15-11 15-10 Ge-
mengd dubbelspel, finale: Mellink/
Michels-Konijn/Van Dijk 15-2 15-6.

AUTOSPORT
Parijs-Kaapstad: Derde etappe Sabah-
Waw El Kbir (Lib) 546 km: Auto's: 1.
Vatanen/Berglund Citroen 1.04.58, 2.
Auriol/Monnet Mitsubishi op 1.08, 3.
Saby/Maimon Mitsubishi 3.27, 4. Weber/
Hiemer Mitsubishi 7.24, 5. Fontenay/
Musmarra Mitsubishi 12.09, 24. Tijster-
man/Tijsterman Toyota op 1.36.06, 43.
Van Tuyl/Winkler Toyota 2.14.51, 89.
Bezemer/Cnudde Man (vrachtauto)
3.20.08, 103. Blakenburg/Eitens Daihat-
su 3.42.59, 123. Kies/Tysterman Tatra
(vrachtauto) 4.24.27. Vierde etappe Waw
El Kbir-Tumu (Lib), 520 km: 1. Auriol/
Monnet Mitsubishi 1.51.11, 2. Vatanen/
Berglund 7.54, 3. Weber/Hiemer 9.16, 4.
Shinozuka/Magne 20.25, 5. Schiesser/Schiesser 30.59, 20. Tijsterman/Tijster-
man 1.32.57, 27. Van Tuyl 2.03.49. Klas-
sement: 1. Auriol/Monnet 6.46.47, 2.
Shinozuka/Magne 7.59, 3. Servia/Puig
8.30, 4. Weber/Wieber 27.05, 5. Schiesser/Schiesser 47.44, 6. Waldegard/Gallagher
1 06.19, 7. Vatanen/Berglund 1.30.37, 23.
Tijsterman/Tijsterman 4.32.57, 41. Van
Tuyl 6.54.48. Motoren, derde etappe: 1.
Arcarons Cagiva 4.24.33, 2. LaPorte Ca-
giva, 3. Trolli Cagiva op 6.56, 4. Orioli
Cagiva 7.21, 5. Peterhansel Yamaha 7.39,6. De Petri Yamaha 8.24, 7. Medardo Gi-
lera 10.19,, 8. Wagner Suzuki 12.01, 9.
Mas Yamaha 12.42, 10. Picard Yamaha
14.52. Vierde etappe: 1. Peterhansel
4.58.35, 2. LaPorte 0.10, 3. Morales Cagi-
va 2.05, 4. De Petri 2.09, 5. Lalay Yama-
ha 2.27. Klassement: 1. De Petri16.46.44, 2. Peterhansel 4.27, 3. LaPorte
4.30, 4. Arcarons 7.48, 5. Mas 16.55, 6.
Morales 18.36, 7. Lalay 23.34, 8. Cavan-
doli 35.31, 9. Mandelli 1.02.00, 10. Picard
1.02.07.

SCHAKEN
Groningen. Internationaal toernooi:
Grootmeestergroep, zevende ronde:
Drejev-Romanisjin 1-0, Akopjan-Piket
1/2-1/2, Christiansen-Sokolov 0-1, Ftac-
nik-Schmittdiel 1/2-1/2,Brenninkmeijer
(Ned)- Hansen 0-1. Achtste en voorlaat-
ste ronde: Romanisjin-Hansen 0-1,
Schmittdiel-Brenninkmeijer 0-1, Soko-
lov-Ftacnik 1/2-1/2, Piket-Christiansen1-0, Drejev-Akopjan 1/2-1/2. Stand: 1.
Hansen en Piket 5 1/2 punten, 3. Chris-
tiansen en Sokolov 4 1/2, 5. Akopjan enDrejev 4, 7. Ftacnik 3 1/2, 8. Romanisjin
en Schmittdiel 3, 10. Brenninkmeijer 2
1/2. Open groep, zevende ronde, voor-
naamste uitslagen: Kengis-Klovans
1/2-1/2, Levin-Mitkov 1-0, Tiviakov-Kveinis 1-0, Nyboer-Ernst 1/2-1/2, Fine-
gold-Malisauskas 0-1, Sakajev-Hoff-
mann 1/2-1/2, Petran-Kramnik 1/2-1/2,Savtsjenko-Hoeksema 1-0, Douven-
Lalic 1/2-1/2, Vanheste-Ibragimov
1/2-1/2. Achtste en voorlaatste ronde:Kengis-Levin 1-0, Savtsjenko-Tiviakov
1-0, Malisauskas-Klovans 1/2-1/2, Ernst-
Petran 1-0, Kramnik-Zagema 1-0, Mit-kov-Nijboer 1-0, Loekin-Kuczynski
1/2-1/2, Cifuentes -Kaminski 1-0, Lalic-
Gelpke 1/2-1/2Stand aankop: Kengis en
Savtsjenko 6 1/2 punten, 3. Ernst, Klo-
vans, Kramnik, Levin, Malisauskas en
Mitkov 6.
Reggio Emilia. Internationaal toernooi:
Tweede ronde: Kasparov-Anand 0-1,
Beljavski-Ivantsjoek 1/2-1/2,Khalifman-
Goerevitsj 1/2-1/2, Salov-Karpov 1/2-1/2,
Poloegajevski-Gelfand 0-1. Stand: 1.
Anand 2 punten, 2. Karpov en Gelfand 1
1/2, 4. Khalifman, Ivantsjoek en Kaspa-
rov 1, 7. Beljavski, Salov, Goerevitsj en
Poloegajevski 1/2.

ZAALHOCKEY
Heren topklasse: Den Bosch-MEP 6-8
Heren leklasse: Racing-Push 3-9; Keep

Fit-Geel Zwart 8-14; Maastricht-Venlo
8-9. Heren 2e klasse A: Geldrop-Nuenen
5-22; Venray-Tegelen 9-10. Dames top-
klasse: EMHC-Oranje Zwart 2-10; Oran-
je Zwart-MEP 11-4; EMHC-Den Bosch
3-14. Dames le klasse: Rapidity-HOD
3-9; Maastricht-Push 7-1. Dames 2e klas-
se A: Concordia-DVS 11-2. Dames 3e
klasse A: Racing-Blerick 1-4; Venray-
Gemert 5-5; HCAS-Geldrop 4-11.

BRIDGE
In de nacht van vrijdag op zaterdag
27/28 december organiseerde de bridge-
club Meerssen in de Auberge de Cheval
te Ulestraten voor de achtste maal de
traditionele bridge-marathon, Nacht
van Bunde. Zestig duo's hadden voor
dit bridge-evenement ingeschreven. De
prijswinnaars waren: 1. Oosterhout-
Horssen Doetinchem 60.77% 2. Bouvrie-
Wagenvoord Maastricht 59.51% 3. Goes-
sens-Lemaire Maastricht 59.00% 4. V.d.
Peppel-Timmers Bunde 58.74%

GOLFBILJART
District Oude Mijnstreek Hoofdklasse:
Olympia 10-16; Bergeroder Balke 10-15;
Pumpje 10-13; Eikske 10-11; De Stern
10-9; De Pint 2 10-8; BGK 10-8; Chèvre-
mont 2 10-7; OBK 10-7; Hanneman 10-6.
Eerste klasse: Groene Dal 10-16; Chè-
vremont 3 10-13; Tolhoes 10-12; De Pint
3 10-11; Bergeroder Balke 2 10-10;
Olympia 2 10-10; Hanneman 2 10-10;
Gouden Leeuw 10-7; De Sjörk 10-6; A
gen Kirk 10-5. Tweede klasse: Groene
Dal 2 10-20; OBK 2 10-17; Gouden
Leeuw 2 10-15; Pumpje 2 10-14; Bo-
choltz 10-8; A gen Kirk 2 10-7; De Pint 4
10-7; Trefpunt 10-7; Eikske 2 10-4; Mo-
nument 10-1.Derde klasse: Cosy Corner
9-18; Voelender 9-12; Dr Sjutt 9-10;
OBK 3 8-9; Op 't Gaat 9-9; Groene Dal 3
9-7; Tolhoes 2 9-6; Pumpje 3 9-6; De
Sjörk 2 9-3. Vierde klasse: Gouden
Leeuw 3 10-18; Döpgere 10-15; Cosy
Corner 2 10-15; De Pint 5 10-13; De
Stern 2 10-10; Bereroder Balke 3 10-9;
Eikske 3 10-8; Singel 10-7; Hanneman 3
10-5; Höfke 10-0. Vijfde klasse: Oud
Schaesberg 10-19; Groene Dal 4 10-16;
Voelender 2 10-11; Döpgere 2 10-11;
OBK 4 10-10; De Pint 6 10-9; Singel 2
10-9; Höfke 2 10-9; Auwe Maat 10-5; Co-
sy Corner 2 10-1. District Urmond
Hoofdklasse: Brand" Taveerne 2 11-19;
Fortuna 12-19; Pappegey 11-16; Krietje
12-14; Die Bayern 12-14; Almania 12-13;
Pappegey 2 12-9; De Meule 12-8; Maas-
vallei 2 12-8; Vöske 12-6; Pappegey V.
Aan 12-4.Eerste klasse: Brand Taveerne
3 12-18; Auwt Einekoeze 12-17;Krietje 2
12-14;Oos Zitterd 11-13; Sittardia 12-12;
Foertuna 2 12-11;Almania 2 11-10;Spar-
ta 12-9; Brandpunt 12-9; De Mert 11-8;
Sittardia 2 11-7.Tweede klasse: Oos Zit-
terd 2 12-18; Brand Taveerne 5 12-18;
Pappegey 3 11-16; Brand Taveerne 4
12-14; Die Bayern 2 12-12; Vöske 2
12-12;Krietje 3 12-12; Hollandia 2 12-8;
Papp. Val Aan 2 12-8; Schopke 11-6;De
Meule 2 12-6.

KARATE
Geleen karatetoernooi (Kata » Schijn-
gevecht; Kumite = Contactgevecht)
Kata dames senioren: 1. Adalita Sallas-
Teteringen 3. Denise Kloth-Beek Kumi-
te dames senioren: 1. Denise Kloth-
Beek Algemeen winnares: Denise
Kloth- Beek Kata senioren heren: 1.
Guido Ramakers-Ulestraten 2. Ray-
mond Wewengkan-Beek Kumite senio-
ren heren: 1. Guido Ramakers-Ulestra-
ten Algemeen winnaar heren senioren:
GuidoRamakers-Ulestraten Kata junio-
ren heren: 1. Raymond Wewengkan-
Beek 2. Harrald Rijkers-Beek Kumite
junioren heren: 1. Gilbert van Oers-
Teteringen 2. Harrald Rijkers-Beek 3.
Willem Thelen-Heerlen Algemeen win-
naar junioren heren: Harrald Rijkers-
Beek Kata teams heren senioren: 1.
Team karate Do Weng A-Beek 2. Team
karate Do Weng B-Beek Kumite teams
heren senioren: 1. Team Teteringen 3.
Team karate Do Weng A-Beek Alge-
meen winnaar teams heren: Karate Do
Weng A-Beek Kata meisjes t/m 9 jaar: 1.
Aimer Ernst-Landgraaf t/m 12 jaren: 1.
Diana Snijders-Geleen 2. Sientje Gee-
len-Beek 3. Linda Bertrand-Beek t/m 15
jaren: 1. Wendy Gijzen - Beek 3. Wendy

Extra-Beek Kata Jongens t/m 12 jaren:
1. Jeroen Claus-Alkmaar 2. Erie Ernst-
Landgraaf Jongens t/m 15 jaren: 1. Mau-
rice Coumans-Beek 3. Dave Übachs-
Elsloo Kumite meisjes t/m 9 jaren: 1.
Angela Verhaaf-Breda 2. Aimer Ernst-
Landgraaf 3. Corina Moonen-Roermond
t/m 12 jaren: 1.Diana Snijders-Geleen 2.
Tamara Wewengkan-Beek 3. Sientje
Geelen-Beek t/m 15 jaren lichte klasse:
1. Wendy Gijzen-Beek 3. Debby Bos-
Geleen t/m 15 jaren zware klasse: 1.
Debby Bos-Geleen Kumite jongens t/m
9 jaren: 1. Nkima de Witte-Alkmaar 3.
Martin Moonen-Roermond t/m 12 jaren
lichte klasse: 1. Jeroen Claus-Alkmaar
3. Denny Liciana-Geleen t/m 12 jaren
zware klasse: 1. Jesuf Ustagli- Eindho-
ven 2. Nico Metzen-Nieuwstadt t/m 15
jaren lichte klasse: 1. Sahdin Ibraima-
Apeldoorn 2. Jef Geelen-Beek t/m 15 ja-
ren zware klasse: 1.Kevin Schorea-Alk-
maar 2. Wesly Pirson-Geleen

BILJARTEN
Cl-A: BC Heer I-Op de Klos 1 5-2; La
Berceuse 1-BCM 1 7-0; BC Sjaan 1-Ule-
straten 1 7-0; KOT'SO 1-BC Noorbeek 1
4-3. Cl-B: BC Heer 2-00 Heer'4l 1 4-3;
Ulestraten 2-De Keizer 1 7-0; Op deKlos
3-BC Rheingold 1 0-7; Op deKlos 2-vrij;
Vriendenkring 1-vrij. C2-A: BC Banholt
1-BC DAS 1 0-7; Ulestraten 3-MBV 1
4-3; Op de Klos 5-De Haverput 1 3-4; LB
St.-Geertruid 2-De Ridder 1 5-2; KOT'SO
2-BC Keer 1 5-2; BC Bunde 1-vrij. C2-B:
Altijd Raak 1-LBSt.-Geertruid 1 7-0; BC
Vilf6B 1-KOT'SO 3 2-5; BC Noorbeek
2-Op de Klos 4 0-7; LB Eysden l-'t
Diekske 1 5-2; St.-Gerlach-BC Banholt 2
2-5. C2-C: BC Heer 4-De Keizer 2 2-5;
OO Heer'4l 2-BAM 1 4-3; MBV 3-De
Ketsers 1 3-4; BC DAS 2-Ulestraten 4
0-7; OO Itteren l-'t Heukske 1 0-7. C2-D:
BC Heugem I-La Berceuse 2 0-7; BC
Wolder's6 l-OO Itteren 2 2-5; MBV 2-BV
Nazareth 1 7-0; De Keizer 3-BC Rhein-
gold 2 5-2; Vriendenkring 2-BC Sjaan 2
2-5. C2-E: BC Keer 2-Aayt Wolder 1 1-6;
BC Victorie 1-BAM 2 2-5; De Ketsers
2-Voliere/KOT 1 2-5; La Berceuse
3-DOT 1 5-2; BC Bunde 2-BC Sabena 1
2-5. C3-A: De Bookvink 1-BC Wolder's6
2 9-0; BC Rheingold 3-BC Borgharen 1
7-2; B'home Jose-BC Eijsden 1 5-4; OÖ
Itteren 3-Den Duuker 1 5-4; LB Eijsden
2-Aayt Wolder 2 3-6; BC Oost 1-vrij.
C3-B: BC Geulle-La Berceuse 4 3-6;
Aayt Wolder 3-BV Nazareth 2 0-9; Vo-
liere/KOT 2-MBV 4 7-2; BAM 3-BC
Rheingold 4 4-5; BC DAS 3-DOT 2 5-4;
BC Eendracht 2-De Bookvink 2 7-2.
C3-C: Klavertje Vier 2-00 Heer'4l 3 6-3;
BC Eijsden 2-BC Banholt 3 5-4; KOT'SO
4-Op de Klos 6 7-2; Mergelland 1-Con-
cordia 1 4-5; BC Sjaan 3-vrij; BC Een-
dracht-vrij. C4-A: Wapen van
Berg-KOT'SO 5 7-2; Klavertje Vier 3-BC
Heugem 2 4-5; BC Oost 2-LB St.-Geer-
truid 3 2-7; 't Diekske 2-BC Noorbeek 4
2-7; Concordia 2-BC Rheingold 5 5-4;
Altyd Raak 2-De Haverput 2 5-4. C4-B:
BC Rheingold 6-Den Duuker 2 5-4; De
Haverput 3-BAM 5 7-2; BV Nazareth 3-'t
Heukske 2 2-7; De Bookvink 3-BC Sabe-
na 2 2-7; OO Heer'4l 4-BC Victorie 2 8-1;
Vriendenkring 3-BC DAS 4 5-4. C4-C:
BC DAS 5-BAM 4 4-5; De Ridder 2-De
Bookvink 4 9-0; 't Heukske 3-BV Naza-
reth 4 7-2; DOT 3-DeKetsers 3 4-5; BCM
2-Aayt Wolder 4 7-2; C4-D: Aayt Wolder
5-DOT 4 4-5; BC Noorbeek 3-La Berceu-
se 5 2-7; LB St.-Geertruid 4-BC Oost 3
9-0; BC Heugem 3-LB Eijsden 3 7-2;
Den Duuker 3-BC Heer 5 6-3; Op de
Klos 7-vrü. C5-A: 't Diekske 3-KOT'SO 6
5-4; BV Nazareth 5-De Keizer 4 3-6; BC
Oost 4-Ulestraten 5 7-2; LB Eijsden
4-vrij. C5-B: Concordia 3-De Ketsers 4
5-4; Vriendenkring 4-Mergelland 2 0-9;
BC Eysden 3-LB St-Geertruid 5 4-5; OO
Heer'4l 5-BC Noorbeek 5 4-5; La Ber-
ceuse 6-Klavertje Vier 4 3-6. Drieban-
den-A: BCM 1-MBV 1 2-5; BC Oost-t
Heukske 1 5-2; Wapen van Berg 2-00
Heer'4l 1 5-2; Vriendenkring 1-BC Eijs-
den 2 7-0; BC Noorbeek-vrij. Drieban-
den-B: BC Rheingold 1-BV Nazareth
5-2; Voliere/KOT-De Keizer 1 1-6; BC
Sjaan-Wapen van Berg 1 3-4; MBV
2-KOTSO 5-2; 't Heukske 2-BCM 2 5-2.
Driebanden-C: BC Eijsden 1-MBV3 2-5;
Ulestraten-Vriendenkring 2 2-5; OO
Heer'4l 2-B'home Jose 5-2; BC DAS-BC
Heer 5-2; De Keizer 2-BC Rheingold 2
5-2.

sport

Thuisrijder Erie- Willemsz Geeroms zet te tevergeefs drie paarden in

Bert Romp op herhaling
Van onze correspondent

TOINE RAMAEKERS
lt

OfEERT - Met zijn paard Waldo E herhaaldeBert Romp in het
centrum van Dressuur en Springstal De IJzeren Man

■jn Weert zijn overwinning in de Grote Prijs van de Stad Weert.
UPe 5000 gulden die de 33-jarige springruiter met zijn zege ver-
geiende, bracht hij zijn totale winstsom in Weert op 10.600 gul-
Pen en reisde dus met een prettig gevoel en goed gevulde
Portemonnee af naar Goirle om daarvoldaan het jaaraf te slui-

I fen.
Het duurde tot de zesde combinatie
voor de eerste foutlozerit in deGro-
te Prijs van Weert door de ruim
3000 toeschouwers toegejuicht kon
worden. Die eer viel te beurt aan de
in Weert goed presterende Henk
van Pol met zijn paard Hilton. Toch
kon parcoursbouwer Theo van
Vugt pas echt opgelucht van zyn
stoel opstaan toen naast Gerrit
Veenman ook nog Jack Neefs door
mochten naar de barrage. De ru-
briek was gered.

Voor het publiek was ,de barrage
echter pas compleet toen ook Sven
Harmsen, Ernest Kwint en Bert
Romp foutloos waren gebleven. Dat
op dat moment thuisrijder Erie Wil-
lemsz Geeroms met zijn drie paar-
den iedere keer door een springfout
uit de wedstrijd was gewipt, was
welliswaar jammer, maar voor de
spanning niet meer doorslagge-
vend.

Als laatste starter deed Bert Romp
wat er van hem werd verwacht. Hij
had gezien hoe de een na de ander
in de fout was gegaan en dat alleen
de jarige Jack Neefs (hij werd 27)
met de hengst Barok KB foutloos
was gebleven. Geroutineerd en be-
ter voorwaarts dan tijdens de eerste
omloop, reed Romp zijn Waldo ver-
volgens naar de zege. De 4000 gul-
den, horend bij de tweede prijs, was
overigens wel een leuk verjaardags-
cadeautje voor Neefs.

Natuurlijk was Geeroms teleurge-
steld. Twee keer versperde immers
de laatste steilsprong hem de weg
naar de barrage. „Jekunt altijd naar
excuses zoeken maar de balk viel
gewoon. Ik baal wel als een stier."
De hindernis die Geeroms in de

weg stond, hield ook Wout Jan van
derSchans uit de barrage. Toch was
hij wel tevreden. „Ik heb hier goed
verdiend en mijn paarden sprongen
prima. Na Leeuwarden en Maas-
tricht sluit ik voor mijn gevoel dit
jaar goed afen verwacht ik veel van
1992. Nee, geen olympische ambi-
ties, maar een goed springjaar."
Met zijn zege volgde Bert Romp het

goede voorbeeld van zijn leerling
Marcel Willems. Met de door hande-
laren felbegeerde Caicos reed de
pas 18-jarige Echtenaar op schitte-
rende wijze naar de overwinning in
de finale van de 1.40 mtr. Marcel
Willems heeft in zijn junioren tijd
een goede leerschool gehad bij
Romp. In die periode maakte hij
ook deel uit van de Nederlandse

equipe en behaalde hij de zege in de
Grote Prijzen van Eindhoven en
Rome. Nu hij zelfstandig verder
gaat plukt hij de vruchten van de
goede leerschool bij Romp die ove-
rigens met Arizona tweede werd
achter Willems terwijl Henkvan der
Broek op de derde plaats eindigde,
Met Jogger schreefRomp ook de fi-
nale van de 1.30 op zijn naam.

" Henk van der
Broek leverde met een

derde plaats een in
het oog springende

prestatie.
Foto:

JAN-PAULKUIT

PAARDESPORT
Weert. Nationaal concours hippique
Grote Prijs, finale 1,50 meter, na barra-
ge: 1. Romp Waldo E 0-32,65, 2. Neefs
Barok 0-34,33, 3. Harmsen Soviet Look
4-29,05, 4. Kwint Arabian 4-32,80, 5. Van
de Pol Hilton 8-28,48, 6. Veneman Rico
8-35,75. Springeoncours tabel A, 1,50 m,
na barrage: 1. Kwint/Arabian 0-36,76, 2.
Willemsz Geeroms Olympic Briljant
0-38,63, 3. Willemsz Geeroms/B.Jonggor
4-37,96, 4. Willemsz Geeroms/Jonggor II
8-40,11, 5. Romp/Waldo E 35-73,59.
Springeoncours, finale 1,40 m, na barra-
ge: 1. Willems Kaikos 0-25,37, 2. Romp/
Arizona 0-28,51, 3. Van den Brock Ca-
lypso 0-28,77, 4. Dubbeldam Lady Belle
0-29,33, 5. Van de Pol/Fade to Grey
8-26,89.
Progressief springeoncours, 1,40 m: 1.
Van der Schans Concorde 16-18,04, 2.
Van dePol/Hilton 16-18,33,3. Romp/Ari-
zona 16-19,56, 4. Van Laar Nightlife
16-20,29, 5. Willemsz Geeroms/B. Jong-
gor 16-20,68.
Mechelen. CSI. Jachtspringconcours: 1.
Frühmann B. Lamor 77,55 seconden, 2.
Delaveau W. Olympe du Tertre 78,67, 3.
Lenssens Fanny 79,71, 4. Legrand Orest
du Lac 81,30, 5. Sanchez Aleman B.
Twist la Silla 81,80, 6. Bertran de Balan-
da W. Pastis du Mesnil 82,65, 7. De-
meersman K. Calypso 82,91, 8. Philip-
paerts Opt. Grandioos 83,46, 10. Bril
Nelsius 84,45, 14. Hendrix Opt. Romina
87,03.

DAMMEN
Brussel. WK junioren, negende en voor
laatste ronde: Prosman-Paegle 2-0
Foerman-Merceron 2-0, Maximtsjoek-
Van Berkel 2-0, Thijssen-Zeliwinas Mar
dosa 2-0, Chmiel-Vipulis 0-2, Paquot
Bubbi 1-1, Delmotte-Milanese 1-1, Sha
runas Mardosa-Orie 1-1, Feldman- Mari
ni 2-0, Glaude-Kartotaroeno 0-2, Lu
barski-Grzesia 2-0.
Stand: 1/2. Foerman en Prosman 14
punten, 3. Maximtsjoek 13, 4. Vipulis 12,
5. Thijssen 11.

BOBSLEE
Königssee. Int. wedstrijden tweemans-
bob, Nationencup: 1. Dostthaler/Sehr
1.38,30, 2. Lochner/Zimmermann
1.38,35, 3. Weder/Gerber 1.38,46, 4.
Hoppe/Musiol 1.38,75, 12. Minjon/Csik
1.42,06. Er waren 27 deelnemers.

TENNIS
Hoensbroek, Cadac Consten Brey toer-
nooi: HEBI Bokhorst-van Oppen 6-4,
6-3; DEBI Snijders-Mostard 6-4, 6-2;
HEBI Horsmans - Wouters 6-2, 6-4;
DEB2 Vingerhoeds-Wouters 5-7, 6-0,
6-4; HDB de Jong/te Nyenhuis-Tim-
mers/Lamers 5-7, 6-3, 6-1; HECI D.Sis-
termans-Bastings 7-6, 6-3; DECI Ver-
hoeve-Bonnen 7-6, 6-3; HEC2 C.Sister-
mans-Loog 4-6, 7-6, 6-3; DEC2 Feijen-
Bonnen 7-6, 6-4; HDC Brasse/Coumans-
Bastings/Meertens 6-1, 6-4; DDC Wet-
zels/Wouters- Pubben/Druncks 6-2, 6-3;
HEDI H. Meuwissen-Gregoire 6-0, 7-5;
DEDI Hanssen-Pubben 2-6, 6-3, 6-2;
HED2 F.Meuwissen-Arnoldussen 6-2,
6-1; HDD M.Veenma/Kennes-R.
Veenma/Schmitz 6-4, 4-6, 6-3; DDD De-
quelle/Oude Nijhuis- Dautzenberg/
Ulrich 6-7, 7-6, 6-2; JEH Bullen-Schil-
lings 6-7, 6-1, 6-1; MEI4Hanssen-Groe-
neveld 6-3, 6-0; JDI4 Nelissen/Beckers-
Weng/Arnoldussen 2-6, 6-3, 6-3; JEI2
Philippen-Klerks 6-0, 6-3; MEI2Carels -
Hagenaars 6-2, 6-3; JDI2 Schoffelen/
Martina-Klerks/van de Burg 4-6, 7-6, 6-1;
JEIO Hennen-Cremers 6-2, 6-4; MEIO
Schols-Viehoff 6-2, 6-2; MD 10 Berben/
Carels-Starmans/Hagenaars 6-4, 6-0;

Enschede, Jeugdranglijsttoernooi
JEH: 1/2 fin Martens-v.d.Voort 6-3, 6-3
Pechler-Kersten 6-2, 6-2; fin Pechler
Martens 6-3, 4-6, 6-2;

Groningen, Elly Bogstra jeugdtoernooi:
le ronde Pelt-Riemersma 6-2, 6-2; Oonk-
Fox 6-5, 3-6, 0-6; Reijans - Scheuten 6-2,
6-2; Bruis-Valkenhoff 6-3, 6-3; 2e ronde
Pelt-Vis 6-4, 6-2; Reyans-Kampshoff 1-6,
2-6; Bruls-van Ruiten 3-6, 6-2, 6-0; 1/4 fin
Pelt-Candel 6-1, 6-2; Bruls-Stokla 6-4,
5-6, 6-5; 1/2 fin Pelt-Janssen 2-6, 6-3, 6-5;
Bruls-Schopman 6-4, 6-4; fin Pelt-Hut-
tink 5-6, 6-2, 6-3; Bruls-Sinnige 6-4, 6-4.

Leudaltoernooi
voor RKSVN

HEYTHUYSEN - Het Leudalzaal-
voetbaltoernooi van SV Heythuy-
sen in sporthal 'Aoreven' is gewon-
nen door RKSVN, dat 9 punten
haalde uit vijfwedstrijden. De eind-
tand was: 1. RKSVN 9; 2. Roggel 8;
3. Haelen 6; 4. RKVB Baexem; 5.
SWH Heibloem en 6. SV Heythuy-
sen 1 pt.

NEDERWEERT -De dames van SV
Leveroy hebben in de sporthal van
Nederweert twee toernooien ge-
wonnen. De gastvrouwen wonnen
het toernooi voor teams uit de
hoofdklasse en Leveroy 2 zegevier-
de in een regiotoernooi. De eind-
stand van het regio-toernooi: 1.
Leveroy 2; 2. RKDEV (Arcen); 3.
Reuver; 4. Linne en 5. Merefeldia
uit Nederweert. De eindstand van
het hoofdklasse-toernooi: 1. Leve-
roy; 2. Bavel; 3 SET (Tilburg); 4.
Woenselse Boys (Eindhoven); 5.
VOW (Zijtaart).
ECHT - De Willie-Bar uit Echt
heeft in sporthal De Koeweide in
Montfort het eigen zaaltoernooi ge-
wonnen, dat zaterdag werd gehou-
den. Willie-Bar II won in de finale
met 1-0 van Juliana (Konings-
bosch). Derde werd FC Riva (Ne-
derweert) en vierde DESM (Weert).

HORN - Het zaalvoetbaltoernooi
van ZVV Homerhof en KSV Hom
is gewonnen door 't Kesjotje uit
Swalmen. Tweede werd Amicitia
uit Thorn; derde Tornado uit Swal-
men en vierde Homerhof. Het vete-
ranentoernooi werd door Homerhof
gewonnen. De KSV Hom werd
tweede; RKSVW uit Wesem derde
en Haelen vierde. Het A- en C-toer-
nooi won KSV Hom. Beide keren
werd Thorn tweede.

Atletico
gebukt onder

enorme schuld
MADRID - Het einde van 1991
haalt Jesus Gil y Gil nog wel met
zijn Atletico de Madrid, maar de
kans is groot dat het doek voor de
tweede voetbalclub van Madrid
spoedig na de jaarwisseling valt. In
ieder geval is de positie van Atleti-
co's omstreden voorzitter Gil er de
afgelopen dagen niet sterker op ge-
worden. In oppositiekringen bin-
nen de club wordt gehoopt, dat Gil
snel opstapt en dat vervolgens een
oplossing wordt gevonden voor de
hoge schuldenlast van Atletico.

Hoe hoog de schulden van Atletico
precies zijn, weet niemand. Gil be-
stuurt Atletico als een despoot.
Maar volgens de laatste gegevens
van de Spaanse voetbalbond is At-
letico met een schuld van 4200 mil-
joen peseta's (80 miljoen gulden) de
club, die er in Spanje het slechts
voorstaat.

Nu is Gil ook de grootste schuldei-
ser van de club. Hij bezit 64 percent
van het aandelenpakket van de
club, goed voor 1400 miljoen pese-
ta's. Daarnaast heeft hij nog voor
een bedrag van 1000 miljoen pese-
ta's bij de club uitstaan. Dat bedrag
heeft hij geinvesteerd in dure aan-
kopen als Schuster, Futre en de in
het tweede elftal terechtgekomen
Oostenrijker Rodax.

Desondanks meende de staatssecre-
taris voor sportzaken, Javier Gomez
Navarro, vorige week, dat de tijd is
aangebroken voor een openbare
aanval op Gil. „Als de club failliet
gaat, is dat de schuld van de leden,
die maar blijven applaudiseren voor
Gil, zonder zich rekenschap te ge-
ven van wat de man allemaal in hun
naam uitspookt", aldus Gomez.

Het antwoord van Gil liet niet lang
op zich wachten. Hij schreef een
brief naar de Regeringsraad voor
Sportzaken, waarin hij aankondig-
de afstand te zullen doen van de
2000 miljoen peseta's, die de club
hem nog schuldig zou zijn. Gil zou
Gil niet zyn als hij ook niet een per-
soonlijke reactie voor staatssecreta-
ris Gomez had: „Dit soort opmer-
kingen maken deel uit van een
socialistisch complot om te voorko-
men dat ik me bij de volgende ver-
kiezingen kandidaat stel voor het
premierschap van Spanje".

Gil vecht deze week ook nog een
andere oorlog uit; die tegen de voet-
balbond. Gil blijft namelijk weige-
ren om de tv-camera's van de auto-
nome televisiestations aanstaande
zaterdag in het Vicente Calderon-
stadiontoe te laten, wanneer Atleti-
co de derby tegen Real Madrid
speelt. Gil vindt dat zijn club, verge-
leken met Real Madrid en Barcelo-
na, te weinig geld krijgt voor de
rechtstreekse uitzendingen van
wedstrijden. Slechts als de voetbal-
bond 200 miljoen peseta's (3,5 mil-
joen gulden) extra op de rekening
van Atletico overmaakt, worden de
tv-camera's toegelaten.

Niemand weet in Spanje wat er gaat
gebeuren als Gil - die overigens
door de voetbalbond geschorst is
vanwege zijn laatdunkende opmer-
kingen aan het adres van de Spaan-
se scheidsrechters - op zijn stand-
punt blijft staan. De voetbalbond zit
vast aan een contract met de auto-
nome tv-stations en die staan er op,
dat zij de wedstrijd uitzenden.

Tenzij er op het laatste moment een
compromis wordt gevonden, is een
definitieve breuk tussen Gil en de
voetbalbond onververmijdelijk. Dat
zal waarschijnlijk betekenen een
schorsing voor het leven van Gil,
maar ook een niet meer afte wente-
len faillisement van de club. Gil
lijkt het allemaalprachtig te vinden,
want hij gelooft dat het succes van
zijn ultra-rechtse pohtieke carrière
(hij werd in mei al met absolute
meerderheid tot burgemeester van
Marbella gekozen) er alleen maar
groter door zal worden.

(ADVERTENTIE)
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Dienstregeling
op oudejaarsavond.

Op oudejaarsavond krijgen al onze conducteurs,
machinisten, lokeimedewerkers en andere spoormensen
even oliebolverlof.

Houdt u er daarom rekening mee dai na ongeveer
20.00 uur de treinen niet meer rijden. Op nieuwjaarsdag
wordt het normale zondagsprogramma afgewerkt.

De conducteurs en de mensen achter het loketkunnen
u er meer over venellen. Informatie over het treinverkeer
tijdens de jaarwisseling kunt u ook telefonisch krijgen
op 30 december van 07.00 tot 23.00 uur en op 31 december
van 07.00 tot 20.00 uur.

Het nummer is 06-8991121 (veertig cent per min.).

Nederlandse Spoorwegen wenst u een prettige jaar-
wisseling en een voorspoedig 1992.

NEDERLANDSE SPOORWEGEN&&
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" WIELRENNEN - Amateurren-
ner Noël van der Leij uit Valken-
burg werd derde in een cyclocross
in Luxemburg. De Franse profes-
sional Arnould won.

Omnium-zege voor
buitenlands team

GENT - In de landen-wedstrijd op
de wielerbaan van het sportpaleis
Gent zegevierde het buitenlands
kwartet Bugno, Pieters, Kappes en
amateur Fiedler over de Belgen De
Wilde, Van Roosbroek, Van Pete-
gem en Schoefs. Er waren ruim
drieduizend toeschouwers.
Sprint: 1. Fiedler, 2. Schoefs. Tijdrit een
baanronde, 166 meter: 1. Schoefs 9,18 sec,
2. Fiedler 9.19. Ploegentijdrit 1000 meter:
1. Buitenland 1.02,77: 2. België 1.03. Pun-
tenkoers 30 ronden: 1. Buitenland (1. Pie-
ters, 2. Kappes. 6. Bugno), 2. België. Eerste
dernyrit 75 ronden: 1. De Wilde 14
min. 16,34 sec, 2. Pieters, 3. Kappes, 5. Bug-
no. Tweede dernyrit 75 ronden: I.Kappes
13.50,23, 2. De Wilde, 3. Van Petegem, 4.
Bugno. Eindstand omnium: 1. Buitenland,
2. België.

Dat het meest vooraanstaande club-
toernooi van Nederland een vervolg
krijgt, staat vast. Het evenement
heeft inmiddels een gedegen inter-
nationale faam verworven, hetgeen
er waarschijnlijk zelfs toe zal leiden
dat de Limburgse Handbaldagen op
de officiële internationale IHF-
kalender geplaatst worden. Op die
van 1992 zal de volgende editie niet
voorkomen. Omdat men uit publici-
taire gronden» wil vasthouden aan
een fïnaledag op zaterdag of zondag
en in 1992 Kerstmis op vrijdag en
zaterdag valt, zullen de volgende
Limburgse Handbaldagen zo goed
als zeker worden gehouden op 1, 2
en 3 januari 1993.

Aan de modus van drie Limburgse
clubs en vijfbuitenlandse teams zal
niet getornd worden. „Alleen is het
zaak dat het toernooi niet uit louter
absolute Europese topploegen be-
staat", zegt Henk Smeets. „Dan is
de 10l er voor de Limburgse clubs
vanaf. Net als dit jaar met SKA
Minsk en Drott Halmstadt zullen
we blijven- streven naar twee ploe-
gen van wereldformaat en drie van
iets minder kaliber". De kosten, die
verbonden zijn aan het contracteren
van dergelijke teams, blijven vol-
gens Smeets binnen de perken. „We
maken vooraf afspraken. Van dat
bedrag moeten de clubs de reiskos-
ten zelf betalen. Eenmaal in Neder-
land komen de kosten voor onder-
brenging natuurlijk op onze reke-
ning". In tegenstelling tot bijvoor-
beeld de Haarlemse Handbalweek
en het Hollandtoernooi hebben de
Limburgse Handbaldagen nog
nooit met afzeggingen op het laatste
moment te maken gekregen. Wil
Knols is verantwoordelijk voor de
internationale contacten en hij
heeft een vermoeden waar dat aan
ligt. „De laatste drie weken heb ik
dagelijks contact gehad met de
clubleiding van de vijfbuitenlandse
verenigingen. Dat schept een band
en je blijft op de hoogte van de si-
tuatie elders. Als er problemen zijn,
weet ik dat meteen. Als je maar wei-
nig van je laat horen zal een ploeg
uit pakweg Roemenië veel eerder
geneigd zijn het toernooi te laten
schieten als het niet meer exact in
hun schema past".

het weekeinde van... Gianni Bugno
DOOR WIEL VERHEESEN

GENT - Zijn regenboogtrui laat hij pas bewonderen als
hij in het sportpaleis van Gent op defiets stapt. In afwach-
ting daarvan houdt Gianni Bugno liever een shirt aan,
waarop de sponsornamen Gatorade en Chateau d'Ax de
grootste ruimte innemen. Het is op deze laatstezondag van
het jaar even wennen. Gianni Bugno kom jeniet gauw te-
gen op de piste. Er zal dan ook met flink wat bankbiljetten
gezwaaid moeten zijn om de bijna 28-jarige Italiaan, wiens
wieg overigens in het Zwitserse Brügg stond, over te halen
om zijn medewerking te verlenen aan de verlate kerstmee-
ting. Alles bij elkaar legde hij op het baantje van honderd-
zesenzestig meter amper vijfentwintig kilometer af, maar
dat gold uiteraard niet als maatstaf. Hij was ten enemale
gecontracteerd voor een omnium, waarin onder andere
enkele sprintduels, tijdritten, een puntenkoers en wedstrij-
den met derny-gangmaking waren opgenomen. Flitsend
werk, dat iets anders is dan het overwinnenvan een col of
het gedender op kasseien.

Gianni Bugno glimlachte. „Piste
goed, Bugno niet", had hij na
zijn kennismaking met de Gent-
se baan, vrijdag, tegen een
Vlaamse journalist gezegd.
„Moest ik dan soms liegen? In
Dortmund had ik het al ver-
schrikkelijk moeilijk. Pieters,
Doyle en de Rus Khrabzov, met
wie ik in de landen-omnium te-
gen een Duitse ploeg uitkwam,
hadden geen steun aan mij. De
keren, dat ik in een sportpaleis
heb gereden kan ik tellen op de
vingers van een hand. Als ama-
teur heb ik een keer deelgeno-
men aan de toekomstzesdaagse
van Milaan, maar dat is inmid-
dels ook al een jaarof acht gele-
den."

Hoeveel voor hem betaald moest
worden? „Hou het maar op twee-
honderdduizend francs, onge-
veer elfduizend gulden", zegt
iemand, die in de keuken van het
Gentse 'kuipke' thuis is. „In
Stuttgart, waar hij volgende
maand aan de zesdaagse deel-
neemt, schijnt hij evenveel per
avond te te krijgen. Het is aller-
minst astronomisch. Didi Thu-
rau kreeg jaren geleden al een
dergelijke gage en toen Greg Le
Mond als Tourwinnaar aan de
criteria begon moest er nog wel
even iets anders op tafel ko-

Gianni Bugno behoorde gisteren
tot een internationaal kwartet,
dat het opnam tegen een viertal
Belgen. De wedstrijd werd verre-
den volgens de open formule,
derhalve voor profs én amateurs.
Onze landgenoot Peter Pieters
en de beide Duitsers Andy Kap-
pes en Jens Fiedler, laatstge-
noemde als wereldkampioen
sprint bij de amateurs, waren
zijn gelegenheidsploegmakkers.
De Belgische formatie werd aan-
gevoerd door routinier Etienne
de Wilde, met aan zijn zijde Pa-
trick van Roosbroeck (geen fa-
milie van ex-prof Staf van Roos-
broeck), sprinter Erie Schoefs en
nationaal wegkampioen bij de
amateurs Peter van Petegem, die
al in een PDM-trui gehuld was.
Met andere woorden: komend
seizoen is Van Petegem teamge-
noot van Erik Breukink.

Op de praatstoel is Gianni Bug-
no geen uitblinker. Nooit ge-
weest, hetgeen hij in het 'kuipke'
nog maar eens onderstreepte
door meer aandacht te tonen
voor de omlijstende wedstrijden
van de amateurs en junioren,
dan te converseren met collega's.
Wat hij wilde heeft hij altijd lie-
ver duidelijk gemaakt met da-
den. Zijn behaalde wereldtitel
was immers al voorafgegaan
door een podiumplaats in de
Tour de France, de eindzege (in

1990) in de Giro d'ltalia, het ver-
overen van de wereldbeker en de
hoofdprijs in klassiekers als Mi-
laan-Sanremo, Wincanton Clas-
sic en San Sebastian-San Sebas-
tian. Logisch bijna, dat zon
renner twee jaar achter elkaar
het puntenklassement aanvoert
over alle wedstrijden op de inter-
nationale kalender. Niettemin,
zo schuchter als hij gisteren zijn
eerste optreden afwachtte zag
men de renner uit Carpenzago
('dertig kilometer van Milaan')
desondanks zelden. Dat zich met

een bepaalde regelmaat een jour-
nalist bij hem meldde, verander-
de hieraan nauwelijks iets.
Vriendelijk bleef hij wél, ook om
de niet-Italiaanse verslaggevers
zo goed mogelijk in zijn school-
Frans te woord te staan.

„Hij is nerveus", waarschuwde
André D'Hont, directeur van het
Gents sportpaleis al. „De baan is
voor hem iets nieuws. Zeker als
wereldkampioen wil hij niet af-
gaan. Tweede kerstdag heeft hij
weliswaar ook deelgenomen aan

een ploegen- omnium in de Dort-
munder Westfalenhalle, maar na
één optreden ben je allerminst
vertrouwd met dit soort werk. In
Dortmund had hij nog het voor-
deel van een grote baan, waarop
een wegrenner zich altijd beter
thuisvoelt dan op een kleine pis-
te zoals in Gent. Waarom wij
hem toch naar hier hebben ge-
haald? Alleen al het feit, dat je
een wereldkampioen aan je pu-
bliek kunt presenteren is iets
fantastisch. Dan nog dit. De Itali-
aan is vrijdagmorgen al gearri-

veerd. Hij heeft 's morgens ge-
traind en 's middags. Zaterdag
idem dito. Ik heb een paar keer
met hem gesproken. Hij maakt
een sympathieke indruk; geen
sprake van vedette-allures."

Zijn aanwezigheid in Dortmund
en Gent,, straks nog gevolgd door
een meeting in Grenoble en de
Zes Uren van San Sebastian,
moet men volgens Bugno vooral
zien als voorbereiding op de zes-
daagse van Stuttgart. Daar heeft

hij Guido Bontempi, de 'buffel
uit Bergamo', als koppelgenoot.

„Stuttgart heeft voor mij specia-
le betekenis. Het sportpaleis ligt
slechts enkele honderden meters
van de plek waar ik dit jaar we-
reldkampioen werd. De intense
vreugde, die ik daar beleefd heb
is niet onder woorden te bren-
gen. De regenboogtrui is iets
aparts. Je draagt het tricot een
heel jaar lang, elke dag als je er-
gens start."

Vanzelfsprekend schept de trui
ook verplichtingen buiten het ei-
genlijke koersgebeuren. Bugno:
„Ik weet niet of het elders anders
toegaat dan in Italië, maar wat ik
na het behalen van de wereldti-
tel allemaal in representatief op-
zicht op mijn programma kreeg
is ongelofelijk. Men sleepte mij
van de ene receptie naar de an-
dere en van het ene TV-optreden
naar alweer een ander program-
ma. Het hoort er allemaal bij,
maar het prettigst voelde ik mü
toch thuis in Carpenzago. Als het
seizoen eenmaal begonnen is,
ben je als renner vaak genoeg
van huis, soms wekenlang."

Over zijn programma in 1992 wil-
de hij overigens weinig kwijt.
„Ik kan er ook niet veel over zeg-
gen", verontschuldigde hij zich-
„Alles moet nog doorgepraat
worden. Ik weet alleen, dat de
hoofdsponsor van onze ploeg
(frisdrankengigant Gatorade,
red.) in alle koersen present is.
Het bedrijf is wereldomvattend,
dan is het normaal, dat de ploeg
zich ook in alle belangrijke koer-
sen presenteert. Wij hebben er
'derenners voor. Laurent Fignon,
Dirk de Wolf, Pello Ruiz-Cabe-
stany en de Colombiaan Abelar-
doRondon zijn met het oog hier-
op aangetrokken. Het zou best
wel eens kunnen, dat ik de Ron-
de van Spanje rij en de Giro d'l-
talia, waarin Laurent Fignon dan
start, links laat liggen. Eén grote
ronde vóór de Tour is meer dan
genoeg, want er zijn ook nog
klassiekers. Ik heb verplichtin-
gen op alle gebied en ik ben er
van overtuigd, dat Fignon en ik
elkaar niet in de wielen zullen
rijden, óók niet in deTour. Twee
man kunnen beter het gewicht
van een ploeg dragen dan een."
Overigens, de ploegenomnium
in Gent werd gewonnen door het
buitenlands kwartet. Bugno waS
de eerste om zijn aandeel hierin
als minimaal te kwalificeren. Het
sierde hem.

" Gianni Bugno: Jk heb in mijn loopbaan amper op een baan gereden." Foto: DRIESLINSSEN
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Problemen doemen op door enorme toeloop en sterkte deelnemersveld

Limiet is bereikt bij Handbaldagen
DOOR IVO OP DEN CAMP

SITTARD - Voor het eerst in de geschiedenis van de Limburgse
Handbaldagen verscheen gisteren het bordje 'uitverkocht' op de
deur van de sporthal in Sittard. Bijna 6500 bezoekers passeerden
gedurende drie dagen de kassa's in Beek, Geleen en Sittard. Een
aantal dat de organisatie een aardig zakcentje extra heeft opgele-
verd, maar ook voor de nodige problemen stelt. Het toernooi
dreigt door de enorme toeloop en de daarmee gepaard gaande or-
ganisatorische problemen uit zijn voegen te barsten. Bij de vierde
editie van de Limburgse Handbaldagen viel er onder het publiek
en de deelnemendeteams zelfs enige kritiek te bespeuren. Duide-
lijk is in elk geval dat de Sittardse Stadssporthal in dehuidige'

vorm niet geschikt is voor een fïnaledag met een dergelijke om-
vang.

De grootste klacht van het publiek
betrof de Sittardse accommodatie.
Weliswaar kan de Stadssporthal
bijna tweeduizend mensen bergen,
maar een aanzienlijk deel moet in
dat geval staand de wedstrijden be-
kijken. In het ergste geval, voor die-
genen die ook het duel om de ze-
vende en achtste plaats boeiend
genoeg vonden, betekende dat ze-
ven uur lang voeten en benen teiste-
ren. Een definitieve keuze voor het
sportcentrum Glanerbrook in Ge-
leen, waar 2400 mensen een zit-
plaats aangeboden kan worden, ligt
in de komende jaren voor de hand.
Het aantrekken van steeds sterkere
clubteams heeft tot gevolg dat de
organisatie met steeds meer wensen
wordt opgezadeld. Toernooiwin-
naar SKA Minsk had zo zn eigen
ideeën over etenstijden en wilde bo-
vendien op de vreemdste tijden de
zaal in voor een extra training. „We
zitten aan de limiet", erkende Henk
Smeets van de toernooi-organisatie.
„We zullen ons inderdaad moeten
gaan beraden hoe we in de toe-
komst verder gaan".

" Met SKA Minsk, hier tijdens de huldiging, hebben de Limburgse Handbaldagen een zesvoudige Europa-cupwinnaar op de
erelijst staan. Foto: peterroozen

Danny de Bie weer duidelijk in beeld
DIEGEM - Danny de Bic heeft zijn
uiterst vervelende start van het cyc-
locross-seizoen (dopingschandaal
en afhakende sponsor) vergeten of
juist gebruikt in zijn sportieve voor-
deel. De Belgische kampioen veld-
rijden won gisteren vooi* 10.000
supporters in Diegem bij Brussel de
Superprestige-wedstrijd. Het was,
na Soestduinen en Loenhout, zijn
derdezege in een week. En een zeer
overtuigende ook.

De Bic duldde de Tsjechoslowaak
Radomir Simunek tot twee ronden
voor het einde in zijn buurt en reed
toen hard bij hem weg. Zo hard

zelfs, dat de voorsprong op de eind-
streep bijna een minuut bedroeg.
De overige concurrentie moest al
veel eerder afhaken. Door dat resul-
taat schoof De Bic, die ook in Gie-
ten zegevierde, in de algemene
rangschikking op naar de. tweede
plaats achter Simunek.

De Bic ging al direct na de start in
de aanval. Na een halve ronde had
hij tien seconden voorsprong op
een groepje met onder anderen Si-
munek, Huub Kools, Thomas Fri-
schknecht en ook Roland Liboton.

Laatstgenoemde, die geen contract-
verlenging kreeg bij Tulip, maar

volgend jaarvoor een privé-sponsor
uitkomt, deed aanstekelijk zijn best
in de beginfase, maar was niet opge-
wassen tegen de krachtsexplosie
van zijn landgenoot.

Eigenlijk was alleen de huidige we-
reldkampioen Simunek in staat
weerwerk te leveren. Hij kreeg aan
het einde van de derde ronde aan-
sluiting. Halfweg koers had het
tweetal een halve minuut voor-
sprong op een achtervolgend groep-
je renners, onder wie ook nog de
Nederlanders Martin Hendriks,
Frank van Bakel en Wim de Vos. De
Tsjechoslowaak Radovan Fort, die

de tweede plaats bezette in het su-
perprestige-klassement, had al
meer dan een minuut achterstand.
Liboton gaf gedesillusioneerd op.
Naarmate de strijd vorderde, voelde
De Bic zich alleen sterker worden,
twee ronde voor het einde besloot
hij Simunek te lossen. Diens achter-
stand bedroeg na een paar honderd
meter al vijftien seconden. De Itali-
aan Daniele Pontoni, de Belgen
Janssens, Moonen en De Brauwer
en de Nederlanders Hendriks ('ik
reken op uitverkiezing voor het
WK, begin februari in Engeland') en
Van Bakel volgden op 50 seconden.
Zij konden zich nog slechts om de
overige ereplaatsen bekommeren.

Toni Nieminen
kikkerkoning
van Oberstdorf

OBERSTDORF - De Fin Toni Ni
minen heeft zondag in Oberstdc*_ chet eerste onderdeel van de vie' ■*
schansen-toernee gewonnen. L—
pas 16-jarige Nieminen werd' tjfn
'kikkerkoning' gekroond met efc-2
totaal van 229,6 punten. Hij sproi^""
117,5 en 111 meter.
De experts dichten Nieminen e<
grotere toekomst toe dan zijn b" ]
faamde landgenoot Matti Nykane
die viermaal Olympisch goud wo
De jongeman uit Lahti kreeg vo
zijn zege bijna vierduizend guide
„De Oostenrijkers zullen nu wel e<
beetje van mij geschrokken zijn
zei Nimienen. „Mijn doel is de w
reldtitel voor junioren volgend ja
in mijn vaderland." Over Olyr. ,
pisch goud in Albertville had Ni
minen het nog niet, hoewel hij w
degelijk bij de favorieten hoort.
Voor circa 30.000 toeschouwers ai
de voet van de Schattenberg wei
de 19-jarige Oostenrijker Werrt
Rathmayr tweede met 115 en 107
meter. De derde plaats was voor c
Zwitser Stefan Zünd (110 en 106
m). ,__
In de stand voor de wereldbeker
Rathmayr eerste met 70 punte
voor Nieminen (60) en Zünd (50).

Veldscholten
stopt

OLDENZAAL - Gérard Veldschd
ten gaat noodgedwongen stopp*
met wielrennen. Hij heeft voor b
komende seizoen geen nieuwe pr(
ploeg kunnen vinden. De 32-jarij
Oldenzaler reed het laatste jaarvoK—
de Duitse ploeg Telekom. De nie *-»
we ploegleider, Walter Godefro< (|
had voor hem geen plaats me(

omdat hij nog enkele Belgen me \r
nam naar Duitsland.
Als amateur boekte VeldscholtOE]
zijnbeste resultaten in tijdritten. B^vde professionals onderscheidde l-**,a,
zich meer in bergetappes en supe q0lange wedstrijden als wereldkaf T**]
pioenschappen. Zijn beste ttierkende hij in de ploeg van Peter Po cri
met ritzeges in de Dauphiné Libel jn,
en de Ronde van Zwitserland. 1 iet1985 was zestiende in de Tour <t bFrance. Vorig jaar, toen hij in Zwi leiserse dienst reed, won hij nog c erhooggewaardeerde Ronde van B [ü]
mandië. Een paar maanden gelede ewerd hij ritwinnaar in de Ronde vi 6uNederland. Het was zijn laatste vtf la.penfeit. ,:;'

sportkort
SCHAATSEN - Johann Olav Ko*r
heeft zijn eerste prijs van dit sefi
zoen binnen. De Europese en mojer
diale schaatskampioen veroverd»!
zondag in Savalen onder slechter
weersomstandigheden de Noorse tpr
tel bij de allrounders. In het klasSTO;
ment bleef Koss zijn rivèlen GeW.
Karlstad en Adne Söndral ruüN-
voor. Vorig seizoen was derangordj^
hetzelfde. Bij de vrouwen prolojl^
geerde Else Ragni Yttredal ha«
kampioenschap.
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