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Weer twee
vrachtwagens

vast in
Griekenland
ATRAS - De douane in de

plaats Patras heeft twee
h achtwagens van net transport-
hf u De Lelv in Geldermalsen« beslag genomen. Dit heeft

Jan de Lely van het be-
rM gisteren bekend gemaakt.

Eerder op de dag werd een
chauffeur van het bedrijf door de
rechtbank in Patras vrijgespro-
ken van smokkel.

De chauffeurs van de vrachtwa-
gens, Johan Botsel en John Mat-
hysen, hebben hun werkgever
via de satelliet en de fax in hun
voertuigen op de hoogte gesteld
van de inbeslagname. De lading
van de wagens bestaat, net als
die van deeerder in beslag geno-
men vrachtwagen, uit kleding
bestemd voor een bedrijf in Ma-
cedonië in het voormalige Joego-
slavië.
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SjtKELE BUIEN
\vord

e
t
en noordelijke stroming

v°erd onstabiele lucht aange-
ven waarin buien voorko-
kun ' enkele van deze buien
ca^ne^ met onweer gepaard
tyinj' ~e matige noordelijke
tot k n hierbij aantrekken
Uter achuS (windkracht 6).
Mn(j °P de dag draait de
ke I.naar een noordoostelij-
b|jjftr,chting. Ook vandaag
t»Hlr de maximumtempera-
het "et 17 graden achter bij

dde,de voor Juni- Ko"
"-aai- i<,nacht daalt het kwik
V.0r

l 2 graden.

tref* informatie be-
klim u6

hetweer in Limburg
1 u bellen 06-91122346.

Craenen moet
terugbetalen
aan Baars

Van onze verslaggever

HEERLEN - De voor het aanne-
men van smeergeld veroordeeldeG.
Craenen, ex-wethouder van Echt,
moet 17.500 gulden betalen aan we-
genbouwer J. Baars uit Klimmen.
Dat heeft de rechtbank van Roer-
mond vorige week beslist.

Baars had een vordering tegen
Craenen ingediend. Het bedrag
komt overeen met de kosten die
Baars in 1988 aan de bank van Crae-
nen betaalde. Baars had beloofd die
kosten te betalen als er een beroep
gedaan zou worden op de borgstel-
ling, die Craenen door bemiddeling
van Baars van de bank had gekre-
gen.

Wegenbouwer Baars zei gisteren de
toewijzing van de vordering te be-
schouwen als de vaststelling van
'het feit dat het niet om smeergeld
gaat.

Bij de behandeling van de vorde-
ring was Craenen noch zijn advo-
caat aanwezig. Zonder tegenargu-
menten concludeerde de recht-
bank: 'De vordering komt niet
onrechtmatig of ongegrond voor.

Gewestvoorzitter Van Zeil overweegt accountantsonderzoek

Geld aanleg golfbaan 'zoek'
DOOR JAN HENSELS EN THEO SNIEKERS

Brul! ~ De in 1986 geoPen(te openbare golfbaan in
het LS*.,Um is minima£u 360.000 gulden goedkoper geweest dan
(OZn g waartoe net Streekgewest Oostelijk Zuid-Limburg
c i"eat- °P basis van de administratie van het voormalige Re-
h0gpleschap OZL komt. Het gaat mogelijk om een nog veel
°f h t

drag' Het is onduideliJk wat met dat geld is gebeurd,
oud ,door net toenmalige Recreatieschap (sinds juni 1987
vo_r el Van het ëewest- daarvoor zelfstandig) is aangewend
Hen> zaken of projecten of dat het ergens is 'verdwe-
Wee_.De voorzitter van het streekgewest, Piet van Zeil, over-
dek 6en onafhankelijke accountant deze zaak te laten onder-

het Roorzitter Louw Hoogland van
van creatieschap, opdrachtgever
pr0; ei? verantwoordelijk voor het
Hy [ ct> weigert ieder commentaar.
o__ h , e tot twee keer toe dehoornp de haak.
cj ee. ?an in Brunssum kostte offi-
s'ef 19na ** miljoen gulden, inclu-
rijj-, "* miljoenrente en 'herwaarde-
heirt K

gronden (tot 1988)- De over-
van ?staalde alles. Van het bedrag
cliisj J mi .oen was zes miljoen (in-
stemt rente en een stuk btw) be-
hole„, Voor de aanleg van de 18
2°ne t?311 en bijbehorende groen-
over' Pat vormde al een enorme
gera gCnryding van het aanvankelijk
Van kostenbedrag, volgens
<Joor 7*cded voor een belangrijk deel
n°g e er destiJds in Nederland
leggJ*een ervaring was met het aan-n van golfbanen op mijnsteen.

Het Recreatieschap begrootte de
aanlegkosten van de golfbaan in
1982 nog op 2,2 miljoen, terwijl het
bedrag van de aanbesteding in ok-
tober 1984 volgens het ministerie
van Landbouw, de belangrijkste
subsidiegever, al op bijna drie mil-
joen uitkwam. Heidemy raamde
overigens begin 1984 de kosten al
een miljoen hoger. 'Landbouw'
komt in de eindafrekening op 23
december 1986 uiteindelijk tot een
totaalbedrag van vier miljoen gul-
den aan 'werkelijke kosten. Het
Recreatieschap kwam alles bij el-
kaar bijna twee miljoen hoger uit
(inclusief zes ton rente en een stuk
btw).

Zie verderpagina 17

" Schap rekende deel van
-kosten golfbaan dubbel

Volle straten na zege op Duitsers

Nederland viert
feest om Oranje

HEERLEN - Na de overtuigende
zegevan het Nederlandselftal tegen
Duitsland, barstte gisteravond om
tien uur overal in Nederland het
feestgewoel los.

Vanzelfsprekend was ook de juich 'stemming in Limburg groot. Toete
rende auto's en in oranje uitgedost
fans met vlaggen beheersten deres
van de avond in alle grotere plaat
sen het straatbeeld.

Taferelen die deden denken aai
vier jaar geleden toen Oranje voo
het laatst van de oosterburen won
Scoorde Nederland toen pas in di
slotfase, nu zorgde een bliksemstar
(goals Rijkaard en Witschge) binnei
het kwartier voor veel zekerheid.

Denemarken
De naar schatting negen miljoei
fans, die aan de tv gekluisterd wa
ren, wisten na de prachtige 3-1 vai
Bergkamp al ruim voor tijd dat z<
maandag opnieuw kunnen meele
ven. Dan speelt Oranje de halve fi
nale tegen Denemarken.

Maar naast de vreugde om de over
winning, uitte zich in sommige gro
te steden en grensplaatsen ook he
leedvermaak om het verlies van d>
Duitsers. In een aantal plaatse,
moesten auto's met Duitse kente
kens het ontgelden.

Nieuwstraat
Onrustig was ook rond de Nieuw
straat in Kerkrade. Twee peloton:
ME hielden de zaak, in overleg me
de Duitse politie, strak in de hand
De ME dreef de opdringende sensa
tielustigen enkele keren terug ei
verrichtte vier arrestaties. Kort voo
middernacht was het weer rustig.

Toen waren de meeste fans al lanj
naar de cafés getogen waar een car
navaleske sfeer ontstond met hogt
bieromzetten. De oprechte vreugdi
had gelukkig deoverhand.

Zie verder pagina 15

" Spanning ontlaadt
zich op straten

Rellen in
Göteborg

na wedstrijd
GÖTEBORG - Duitse voetbal
supporters veroorzaakten na de
wedstryd Nederland-Duitsland
opnieuw rellen in Göteborg.

Een groep van een paar honderd
vandalen bestookte rond mid
dernacht de Nederlandse bier
tent in het Hedenpark met vuur-
pijlen en stenen.

De Zweedse politie rukte mas
saai uit. Het' kostte de Neder
landse politiedelegatie in Göte
borg steeds meer moeite he1
Oranje-legioen in bedwang tt
houden.

Bij het ter perse gaan van dezt
krant was de situatie nog on
overzichtelijk.

Zie verder pagina 22

" Duitsefans slopen
binnenstad Göteborg

Meer samenwerking Nederland en Suriname

Venetiaan tevreden
over Raamverdrag

DEN HAAG - De Surinaamse pre-
sident,Ronald Venetiaan zei, 'tevre-
den' te zijn over het gisteren afge-
sloten Raamverdrag voor nauwere
en bredere samenwerking met Ne-
derland en over het daaraan gekop-
pelde protocol. Daarin is door
Nederland een bedrag van een mil-
jard gulden beschikbaar gesteld
voor de financiering van het door
Suriname uit te voeren structureel
aanpassings- en ontwikkelingspro-
gramma.

„We hebben een resultaat bereikt
waarmee het Surinaamse volk te-
vreden kan zijn. Nu kunnen we de
problemen die moeten worden
overwonnen, beter aan", aldus Ve-
netiaan.
Het Raamverdrag werd vele uren
later ondertekend dan verwacht,
doordat de onderhandelingen over
met name het protocol moeizaam
verliepen. Over die vertraging zei
Venetiaan dat deze ontstond omdat
'we in de tijdsplanning niet erg rea-
listisch zijn geweest. Voor de afron-
dende onderhandelingen waren
gisteren twee uur uitgetrokken. Het
Raamverdrag had om elf uur onder-
tekend moeten worden. Het werd
uiteindelijk tegen drie uur 's mid-
dags.
In tegenstelling tot eerdere berich-
ten uit Paramaribo was Venetiaanzelf ook een van de ondertekenaars.Surinaamse politici wezen er eerder
op dat de status van president an-
ders is dan dievan premier en pleit-

ten ervoor dat slechts ministers hunhandtekening onder het verdrag
zouden zetten. Behalve de Suri-
naamse president ondertekenden
premier Lubbers en de ministers
van Buitenlandse Zaken van beide
landen, Subhaas Mungra en Hans
van den Broek.

De een miljard gulden is afkomstig
uit het restant van de verdragsmid-
delen, zon 1,3 miljard, waaropSuri-
name nog recht had volgens het
verdrag van 1975. Dit ontwikke-
lingsverdrag, gesloten bij de onaf-
hankelijkheid van Suriname, werd
na de decembermoorden'in 1982
opgeschort, in 1987 onder beperkte
voorwaarden hervat en bij de kerst-
coup in 1990 opnieuw opgeschort.

Volgens het protokol krijgt Surina-
me 175 miljoen voor een investe-ringsprogramma, 150 miljoen voor
de opvang van ongewenste sociale
effecten van de sanering van deeco-
nomie en 300 miljoen ter stimule-ring van de particuliere produktie.

Hier vallen ook de betalingsba-
lanssteunonder en de bijdragen aan
een investeringsfonds. Er wordt 50
miljoen uitgetrokken voor de we-
deropbouw en ontwikkeüng van
het binnenland, 250 miljoen voor
onderwijs, volksgezondheid en
volkshuisvesting. Ter versterking
van de rechtsstaat en het overheids-
apparaat kan Suriname rekenen op
75 miljoen.

Oranjefeest in Göteborg

Peter Bosz, Ruud Gullit,
Adri van Tiggelen en
Marcovan Basten bedan-
ken de 15.000 Oranje-fans
na de wervelende show
tegen Duitsland. Het duel
dat Nederland dagen-
lang in de ban hield werd
een voetbaldemonstratie
met in de hoofdrol de
equipe van Rinus Mi-
chels: 3-1.
Schitterende treffers van
Frank Rijkaard, Rob
Witschge en Dennis Berg-
kamp veranderden het
Ullevi-stadion in een gro-
te oranje feesttent. De te-
gentreffer van Jurgen
Klinsmann deed geen af-
breuk aan de jubelstem-
ming.

Foto: ANP
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SCHAESBERG_ Autokino: Freejack, vr t/m zo r-I 22.15 uur, za ook 00.30 uur. L

MAASTRICHT_
Mabi: Final Analysis, dag. 21.15 --I uur, vr t/m zo ook 18.30 uur, za E

-i zo wo ook 14.30 uur. My cousin r
Vinny, dag. 21.15 uur.vr za zo

3 ook 18.30 uur, wo za zo ook 14.30 [
uur. Raise the red lantern, dag._J 21.15 uur, vr t/m zo ook 18.30 L-. uur, za zo wo ook 14.30 uur. p

-' Stop! or my mom will shoot, *"
] dag. 21.15 uur, vr t/m zo ook £18.30 uur, za zo wo ook 14.30 uur.
J Ciné-K: De Noorderlingen, dag. C
-, 21 uur. Cinema-Palace: Basic r-I Instinct, dag. 18 en 21.15 uur, za L
-i zo wo ook 14.30 18 21.15 uur. r-1 KufTs, dag. 19 en 21.30 uur. Beet- L
|] hoven, dag. 19 uur, vr za ook [

21.30 uur, za zo wo ook 14 enJ 16.30 uur. Shining Through, zo L
—i t/m do 21.15 uur. Sneeuwwitje r

en de zeven dwergen, za zo wo
] 14 en 16.15 uur. Lumière: Trust, [

dag. 20 uur. Barton Fink, dag.__] 20.30 uur. The Lover, dag. 22 C
-. uur. Millers Crossing, vr za 23 ■-—' uur. I-

H [
3 [
3 Aè^«^M[

-, # Mac Culkin ,
3 in 'My Giri'. [

GELEEN
-i Roxy: Basic Instinct, dag. 20.30 r-1 uur. My cousin Vinny, dag. 20.30
3 uur* [

SITTARD
3 Forum: Freedy's dead, dag. E_. 20.30 uur.Beethoven. dag. 20.30 r—I uur, za zo wo ook 14 uur. t
■n Sneeuwwitje en de zeven dwer- r

gen, za zo wo 14 uur. Filmhuis
3 Sittard: Henry V, wo 20.30 uur. |

ECHT
3 Royal-Microßoyal: The prince E
-, of tides, dag. beh. Wo 20.30 uur. r-J Father of the bride, dag. beh. Wo ■-
2 20.30 uur.

ROERMOND
3 Royal: Basic Instict, dag. 20.30 [

uur, zo ook 16.30 uur. Royaline:
J Cape Fear, dag. 20.30 uur, zo ook E

16.30 uur. r

VENLO
3 Perron 55: Szürkulet, za 20 uur, [
L 20.30 uur.
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recensie
nieuw element toe in de vorm
van een meisje dat minstens
even moeilijk in de omgang is.
Beide kinderen maken hun al-
leenstaande ouders het leven
danig zuur en zoiets schept van-
zelfsprekend een band, zowel
tussen de kinderen als tussen de
ouders. Alvorens iedereen elkaar
in de armen valt, moeten er na-

tuurlijk eerst de nodige hinder-
palen uit de weg geruimd wor-
den, waarbij met name een
hunkerende bankdirectrice die
het op de vader van Junior ge-
munt heeft, roet in het eten
gooit. Gelukkjg is de woonplaats
van de familie gezegend met een
toeristische attractie dieLiefdes-
rots heet, dus u begrijpt.

Weggelopen
Christian Slater speelt George
Kuffs, een Patrol Special tegen wil
en dank. Hij was eenrebelse school-
verlater, net weggelopen van zijn
zwangere vriendin, toen hij een dis-
trict van de Patrol Specials erfde
van zijn broer, die door een onver-
laat overhoop is geschoten. Nie-
mand heeft vertrouwen in hem, de
politiecommissaris niet, de midden-

stand niet, zijn vriendin niet en hij-
zelf evenmin. Maar de moord op
zijn broer zal en moet gewroken
worden en daarom trekt George
Kuffs toch ten strijde tegen de geor-
ganiseerde misdaad die 'zijn' wijk
bedreigt.

Kuffs is in de eerste plaats een 'co-
ming of age'-film, zon produktie
waarin de jonge hoofdrolspeler met
pijn en moeite volwassen wordt.
Ook George Kuffs raakt langzaam
maar zeker zijn wilde haren kwijt
en leert uiteindelijk zelfs de waarde
van zaken als een diploma en een
gezin erkennen. Lang voor dat mo-
ment is aangebroken is de aandacht
overigens al danig verslapt.

Wie, zoals Bruce Evans in dit geval,
diverse genres wil mengen, moet
van goede huize komen en Evans
mist duidelijk de noodzakelijke er-
varing. Met als gevolg dat de actie
te slap, de humor te flauw en de lief-
de te tam geworden is. Hopelijk
voor hem en ons lciest Christian Sla-
ter voor zijn volgende film wel eens
een houtsnijdend project.

Te zien in Cinema Palace, Maas-
tricht.

Twee pestkoppen

Meligheid troef in
'Problem Child 2'

DOOR ROB DE KAM

Een megahit van het formaat
'Home Alone' was het niet, maar
desondanks wist de eveneens
met een kinderster opgesierde
film 'Problem Child' in 1990
flink wat geld in het laatje te
brengen. Het onvermijdelijke
vervolg dat nu in Nederland arri-
veert, werd geregisseerd door
Brian Levant, wiens hondenfilm
'Beethoven' ook nog steeds in
veel vaderlandse bioscopen te
zien is. Levant voelt zich blijk-
baar thuis in het genre van de
vrijblijvende zomerkomedie.

Levant hoefde overigens niet

klakkeloos voort te borduren op
de succesformule van het eerste
deel, dat hoofdzakelijk was op-
gebouwd rond het brokken ma-
kende ventje Junior. Scenario-
schrijvers Scott Alexander en
Larry Karaszewski voegden een

" Pestkop Healy (Michael Oliver) met zijn vriendinnetje Annie (Amy Yasbeck).

Braakscène
Voor echt veel opwinding weet
Problem Child verder niet te zor-
gen, of je moet al gevoelig zijn
voor een melig soort humor dat
het midden houdt tussen Benny
Hill en John Waters. Soms lijkt
de vies- en voosheid het even op
een aangename manier te win-
nen, zoals in een massale braak-
scène op de kermis, maar regis-
seur Brian Levant houdt het aan
de te veilige kant om van Pro-
blem Child een echt prikkelend-
onsmakelijk produkt te maken.

Te zien in H5, Heerlen.

Christian Stater te goed voor 'Kuffs'
Actie te slap, liefde te tam

DOOR ROB DE KAM

Een echte ster is hij in ons
land nog niet, maar het zit er
dik in dat-ie het wordt. Vol-
gens het Amerikaanse blad
Newsweek kan de Amerikaan-
se acteur Christian Slater met
zijn 'verontrustende uitstra-
ling' zelfs tot de belangrijkste
speler van zijn generatie uit-
groeien.
Zover is het nog lang niet, want Sla-
ters onmiskenbare, van een forse
dubbele bodem voorziene charme
komt er in de meeste van zijn films
nog niet echt uit. Dat zou best eens
aan de scenario's kunnen liggen, in
de tienerkomedie 'Pump up the Vo-
lume' sneuvelde zijn rol bijvoor-
beeld door het storend moralisti-
sche verhaal. Na een aardige bijrol
in 'Robin Hood, Prince of Thieves',
mag Slater het nu opnieuw probe-
ren in 'Kuffs', een mengeling van
actiefilm, komedie en love story, ge-
regisseerd door de debuterende
Bruce Evans.
Vanaf de eerste scène is duidelijk

dat Bruce Evans eens wat anders
dan anders wilde: Christian Slater
richt zich bijvoorbeeld met regel-
maat rechtstreeks tot de camera.
Echt werken doet die humoristisch
bedoelde kunstgreep niet, het haalt
voornamelijk de vaart vit de film.
Daarin is een hoofdrol weggelegd
voor de zogenaamde Patrol Spe-
cials, leden van particuliere veilig-
heidsdiensten die sinds jaar en dag

’ recensie j
middels een pachtsysteem op com-
merciële basis politietaken verrich-
ten in San Francisco. De midden-
stand betaalt, de Patrol Special
beschermt.

" De
'verontrustende
uitstraling' van
Christian Slater,
hier met zijn
vriendin in
'Kuffs'.

film

bioscopen

HEERLEN
] Royal: Final Analysis, dag. 18 en |

21 uur. Dances with wolves, za
Z] zo 14.30 uur. Rivoli: Star Trek |—. VI, dag. 19 en 21.15 uur, za zo ,—I ook 15 en 17 uur. Maxim: Stop! '—i or my mom will shoot, dag. 18.30|—J en 20.30 uur, za zo ook 14.30 uur. 'H5: Basic Instict, dag. 14 18.45|

en 21.30 uur, za zo ook 16.15 uur._l My giri, dag. 14.15 19 en 21.15 I—I uur, za zo ook 16.15 uur.Problem *—' child 11, dag. 14.30 18.30 en t\ '—] uur, za zo ook 16.30. Beethoven, Idag. 14.30 18.30 en 21 uur, za zo
ZÜ ook 16.30 uur. My cousin Vinny,|
I dag. 18.30 uur, vr fm do ook ,—I 14.30 uur.uur. Freejack, dag. 21 I

—i uur. Sneeuwwitje en de zeven j
—' dwergen, za zo 14.30 en 16.30'] uur, wo 14.30 uur. Filmhuis de |

Spiegel: Sur, vr zo 21 uur.

Urbanus
'romantisch'

in derde
speelfilm

Van onzefilmredactie

De Vlaamse komiek Urbanus start
eind augustus met de opnamen van
zijn derde bioscoopfilm, die dit keer
door de jonge Franse filmmaker
Jean-Paul Lilienfeld wordt geregi-
seerd. De nieuwe Urbanusfilm, op-
nieuw een project van Multimedia-
producent Erwin Provoost, wordt
een adaptatie van een Frans project
met de werktitel 'Un Ange Passé.

In tegenstelling tot zijn vorige films
'Hector' en 'Koko Flanel' is het sce-
natiovan Un Ange Passé van Jeran-
Paul Lilienfeld niet speciaal voor
hem geschreven.

'Un Ange Passé' is als een soort ro-
mantische komedie bedoeld. Het
gaat over een man die toevallig in
contact komt met een mooie vrouw
die totaal ontredderd is. Om te ver-
hinderen dat ze zelfmoord pleegt,
ontfermt de man zich over haar als
een soort engelbewaarder. Samen
gaan ze drie dagen op stap. Hun
tocht brengt beiden vanuit Brussel
naar de kust. Na verloop van tijd zal
blijken dat hun ontmoeting allesbe-
halve toevallig is geweest.

" Urbanus

recept

Gepocheerde schol
met botersaus

DOOR HUUB MEIJER

Benodigdhedenvoor 4 personen: 4
schollen a 250 g, visbouillon, 140 g
boter, 80 g bloem, zout en peper.

Breng de visbouillon tegen de
kook aan en pocheer de gewassen
schollen hierin in 10-12 minuten
gaar. Neem de vissen uit de panen
houd ze warm.

Smelt 40 g boter samen met de
bloem in een steelpannetje en giet
hier al roerend 5 dl visbouillon brj,
zodat een gladde saus ontstaat.
Laat de saus op laag vuur enigs-
zins indikken en breng daarna op
smaak met zout en peper.

Neem de pan van het vuur en klop
de in klontjes verdeelde resterende
boter door de saus (monteren).

Serveer deze saus apart bij de ge-
pocheerde schol.

TIP: Als garnituur hierbij passen
uitstekend in de schil even ge-
kookte krielaardappelen, die daar-
na in hete boter even geweld zijn
en met gehakte peterselie worden
bestrooid.

Showelement
ontbreekt

nog in
Bavaria
Filmpark

Ster voor een dag
DOOR CINDY JASPERS

KIRCHHELLEN - De K-jarige
Monika Braun kwam niet meer bij
van het lachen toen ze zichzelf op
het grote doek zag. Met Götz Geor-
ge, beter bekend als Schimanski uit
de Duitse serie 'Tatert', als tegen-
speler schitterde ze in de politie-
film 'Zabou'. Het was net echt, net
als in de 'echte' film.

„Heel erg leuk," vond de scholiere
het om mee te spelen. Het ene mo-
ment ben je nog een anonieme be-
zoeker, even later ben je de ster van
de dag. Dat kan jeoverkomen in het
Bavaria Filmpark in het Duitse
Kirchhellen, vlak bij Bottrop, aan
de rand van het Duitse Roergebied,
dat onlangs de poorten opende.
Monika speelde samen met drie
vrienden en een paar andere bezoe-
kers in een videofilm, die werd op-
genomen in Studio 1 van het film-

park. Daar kregen de bez°e'ie i.
eerst een kijkje achter de schertn
van de 'echte' filmwereld, waa ge-de camara's op henzelf werden 6
richt. 'Take één. Opname, carne
loopt. Action'. l . e;
Vier voorgestructureerde sce^ji
werden apart opgenomen. -*n men
geluidsstudio werden de stern» 1

gesynchroniseerd en pas na l.as-film de montagetafel was Sepje
seerd, zagen de bezoekers d^ j

held van het Roerget> lc

Schimanski, ook meespeelde.

" En zo word je begroet in Bavaria Filmpark.

Sluier
Het Bavaria Filmpark biedt gen°f„.
om de bezoeker een dagje te boe
Studio 1; stuntarena 'Schiman*
City'; FX-Studio, een soort muS? e{-
vol filmattributen en 'sPeCl^eVef
fects' en een decor uit 'The N n
Ending Story' lichten een tipJe ■„.
de filmsluier op. Vertier kun Je
den in het ruimteschip Orion 'jhet kinderpark. En toch ontbre^
er iets aan deze jongste telg ya e\
Bavaria Film Studio's. 'Het is et
leuk, maar de vonk springt
over', vond dan ook een van " <je
zoekers. Het park biedt voldoe
informatie en vertier, maar de s ~
die het 'dagje uit' tot een '*?Vpo(l
ning' moeten maken, ontbreekt
duidelijk.

puzzel van de dag

Horizontaal: 1. schoeisel; 7. bep. onder-
richt; 11. doodop; 12. juist, zoeven; 14.
zangstem; 16. alcoholische drank; 18. mu-
zieknoot; 20. cilindervormige doos; 23.
achteruit; 25. reeds; 27. gering; 28 gevan-
genis (barg.); 30. zoen; 32. boom; 33.
kleefmiddel; 35. heerlijk; 37. op deze
plaats; 39. mannetjeseend; 41. muziek-
noot; 42. kinderspeeltuig; 44. zwarte delf-
stof; 45. oude vochtmaat; 47. Chinese
munt; 49. kwezelachtig; 52. zanggodin
(Gr. myth,.); 54. kledingstuk; 56. verf; 57.
vrucht; 59. ingewand van haring; 60. deel
v.h. lichaam; 62. ineensmelting; 64. voed-
sel; 66. bouwwerk; 68. hulpstelling, leus;
69. iridium (scheik. afk.); 71. snel; 73.
tijdsduur; 75. vrucht; 77. rimpel; 79. af-
druk, indruk; 80. bundeltje reigerveren.

Verticaal: 1. zaak (Lat.); 2. merk in wee*
of meetwerktuigen; 3. snelle gang .^paard; 4. laagfrequent (afk.); 5- z' „.
(scheik. afk.); 6. berouw; 7. oude re* fl
munt in Portugal (afk.); 8. bergruimte. ~gebogen priem; 10. klein rond teken, P^13. bloedarmoede; 15. in hoge mate;
telwoord; 19. nachtroofdier; 21. vrouvw"■>
rund; 22. veerkracht; 24. venijn; 26. t.
der werklust; 29. twist; 31. tennisterrn,
hutje; 34. open strook in een bos; 36-
-gunstig; 38. zeehond; 39. kleur; 40. OP^worpen wal; 43. gestold vleesnat, *

kansspel; 46. insekt; 48. elektr. Q^W
deeltje; 50. zuilengang; 51. bewustzijn. ~
grote watermassa; 55. klein soort pa |.
57. stier; 58. dobber, snoer v.e. nena ;
61. beroep; 63. larve v.d. langpootl%!
65. sluitmiddel; 67. brilslang; 70- *„.
aanslag v. ijskristallen; 72. rund; 74. ..
zieknoot; 75. vrouw (afk.); 76. land"?01^.werktuig; 77. bijvoorbeeld (Fr. afk.)'
deel v.d. bijbel.
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Oplossing van gisteren

Limburgs dagblad ,

de klinkende klokken



Haaien voor
Cote d'Azur

eetl^S - Op 200 meter voor
Hye_- nd van de Franse plaats
's ccnS aan de Middellandse Zee
haajo School van ongeveer tien

dgesignaleerd-kan h t
landweer gisteren zei,

die -v °m blauwe haaien gaan,
be d

aak agressief zijn.
en meten urn tot drie

Kabinet stemt in niet voorstel CDA en PvdA

Meer controle Kamer
op Schengen-verdrag

DEN HAAG - Het kabinet is bereid
de Tweede Kamer meer wettelijk
vastgelegde zeggenschap te geven
over ontwerp-besluiten die Neder-
land binden aan afspraken met de
bij het Verdrag van Schengen over
het vrije persoons- en goederenver-
keer betrokken landen. Een wijzi-
gingsvoorstel van de regeringspar-
tijen CDA en PvdA hierover werd
gisteren door staatssecretaris Dan-
kert (Europese Zaken) goeddeels
overgenomen.

Dankert maakte alleen bezwaar te-
gen de onderdelen van dit voorstel

die volgens hem Nederland en de
andere verdragslanden in het Uit-
voerend Comité, het 'dagelijks be-
stuur van Schengen', beperken in
hun onderhandelingen door vroeg-
tijdige bemoeienis van het parle-
ment.
De Kamer wil de grootst mogelijke
zeggenschap vooraf over besluiten
in het kader van Schengen om de
democratische tekortkomingen van
dit intergouvernementele verdrag
zoveel mogelijk te beperken. Vol-
gens het CDA/PvdA-amendement
worden in principe alle ontwerpbe-
sluiten openbaar gemaakt. De Ka-
mer wil verder het recht hebben om
de eventueel door de regering ge-

wenste vertrouwelijkheid van be-
paalde informatie ter discussie te
stellen.
Dankert gaf de Kamer toe dat op
het punt van de rechterlijke toet-
sing van geschillen tussen de ver-
dragslanden voortvloeiend uit
Schengen-afspraken door het Euro-
pese Hof van Justitie in Luxem-
burg, nog verre van een bevredi-
gend resultaat is bereikt. Het en-
thousiasme hiervoor is bij andere
partners niet echt groot. Ze hebben
vooralsnog slechts ingestemd met
een studie naar de mogelijke be-
trokkenheid van het Hof.
Dankert vroeg de Kamer behoed-
zaam te opereren. Goedkeuring van
Schengen koppelen aan een bevre-
digende regeling voor rechterlijke
toetsing, zoals Wolffensperger (D66)
had gesuggereerd, wees hij van de
hand. Zelfs de suggestie van Van
Traa (PvdA) om de studie aan een
termijn, te binden, gaat volgens
Dankert te ver. Op die manieren
druk uitoefenen „wordt door de
partners niet begrepen en kan al-
leen rrïaar averechts werken", aldus
Dankert.

Deel PvdA buik
vol van kabinet

DEN HAAG - Eén op de drie
PvdA-stemmers ziet het kabinet
Lubbers/Kok liever vandaag dan
morgen verdwijnen. Maar 59
procent van diezelfde aanhang
verwacht dat de coalitie van
CDA en PvdA de volle rege-
ringstermijn uitzit. Dit leert een
gisteren gepresenteerde enquête
van het NIPO.
Van alle ondervaagden rekent
een meerderheid van 64 procent
op het voltooien van de kabi-
netsperiode van Lubbers/Kok,

25 procent verwacht een tussen-
tijdse val. 60 procent spreekt de
wens uit dat de kabinetsploeg
aanblijft, 30 procent hoopt op
een vroegtijdig afscheid. Onder
de CDA-aanhang toont 79 pro-
cent zich voorstander van voort-
zetting van de regeerperiode, bij
de PvdA-stemmers bedraagt dat
percentage 57.
Opmerkenlijk is dat onder de
VVD-aanhang de precentages
voor- en tegenstanders van aan-
blijven van het kabinet niet zo
gek veel uiteenlopen. Bij de
VVD heeft 46 procent schoon ge-
noeg van het kabinet, 46 procent
spreekt zich uit voor aanblijven.

Planningscel
In oktober moet de zogeheten plan

ningscel van de WEU van de grond
zijn getild die een halfjaar later op
volle sterkte moet zijn. Deze plan-
ningscel krijgt tot taak de coördina-
tie tussen de lidstaten te verzorgen
op terreinen als transport, logistiek,
communicatie, commando en oefe-
ningen. Het is niet de bedoeling dat
de WEU een eigen commando-
structuur krijgt.

Veel landen, waaronder Nederland
vinden dat dit tot doublures met de
NAVO zou kunnen leiden. De WEU
zal gebruikmaken van bestaande
multinationale of nationale hoofdk-
wartieren of het commando op ad
hoe-basis regelen.

Rekenkamer in jaarverslagover vervolging fiscale delicten:

'Aanpak fraude onvoldoende'
ve?Ü HAAG - Eén op de drie

belastingdelic-
ne RV?rdt volgens de Algeme-
ren mer in naar giste"

Verschenen Juniverslag
-ijk °nrechte niet strafrechte-
het Vervolëd- Oorzaken van
dat n'et vervolgen zijn het feit
de et Openbaar Ministerie
te;t

aken niet aan kan (capaci-
j^sprobleem) en het niet na-
WicM Van de aanmeldings-
dienÜ £oor de Belastin ê-
teve - e Matste registreert
doo n.s de gevallen niet, waar-
op f lnzicht in de omvang vaniraude ontbreekt.
öe Beiüjltg f astingdienst moet vermoede-
de p: raudegevallen aanmelden bij
iine(!H

Scale Inlichtingen en Opspo-
eevaii nst FIOD- In één °P drie
dien 'en gebeurt dat niet. Boven-
do oldoet een kwart van de wel
do0 j melde zaken niet aan de eisen,
Ustine\gen voorkeuren van de Be-
dat dgdl.enst. Dat is mogelijk door-
Sch;i, e r'chtlijnen ruimte voor ver-
Sela'?- 11 ,n uitleê bieden.
het n" gdienst en FIOD blijken
r-Jkst' et eens te zÜn met de belang-
lastin ricntliJn dat de ontdoken be-
boet f. meer dan 50.000 gulden
laren edragen. De belastingambte-
ken teSeven er de voorkeur aan za-
Van Vervolgen waarbij sprake is
je*Tïan\frsoonbjke verrijking, van
v°orh me* een maatschappelijke
tir. Ho eeldfunctie' (notaris, belas-
br^onsulent) ofvan herhaald mis-
adrtijn -^-nderen leggen liever een
<neer -^ratieve boete op. Dat zou
Hi.^ effect hebben en bovendien
öe ber bewijs vergen.
teitSQekenkamer noemt de capaci-
ligenJi. lemen biJ Justitie 'ontmoe-
recht i-Voor de aanmelders. De
'a(lgs r̂}jjke macht heeft weinig be-

ë voor fraudezaken; het
4an .aar Ministerie geeft voorrang
tir. e zaken met gede-
üe den-
de c ln*ster wil wel wat doen aan
Hek e *?aciteitsproblemen, maar de

amer vindt de voorgestelde
De ""egelen onvoldoende,

'isch gemene Rekenkamer is kri-
StrUct°Ver de dualistische bevels-
teti ],

U ur van de nieuw op te rich-
het mcm-mobiele brigade. Zij acht
&on °Pmerkelijk' dat de luchtcom-gen- u ~(de Groep Lichte Vliegtui-
de *' organisatorisch bij
o,l<lerC machtstrijdkrachten wordt
lee. ugebracht, terwijl het operatio-
füstp°evel bij de landmacht zal be-
de R ,

nkamer vindt dat dit '°P
elfft 7risicos met zich mee-

"^gati' baseert zich daarbij op
i^kinVe ervaringen met de samen-

en8 tussen de krijgsmachtde-
viie " aanzien van de Groep Lichte
"eiimp en- In oorlogstijd en bij oe-
l^geru 11Staat de met 92 helik°PtersStif groeP onder bevel van devel van j " in vredestijd onder be-
P6rson f luchtmacht. Materieel en
ald h behoren deels tot def /aeels tot de luchtmacht.

binnen/buitenland

DOOR ROB PETERS Advocaten bewijzen bedrog en eisen vervolging
Rijkswacht vervalste verbaal
over arrestatie Nederlanders

ANTWERPEN/DEN BOSCH -"e rechtbank in Antwerpen zal
volgende week beslissen over devervolgmg van vijfledenvan een

eigisch arrestatieteam wegensmisleiding van de rechtbank enjnensenroof. De vijf rijkswach-
ters arresteerden op 26 juni ver-
m i

jaar in het Brat,antse Acht-naal (Zundert) twee van diefstal
verdachte Nederlanders en ver-valsten het proces verbaal zoda-
Pi u de aanhouding op Bel-
gisch grondgebied in de gemeen-

K-almthout was gestitueerd.
"^strafpleiters mr F. van AlsthI,D drop en mrG.Knoops vanJf*Bossche kantoor van mr Max'moszkowicz hebben middels eengen onderzoek de overtredingvan artikel 27 van het Benelux-erarag zodanig hard gemaakt
"■« ook de Gerechtelijke politie

in België niet
JZ de feiten heen kon. In eenproces verbaal heeft commissa-

ris Van der Poorten bevestigd
dat de plaats van aanhouding op
papier 1100 meter is 'verscho-
ven.
Tijdens een besloten zitting gis-
teren in Antwerpen bleek dat de
leiding van het rechercheteam
van de rijkswacht niets heeft ge-
weten van de fraude. De Neder-
landse advocaten zullen zich dan
ook niet verzetten tegen het bui-
ten vervolging stellen van deze
rijkswachtchefs Somers, De Wit
en Aerts. Somers heeft gisteren

gezegd dat zijn mannen mogelijk
te goeder trouw hebben gehan-
deld.

De aanhouding van de twee Ne-
derlanders , die verdacht werden
van inbraken in de Belgische
grensstreek en zich daar moge-
hjk nog voor moeten verant-
woorden, is indertijd gezien door
Nederlandse getuigen. Uit hun
slaapkamer zagen zij hoe agen-
ten in burger een van de ver-
dachten uit een diepe sloot vis-
ten. Ook werden later de twee

damesfietsen waarmee de twee
zich door nachtelijk Brabant
voortbewogen op Belgisch
grondgebiedteruggevonden.

Volgens het bestaande Benelux-
verdrag is achtervolging en aan-
houding van verdachten over de
grenzen tot maximaal tien kilo-
meters toegestaan, maar dan
moeten verdachten direct na
aanhouding eerst worden over-
gedragen aan de plaatselijke
autoriteiten. De politie in Zun-
dert bevestigde dat er nooit een

dergelijk verzoek van de Belgi
sche collega's was geweest.

Van Alst en Knoops die al eerder
de minister van Justitie en de
procureur generaal in Den
Bosch mr R. Gonsalves van de
schending van het verdrag op de
hoogte hebben gesteld, hebben
gisteren de Belgische rechter ge-
wezen op de internationale con-
sequenties van het optreden van
de Rijkswacht.
De beide advocaten ('wij hebben
geen opleiding tot detective')
hebben doorgezet ondanks de
waarschuwing van Belgische
collega's dat de arm van de rijks-
wacht 'heel ver reikt.
MrVanAlst gisteren: „Deze zaak
toont aan hoe gevaarlijkhet is al-
leen af te gaan op een ambtsedi-
ge verklaring van een agent. In
Nederland mag de rechter daar-
op veroordelen in België moet
hij zelfs, tenzij vervalsing is be-
wezen. Gelukkig hebben we dat
bewijs in deze zaak kunnen leve-
ren".

Minister weer
genoemd in
zaak Cools

BRUSSEL - Het lijkt erop dat het
onderzoek naar de bijna een jaar
oude moord op de Luikse socialisti-
sche voorman André Cools in een
stroomversnelling is gekomen. Car-
lo Todarello, een Italiaanse gang-
ster, heeft tegenover de rijkswacht
bevestigd dat de Waalse oud-minis-
ter Alain van der Biest achter de
moord heeft gezeten, zo is verno-
men in Luikse gerechtelijke krin-
gen.

Todarella is woensdag in Milaan
door twee inspecteurs verhoord
naar aanleiding van uitspraken van
een detective, André Rogge, over
zijn aandeel op Cools' moord. Het
onderhoud heeft 'bijzonder interes-
sante gegevens' opgeleverd.
Rogge zelf is dinsdag gehoord door
onderzoeksrechter Véronique An-
cia over zijn uitspraken dat oud-
minister Alain van der Biest achter
de moord zat omdat Cools in bezit
'was van enkele voor Van der Biest
belastende dossiers. Van der Biest,
die zich slachtoffer acht van een
'smerig komplot', heeft alles ont-
kend.
De gerechtelijke ploeg die de zaak-
Cools onderzoekt, is in verband met
de jongste ontwikkelingen ver-
sterkt met een brigade van de Brus-
selse politie die zich met banditis-
me bezighoudt.

'Geld voor
vrijlating
gijzelaars'

TEL AVIV/BONN - Het Israëlische
dagblad Ha'aretz heeft gisteren be-
vestigd dat de Duitse regering in
ruil voor de vrijlating van de twee
Duitse gijzelaars in Libanon enkele
miljoenen voor humanitaire hulp
aan de sji'itische bevolking in het
zuiden heeft beloofd.
Het zuiden van Libanon is nooit
goed ontwikkeld geweest, maar ja-
renlange bombardementen op dor-
pen daar door de Israëlische lucht-
macht hebben het gebied weinig
goed gedaan. Bonn zou enkele tien-
tallen miljoenen guldens overma-
ken naar zuidelijke hulporganisa-
ties.
De Duitse regering blijft ontkennen
enige concessie te hebben gedaan.

Credocard voor
katholieken

DEN HAAG - In Nederland komt
een 'credocard' voor katholieken.
Met de op naam gestelde kaart laat
de houder in het openbaar zien dat
hij de principes van van het katho-
lieke geloof naleeft. „Dat betekent
dat hij bij levensgevaar geestelijke
bijstand van een. priester vraagt en
nooit zal instemmen met actieve
euthanasie", zo staat beschreven in
de bijgesloten brochure.
Het initiatief is afkomstig van de
Stichting Katholiek Nieuwsblad,
een krant die twee keer per week
verschijnt. Een eerste exemplaar
wordt volgende week uitgereikt aan
CDA-Tweede Kamerlid V. van der
Burg en aan monseigneur Bomers,
bissschop van Haarlem. De initia-
tiefnemers willen de 'credocard'
volgend jaar in de overige EG-lan-
den introduceren.

WEU krijgt troepen
voor interventies

BONN - De Westeuropese Unie
(WEU) krijgt vandaag in Bonn van
haar negen lidstaten troepen toege-
wezen die kunnen worden ingezet
in crisissituaties. Dé militaire taak
die de WEU op zich zal nemen zal
niet worden beperkt tot humanitai-
re acties en het bewaren van de vre-
de, maar zal ook kunnen bestaan uit
het met militairen middelen af-
dwingen van vrede.

Met deze besluiten zullen de minis-
ters van Buitenlandse Zaken en van
Defensie van de WEU, waarvan ne-
gen van de twaalf EG-landen lid
zijn, een eerste concrete stap zetten
om inhoud te geven aan het besluit
van de EG-top in Maastricht dat de
WEU de defensie-arm van de toe-
komstige Europese Unie moet wor-
den.
Nagenoeg alle landen zullen eenhe-
den aanmelden die voor inzet in
WEU-verband beschikbaar zijn, al-
dus een hoge functionaris van deze
organisatie. Bekend is dat Neder-
land en het Verenigd Koninkrijk de
gezamenlijke UK/NL Amphibious
Force (van beide landen een betal-
jon van ongeveer 800 man) inbren-
gen. Daarnaast melden Nederland,
het Verenigd Koninkrijk, Duitsland
en België hun nieuwe multinationa-
le luchtmobiele NAVO-divisie aan
(in totaal rond 20.000 man, waarvan
de Nederlandse inbreng, de lucht-
mobiele brigade, uit 2000 man be-
staat).
Ook Portugal zal een luchtmobiele
brigade inbrengen. Duitsland en
Frankrijk hebben het in oprichting
zijnde Eurokorps aangewezen (uit-
eindelijk 35.000 man). In totaal
komt de sterkte van de grondtroe-
pen die worden toegewezen volgens
WEU-functionarissen op tussen de
twee en drie divisies. Naast grond-
troepen zullen de lidstaten ook
luchtstrijdkrachten en marine-een-
heden ter beschikking kunnen stel-
len.

Bewoners
Sarajevo
wanhopig

SARAJEVO/BELGRADO - In de
straten vsn Sarajevo werd gister-
ochtend nog steeds gevochten en
ook de artilleriebeschietingen gin-
gen door. Plaatselijke journalisten
melden dat inwoners zelf de wa-
pens op willen nemen als een wan-
hopige laatste poging een eind te
maken aan het Servische beleg van
de Bosnische hoofdstad.

„De mensen willen niet meer leven
in een platgebombardeerd getto ert
van honger sterven. De wanhoop
neemt nu met de dag toe sinds het
laatste bestand in puin ligt", aldus
een journalist van Radio Sarajevo
Zoran Pirolic per telefoon.

In de loop van de middag luwden
de gevechten. De islamitische mili-
ties in Sarajevo gebruikten de" ge-
vechtspauze voor een hergroepe-
ring, terwijl burgers uit hun schuil-
kelders kwamen om op zoek te
gaan naar het schaarse voedsel dat
er nog in de stad is.

punt uit

Verfwapen
Het ministerie van Justitie wil
het nieuwe verfwapen, de 'Dye-
Wittness', in Nederland verbie-
den. Met dit verdedigingswa-
pen kan een groene smurrie in
het gezicht van de belager wor-
den gespoten die daardoor
niets meer ziet. Het verfpistool
is door importeur R. Verhaaff
vanuit de Verenigde Staten,
waar het wapen niet is verbo-
den, naar Nederland gehaald.
De adviescommissie voor Wa-
pens en Munitie van het minis-
terie van Justitie wil dat dit
verfpistool onder de Wapenwet
wordt ondergebracht.

Asielzoeker
Het aantal asielzoekers zal dit
jaar lager uitkomen dan de ver-
onderstelde 20.000. Minister
D'Ancona (WVC) heeft dit de
Kamer meegedeeld.

Onvruchtbaar
Het Academisch Ziekenhuis
Dijkzigt in Rotterdam lijkt suc-
ces te gaan boeken met de be-
handeling van vrouwen die
onvruchtbaar zijn door het ont-
breken van de eisprong (ovula-
tie) of door cyclusstoornissen.
Onderzoek in Dijkzigt richt
zich op de werking van een
nieuw hormoonpreparaat dat is
verkregen door recombinant
DNA-techniek. Dit middel, het
door Organon in Oss ontwik-
kelde recombinant FSH, bevor-
dert de groei en functie van
zowel eierstok als teelbal.

Amato
De president van Italië, Luigi
Scalfaro, heeft gisteren de so-
cialist Giuliano Amato be-
noemd tot kabinetsformateur.
Vertegenwoordigers van de Ita-
liaanse Socialistische Partij
(PSI) leken tot aan dinsdag wel
de laatste te zijn die in de race
waren voor de functie van for-
mateur en vervolgens automa-
tisch die van premier. De PSI
was de partij die zich naar alle
kanten - richting regeringspar-
tijen en oppositie - het onver-
zoenlijkst opstelde. Er was al-
leen de socialistische kandida-
tuur van voormalig premier
Bettino Craxi en die trok zich
woensdag terug.

Referendum
De Griekse premier Konstanti-
nos Mitsotakis heeft gisteren
tegen het parlement gezegd dat
hij het EG-Verdrag niet aan een
referendum zal onderwerpen.
In een recente opiniepeiling is
gebleken dat ruim de helft van
de Griekse kiezers voorstander
is van een referendum.

Ongeluk
Een piloot van de Griekse
luchtmacht is gisteren om het
leven gekomen toen zijn Mi-
rage-straaljager verongelukte
bij een poging twee Turkse
F-16's te onderscheppen die
het Griekse luchtruim waren
binnengedrongen. Dat heeft de
luchtmacht bekendgemaakt.

Identificatie
Het kabinet wil nog dezezomer
een wetsvoorstel voor de invoe-
ring van een beperkte identifi-
catieplicht bij de Tweede
Kamer indienen. De Raad van
State heeft woensdag advies
uitgebracht over het wetsvoor-
stel. Dat advies is nog niet ge-
publiceerd.

Ontroostbaar na bloedbad

" Familieleden van de vermoorde ANC-
aanhangers in de zwarte wijk Sebokeng
zijn ontroostbaar. Minstens 35 mensen zijn
in het zwarte woonoord, 60 km ten zuiden
van Johannesburg, om het leven gekomen
toen een groep van naar schatting 200
zwaar bewapende mannen moordend door
de straten trok. Een nog onbekend aantal
mensen raakte gewond. De precieze toe-
dracht van de slachtpartij is volgens een
politiewoordvoerder nog niet bekend, maar
ooggetuigen meldden dat de aanvallers le-

den van de Zulu-beweging Inkatha waren.
Zij zeiden ook gezien te hebben dat deman-
nen uit pantserwagens van de politie stap-
ten. Een vredesactivist in het gebied, domi-
nee Verrijn, heeft verklaard dat hij gisteren
getipt was dat er 'iets stond te gebeuren en
dat de ambulances klaar moesten staan.
Verrijn zei ook dat twee Zulu's inmiddels
bij een wraakactie via de halsbandmethode
(het slachtoffer wordt een brandende auto-
band omgehangen, red.), zijn vermoord.

Foto: EPA
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Dronkaard
3ij zijn eerste openbare optredens

est de socialistische leider zich
lor schreeuwen door de aanwe-

igheid van grote groepen Likud-
upporters, gewapend met plastic
luitjes. Maar een akkoord tussen
le twee grote partijen zorgde voor
-en rustiger atmosfeer. In Ma'alot
>rengt nog maar een handjevolLi-
:ud-aanhangers de fluit naar de
nond, tot het door de politie tot

>rde wordt geroepen.

.De afgelopen twee jaar heeft de
egering drie a vier miljoen shekel
twee a drie miljard gulden) uitge-
jeven voor de bouw van 20.000
vooneenheden in de politieke ne-
lerzettingen!"roept Rabin veront-
vaardigd. „Maar wij gaan daar
"erandering in brengen."
3e Arbeiderspartij, zegt hij, wil
'rede zonder de veiligheidvan het
and in gevaar te brengen. De
>lannen voor autonomie voor de
'alesüjnen, 'een internationale
'erplichting van Israël', zijn daar-
oe het middel. Dankbaar verwijst
iabin naar de volksheld Mena-
hem Begin, de man die in 1977 de
nacht van de Arbeiderspartij
■vernam. „Het autonomieplan is

n uitvinding van de Amerika-
i en het is geen uitvinding van

le Arabieren. Het was een voor-
tel van premier Menachem Be-un, moge hij rusten in vrede".
Gejuich.

Gebruikmakend van de hysteri-

sche stemming in Israël na de
moord op een schoolmeisje in Bat
Vam door een Palestijn uit de Ga-
zastrook, roept Rabin: „De Likud
brengt Gaza naar Bat Vam, in
plaats van de problemen op te los-
sen. Maar wie heeft er behoefte
aan Gaza?". Dat is een vraag die
traditionele Likud-stemmers tot
nadenken moet stemmen.

Bekering
Na het optreden in Ma'alot zoeft
Rabins witte Volvo naar Shlomit,
een dorp in de buurt waar zich het
wonder -van een massale bekering
heeft voltrokken. 'Ontmoeting
met vijftig gefrustreerde Likud-
activisten die dit jaar op de Arbei-
derspartij zullen stemmen' ver-
meldt het programma. In de tuin
voor een flatgebouw staan tafels
klaar met taart en frisdrank. De
leider onderhoudt zich een mi-
nuut of twintig met zijn nieuw-
bakken partijgenoten, voor hij
bliksemsnel naar de kuststad Na-
hariya vertrekt, voor een nieuwe
massabijeenkomst.

Eén van devoormalige Likud-acti-
visten die nu 'in Rabin' is, stelt
zich-voor als Albert Peretz. Albert
is veertig jaar en zegt, precies
zoals de partijpropaganda voor-
schrijft, dat de Likud hem heeft
laten stikken. „Kijk maar eens
naar de toenemende werkloos-
heid. De Likud spendeert te veel
in Judea en Samaria (de westelij-
ke Jordaanoever, red.) en wij wil-
len hier dezelfde voordelen. Ik
heb de Likud de rug toegekeerd
omdat Rabin nu de Arbeiderspar-
tij leidt. Hij is een grote persoon-
lijkheid."
Albert Peretz legt ongewild de
vinger op een gevoelige plaats.
Gefrustreerde Likud-aanhangers
stemmen in feite niet op de Arbei-

derspartij, maar slechts op de oor-
logsheld en politieke havik Rabin.
Zodra deze van het toneel zal zijn
verdwenen - en gezien zijn leef-
tijd duurt dat niet zo lang meer -
loopt de Arbeiderspartij het risico
als een plumpudding in elkaar te
zakken. Niet voor niets heeft de
partij hemel en aarde bewogen om
op de stembiljetten achter 'Arbei-
derspartij' de toevoeging 'onder
leiding van Jitschak Rabin' te la-
ten drukken.

Rabin is een havik, die leiding
moet geven aan een duiventil. De
standpunten van de lijsttrekker
verschillen in sommige opzichten
dramatisch van die van zijn poli-
tieke kader en dat kan op den
duur alleen maar leiden tot inter-
ne twist. Wat gaat er gebeuren als
de Arbeiderspartij straks moet

kiezen tussen de oppositie of deel-
name aan een regering van natio-
nale eenheid, samen met de Li-
kud?
Rabin voelt er niets voor zijn poli-
tieke carrière in de oppositieban-
ken te beëindigen. In een tv-debat
met Shamir kreeg hij deze week
de vraag voorgelegd of hij bereid
is deel uit te maken van een rege-
ring van nationale eenheid. Hij
antwoordde op een indirecte ma-
nier door te zeggen dat hij in een
regering niet afhankelijk wil zijn
van de communisten en andere
kleine Arabische partijen.

Autonomie

zijn op vereniging met het kreupe-
le moederland Albanië, gelooft
men in Griekenland niet dat de
Kosovo-Albanezen een opstand
tegen Servië zullen ontketenen,
tenzij zij vanuit het buitenland
daartoe worden aangemoedigd.
Hun streven, denkt Mitsotakis, is
meer gericht op een aaneenslui-
ting met de moslimbevolking van
'Skopje' (de nieuwe republiek Ma-
cedonië, FS) en de stichting van
een Illyrische staat. De Grieken
hameren erop dat zoiets niet mag
gebeuren. Volgens hen is het hek
van de dam, als er aan de bestaan-
de grenzen wordt getornd. Mitso-
takis benadrukt in dit'verband dat
zonder inachtnemingvan het prin-
cipe van de onschendbaarheid van
de grenzen een coëxistentie van
de volkeren op de Balkan ondenk-
baar is. Om die reden, legt de pre-
mier uit, was Griekenland van
begin af aan voor een losse confe-
deratie van onafhankelijke Joego-
slavische republieken.

Mitsotakis voorziet een hoop el-
lende, als ook in Kosovo de hel
losbreekt. Hij noemt dit gebied de
'gevaarlijkste brandhaard' op de
Balkan. Historisch gezien, zegt hij,
is Kosovo zoiets als het Mekka
van Servië, maar wel bestaat de
bevolking er voor negentig pro-
cent uit Albanezen. Griekenland
staat op het standpunt dat in het
betrokken gebied niets aan de be-
staande grenzen mag worden ver-
anderd. Dus: wel autonomie voor
de etnische Albanezen met inge-
bouwde garanties, maar geen ab-
soluut recht opzelfbeschikking.

Uitgaande van de opvatting dat de
Albanezen in Kosovo niet gebrand

Dwang
De kans dat de Arbeiderspartij en
Meretz dinsdag samen een meer-
derheid halen is nihil. En regeren
met de religieuze partijen wordt

voor Rabin een moeilijke zaak
omdat hij daarvoor weinig mede-
werking zal krijgen van Meretz,
dat zich fel verzet tegen godsdien-
stige dwang. Bovendien neigen
tegenwoordig alle religieuze poli-
tieke groeperingen naar deLikud.
Blijft over een regering van natio-
nale eenheid. Rabin is er klaar
voor. Maar Rabin weet ook dat Jit-
schak Shamir zijn huid duur zal
verkopen en alleen bereid zal zijn
mee te werken aan een eenheids-
regering als hij absoluut geen an-
dere mogelijkheid ziet. Shamir is
nog altijd niet vergeten hoe deAr-
beiderspartij in 1990 - onder lei-
ding van Shimon Peres en onder
protest van Rabin - het vorige ge-
zamenlijke kabinet verliet. In het
tv-debat noemde de premier een
regering samen met Rabin 'niet
realistisch.

binnen/buitenland

'Likud spendeert te veel geld aan politieke nederzettingen'

Israël wacht op Rabin,
maar niet op diens partij

DOOR AD BLOEMENDAAL

rEL AVIV - „De Likud

Ii |ieeft u laten stikken. Shamirj^ekommert zich niet om de
pntwikkelingssteden in Is-
raël. Hij besteedt uw belas-
jinggeld liever aan de bouw
pan politieke nederzettingen

a de andere kant van de
oene lijn, twintig minuten
len van Tel Aviv." Jit-
nakRabin, de oude nieuwe
der van de Arbeiderspartij,

[werziet verwachtingsvol zijn
';ehoor in Ma'alot, even on-
ler de grens met Libanon.
Jsraël wacht op Rabin",
ïeet het in de socialistische
verkiezingspropaganda. Of

t zo is, zal dinsdag moeten
blijken als de Israëlische be-
volking voor de dertiende
naai in haar bestaan een par-

?ement kiest.
De Arbeiderspartij is tegen een
'alestijnse staat, maar vóór Pales-
ijnse autonomie. Ze meent dat de
verkloosheid het gevolg is van de
■erspilling van belastinggeld door
Ie Likud aan 'politieke nederzet-
ingen', dat wil zeggen nederzet-
ingen in de bezette gebieden die

'an geen belang zijn voor Israëls, lefensie. Rabin wil blijven bou-
| ven op de Golan, in Oost-Jeruza-
jsm en omgeving, en in de Jor-

! laan-vallei.

3e Arbeiderspartij heeft zich dit
aar geconcentreerd op twee doel-

kepen: nieuwe immigranten, en
lëli's in armere stadswijken en
wikkelingsgebieden. De laat-een stemmen traditioneel Likud.
i onrechte, heeft Rabin hun de
-lopen weken voorgehouden

Lijdens zijn toemees door het zui-
len en noorden van het land.

0 Het verkiezingscircus
draait in Israël op
volle toeren. Niettemin
wordt gemeld dat de
partijen tijdens hun
campagnesminder
rijkelijk hebben
gestrooid met
aanplakbiljetten dan
tijdens vorige
verkiezingen.

Foto: EPA

Schoonmaak
Na een paar diepe zuchten gaat ze
verder: „Er zouden eigenlijk
188.000 mensen geëvacueerd moe-
ten worden, maar er is geen geld
voor beschikbaar. Toen de Sovjet-
unie nog bestond, kregen wij nog
enige bijdragen van andere staten.
Maar nu alle landen onafhankelijk
zijn, moet Witrusland op eigen be-
nen staan."

De gevolgen van Tsjernobyl we-
gen voor Witrusland erg zwaar.
Twintigprocent van de landbouw-
gronden is verloren gegaan. Ruim
twee miljoen mensen wonen in
besmet gebied. Slechts één pro-
cent van het gebied is schoon. De
gevolgen van het kernongeluk
blijven voor een deel onbekend.

Goroschenya vertelt over haar
broer, die in het leger is.
„Tijdens zijn diensttijd moest hij
meehelpen met de schoonmaak
van de centrale. Hij kreeg een ver-
zegelde stralingsmeter, moest die
twee weken dragen en kreeg een
nieuwe. Hij kwam niet te weten
hoeveel straling hij had opgelo-
pen. Een jaar later kreeg hij plot-
selingrecht op een lange vakantie
en op extra privileges zoals voed-
sel. Hij heeft nu hartklachten en
het gaat steeds slechter met hem.
Volgens de autoriteiten is zijn
slechte gezondheid echter niet te

wijten aan de kernramp en a)

werk in Tsjernobyl."
Goroschenya is van beroep tecfr
nisch tolk en spreekt daaromio^
Engels. Ze zet zich in voor cc»
fonds voor de kinderen van Tsjer'
nobyl. Het is een particuliere l*
stelling, die de afgelopen drie ja*
22.000 kinderen een vakantie «J
vijftien landen heeft kunnen a 3

bieden.

Griekenland kan ineens anti-Europees worden

Athene vreest nog grotere
ontreddering op de Balkan

DOOR FRITS SCHILS

HEERLEN - De Griekse minister-president Konstandinos
Mitsotakis sluit niet uit dat de burgeroorlog in Bos-nië-Hercegovina op andere delen van het voormalige Joego-
slavië overslaat en zelfs de hele Balkan in de ellende zal stor-
ten. Mitsotakis heeft dit in recente interviews met buitenland-
se media verklaard. De Griekse premier vindt dat alles in hetwerk moet worden gesteld om te voorkomen dat het inferno
zich uitbreidt over het zuidelijke deel van wat eens de Joego-
slavische eenheidsstaat was. Kosovo is zijn grootste zorg.

In tegenstelling tot de opvatting in
West-Europa, namelijk dat de er-
kenning van Kroatië, Slovenië en
Bosnië-Hercegovina de totale do-
minantie van Servië heeft verhin-
derd, kritiseert Mitsotakis dege-
nen die voor een snelle versplinte-
ring van Joegoslavië hebben
geijverd. „Natuurlijk kan men vol-
keren niet tegen hun zin dwingen
blijvend samen te leven, maar
men had een behoedzamere weg
moeten volgen." De Griekse pre-
mier richt zijn pijlen met name
tegen Duitsland, dat naar zijn me-
ning veel te hard van stapel is ge-
lopen.

" PREMIER MITSOTAKIS
...mogelijk heftige
anti-EG-reactie...

Overmacht
Mocht onverhoopt een vluchtelin-
genstroom vanuit Kosovo in de
richting van Griekenland op gang
komen, dan zal Athene niet aarze-
len de noordelijke grens te sluiten.
Kwestie van overmacht vinden de
Grieken. Het land zit al met zon
kwart miljoen asielzoekers opge-
scheept. Honderdvijftigduizend

van hen zijn Albanezen. Op de
vraag of Griekenland wellicht ge-
dwongen zou kunnen worden mi-
litair tussenbeide te komen - bij-
voorbeeld wanneer' Albanië of
Turkije zich actief met Kosovo
gaat bemoeien - geeft Mitsotakis
een duidelijk antwoord: nee, tenzij
Griekenland rechtstreeks wordt
aangevallen.

Wat de reeds verscheidene malen
uitgestelde erkenning van het on-
afhankelijke Macedonië (in de
Griekse terminologie de republiek
van Skopje, FS) betreft, waar-
schuwt Mitsotakis de landen van

de Europese Gemeenschap ervoor
de Griekse bezwaren in de wind te
slaan en individueel tot erkenning
over te gaan. In dat geval vreest de
Griekse regeringsleider, ongeacht
het feit dat zijn land al jaren lang
royale financiële ondersteuning
uit Brussel ontvangt, een storm
van opwinding onder het volk en
een zeer felle anti-Europese reac-
tie. Met het oog op het 'anti-Euro-
pese virus' dat onlangs in Dene-
marken de kop opstak en het
daaraan gekoppelde gevaar van
uitbreiding over andere staten, be-
staat in Brussel dan ook de nei-
ging de kwestie van de Macedoni-
sche erkenning voorlopig te laten
rusten.

Mitsotakis gaat er vooralsnog van
uit dat de EG-landen zich houden
aan hun belofte pas tot erkenning
van Macedonië (Skopje) over te
gaan, als er overeenstemming is
bereikt over de benaming van de
republiek. De premier noemt de
noordelijke buurstaat een uiterst
fragiele constructie. Hij geeft toe
dat zij geen directe bedreiging
vormt voor Griekenland, maar wel
een gevaar oplevert voor de stabi-
liteit op de zuidelijke Balkan.
Griekenland vreest in het bijzon-
der dat 'Skopje' zijn 'expansionis-
tische propaganda' zoals die se-
dert de oprichting van de repu-
bliek doorTito en Stalin gaande is
en waarin steeds melding wordt
gemaakt van een 'Egeska Macedo-
nija' met inbegrip van Thessaloni-
ki en wijde (Griekse) omgeving,
zal worden voortgezet. Daarom, al-
dus Mitsotakis, staat Griekenland
op naamsverandering. Skopje kan
historische noch nationale argu-
menten aanvoeren om zich van de
naam Macedonië te bedienen. De
naam Macedonië is onvervalst
Grieks erfgoed. „Het buitenland
moet eindelijk eens inzien, dat het
om een gerechtvaardigde Griekse
eis gaat."

Geen geld voor noodzakelijke evacuatie

Buiten spelen taboe
Tsjernobyl-kinderen

DOOR HERMAN DAMVELD

RODEN - „Het leven in de gebie-
den die door de kernramp in 1986
met de centrale in Tsjernobyl zijn
besmet, is vreemd. In het zuiden
van Witrusland bestaan strenge
leefregels. Kinderen mogen niet in
het zand of in het bos spelen. Daar
is de straling te hoog. Ze mogen
alleen naar buiten om naar school
te lopen. Hun hele leven lang blijft
de straling hen bedreigen."

Svetlana Goroschenya uit Minsk,
de hoofdstad van Witrusland, be-
geleidt dertig kinderen tussen de
dertien en vijftien jaar die een
maand in het Drentse Roden ver-
blijven.

De kinderen komen uit Mozyr,
een plaats 20 kilometer ten noord-
westen van Tsjernobyl die zwaar
is besmet. „Volwassenen leven
daar, hoewel ze weten dat het ei-
genlijk niet kan en ook weten dat
ze geen groente uit eigen tuin mo-
gen eten, enzovoort. Ook de woon-
omstandigheden zijn benauwend.
Soms is in een flatgebouw de be-
gane grond erg besmet en onbe-
woonbaar verklaard. Op de eerste
verdieping is minder straling en
daar mogen de mensen gewoon
blijven wonen", stelt de geëmotio-
neerde Goroschenya.

Operaties
„Onze doktoren zeggen: het "goed dat deze kinderen
maand naar het buitenland ga^
Daar kunnen ze niet-besmet voe"'
sei krijgen. Dit maakt kindere"
sterker, geeft steun aan het imnj u'

niteitssysteem, zodat ze mina?
snel griep of andere ziekten k-"£gen", zegt Goroschenya, eraan to*"
voegend: „We proberen soms oo»
kinderen in het buitenland te -*
ten opereren. Wij hebben slecW
apparatuur. Bij ons slaagt slecWf
15 procent van de medische haj'
delingen, terwijl dat met g°^~
apparatuur 85 procent kan zijn-

Sprookje
„Daarnaast proberen we de me*
sen te laten zien dat ze zelf 'e*j
moeten ondernemen. Met steu
van een Duitse hulporganisa"
hebben we nu een fabriek voor <*
aanmaak van bakstenen. Tot n
toe zijn nog maar vijf nieuwe h"
zen gebouwd met de stenen uito
fabriek, maar het begin is er."
Op de vraag hoe de kinderen &c
in Roden voelen, antwoordt Got
schenya enthousiast: „Ze voe!L
zich hier als in een sprookje- **geloven bijna niet dat ze hier °hele dag buiten mogen zijn."
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POnze fauteuils zijn niet
onder de indruk van
'zwaarwegende' belasting.
En ook veelvuldig, jaren-

m |H lang gebruik brengt niet ofI nauwelijks een deukje in
.HÉ.! Ek *"lün sta-D'e'e reputatie.

van Nederland bieden wij uzon 200 fauteuils om uw
keus te maken. Dat is óók\ T-,z mooi, vindt u niet?!

Bfc - Solide, eiken haard-
w fauteuil.W Stevige kussens,

bekleed met fraaie
bloemstof. Afgewerkt

wÊÊLl^^mtiimJm^^» met rnarabou-franje.

fauteuilerie
de Cramer 154 - Woonboulevard Heerlen - Telefoon 045-754224.

VOOR ÜW .PiRSOOBtUKi' FAUTEUIL
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Vader of
geen

vader, op
Vaderdag
krijg je
iets voor

Vaderdag.

Zondag is het Vaderdag

Dan maken we het voor alle

mannen extra aantrekkelijk om
present te zijn in één van de

Holland Casino's. Want dan ligt

er bij de uitgangvoor alle vaders
en niet-vaders een presentje

klaar. Zolang de voorraad strekt
En voor de gezelligheid

neemt vader ofvader in spé zn
partner natuurlijk mee.

i

Het spreekt voor zich dat

bezoekers minimaal 18 jaar

moeten zijn, correcte kleding

dragen en een geldig legitimatie-

bewijs bij zich hebben.

Wilt u meer informatie, bel
dan 06-350.310.50 (50 et pm).

Ofweet u soms een leukere

manier om Vaderdag te vieren?

In de Holland Casino's
kom jeogen tekort.

-Hollanb
Qvsino's
AMSTERDAM - BREDA - GRONINGEN-

NIJMEGEN - ROTTERDAM - SCHEVENINGEN ■VALKENBURG - ZANDVOORT. g



Voorsiel om overtreding beleggingsregels te bestraffen
Rekenkamer verliest
zicht op ABP-gelden

Van onze redactie economie

tv HAAG - De samenwerkingsovereenkomst
gerSSn het ambtenarenpensioenfonds ABP en vastgoedbeleg-
de it°damco was strijdig met de toen, eind vorig jaar, gelden-
de Hëels voor ABp-Deleggmgen-De aanpassing van de regels
geld| rna VOlëde> heeft als gevolg dat een deel van de ABP-
ttier 611 buiten net controlebereik van de Algemene Rekenka-r]s komen te vallen.
ln hJUnj aar donderdag verschenen
vree s

rslag spreekt de Kamer de
geM Uit dat m de toekomst meer
k en .en va" het fonds buiten de Re-Kamercontrole gaan vallen.

veer°p^reenkornst, waarmee onge--
itié-tl milJarc' is gemoeid, houdt
voor ïo ABP vanaf maart dit Jaar
pjt a

, >5 procent in het aandelenka-
C1var> Rodamco NV is gaan be-
dooht en voor 20 Procent in drieove" Van Rodamco- Toen de
een eenkomst werd gesloten, was
hein k 'egëing met een "hinder-
de rß

Sbelang strijdig met de gelden-
egels voor ABP-beleggingen.

" De Rekenkamer vreest
dat de beleggingen
van het ABP,
waarvan hier het
hoojdkantoor in
Heerlen, steeds
moeilijker te
controleren worden.
Archieffoto: LD

Sancties
ken, erkingen hierover van de Re-Kamer leidden tot aanpassing

van de regels door het ministerie
van financiën. Minderheidsbelan-
gen mogen nu wel. De Rekenkamer
heeft echter op grond van de ABP-
wet alleen controlebevoegdheid bij
rechtspersonen waarin het pen-
sioenfonds een meerderheidsbelang
heeft of een overwegende zeggen-
schap kan uitoefenen.
Gelet hierop en op de te verwachten
uitbreiding van de buitenlandse be-
leggingen van het ABP, is het niet
uitgesloten dat in de toekomst meer
gelden van het pensioenfonds uit
het zicht van de Rekenkamer gera-
ken.
De Kamer vindt het jammer dat Fi-
nanciën nog niet heeft gereageerd
op de suggestie sancties tegen het
ABP te treffen als in strijd met de
beleggingsregels wordt gehandeld.

Distributie van
boeken in gevaar
SLECHT - De dis-
dre Utle van boeken
v ,'ët vanaf dinsdag
sti lg te worden
tulge'egd als de direc-
fc VanYan het Centraal
b0rekhuis in Culem-
Uj g (450 werkne-
rj a „s* niet voor maan-

ingaat op
brm.V u-matum van de
eise De bünden
CaQ

,n een 'normale
h 0 met een loonsver-
ter glriB van 4 procent,
l_n de directie de
20 ?n wil bevriezen,

iaat bestuurder J.

Verheij van de Dien-
stenbond FNV weten.

Volgens Verheij wil
de directie 5e lonen
bevriezen, zodat die
op termijn op hetzelf-
de niveau komen als
de lonen in het weg-
transport. Die zijn
ongeveer 8 tot 10 pro-
cent lager. De directie
wil uiteindelijk dat de
werknemers over en-
kele jaren onder de
cao-wegtransport
gaan vallen.
Verheij begrijpt niet

wat de directie van
het Centraal Boek-
huis bezielt. Van de
450 werknemers wer-
ken er slechts 45 als
chauffeur, terwijl de
overigen een baan
hebben als admini-
stratief medewerker
of magazijnmedewer-
ker.
Mocht de directie niet
ingaan op het ultima-
tum van de bonden,
dan zullen de boek-
handels binnen 48 uur
de gevolgen van de
staking voelen. Voor-
al de aanvoer van
schoolboeken voor
het nieuwe schooljaar
zal hard aankomen bij
de afnemers, aldus
Verheij.

beurs

Gezakt
Op dJERDAM - Philips is gisteren
vercle Amsterdamse effectenbeurs
dreu rln koers gezakt. Hoewel de
W as a woensdag een stuk harder
log'fg-lng Philips donderdag toch

onderuit tot f 29,90. HetverU j.?Vense concern was wederom
liet P meest verhandelde fonds
'^bhï1 omzet van f 14?.2 miljoen
*oper 'telling)- De traditionele kop-
§erüi K°ninklijke Olie volgde op
f65 «.* afstand met een omzet van'ö5 biljoen.

ifs tesUe meteen 's ochtends al
livea"ersPeil van f 29,60, maar datbe ia" Werd nog te laag bevonden.
u^B>Bo8r\te koers van net ■)aar "e1°P'Jh'a P

ar zat Philips dinsdag nog
_. en tientje boven, donderdag

pVerTar atht dubbeltjes.
°rd l Seneel liet het koersen-

se (jaiagere koersen zien. Na de for-
Street g van 42 punten van Wallvan 2 4

0p woensdag, de koersdaling
?ae> h Procem in Tokyo op donder-enden Punten lagere slot in

a" St Cn Ce 'aSere opening van
sterdar/eet op donderdag kon Am-
WeS na Wem-g anders dan ook de
§ere d

aar omlaag opzoeken. De la-
mal. arkoers droeg nog bij aanAlle a!dlse.

'n*ernationals sloten lager.
Nklifi? f -■"10 Prijs op f 38,10, Ko-
Hfin _,° lic zakte f 3,60 op f
52.80' P ° verloor f 3,40 op f

°P f j~n Unilever leverde f 2,70 inwist aa r, '°°* Océ-van der Grinten
tf 1 Won t

malaise te ontsnappen
?e'nek„ e dL»bbeltjes op f 71,40.
naS Kotn eed het net als woens-
bubbeiti met een winst van achtes °P f 165-
He koer!genoot Grolsch moest na, g een Pr°ng van f 6,10 op woens-
rt ndel uP terug* °ok °P de reste dauJokale markt overheersten

P H S*
?erotn °ptiebeurs was Philips we-
-or»ds.r»ds. et meest verhandelde

Hoofdfondsen v.k. s.k,
ABNAmro 42,70 42,50
ABNAmroA.inF. 80.40 80,20
ABNAmroObl.Gr.f. 179,20 179,20
Aegon 61,20 60,80
Ahold 86,60 85,80
Akzo 156,20 ' 152,80
Alrenta x 196,40 196,30
Amev eert. 53,40 53,40
Bols eert. 46,80 46,40
Buhrm.Tet. c. 49,80 49,30
CSM eert. 96,30 95,80
DAF 22,40 22,30
Dordtsche Petr. 146,60 143,20
DSM 112,60 111,70
Elsevier eert. 109,70 107,50
Fokker eert. 33,50 32,20
Gist-Broe. eert. 38,10 37,70
Heineken 164,20 165,00
Hoogovens nre 55,40 54.80
HunterDouglas 69,30 68,50
Int.Müller 68,50 68,50
lnt.Ned.Gr. c. 49,00 48,60
KLM 39,20 38,10
Kon.Ned.Papier 49,20 e 48,20
Kon. Olie 158,40 154,80
Nedlloyd 55.90 54,70
Océ-v.d.Gr. 71,20 71,40
Pakhoed eert. 44,00 43,40
Philips 31,10 e 29,90
Polygram 50,90 50,70
Robeco 95,50 94,60
Rodamco 48,50 48,30
Rolinco 93,90 92,60
Rorento 73,40 73,30
Stork 45,30 44,50
Unilever eert. 187,50 184,80
Van Ommerennre 41,40 40,80
Ver.BezitVNU 86,00 85,00
Wessanen eert. 93,10 91,90
WoltersKluwer 74,20 73,60
Avondkoersen Amsterdam
ABN Amro Hold. 42,50(42,501
Akzo 152,90(152,80)
Gist-Broc. - (38,10) .
Kon.Ohe 154,10-155,00(154,80)
Philips 29,80-30,00(29,90)

Binneni. aandelen
Aalberts Ind 53,70 53 00
ABNAmroHld.prf. 6,25 6,24
ACF-Holdingc. 34,40 34J)0e
Ahrend Groepc. 144,00 142,50
AsdOptionsTr. 9,20 %,1ü
Asd. Rubber 3,75 3,60
Ant. VerfT. , 400,00
Atag Hold. eert . 137,50 136,50
Athlon Groep 50,20 50,20
Athlon Groep nre 50,30 49,30
Aut.lnd.R'dam 82,00 82,00
BAM Groep 83,50 82,50
Batenburg 155,00 154.50
Beers 131,50 129,50
Begemann Groep 117,50 115,00
Belindo 298,40 298,40
Berkels Patent 0,88 0,88

BoerDe, Kon. 248,30 24ti,00
BoerDeWinkelb. 63,00 63,00
Borsumy Wehry 60,00 59,50
Boskalis Westm. 22,50 " 21,70
Boskalis pref. 22,70 2ljio
Braat Beheer 31,50 31^50
Breevast 8,20 8,20
Burgman-Heybroek 2700,00 270000
Calve Delft pref 800.00 80000
Calve-Delftcert 1190,00 118800
Cindu Intern. 137,00 13700
Clainundo 288.00 288^00Content Beheer 23,20 22 80
Credit LBN 29,40 29^40Crown v.G. eert. 128,20 12820
CSM 96,70 9610
DAKeert. 17,40 17^40Delft Instrum. 23,60 23^60Desseaux 43,10 43,10
Dorp-Groep 42,50 42'öOa
Draka Holding 25,50 25,30
Ecunosto 27,50 2680
EMBA 220,00 21800
Enks Holding 82,20 82! 10
Flexovit int. 59,00 a 58|50a
Krans Maas eert. 79,80 7850
FugroMcClelland 35,30 35^0Gamma Holding 109,00 109,00
Gamma pref. 5,60 560
Getronics 33,60 3300
Geveke 35,70 3s'7o
Giessen-deN. 107,00 105.00Goudsmit 38.20 3820
Grolseh 224,90 22350
GTI-Holding 224,00 223,50
Hagemeyer 132,50 13150
HALTrust B 14,20 1430HALTrust Unit 14,30 1430
HBG 210,50 209,00
Heineken Hold. 147,50 147 80
Hoek'sMaeh. 63,00 6400
HollSeaS. 0,51 049
Holl.Kloos 425,00 a 42000
HoopEff.bank 6,90 690
Hunter D.pref. 2,15
IHC Caland 73,50 72,50
Kas-Associatie 32,80 32^0Kempen & Cv 8,60 840
KleneHolding 112,00 11200
KondorWessels 31,70 3170
KBB 78,80 79,00
Kon. Sphirrk 54,80 MJOOKoppelpoort 335,00 335,00
Krasnapolsky 250,00 246,00a
Landré &GI. 49,00 49,00
Macintosh 36,70 37 50
MaxwellPetr. 124,50
Moeara Enim 1270,00 1252,00
M.ErumOß-cert. 16500,00 16400,00
Moolen Holding 33,60 32,50
MulderBoskoop 60,00
Multihouse 5,20 4,90
Naeff 525,00
NAGRON 57,80 56,70
NIB 598,00 598,00
NBMAmstelland 9,40 9 30
NEDAP 345,50 344,00 a
NKFHolding 178,50 178,50

Ned.Part.Mij 50,40 50,40
Ned.Spnngst. 7100,00 7100,00
Norit 22,50 e 22,80
Nutricia GB 145,70 145,70
Nutricia VB 158,00 156,50
Nijv-Ten Cate 113,90 111,50
OmniumEurope 8,05
Orco Bank eert. 72,00 e 72,00
OTRA 355,00 355,00
Palthe 53,00 52,00 a
PirelhTyre 27,60 26,50
Polynorm 173,00 171.00
Purcel. Fles 141,00 141,00
Randstad 46,00 45,50
Ravast 26,90 26,00
Reesink 75,20 75,00
SamasGroep 41,80 41,00
Sarakreek 13,60 13.50
Schuitema 1645,00 1645,00
Schuttersveld 56,00 56,00
Smit Intern. 37,50 37,50
St.Bankiers e 14.80 14,80
StadRotterdam c 43,00 43,00
TelegraafDe 86,80 86,50
Textielgr.Twente 89,50 89,50
Tuhp Computers 20,60 20,40
Tw.Kabel Holding 131,20 131,00
Übbink 72,70 72,70
Union 81,00 80,50
Un.Dutch Group 2,40 2,30
Vereenigde Glas 508,00 508,00
Vertocert. 30,00 30,00
Volker Stevin 62,40 62,40 "
Volmac 27,00 26,90
Vredestein 18.70 18,60
VRG-Groep 46,00 44,00
Wegener 66,00 66,00 a
WestlnvestF. 15,00 a 15,00 a
West Inv.F.wb 106,80 105,00 a
WoltersKluwer 293,00 294,00 b
Wyers 29,80 29,60

Beleggingsinstellingen
ABN AmroAand.F. 79,00 79,00
ABN AmroAlbefo 48,90 48/.0
ABN AmroAmer.F. 66,90 65,00
ABN AmroEur. F. 76,40 76,00
ABN AmroFar EF. 49,00 47,60 d
ABN AmroLiq.Gf 164,40 164,50
ABN AmroNeth.F. 90,90 89,60
Aegon Aandelenf. 34,60 34,00
Aegon Spaarplus 5.20 4,90
AldollarßFs 26,80 26,80
Alg.Fondsenbez. ' 231,00 226,00
AllianceFund 10,30 10,30
Amro North Am.F. 68,70 65,40 d
Amvabel 78,40 78,80
AsianTigersF. 67,70 67,00
AsianSelect. F. 63,50 63,00
AustroHung.F. 4,75 4,75 b
Beleg! Ned. 66,00 65,40
BemcoßentSel. 56,20
Bever Belegg. 3,25 3,25
CLN Obl. Div. F. 112,10 112,10
CLNObl.Waardef. 115,90 116,00
Delta Uoyd Inv. 31,30 30,80
DP America Gr.F. 32.70 32.40

Dp Energy.Res. 45,60
EGFlnvestm. 135,80 135,80
EMFRentelonds 71,10 71,10
Eng-Holl.Bel.Tl 10,00 10,00
Envir.Growth F. 47,60 46,00
Esmeraldapart 33,30 33,30

' Eur.Ass. Trusl 6,90 6,90
EMS Growth Fund 106,20 '106,10
EMS Income Fund 105,30 105,30
EMS Offsh. Fund 106,10 106,10
EOE Index Fnd 336,00 332.50
Euro Growth Fund 50,00 49,00
Euro Spain Fund 7,80
Far EastSAS. 58,10 58,00
Gim Global 51,20 51,00
Groeigarant 1,51 1,51
Holland Fund 75,50 75,50
Holl. Eur. Fund 50,00 49 50
Holl Obl.Fonds 127,90 127,50
Holl. Pac. Fund 93,00 9250
Holl. Sel.Fonds 86,70 86,50
lnnovest 52,60 52,60
Interbonds 518,00 518,00
Intereffekt 500 27,60 27,00
Intereffektwt 60,00 57^50
Investa part. 74,10 73^50
IS Himal.Fund $ 8,20 8,20
Jade Fonds 148,30 148,50
Japan Fund 17,30 17,10
Jap.lnd.Alpha F. 6400.00
Jap.Sect.Rat.Yen 5208,00
Korea Pac.Tr. $ 7,80 7,80
Mal.CapitalF $ 8,40 8.40
MeesObl.Div.F. 112,00 112,40
Mexico IncomeF. 22,00 22,00
MX Int.Ventures 11,20 11,20
Mondibel 77,60 77,70
NedufoA 111,00 111,50
Nedufoß 110,00 110,00
NMBDutch Fund 46,50 46,30
NMBGeldmarkt F. 55,35 55,36
NMBGlobal Fund 45,80 45,80
NMBOblig.F. 36,50 36,50
NMBSpaard.F. 102,08 102,11
NMBRentegr. F. 119,50 119,50
NMBVast GoedF. 35,30 35,20
NewAsia Fund 5,20 5,20
Nomura Warr. F. 0,50e 0,48
Obam, Belegg. 253,50 252,40
OAMFRentefonds 11,70 11,65
OrangeFund 22,50 22,40
Pac.Dimensions 87,40 87,30
Pac Prop.Sec.F 28,00 28,00
PiersonRente 114,90 114,90
Poslb.Aand.f. 51,10 51,00
Postb.Belegg.f. 57,20 57,20
PostbVerm.gr... 55,00 55,00
Prosp.lnt.HlPs 3,90
Rentalent Bel. 153.20 153,20
Rentotaal NV 35,80 35,90
RG America F. 104,00 102,50
RG Divirent F. 50,50 50.40
RG EuropeF. 101,20 100,50
RGFlorente 116,00 11600
RG Pacific F. 92,50 91,80
RG SP Groen 54,80 54,80
RG SPBlauw 51,40 51,40
RG SP Geel 48,00 47,80

Rodin Prop.J 84,00 84.00
Rohncocum.p 81,50 81,50
Schrod.lnt.Pr.F 28,60 28,60
Sc.Techs 12,50 12.50
Suez Liq.Grf. 183,80 183,90
Technology Fund 19,40 19,40
TokyoPac.Hold. 171,00
TransEur.Fund 81,70 81,30
Transpac.FYen 260,00 260,00
Um-lnvest 17.20 17,10
Umco Inv.Fund 79,10 79,50
UnifondsDM 32,70 32,30
Vaste Waard.Ned 63,50 63,50
Vast Ned , " 101,50 101,60
VIBNV 54,00 54,00
VSB Mix Fund 51,30 50,90
VSB Obl.Gr.f. 101,50 101,50
VSB Rente Fonds 105,50 105,50
WBO Intern 66,20 65,80
Wereldhave NV 110.50 110,50
Yen ValueFund 74,80 75,00
ZOM Florida F.s 36,00

Parallelmarkt
Alanheri 25,50 25,50
ABF 108,70 108.70
AustnaGl. 1082,00 1082,00
Berghuizer Papier 40,00 40,00
Besouw Van eert. 45,80 45,80
Biogrond Belegg. 10,40 10,60
Comm.Obl.F.l 99,50
Comm.Obl.F.2 99,50
Comm.Obl.F.3 99,60
De Drie Electr. 13,40 13,10
Delta Ll.Dollarf. 64.20 64^20Delta Lloyd ECU 58.90 58,60Delta Lloyd Mix 60,60 60,60
DeltaLloyd Rent 55,30 55,30Delta Lloyd Vast 52,00 52,00Dico Intern. 84,00 84,00
DOCdata 7,50 7,20
Dutch TakeOv.T. 44,70 44,00
Ehco-KLM Kleding 42^20 4220
E&LBelegg.l 72,20 71.40E&LBelegg.2 73,80 73,50
E&LBelegg.3 107,50 107,60
E&LBelegg.4 75,40 75,30
E&LKap.RenteF. 106,10 106,10
Free Record Shop 23,30 22,50
GaiaHedgel 101,40
Geld.Papiere 66,00 65,60
German CityEst. 35,20 35,40
Gouda Vuurvast 71,20 71,20
Groenendijk 37,50 36,60
Grontmij 52,50 52,50
HCA Holding 50,10 48,10
Heivoet Holding 37,60 d 37,60
Hes Beheer 46,40 45.40
Homburg eert. 0,46 0,44
Inler/View Eur. 3,80 igü
Kuhne+Heitz 39,70 39,10
LCI Comput.Gr. 4,00 4,00
Melle, van nre 47,30 47.30
Nedcon Groep 56,70 56,70
Nedschroef 84,70 84,50
NewaysElec. 8,10 8,50'
NewÉur.HtlsDM 18,00 a

Pan Pac. Winkel 10,10 10,10
Pie Medical 5,20 5,20
Simac Techniek 15.111 15,00
Sligro Beheer 55.00 55.00
SuezGr.Fund 52,00 51,70
VHSOnr. Goed 0,75 0,75
Vilenzo Int. 29,00 28.80
Welna 337,00 335,00
Wereldhave 4,10
Weweler 45,00 44,30

Wall Street
allied signal 57 54.
amer.brands 45 45
amertel.tel 42-'» 41%
amoco corp 49 48' _
asarco mc. iv _.*)■>.
bethl. steel 15% 15%
boeing co 43 42
ean.pacific 15'» 15V«
chevron 70 '/_. 69"a
chiquita 17%
chrysler 21'»
citicorp 20%
cons.edison 28.. 28'»
digil.equipm. 36'» 36'/»
dupont nemours 51% 50'/_
eastman kodak 39'/. 39a»
exxuncorp 62. 61%
ford motor 45'_ 45',_
gen.electric 76 J.» 76
gen. motors 41% 42"'»
goodyear 63% Ü2;»
hewlett pack. 65% 65V4
int. bus.mach. 94'»
int. tel.tel. 63%
kim airlines 21% 21%
mcdonnell 38% 22
merckco. 47', 47%
mobiloil ' 65. ' 64%
penncentral 21% 21'/»
philips 165» 17
primerica 37% 57%

'royal dutch 88'» 87' »
searsroebuck 38. 38%
sfe-south.pac 123» 12'»
texaco mc. 63"» 63'/_
united techn. 51% 51
weslinghouse Wh Wh
whitmancorp 12% 12.
woolworth 26. 26%

Advieskoersen
amenkdollar 1,710 1,830
austr.dollar |_27 139
belg.lrank(lOO) 5.31 5^61canad.dollar 1,420 1,540
deensekroon (100) 27,75 30.25
duitsemark (100) uojw 114.00
engelse pond 3,15 3.40
finse mark(100) 39.8Ü 42,30
franse frank (100) 32,05 34,80
gneksedr. (100) 0.84 1,04
iersepond 2.85 310
ïtal.lire(lO.DOO) 13.95 15,65
jap.yen 110.000) 135.00 141,00
noorsekroon (100) 27,35 29,85

oosLschilLOOO) 15.74 16.24
port.escudoüOOl 1.27 1,45
spaanse pes 1100) 1.71 1.87
turkse lira (100) 0.0225 0.0325
zweedse kr. (100) 29,70 32,20
zwits.fr. (100) 122.00, 126,50

Wisselmarkt
amerik.dollar 1,77005-1.77255
antill.gulden 0,9745-1,0045
austr.dollar 1,33091.3409
belg.frank(lOO) 5.4710-5.4760
canad.dollar 1.47875-1,48125
deensekroon (100) 29,225-29,275
duitsemark(100) 112,6400.112.6900
engelse pond 3.2910-3,2960
franse frank (100) 33,415-33,465
gneksedr (1001 0.8730-0.9730
hongk.dollarllOOl 22.5750-22.8250
iersepond 3,0060-3,0160
ital.liredO.OOUl 14.840-14.890
jap.yenllO.oOO) 139.420-139.520
nwzeel.dollanlOOi 0,9533-0,9633
noorse kroon (100) 28.775-28.825
oostenr.sch.(lOO) 16.0030-16.0130
port. escudosl 100) 1,3350-1,3750
spaanse pes. (100) 1,7840-1.7940
sunn.gulden 0.9725-1,0125
zweedse kr (100) 31,160-31.210
zwits.frankÜOO) 124,935-124.985
e.e.u. 2,3065-2,3115

Index Amsterdam
CBS-koersindexl 1983-100)
algemeen 211,70 208,40
id excl.kon.olie 202,00 199,70
internationals 217,00 212,30
lokale ondernem. 207,70 206,10
idfinancieel 139,10 138,40
id niet-fmanc. 273,60 271,10

CBS-herbeleggingsindex (1983-= 100
algemeen 309,80 305,00
id excl.kon.olie 278,60 275,40
internationals 330,50 323,30
lokale ondernem. 286,90 284,60
id financieel 213,10 212,00
idniet-financ. 355,90 352,60

CBS-stemmingsindex (1990-100)
algemeen 127,40 125.80
internation 142,00 139,00
lokaal 124,70 123,30
fin.instell 122,70 121,70
niel-fïnanc 124,80 123*40
industrie 135,20 133,80
transp/opsl 131,10 128,60

Goud en zilver
Goud onbewerkt 19,14019.740 vongs
19,190-19,790,bewerkt 21,340 laten,vorig.
21,390 laten.
Zilver onbewerkt 195-265, vorige 195-265.
bewerkt 310 laten, vorige 310 laten.

Dow Jones

Industrie 3.274,12

- 13,67
OPTIEBEURS

serie omzet v.k. s.k.
Abn amro pj9s 45,00 436 3,70 4,00
d'fl cjul 185.00 380 0.50 a 0,40
coc cjun 305,00 668 5,30 2,10
coc c jun 310,00 1267 1,50 0.20a
coc cjul 305.00 419 8,30 6,00
coc cjul 310,00 685 4,90 3,10
coc cjul 315,00 577 2,40 1,70
coc cjul 320,00 0,80
coc pjun 305,00 2167 0,30 1,30
coc pjun 310,00 3388 1.60 4,50a
coc pjun 315,00 1292 5,10 9,00
coc pjun 320,00 505 10,00 b 14,50
coc pjul 300,00 976 0.90 2,00
coc pjul 305,00 960 1,60 3,00
coc pjul 310,00 1232 3,10 5,20
coc pjul 315,00 661 5,50 8.70b
coc paug 300,00 385 1,40 2,80
coc paug 305,00 422 2,70 3.90
coc pjan 310,00 410 7,00 8.60b
hoog cjul 60,00 411 0,40 0,30
ing cjul 50,00 902 0,40 0,40
kim pjul 40.00 1067 1,20 2,30
phil cjul 30,00 828 2,90 1.30
phil cjul 32,50 1380 1,10 0,40
phil c okt 30,00 828 3,40 2,40
phil c okt 32,50 959 2.20 1,30
phil c okt 35,00 1228 1,10 0,70
phil c okt 37,50 3340 0,60 0,40
phil c okt 40,00 1083 0,30 0,10
phil cjan 40,00 457 0,60 0,30
phil c 093 30,00 3203 6,00 4,70
phil c 094 45,00 2896 2,00 a 1,30
phil c 095 20,00 2223 13.70b 12,90
phil c 096 35,00 2480 6,30 a 5,00
phil pjul 30,00 692 0,70 1,00
phil pokt 30,00 452 1,20 1,60
phil pokt 35,00 433 3,70 5,30
phil p093 30,00 2094 2,10 b 2,70
phil p096 35,00 1192 5,00 b 5,90
ohe cjul 150,00 454 9,30 6,80
ohe cjul 160,00 473 1,90 1,00
olie pjun 155,00 399 0,20 0,80
ohe pjun 170,00 400 12,00a 14*)
tops cjun 580,00 847 14,00b 1,20
tops c jul 580,00 505 18,50b 103
tops pjun 580,00 1835 0,90 4,00
tops pjun 590,00' 409 2.00 12,00
tops pjun 600.00 692 6,50 b 22.00
tops pjun 610,00 1026 16,00 31,00b
tops pjul 590,00 444 5,00 12,50

a laten g bieden < ei-div.
b bieden ti laten " ei-di».
c ei-claim k gedaan . h
6 ei dividend l gedaan " g
e gedaan " bieden vk slotkoers vorige dag
t gedaan i laten sk slotkoers gisteren

economie

Zoons Maxwell van
fraude beschuldigd

LONDEN - Kevin en lan Max-
Well de twee zoons van de in
november vorig jaar overledenmediamagnaat Robert Maxwell,
2ijn ln staat van beschuldiging
gesteld.Hun is samenzwering eniraude ten laste gelegd, zo heeftnet Britse bureau voor ernstige
fraudezaken (SF°) gisteren be-Kendgemaakt. De twee werden 'sochtends door de Londense poli-
üe van hun bed gelicht.

°ok Larry Trachtenberg, advi-seur van Maxwell, is in staat vanbeschuldiging gesteld. Hij zouzich, evenals Kevin Maxwell,°ok nog aan diefstal hebben
SPnldlg gemaakt- aldus het
*°- Trachtenberg was, evenals

de twee broers, directeur van Bi-shopsgate, de investeringsmaat-
schappij die een groot deel vande pensioengelden van de Max-well-bedrijven beheerde.
De beschuldigingen die gisteren
zijn geuit houden verband met
de malversaties die Robert Max-
well pleegde. Na de dood van
Maxwell bleek diens media-

imperium onder zware schulden
gebukt te gaan. Om de financiële
problemen te verlichten, plun-
derde Maxwell de kas van de
pensioenfondsen van zijn bedrij-
ven.
Met een bedrag van 450 miljoen
pond sterling (f 1,5 miljard) on-
dersteunde hij de koers van de
aandelen van enkele van zijn be-
drijven. Die aandelen dienden

als waarborg voor bankleningen,
maar waren sterk in koers ge-
daald met als gevolg dat de ban-
ken meer garanties eisten.

lan en Kevin hebben nauw met
hun vader samengewerkt. Onder
enkele van de omstreden trans-
acties staan ook hun handteke-
ningen. De twee zoons trokken
zich terug uit de bestuurlijke ac-
tiviteiten in het erfgoed van hun
vader toen de omvang van de
malversaties duidelijk werd.
Kort geleden werd bekend dat
de gebroeders beleggers wilden
interesseren om ongeveer tien
miljoen pond (bijna f 33 miljoen)
te steken in een nieuwe media-
onderneming.

Coberco en Friso Domo over samenwerking.

'Te weinig aanleiding
voor totale zuivelfusie'
ZWOLLE - De directies van Cober-
co en Friesland Frico Domo zijn tot
de conclusie gekomen dat er op dit
moment onvoldoende aanleiding is
om over te gaan tot een volledige
fusie. Wel zijn-er mogelijkheden tot
samenwerking op deelterreinen tus-
sen de beide zuivelcooperaties. De-
ze mogelijkheden worden nader
onderzocht.

Dit hebben Coberco en Friesland
Frico Domo gisteravond tijdens een
persconferentie in Zwolle bekend-
gemaakt.

De verwachting, dat op langere ter-
mijn - mede gelet op de ontwikke-
lingen in de zuivel - een fusie voor-
delen met zich zal meebrengen, is
bevestigd door het onderzoek dat
beide ondernemingen hebben inge-
steld. Maar op korte en middellange
termijn zijn er niet genoeg zekerhe-
den dat de fusie voordelen zou ge-
ven en daarmee een belangrijke
bijdrage zou kunnen leveren aan
een continu goede melkprijs.

Gedurende het onderzoek zijn bei-
de bedrijven naar elkaar toege-

groeid. Werkgroepen, samengesteld
uit medewerkere van beide onder-
nemingen, hebben 'de mogelijkhe-
den van een fusie onderzocht. Hier-
uit is gebleken, dat op een aantal
terreinen zeker sprake kan zijn van
voordelen van samenwerking op
korte en middellange termijn.

Samenwerking op deelgebieden
lijkt dan ook mogelijk. Hierbij
wordt gedacht aan consumptie-
melk, condens en activiteiten op de
Duitse markt.

Coveco diep in
de rode cijfers

VELP - De overcapaciteit bij de
varkensslachterijen in Nederland,
vorig jaar groter dan ooit, heeft de
vee- en vleescoöperatie Coveco diep
in de rode cijfers doen belanden.
Was er in 1990 op een omzet van
f 1.620 miljoen nog een nettowinst
van f 6,1 miljoen, in 1991 was er bij
een iets hogere omzet een verlies
van f 18,3 miljoen, zo blijkt uit het
jaarverslag.
De strijd om voldoende varkens de
slachterijen binnen te krijgen leid-
de voor de bedrijven vorig jaar tot
negatieve marges. De varkenshou-
ders produceerden daarbij zes pro-
cent minder dieren dan in 1990. De
belangrijkste oorzaak is een nieuwe
ziekte die zich in 1991 in Nederland
manifesteerde.

Het bleek niet mogelijk in de bran-
che afspraken te maken over een
sanering van de slachtcapaciteit. In
verband daarmee ging Coveco zijn
eigen weg. Dit jaar zal éen omvang-
rijke herstructurering plaatsvinden,
waarmee 375 arbeidsplaatsen zijn
gemoeid. Hierover vindt overleg
plaats met de bonden en de onder-
nemingsraad. Eind vorig jaar werk-
ten er bij Coveco 2.002 mensen.

Cao
De cao voor de circa 3.000
werknemers in de verslavings- Izorg (consultatiebureaus voor
alcohol en drugs) is rond. De
nieuwe cao, die loopt van 1 juli
'92 tot 1 juli '93, voorziet in een
loonsverhoging van 4 procent
bij de start van het contract.

Premievrij
Door de aanhoudend goedere-
sultaten bij het pensioenfonds
Progress van Unilever in Ne-
derland hoeven de deelnemers
en de werkgever opnieuw geen
pensioenpremie te betalen. Het
fonds heeft op zijn beleggingen
vorig jaareen resultaat behaald
van 14,4 procent. Het totaal be-
legd vermogen van het grote .
pensioenfonds groeide vorig
jaar met bijna 8,2 procent tot
4,3 miljard gulden.

SNS Bank samen in Europa
DEN BOSCH - SNS Bank heeft samen met acht andere Europese finan-
ciële instellingen de European Group of Financial Institutions (EGFI)
gevormd. Alle klanten van SNS kunnen gebruik maken van het Europe-
se netwerk dat daardoor ontstaat. Dat heeft de bank gisteren bekendge-
maakt. Zowel zakelijke als particuliere klanten kunnen bij de negen
financiële instellingen hun bancaire zaken afwikkelen. Een Nederlandse
klant van SNS kan bijvoorbeeld bij de Belgische deelnemers een hypo-
theek afsluiten, een rekening-courant openen of een lening opnemen.

munt uit

Voorkennis
Misbruik van voorwetenschap
bij aandelentransacties wordt
strenger aangepakt. De econo-
mische controledienst (ECD),
onderdeel van Economische
Zaken, krijgt daartoe meer be-
voegdheden. De ECD kan dan
meer gegevens opeisen zodat
een gerechtelijk vooronderzoek
(gvo) sneller kan worden ge-
houden. Tot nu toe valt mis-
bruik van voorwetenschap nog
onder het strafrecht. Op basis
daarvan kan de ECD vaak niet
genoeg gegevens bijeen krijgen
om een gvote vorderen. De be-
nodigde informatie is veelal
juist alleen via een gvo boven
water te krijgen. Besloten is
misbruik van voorwetenschap
onder te brengen in de Wet toe-
zicht effectenverkeer, zodat het
een economisch delict wordt
Voor het opsporen daarvan
heeft de ECD veel verdergaan-
de bevoegdheden.

Dienstenbond klaagt: Werkdruk reet te hoog

Postbank faliekant
tegen meer inspraak
DEN HAAG - De NMB-Postbank
in Amsterdam vindt dat de dien-
stenbond niets te maken heeft met
de organisatie en planning van het
werk binnen haar concern. De der-
de bank van Nederland wijst de
wens van bondsbestuurder Han No-
ten van de FNV, die gisteren meer
inspraak eiste op de werkvloer van
de banken, vierkant af.

Aanleiding voor de eis van Noten is
een onderzoek onder 2.500 werkne-
mers binnen de NMB-Postbank-
groep. Eén van de uitkomsten van
de enquête is dat zestig procent van
de ondervraagden vindt dat er te
hard gewerkt moet worden. Ruim
vijftig procent van de geënquêteer-
den heeft te weinig tijd om de zaken
vóór vijf uur af te ronden.
..Het onderzoek is voor tweeërlei
uitleg vatbaar", aldus Rob Vonk,
woordvoerder van het bankconcern
met bijna 24.000 werknemers en een

balanstotaal van 183 miljard guide
in 1991. „Bijvoorbeeld de vraag c
men het werk geestelijk inspai
nend vindt. Acht procent zegt j.
die vraag. Ik weet niet zo goed w;
wij daar mee moeten", verduidelijk
Vonk.
De woordvoerder benadrukt di
NMB-Postbank voldoende mogt
lijkheden heeft om de geestelijk
gesteldheid van haar werknemer
in de gaten te houden. Werkoverleg
de bedrijfsmedische dienst, maa
schappelijk medewerkers en ovei
leg van personeelsvertegenwoord
gers zijn volgens Vonk goede kan;
len waar het personeel zijn frustri
ties kwijt kan.
„Sinds een paar jaarhebben we oo
een telefonische hulplijn voor d
medewerkers", aldus Vonk. „Dat i
volkomen anoniem en ik denk di.
dit een aardig ijkpunt is. Klachte
over werkdruk komen daar zeide
binnen."
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$piccolo's
.■■E3_-_________l________H

n deCramer 37, Heerlen
Postbus 3100, 6401 DP Heerlen
'l3ostgiro: 1035100

iank: ABN 57.75.35.935
rax: 045-739364

11 J.ccolo's
Over 1 kolom, in kleine letters met één woord in

| loofdletters. Minimumhoogte: 10 millimeter. Prijs per
-neter hoogte: ’ 1,30.

\ Afwijkende tarieven voor rubrieken Proficiat en
-mistGevonden ’ 1,15per mm, Onroerend Goed en

! -Bedrijven Transakties ’ 1,80.

teuzepiccolo's
Dver 1 of 2 kolommen, in 4 mogelijke lettergrootten met
ninimaal één woord in grotere letter (14-punts).
Minimumhoogte: 10 millimeter. Foto's, logo's en
llustraties zijn mogelijk. Prijs per millimeter hoogteper

I <olom: ’ 1,80.
Il Advertenties onder nummer: ’ 7,50.
J 3ewijsnummers op aanvraag: ’ 4,75.

Prijzen exclusief 6% BTW. Betaling contant of met de
ceptgirokaart die u wordt toegezonden.
\e\e rubrieken UITSLUITEND a contant en mét

l egitimatie.

ji v
.iTelefonisch opgeven

045-719966
.Maandag fm vrijdag 8.30-17.00 uur. Opgave - in de
I 'egel - tot 12.00 uur daagsvoor plaatsing.
I Schriftelijk opgeven
I Ppgave via de 1 e post daagsvoor plaatsing.
Persoonlijk opgeven
/iade balie van onze kantoren maandag t/m vrijdag
3.30-17.00 uur. Voor plaatsing op zaterdag en maandag

donderdag 17.00 uur.
jA/ij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden
/oor schade van welke aard danook, ontstaan door niet,
liet tijdig of onjuist plaatsen van advertenties.

I Het Limburgs Dagblad wordt dagelijks gelezen door
meer dan 250.000personen van 15 jaaren ouder.
Bron Ceouco S_nn.-_ __*~«,/. 079

Mededelingen
f

_
mmmÊ^mm

_
m_^mi_^_m

* Hoge beloning *
x>r aanwijzingen die leiden tot terugverkrijging van een

\n onderstaande voertuigen en tot oplossing van de ge-
legde misdrijven.
Mercedes 310 D KiN: VN-60-PX

'kir rood, gestolen 16 juni 1992 vanaf een parkeerterrein
een hotel te Haelen. Bijz.heden: auto voorzien van witte

>dieren met opschrift "Van Wezel"
Informatie

Bureau H.A. van Ameyde BV
eine Oord 181, Arnhem. Tel. 085-435255; na kantoortijd
-.5-455045, vragen naar de heer van Dam.

Personeel aangeboden

' XAISTER zoekt werk. Tel. Voor NIEUWBOUW en ver-
i '^5-353724. bouwingen. Tel. 045-
-1 .varen SCHILDER c.g. 724584

jsjesman biedt zich aan Piccolo's in het Limburgs
'or div. werkzaamheden. Dagblad zijn groot in RE-

) -I. 04406-15134. SULTAAT! Bel: 045-719966.

Personeel gewaagd
Installatiebedrijf J. Daniëls B.V.

vraagt:
Pijpfitters met las-ervaring

zelfst. loodgieter en grondwerker
in bezit van rijbewijs

011. na tel, afspraak: 045-751591 tussen 16.30-18.00 uur.

Pretpark de Valkenier
Vraagt voor het

Valkenier Midzomeravondfestival
/an 18 juli t/m 23 augustus elke avond van 18.30 uur tot
;.30 uur medewerkers/sters voor bediening attrakties, ser-jeersters, winkelbediendes en buffethulpen. Vereisten zijn
eftijd vanaf 18 tot 25 jaar, goede omgangsvormen en ver-

-1 'zorgd uiterlijk. Sollicitaties na tel, afspraak 04406-12289.

Limburgs Dagblad
vraagt

Bezorg(st)ers
voor Heerlen .

x>r meer info over de aard van het werk, de duur van de
"zorgroute en de hoogte van de verdiensten en extra's,
j nt u tijdens kantooruren even langskomen of bellen.
[ jerstraat 5, Heerlen. Tel. 045-717719.
jHet "Limburgs Dagblad" zoekt op korte termijn kandidaat

Bezorg(st)ers
dot Kerkrade/Eygelshoven en Landgraaf. Meer informatie
over de aard van de werkzaamheden en de verdiensten. unt u krijgen onder tel.nr. 045-452932 of persoonlijk aan
Je balie van het bijkantoor: Limburgs Dagblad, Markt 42,

Kerkrade.

Hotel - Restaurant
Gerardushoeve

zoekt per direct:
Zelfstandigwerkende kok

Functie-eisen:
* Werkzaam geweest in een of meerdere bedrijven.

In het bezit zijn van S.V.H, diploma 2de restaurant kok.
Wij bieden:

* Goed arbeidscontract en arbeidsvoorwaarden.
* Goede arbeidsomstandigheden.

* Aanwezig is een gemotiveerd team.
* Jong en dynamisch bedrijf.

Mocht u geïnteresseerd zijn, dan kunt u zich wenden tot
Dhr. E. Vaessen, Julianastr. 23, 6285 AH Epen.

Tel. 04455-1793.

Bedradingsmonteurs m/v
or een relatie op het vliegveld. Werkzaamheden zijn het
stalleren van meet- en regelkasten. De baan is in dag-
jnst. U hebt een opleiding LTS, KMBO of MTS-electro
st relevante werkervaring of een cursus VEV/MEP. Bij
ibleken geschiktheid biedt deze baan geode toekomst-
agelijkh. Hebt u interesse? Kom dan langs of bel ons.

Informatie: 046-752970 Nathalie Maas
GELEEN, RUKSWEG ZUID 1A

Voor directe indiensttreding gevraagd:
Produktiemedewerksters

i .eeftijd max. 21 jaar. Verd.: 10% meer als minimum loon.
Inl. Mengelers Stomerij B.V. Heerlen. Tel. 045-724706.

Schoolverlater

'i gevraagd, 17-18 jr. min. LTS B C of D niveau in metaal.
I Stado Ijzer en Staal, Akerstr. Noord 152, Hoensbroek.
| Tel. 045-224521.

Het "Dagblad de Telegraaf zoekt op korte termijn
Kandidaat bezorg(st)ers

,oor Kerkrade en Landgraaf. Voor meer informatie over de
werkzaamheden en de verdiensten kunt u krijgen onder

'■ tel.nr. 045452932. ,_

' ir In den Hook te Voeren- Met spoed gevr. ervaren of
[ al zoekt nog enkele nette leerling WONINGSTO-

\RDAMES. Tel. 045- FEERDER met rijbew. Bel-
-3076 na 19 uur. 421641. len na 18 uur: 04459-1955.

Tempo-Team Uitzendbureau
zoekt:

Magazijn-medewerker m/v
voor een groothandel in de omgeving Brunssum. U gaat
order-pieken. U werkt in ploegendienst van 16.00 tot
22.00 uur. De baan biedt een leuke werksfeer en goede
vooruitzichten. Hebt u interesse? Neem dan contact met
ons op.

Informatie: 045 - 273838, Karin Poelman.
BRUNSSUM, LINDEPLEIN 15.

Gevraagd part-time TAXI-
CHAUFFEUR. Pers. melden
Taxicentrale Bor Tax, Putstr.
103, Bom.
Für Dauereinstellung ge-
sucht Maurer, Einschaler, Klinkenmauer und Eisen-
bieger. Auch Colonnen.
Auskunft von Montag bis
Freitag von 8.30-17.00 Uhr.
Tel. 0949-227144665.
Fa. WGW Bouw. Voor direct
gevr. voor Duitsland MET-
SELAARS, betontimmerlie-
den. Ook colonnes. 045-
-231336/ 230477. Hommer-
terweg 77, Hoensbroek.
Gevraagd BUFFETBE-
DIENDES en medewerkers
voor div. horeca-werkzaam-
heden. Soll. na tel. afspr.
045-415794. Weekends:
045-417890 na 20.00 uur.
DAMES opgelet! Wie heeft
er interesse in hoge ver-
diensten? In een eigen tijds
indeling en een kans om ho-
ger op te komen. Dat kan al-
lemaal als consulente/
manager voor verkoop van
mooie excl. (nette) lingerie,
ondermode en badmode. d.
m.v. thuisparty's. Geen ei-
gen investering. Interesse?
Bel dan 046-755562. Ook
voor party's te boeken.
Club Bubbles vraagt met
spoed MEISJES voor ma.
t/m vr. en voor zat. en zond.
Weit in overleg. Hoge ver-
diensten. 046-742313.
Gevr. 2 METSELAARS en 2
timmerlui. Tel. 045-427772.
Consultenten MV gezocht
voor het verkopen van
KWALITEITS parfums, cos-
metica en verzorgende
produkten. Hoge veridiens-
ten verzekerd. 046-371082.

Gevraagd man/vrouw voor
FRITURE, alleen in het
weekend. Tel. 045-464907.
Club Pallas vraagt 1 a 2
DAMES, intern mog., ver-
voer aanw. Tel. 045-420772
Met spoed gevr. parttime
TAXICHAUFFEURS, evt.
WAO-er, dag- en nacht
dienst en erv. centralist voor
de nachtdienst. Julianastr.
6, Brunssum. 045-252444.
GROEPSVERVOER-
CHAUFFEURS MA/ gevr.,
liefst met ervaring. Taxi Ed
Slangen en Zn , Puntelstr.
32A, Simpelveld. Tel. 045-
-444444
WERKSTER gevr. voor 1 x
per week van 9.00-12.00
uur. Tel. 045-256883.
KEUKENHULP gevr. voor
friture omg. Heerlen, uren in
overleg. Inl. 045-325620,
tussen 12.00-14.00 uur.
Dames gevr. voor inschr.
Discreet en op nivo. Con-
tactburo geleen 046-748768
CHAUFFEUR gevraagd
voor internationaal contai-
nervervoer, leeftijd plusm.
25 jaar, ervaring gewenst.
Info tussen 9.00-17.00 uur.
Tel. 045-444510.
SERVEERSTER gevraagd.
Hotel Monopole, Nieuwe-
weg 22, Valkenburg. Tel.
04406-13545.

Onroerend goed
Te huur gevr. appartement,
gelijkvloers, voor ouder
echtpaar, regio HEERLEN-
Brunssum. Tel. 045-422442
Te h. gevr. WOONHUIS met
bereikbare achterom. Op-
slagruimte en evt. opknap-
pen geen bezw. AtxJissen-
bosch-Waubach-Kerkrade
of Hoensbroek. Tel. 045-
-327779.
Jong stel zoekt HUIS met
tuin, huur max. ’600,-,
omg. Maastricht of Heerlen.
Tel. 045-225950.
Cateringoff. gr. vaart zkt.
luxe woonr./app. (indien
mog. m. hond) te MTRICHT/
ruime omg. 0932-11635810
"Ouder" woonhuis, omg.
OOST.-MUNSTREEK,
huurpr. tot ’ 800,-, liefst met
tuin. Tel. 045-465285, tus-
sen 9.00-12.00 uur.
Piccolo's in het Limburgs
Dagblad zijn groot in RE-
SULTAAT! Bel: 045-719966.

Gevr. voor direct huish.
HULP, 2 ochtenden p.wk. bij
ouder echtpaar Heerlen-
Aarveld. Tel. 045-712216.
ESCORTSERVICE zoekt
meisjes. Tel. 04498-53403.
Welk leuk spontaan meisje
wil in een gezellig privéhuis
VEEL geld verdienen. Inte-
resse?? Kom eens praten,
kijken en koffie drinken. Ge-
leen. 046-749662 11-23 uur
Gevr. WINKEUUFFROUW
voor 24 uur per week, liefst
met ervaring. Slagerij Arts,
Dorpsstr. 86, 6441 CJ
Brunssum. Tel. 045-252823
Ervaren PORTIERS Iftd. v.a.
25 jr. voor Dancing in Heer-
len. 3 of 4 avonden per wee-
kend. Tel. 045-222250 of
723100.
Gevraagd HULP voor het
monteren van rolluiken en
zonwering. Tel. aanmelden
na 18.00 045-318970.

CHAUFFEURS fulltime MA/
gevr. voor taxi-bedrijf. Soll.
na 18 uur. Keekstr. 46, Hrl.
Cafetaria-snackbar vraagt
vrouwelijke part-time
MEDEWERKSTER, 18-25
jaar, voor 3 a 4 afwisselende
dagen per week. Tel. 045-
-213451.
Friture in centrum van Heer-
len is op zoek naar part-time
HULP m/v. Werktijden in
overleg, ervaring vereist.
045-741445 Mevr. Willems
Gevraagd 1e KAPSTER
voor vrijdags en zaterdags.
Tel. 045-413583.
Heb je interesse om op nivo
te werken in een exclusieve
CLUB te Lanaken (B). Twij-
fel niet langer en bel voor
meer informatie. Tel. 09-32.
11.718692, na 20.00 uur.

Welke METSELAAR wil mij.
3 tot 4 weken helpen? Dan
schrijf naar Postbus 1164,
6460 PD Kerkrade
Gevr. HULP in de huishou-
ding, 4 uur p.wk. te Schin-
veld. Tel. 045-275177.
HULP gevr. voor in pension,
voor schoonm. kamers en
evt. verz. van wasgoed, tij-
den in overleg 's-morgens
Tel. 04406-12565.
Vrouwelijke HULP gevr. in
poeliersbedrijf, ma., di. en
wo. Tel. 04493-2576.
Gevraagd KAPSTER met
salon ervaring voor 16 uur
per week. Tel. 04493-3738.
Erv. BROODBAKKER gevr.
Bakkerij Vroemen, Torenstr.
14, Schimmert 04404-1262.
Wij zoeken jonge DAMES
voor het poseren in vakan-
tiecataloges. Stuur uw reac-
tie met foto aan: DeY, Post-
bus 3055, 6401 DN, Heerlen
METSELAARS gevr. voor
omgeving Aken. Tel. 09-49.
241562914 of 046-525658.
Nette part-time TAXI-
CHAUFFEUR m/v. en cen-
tralist m/v., gevraagd. Taxi
Brunna, Maastrichterstr. 157
Brunssum. Tel. 045-257777

te huur gevraagd
Ing zoekt zelfst. woonruimte
te SITTARD. Br.o.nr. Post-
bus 472, 6130 AL Sittard.

OG te huur
Te h. gestoft, etage te
SCHAESBERG best. uit
woonk., keuken, 1 slpk.,
douche en toilet. Tel.
04450-1435 b.g.g. 3298.
Te huur STUDIO, 100 mtr.
van station Sittard, ’650,-
-excl., geen huursubs. Tel.
046-514861 b.g.g. 04498-
-57991.

Onr. goed te koop aangebjgevr.

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

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

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

Te koop bungalow
met prachtige siertuin, rondom vrij-liggend. In zeer goede

staat van onderhoud. A-stand ligging. Opp. grond 760 m2.Soppestr. 2, Spaubeek. Prijs ’ 345.000,-. Alleen ser.
kandidaten, afspr. maken op tel. 04493-1646.

Gevraagd woonhuis in Te koop HOENSBROEK,HEERLEN of omgeving, op- woonhuis met inpandige garknappen of aanvaarding op 34 m 2.Ged. hardhouten ko-Tn,9^_T_.i!_?en bezwaar- zijnen, woonk. en keukenTel. 040-520558. tegelvl. 38 m2. Tuin, 3 slpks,
Te k. LANDGRAAF, Unostr. badkamer met douche en
1, woon-hoekhuis, c.v., 3 ligbad. Tel. 045-210920 na
slpks, garage, (achterstallig 17.00 uur.

7SSS: 045-351653^ W-« V^KOPEN, Adver-
-18.00 uur teer via: 045-719966.

-__d_iL>' \

r . I |M|

Schaesberg, Keizerstraat 9
luxe afgewerkt herenhuis op perc. van 830 m2. In de nabij-
heid van winkelcentrum Op de Kamp. Zaterd. 12.00-14.00
uur open huis. ’ 320.000,-k.k. Inruil eigen woning mogelijk

WIJMAN EN PARTNERS,
Heerlen, 045-728671, Brunssum, 045-274700.

Landgraaf
In Übach over Worms wordt binnenkort gestart met de
bouw van 4 comfortabele woningen met behoorlijke tuin,
berging en mogelijkheid garage. Ind.: beg.gr. hal, toilet,
woonkamer met open keuken. Verd.: 3 slpks., badkamer,
zolder, c.v.

Prijzen resp. ’ 139.300,- v.o.n. en ’ 144.300,- v.o.n.

Brunssum
In de buurt van het ziekenhuis worden-gebouwd 5 Urban-
woningen met dakterras, garage en tuin. Ind.: beg.gr. hal,
woonkamer met open keuken. Verd.: 3 slpks., badkamer.

Prijzen ’ 178.000,- v.o.n.

LIVAC B.V.
Akerstraat Nrd. 11, Brunssum. Tel. 045-220550.

15 jaar vaste rente! 8,6%
(pensioenfonds). Aktie:
9,1% 30 jr. vast spaarhyp.
Bel. 045-712255. STIEN-
STRA Hypotheek Service.

Gevraagd
woonhuizen-bungalows tot

’ 250.000,-
Direkte aankoop mogelijk

Geen verkoop-geen kosten

Wijman &
Partners

Heerlen 045-728671
Brunssum 045-274700

Te koop karakteristieke half-
vrijstaande BOERENWO-
NING, bestaande uit 2 roya-
le woonhuizen met grote
huisweide. Totale opp. ca.
7.500 m2. Aanvaarding in
overleg. Br.o.nr. B-1803
LD., Postbus 2610, 6401
DC Heerlen,
BRUNSSUM, Ridder Ulrtch-
str. 22, halfvrijst. woonh. op
perc. van 530 m2met gara-
ge. Pand verkeert in uitste-
kende staat. Moet gezien
worden, ’ 179.000,- k.k.
Wijman & Partners, 045-
-728671/045-274700.
Te koop gevraagd in SPAU-
BEEK huis, vrijstaand of
halfvrijstaand. 04404-2442.

Zonnig vrijetijds of week-
end-GRONDSTUK met ei-
gen beek/beekloop en oude
schuur in de buurt van vrije-
tijds paradijs Büttgenbach-
België, ca. 80 km van Aken,
absoluut rustig e natuurbe-
laten, ca. 7.000 m2bos en; heide, bieden een eerste
klas geldbeleg v.p. 7,- DM
'per m 2van particulier.
Weekends: 045-463696 v.a.
maand. 0949-24062044.
MAASTRICHT, gr. vrijst.
woonh., land. gel. m. weide,
stallen, gar. 043-649393.

Bedrijfsruimte
Gezocht 400-700 m 2pro-
pere goed onderhouden
MAGAZIJNRUIMTE met
kantoor voor groothandel in
boeken, ligging onbelangrijk
gunstige prijs. Tel. 09-32.
87786810.

Kamers______________.„__. i.Persion de Hees heeft nog
'n KAMER vrij voor werkend
persoon. Tel. 045-416005.
KAMERS te huur gemeub.
of ongemeub. Tel. 045-
-416388, Heerlerbaan 74-76
Heerlen.
Gemeub. kamers te huur te
HEERLEN voor nette per-
sonen. Tel. 045-213879
Centrum Schaesberg gem.
KAMER, eigen ingang, gez.
keuken en badk., t/m plm. 30
jaar. 045-324880 tot 18 uur.
Te h. zolderappartement
gemeub. KEUKEN, zit/ slpk
bad/wc. 045-451566 na 19u.
Piccolo's in het Limburgs
Dagblad zijn groot in RE-
SULTAAT! Bel: 045-719966.

Bouwmaterialen & Machines
Te k. grote partij gebruikte GRINDTEGELS, TROTTOIR-
TEGELS, METSELSTENEN, BALKEN, KEPERS, PAN-

LATTEN EN HARDHOUTEN VLOERPLANKEN.

Handelsonderneming Wolter
De Koumen 51, Hoensbroek.

Kanteldeuren en rolluiken
bestellen? STRATEN Voe-
rendaal bellen. Ook voor in-
dustrie. Tenelenweg 8-10.
Tel. 045-750187.
KANTELDEUREN, roldeu- j
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
AANBIEDING! Te k. besch.
Maranti binnen- en buiten-
deuren ’ 40,- t/m ’ 85,-; rol-
len dakleer ’ 20,- t/m ’ 50,-.
Rennemigerveldweg 70,
Heerlen. Tel. 045-727742.
Te k. BOUWLIFT 1.000 kg.
Munsters masthoogte 47m.
Tel. 04493-1809.

Winkel&Kantoor
Te .koop PTT VOX 2300
Phonesysteem, nieuw, pr.

’ 3.400,-. Tel. 045-422442.

Reparaties
TVA/IDEO reparatie. Zonder
voorrijkosten. Görgens. In-
dustrieterr. Abdissenbosch-
Landgraaf. Tel. 045-314122
ONDERDELEN wasmach.
drogers en centrif. Europa-
wg Nrd 191 Übach o Worms
REPARATIE huish. app.:
Toenbreker Wasautomaten.
045-325819, gespee. Miele.
Diepvries/koelkastreparatie
meestal binnen 12 uur.
TEBBEN koeltechniek (part)
Geen voorrijkosten met ga-
rantie. 04&460471
KOELKASTREPARATIE,
geen voorrijkosten en gar.
Vroko 045-441566/ 461658.
TVA/IDEO defect, vandaag
gebracht, morgen al klaar,
prijsopgave en garantie. Tel.
045-231340 E & E Electro-
nica Brunssum
Piccolo's in het Limburgs
Dagblad zijn groot in RE-
SULTAAT! Bel: 045-719966.

Bedrijven/Transacties
Ter overname

Cafetaria-eethuis- omgeving Valkenburg- prima ligging- aan doorgaande weg- kooppand met inventaris overname- zonder woning- goede omzet

Inlichtingen: Managementbureau Tonny Freriks B.V.
Telefoon kantoor: 04937-92800.

Het is te mooi om waar te
zijn maar het is waar. Nieu-
we aluminium BEREGE-
NINGSAANVOERBUIZEN,
hogedruk maten 100 ’ 10,-;
110 ’ll,- en 120 ’l2,- p/
mtr. G.Cornelissen, Cuijkse-
dijk 5, Mill. 08859-51072.
Te koop MERRIE volbloed,
4 jr oud, hoog 150 cm. Tel.
046-339061.

Auto's

Nieuw geopend
Autohandel Mariëtte

heeft verschillende leuke goedkope en duurdere auto's
voor u. Vele verschillende merken.

Heerlerbaan 74, Heerlen. Tel. 045-416388.

@SUBARU
EEN RELATIE DIE NIET STUK KAN.

Subaru KT Turbo 4-wd. '86; Subaru RX Turbo 4-wd. '85;
Subaru Justy 1.0 S '86, '87; Subaru Mini Jumbo SDX '83
t/m '91; Subaru combi 1.8 GL '89; Suzuki Swift 1.3 GLX '87;
Suzuki Alto 3-drs GL '87, '90; Opel Rekord 2.0 S '85;
Mazda 323 1.7 D '87; Nissan Micra 1.2 L '89; Toyota Corol-
la 1.3 XL '88; Ford Escort CL '87; Toyota Starlert 1.0 DX
'86; VW Polo coupé '85; Opel Astra 1.6iGLS '91. Automa-
ten: Subaru Legacy Combi 4 wd '89; Suzuki Alto GL '88,
'91; Peugeot 505 GTD '86; Renault 5 automaat '85.

Garage Coenen & Zn.
Prinsenbaan 65, Koningsbosch. Tel. 04743-1574.

Opel Kadet 1.8 GSi, 2-drs. HB
(1985), kleur rood, ’ 14.900,-. Tel. 043-217366

Ford bij Mengelers
Ford Clipper 1.6 CLX, 19.000 km., grijs 01-1991
Ford Siërra 1.8CL Sedan, 38.000 km., zwart 07-1989
Ford Siërra 2.0i, 95.000 km., wit 04-1987
Ford Fiësta 1.1 L, 24.000km., rood 01-1990

Mengelers B.V.
Baanstraat 129, Landgraaf. Tel. 045-318888

Autohandel Johan
SCHMIDT heeft diverse
auto's in voorraad van
’750,- tot ’6.000,-. Alles
met APK. Tel. 04492-2888.
Hommert 24, Vaesrade.
Te koop gevr. persoons- en
BESTELWAGENS m. diesel
motor tot '82. 045-216262
Te koop Opel ASCONA 2.0
S, bwj. '80, i.z.g.st., 1e eig.,
vr.pr. ’ 2.250,-. 04492-3148
Te koop FIAT Uno, bwj. '84,
i.z.g.st., kleur blauw. 046-
-527740.
NSU PRINCE, bwj. '72, APK
'93, kl. rood, i.z.g.st. Tel.
04454-4602, na 14.00 uur.

FIAT X 1 9, bwj. '77, gere-
staur., kl. ferr.rood, targadak
vr.pr. ’ 8.000,-. 046-525859
Te koop VOLVO 340 diesel,
bwj. '87, pr. ’6.000,-. Tel.
045-273729.
GUILETTA 2.0, bwj. '81,
LPG, ’1.250,-. Tel. 045-
-251493/252743.

PANDA 750 CL, bwj. 6-'BB,
APK en bovaggarantie.
Bastiaans autobedr., Spoor-
singel 50, Hrln. 045-724141.
Te koop Honda CIVIC 1.5
GL rood, bwj. 9-'9O, in nw.st.
32.000 km, vr.pr. ’ 19.000,-.
Tel, na 18 uur: 045-459952.
PASSAT Variant station die-
sel, 5-drs., 1e eigen., bwj.
'90, donkerblauw, striping,
getint glas, 5 versn., kantel-
dak, dubb. spiegels, trek-
haak, elke keuring toegest.

’ 28.500,-. Tel. 046-511322

auto "W
I "7A

-Excellent Mercedes Occasions-
Mercedes 190E, metallic etc 1990
Mercedes 190E, schuifdak, metallic etc 1989
Mercedes 190D, schuifdak, metallic etc 1989
Mercedes 190D, ww glas, cv, etc 1988
Mercedes 190D, metallic, ww glas 1988
Mercedes 190E, automaat, schuifdak 1987
Mercedes 190D, 5-bak, div. ace 1986
Mercedes 200D, alarm, LM-velgen 1990
Mercedes 250D, schuifdak, 5-bak 1989
Mercedes 300D, automaat, airco etc 1989
Mercedes 250D, schuifdak, metallic etc 1988
Mercedes 300D, automaat,LM velgen 1986
Mercedes 230E, automaat etc 1986
Mercedes 230E, automaat, schuifdak 1985
Mercedes 280TE, LM velgen, Pullman 1983
Mercedes 560SEL, automaat, airco 1987
Mercedes 500SE, automaat, Pullman 1985

Alle auto's met een Bovaggarantiebewijs
en voorzien van de Nationale Autopas.

HEERLENSEWEG 200, LANDGRAAF. TEL. 045-728484.

10% korting
alleen bij Fiat Klankstad

Fiat Uno 1.4 Elegant wit
Fiat Uno 1.4 S 4-drs. grijs

Fiat Uno 1.5 S 5-drs. automaat grijs
FiatTipo 1.4 S grijs

Fiat Tempra 1.5 S wit
Kentekenklare auto's, met 0 km's

Kaalheidersteenweg 185, Kerkrade. Tel. 045-413916.

V.W. bij Mengelers
VWPolo 1.3CL coupé, 15.000km., rood 06-1991
VWPolo 1.0Fox, 17.000 km., groen 10-1990
VWGolf 1.6CL, 23.000km., zwart 01-1991
VW Golf 1.6GL diesel, 18.000km., wit, VAN 09-1991

Mengelers B.V.
Baanstraat 129, Landgraaf. Tel. 045-318888

Mitsubishi GALANT GL HB,
'89, met LPG, i.z.g.st.

’ 16.500,-. Tel. 045-421847
BMW 732i, bwj. '80, motor
'83, vele extra's, vr.pr.
’2.900,-. Tel. 045-459318.
Te k. SIËRRA 2.3Dcombi
'84, ’5.900,-; Honda Prelu-
de EX '84 ’ 9.750,-; Toyota
Tercel '84 ’3.900,-; Mazda
RX 7 sport '80 ’6.900,-;
Ford Bravo '82 aut ’ 2.750,-
Golf '78 zender ’1.950,-;
BMW 1602 '75 ’1.950,-.
045-211071 Overbroekerstr
54, Hoensbroek.

-Kt _j_3_v*_f_M
Kr_BJ->-/f#-_BKr_Bjft/f_f_l_____l

Te koop Ford GRANADA
2.8 i GL z.g.a.n., motoi
100%, vr.pr. ’5.500,-. Vlis-
singenstr. 35, Heerlen.

Te h. goedlopend CAFÉ te t
Landgraaf, zonder woning, 2
koopprijs inventaris v
’35.000,-. Br.o.nr. B-1800, |
LD, Postbus 2610, 6401 DC |
Heerlen. ■

Landbouw
ONDERDELENBANK.
Tel. 04493-2715. ■
Goed PAARDENHOOI, (
geen kunstmest of bestrij-
dingsmiddelen. Zandweg
291, De Beitel, Heerlen.
Te koop gevr. SCHAPEN en
lammeren. Tel. 045-724180
2-paards VEEWAGEN Bed-
ford met alu. bak, bwj. '77,
kl. rijbew. Tel. 045-441721.

Baby en Kleuter
Te koop KINDERWAGEN
combi 3 in 1. Tel. 045-
-464102.
Te koop BABYBOX kl. bruin;
kinderwagen 3 in 1 kl. I.grijs
leatherlook; div. babykleren.
045-351679, na 18.00 uur.

Renault 5 PARISIENNE bwj.
'83, ’3.500,-. Tel. 046-
-524330 |
Te k. SUZUKI'S Samurai
import USA cabrio 's 4 stuks
bwj. '86/'B7 v.a. ’10.000,-.
Steiner in Baexem. Tel.
04748-2979 of 1268.

S:Troftciat!^
Lieve Poepie

Ja, ik wil
Ik hou van jou
Je Muschke -

Occasions zoals het hoort
Citroen AX 11 RE wit met cabrio-top 05'1.ÜSVWPolo 1.3 Injectie wit 06-1990
Citroen 19 TRi met schuifdak 10-198»
Ford Fiësta 1.4i rood 05-1989
OpelKadett 1.3i5-drs. wit 05-1989
Volvo 340 automaat 06-198*
Nissan Cherry 1.3 03-198=
Citroen BK Leader-uitv 06-1986
Citroen BK 1600TRS automaat 09-1985
Renault 21 5-drs 06-1989
Ford Taunus automaat 08-198]
Peugeot 205Accent-uitv 11-199]
Peugeot 205 1.3KR 12-1552Citroen AX 11 TGE 04-1990
Volvo 340 1.7 GL 05-1988
Opel Corsa 1.3 GL 03-1988

Demonstratieauto's
Citroen AX 1.4 GT

Citroen ZX 1.4 Avantage
Citroen 1.9 Diesel Avantage

Citroen ZX 1.4 Reflex

Uw aktieve Citroen-dealer in Zuid-Limburg
Te koop: $Porsche '?<5

Opel Veetra 1.8 jS
Opel Veetra 1.8 met garantie S
BMW 524D 1^«BMW 324TD S
BMW3IBi S "&
OpelKadett 1.3 met gas ]S«
Opel Kadett 1.8 jS
OpelKadett Caravan ]S
Alfa 33 I*L
VW Polo Isr

Auto Cüppers
Piergaarderstraat Z. 5A
6105 CA Maria-Hoop

Tel. 04743-1546 _--- Nissan Sunny 1.3 5-drs. wit Te k. gevr. AUTO'S/bednE

' 1988; Opel Kadett 1.3 LS auto's, schade/defect g<£
Sedan blauwmet. 1987; Re- bezw., 045-727742 / 7230^-
nault 11 GTX wit 1984. Au-. tomobielbedrijf KOZOLE, I-Edisonstr. 23, Landgraaf. I. Tel. 045-321088. I

" CAMARO, bwj. '76, ■

" ’8.500,-, APK '93, groen- ——\A.\AAAAAi«BI

" met. Tel. 045-228661. 1 HlI){)|)Z)W)|)>Pl
' Chevrolet CORVETTE -- Stingray cabriolet, bwj. '74, I

kl. rood, in perf. St., alle op- I
ties, pr. ’49.000,-. Tel. I \W
045-320731.

Mercedes bij Mengelers
Mercedes 190 D, 04-'B9, 36.000 km., wit, 1e eigenaar,

diverse ace.: schuifdak, Power steering etc.
Mengelers B.V.

Baanstraat 129,Landgraaf. Tel. 045-318888 .-r
ALFA Giullietta 2.0L, i.g.st.,1 APK gek., bwj.'Bl, vr.pr. <j ’ 1.500,-. Tel. 04499-4761 "Te k. AUDI 80 bwj. '88, i.z.g. !1 st. Tel. 045-717092. 'Te k. AUDI 80 QUATTRO .
2.2, 5-cyl. bwj. '83, APK 1-
93, 4-drs. alu-vlgn. winter- Ibnd. stuurbekr. ’9.500,-.
Tel. 04454-65117. 'Te k. AUDI 100 5E bwj. '81, !
elec. ramen, elec. schuif/ -kanteldak, cv., get. glas, (

1 sportvlgn. pr. ’3.500,-. Tel. <1 045-464785. ■
I[

' I ________8 S______l I
r . . ___. , -

Te k. BMW 320i, bwjj£'
getint glas, boardcorn^.alarm, alu.velgen, meta1cd-speler. 04760-73884

04408-1393.
Te koop BMW 320 fiP*
'93. Te bevr. 045-416069^
MG B bordeauxrood, &?*%.
1977, goed in orde (<?S
neel), inruil mogelijk.
04492-3971. ___^>*
re k. Citroen VISA Lea^diesel, vr.pr. ’3.800,-, J*'|.
st. 4 nwe. banden, krsi7
121.000. Tel. 045-32^'-Prinsenstr. 38, Undgraa]^
Daihatsu CHARADE &JÏ
CS bwj. '84, pr. ’4.900'
Tel. 045-225320. -"*
re k. DAIHATSU Cuore b*J'79, pr. ’650,-. Lauriers"'

W7, Heerlen. 045-21Ogjj4^
'NESUD" Interears in^auto's, de hoogste prijs. Df"J82 t/m '87. Contant geld'
346-518401. -**
I

Daihatsu Quadflieg
Terreinauto ,. Daihaitsu Feroza black-top 16.000km }jU

Daihatsu Feroza Resin-top 66.000km wit ]XgO
Suzuki Samurai Soft-top kleur zwart JXgj)
Daihatsu Rocky Wagon HR ]%$
Nissan Prairie 1.5 GL ]S_
Mitsubishi Galant 23 TD IjS}
Nissan Sunny combi 1.7D]?&
Subaru 1.6DL cmobi VAN '^Automaten
Renault 21 GTX stuurbekr. 38.000 km ]*£?
Opel Kadett 13 S 40.000 km 13°

Occasions
A.N.W.B. gekeurd

Honda Civic CRXkl. zilver, 40.000km ]jS}
Ford Orion 1.6iRS kl. zilvergrijs ]jS)
Ford Orion 1.4 Bravo blauwmet., 24.000 km ]xqi
Opel Veetra 1.6istuurbekr ]ïo 4Mercedes 190 E verlaagd veel ace IxS
VW Golf Manhaften 1.6 rood Iïs)
Honda Civic 1.4GL 3-drskl. wit ]%_g
VW Passat GL 18, grijsmet. 41.000km \\g_g
Ford Orion 1.6CL 4-drs ];Bj
VW Golf GTi speciale uitv. kl. wit IxSj
Opel Kadett 13 S Club kleur rood }%&
Suzuki Swift 1.3GLX J*2j
Seat Ibiza 1.2 GL 60.000km ]xsj
Suzuki Swift GLkl. grijsmetal ]Xg7
Nissan Sunny Twincam coupé rood JJJqO
Opel Kadett 16iClub ]%gj
VW Golf Sport kl. rood spee. uitv !Xg7
Hyundai Pony 1.5GL 5-drs kl. wit Vm,
BMW 316 4-drs. sportvelgen ]x<tó
Opel Kadett 12LS kl. beige JstfFord Escort 1.3CLkl. bruin 57.000km \MFord Siërra 1.6 L 3-drs ZopAk Ford Escort 1.1 3-drs Vqsr Subaru Mini Jumbo IjJgg
Suzuki Alto Fortisimo !Xas
Citroen BK 1.4RE rood ]Xg4- Subaru Justy4-drs ]xS
Subaru 13 DL HB 3-drs 58.000km JjSf
Ford Escort KR 3i ISrt
Volvo 340DL LPG kl. rood VSji,
Daihatsu Charade diesel IxS
Mitsubishi Cordia I.6SR ]jSj
Ford Siërra 1.6L 3-drs sport.uitv IxS
Citroen BK 1.4RE, 98.000km, rood ]2ö5
Fiat Panda White 34 ]%$
Fiat Panda 34kl. rood I^o9Opel GT speciale uitv. 2.2i]j2i
Skoda 120LS Sedan 58.000 km 1!^

Diverse inruilers v.a. ’ 500,-- 112, Landgraaf Tel. 045-321810___—-"-
MERCEDES 190 E 2.0 5
mnd. '87, champagnemet.,
86.000 km, div. extra's, ass.
in nieuwst., vr.pr. ’27.500,-
Inl. 045-455778.

ESCORT 1.41 bwj. '90. *Sj.
omst., t.e.a.b., als nw.
046-529307. -^

VoorPiccolo's
zie verder pagina 20
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Zakelijk
dan. p s 's een vierdeurs se-
carrn groot gedeelte van de
Plaat erie bestaat uit verzinktkut taal' dat is bedoeld om zo
i s

g mogelijk mooi te blijven. Er
dé g t

nieuw lak- en moffelproce-
a ut ntwikkeld, waardoor over de

° een prachtige glans ligt.
°Orir> "achtf> 1S er v°ldoende ruimte,

niet in unnen eigenlijk alleen
Wass te veel uit e kluiten Se"Veert^n kmderen tot een jaar of
auto ?n fatsoenlJk zitten "De
voo 's dan ook meer bestemd
h 0„

de zakelijke rijder, die eencc^ere kaderfunctie bekleedt,
ierïl geslaagd ondernemer of
fent die een vriJ beroeP uitoe-

sn^da wil met de Xedos 6zo
het kmo geuJk greep krijgen op
geijj?°gere marktsegment en te-
Ver u net imago van het merk
Sicv° gen' Dat past in de strate"
ke ea£ de totale 'upgrading' wel-
Werd ele jaren geleden in gang
6rtoft

gezet- Die 'upgrading' heeft
lerse,geleid dat een aantal dea-

lhans wordt afgevoerd.

niet n o^ e 'overblijvers' zullen
dos allemaal de prestigieuze Xe-
gaat , mogen verkopen. Mazda
rn 0(j ~!r Xedos 6en de volgende
Hju^i met deze naam aan de
het 1 engen via twintig over
teerdanc* versPreide en geselec-
Jaar dealers. Over anderhalf
tweeWordt de Xedos 7 en over
verw Jaar mogelijk de Xedos 8

Öe
lü_ <e uln Japan gepresenteerde
speci auto is voorzien van een
Pen t voor dit model ontwor-
fu st tweeliter V-6 motor, uitge-
der ïet vier kleppen per cilin-
aan' ,ze drijft de voorwielen
ren p levert 146 Pk bij 6000 toe-
sta K 1heeft een koppel van 175b iJ 5000 toeren.
°e v .aerst ïos 6 heeft hetzelfde on-
\vjel el met de onafhankelijke

azd R3ngmg als de nieuwe
s°n v

a
' met voor de McPner-

getiQ ccrPoten en achter het zo-
sVswmde 'twin trapzoidal link-
er Vo " een Mazda-patent dat
bjj r ** zorgt dat in bochten en
effeet een zelfstabiliserend
toeSt) ontstaat als gevolg van

Maximumsnelheid
* hf>t * ■laar y traject van Hiroshima
eelse Onsen gold groten-

|a.ehtieen maximumsnelheidvan
Iderri n°P een enkel gedeelte
solut kilometer per uur, de

die tt e "miet in Japan. Tijdens
(ËUn^"P ontpopte de Xedos
ko,rifort w

Cn ais een uitermate
1 echt reiswagen. Voor

ge*egd testen waren we, zoals
Cuit\vej.aangewezen op het cir-

ue
°ridertandaarduitrusting omvat
AJBS meer stuurbekrachtiging,
ra*r. e

n ektrische bediening van
t^grenn1 sPiegels, centrale deur-

k
ng en een airbag.er» bekleding is mogelijk.

Sen a geeft acht jaar garantie te-
?r»e ia__esten van binnenuit en
%7 °f 100.000 kilometer vol-se tabrieksgarantie.

e Pr'fiulden S is vastgesteld op 64.500
8es chair .!?r de versie j-net hand-
den e vi Jfbak en 68.900

001" de autojnaat. DeltOste^nder 1.6 16V gaat 59.900

EG-normen
De prijsverschillen zijn volgens
de staatssecertaris bedoeld om
autokopers aan te moedigen een
schoner type auto aan te schaf-
fen. Voor auto's die al schoner
rijden dan de EG-normen van

1996 betekent dat een belasting-
verlichting van duizend gulden.

Op vuilere auto's echter wordt
een toeslag geheven van 500 en
1.500 gulden,afhankelijk van het
type katalysator. Deze tariefdif-
ferentiatie moet de schatkist een
bedrag van 175 miljoen gulden
per jaar opleveren.

In verband met het wegvallen
van de handelsgrenzen in de EG
zal op 1 januari 1993 ook een an-
dere belastingtabel voor nieuwe
auto's ingaan. Belangrijk is ver-
der dat er geen bpm meer wordt
geheven bij invoer omdat met
het wegvallen van de handels-
grenzen het begrip invoer niet
meer bestaat. Volgens dit nieu-
we systeem betaalt de aanvrager
van het kenteken (meestal de
auto-importeur) de belasting, die

dan weer wordt doorberekend
aan de klant. Het nieuwe sys-
teem kent 51 klassen voor auto's
en 37 voor motorrijwielen.

Uitneembaar dak
De nu geïntroduceerde nieuwe
Honda CRX is zonder overdrij-
ving een vooruitstrevend ont-
werp. De techniek is grotendeels
afkomstig van de afgelopen na-
jaar gelanceerde Civic, maar de
wielbasis is 20 centimeterkorter.
Opmerkelijk is de constructie
van het uitneembare dak. Met
aan weerskanten een handgreep
wordt het dak tussen devoorruit
en de rolbeugel vergrendeld. Wil
men open rijden, dan kan het
dak worden opgeborgen in een
speciale houder onder de koffer-
klep. Doordat beugel en dak
omhoog scharnieren blijft de

kofferruimte goed bereikbaar.
Het handmatig openen en weg-
bergen van het dak vereist enige
spierkracht, hoewel het paneel
gemaakt is van een lichte alumi-
nium legering. Met zn tweeën
gaat het 't beste.
Een verbazingwekkende acces-
soire is het automatische en ro-
botsgewijze openen en sluiten
van het dak, zoals dat te vinden
is in de duurste versie van de
CRX.

Motor
Voor de nieuwe Honda CRX zyn
twee motortypen voorhanden,
verdeeld over de typen ESi en
VTi. Deze motoren hebben res-
pectievelijk een inhoud van 1590
cc en 1595 cc. Hoewel er qua in-
houd weinig verschil is zijn de
motoren sterk verschillend in
constructie, prestatieniveau en
karakteristiek. Ze zijn alle twee
ook terug te vinden in dekortge-
leden op de markt gebrachte
nieuwe Civic-serie.
Opmerkelijk aan deze zestien-
kleppen motoren is het zoge-
noemde VTEC-systeem, waarbij
de kleppen naar behoefte verder
en minder ver kunnen worden
geopend. Bij de ESi gebeurt dat
met de inlaatkleppen, die behal-

ve met elk een tuimelaar ook
met een extra middelste tuime-
laar zijn uitgerust welke een ei-
gen nokprofiel volgt. By een
hoog toerental (5500 toeren) wor-
den de drie tuimelaars hydrau-
lisch met elkaar verbonden,
zodat er een ruimere timing en
een grotere; klepopening wordt
bewerkstelligd.

Dat zelfde gebeurt ook in de mo-
tor van de VTi, met dit verschil
dat ook de uitlaatkleppen op de-
ze manier worden bediend.
De VTi-versie levert liefst 160 pk
ofwel 100 pk per liter. En dat
zonder turbo. De topsnelheid ligt
bij de 210 kilometer per uur. De
ESi met zijn 125 pk motor is iets

bescheidener: 190 kilometer per
uur.
Honda Nederland brengt de
CRX ESi vanaf 51.990 gulden.
De automaatversie kost 54.490
gulden. Voor 61.990 gulden heeft
men de CRX VTi met ABS en
dezelfde auto met automatisch
bediend dakpaneel kost 64.990
gulden.

auto

Alleen te koop bij geselecteerde dealers

Mazda Xedos 6
nieuw model op
prestigemarkt

DOOR NOL VAN BENNEKOM

az^a maakt met de zojuist in ons land geïntrodu-
erde Xedos 6 zijn entree in de hogere autoklasse.

aiT -^ nieuwe model, dat moet concurreren metuto s als de BMW 3_Serie. te verkopen, heeft de Ne-j^riandse importeur Autopalace De Binckhorst inaen Haag een twintigtal dealers geselecteerd. Deuto is gebaseerd op de onlangs vernieuwde 626. De
e r^chillen zitten vooral in de styling en de afwerkingn cte rijkere basisuitrusting die de Xedos heeft.
t,

joui k,leine groep Nederlandse
van k

slen maakte in het land
niPll "erkomst kennis met ditMa^e Produkt. Voor hen heeft
voor 6en testroute uitgezet
k*n een intensieve kennisma-
tWfiimet Eunos 500, het Japanse

van de Xedos 6.

" sneriP d
v Eur°Pese markt toege-

ho„ en Xedos 6 mag alleen op de
'Glnk s,nelheids-testbaan en het
V'ord a R°ad Circuit' biJ Miyoshi
'gl0. en uitgeprobeerd, waar
ty aal' allerlei verschillende
boot°!nstandigheden zijn nage-
seien Zelfs de Belgische kas-
Seïm blinkers) zijn speciaal
te k"Porteerd om een goed beeld
Euro gen Van wat de Xedos 6 in
staat^a allemaal te wachten

Citroen ZX
eerste in de
categorie
tot 30 mille

" De elegante lijn is kenmerkend voor de Mazda Xedos 6, hier gefotografeerd in de nabij-
heid van Japanse rijstvelden. Foto: gpd

Wetsvoorstel Van Amelsvoort: grote verschillen in belasting op auto's

Fikse korting bij aankoop
schone en zuinige wagen

DOOR HUUB MEIJER

Staatssecretaris van Financiën Van Amelsvoort wil dat bij
aankoop van een vuile en veel brandstof verbruikende
auto maximaal drieduizend gulden belasting wordt be-
taald. De met een elektromotor uitgeruste auto komt daar-
entegen in aanmerking voor een korting van vijfduizend
gulden bij de aanschaf.

Dat zijn de twee meest extreme
varianten in het wetsvoorstel Be-
lasting van Personenauto's en
Motorrijwielen (bpm), dat de
staatssecretaris afgelopen maan-
dag voor advies naar de Raad
van State heeft gestuurd. De
bpm zal per 1 januari 1993, in-
dien deTweedeKamer het wets-
voorstel tijdig goedkeurt, ingaan.
Diekomt in de plaats van de Bij-
zondere Verbruiks Belasting
(bvb) en valt daarmee niet meer
onder de btw.

Inkomstenderving
Omdat de bpm niet meer onder
de omzetbelasting valt ziet de
overheid inkomsten verdwijnen.
Die financiële tegenvaller wil de
regering elders compenseren.

Dealers en importeurs, verenigd
in de Bovag/RAI, hebben dan
ook grote moeite met de plannen
van staatssecretaris Van Amels-
foort. De voorstellen missen vol-
gens hen alle duidelijkheid, zijn
dus absoluut niet te begrijpen en
bovendien ondoorzichtig voor
zowel garagehouder als consu-
ment.

Reagerend op deze wetsvoorstel-
len zegt Hans Bastings van Ame-
rican Cars in Schimmert: „Welke
consequenties het voor ons be-
drijfheeft kan ik nog niet beoor-
delen. Ik moet eerlijk bekennen
dat ik me ook nog niet echt in de
materie heb verdiept. We laten
het gewoon op ons afkomen. In
elk geval voldoen alle auto's die
wij afleveren aan deEG-normen
1996 voor schone auto's."

D.J.G. Graus, salesmanagervan
Saab Zuid-Limburg in Heerlen,
vindt het een belachelijke zaak:
„Het wordt de autohandelaar/
garagehouder steeds moeilijker
gemaakt. In Nederland worden
praktisch geen vuile auto's meer
geïmporteerd en verkocht. Alle
types Saab zijn uitgerust met
3-weg katalysatoren en voldoen
daarmee aan de geldende EG-
normen 1996."

„Dat de auto een welkome in-
komstenbron voor de overheid
is, is uiteraard geen nieuws,"
zegt P.M. Smeets van Mercedes
Benz Zuid-Limburg bv in
Hoensbroek. „Uitgangspunt van
de overheid is dat de wijziging
van de belastingheffing bvb in
bpm budgettair neutraal moet
verlopen. De overheid zal er niet
beter maar ook niet slechter van
mogen worden. Verdwijnende
inkomsten zullen dus gecompen-
seerd moeten worden. Voor-
beeld daarvan is de subsidie op
katalysatoren. De autobranche
moet deze subsidie (1.350-1.750
gulden, afhankelijk van type
auto en gemonteerde katalysa-
tor) vóór 1 januari 1993 afge-
bouwd hebben. Daardoor wor-
den de auto's duurder."

Op de testbaan van DAF in St.-
Oedenrode werden twee dagen
lang achttien nieuwe autotypes,
alle modeljaar 1992, uitgebreid
getest. Het accent lag daarbij op
de populaire middenklasse.
De jury was uitermate te spre-
ken over de capaciteiten van de
Volkswagen Golf als trekauto.
Maar ook de Citroen ZX maakte
indruk. In de klasse boven de 40
mille ging de Volvo 850 onbe-
twist met de eer strijken en in de
speciale dieselklasse de Opel
Veetra td.
Maar over de 'over all-winnaar
was de juryunaniem: de Golf.

Voor alle duidelijkheid: de ver-
kiezing levert niet zonder meer
de beste trekauto op die in Ne-
derland te koop is. Het gaat om
auto's van het modeljaar 1992.
Daarbij gaat het vaak om com-
pleet nieuwe modellen, . maar

soms ook om auto's met een
nieuwe motor en een facelift.
Bij de uitgebreide test maakte de
jury gebruik van Knaus-cara-
vans uit verschillende klassen,
zodat achter elke auto een pas-
sende caravan kon worden ge-
haakt. Knaus stelde elf caravans
ter beschikking. De spiegels wa-
ren van het merk Spitfire.

Sportwagen voor mannen en vrouwen tussen 25 en 35 jaar

Honda's nieuwe CRX een
opmerkelijke tweezitter

DOOR NOL VAN BENNEKOM

Directeur Bert Waterman van Honda Nederland deed het dezerdagen in het Zuidfranse Cannes nog eens uit de doeken: „Hetpubliek van de zogenoemde niche-markt kennen we niet. Maar
zeker is dat de vraag naar dit soort aparte auto's latentaanwezig
is. We denken van deze sportwagen per jaar 500 stuks in Neder-
land te verkopen." Deze verklaring sloeg op de nieuwe HondaCRX, een open tweezitter met een uitneembaar dakpaneel, welke
het best als een 'targa' kan worden omschreven.
Kenners van de commerciële
dieptepsychologie hebben de
doelgroep van deze nieuwe
sportwagen bekwaam vastge-
steld: jongevrouwen en mannen
tussen de 25 en en 35 jaar, onge-
huwd, samenwonend en geen
kinderen.

Honda Nederland heeft zich tot
doel gesteld in 1995 vijftiendui-
zend auto's te verkopen. Een bij-
drage daarvoor moet komen van
een nieuw model, de Syncro, die
in Swindon wordt gebouwd en
die op de RAI-tentoonstelling
van 1993 zal worden gelanceerd.

" In de duurste
Honda CRX VTi
wordt het
dakpaneel
automatisch
weggenomen en
opgeborgen onder
hetkofferdeksel.

Foto: GPD

Volkswagen Golf
1.8 CL 'trekauto

van het jaar'
De Volkswagen Golf 1.8 CL is gekozen tot 'Trekauto van
het Jaar. De verkiezing werd dit jaar voor de tweede keer
georganiseerd door de redactie van de Kampeer- en Cara-
van Kampioen (KCK) van de ANWB. De Citroen ZX 1.6
Avantage is eerste geworden in de categorie tot 30.000 gul-
den, terwijl de ZX 1.9/71 pk dieseltweede werd in de klas-
se diesel. Vorig jaarviel de Nissan Primera in de prijzen.

# De 'over all' winnaar Volkswagen Golf 1.8 CL

Oordeel
De auto's werden beoordeeld op
stabiliteit, waarbij een uitwijk-
manoeuvre en een slalomproef
waren ingebouwd. Voorts werd
naar de prestaties gekeken en
het rijden in de vierde versnel-
ling. Ook het comfort was van
belang, alsmede het bedienings-
gemak en het wegrijden op een
helling (6 procent en twaalf pro-
cent).

De jury roemt de Citroen om zijn
veilige wegligging dank zij on-
dermeer de meesturende achte-
ras, de vering en de trekkracht
van 1.6 liter injectiemotor.

Koeling
Met de algemeen winnaar, de
VW Golf 111, is echter iets bijzon-
ders aan de hand. In standaar-
duitvoering is de auto niet zo-
maar geschikt om aanhangers of
caravans te trekken. Wie met een
flink gewicht aan de haak op pad
wil, moet eerst een ventilator
met groter koelvermogen laten
monteren. De importeur meldt
dat het niet zinvol is om de nieu-
we Golf standaard met het ver-
strekte koelsysteem uit te rus-
ten. Niet alle Nederlandse
automobilisten hebben een trek-
haak aan hun wagen en willen
'dus niet onnodig extra betalen
voor een aangepastkoelsysteem.

De aanschaf van deze ’ 511,-
-kostende versterkte koeling is al-
leen noodzakelijk bij geremde
aanhangers/caravans vanaf 1.000
kilo. Achteraf inbouwen van de
aanpassing komt dan al gauw op
1.200 gulden. Voor dat bedrag
wordt een grotere ventilator en
radiateur gemonteerd en afhan-
kelijk van het type zonodig ook
nóg een zwaardere dynamo.
Bij de VW Golf 1.4/60 pk en 1.9
diesel/64 pk hoeft het koelsys-
teem niet aangepast te worden,
mits niet regelmatig het uiterste
aan trekkracht wordt gevergd.

(ADVERTENTIE)

INTERLAND^ Ilbouw-elementen b.u J
hardhout, aluminium, kunststof
RAMEN
DEUREN
VERANDA'S
f-^J KEUR-PRODUKTEN

Showroom geopend
di. Tm vr 10 00-1300 uur
14 00-18 00 uur
za 10 00-15.00 uur
Hommerterweg 35
Hoensbroek-Hrl

045-213928
Sttowroixn fc'ndfioven Zi.vbterstra.it 17/.]
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Peter Schunckstr. Heerlen, tel. 045-412641 |^

/A RENAULT y^\OCCASION
mjr .. __TCj 12 maanden
V /^^ GARANTIE

HEERLEN * KERKRADE
Renault 5 SL, 3-drs '88 Renault 5 TR, 3-drs. 89

5 TR, 3-drs '88 5 TRRoxane. '90
5 GTR, 3-drs '90 5 GTturbo '88
5 GT turbo „ „....'9O 9 TL '88
9TL '85 11 GTLChevemy-.„ '88
11 TLBroadway, 5-drs '85 11 TC, 3-drs -~ '86
19 TR, 5-drs '89 18GTL , „.'B5
19GTR, 5-drs '90 19 GTR, 5-drs. ...'B9
21 GTS hatchback .„ '90 19 GTS, 5-drs ,'B9
21 NevadaGTS '88 21 TL hatchback '89

BMW 3181,4-drs ~...'B7 21 Nevada GTS '88
Citroen AX 11 TGE Image „..'9l Citroen BK 14E *87
Ford Escort 1.4CL, 3-drs '89 Fiat Ritmo 60L „ „..'B7
Ford Sierra 2.0 CL sedan „ „.'BB Ford Orion 1.6...., „ '87
Honda Civic 1.5tGL sedan '90 OpelKadett 1.4isedan '90
Mazda 323 1.5Envoy —'88 Opel Kadett 1.6LS, 5-drs '87
Opel Kadett 1.6i, 5-drs. '89 Peugeot 205 GTi. '86
Peugeot 309 SR, 5-drs '87 Subaru Justy 1.2 '88
Volvo 340DL, 3-drs '87 Volvo 340,3-drs '87

AUTO VAN DE WEEK AUTO VAN DE WEEK
Renault Espace turbo DX Renault 21 GTX automaat

diesel, 9-1988, groenmet. 9-1988, wit, 50.000 km,
diverse extra's J I stuurbekrachtiging, div. extra's

AUTOBEDRIJVEN KERRES
Kerkrade, Dom. Mijnstr. 25, tel. 452424
Heerlen, Beersdalweg 97, tel. 724200
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AP" Af1 Tftl l"l__f_i verhogen tijdelijk de inruilwaarde van uw huidige auto Toledovanaf f. 29.995,- Lease vanaf f- 799,-r
jP11 1 f"|] als u een nieuwe Toledo aanschaft: de onbetwiste aan-

mmm^^^ voerder van de Seat-ploeg en gekozenals "official Olympic W " __#

Ml l EYTDAIÜIDI III U-MDN-EI car Wat pree suw voordeel is? -ss ~—i%\j tA IHM HinUILV UUnUCCLi Kom van de week even blJons -angs-en w-j zuilen "^^het u in recordtijd haarfijn voorrekenen. Snel in de QOO V Ik CNu de Olympische Spelen voor de deur staan, wil startblokken dus voor een bezoek aan onze showroom: 7>?>-r. °
Seat als sponsor van dit sportieve hoogtepunt graag een daar kunt unu voor goud gaan met extra voordeel voor _, tv a t tsportief gebaar maken. Voor u een gouden kans, want wij een winnende auto! VjEDREVEN _U OOR _f\ MB I 1 *"Z/

BEEK, AutomobielbedrijfCoumans-Beek B.V, DSM-straat 7,046-371243. BRUNSSUM, Autobedrijf Chiaradia, Trichterweg 122,045-212843. BUDEL, Van MeijlAutom'***1'-
B.V (subdealer), Meermortel 28,04958-91887.HAELEN, Autobedrijf Wil Leenhouts B.V, Peter Schreursweg 16,04759-2116. HEERLEN, Autosport Brouns B.V, Schels^'
045-725507.KERKRADE, AutoAarts, Hamstraat 211,045-412545.KONINGSBOSCH, GarageM. von Lümich (subdealer), Prinsenbaan 87,04743-1389.LANDGRAAF, AuJ-bielbedrijf Ton Schuijren B.V (subdealer), Rötscherweg 60, 045-313588. LINNE, Automobielbedrijf Mat Hukkelhoven, Oude Weg 30,04746-1968. MAASTRICHT, Auto"-*
Peter Bancken, Heerderdwarsstraat 25,043-635454. SITTARD,Automobielbedrijf Primair, Industriestraat 25 (Handelscentrum Bergerweg), 046-514364. SWALMEN, Aü'
drijf G.H.S.,Rijksweg Zuid 7,04740-2931. WEERT, Autobedrijf Peter Janssen, Sutjensstraat 18,04950-34456.

'" ■ " ' ' ' ' I.+s
Seat Toledo. Vanaf f. 29.995,-. Verkrijgbaar in 1.6, 1.8, 2.0, 1.8 16V, 1.9Den 1.9D Turbo. Benzineversies met injectie en geregelde 3-wegkatalysator. 1.9DTurbo met oxydatiekatalysator. Vanaf 1.8 stuurbekra^iABS op 2.0 en 1.8 16V. Prijs inclusief BTW, exclusief kosten rijklaar maken en anti-roestbehandeling. Het vermelde leasebedrag is gebaseerd op de Toledo I.6CL bij een leasetermijn van 48 mnd. en °u-
Importeur Pon CarB.V, Leusden, tel.: 033-951550.

WIJ BIEDEN U AAN:
V' ■ I VW Polo coupé sport 1.3 Itr. 1e eigenaar 1987

VW Polo 3-drs. 1.3 Itr org. schuifdak 1987
MELKT VW Jetta 4-drs. 1.6 Itr. metallic 1e eigenaar 1987

VW Jetta 4-drs. turbo diesel 1eeigenaar metallic 1989
/1-fffr VW Passat CL 1.8/90pk 4-drs. 1e eigenaar 1989

m^ VW Passat CL Variant turbo diesel 1e eigenaar 1989
jtpras* Audi 80 1.8S 90pk schuifdak metallic spoiler 1987
VU? Audi 80 1.8/90pk 1e eigenaar metallic alu velgen 1988

Audi 80 1.8/90 pk automaat 1e eigenaar metallic 1988
jrtp. Audi 80 diesel 1e eigenaar blauw 1991Qjf Audi 100cc 2.3Ea.b.5. schuifdak 1e eigenaar 1989

Opel Corsa GLrood zonnedak 1eeigenaar 1.3 Itr 1986

aOpelKadett HB 1.3 Itr. 1e eigenaarrood 1987
Opel Omega 2.0 SE alum. velgen 1eeigenaar metallic 1987
Ford Sierra 1.6 Itr metallic 1e eigenaar 1989

J 4 Ford Escort 1.4 1eeigenaar kl. rood. div. ace 1990
\# Renault 19TR 5-drs. blauw 1eeigenaar36.000 km 1990w VWGolf Avance sport 1.6 Itr alum. velgen 1987

_Q.fi/__ff7 VWGolf CL 5-drs. 1e eigenaar 1.3 Itr 1988
**""" VW Golf 1.6 Itr Manhattan 1eeigenaar 3-drs 1989

Ma 331.3 nieuw type 46.000 km zwart 1990
Alfa 331.3 nieuw type 36.000 km groenmet. 1990
Alfa 331.3-1.5 div. uitvoeringen 1985/90
Alfa 751.8 62.000km rood 1988
Alfa 164 2:0 TS demo 9.000km zwart 1992
Alfa GTV 6 2.5 124.000km grijsmet. 1982
Fiat Uno 75 SX IE 29.000km zwart 1990
Opel Kadett 1.3HB 46.000km grijsmet. 1988
Renault 19 Symphonie 16.000km rood sept. 1990
VW Golf Milionair 47.000km blauwmet. 1989
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Formule
Zeventien jaar later heeft Mondt
een enorme hoeveelheid luiste-
raars aan zich weten te binden,
hoewel de kiistercijfers als ge-
volg van de (kabel)concurrentie
niet onaanzienlijk zijn afgeno-
men. „Ik heb het publiek van
Veronica omgeturnd tot een se-
lect gezelschap." In 1000 uitzen-
dingen van elk anderhalf uur,
steeds op donderdagmorgen.

Zijn formule tijdens de 'gewone'
uitzendingen? „Alle muziek die
ik draai is tamelijk herkenbaar,
toegankelijk. Wat zwaardere mu-
ziek kan ik in principe wel uit-
zenden, als het maar heel goed
gespeeld wordt. Een goed em-
semble kan bijvoorbeeld met
een moeilijk stuk goed uit de
voeten. En daarmee bindt je ook
de luisteraars aan je."

Mondt - die ookbestuurslid van
Veronica is en coördinator van
Radio 4 - scoort met zijn pro-
gramma Muziek terwijl u werkt
(Radio 2, op woensdagen van
09.00 tot 12.00 uur) op een nage-
noeg onnavolgbare wijze. Met
lichte muziek, variërend van
Boudewijn de Groot tot Madon-
na en van Cat Stevens tot Dolly
Dots. Wat zijn nou zijn favorie-
ten? „Brückner." Daar is hij zelfs
aan verslaafd. „Maar mijn part-
ner vindt die muziek te zwaar,
daarom kan ik het thuis bijna
niet draaien." En op popgebied?
Een verrassend antwoord voor

een man, die met een program-
ma van lichte muziek elke week
enige honderduizenden luiste-

raars trekt: „Ik heb geen favorie-
ten, want ik ben volledig op
klassiek gericht."

AKN-omroepen niet langer met afzonderlijke avonden

Specialisten aan de
slag op Nederland 1

»an onze rtv-redactie

stji ERSUM - De drie be"
A\; lers van Nederland 1,
>£??< KRO en NCRV
*ls h -=even Per 1 oktober,
In " r}-ieuwe programme-
'sn^ ln )verking treedt, hun
öe Ala^sme' ave voorrang.
t}j pKN-omroepen worden
av op afzonderlijke
,je nden geprogrammeerd;
de groepen krijgen met
pro

n'euwe plannen de kans
Gamma's te maken

Se
arv°or ze de beste men-n lri huis hebben.

öaarrv.^ ..
afBest Zljn de AKN-omroepgn
Pr ocj pt van het gezamenlijk
gr9mUcefer» van televisiepro-
de f,rma's- Veel ervaring hebben
Met erland 1-bespelers daar
ïo'^ Service Salon is wel
drie Pr°gramma, dat door de
gepr 'Jlr°epen gezamenlijk werd
liet Uceerd. Een succes is het
AVroB?Worden, vandaar dat de
doen ,et nu weer alleen mag
derg .-Want de Avro heeft voor
de bP

middagprogramma's
de nif ste mensen in huis, aldus
n.en";Uwe AKN-filosofie. De sa-

6rking op het gebied van
die^sfstinS en ondersteunende

ter» gaat wel gewoon door.

fea{! *regen van ons adviesbu-
dat w artels/Verdonk te horen
len H 6 meer van elkaar verschil-aan We ze if dachten. Maak

daar je kracht van, want daar-
mee maak jeeen veelkleurig pro-
gramma," aldus Gerard Hulshof,
tv-directeur bij de KRO en voor-
zitter van de werkgroep tv van
de AKN-omroepen. Hulshof ver-
klaarde gisteren dat de Neder-
land 1-bespelers afzien van een
vaste uitzenddag voor omroe-
pen. De drie omroepen hebben
nu gekozen voor een gezamenlij-
ke programmering naar genre.

Ze hopen daarmee minstens een-
derde van het marktaandeel van
de publieke omroepvoor hunre-

kening te nemen. Hulshof merkt
op dat zeker in de aanloopfase
mogelijk kijkers zullen afhaken,
maar de KRO-tv-directeur zei
hoopvol gestemd te zijn dat
daarna een nieuwe schare kij-
kers wordt aangetrokken.

# Populaire
programma's als Ook
dat nog (KRO) en In
de hoofdrol (Mies
Bouwman, Avro)
wisselen elkaar in het
nieuweseizoen om de
acht weken af tijdens
'prime-time' op
zondag.

Foto's: KIPPA

Speelfilms
Met de genreprogrammering
mag de Avro zich op de middag-
programma's storten (zoals bij-
voorbeeld met Service Salon) en
op speelfilms. De AKN-omroe-
pen nebben gezamenlijk 30 goe-

de speelfilms aangekocht. De
NCRV vindt zichzelf goed in de
zwaardere informatieve pro-
gramma's, familieprogramma's
en amusement en mag daarmee
dus aan de slag. „Dan kan de
KRO af van het krampachtige
idee, dat ze amusementspro-
gramma's moéten maken," aldus
AKN-voorzitter Hulshof.

De KRO tenslotte heeft een aan-
tal specialisten in huis, die goed
uit de voeten kunnen met licht
informatieve programma's en ac-
tuele documentaires. „Met name

het gezamenlijk produceren van
journalistieke projecten stuit op
problemen. Dan moetje compro-
missen sluiten en dat levert niet
altijd de beste programma's op,"
verklaart Hulshof.

Voor alle uitzendavonden wor-
den onderling tussen Avro, KRO
en NCRV afspraken gemaakt. Zo
gaan de populaire programma's
Ook dat nog (KRO) en In de
hoofdrol (Mies Bouwman, Avro)
elkaar om de acht weken op
'prime-time' afwisselen op zon-
dag. Prime-time op dinsdag bij-

voorbeeld wordt gebruikt voor
(Nederlandse) drama-series.
De kijker zal merken, dat logo's
van de verschillende omroepen
verdwijnen. Alleen het Neder-
land 1-logo zal tussen de pro-
gramma's worden gebruikt.
Verder verdwijnen de omroe-
pers(ters) uit beeld.

Overigens liggen de AKN-
omroepen met hun plannen op
een lijn met WVC-minister d'An-
cona. Zij stelde onlangs dat de
omroepen zich moeten concen-
treren op hun sterkste punten.

Gans
Een ! gans die onophoudelijk
loopt te snateren, herinnert hem
aan een broedende soortgenoot
op het eiland. „Dat wordt mis-
schien nog een probleem als we
op het eiland willen draaien. Een
broedende gans zal het niet echt
prettig vinden om gestoord te

worden." De gans is van latere
zorg. Nu heeft de Vara-presenta-
tor zijn aandacht meer bij de
inhoud en vorm van het pro-
gramma.
„Het wordt spannend voor me.
Het is mijn eerste grote live-pro-
gramma op televisie. Elke week
veertig minuten werken onder
hoogspanning. We hebben er
heel bewust voor gekozen om li-
ve te gaan. De sfeer in het pro-
gramma moet ongedwongen en
eerlijk zijn. Ik wil geen opgefok-
te sfeer en kitsch in de uitzen-
ding. Er mogen best wat dingen
fout gaan. Die zal ik ook eerder
benadrukken dan verdoezelen."

Over de gasten in het program-
ma wil Pieter Jan Hagens nog
niet teveel kwijt. „Het wordt in
elk geval geen galerij van beken-
de Nederlanders. Ik verkeer in
de ongelooflijke luxe situatie dat
ik mijn eigen interesses en voor-
keuren naar boven kan laten
komen in dit programma." Voor
Pieter Jan Hagens draait het al-
lemaal om zijn nieuwsgierigheid.
„Ik interesseer me voor bijna al-
les wat om me heen gebeurt. Als
ik iets lees of zie wil ik weten
wat daar achter zit en wat men-
sen beweegt. Neem bij voor-
beeld die krankzinnige zaak
rond het babylijkje dat uit een
lijkwagen werd gestolen. Je
hoort daar nooit meer wat van.

Ik zou dan willen uitzoeken wat
daar precies aan de hand was."

show

Hans Mondt 'turnde' Veronica-publiek om

Duizendste uitzending
'Muziek voor Miljoenen'

Van onze rtv-redactie

JLVERSUM - Toen Hansiondt jaren geledenvia het
hJ0nica-schip dagelijks
en . atste nieuws voorlas
:lerh dien daarnaast al-, mande popmuziek de et-
Wustuurde- kon hiJ n°ëKg J bevroeden dat hij zon
't>mJaar later een van ac P°"klassieke radio-

zou maken.
;Cl is hem gelukt. „Ik heb
ken-- wat ik kon berei'.y ,
stan 17 -*aar geleden - bij de
sZZ; van wat toen nog Hilver-
de {,heette - werd Mondt door
een Xeronica-leiding gevraagd
sar* assiek muziekprogramma
VojT^te stellen. Belangstelling
hoeL^ muziek had hjj wel,
derh " interesse slechts on-

'nuids bloeide. En je bent

jong, werkt bovendien voor de
jonge omroep Veronica dus je
houdt van pop.

„Maar ik was altijd al een beetje
in klassieke muziek geïnteres-
seerd," zegt Mondt bijna veront-
schuldigend. „Het aanbod van
Veronica 17 jaar geleden vond ik
een enorme uitdaging. Ik had al-
leen nog maar ervaring als dj. Ik
heb mezelf in feite opgeleid in
klassieke muziek door veelvul-
dig concerten te bezoeken en
boeken over klassieke muziek te
lezen."

Programma 's
op Radio 5
in de knel

" Hans Mondt: )rAUe muziek die ik draai is tamelijk her-
kenbaar." Foto: GPD

Ook nieuws
op Sky Radio

BUSSUM - De commerciële
zender Sky Radio begint medio
juli met het uitzenden van
nieuwsbulletins. Een redactie
van vijf mensen zal tussen half
zeven 's ochtends en zes uur 's
avonds nieuwsuitzendingen ver-
zorgen. Op de hele uren verzorgt
Sky Radio bulletins van twee
minuten. Verder zijn er aan het
begin van de ochtend, tussen de
middag en aan het einde van de
middag op het halve uur bulle-
tins van één minuut.
Volgens directeur Ton Lathou-
wers is uit onderzoek gebleken
dat de helft van de luisteraars
nieuwsuitzendingen mist. In de
vroege ochtend is de belangstel-
ling voor Sky Radio relatief laag.
Het ontbreken van nieuwsuit-
zendingen is volgens Lathou-
wers daarvan de oorzaak.

Nieuwe Vara-talkshow met Pieter Jan Hagens

'Wegens Vakantie Geopend'
DOOR SUSANNE VAN VELZEN

LEUSDEN - Een linnenmeid,
kamermeisjes, een speciale ka-
chelverzorger en een olielampen-
vuiler. De bezoeker van land-
goed Den Treek in Leusden
heeft weinig fantasie nodig om
zich een paar eeuwen terug in de
tijd te wanen. Het klassiek Frans
ingerichte landhuis midden op
het terrein ruikt naar het begin
van de 17e eeuw. Zware bewerk-
te gordijnen voor de ramen, rode
lopers met gouden randjes op de
eiken trap, kroonluchters in de
eetzaal en een heuse rooksalon
in Lodewijk XV-stijl. Hier begin
je onbewust zachtjes te praten
en nodigen de grote donkerbrui-
ne fauteuils uit tot een uurtje
rusten. Diep weggezakt in het
zachte velours.
Zes weken lang vormen de rust
en romantiek van landhuis Den
Treek, waarin een hotel gehuis-
vest is, het perfecte decor van de
nieuwe Vara-talkshow 'Wegens
Vakantie Geopend. Terwijl de
meeste omroepen in de zomer
hun informatieve- en actualitei-
tenprogramma's op een laag pit-
je zetten, heeft de Vara gekozen
voor een stevig praatprogramma.
De hotelgasten van Den Treek
maken deze zomer plaats voor
cameramensen, geluidstechnici,

bekende en onbekende gasten
en presentator Pieter Jan Ha-
gens (33).

Het landgoed is bekend terrein
voor de Amsterdammer. „Ik
woonde vroeger in Woudenberg
en fietste hier van mijn twaalfde
tot mijn achttiende jaar dagelijks
langs op weg naar school." Dat
het landgoed vijftien jaar later de
lokatie zou worden voor zijn eer-
ste televisie-talkshow, had hij
toen niet durven dromen.

Pieter Jan Hagens ontvangt en
interviewt zijn gasten in en om
het landhuis. Van het openings-
gesprek vanaf het bordes aan de
achterzijde tot het slotinterview
onder de grote boom op het
groene eilandje op het landgoed.
Het wordt hard rennen voor Pie-
ter Jan Hagens, want de praat-
show is helemaal live. Onder een
parasol op het uitgestrekte terras
bij het landhuis blikt Pieter Jan
Hagens vooruit.

*Ö de *r an Hagens: „Ik wil geen opgefokte sfeer en kitschUltzending." Foto: GPD

Gebakken lucht
Pieter Jan Hagens werkt inmid-
dels tien jaar bij de Vara. Hij
presenteert met Felix Meurders
het actualiteitenprogramma
Woensdag- en Vrijdageditie op
Radio 1.Daarnaast is hij éénvan
de presentatoren van het avon-
tuurlijke tv-programma Jules
Unlimited. „Ik heb bij de Vara in
al die jareneen heleboel kunnen
doen. Ik ben zelfs een tijdje dj
geweest op Radio 3. Maar dat is
niks voor mij. Ik ben niet een
type dat gebakken luchtkan ver-
kopen en moeiteloos over niets
kan praten. Ik wil journalistiek
bezig zijn. Ik moet iets hebben
om over te praten," vertelt hij
met klem.

Na de middelbare school is Ha-
gens rechten gaan studeren. „Na
twee jaarkwam ik tot de ontdek-
king dat die studie me helemaal
niet lag. Ik wilde naar de radio."
Hij heeft op een goede dag de
Vara gebeld met een idee voor
het bejaardenprogramma Leef-
tijd Genoeg. Hij kon komen en is
nooit meer weggegaan bij de om-
roep.

Een uitgesproken voorkeur voor
radio of televisie heeft Pieter Jan

Hagens niet. „Mijn voorkeur ligt
bij interviewen. Ik doe liever
journalistiek werk bij de radio
dan bij voorbeeld het presente-
ren van een spelletje voor televi-
sie. Dat neemt niet weg dat ik
een spelletje als Per Seconde
Wijzer heel leuk vind. Daar zou
ik me absoluut niet voor scha-
men."

Nuchter
Een eigen live-talkshow is voor
veel presentatoren zon beetje
het hoogst haalbare op televisie.

Pieter Jan Hagens blijft echter
heel nuchter. „Het is een grote
stap en ik ben na zes uitzendin-
gen een ervaring rijker op televi-
siegebied. Daarna ga ik gewoon
over tot de orde van de dag. Ik
pretendeer niet met deze praat-
show een revolutie in de televi-
siewereld op gang te brengen.

Integendeel. Voor je het weet is
je praatshow weer van het
scherm verdwenen. Dat laatste
staat bij mijn programma overi-
gens nu al vast," vertelt hij met
een glimlach. „Of ik nu op mijn
bek ga of niet, het programma
stopt na zes afleveringen."

Eerste uitzending dinsdag 7 juli
21.05 uur bij de Vara op Neder-
land 2.

NOS schrapt 15 banen
Van onzertv-redactie

HILVERSUM - Als gevolg
van de A-status van EO en
VPRO moet de NOS-radio in
totaal zeven ton bezuinigen.
De komende jaren worden

daarom vijftien arbeidsplaat-
sen geschrapt. Het personeel
is inmiddels op de hoogte ge-
bracht van de plannen. De
afslanking verloopt naar ver-
wachting zonder gedwongen
ontslagen omdat deze voorr
namelijk via natuurlijk ver-
loop, herplaatsing en een
personeelsstop tot stand zal
worden gebracht. Bij de ra-
diodienst werken nu 65 men-
sen.

De NOS-radio staat nog meer
veranderingen te wachten. Zo
zal een aantal NOS-programma's
dat nu via Radio 5 (middengolf)
wordt uitgezonden, in het nieu-
we seizoen waarschijnlijk niet
meer terugkeren. Het is de be-
doeling dat elementen uit deze
programma's, zoals gezond-
heidszorg, voeding en media,
worden opgenomen in een gro-
ter geheel op de Radio 5. Dat is
destijds bij voorbeeld op televi-
sie gebeurd met Panoramiek en
Den Haag Vandaag. Die pro-
gramma's werden onderdeel van
de rubriek NOS Laat.

RTL4werkt
aan eigen
clubblad

Van onze rtv-redactie

HEERLEN - In navolging van
de Duitstalige Radio Luxemburg
en RTL Plus TV, wil RTL4wil
over een paar maanden een ei-
gen blad gaan uitgeven. Het blad
wordt verbonden aan de RTL 4
Club, die de commerciële om-
roep wil opstarten.

Volgens een woordvoerder van
RTL 4zit de Club, die qua opzet
te vergelijken is met Club Vero-
nica, nog in een testperiode.
„Eind deze maand komen er nog
spotjes op televisie waarin we
mensen oproepen om lid te wor-
den van de RTL4Club. Als er
genoeg belangstelling voor is,
komt de club er. De mensen die
lid worden ontvangen automa-
tisch het blad."

In het blad worden onder meer
de programmagegevens van
RTL4opgenomen. De program-
magegevens van de andere om-
roepen komen niet in het blad.
Onlangs heeft de rechtbank de
Krant op Zondag verboden om
de programmagegevens van om-
roepen te publiceren. Het au-
teursrecht op die gegevens be-
rust bij de publieke omroepen.

Verder zullen in het blad van
RTL4interviews en verhalen ge-

-1 publiceerd worden over onder
andere de RTL4-sterren. Volgen-
de maand wordt bekend of club
en blad er komen.

Vrijdag 19 juni 1992»9
' Limburgs dagblad
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Nederland 1
NCRV
slprh.3_12 Nieuws voor doven en

1639 Vh°renden-
serie p 9 Ramsay- Australische
Hav moet op het neefje van
een n

Passen; tegelijkertijd wordt erin Jjn
p
d
aardenwedstrijd georganiseerd

ri* e iviF>_f rker Lew's- Amerikaanse se-
ster b tV heeft een geheime aanbid-
d 6 Wa

hl] 20ekt z'ch wezenloos naar«vare identiteit van de hartstochte-
CrfÜ Parker en Jerrv helpen
nonalf '- en die twee veroorzaken

l7 Sf' Wa> misverstanden.boggle. Woordspel. Presenta--18.24^ Schiffers.
'Outpi i Kerke Pad. Toeristische

18.49 o gs Nederlandse kerken.
19,00 7

r°2e Danter- Tekenfilmserie.
Gera H

Vader zo zoon- Quiz met
Ruik Van den Ber 9* Panel: Marlous
boom Marga Bult en Wlm Bos"

19.3Q Cn hmedu sdvshow. Amerikaanse co-
-leerti ene' Als Ma Huxtable een
strj: 9aat babysitten, krijgt zij de

20 On , Weer te Pakken, (herh.).
20 26 IV+T 0 Journaal.
speelfihÜ Whistle blower. Engelse
don ïl Ult 1987 van Simon Lan9-
v6rs e Michael Caine, Nigel Ha-
Werkt f'IClty Dean ca* Bob Jones
heim a's vertaler voor de Britse ge-
rieu 2 P'enst. Na een aantal myste-
voor y.on9elukken' met fatale afloop
ïopi. .? col|ega's gaat hij op onder-

js * uit.

dearSpiegels- Talkshow met Karin
fc!.52 c°' en Joel Batenburg.

Serie wf*1^" Amerikaanse comedy-
een ' Wo°dy mag meewerken aan
soort

reclarnespot voor een nieuw
hij h .9roentendrank. Natuurlijk vindt
teiüic ISpanner|d, maar hij raakt gees-

-23.15 BStig in de Problemen.
rePort De Noord-Express,
tuSs

a9e van deze treinverbinding
1896 '*s en St Petersburg die in
4ft ,„ Voor de eerste keer dit traject in

00.0oUü.!, aflegde-
mü,JM|natuur. 'Hoop en wanhoop',«O.oag'eimpressie.. W.14 ee Journaal.

Duitsland 1
°9.007 "—

**3 D_fnSSChaU-
Soan* Uenver-Clan. Amerikaanse

°8.4S D 'e'Atertlt avan Qigong - Chinesische
1000 T hnik ur>d Gymnastik.
IQO3 A?9esschau.
taire "Underbare Welt. Documen--10. Sq Serie.

''.Oo ïUndert Meisterwerke. Serie.'1.03 o gesschau.
lilrn ujt

as Riesenrad. Duitse speel-
Met- \, 61 van Geza von Radvanyi.
"Wb.. aria Schell, O.W. Fischer,

'«■Ss Sne Gessner o-a.
1300 Tersoverzicht-l3-05 'a9esschau.
'3.45 r\?D-Mittagsmagazin.
J3.sB r'-lschafts-Telegramm.
'4.0q Tr°9ramma-overzicht.
H.02 ,a9esschau.]Md h* Sesar"strasse.
'5.1 S yer>gstparade in Marbach.
'5,0 gesschau.
*o 0 'eine Geschichten aus dem

Arr.eJ/as weiss Mama von Liebe?
6.s8 J^aanse speelfilm uit 1958.
Z% pr°9ramma-overzicht.
y.IS Tnkt 5 - Landerreport.
72S iÜ-3esschau.$ JWF-Studio.8-3q u"' °amen vom Grill. Serie.'8.4s und Heute.

iv°n _..,*,Hast D" Worte. Met Jurgen19.4c ,?■ Lippe
'S..SB yWF.
2°'°o nï.-3rarr"na-overzicht.

-1S (Tt! Ta9esschau.
*irrifTi«r Das "'egende Klassen-

"_Vj>n\/v Duitse speelfilm uit 1973L 44 t ner Jacobs*'4s |sa9esthemen-Telegramm.
.>*-*_.*> aer Kirche noch zu glau-

',
>.Bonr. 9estbemen. Met Bericht uit

00 Gr».%?'edv<__?'den 9'rls- Amerikaanse co-- 32s Irie**3.50 |Portschau.
■Vhk Aufstand alter Marmer,
'987 aans/Duitse speel-/tv-film uitKanX an Volker Schlöndorff. Met:

ni^oilv M°Ssett' ir- Richard Widmark,1.2o
y Hunter e.a.

'■Hl fn SSChaU-
"en . ij30 Zuschauen - Entspan-

«^ eendenken.

TV FILMS VIDEO
RTL 4
l?n Ba?'° ud Daneer. Melodrama
arradin Brown uit 198°- David

6n Van i houdt van stuntvliegen
nnifer °'Neill- Moeilijke

Duitsland 2
r6n*'lrr.o ° di Ba9dad- Avontu-ur. Banrt6r sProokJesfiguur de diefarmen *aad- die zijn buit onder de
°P d 6 dnLdeelcl en verliefd wordt

'" 1965 hter van de sultan- Re9ie6RReevan Arthur Lubin. met ste"ves, Giorgia Moll.
Duitsland 1
kan.e reluctant debutante. Ele-
Snern on"komediernedie van Vincente
ritseo., H

Ult 1958* Conservatieve
« ' vera hebber» wat te stellen
r^hter plenkaans,e weerbarstige
k°n k»; _!aie rollen van Rex Har--V. Kendall, Angela Lansbu-

BBC 2
'8-30

KVer Bht, 3,. S°.uadron. Oorlogsfilm
>k i'IS detachement dat een fa-

re n RlNoorwegen gaat bombar-,■ ne9ie van Walter Grauman,

met Cliff Robertson, George Chaki-
ris. Uit 1964.

" Georgia Moll en Steve Reeves in 'Il ladro di Bagdad'
(Duitsland 2 - 14.30 uur).

Duitsland 1
20.15 Das f liegende Klassenzim-
mer. Recalcitrante kostschooljon-
gens vinden begrip bij klassenle-
raar. Vervelend en moralistisch. In
1973 gemaakt door Werner Ja-
cobs, met Joachim Fuchsberger,
Walter Richter.

Nederland 1
20.26 The whistle blower. Vader

gaat op zoek naar de moordenaars
van zijn zoon, die een mysterieuze
functie had bij de Britse geheime
dienst. Regie van Simon Langdon,
met Michael Caine, Nigel Havers,
Felicity Dean. Uit 1987.

Nederland 2
TROS
13.00-13.12 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
18.00 "" Journaal.
18.20 De teenage hero turtles.
18.41 Tv dokter. Medische tips.
18.42 Joost - zo goed als normaal
(slot). Magazine voor geestelijk en li-
chamelijk gehandicapten.

19.16 Bananasplit. Programma met
de verborgen camera.

20.02 America's funniest home vi-
deo's. Amerikaanse amateurvideo-
films.

20.29 Oscar. Klucht van Hans Slees-
wijk. Met: Joop Doderer, Trees van
der Donck, Johnny Kraaykamp jr.
e.a. (herh.). Zeepfabrikant Bubbel-
man wil zijn dochter uithuwelijken.
Intussen probeert een meisje indruk
te maken op haar geliefde door hem
te vertellen dat ze de dochter van
Bubbelman is. Al gauw staat de ge-
liefde bij zijn aanstaande schoonva-
der op de stoep.

21.49 Tv dokter. Medische tips.
21.50 Vrijdag Robinson. Amusema-

tief programma over de wereld waar-
in wij leven. Presentatie: Leonie Sa-
zias.

22.34 'Allo 'allo. Engelse comedyse-
rie. Afl.s. Madame Fanny ziet het niet
meer zitten als ze Edith in bed met de
Führer betrapt en Goering in de kast
vindt.

23.08 Nationale sportontmoeting
Papendal. Korte impressie van deze
ontmoeting met de Olympische ploeg
voor Barcelona.

23.16 Hollywood boulevard. Film- en
videomagazine. Presentatie: Tineke
Verburg.

23.49 Perry Mason - De zaak van de
moord in de rechtszaal. Amerikaan-
se tv-film van Chris Nyby naar de
boeken van Erle Stanley Gardner.
Met: Raymond Burr, Barbara Hale,
William Katt e.a. Frank Wellman, de
zoon van Perry Masons vriend en
ook zijn cursist, wordt in de college-
zaal vermoord. Hoofdverdachte is
zijn medecursist Ken, maar Perry
Mason gelooft in zijn onschuld.

01.25-01.30 "" Journaal.

Duitsland 2
09.00 Gezamenlijk programma

ARD/ZDF.
13.45 Nachbarn. Magazine voor im-

migranten en Duitsers.
14.30 Der Gauner von Bagdad. Ame-
rikaans-ltaliaanse speelfilm uit 1960.
van Arthur Lubin. Met: Steve Reeves,
Georgia Moll, Arturo Dominici, e.a.

16.00 Heute.
16.05 Raumschiff Enterprise - Das

nachste Jahrhundert. Amerikaanse
science-fictionserie. Met: Patrick Ste-
wart, Jonathan Frakes, Levar Burton
e.a. Afl.: Galavorstellung.

16.55 ZDF-Glückstelefon.
17.00 Heute.
17.10 Sport Heute.
17.15 "" Landerjournal.
18.05 en 18.30 Die Simpsons. Ameri-

kaanse tekenfilmserie. Aansl.: Pro-
gramma-overzicht.

19.00 Heute.
19.20 Felix und zweimal Kuckuck.

Serie. Met: Karsten Speek, Eva-lnge-
borg Scholz, Alf Marholm e.a.

20.15 (TT) Derrick. Duitse misdaad-
série. Met: Horst Tappert, Fritz Wep-
per, Elisabeth Trissenaar, e.a.

21.15 Die China-Bombe. Reportage
over de baby-boom in China in het
Jaar van de Aap, symbool van geluk
en vruchtbaarheid.

21.45 Heute-journal.
22.20 Ingolf Lücks Sketchsalat.

Sketches.
22.50 Die Sport-Reportage. Sport-

programma met o.a. EK voetbal, na-
beschouwing Nederland - Duitsland
en Atletiek, Duitse kampioenschap-
pen te Munchen.

23.20 Allein gegen die Mafia. Itali-
aanse misdaadserie. Met: Michele
Placido, Patricia Millardet, Remo Gi-
rone e.a.

01.10 Heute.
01.15-02.35 Tochter der Prarie.

Amerikaanse speelfilm uit 1948 van
Lesley Selander. Met: George Mont-
gomery, Rod Cameron, Ruth Roman,
e.a. Wanneer Rosé, de dochter van
de beruchte bende-leidster Bell Starr
hoort, dat haar moeder is vermoord,
besluit ze haar dood te wreken. Uit-
gerekend Bob, die Belle heeft dood-
geschoten, moet haar helpen bij het
zoeken naar de moordenaar. Hij
schuift de schuld op een ander.

RTL Plus
22.00 Emmanuelle 5. Softporno uit
1987 van Walerian Borowczyk met
Monique Abrielle.

Duitsland 3 West
22.30 Caravaggio. Experimentele

film van Derek Jarman uit 1986,
gebaseerd op leven en werk van
de 16de eeuwse schilderCaravag-
gio. Jarman benadrukt de homo-
seksualiteit van de kunstenaar en
laat allerlei hedendaagse attributen
(schrijfmachines, telexen) een rol
spelen. Met Nigel Terry, Scan
Bean.

Nederland 3
NOS
08.55 Nieuws voor doven en slecht-

horenden.
09.00-09.30 Huisje boompje beestje.
11.00-11.30 Samenvatting finale

schoolvoetbaltoernooi 1992.
13.00-13.12 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
17.55 Nieuws voor doven en slecht-

horenden.
18.00 ee Journaal.
18.15 Sesamstraat.
18.30 (TT) Jeugdjournaal.
18.40 (TT) Het klokhuis.
19.00 Honeymooners. Serie. Afl.: De

99.000 dollar-show. Ralph neemt
deel aan een show en moet zich in-
tensief voorbereiden op de piano. Dé
vraag gaat over een bekend muziek-
stuk, maar weer hij het antwoord
wel?

19.24 Cowgirls. Reportage over cow-
girls in Nevada, Wyoming en Oregon.

19.54 Uitzending van de RPF.
20.00 «e Journaal.
20.25 Je moet geen slapende spion-

nen wakker maken. Engelse serie.
Afl.: Het ontwaken. Met: Nigel Ha-
vers, Warren Clarke, JoannaKanska
e.a. In het Kremlin worden de dos-
siers van 2 spionnen in Engeland
gevonden. Twintig jaar geleden wer-
den zij opgeleid en ze zouden op een
geschikt moment opgeroepen wor-
den. Sindsdien is er niets meer van
hen vernomen. Majoor Nina Grishin
wordt naar Londen gestuurd om de
zaak uit te zoeken.

21.18 Gitaargiganten. Vandaag over
gitaristen die de popmuziek een an-
dere draai gaven, zoals Roger
McGuinn van de Byrds, Richard
Thompson en Les Paul.

22.00 "" Journaal.
22.15 NOS Laat. Achtergrondinforma-

tie uit binnen- en buitenland over poli-
tiek, economie en wetenschap.

22.50 Het wekelijkse gesprek met
de minister-president. Presentatie:
Charles Groenhuijsen.

23.00 E.K.-Journaal. Informatie over
de EK-wedstrijden.

23.30-23.35 Nieuws voor doven en
slechthorenden.

Duitsland 3 West
08.55 Gymnastik im Alltag. 09.10
Schooltelevisie. 09.40 Cursus natuur-
kunde. 10.10 Schooltelevisie. 11.40
Teletekst-overzicht. 11.48 Programma-
overzicht. 11.50 Das Recht zu lieben,
Braziliaanse soapserie. 12.15 In Sa-
chen Natur. 13.00 Zu Gast bei Marius
Müller-Westernhagen. 13.45 Das Ge-
schaft mit dem einsamen Herzen,
reportage. 14.15 West 3 aktuell. 14.20
FensterPlatz. 15.25 Linie K. 15.55
Sport aktuell. 16.00 West 3 aktuell.
16.05 Drei im Morgenland, serie. 16.30
Schooltelevisie. 17.30 Cursus biologie.
18.00 Aktuelle Minute. 18.01 Das
Traumauto. 18.40 A - Z Lifeshow.
18.57 Programma-overzicht. 19.00 Ak-
tuelle Stunde. 20.00 Nach 100 Jahren
Zweisamkeit. Documentaire serie.
20.45 Die Japanerund die Deutschen,
documentaire serie. 21.30 West 3 ak-
tuell. 21.45 ZAK. Actueel weekover-
zicht. 22.30 Caravaggio, Engelse
speelfilm uit 1986. 00.00 Laatste
nieuws.

RTL4
06.55 Ochtendprogramma. Met

nieuws, tekenfilms, series en spelpro-
gramma's.

12.25 Cloud daneer. Amerikaanse
speelfilm uit 1986. Regie: Barry
Brown. Met David Carradine, Jennifer
O'Neill, Colleen Camp e.a.

14.05 The Oprah Winfrey show.
Amerikaanse talkshow.

14.55 De draagmoeder. Braziliaanse
serie.

15.25 The bold and the beautiful.
Amerikaanse soap serie.

15.50 Telekids. Kinderprogramma.
16.10 My two dad's. Amerikaanse se-

rie.
16.40 Liefde op het eerste gezicht.
17.25 Wie is wie.
18.00 Journaal.
18.20 Prijzenslag.
18.50 RTL4minispel: Scattegories.
19.00 Rad van fortuin.
19.30 Journaal.
19.50 Werbericht.
20.00 Spijkerhoek. Nederlandse dra-

maserie.
20.30 Wie ben ik? (Slot).
21.10 De prins van Bel Air. Afleve-

ring van deze Amerikaanse comedy-
serie.

21.35 Nurses. Aflevering van deze
Amerikaanse comedyserie. Er groeit
iets moois tussen Julie en Robinson.

22.05 Secret weapon. Australische
tv-film uit 1990. Regie: lan Sharp.
Met: Griffin Dunne, Karen Allen, Je-
roen Krabbé, Stuart Wilson, Joe Pe-
truzzi e.a. Het waargebeurde verhaal
van de Israëliër Mordechai Vanunu.

00.00 Journaal.
00.15 M.A.S.H. Amerikaanse serie,

(herh.).
00.40 The Oprah Winfrey Show.

Amerikaanse talkshow, (herh.)
01.25 De draagmoeder. Braziliaanse

serie. (herh.).
01.50 Cloud daneer. Amerikaanse

speelfilm uit 1986. Regie: Barry
Brown. Met: David Carradine, Jenni-
fer o'Neill,«Joseph Bottoms, Colleen
Camp e.a.

03.35 RTL 4Text. Selectie van pagi-
na's uit RTL4-Text met het geluid van
RTL4Radio.

Duitsland 3 SWF
08.15 Gymnastik im Alltag. 08.30 Cur-
sus biologie. 09.00 Schooltelevisie.
10.45 Cursus dataverwerking. 11.15
Non-Stop-Fernsehen. 14.00 This
week. 14.15 Actualités. 14.30 School-
telvisie. 15.00 Hallo, wie geht's? 15.15
Auslandsgeschichten. 15.30 Guten
Abend. 16.30 Sag' die Wahrheit. 17.00
Cursus biologie. 17.30 Wenn die Füch-
se Kaffee koehen. 17.59 Fury. 18.24
Zoo-Olympics. 18.26 Das Sandmannc-
hen. 18.30 Das Südwest-Journal aus
Rheinland-Pfalz. 19.00 Hallo, wie
geht's?. 19.15 Unterwegs - das Reise-
magazin. 20.00 Lindenstrasse. 20.30
Wo das Windrad lockt... 21.00 Nieuws.
21.15 91e Duitse Katholiekencongres
te Karlsruhe. 21.30 Menschen und
Strassen. 22.15 Harald und Eddi,
sketches met Harald Juhnke en Eddi
Arent. 22.45 Auf der Spur des Todes,
Amerikaanse western uit 1955 van
JackArnold, met Rory Cahoun, Martha
Hyer, Dean Jagger, Grant Williams
e.a.. 00.05 Aktuell. 00.07 Non-Stop-
Fernsehen.

RTL Plus
06.00 Guten Morgen Deutschland.

Ontbijt-magazine.
08.55 Ochtendprogramma. Met se-

ries, tekenfilms en spelprogramma's.
12.00 Punkt 12. Middagmagazine met

Michael Pohl en Milena Preradovic.
12.30 Wie das Leben so spielt. Ame-
rikaanse soapserie.

13.15 California Clan. Amerikaanse
serie.

14.05 Die Springfield Story. Ameri-
kaanse serie.

14.50 Der Chef. Serie. Afl.: Ed und die
Schauspielerin.

15.45 CHiPs. Amerikaanse misdaad-
serie. Afl.: Nacht der Kobolde.
(herh.).

16.40 Riskant! Spelprogramma. Pre-
sentatie: Hans-Jürgen Baumler.

17.15 Der Preis ist heiss. Spelpro-
gramma. Presentatie: Harry Wijn-
voord.

17.45 Glück am Drücker. Spelpro-
gramma met Al Munteanu.

18.00 Elf 99. Magazine.
18.45 RTL aktuell.
19.15 Explosiv - Das Magazin. Pre-

sentatie: Barbara Eligmann.
19.45 Gute Zeiten, schlechteZeiten.

Soapserie. Af1.28.
20.15 Peters Musikrevue. Amuse-

mentsprogramma met Peter Kraus.
Met o.a. Howard Carpendale, Blue
System, Axel Zwingenberger, Roc-
klady Petra Zieger, Marianne Rosen-
berg, Biil Ramsey e.a.

22.00 Emmanuelle V. Franse soft-sex
film uit 1986 van Walerian Borowc-
zyk. Met: Monique Gabriëlle, O Har-
dester, Dana Burns Westberg e.a

23.20 Tutti Frutti. Erotische spel-
show.

00.15 Mitternachtsstrip.
00.20 Die Büstenhalterkompanie.

Franse sex-komedie uit 1978 van
Claude Bernard-Aubert. Met: Lauren-
ce Mereier, Gerard Séty, Marie-Lau-
rence Bunel e.a.

01.45 Emmanuelle V. Franse soft-sex
film. (herh.).

03.00 Grenzfalle - Es geschah über-
morgen. Franse SF-serie. Afl. Wa-
rum lacht man in Surville?

04.00 After Hours. Magazine.
04.30 Autosport. Grand Prix van Ca-

nada in Montreal voor F 1-wagens,
(herh.).

Super Channel
23.00 Topper returns. Laatste deel
uit populaire detectiveserie met
Joan Blondell, Roland Young. In
1941 gemaakt door Roy Del Ruth.

Duitsland 1
23.50 Ein Aufstand alter Marmer.
Achttien zwarte mannen beweren
dat ze een blanke farmer hebben
doodgeschoten. Sheriff Richard
Widmark zoekt de reden en de da-
der. In 1987 gemaakt door Volker
Schlondorff.

RTL Plus
0.20 Les filles du regiment. Smake-
loze film over vrouwelijke soldaten
die achter de mannen aangaan.
Regie van Bernard Aubert, met
Laurence Mereier, Dora Doll. Uit
1978.

Duitsland 2
1.15 Belle Starr's Daughter. Wes-
tern van Lesley Selander uit 1947
met Ruth Roman, die sheriff Geor-
ge Montgomery ten onrechte ver-
denkt van moord op haar moeder.

België/TV 1
17.30 Boes. Nederlandse tekenfilmse-

rie.
17.51 Duupje. Tekenfilmserie.
17.55 Tik tak. Animatieserie.
18.00 Journaal.
18.10 Mooi en meedogenloos. Ame-
rikaanse serie. Kristen ontdekt dat
het huis haar eigendom helemaal niet
is.

18.35 TV 1 - Top 30. Single top 30
van Vlaanderen.

19.00 Buren. Australische serie. Joe
ondervindt dat het geven van bok-
slessen soms pijnljk kan zijn.

19.22 Vakantievlinder. Toeristische
tips.

19.25 Zoölympics. Mededelingen en
Programma-overzicht.

19.30 Journaal en Sport.
20.00 Zeg 'ns Euh. Spelprogramma

waarin bekende Vlamingen op zoek
gaan naar de muzikale gast.

20.30 Matlock. Amerikaanse advoca-
tenserie met Andy Griffith, Nancy
Stafford e.a. Afl. 'Jachtpartij.

22.00 Sledge Hammer. Amerikaanse
comedyserie. Afl. 'Modelflik'.

22.25 Kijk uit! Verkeerstips.
22.30 Vandaag en Sport.
22.55 Panorama: Gladio. Engelse

documentaire over de geheime orga-
nisatie Gladio in Italië en België. Afl.
'Gladio en de strategie van de angst
in Italië.'

23.55 Thriller: Nachttrein. Engelse
thriller van John Cooper. Met: Judy
Geeson, Alister Williams, Charles
Gray e.a. Helen Marlow reist per
nachttrein naar het platteland om te
herstellen van een zware inzinking.
De treinreis is echter niet erg bevor-
derlijk voor haar gemoedsrust wan-
neer ze het lijkvan Hillary Vance ziet.

00.50-00.55 Coda. Lucienne Stas-
saert leest voor uit eigen werk. Van-
daag: Ik teken je tegen het licht.

België/TV 2
17.30-01.05 Overname van de pro-
gramma's Belgié/TV 1

SAT1
05.30 Regional-Report. 06.00 Guten
Morgen mit SAT 1. 08.30 Bezaubernde
Jeannie. 09.00 Nieuws. 09.05 Rück-
kehr nach Eden, Australische serie.
09.55 Unter der Sonne Kaliforniens,
Amerikaanse serie. 10.45 Herz ist
Trumpf. 11.10 Ulrich Meyer: Einspruch!
12.00 Glücksrad. 12.40 Tip des Tages.
12.45 Tele-Börse. 13.35 Unter der
Sonne Kaliforniens. 14.30 Bezaubern-
de Jeannie. 15.05Hotel. 16.00 Cagney
& Lacey. 17.05Geh aufs Ganze! 17.45
Regionale programma's. 18.15 Bingo.
18.40 Trekking van de NKL-loterij.
18.45 Nieuws. 19.20 Glücksrad. 20.15
Am Rande des Abgrunds, Amerikaan-
se speelfilm uit 1982. 22.15 Unter
Wasser stirbt man nicht, Amerikaanse
speelfilm. 00.10 EM-Fussballmagazin.
00.30 Nieuws. 00.35 Komm nur, mem
liebstes Vögelein, Duitse erotische
speelfilm. 02.10 Unter Wasser stirbt
man nicht, (herh.). 03.55 Unter der
Sonne Kaliforniens, (herh.). 04.45 Ho-
tel, (herh.). 05.35 Gehs auf Ganze!
(herh.).

" Vittorio Mezzogiorno.
(Duitsland 2 - 23.20 uur)

Radio 1 radio7.07 Het Gebouw met om 7.07 Af-
deling nieuws (7.30 Nws. 7.34-7.42
Euro '92 journaal). 8.30 De tafel
van NL. 9.30 Het antiquariaat/De
reddeloze reportage. 10.05 Stand-
plaats Tanzania. 11.05 De docu-
mentaire. 12.05 Afdeling nieuws.
(12.30 Nws.) 12.50 De groente-
man. 12.55 Mededelingen t.b.v.
land- en tuinbouw. 13.10 NCRV's
Hier en nu (13.45 Kerk vandaag).
16.05 VARA Radio I vrijdageditie
(17.30 Nws). 20.04 Zomerbulletin.
21.04 NCRV-vrijdag-sport. 23.07
Met het oog op morgen met om
23.20 Euro '92 journaal. 0.02-7.00
Veronica's Oh, Wat een nacht, met
om 0.02 De stemband. 2 02 Oh,
wat een nacht. 5.02-7.00 Ook
goeiemorgen.

Radio 2
7.04 KROs Ontbijtshow, met om
8.30 Postbus 900 8.50 Het leven-
de woord. 9.04 Adres onbekend.
10.04 In antwoord 0p... 11.50Postbus 900 12.04 Alleen op vrij-
dag. 14.04 Ratel plus. 15.30 Bin-
nenlandse zaken. 16.04 Gerard de
Vries draait op verzoek. 17.04 Ne-
derlands hitwerk. 18.04 Gesprek
met de minister-president. 18.09
Opium radio. 20.30 Hersengym-
nastiek. 21.04 Met mij valt te pra-
ten... 22.00-7.00 Zie Radio 1.

Radio 3
6.02 Ook goeiemorgen. 9.04 Goud
van oud. 12.04 Van Diepen draait
door. 15.04 De top 40. 18.04 De
avondspits. 19.04 Staverman en

Van Inkel. 22.04-24.00 Countdown
café.

Radio 4
7.00 Nws. 7.02 Vroeg ochtendcon-
cert 1: Dolcezza italiana. 8.00 Nws
8.04 Vroeg ochtendconcert 2. 9.00
Nederlandse meesters. 9.40 Fi-
scher-Dieskau zing Wolf. 10.05
Kodaly en Bartok. 10.50 Het inter-
nationale concertcircuit. RIAS ka-
merkoor. 12.30 Jazz op vier-con-
cert. 13.00 Nws. 13.04 Operette
14.00 Orgelbespeling. 14.30
Songs of praise. 15.00 Klein be-
stek. Los Angeles Kwartet. 15.45
Uit de schat der eeuwen. 16 15
Crème du baroque. 17.00 De psal-
men. 17.20 Concertante. 18.00
Nws. 18.04 Muziekjournaal 19.00
Uit het muziekarchief. 20.00 Nws.
20.02 Holland Festival 1992.Radio
Kamerork. met koor, 23.00-24.00
Supplement.

Radio 5
6.30-6.50 Scheepvaart- en markt-
berichten en uitgebreid weerbe-
richt. 8.30 De onderstroom. 8.55
Scheepspraat. 9.00 Nws. 9.02
NOS Sportief. 9.25 Waterstanden.
9.30 De vertellers. 10.00 In ge-
sprek. 10.55Vrijzinnig vizier. 11.00
Een leven lang. 12.00 Nws. 12.05
Toegift. 12.15 Hobbyvitaminen.
13.00Nws. 13.10Het Gebouw met
om 13.10 Het interview; 14.00 Het
onderzoek: 14.30 De ontmoeting;
16.36 Welingelichte kringen. 17.35

Postbus 51 radio-magazine. 17.55
Mededelingen en schippersberich-
ten. 18.'CO Nws. 18.10 Paulus de
boskabouter. 18 20 GPV. 18.30
Homonci:S 19.00 Nieuws en actua-
liteiten.uSnek in het Turks. 19.30
Nieuws en actualiteitenrubriek in
het Marokkaans en het Berbers.
20.15 Nieuws en actualiteitenru-
briek in het Chinees. 2030 De bij-
bel open. 20.55 België totaal
21 05 Sehoolagenda. 21.20 Zicht
op IsraM. 21.40-22.00 Theologi-
scheverkenningen

België/RTBF 1
12.15 Vacaturebank. 12.310 Vendetta,
Mexicaanse serie. 12.55 Weerbericht.
13.00 Journaal. 13.15-14..H) Spéciale
0.V.N. 1. Special over UFO's. 16.45
Nouba nouba, kinderprogramma.
17.35La loi est la loi, Amerikaanse se-
rie. 18.30 Mariés, deux enfants, Ameri-
kaanse serie. 19.00 Co 50ir. 19.30
Nieuws en weerbericht. 20 .05 Les sen-
tiers du monde, docume>ntaireserie.
21.10 Contacts, verkeenstips. 21.15
Les passagers de l'angorèse. Ameri-
kaanse science-fiction film uit 1987 van
Tex Fuller. 22.40 Weerbericht en laat-
ste nieuws. 22.45-22.50 Bourse, beurs-
berichten.

België Télé 21
18.30 Le coeur et l'espril. katholiek
magazine. 19.00 Terre et soleil. 19.30
Journaal en weerbericht. '.\O.OO-22.50
Overname programma's _3elgië/RTBF
1.

TV 5
07.00 Nieuws. 07.40 Methode Victor.
07.55 Clin d'oeil. 08.00 Canadees
nieuws. 08.20 Affiches. 08.25 Nieuws-
flits. 08.30 Programma's uit One World
Channel. 09.00 Eurojournal. 10.00 Vi-
déothèque. 11.00 Mémoires dun ob-
jectif. 12.00 Nieuws. 12.05. La chance
aux chansons. 13.00 Nieuws. 13.30 La
bonne aventure. 14.00 Le monde est a
vous. 15.30 Le défi. 16.00 Nieuws.
16.15 Faut pas rever. 17.10 Bonjour
bon appetit. 17.40 Methode Victor.
18.00 Questions pour vn champion.
18.30 Nieuws en weerbericht. 18.50
Affiches. 18.55Clin d'oeil. T9.00 Trente
millions d'amis. 19.30 Nieuws. 20.00
Plein cadre. 21.00 Nieuws en Euro-
pees weerbericht. 21.30 F:ort Boyard.
22.45 Nieuws. 23.05 Media Sud. 23.20
Nord/Sud. 23.50 Résistances.

BBC 2
07.45 Open universiteit. 09.00 Break-
fast news. 09.15 Westminster. 10.00
Schooltelevisie. 14.20 Brum, kinderse-
rie. 14.30 The adventures of Spot, kin-
derserie. 14.35 Crystal Tipps and Alis-
tair, kinderserie. 14.40 Schooltelevisie.
15.00 Nieuws en weerbericht. 15.15
Weekend outlook. 15.20 Cricket and
Tennis. 16.40 Nieuws, weerbericht en
regionaal nieuws. 16.50 Royal Ascot,
Cricket and Tennis. 19.30 (TT) 633
Squadron, Engelse speelfilm uit 1964.
21.00 Public eye, documentaire. 21.30
Gardeners' world. 22.00 (TT) Bottom,
serie comedyshows. 23.00 Have I got
news for you?, actuele quiz. 23.30
Newsnight. 00.15 Scrutiny. 00.45
Weerbericht. 00.50 International golf.
01.35 Royal Ascot. 01.55 Cricket - Se-
cond test.

Sportnet
08.00 Eurobics. 08.30 Motorsport.
09.00 Acropolis Rally. 10.00 Atletiek.
11.30 Eurobics. 12.00 Golf. 14.00 Fas-
zination. 15.00 Eurobics. 15.30 Bow-
len. 16.30 Argentijns voetbal. 17.30
Speedway. 18.30 FIA Europese rally-
cross. 19.30 World sports special.
20.00 Go. 21.00 Golf. 00.00 Boksen.
01.30 Golf. 02.45 Golf report. 03.00
Truckracing. 04.00 FIA Europese rally-
cross. 05.00 Faszination. 06.00 Paar-
desport.

Eurosport
09.00 Mountainbike. 09.30 Trans world
sport. 10.30 EK Voetbal. 12.00 EK
Voetbal. 13.30 EK Voetbal. 15.00 EK
Voetbal. 16.30 Supercross. 17.30Ten-
nis. 18.30 EK Voetbal. 20.00 EK Voet-
bal. 21.30 Eurosport nieuws. 22.00
Boksen. 23.30 Kickboksen. 00.30 Eu-
rosport nieuws.

RAI UNO
06.55 Unomattina estate. "1 0.00 Onbe-
kend. 11.55 Weerbericht. 1:>.00 E' proi-
bito ballare. 12.30 Nieuwsoverzicht.
12.35 La signora in giallo. 13.30
Nieuws. 13.55 TG 1 tre minuti di....
14.00 Texas oltre il fiume. 15.30 DSE.
16.30 Big! 17.35 Spaziol ibero. 17.55
Oggi al parlamento. 18.00 Nieuwsflits.
18.10 Occhio al biglietto. 18.20 Notte
rock. 18.50 Atlante. 19.40 IL naso di
Cleopatra. 19.50 Weerbe-richt. 20.00
Nieuws. 20.40 Cassandra crossing.
22.45 TG 1 linea notte. :>3.00 Onbe-
kend. 00.00 Laatste nieuw:; en weerbe-
richt. 00.30 Oggi al parlamento. 00.40
Mezzanotte e dintorni. 01.00 Speelfilm.

BBC 1
07.00 Teletekstoverzicht. 07.30 BBC
Breakfast news. 10.05 Perfect stran-
gers. 10.30 Today's gourmet. 11.00
Nieuws, regionaal nieuws en weerbe-
richt. 11.05 Playdays. 11.25 Tales of
Aesop. 11.35 Daffy Duck. 11.50
Nieuws, regionaal nieuws en weerbe-
richt. 11.55 Cricket. 13.5SRegionaal
nieuws en weerbericht. 14.00 Nieuws
en weerbericht. 14.30 (TT) Neighbours.
14.50 Cricket en Royal Ascot. 16.55 A
bear behind. 17.05 Fantastic Max.
17.15 The all new Pqpeye show. 17.35
(TT) The truc story of Spit MacPhee.
18.00 Newsround, jeugdjournaal.
18.10 (TT) Troublemakers. 18.35 (TT)
Neighbours. 19.00 (TT) Nieuws en
weerbericht. 19.30 Regionaal nieuws.
20.00 Wogan, talkshow. 20.35 (TT)
Harry and the Hendersons. 21.00 (TT)
Birds of a feather. 21.30 (TT) Joker in
the pack. 22.00 (TT) Nieuws. 22.30

(TT) Ring of Scorpio. 23.20 (TT) The
couch trip, Amerikaanse speelfilm uit
1988 van Michael Ritchie. 00.55 (TT)
Masqué of the red death, Amerikaanse
speelfilm uit 1964. 02.25 Weerbericht.

MTV
07.00 Awake on the wildside. 10.00
Paul King. 13.00 Simone. 16.00 Grea-
test hits. 17.00The report. 17.15 At the
movies. 17.30 News at night. 17.45 3
From 1. 18.00 Yo! Raps today. 18.30
Prime. 20.00 Dial MTV. 20.30 Most»
wanted. 22.00 Greatest hits. 23.00 The
report. 23.15 At the movies." 23.30
News at night. 23.45 3 From 1. 00.00
Kristiane Backer. 01.00 The pulse.
01.30 Kristiane Backer. 03.00 Night vi-
deos.

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

Omroep Limburg
07.00 Limburg Aktueel. 8 00 Radio
Euregio. 8.30 Limburg op vrijdag.
9.00 Licht Limburgs. 1000 Op de
valreep. 12.00 Limburg Aktueel
13.00 Overname Radio 1. 17.00

Limburg aktueel. 18.00-18.30 Het
Podium

België/Radio 2
06.00 Nieuws. 6.05 Radio 2 regio-
naal. 8.00 Nieuws 8 10 Het leven is
mooi. 10.00 Nieuws 10.03 Platen-
poets. 11.50 Het koekoeksnest
12.00 Radio 2 regionaal. 1300
Nieuws. 13.10 Goed op vrijdag
14.00Het Algemeen Belang. 17.00

Radio 2 regionaal. 18.00 Nieuws.
18.10 Hitriders. Toppers en platen
van vroeger. 20.00 Het eenzame
hartenburo. 22.00 Nieuws 22.05
Country-side 23.30 Nachtradio.

WDR4
4.05 Radiowecker. 6.05 Morgen-
melodie. 8.07 Morgenmelodie und
Wetterbericht. 9.05 Musikpavillon.
12.00 Nachrichten und Wetter
12.05Zur Sache 12 07 Gut aufge-
legt (13.00 Mitmenschen). 14.00
Nachrichten. 14.05 Stichwort Wirt-
schaft 14.07 Auf der Promenade.
15.00Café-Konzert. 16.05 Heimat-
melodie 17.00 Der Tag urn Fünf.
1707 Musikexpress 20 00 Nach-
richten. 20.05 Zwischen Broadway
und Kudamm. 21 00 Musik zum
traurnen 22 30-4.05 Nachtex-
press.

Super Channel
05.30 Victory with Morris Cerullo. 06.00
Super shop. 06.30 Business insiders.
07.00 Business tonight. 07.30 Europe
reports. 08.00 ITN world news. 08.30
Super events. 08.45 The mix. 09.00
Channel E. 09.30 Super shop. 10.30
The mix. 12.00 Super shop. 12.30 Hel-
lo Austria, hello Vienna. 13.00 Japan
business today. 13.30 Earthfile. 14.00
All mixed up. 14.50 Music news. 15.00
Wanted. 16.00 On the air. 17.50 Music
news. 18.00 Wyatt Earp. 18.30 I spy.
19.30 Inside edition. 20.00 Prime sport.
21.00 Wild America. 21.30 Media Euro-
pe. 22.00 Nieuws. 22.30 US market
wrap. 22.45 Europe reports. 22.55 Su-
persports news. 23.00 The Friday fea-
ture. 00.40 Music news. 01.00 Blue
night. 01.30 Super shop. 02.00 The
mix all night.

België/BRF
Nieuws op elk heel uur. 6.05 Ra-
diofrühstück + Spiel 'Gluckstreffer
(6.15 Wort in den tag; 6.45 Hórer-
grusslotterie; 7.15 Veranstaltungs-
kalender; 8 30 Presseschau). 9.10
Gut Aufgelegt. Tips und Themen
am Vormittag. 12.05 Musik è la
carte (12.30 BRF Aktuell). 13.00
Presseschau. 13.05 Musikbox.
16.05 Popcorn. 18.05 BRF-Aktuell

(Aktuelles am tage) 18 40-20.05
Jazz.

RTL4Radio
Elk heel uur nieuws
07 03 Geeuwen met Van Leeuwen,
Bart van Leeuwen 10 03 Koffie^
kringen. Jan de Hoop. 12.03
Goeiemiddag Nederland. Mare Ja-
cobs. 14.03 Oorwarmers. Ron Bis-
schop. 17.03 Vrijheid-Blijheid, Jan
van de Putte 19.00 Seven o'clock
rock. 22.00 RTL Megahits. 01.00
RTL Nightshift.
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UNIEK OPENLUCHTMUSEUM
DOOR

LIMBURGS HEUVELLAND
Onder aanvoeringvan de heren Sparla en Deb ets en in sa-
menwerking met het bestuur van de I.V.A.C, (internationale
veteraan automobielen club) wordt het Limburgse heuvelland
op zondag 12 julioverspoeld door de meest prachtige oldti-
mers en motoren. Maar liefst 125 deelnemers uit geheel Euro-
pa showen, terwijl ze zelf uitgedost zijn in authentieke kleding,
hun paradepaardjes. Sommige oldtimers dateren van rond
de eeuwwisseling. De organisatoren stellen dat er straks op
12 juli,met als startpplaats de Kerkraadse markt, meer,
mooier en exclusiever materiaal te bewonderen is dan tijdens
de rally in Monte Carlo. Het betreft hier trouwens geen rally
maar een een tourtocht, die onder de naam Fair Play Center
Classic Tour verreden wordt. De route zullen we: te zijner tijd
uitgebreid publiceren, voorde échte liefhebbers, tillen we een
tipje van de (deelname)sluier op: Dion Bouton, Delage, Mer-
cedes, Ford, Auburn, MG enz.

WEDSTRIJD VOOR
LIMBURGS DAGBLAD-LEZERS

Voor velen zal het een jongensdroom blijven, maar nu heeft
u de kans om middels het juistbeantwoorden van onder-
staande vragen, zélf mee te rijden in de hierboven bedoelde
tocht. Samen met de organisatie heeft het Limbt rgs Dagblad
4 vragen bedacht. De lezer(es) die de juisteoplossing weet
(bij meerdere goede oplossingen beslist het lot), mag samen
met zijn/ haar partner in een van de authentieke oldtimers de
tourtocht als eregast meemaken. Beantwoord o nderstaande
vragen en stuur uw inzending per briefkaart VOOR 1 JULI
naar: Limburgs Dagblad, pagina KIOSK, postbus 3100, 6401
DP Heerlen. De uitslag en winnaarworden bekendgemaakt
op deze pagina in dekrant van vrijdag 3 juli.

Vraag 1. Waar komt het woord Cadillac oorspronkelijk
vandaan?
D Frankrijk D V.S. D Canada D Spanje

Vraag 2. Waarvoor staat de afkorting EB 1 IOS?
D een nieuwe auto
D een nieuw vliegtuig
D aanduiding internationale weg
D voorschrift m.b.t. snelheid

Vraag 3. Waarvoor is de plaats Trompenburg bekend?
D Tromp D de Spijker D de burcht
D autobandenfabriek

vraag 4. Het oudste rencircuit van Europa heei-
D Zandvoort D Brooklands
D Le Mans D Monza

" V.l.n.r. deorganisatoren Sparla, Debets en sponsor Hahn-
rahts in een schitterende La Licorne.

20 JUNI

* Vierde Taptoe-Bom, Burg. van Kotenplein, aanvang ster-
tocht 19.00 uur, aanvang taptoe 19.30 uur. Na afloop
„zwoele zomeravond" met kapel Eige-Wies.

20 + 21 JUNI
"k Jubileum Team Toumooi, 25 jaarbadminton Kerkrade

KBC'67, zaterdag 11.00-1.7.00uur in sporthal Kerkrade-
West, zondag 10.00-18.00 uur in sporthal Rolduc. Entree
gratis.

Programma
Ie dag: Na in de diverse opstapplaatsen in Limburg onze
reizigers te hebben opgepikt, rijden we per luxe touringcar en
in begeleiding van een Nederlandse gids rechtstreeks naar
Parijs. Als we daar aankomen, wordt er een uitgebreide
stadsrondrit gemaakt. Een greep uit de wereldberoemde
monumenten en wijken: Are de Triomphe, Place de la Con-
corde, het Louvre, Notre Dame, Centre Pompidou in de wijk
Beaubourg enz. enz. In de avonduren laten we u uw eigen
plan trekken. Aan te bevelen zijn het schilderachtige Mont
Martre en Quartier Latin.

2e dag: Na het ontbijt brengen we een bezoek aan een
aantafbekende bezienswaardigheden, waaronder het graf
van Napoleon (Dome des Invalides), de Eiffeltoren, het Mu-
sée d'Orsay, het Louvre of de nieuwe Opéra de la Bastille.
Dit programma kan in overleg met de reisleider worden vast-
gesteld. In de avonduren maken we ons op voor een voor-
stelling in ... Les Folies Bergères! (Entree ca. ’ 60-, welke niet
is inbegrepen. Uiteraard is deelname nietverplicht).

3e dag: Eerst ontbijten en dan naar het zuidwesten van Pa-
rijs, waar we Versailles aandoen. Natuurlijk bezoeken we het
prachtige paleis, dat in opdracht van Lodewijk XIV werd ge-
bouwd en daarna door zoveel Franse vorsten werd be-
woond. In de middag moeten we helaas huiswaarts om "

tegen de avond weer in onze thuishavens te zijn.

GE AFFICHEERD
19,20,21 JUNI

■*" le lustrum miniveldvoetbaltoernooi, grasveld van Ban-
ninglaan, Geleen, zaterdag 20 junisamenzijn met orkest
Sjpas Partout, organisatie buurtvereniging Schuttersplein.

Info
Datum: 28, 29, 30 augustus.
Prijs: ’ 325-p.p. (toeslag 1-pers. kamer ’ 80,-)."
Inclusief: vervoer per luxe touringcar, 2 overnachtin-

gen + ontbijt in hotel IBIS, kamers van alle
gemakken voorzien - gelegen in het centrum
van Parijs , Nederlandse reisleiding.

Exclusief: entrees.
Opstapplaatsen
en -tijden: Susteren, garage Schmitz 7.30 uur;

Sittard, N.S.-station 7.45 uur;
Geleen, Rijksweg-C (ABN) 8.00 uur;
Heerlen, voorzijde N.S.-station 8.20 uur;
Kerkrade, Rodahal 8.35 uur.

Reserveren: vanaf heden bij alle Limburgs Dagblad-kan-
toren en WV Vaals en WV Simpelveld,
onder betaling van de reissom.
Bij onverhoopte onvoldoende deelname,
behouden Schmitz Reizen en het Limburgs
Dagblad zich het recht voor de trip te annu-
leren.

21 JUNI

* Nederlandse kampioenschappen wielrennen te Vaals/
Vijlen. 10.00 uur junior-dames, 12.00 uur nieuwelingen,
14.30 uur junioren. Entree ’ 7,50 mcl. programmaboek,
kinderen t/m 14 jaargratis.

* Braderie vaderdag 12.00 - 17.00 uur te Posterholt, met
o.a. Beppie Kraft.

* Internationaal Grensland Doublette Treffen. Jeu de bou-
lesclub 't Trefpunt. Aanvang 12.00 uur, Kerkplein Mun-
stergeleen.

* Rommelmarkt en fancy fair, Jurgensstraat Elsloo,
10.00-18-00 uur, entree vrij.

21 juni

* Tijdens de voorjaarskennis in Heerlen is op zondag een
zestal historische kennisorgels te bezichtigen in het cen-
trum van Heerlen. Een unieke collectie die voor het eerst
in het zuiden van Limburg te bewonderen is.

22 t/m 28 JUNI

* -T.V. Oranje Nassau Heerlen organiseert de open Heer-
lense tenniskampioenschappen, categorieën: 81, 82,
Cl, C2, Dl en D2. Park aan de Valkenburgerweg 68a.

KIOSK
WEEKENDBUSREIS

NAAR PARIJS
Deze pagina wordt gecoördineerd door de afdeling PR en
Promotie. Voor inlichtingen: 045-739366.

KIOSK IS ER VOOR UI
Op deze pagina brengen wij wekelijks reisaanbiedingen,
mogelijkheden om uitstapjes te maken, een speciale rubriek
voor de Vrienden van het Limburgs Dagblad en andere we-
tenswaardigheden, die voor u als lezer van belang kunnen
zijn.
Heeft u ons iets te melden, schrijf ons dan minimaal 2 weken
vóór het evenement.
LIMBURGS DAGBLAD, t.a.v. KIOSK, POSTBUS 3100,
6401 DP HEERLEN. Even wegwezen. Laat u een weekendje verwennen in de

Franse lichtstad. Al jaren staat deze bustrip met succes op ons
reisprogramma. Daarom gaan Schmitz Reizen en de Vrien-
den van het Limburgs Dagblad ook dit jaar weer naar Parijs.
Wereldstad Parijs. Er zijn mensen dieraken hier nooit uitge-
keken, terwijl anderen nog steeds niet in de gelegenheid wa-
ren de Franse hoofdstad te bezoeken. Wij stellen u graag in
de gelegenheid met ons mee te gaan op 28, 29 en 30 augus-
tus aanstaande.

# Natuurlijk bezoeken we de Eiffeltoren

WANDELINGEN
19 T/M 21 JUNI
Wandeldriedaagse Horst
5,10, 15 km.
Inlichtingen: 04709-3459/
1717.
20 en 21 JUNI
6e internationaleAsperges-
tocht, St.-Odiliënberg
5, 10, 20 km.
Inlichtingen: 04750-21753.
5e internationale Roerdal-
marathon St.-Odiliënberg
42,195 km.
Inlichtingen: 04750-21753.
21 JUNI
3e Entre Les Collines wandel-

tocht Houthem-Valkenburg
7, 10, 17, 25, 42 km.
Inlichtingen: 04406-421 12*
Bos- en heidetocht WSV
D.W.S. Afferden
5, 10, 15,25, 40, 50 km.
Inlichtingen: 08853-1510-
Notekrakerstocht WC Sint'
Calistus Neerbeek
5, 10, 15, 20 km.
Inlichtingen: 046-371730.
24 T/M 27 JUNI
27e jeugdvierdaagse Heifl
Parmingen
5, 10, 15 km.
Inlichtingen: 04760-72732-

JUBILEUMFEEST
FANFARE MERKELBEEK

Bij gelegenheid van het 85-jarig bestaan van fanfare S*'
Joseph uit Merkelbeek, worden vier dagen uitgetrokken
te feesten. Men wil het feit dat in 1908 de fanfare uit het m
nenkoor St.-Joseph werd opgericht, zeker nietonopgerTf p;
voorbij laten gaan. Van 19t/m 22 juni presenteert men oor
genoten en natuurlijk liefhebbers uit de omringende p'oo'5
een programma datklinkt als een klok.
Het startsein wordt gegeven op vrijdag 19 juni, als een 09,
den, maar kenners beweren dat het woord concert hief "
op zijn plaats is, van THE SPIKES op het programma sta°^Een veelzijdige Belgisch-Italiaanse pop-rockband met cc .
zeer uitgebreid repertoire. Entree ’ 5,-, aanvang 20.00^Zaterdag 20 juni staat vanaf 18.00 uur in het teken van d®
huldiging van de jubilarissen, met aansluitend receptie- " /,

om 19.30 uur dereceptie afloopt, kan men zich opmake^
vanaf 21.00 uur te genieten van een Beierse avond me*"
becue. Niemand minder dan John Quadflieg en zijn Wur
ler Muzikanten zorgen voor de muziek. Entree ’ 7,50.
Met een plechtige eucharistieviering begint de dag op z°
dag 21 juni.De mis wordt vocaal opgeluisterd door mOn u
koor St.-Caecilia uit Sweikhuizen, terwijl de jubilerende >cl3
re voor de muzikale bijdrage zorgt. Vanaf 11.00 uur is er
schoppen met muziek van Musikverein Bracht uit hetSau
land. Entree vrij. .
Vanaf 14.00 uur doet een 11-tal verenigingen mee aan n ,
drumbandfestival, en voor deklapper in de avonduren z
vanaf 20.00 uur de alom bekende groep FIETSEFREEM- fc

tree / 7,50. {
De slotavond, maandag 22 juni, is onder het motto „spe J
mee met Rene" een echte ouderwetse Merkelbeekse av j

De plaatselijke verenigingen zijn vertegenwoordigd en k
verrassende en spannende elementen tegen. Een'Optfed
van de Nachraove staat gepland en voor de muziek z°r=
De PALETTI'S. Aanvang 20.00 uur, entree ’ 2,50. j(1Alle evenementen vinden plaats in het feestpaviljoen, "'Merkelbeek. -

" John Quadflieg en zijn Wurmtaler Musikanten op zos'
dogavond in Merkelbeek.

PASSE-PARTOUTS MET EXTRA KORTING
VOOR LIMURGS DAGBLAD-LEZERS.
Om alle programmaonderdelen te bezoeken, kunt u vo°,
/ 17,50 een passe-partout kopen. Helemaal voordeling
u uit als u onderstaande bon uitknipt, op vertoon waarv° ,
nog eens DRIE GULDEN EXTRA KORTING KRIJGT en u \
vier dagen feest slechts ’ 14,50 betaalt. Passe-partouts zl| (̂
verkrijgbaar bij: M. Visser, Bovenderstraat 1 la, Merkelbe
tel. 04492-2323, deRABO-bank, dhr. Dohmen,
tel. 04492-1400 of 04492-1726. J

______________________________________________________________________________________^_^^___

Vrijdag 18 september 1992 l'J*lM,^_.

NANAMOUSKOURI _
Het enige concert in Limburg. Mmm.'Mr^/^'vLaat uverrassen door het onuit- mZÜfJ
puttelijke repertoire van deze I *\w-
wereldster. Zij treedt op onder I m
begeleiding van haar eigen mv- BmÜp tBIzikanten, die samen met Nana R^-flNg
Mouskouri zullen zorgen voor T( 'i^mm
een onvergetelijke voorstelling. Entree: ’ 60- (le rang), ’ 50-
Kaartverkoop bij alle Limburgs (2e rang), ’ 40,- (3e rang)*.
Dagblad-kantoren en WV's VRIENDENKORTING ’ 5-op
Vaals en Simpelveld. alle rangen.

Bon: NANAMOUSKOURI
Naam: .'.
Pasnr.:
Aantal pers.: max. 4 pers.

EXTRA DAGTOCHT

VVV Vaals en WV Simpelveld.

florio s
DEN HAAG-ZOETERMEER 1992

19 t/m 22 juni 1992
Feestpaviljoen Merkelbeek _^fc
JUBILEUMFEEST .** Ol
FANFARE ST.-JOSEPH \+j .*> $3*
Opvertoon van onderstaande 4 "- ,^-_ £. *'
passe-partout, geldig voor alle «v'Ca^Aflß^programmaonderdelen, DRIE "'JP
GULDEN EXTRA KORTING t^mf*!B?"&
van / 17,50. Kaartverkoop aan JèZsfmJidr^k-a^Bn %
dekassa of bel: 04492-2323. " Fietsefreem

I Bon: JUBILEUM FANFARE ST.-JOSEPH
Naam:

Pasnr.:

Aantal pers.: max. 4 pers.

* Kaartverkoop bij alle L|rTl
nburgs Dagblad-kantoren e

de VVV Vaals en Simpel^'
** Kaartverkoop aan deka
sa van theater. aiOp vertoon van Vriendenp
en ingevulde bon, ontvang
de aangegeven korting-
Wilt u lid worden van de ve
eniging „Vrienden van he
Limburgs Dagblad", bel dö
de service-afdeling ..
045-739881 (tijdens kanto0

uren). s
Voor lezers van het Limburg
Dagblad is dit lidmaatschap
geheel gratis.

Vriendermnh^
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Engel terug
op ruïne

ROERMOND - BurgemeesterKaiser
van Roermond heeft premier Lubbers
een persoonlijke brief geschreven om
hem te herinneren aan zijn belofte,
gedaan tijdens een werkbezoek in
Roermond, te zoeken naaj extra mid-
delen in verband met de schade aan
de monumenten en kerken na de
aardbeving.
Kaiser is er gezien de behandeling
van de aardbevingsproblematiek in
de commissie van binnenlandse za-
ken deze week niet erg gerust op. In
zijn brief aan de premier verzoekt hij
Lubbers dringend om persoonlijke
aandacht en vraagt hij hem om initia-
tieven in die richting te ondernemen.
.De verwachtingen in Limburg, niet
alleen bij de CDA-achterban, zijn
hooggespannen," aldus Kaiser in zijn
brief aan de minister-president.

TONGEREN - Minister Sauwens
van monumentenzorg binnen de
Vlaamse regering, heeft ruim 2 mil-
joen gulden (40 miljoen frank) vrijge-
maakt voor de herstelwerkzaamhe-
den aan de Tongerse basiliektoren.
De toren in mergel uit de 12de eeuw
staat op instorten. Eind volgende
week kunnen de herstelwerkzaamhe-
den beginnen. In totaal kosten de
werken circa 4,5 miljoen gulden (90
miljoen frank), maar dank zij deze
eerste bijdrage kan het herstel ver-
sneld in gang worden gezet.

Kaiser herinnert
Lubbers aan belofte

" Negenhonderd stakende onderwijzers op weg naar deschouwburg in Sittard. Foto: ERMINDO ARMINO

Leraren massaal in staking
Sittards bedrijf
hofleverancier
SITTARD - Handelsonderneming Al-
berts-Nienhuis in Sittard wordt offi-
cieel weer hofleverancier. Het bedrijf
krijgt dit weekeinde het koninklijk pre-
dikaat uitgereikt ter gelegenheid van
het 200-jarig bestaansfeest. Drukkerij
Alberts, waaruit de handelsonderne-
ming in onderwijsmaterialen is voort-
gekomen, was al jaren hofleveran-
cier. Maar dat predikaat was persoon-
lijk toegekend aan een van de
nazaten Alberts. Na diens overlijden
in 1989 heeft de Sittardse onderne-
ming een nieuwe aanvraag ingediend
en diewerd dit jaargehonoreerd. Bur-
gemeester J. Tonnaer van Sittard
reikt het bijbehorende certificaat za-
terdag uit.

Juf houdt
dief aan
ECHT - De basisschool in Ohé en
Laak kreeg gisteren bezoek van de
35-jarige P.J. uit Roermond die zich
uitgaf voor een artiest. Hij wilde graag
wat ballonnen verkopen aan de kin-
deren maar op een onbewaakt mo-
ment zag de man kans om uit de
handtas van de schooljuf een beurs
te stelen. Even later zagen de juf en
het schoolhoofd de man richting Echt
fietsen. Het tweetal zette de achter-
volging in en kon J. aanhouden en
overdragen aan de politie.

SITTARD - Limburgse onderwij-
zers willen meer gaan verdienen.
Daar wonden ze gisteren tydens een
provinciale manifestatie in de stads-
schouwburgin Sittard geen doekjes
om. Ruim negenhonderd leerkrach-
ten van basisscholen en voortgezet
onderwijs kwamen daar bij elkaar
om te demonstreren voor een beter
(aanvangs)salaris. Ze lieten de klas
voor wat die was om zich officeel
als staker in te schrijven. Leerlin-
gen van 88 scholen hadden daar-
door een dagje vrij.

De manifestatie was een gezamen-
lijk initiatief van de vakbonden
NGL, Abop, KOV en PCO die van
een dergelijke opkomst nooit had-
den durven dromen. „Zeker als men
bedenkt dat we hebben afgespro-
ken dat alleen scholen aan de sta-
king mee doen als 60 procent van
de leerkrachten daar achter staat,"
zei PCO-woordvoerster Gladys
Spijkerman. „Als we die drempel
niet hadden opgeworpen, zou het
aantal stakers nog veel groter zijn
geweest."

Voorzitter Cees van Overbeek van
de KOV opende de manifestatie en

vatte meteen de koe bij de horens.
De lonen in het onderwys liggen
gemiddeld tien procent lager dan
bij de overheid en die kloof moet
worden gedicht. Als de politiek de
beurs niet trekt, komt er op 24 sep-
tember een landelijke staking, kon-
digde hij aan. En als dat ook niet
helpt, zullen de leerkrachten weige-
ren om nog verder aan vernieu-
wingsoperaties zoals fusies, basis-
vorming en het plan 'Weer samen
naar School' mee te werken.

„We laten ons niet langer met een
kluitje in het riet sturen. Dit keer
hebben wij de langste adem, want
onze eisen zijn gerechtvaardigd en
erkend. Er dreigt een tekort aan

leerkrachten na zoveel jaarkaalslag.
En niemand is gebaatbrj langdurige
onrust, zeker de overheid niet," zei
Van Overbeek dreigend.

Aan de manifestatie in Sittard ging
een protestmars vooraf. In het kiel-
zogvan een inderhaast geformeerde
harmonie trokken de stakende leer-
krachten gewapend met spandoe-
ken langs de partijbureaus van
CDA en PvdA. Op beide adressen
werd de brievenbus volgestouwd
met briefkaarten en ongecorrigeer-
de proefwerken.
De vier onderwijsvakbonden
ABOP, KOV, NGL en PCO willen
donderdag 24 september een lande-
lijke 24-uurs-staking houden.

Het oude beeld van Sint Michael
werd verleden jaar met spoed
weggehaald omdat de spil waar-
op het was bevestigd totaal was
doorgeroest en er gevaar be-
stond dat het naar beneden zou
storten. Ook het koperen beeld
zelf bleek zwaar aangetast. Door
kopersmid Janssen uit Mheer is
een getrouwe kopie gemaakt die
dakdekker Verkoulen op de ver-
trouwde plaats zal plaatsen.
Het nieuwe beeld van de engel
kost ongeveer 30.000 gulden.
Dankzij een actie is 11.500 gul-
den door de bevolking bijgedra-
gen. De stichting Kasteel van
Valkenburg betaalt de rest, maar
hoopt nog op een subsidie van
de gemeente.

VALKENBURG - Na een jaar
keert het beeld van de engel Sint
Michael terug op het hoogste
punt van de kasteelruïne in Val-
kenburg. Het beeld is al vele
decennia symbool voor het toe-
risme naar Valkenburg. De af-
beelding was lange tyd verwerkt
in het embleem van de Valken-
burgse VW. Het nieuwe kope-
ren beeld zal volgende week
donderdag op zijn hoge plaats
worden gehesen. Er volgt op 4
juli nog een feestelijke onthul-
ling door burgemeester Constant
Nuytens.

Aanbestedingen Maastricht
in Euregionaal verband —■ j .

p— — — Limburgs Dagblad —-i

| KENT U MENSENDIE DE KRANT VAN LIMBURG NOG NIET LEZEN? I

IMaak hen abonnee. U ontvangt dan van het Limburgs Dagblad een leuk cadeau. Kies zelf maar uit!De nieuwe abonnee ontvangt de krant de eerste 2 weken gratis.

INaam nieuwe abonnee: ; Adres:
Postcode/Plaats: Telefoonnr. (i.v.m. controle bezorging): (VGX)

IDe betaling gebeurt automatisch: via acceptgiro: Bij automatische betaling is het bank-.gironummer:□ ’ 27,45 per maand □ ’ 28.45 per maand
□ ’ 82,35 per kwartaal □ ’ 83,35 per kwartaal I—U—U—.'—U—U—U—U—U—.

I Handtekening nieuwe abonnee: (bij automatische betaling) WtWA ■

I Aangemeld door: Adres: ____r_r^__B I
Postcode/Plaats: „,..„ ______i__M*T^^__l

I Kruis hier één van aS^_3^"^-'^__. \2____Mde onderstaande jrv—, f^^_^^"^^~~~^*^__*^S_ ________É_j____É___|^^l

LI memokubus y^]^^0^ _
'^ 5» !IQ luxe handdoek £-^ '/WËr fe . IStuur deze bon in een \ Jf Iopen envelop, zonder ,i<""^, —"^W* C 'I postzegel, op naar: i&OF'^aflS XJr |

Limburgs Dagblad VM GRA"* ~q \]
Antwoordnr. 46 R Qb'» 1 U ontvangt uw geschenk nadat de nieuwe 1
6400 VB Heerlen wf<.■,,' abonnee de eerstebetalingstermijn heeft voldaan. _

MAASTRICHT - De gemeente
Maastricht gaat een nieuw aanbe-
stedingsbeleid voeren waarmee
wordt afgerekend met de lijst van
Maastrichtse en Limburgse aanne-
mers die alleenvoor de gemeentelij-
ke aanbestedingen in aanmerking
kwamen. Voor werken boven de
300.000 gulden geldt voortaan de
openbare aanbesteding, behoudens
in de gevallen waarin specifieke
deskundigheid wordt vereist of die
een spoedeisendkarakter hebben.

Werken beneden de f 300.000 wor-
den onderhands aanbesteed, waar-
bij dus aannemers worden uitgeno-
digd tot inschrijving. Voorts blijft

stu^. 11 n°titie geeft het dagelijks be-
ConCr

an de provincie feitelijk een
ft-otin, vertaling van de schaalver-
°ok LgSoPeratie, zoals het rrjk die

«/inen net voortSezet onder-
fnenu, doorvoeren. Daarmee sa-

end sPelen Gs in °P de
Vorrni nde -*nv°ering van de basis-
pakker6' In net licnt van deze ont"
het eo!ingen is net in de ogen van
dat Hp fge van het grootste belang
Be»r_ee ekornstige brede scholen-en v nscnappen evenwichtig wor-
iistrj ssPreid5sPreid over de negen school-
°fged i

waarin Zuid-Limburg is
i(leaa] '°m in dit °Pzicnt een zoken 1 m°gelijke situatie te berei-
V°rrni Preken GS zich uit voor de
V AnVan 17 gro°tschahge insti-
tatief' Ueen die zouden een kwali-
°ld.eJ!n.kwantitatief sterk genoeg
.en nsaanbod kunnen waarbor-
**»

Veert?Uden. in de visie van GS, de
terS) -en middelbare scholen(clus-
Ver h eerlen moeten opgaan in
-^h. t ede scholengemeenschap-

de regio Sittard dienen de
g^et negen scholen voor voort-

rein °nderwrjs uiteindelijk te fuse-
Oergp?-.. twee krachtige koepels,
i °venH* brede instituten biedeno,rist l̂en een redelijk gunstig toe--"eici'Perspectief voor het voorbe-
tllornem beroepsonderwijs, dat
Verkfweel in ernstige problemen
fW rt
kü^j^n willen GS om onderwijs-

-6 redenen de vorming van
Mer h etscnolen,in de volksmond
ken- "ekend als 'onderwij sfabrie-
Sev^n ernmderen. In voorkomende
V°°r h^t iest het college tlaarom
estaa 'n en regi° naast elkaar

'etlSern Van brede en smallere scho-en Q?eenschappen. Daarnaast wrj-van op eroP dat de totstandkoming
scha^°°tschalige scholengemeen-
is voorin niet altyd haalbaar is- Dat
Ü^ks f

een gevolgvan de voorbije
MaVo/ jTUsie-operaties binnen het

-^0 <Tv ' waardoor het aantal
Stefki« len in Zuid-Limburg
(^ 1S afgenomen.

SkJfe
ens haasten GS zich te bena-

etsin ,at net nu gepresenteerde
'gskader' niet als blauwdruk

VV°rden e ■ als richtsnoer moetue von gezien 'voor een toekomsti-
""ceurssituatie'. „Het is en

Schn Xerantwoordelijkheid van
SchoW esturen het proces vanyorjr. t geineenschapsvorming
*ge nolgeven'" accentueert het col-uShei(i?,eens de traditionele gevoe-van de materie.
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de mogelykheid bestaan tot enkel-
voudige offerte, waarbij gemeente
en aannemer hun begroting naast
elkaar leggen om te kijken of ze tot
overeenstemming kunnen komen.
De aanbestedingen zijn niet meer
aan regionale grenzen gebonden,
zodat in de toekomst ook Belgische
en Duitse aannemers by gemeente-
lijke aannemingsprojecten betrok-
ken kunnen worden. Met dit Eure-
gionale karakter beantwoordt het
Maastrichtse aanbestedingsbeleid
aan de richtlijnen van de EG. Het
vorige jaar heeft het ministerie van
Economische Zaken de nota die de
gemeente in voorbereiding had, af-
gekeurd omdat juist het Europese
aspect ontbrak aan het gemeente-
lijk beleid dat te protectionistisch
werd genoemd. "Maastricht heeft jaarlijks ongeveer
30 miljoen aan te besteden.
De uitgangspunten die het gemeen-
tebestuur zich by het nieuw aanbe-
stedingsbeleid heeft gesteld, waren,
zoals Piet Neus gisteren als verant-
woordelijk wethouder voor het be-
leidsmatige aanbestedingsbeleid,
toelichtte: openheid, zorgvuldig-
heid en controleerbaarheid ervan
ten opzichte van de gemeenteraad,
de aannemers en het publiek.

Ï^STRICHT - Het leeuwe-van de 58 scholen(clus-
Wjj .Voor voortgezet onder-

io
Zuid-LimDUl*g dient

I*7 1995 op te zijn gegaan in
Wp hooguit 19 - brede scho-tUe!^m«-enschappen. Even-
b6só , kunnen die dan nog
gin„ kk._n over nevenvesti-
t_n "°P dezekoepelinstitu-
oVf_r m°eten de leerlingen,
riju^enkomstig het huidigekil eleid > vrijelijk kunnen
oDi e*? tussen alle bestaande
rOen gsniveaus: laëer be-

nderwijs (LBO)' alge-
vormend onderwijs

teHs l°f voorbereidend we-
(Vty^aPPelijk onderwijs
ont, '■ Dat is de kern van het
s iwerp_toetsingskader
M Voortge-
bUr ünderwijs in Zuid-Lim-
cJoq^ 1995, zoals dat gisteren
&>* Gedeputeerde Staten is*ePresenteerd.

CHPcU_^VRGS DAGBLAD VO°R OOSTELIJK ZUID-LIMBURG IS DE PLAATSELIJKE EN REGIONALE EDITIE VAN HET LIMBURGS DAGBLAD VOOR HET GEBIED OOSTELIJK ZUID-LIMBURG. HOOFDREDACTEUR: RON BROWN
MARkT DACTIE: WIM DRAGSTRA HOOFDKANTOOR: 6411 RS HEERLEN, IN DE CRAMER 37, TEL. 045-739911. SERVICEKANTOOR: 6411 NM HEERLEN, GEERSTRAAT 5, TEL. 045-717719. RAYONKANTOREN. 6461 ED KERKRADE._J^T 42, TEL. 045-455506; 6443 CB BRUNSSUM, RUMPENERSTRAAT 81. TEL. 045-256363;

zoek aan de finale van de Lim-
burgse buuttekampioenschap-
pen op 15 januari 1993 in Roggel
en een sluitingsavond op 21 ja-
nuari. Daar zullen de kersvers
opgeleide buutteredners kun
kwaliteiten aan den volke tonen.
Behalve deze cursus is het Krea-
tief Centrum ook bezig met een
cursus 'Carnavalsliedjes schrij-
ven.
Omdat buuttereedners volgens
hem de basis van het carnaval
vormen pleitte Frits Sprokel de-
ze week bij de gemeente voor
een dergelijke opleiding. Spro-
kel wil van de gemeente meer
steun voor jongeren die voor het
'vak' van buuttereednerkiezen.

GELEEN/KERKRADE - Het
CDA-raadslid Frits

wordt op zijn wenkenoediend. Pleitte hy dinsdag in«e krant nogvoor het in het le-
bn+Iioepen van een opleiding totuuttereedner: gisteren maaktebel Kr^atief Centrum in Geleen
de, dat komend najaar een

opleiding in Geleenvan start gaat.

aa^i geDeui"t overigens niet naar
V?nfeidrng van Sprokels oproep,'oigens Jean Meijntz, die na-nens het Kreatief Centrum de
rifw! 18 voorbereidt en coördi-
„._?_ loopt lüj al langer rondet vergelijke plannen. De cur-

Opleiding
buuttereedner

van start
sus wordt gegeven in samenwer-
king met de Limburgse Vereni-
ging van Karnavalsartiesten
(LVKA) en omvat - geheel in stijl- elf avonden. Ook symbolisch
zyn de cursuskosten (111,11) en
het minimum aantal deelnemers
(11).
De cursus begint op 17 septem-
ber en duurt tot 12 november.
Daarbij is inbegrepen een be-

Onderwerp
'dood' taboe
bij jongens

HEERLEN - Veel tieners zien
de dood als een dreiging. Die
dreiging bestaat voornamelijk
uit een angst om dierbaren te
verhezen en hun onbekendheid
met wat dood nu eigenlijk is.
Vooral jongens praten niet graag
over het onderwerp.

Dat blijkt uit een onderzoek on-
der 95 VWO-leerlingen van het

Sint Janscollege in Hoensbroek.
Het onderzoek werd uitgevoerd
door de theologen Ben Simons
en Jan Geurts, die deze week
beiden afstudeerden aan de Uni-
versiteit voor Theologie en Pas-
toraat in Heerlen. In hun docto-
raalscriptie komen de theologen
tot de bevinding dat tieners een
directe en persoonlijke ervaring
met de dood moeilijk kunnen
verwerken. Met name jongens
vinden het moeilijk om over de
dood te praten. Als er bijvoor-
beeld thuis over de dood wordt
gepraat dan doet maar eéh vier-
de van de jongens daar vaak aan
mee. Van de meisjes doet ruim
twee derde vaak mee.

Von onze verslaggever

GSontvouwen toekomstscenario Limburgs middelbaar onderwijs

Scholen moeten fuseren

VSL moet
bezuinigen
HEERLEN - Het Verenigd Streekver-
voer Limburg (VSL) moet ongeveer
2,5 miljoen gulden bezuinigen. Hoe
het busvervoersbedrijf dit zal doen,
wordt pas in het najaar bekend ge-
maakt. In totaal moet het streekver-
voer in Nederland voor 45 miljoen
'gulden gaan bezuinigen.
De Zuidooster moet ongeveer 2,1 mil-
joen op tafel leggen. Dit zal, volgens
een woordvoerder, vooral ten koste
gaan van de slecht bezette ritten. Dat
zijn de avond- en weekendritten op
het platteland.
Ook het stadsvervoersbedrijf Maas-
tricht zal waarschijnlijk getroffen wor-
den door bezuinigingen. Pas in sep-
tember van dit jaar is daar meer
duidelijkheid over.

Belastingdruk
stijgt meest in
O-Mijnstreek

MAASTRICHT - De gemeentelijke
belastingdruk in Limburg is dit jaar
per inwoner flink gestegen; van 232
tot 256 gulden. Dit blijkt uit een
overzicht van de provincie waarin
alle financiële gegevens van de 56
Limburgse gemeenten zijn ver-
werkt.

De belastingdruk verschilt overi-
gens per gemeente aanzienlijk. Het
goedkoopst wonen de inwonersvan
Weert, Nederweert, Maasbracht,
Eijsden en Posterholt met een ge-
middelde belastingdruk van 165
gulden per inwoner.
Het duurst zijn de inwoners van
Venlo, Maastricht, Heerlen, Venray
en Brunssum uit. Zij betalen maar
liefst twee keer zoveel aan riool-
recht, reinigingsheffing en onroe-
rend goedbelasting.

Provinciaal staat het Heuvelland
qua belastingdruk aan kop met een
gemiddelde van 286 gulden per in-
woner, direct gevolgd door Noord-
Limburg en de Oostelijke Mijn-
streek met 270 gulden. Maar de toe-
name in procenten ten opzichte van
1991 is absoluut het grootst in de
Oostelijke Mijnstreek, tevens de re-
gio met de laagste financiële reser-
ves.

De heffingen van de gemeentenzijn
hier ten opzichte van vorig jaar met
maar liefst 31 gulden per inwoner
gestegen. Van 239 tot 270 gulden
per inwoner. Ongeveer de helft
houdt verband met een toename
van de reinigingsheffing. Maar de
regio heeft dit jaar ook de hoogste
opbrengst rioolrecht per inwoner.
De opbrengst onroerend-goedbelas-
ting is in de Oostelijke Mijnstreek
de op een na hoogste.

De laagste belastingdruk (206 gul-
den per inwoner) kent Midden-Lim-
burg, tevens de regio met de meeste
financiële reserves.
In vergelijking met derest van Ne-
derland komen de Limburgers er
nog goed van af want de landelijke
belastingdruk ligt gemiddeld bijna
tien procent hoger. Maar de achter-
stand wordt vanaf 1988 langzaam
ingelopen. .

Taxichauffeur
met mes bedreigd
MAASTRICHT - Een Maastrichtse
taxichauffeur is tijdens een rit door
een klant met een mes bedreigd. De
klant die woensdagmorgen rond 2.00
uur op het Onze Lieve Vrouweplein
opgehaald was, wilde naar Vroenho-
ven gebracht worden. Onderweg be-
dreigde hij de chauffeur met het mes.
Hij dwong hem naar Maaseik te rij-
den. Hier verliet hij uiteraard zonder
te betalen de wagen. Het signalement
van de dader is 45 a 50 jaar, smal
gezicht met baard en half lang sluik
haar. De man die Maastrichts sprak,
is ongeveer 1.80 m lang.

Geld voor herstel
Tongerse basiliek

als de Duitsers nu slim zijn

dan zorgen ze datzij er
tegen Zweden uitvliegen

g* punaise

Verscherpt toezicht
promenades Weert
WEERT - De politie van Weert heeft
de controle op het rijden in promena-
des in Weert door fietsers en vracht-
verkeer de afgelopen dagen ver-
scherpt. Dat heeft sinds begin deze
week geleid tot 46 processen-ver-
baal, waarvan zes voor motorvoertui-
gen.
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t
Tot onze grote droefheid, maar dankbaar voor
het vele dat hij voor ons betekend heeft, delen

u mede dat na een moedig en waardig gedra-
| gen lijden van ons is heengegaan, mijn lieve

man, onze goede en zorgzame vader, schoonva-
"r, opa, broer, zwager, oom en neef

Jan Meijer
echtgenootvan

Tilla Extra
Op de leeftijd van 68 jaar.

In dankbare herinnering:
Hoensbroek: TillaMeijer-Extra
Hoensbroek: Hein en Marlies

Meijer-Knarren
Pascal-Chantal
Monique-Manuel

Hoensbroek: Piet en Marianne
Meijer-Walkowiak
Johan-Thea

Hoensbroek: Johan en Els
Meijer-de Bruijn
Maurice-Mellanie
Michel

Hoensbroek: Janen Lucia
Meijer-Nieling
Chantal-Marcel
Marco, Elles

Hoensbroek: Ellie en Jacques
van der Vorst-Meijer
Manuela
Jacqueline-Roger

Hoensbroek: Gerrit en Marlies
Meijer-Kouwenberg
Remon-Nadia
Bianca

Heerlen: Euk en Pauline
Meijer-Terhorst
Dennis

Hoensbroek: Joséen John
Jongen-Meijer
Björn, Tatjana
Familie Meijer
Familie Extra

17 juni 1992
I Markgravenstraat 66
i r.432 HW Hoensbroek

'De plechtige uitvaartdienst zal plaatshebben op
maandag 22 juni om 10.00 uur in de parochie-
kerk van O.L. Vrouw Maagd der Armen te
Hoensbroek-Mariagewanden, gevolgd door de
crematie te Heerlen.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid tot
.schriftelijk condoleren.
U kunt afscheidnemen in een der rouwkamers
van De Universele, Hoofdstraat 100, Hoens-
broek. Bezoekgelegenheid dagelijks van 14.00
tot 15.00 uur en van 19.00 tot 20.00 uur. Zondag
alleen van 14.00 tot 15.00 uur.
Voor vervoer naar en van het crematorium is
'gezorgd.
;Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen,

icven deze annonce als zodanig te beschou-
wen.

Opa
we zullen je missen.

Jekleinkinderen
;Pascal-Chantal, Monique-Manuel, Johan-Thea,
Maurice-Mellanie, Michel, Chantal-Marcel,
'Marco, Elles, Manuela, Jacqueline-Roger,
Remon-Nadia, Bianca, Dennis, Björn, Tatjana

t
■Diepbedroefd, maar dankbaar voor de liefde enI ;zorg waarmede hij ons gedurende zijn leven
heeft omringd, geven wij u kennis dat heden
van ons is heengegaan, voorzien van de h. sacra-
menten, mijn lieve man, onze goede en zorgza-
me vader, schoonvader, grootvader, overgroot-
vader, broer, zwager, oom en neef

Piet Starmans
echtgenootvan

Maria Driessen
;op de leeftijd van 82 jaar.

In dankbare herinnering:
Amstenrade: Maria Starmans-Driessen

Geleen: Elly en Harry
Stevens-Starmans
Marie-Pauline en Nico,
Kevin, Peter. Fordongianus (It.): Rinyen Teseo
Pischedda-Starmans
Pietro, Michele, Diana

Amstenrade: Cita en Jan
Ruyters-S tarmans
Marcel, Theo
Familie Starmans
Familie Driessen

'17 juni 1992
De Gijselaar 48
6436 AZ Amstenrade
De plechtige uitvaartdienst zal plaatshebben op
zaterdag 20 juni om 14.00 uur in de parochie-
kerk van O.L. Vrouw Onbevlekt Ontvangen te
Amstenrade, gevolgd door de crematie te Heer-
"len.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid tot
'schriftelijk condoleren.
Vrijdag a.s. om 19.00 uur avondwake in voor-
Jnoemde kerk.
U kunt afscheidnemen in een der rouwkamers
v_.n' De Universele, Hoofdstraat 100, Hoens-
broek. Bezoekgelegenheid dagelijks van 14.00
tot 15.00 uur en van 19.00 tot 20.00 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen,
gelieven deze annonce als zodanig te beschou-
wen.

Lieve opa jaardienst 19 juni

Hub Vonken
ln dat huisjeoud en klein,
was mijn jeugdbij opafijn.
Nimmer zal ik het berouwen,
want op mijn opakon ik eeuwigbouwen.
Waarom al dat vechten,
waarom al diepijn.
Hij wilde bij ons zijn.
De strijd is oneerlijk
en geheelniet terecht,
hij wilde graag nog verder,
maar verloor dit gevecht.

Hartelijk bedankt, lieve opa, voor de geweldige
mooie liefde die ik van u in mijn leven heb mo-
gen ontvangen en de mooie herinneringen die
eeuwig zullen blijven.

Je was een geweldig lieve opa.

Bianca

t
Na een voorbeeldig en zorgzaam leven is heden,
in het St. Jozefziekenhuis te Kerkrade, van ons
heengegaan mijn lieve echtgenoot, onze zorgza-
me vader, schoonvader en opa, broer, schoon-
broer, oom en neef

Peter Jakob de Koek
echtgenootvan

Maria (Miets) Do veren
Hij overleed, voorzienvan de h. sacramenten, in
de leeftijd van 71 jaar.

Kerkrade: Miets deKock-Doveren
Kerkrade: Ria en WielKorach-de Koek

Patrick en Nicole
Wendy en Linda
Giovanni
Björn

Kerkrade: André en Armemarie
de Kock-Everhartz
Ilona en Brian
Familie deKoek
Familie Doveren

Kerkrade, 18 juni 1992
Lupinestraat 5
Corr.adres: Frederikagracht 22
6465 CR Kerkrade
De plechtige eucharistieviering zal plaatsvinden
op maandag 22 junia.s. om 12.15 uur in de paro-
chiekerk St. Jozefte Kerkrade-Kaalheide, waar-
na aansluitend crematie in het crematorium te
Heerlen.
Bijeenkomst in voornoemde kerk. Er is geen
condoleren.
Voor vervoer van de kerk naar het crematorium
v.v. is gezorgd.
Zondag 21 junizal de overledene bijzonder wor-
den+ierdacht tijdens de avondmis van 17.00 uur
in bovengenoemde kerk.
Afscheidnemen dagelijks van 18.00 tot 19.30 uur
in het mortuarium, Schifferheidestraat 7 te
Kerkrade.
Wilt u, indien wij vergeten zijn u een kennisge-
ving te zenden, deze aankondiging als zodanig
beschouwen.

Plotseling hebben wij afscheid moeten nemen
van mijn lieve man, onze vader, schoonvader,
opa, zwager, oom en neef

Va van Berghem
echtgenoot van

Mien Kies
Hij overleed in de leeftijd van 77 jaar.

Hoensbroek: Mien van Berghem-Kies
Nieuw-Loosdrecht: Berry en Rob

Richel van der Sar-
van Berghem
Lesly en Resi ,
Roger

Nieuw-Vennep: Huib en Jules
Laumen-van Berghem
Amber en Hans
Aram

Hilversum: Cor van Berghem
en Ad van 't Net
Bart
Marte

Schimmert*. Mien en Pierre
Nelissen-van Berghem
Bram
Arme
Jean-Pierre

Eitorff (Dld): Goos van Berghem
Familie van Berghem
Familie Kies

6433 EG Hoensbroek, 17 juni 1992
Overbroekerstraat 9
De crematiedienst zal gehouden worden op
dinsdag 23 juni om 10.30 uur in de aula van het
crematorium in Heerlen, Imstenraderweg 10.
Samenkomst vanaf 10.10 uur in de ontvangka-
mer van het crematorium, alwaar gelegenheidis
tot schriftelijk condoleren.
Liever geen bezoek aan huis en geen bloemen.
Wilt u, indien u geen kennisgeving hebt ontvan-
gen, deze annonce als zodanig beschouwen.

I '

Na een voorbeeldig en zorgzaam leven is heden
in het St. Gregoriusziekenhuis te Brunssum,
voorzien van het h. sacrament der zieken, van
ons heengegaan in de leeftijd van 79 jaar, mijn
lieve echtgenote, onze zorgzame moeder,
schoonmoeder, groot- en overgrootmoeder,
schoonzuster, tante en nicht

Maria Josephina
Dohmen

echtgenote van

Joseph Franciscus Hubertus
Rademakers

Wij bevelen de ziel van onze dierbare overlede-
ne in uw gebeden aan.

De bedroefde familie:
Schinveld: J.F.H. Rademakers

kinderen, kleinkinderen
en achterkleinkinderen
FamilieDohmen
Familie Rademakers

6451 BR Schinveld, 18 juni 1992
Heidehof 8
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de
begrafenis, zal plaatsvinden op maandag 22 juni
a.s. om 11.00 uur in de parochiekerk van de H.
Eligius te Schinveld.
Overtuigd van uw medeleven is er geen condo-
leren.
De avondwake is zaterdag 20 juni om 18.40 uur
in voornoemde kerk.
Gelegenheid tot afscheidnemen in het mortua-
rium van het ziekenhuis te Brunssum, dagelijks
van 17.30 tot 18.30 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen,
gelieven deze annonce als zodanig te beschou-
wen.

I " IDe h. eucharistieviering als eerste jaardienst
voor onze onvergetelijke echtgenote en moeder

Maria
Paulussen-Verheggen

wordt gehouden, op zondag 21 juni 1992 om
10.30 uur in de kerk van de H. Gerlachus te
Houthem-St.-Gerlach.

Pieter Paulussen
Rafael en Angela

Mooi waren de jaren
die we samen waren—— groot het verdriet
toen je ons verliet.

Na een werkzaam en liefdevol leven voor het gezin,
dat allesvoor hem betekende, hebben wij met respect
en diepe bewondering voor zijn moed en wilskracht,
afscheid moeten nemen van mijn lieve man, onze
zorgzame vader, schoonvader en opa

Sjra Lutgens
echtgenoot van

Truus Boeken
Gesterkt door het h. sacrament der zieken overleed hij
op 63-jarige leeftijd.

Geleen: Truus Lutgens-Bocken
Amsterdam: Riet Lutgens

Koen
Ab Hooijer

Geleen: Arme Lutgens
Chrit Baetsen
Bas, Janne

Geleen: JosetteLutgens
Frans Huis in 'tVeld

6164 JJ Geleen, 18 juni 1992
Frans Erenslaan 64
De plechtige eucharistieviering zal plaatshebben
maandag 22 juni a.s. om 11.00 uur in de parochiekerk
Christus Koning, Kluis-Geleen, waarna de begrafenis
op het parochiekerkhof te Oud-Geleen.
Bijeenkomst in de kerk.
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven is er geen
condoleren.
De overledene zal in de h. mis van zondag 21 juniom
11.30 uur bijzonder worden herdacht in voornoemde
kerk.
De overledene is opgebaard in de rouwkapel van het
mortuarium van het Maaslandziekenhuis te Sittard,
alwaar gelegenheid tot bezoek dagelijks van 17.30 tot
18.15 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten hebben ontvan-
gen, gelieven deze annonce als zodanig te willen be-
schouwen.

Rectificatie
De plechtige jaardienstvoor

Annie
Frantzen-Dobbelsteijn

op 21 juni vindt plaats om 9.30 uur i.p.v. 11.30 uur in de St. Petrus-
kerk te Sittard (grote kerk).

Wij willen u bedanken voor de belangstelling en het medeleven dat
ons werd betoond bij het overlijden en de begrafenis van onze lieve
moeder en oma

Gertrudis
Bartholomeus-Kluts

Kinderen en kleinkinderen

De zeswekendienst zal worden gehouden op zondag 21 juni 1992 om
1 1.00 uur in de St.-Barbarakerk te Treebeek.

Dankbetuiging
Het leed, de droefenis en de pijn doen ons geloven er moet ontfer-
ming zijn. Uw medeleven en gebed bij het overlijden en de begrafe-
nis van onze lieve moeder, schoonmoeder en oma

Agatha Meessen-van As
waren voor ons waardevol.
Wij willen hiervoor onze oprechte dank betuigen.

Familie Meessen
kinderen en kleinkinderen

Heerlen, juni 1992
De plechtige zeswekendienst zal worden gehouden op zaterdag 20
juni a.s. om 19.00 uur in de parochiekerk van het Heilig Hart te
Schandelen.

Enige en algemene kennisgeving

t
In dankbare herinnering aan wat hij voor ons betekende, hebben wy
toch nog onverwacht afscheid moeten nemen van mijn lieve man,
onze dierbare broer, schoonbroer, oom en neef

Harie Poulissen
echtgenoot van

Agnes Op den Camp
Hij overleed in de leeftijd van 66 jaar, voorzien van de h. sacramen-
ten.

Stem: Agnes Poulissen-Op den Camp
Familie Poulissen
Familie Op denCamp

6171 HX Stem, 18 juni 1992
Heerstraat (c) 164 „De Stevel"
De plechtige Uitvaartdienst zal plaatsvinden op zaterdag 20 juni om
10.30 uur in de St. Martinusk'erk te Stem, waarna aansluitend de cre-
matie in het crematorium Nedermaas te Geleen.
Er is geen condoleren.
Heden vrijdagavond om 18.45 uur wordt de avondwake gehouden in
voornoemde kerk.
De overledene is opgebaard in de rouwkamer van Uitvaartcentrum
Daemen, Heirstraat 41 te Elsloo-Stein. Gelegenheid tot afscheidne-
men heden van 18.00 tot 19.00 uur.

Enige en algemene kennisgeving

t
Na een werkzaam en liefdevol leven voor het gezin, dat alles voor
haar betekende, geven wij u kennis dat heden van ons is heengegaan
onze zorgzame moeder, schoonmoeder, groot- en overgrootmoeder,
schoonzus, tante en nicht

Mina Gardeniers
echtgenote van wijlen

Jan Janssen
Zij overleed in de leeftijd van 91 jaar, voorzien van de h. sacramen-
ten.

Geleen: Trina Berix-Janssen
Wim Berix

Maasband: Sef Janssen
Wies Janssen-Martens

Meers: Sjeng Janssen
Trina Janssen-Martens

Urmond: Pie Janssen
Lies Janssen-Gorissen

Stem: Gus Janssen
Mina Janssen-Janssen

Maasband: t Harie Janssen
Lies Janssen-vanDidden

Maasband: Wim Janssen
Bertien Janssen-Gorissen

Maasband: Frans Janssen
Stem: Jac Janssen

Tonny Janssen-Lenssen
en al haar kleinkinderen
en achterkleinkinderen
Familie Gardeniers
Familie Janssen

6171 RS Maasband, 18 juni 1992
Maasbanderkerkweg 7
De plechtige uitvaartdienst zal plaatsvinden op zaterdag 20 juniom
10.30 uur in de St. Jozefkerk te Meers, waarna aansluitend de begra-
fenis op Gods Akker.
Er is geen condoleren.
Heden vrijdagavond om 18.30 uur wordt de avondmis gehouden m
voornoemde kerk.
De overledene is opgebaard in de rouwkamer van Uitvaartcentrum
Daemen, Heirstraat 41 te Elsloo. Gelegenheid om afscheid te nem^n
heden van 18.00 tot 19.00 uur.

t Harie Willems,
oud 61 jaar, echtge-

noot van Leny Cuij
pers. 6217 CZ Maas-
tricht, Clavecymbel-
straat 92d. De crema-
tieplechtigheid heeft
in besloten kring
plaatsgevonden.

Na een werkzaam en liefdevol leven, getekend
door eenvoud en oprechtheid, is geheel onver-
wacht van ons heengegaan, in de leeftijd van 71
jaar, mijn lieve vrouw, moeder, schoonmoeder,
onze oma, zuster, schoonzuster, tante en nicht

Carolina Josephina
Hanssen

echtgenote van

Hein Kuiter
Landgraaf: H. Kuiter

Elsdorf(Dld): JohnKuiter
Barhei Kulter-Brinkmann
Nicole en Andrea
Familie Hanssen
FamilieKuiter

6373 GV Landgraaf, 16 juni 1992
Maussenlaan 8
Ingevolge de wens van de overledene heeft de
crematieplechtigheid in besloten familiekring
plaatsgevonden op donderdag 18 juni jl. in het
crematorium te Heerlen.

J.C. Ritzen
1933 - 1992

notaris te Roermond
echtgenoot van

Juul Leunissen
is overleden.

Roermond: JuulRitzen-Leunissen
Heemstede: Pascale Ritzen

Charles Smagge
Amber

Tucson: Daphne Ritzen
Oscar Minkenberg

Nijmegen: Hortense Ritzen
JoleinJutte

6041 XX Roermond, 18 juni 1992
Roerzicht 20
De crematie zal plaatsvinden op maandag 22
juni a.s. om 10.45 uur in het crematorium Ne-
dermaas, Vouershof 1 te Geleen.
Samenkomst en gelegenheid tot schriftelijk
condoleren vanaf 10.30 uur in het crematorium.
Mochten wij nog iemand vergeten zijn, dan ho-
pen wij dat deze annonce als kennisgeving be-
schouwd wordt.

Dankbetuiging
Daar het ons onmogelijk is een ieder persoon-
lijk te bedanken voor de vele blijken van mede-
leven die wij mochten ontvangen bij de crema-
tie van mijn lieve vrouw, onze zorgzame moe-
der, schoonmoeder en oma

Annie Wijers-Janssen
willen wij u langs deze weg hartelijk danken.

Hein Wijers
Kinderen en kleinkinderen

De plechtige zeswekendienst zal plaatsvinden
op zaterdag 20 junia.s. om 19.00 uur in de Chris-
tus Koningkerk te Heerlen, Nieuw-Einde.

Voor de vele blijken van deelneming onder-
vonden bij het overlijden en de begrafenis
van onze goede moeder, schoonmoeder en
oma

Anna
v.d. Meulen-Delnoye

betuigen wij allen onze oprechte dank.
Kinderen v.d. Meulen
en kleinkinderen

De plechtige zeswekendienst zal plaatsvin-
den op zondag 21 juni as. om 10.00 uur in de
kerk van de H. Catharina te Lemiers.

Met ontsteltenis hebben wij kennis genom
van het overlijden van

Anja Scholz
dietot voor kort bij onze instelling werkzaam
geweest. Wij wensen haar familie en verloo'
veel sterkte toe om dit verlies te dragen.

namens bestuur, directie
medewerkenden en collega's
tijdelijke hulpverlening en hulp °P
maat
Humanitas, sectie gezinsverzorg,nM

Gaarne zouden wij u persoonlijk willen De\,ep
ken voor de grote belangstelling ondervond
bij de ziekte, het overlijden en de uitvaart
mijn lieve man, vader, schoonvader erTopa

Frans Lienaerts
doch dit is onmogelijk. 0
Voor de talrijke h.h. missen, condoleances,
bloemen betuigen wij u daarom langs deze w
onze welgemeende dank.

T. Lienaerts-Blonden
kinderen enkleinkindere

Puth.juni 1992 „
De plechtige zeswekendienst wordt gene,uhje-
op zondag 21 juni om 10.00 uur in de paroc
kerk H.H. Dionysius en Odilia te Sweikhui^e

t Frans van Laarhoven, oud 64 jaar, echtgeno
van Hubertina Duchateau. 6268 ND Berneie >

Oude Akerstraat 12. De eucharistieviering zal g
houden worden op zaterdag 20 juniom 10.30 uu
de parochiekerk van de H. Laurentius te Berne'
Er is geen condoleren.
4- Ria Rajcomar, oud 39 jaar. 6217 XS Maastri^" Prestantstraat 33c. De uitvaartdienst is ht^:er
vrijdag 19 juni om 10.30 uur in dekerk van de V
Evangelisten, Malberg, Maastricht. Geen cond0

gg* rSJIft Epilepsie? Zetjezelfnietbuitensol
mJZijf,^ : -'T -f^^^J^L Nederland telt minstens 100.000 voor alle informatie■f^r me"se"7,ep"f/ps'e.. (030) 66.00.64

KT . 1 fj ,fiM________f __L/'. De Epilepsie Vereniging » ' tfiffiHlW '' MmC Nederland (EVN) is voor EPILEPSIE VEfIEMIGING KEDEfIL*"
'*SH ü___)_______ ""--^ -^Vv__gS_r ■" _ü?f*-_> hen de belangenvereniging "O^T__s^r^>-^ juJFÈÊM', De EVN doe' veel activi- /-\Wr\ gxSSffl Ifc^. J^-^=è^''-cD/% lenen samen met hel {PiiEPSUEN M»»ISCH»P '*::a____H _______ÉC__- " T.__,.f- SM, KW 1 Nationaal Epilepsie Fonds - Postbus 9840,

De Mach! van het Kleine 3506GV Utrecht^.
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Schril contrastIn Maastricht moest het Vrijthof
even afgezet worden. Het was te
druk geworden om nog auto's te
kunnen toelaten. Afgezien van wat
lichte vernielingen sprak de politie
echter van een 'zeer prettig' verlo-
pen feest.

zwaaiend met oranje vlaggen,
parasols en sjaals.

MEERSSEN - Een schril con-
trast gisteravond in het volop
met Nederlandse vlaggen ver-
sierde Meerssen. Tussen zeven
en acht uur, terwyl de klokken
van de basiliek plechtig beier-
den, bewogen twee volkomen
van elkaar verschillende men-
senstromen zich in precies te-
genovergestelde richtingen.

Er werden elf vaten bier leeg ge-
dronken terwijl de voorraad van
200 gehaktballen binnen de
kortste keren was verorberd.
Zoals overal elders werd het
even stil in de tent toen Duits-
land terugkwam tot 2-1, maar
nadat Nederland weer greep op
de wedstrijd kreeg, werden er
onafgebroken voetbal- en carna-
valsschlagers gezongen. Strikt
volgens de richtlijn van burge-
meester Karel Majoor sloot de
tent om half elf, maar niemand
had er problemen mee om elders
in het dorp de viering voort te
zetten.Situatie op

Nieuwstraat
escaleert niet

Voor één voetbalsupporter,
Sjaak Lahey uit Rothem, was het
feest vroegtijdig afgelopen. Nog
voordat<de wedstrijd was begon-
nen, struikelde hij over de trap-
pen van de tribune en met een
flinke enkelblessure werd hij
van het veld gedragen. Ook dat
hoort bij de wedstrijd!

De Oranjesupporters vierden het
voetbalfeest samen met de leden
van de carnavalsvereniging Sjots
en Sjeif in de openlucht voor een
twee bij drie meter groot
scherm. Inderhaast had men er
toch met zwart landbouwplastic
een tent gebouwd omdat er bij
daglicht nauwelijks iets van de
televisiebeeldenzou zijn te zien.
Vanaf de tribune, die voorheen
bij de aankomst van de Amstel
Goldrace werd gebruikt, kekenzon 300 Meerssenaren naar de
wedstrijd. Mede dank zij het ver-
loop van de wedstrijd groeide de
samenkomst uit tot een carna-
valsfeest.

Een rij van ingetogen mensen
voornamelijk ouderen in nette
kleren in de richting van de basi-
liek om er samen met bisschop
Gijsen het sacramentsoctaaf te
openen. In de andere richting
naar de buurt Vogelsang bij de
Raarberg uitbundig zingende
jongeren uitgedost in alles wat
maar oranjegekleurd is en

Foto beneden:

" Supporters vieren zittend een feestje in de buurt van de
Nieuwstraat inKerkrade. Foto: THEO GIJZEN

De politie van Brunssum overwoog
even om de binnenstad af te sluiten,
omdat het verkeer kort na de wed-
strijd één grote chaos was met toe-
terende, vlaggende en zwalkende
supporters. Soortgelijke taferelen
maakten ook van de centra vanHeerlen en Landgraaf kortstondig
een prettig gestoorde omgeving.

Foto boven:

" Een dreigende situatie op de Nieuwstraat. MEers te
paard moeten er aan te pas komen om de gemoederen te
kalmeren. Foto: THEO GIJZEN

In Weert zette de politie kort de
hondenbrigade in om de grootste
druk van de ketel te halen en in
Roermond waren enkele Duitse
auto's het doelwit van al te uitbun-
dige supporters.

Heerlense kermis
begint dag eerder

Van onze verslaggevers het lijkt wel carnaval
Luid toeterend zoeken nog meer
auto's een parkeerplaats in het
stadscentrum. Niet eenvoudig,
want de kermisexploitanten die
een dag later hun kramen willen
openen, bezetten de meeste
plekjes. Ondanks het Oranje-
feestgedruis naast hen werken
die trouwens onverstoorbaar
door aan Spiders, doolhoven en
carrousels.

Tegen elf uur geeft de thermo-
meter nog slechts veertien gra-
den aan, maar het kümaat op het
Emmaplein is ronduit tropisch.
De disejockey heeft Volare ge-
vonden; de meute brult dank-
baar mee.
Een in oranjeshirt gestoken
hond kijkt verbaasd naar het fel
oranje licht van een pot Ben-
gaals vuur. Ook de polonaise van
zijn baasje maakt hem niet veel;
rustiger.
Keurige, in aarzelend oranje uit-
gedoste jongedameszingen eerst
aarzelend, maar allengs enthou-
siaster Wij houden van Orahanje
mee met een André Hazes-look-
alike op het podium. Hun
vriendjes laten zich wat gemak-
kelijker gaan en zwaaien woest
met vlaggen en sjaaltjes.

Na twaalven zien de cafés lang-
zaam hun tijdelijk uitzinnige
klanten weer terug. Schorge-
schreeuwd, maar in opperbeste
stemming schaart iedereen zich
in de lange rijen aan de toog, in
een poging een biertje te be-
machtigen. „Na u," zegt een
oranjefan beleefd, „omdat we ge-
wonnen hebben."

Kljjjj.
Lol-tiek DE ~ Een 170 man sterk

TPS neeft gisteravond voor-
baat : de situatie op de Nieuw-
°aarv'n Kerkrade uit de hand liep.
<-e -y, °r waren enkele,charges van
£<deler le Eenheid nodig. Rond
erkra nH°nt waren ac cellen op het

hUgdiß Dureau gevuld met vier
erder *^eaei"landse supporters,

"-en*.».. 0p de avond raakten drie'Se« gewond.
Ma dete*. er aftraP van de wedstrijd wa-
°t- de vr enta"en jeugdige Duitsers

ICo(imi;, euwstraat. Zij staken de lei-
CentrUl

~r over en liepen richting
t-Unt v Direct na het eerste doel-Voth Nederland ontploften in
straat fek Bell Air °P de Hoofd-twee fragmentatiebommen.

fe\v o^J
d

raakten drie mensen licht
8r °cDeD v °**gens de politie was een
Import30 naar schatting 150 Duitse

"** Kr 5 hiervoor verantwoorde-\rilde ontploffing liepen zij te-"-ntmg Nieuwstraat.

v°ld!lLlaatste fluitsignaal trokken
Kerkradenaren deöefs v,, aat °P- Onder de feestvier-

■*fovoc evonden zich mensen metftnkelierende bedoelingen. Aan-
6derli de Politie Duitse en

Se Provocateurs hun gang

HetJe mü
aren de oranjekleurigen die

Ler» ü?r durfden over te steken.
s „p.ltse jongen werd in zijn

II landi apt > waarna Duitse en Ne-
* gror Se MErers ingrepen. De gro-

Nederland-fans richtte de
}Sd m toen tegen de politie. Er
roor „ , stenen en flessen gegooid.
nl-- de le charges verdreef de

°-r-ar.. girote groep supporters de'"ale Mijnstraat in.fa ccy'ltip 11 Patstelling van ongeveer
V lfnmjnuten trok deME zich te-
JrlStteru1 middernacht keerde de

je J
S QQ et van de Kerkraadse poli-

n Ma Uaedflieg en burgemeester
6rhet zijn al met al tevreden

optreden van de politie.
PUro

Jan Mans vreest dat
1 mst n*

de Nieuwstraat in de toe-
ft altijd lte voorkomen zijn. „Het
■j^ar i s hmaar weer de Nieuwstraat,
fi een te doen- Gisteren hoorde
K^ndstaHradloPr°gramma uit de
k r «n_a» lemand zei daar: 'Als het'■Me' >,aar nlet zo wordt als in Kerk-
h ; 0lgens Mans ervaren de
ri Vch_ !rs de ieiconblokken als een
??t de glsche grens. „Ik denk wel

de °ngeregeldheden afnemen"Uur wordt weggehaald."

HEERLEN - Als het rustsignaal
in Göteborg klinkt, gaat op het
Heerlense Emmaplein de ver-
sterker alvast voluit. Queens We
are the champions schalt op te-
gen de gevels. Twee - nul in het
voordeel van Nederland, watkan
ons nog gebeuren?

Tijdens de tweede helft van de
laatste voorrondewedstrijd om
het Europees Kampioenschap,
wordt het toch weer wat stiller -
op de tribunes in Zweden, maar
ook in de cafés, waar overal tele-
visieschermen staan opgesteld.
De Duitse stormloop heeft suc-
ces, JurgenKlinsmann scoort de
Anschlusstreffer.
Maar tot een Ausgleich komt het
niet.
Dennis Bergkamps goal beslist
de wedstrijd -»en de atmosfeer
op het voor de gelegenheid tot
Oranjeplein omgedoopte Emma-
plein. De tap stroomt, het bier
vloeit, opnieuw We are the cham-
pions.

Na het laatste fluitsignaal stro-
men de cafés leeg. Het établisse-
ment dat ooit Fellini heette,
draagt sinds 10 juni al de naam
Grand Café Oranje. „Een half
uur geleden zat het nog stamp-
vol, maar nu is iedereen de straat
op," weet de kastelein.

Het Emmaplein, daar moet je
zijn. Het repertoire van de disco
die de muziek verzorgt, is be-
perkt: Queen, Hazes, carnavals-
schlagers en Rowwen Hèze -

Hans Toonen
Foto's:
Frits Widdershoven
Theo Gijzen
Frans Rade

Benti Banach
Jan Diederen
Rik van Druten
Almar Latour
Joos Philippens

SITTARD - De gemeenteraad
van Sittard vergaderde gisteren
vrijwel tot aan de aftrap voor 'de
wedstrijd.
De gemeente had de maandelijk-
se bijeenkomst gepland op de

na acht uur besloot men twee goelijkte wethouder J. Hendriks,punten die niet aan tijd gebon- terwijl hij met een collega in deden zyn door te schuiven naar hal van het stadhuis stond teeen volgend keer. „Het waren wachten tot een onverwachte re-met zulke belangryke zaken. genbui was overgewaaid. Tijd-Nou ja, alles is belangrijk," ver- stip- 20 15 uur

hoogst ongelukkige datum van
de EK-wedstrijd Nederland-
Duitsland.
Voor dat treffen was de vergade-
ring al een uur vervroegd, maar
dat bleek niet voldoende. Even

Raad Sittard vergadert bijna tot 'de aftrap'

Wereld van verschil
tussen Aken en Vaals

■even gebruikelijke als verwerpe-
lijke taferelen aan de Nieuw-
straat in Kerkrade zodra Neder-
land Duitsland afstraft. In eigen
huis heeft de burgemeester van
Aken gelijk gekregen. Drie keer
kwam het Nederlandse gezel-
schap juichend uit de keurig
klaargezette stoelen. Een keer
juichte de gastheer en zijn uitge-
lezen gezelschap. Het enige
schuim wat er was, bedekte
kloeke glazen pils.

aut(^N/VAALS - Hooguit tien
W AÜUten "ggen ze uit el-
een 'w ken en Vaals. Maar wat
av°nd6rl ld van verscnil, gister-
stilte ;, k na tienen. Zuinige
knal o koest Aken tegenoveroranje in vurig Vaals.

ccleel vnaar n als trekt een lange neusbili sti:asserende, Duitse automo-v?' °P weg naar de 'Hei-
0p de a

arar nederig getoost wordt
Sehotte esmeekte hulP van de
"ri-t IW' wordt menige auto
Ben jj" . nummerbord gedwon-
?ee va?e»onder te gaan in een
«et a" Nederlandse vlaggen.

at den Van de overwinnaar
tse passant Verlegen

klikte uuï de veilig °P slot ge-
Saan ut°deuren over zich heen
ï-ater h*Ule avond loopt de Vaalse

Euregionaal tv-avondje voetbal.
Op Duits gfondgebied keken gis-
teravond zon dertigLimburgers,
onder wie het A- enB-jeugdelftal
van MVV, samen met iets meer
Akenaren naar het titaten-duel
tussen de Leeuw (Van Basten)
en de Adelaar (Kohier).

En warempel, de ruiten in het

vreugde uit de hand als er deu-
ken getraptworden in een Aken-
se stadsbus.

Onbewust trapt Vaals en wijde
omgeving daarmee ook op de
sportieve ziel van Jurgen Lin-
den, burgemeester van Aken.
Want hij heeft het toch maar aan-
gedurfd zijn 'witte zaal' in het
stadhuis uit te ruimen voor een

Linden wilde gisteravond laten
zien dat het anders kan dan de

stadhuis trilden alleen van de
spanning. Over en weer niets
dan complimenten. „Zie je wel
dat wij ook bij zon beladen wed-
strijd elkaar blijven respecte-
ren," glundert burgemeester
Linden, terwijl de 'Mannschaft'
door 'Oranje' over de knie is ge-
legd.

Omdat bij spelen nu eenmaal
brood hoort, stond er ook een
koud buffet te wachten op de
eerste verbroedering met koffie
na. Lindens vreugde over de ge-
slaagde tv-avond leek grenze-
loos. Want net over de grens bij
buurman Vaals kwamen de
Duitsers wel op de koffie.

(ADVERTENTIE)

Klein in A^f WL j
meters aW nm^^—LGROOT in M fc^fc^^^^SERVICE m |^^^^^^^^^^
GROOTSTE ■ gg ■■.■■.■.Hl
collectie -<~,",^^__BiriÉ|jl|ÉißßÉ__Bl__BI Ons specialisme: 1»: 'Z'._ jij
?n mptpr m multifocaalglazen MKjSfl<_u meier » (|)el zj(jn boven de 4Q); — ■
in ac eisen die deze M I
Emmastraat, moeilijke glazen vragen.
voorbii
ABN-bank -^^
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Politie leidt drukte in goede banen

Spanning ontlaadt
zich in de straten

Vervolg van pagina 1
HEERLEN - Zeker na de uit-
slagen in de eerste twee wed-
strijden was de sfeer voor de
wedstrijd tegen de Duitsers er
weer een van alles-of-niets.
Niet voor niets gingen de
meeste winkels op deze koop-
avond een uur eerder dicht.
De spanning ontlaadde zich meteen
na het laatste fluitsignaal op straat.
In alle grote Limburgse plaatsen
trokken mensenmassa's naar het
centrum om de 3-1 uitslag te vieren.
Dat leverde uitzinnige en vrolijke
taferelen op. Door de grote drukte
zag de politie zich echter in diverse
plaatsen genoodzaakt om hande-
lend op te treden.

" Juichende Meerssenaren bekijken de wedstrijd in een tent. Foto: frits widdershoven
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Als de lidstaten doorgaan met hCj
werking stellen van het VeT\2
van Maastricht zonder Denei"
ken, zal een voortgezet lidnf 1
schap van dat land van de EuroPS
Gemeenschap niet mogelijk
Dat schrijft mr. P.J.G. Kap*«jj
rechter in het Hof van Justitie 2
de EG, deze week in het Nederla"
Juristenblad.
Maastricht voorziet in ingrijPe%
toevoegingen en wijzigingen in x
name het EEG-Verdrag. Die b^Jfen onder andere bepalingen °J
het burgerschap van de {CuroP'J
Unie en over de Economische J
Monetaire Unie (EMU). Verder *den aan de EG nieuwe bevoel? J
den toegekend, bestaande u)j^j
breid, besluitregels gewijzigd»
voegdheden van het parlement,
het hof versterkt, nieuwe orla%
ingesteld en financiële bepahnS
herzien. " J

DUBLIN - De lerse kiezers
hebben zich gisteren uitge-
sproken over het Verdrag van
Maastricht. Maar zij, en ook de
EG die de adert inhoudt, moe-
ten nog tot vanavond wachten
voor de uitkomst, die de toe-
komst van de Europese inte-
gratie en de weg daarheen zal
beïnvloeden, bekend zal zijn.
Een eerste tendens zal zich vanmid-
dag aftekenen, enkele uren na het
begin van het tellen van de stem-
men, alvorens in de avond de defi-
nitieve uitslagen bekend worden.
„Nimmer hebben de leren zon
kans gehad Europa de weg naar de
eenheid te tonen", herhaalde deler-
se premier, Albert Reynolds, don-
derdagmiddag met naast zich zijn
Portugese ambtgenoot Anibal Ca-
vaco Silva, fungerend voorzitter
van de EG, die Dublin bezoekt.
De 'Taoiseach' (premier) uitte zich
„vol vertrouwen" en zei een „hoge
opkomst" te verwachten. Zijn mi-
nisters voorspelden een comforta-
bele overwinning van ,ja" met 60
procent.

De opkomst werd aan het eind van
de middag „regelmatig" genoemd
door functionarissen in stembu-
reaus. De eerste kiezers stemden
vroeg op weg naar de kerk ofbij het
uitgaan van de mis onder een stra-
lende hemel. 83 procent van de ler-
se bevolking noemt zich praktize-
rend.

Affiches en spreuken in Dublin ge-
ven aan dat de voorstanders van
een „nee" zeer actiefzijn geweest in
de hoofdstad tijdens hun campag-
ne, waar zich onderscheiden groe-
pen als uiterst-links en katholiek

rechts achter hebben geschaard.
Hun thema was: „Indien u het niet
weet, stem dan nee". Ze speelden
ook in op de verwarring na het
Deense „nee" op 2 juni, op de anti-
abortusparagraaf in de lerse grond-
wet en Europese wapenprojecten.
Reynolds heeft de steun van het ler-
se zakenleven, van de landbouw, de
vakbonden en de pers. Maar hij
heeft niet kunnen verhullen dat in
zijn eigen partij, de centrum-rechtse
Fianna Fail, er ook verdeeldheid
heerst. De premier wees de kiezers
er op dat voor lerland, dat van elke
pond die het aan de EG uitgeeft er

Noodtoestand in
Nagorno-Karabach

MOSKOU - De regering van Na-
gorno-Karabach heeft gisteren de
noodtoestand uitgeroepen en een
algemene mobilisatie afgekondigd.

Azerbajdzjaanse troepen zetten on-
dertussen hun offensief voort, in
een poging verloren grondgebied
terug te veroveren. Dat heeft het
Russische persbureau Interfax ge-
meld.

Het parlement van Nagorno-Kara-
bach, een Armeense enclave op

Azerbaidjaans grondgebied, stemde
bovendien toe in het voeren van een
guerrilla tegen Azerbajdzjaanse
troepen die de stad Mardakert bele-
geren.

Het Azerbajdzjaanse offensief werd
een week geleden ingezet nadat eer-
der deze maand Ebulfez Elcibey tot
president werd gekozen. De leider
van het oorlogszuchtige Azerbajdz-
jaanse Volksfront heeft gezworen
alle in de vier jaar durende oorlog
om de heerschappij in Nagorno-

Karabach door de Armeniers inge-
nomen gebieden terug te veroveren.
De gevechten tussen het Azerbajdz-
jaanse leger en Armeense milities
zijn de hevigste die tot nu toe heb-
ben plaatsgevonden in de voormali-
ge Sovjet-republiek.

De noodtoestand zal minstens een
maand van kracht blijven. De mobi-
lisatie zal niet al te veel veranderin-
gen teweeg brengen aangezien de
meeste mannen in de enclave reeds
onder de wapenen zijn.
Gesteund door 20 tanks en 50
vrachtwagens soldaten proberen'
Azerbajdzjaanse troepen de stad
Mardakert in te nemen, aldus het
Armeense ministerie van Defensie.
Ook zouden etnische Russen aan de
zijde van de Azerbajdzjanen strij-
den. Armeense troepen hebben
inmiddels de steden Syrkhavend en
Kazanchi heroverd. Het ministerie

meldde gisteren dat de geve^'\
de voorgaande 24 uur aan 20 Ar )f j
niers en 200 Azerbajdzjanen he ten
ven hadden gekost. Bij gevec"^1
rond de strategische stad As \̂j,
in Nagorno-Karabach zijn deall*
pen twee tot drie dagen 50 Ar^,
niërs en 200 Azerbajdzjanen om-komen, aldus het Armeense m 1J
terie. Volgens Azerbajdzja^j|
functionarissen zijn bij de
rond Askeran tien mensen ëe êf\t'De beweringen van het ministj^|
omtrent het dodental konden
bevestigd worden.

Een groep militante Armeense»
ders heeft gedreigd een darn^tAskeran op te blazen, waaro^.dorpjes in Azerbajdzjan onder ..
ter zouden komen te staan. H j^li
lement van Nagorno-Kara"^,
heeft de bedreiging veroord^omdat ook Armeense burgers
vaar zouden lopen, aldus Inter'*.

zes voor ontvangt, een „nee"-^
„een luxe is diehet zich nietPerl^
teren".

W* RUNDLEDEREN BANKSTEL 3-1-1
, normaal ’ 9.400,- bij ons ’ 6.995,-

Slechts 3 dagen ’ 4.995,-

NUTH I SITTARD
Thermiekstraat 12 Brugstraat 2, telefoon 046-515656

t.o. Makro (voorheen deKoepel) (BOVEN HENDRIKS TEXTIEL)
tel. 045-245505 (t.o. station)

Wir lösen Haarprobleme

if r ; r^
Diskret und zuverlassig Niemand sieht
es. doch Sic sehen jünger aus. Schlafen-
saunen schwimmen - Sport treiben.
Unlósbar mit dem Resthaar verwetjt
AufJerdem führen wir alle Toupets
und Perucken von namhatten Finnen.

Zweithaarstudio Stuppi
Damen -Coiffeur " Herren
5100 Aachen, Heinrichsallee 48| " Tel. 09-49/241 50 82 78 |

" SO. 21.JUNI»AACHEN "" ALTSTADTMARKT "_^ y/fV-ïl-A^t^n J«d« to"" mitmachenl""MJXJ-jy-1 Info: 0241/4 778686 "
lees dekrant
in deklas
StichtingKrant in deKlas

Tel. (020) 6647536

Bij een NVF-lid is het vertrouwd geld lenen-
Gevolmachtigd intermediair.

Toetsing en registratie bij BKR in Tiel.

Persoonlijke leningen
Hypotheken

Doorlopende kredieten
Kredietservice

Maandag t/m vrijdag van 8.30 - 21.00 uur'
zaterdag van 9.00 - 16.00 uur

043-636200
Scharnerweg 108, 6224 JJ Maastric^

ZATERDAG 20 JUNI V.A. 9.30 UUR START ONZE BEKENDE JAARLIJKSE11 MAGAZIJN OPRUIMING
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STOP DE ZINLOZE
MOORD OP DE

SPAARVARKENTJES.

*

Wie nu in een Fiat Uno stapt, hoeft zn spaar-
varken geen doodklap met een hamer te geven. "
Want tijdelijk krijgt u van ons een jaar lang een
renteloos voorschot van maximaal ’ 15.000,-*.

En aangezien een Uno een vanafprijs heeft van

’ 20.750,-, wordt hetverschil waarschijnlijk gedekt
door de inruilwaarde van uw huidige auto.

Kortom, als u Fiat Uno gaat rijden, betaalt u
pas over een jaar en stopt u dezinloze moord op de
spaarvarkentjes. Als u even bij ons langskomt,
leggen wij u graag de voorwaarden uit.

ÉÉN BROK TEMPERAMENT.
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DE FIAT UNO. RIJ NU, BETAAL OVER 'N JAAR.
AUTOBEDRIJF KLANKSTAD B.V.

KERKRADE, KAALHEIDERSTEENWEG 185, TEL. 045 - 41 39 16
AUTOMOBIELBEDRIJF CREUSEN B.V.

HEERLEN, PARALLELWEG 34, TEL. 045 - 74 21 21

AUTOMOBIELBEDRIJF H. SCHOBBEN
I BRUNSSUM, TEGELSTRAAT 3, TEL. 045 - 25 06 75

Il ..-- . I ALLEEN ALS KINDEREN
*JCIP eenkans krijgen, heeftmyy een landtoekomst.

■-. jmeaf of> he Mexicaanse Platteland zijn het vooral de PT|pimiip_ffi^j-_ni Jow kinderen die lijden onder de bittere armoede.Stichting nrlvrl/nc
Redt de Kinderen steunt concrete projecten om hun | Dmun.rr.Mfï
levensomstandigheden te verbeteren. Bel voor meer | K INUfc

'j*_ '<■' ■■ ' I informatie 070-365 22 50 of stort uw gift op giro 809. giro a o 9

Ierland stemt en
EG houdt adem in

Uitslag pas vanavond bekend
Denen
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ouw Hoogland: geen commentaar.
Archieffoto: CHRISTA HALBESMA

hankelijke accountant de zaak te
laten bekijken.Schap rekende deel van

kosten golfbaan dubbel

Vrtokofen van Limagas - de of-
guld edroeg in totaal 105.000
onri

en ~ worden nog eens apart
rigp ugebracht biJ een P°st '°ve-
rü

si^Kosten/Directievoering' vanWh Zeven ton* Daaronder val-
rio]°an °°k de kosten van aanleg
Suld g ter hooëte van 135.000
echt n' °°k deze kosten zÜn
der„e^ al bÜ andere posten on-
Sweuacht (biJ hoofdaannemer
le «enbergafgraving BV in Heer-e

_i
lnterwegenbouw in

bou ministerie van Land-
tün

w v°ert in zijn eindafreke-
v0c° °m deze reden de kosten
helo aanleg van de riolering

iemaal niet meer op.

Duurste
Met een kostenbedrag van 11
miljoen is de golfbaan in Bruns-
sum de duurste in Nederland, zo
verklaart adjunct-directeur J.
Berkhof van de Nederlandse
Golf Federatie. De aanleg van
een 18 holes-baan zou rond 1985
maximaal 2,1 miljoen hebben
mogen kosten. In Brunssum
werd dat dus 5,4 miljoen (exclu-
siefrente). Van Zeil verklaart het
verschil vooral uit het feit dat
'Brunssum' als eerste baan in
Nederland voor een belangrijk
deel op mijnsteen is aangelegd,
wat veel extra kosten veroor-
zaakte. Ook wijst hij op de extra
recreatieve voorzieningen die
onderdeel uitmaken van het
complex en de dure grassoorten
die zijn gebruikt.

De grote kostenoverschrij dingen
verklaart Van Zeil verder voor
het grootste deel uit extra wen-
sen die lopende de aanleg op ta-
fel werden gelegd en ook werden
gehonoreerd. Ook het ministerie
van Landbouw wijst daarop. De
verschillende paden werden een
stuk langer dan gepland, terwijl
er bovendien nog een 9 holes-
oefenbaan (kosten ruim vier ton)
en een driving range (oefenaf-
slagplaats, kosten bijna zeventig
mille) werden aangelegd. Deze
laatste twee voorzieningen wa-
ren volgens het ministerie aan-
vankelijk niet gepland.

Het Recreatieschap moest vol-
gens gewestvoorzitter Van Zeil
voor de aanleg van de golfbaan
vier miljoen gulden lenen. Te-
genover elf miljoen aan uitgaven
(waaronder als grote posten ook
grondaankopen en landschaps-
herstel) stond zeven miljoen aan
inkomsten (subsidies en op-
brengsten . uit de verkoop van
zand, grind en steenkoolresten).
Het accountantskantoor van het
Streekgewest becijferde overi-
gens in een commentaar op de
jaarrekening 1987 het uiteindelij-
ke financieringstekort van het
gewest voor de golfbaan op ruim
2,3 miljoen. Volgens Van Zeil
moet daar nog ruim een miljoen
bij voor grondaankopen.

De voorzitter van de commissie
Financiën van het gewest, Jos
Zuidgeest, liet enige tijd geleden
weten dat de eindafrekening van
de golfbaan een negatief saldo
van 1,3 miljoen oplevert voor het
intergemeentelijk samenwer-
kingsverband. De baan is recen-
telijk verkocht aan de gemeente
Brunssum. De totale afrekening
van de voor de golfbaan verrich-
te investeringen vindt binnen-
kort plaats in het financieel jaar-
verslag van het gewest over 1991.

1984 dat aan de aanbestedingten
grondslag lag, nog 130.000 gul-
den (70.000 gulden minder dan
verwacht door wegvallen kosten
grondwerk).

Als de tunnel onder de Rimbur-
gerweg helemaal om niet was,
moeten dus de kosten van de
tweede tunnel (onder de Nieu-
wenhagenerweg) in de post van
809.000 voor Interwegenbouw
zijn opgenomen. Die tunnel
kostte 240.000 gulden (een ton
meer dan aanvankelijk ge-
raamd). In het officiële kosten-
overzicht komt echter onder de
post 'parkeerterrein' nog een be-
taling van 929.000 gulden aan
Interwegenbouw voor (samen
het eerder genoemdebedrag van
1,7 miljoen).
De aanleg van dat parkeerterrein
maakte met de tunnel onder de
Nieuwenhagenerweg deel uit
van één offerte van Interwegen-
bouw voor weg- en waterbouw-
kundige voorzieningen. Het rijk
verleende ook negen ton PNL-
subsidie voor de voorziening
'parkeerterrein. Onduidelijk
blijft kortom of niet toch beide
tunnels als kostenpost worden
opgevoerd terwijl er een gratis
was.

Daarnaast verrichtte de wegen-
bouwer werkzaamheden bij de
bouw van het Trefcentrum (be-
strating rondom en een stukje
wegverbreding) brj de golfbaan.
Voor dat horecacentrum annex
clubhuis werd overigens 'los'
van de golfbaan nog 1,3 miljoen
rijkssubsidie verleend. Onduide-
lijk blijft waarom deze kosten
worden opgevoerd bij het pro-
ject golfbaan.

Ook het gewest weigert inzage in
de rekeningen van Interwegen-
bouw. Volgens voorzitter Van
Zeil is het onnodig en onjuist de
rekeningen van de wegenbou-
wer ter inzage te geven. Hij wijst
er daarbij met nadruk op dat alle
destijds verrichte werkzaamhe-
den door het toezichthoudend
planbureau zijn gecontroleerd.
Verder hebben de provincie en
het ministerie van Landbouw
geen bezwaren geuit tegen het
gepresenteerde cijfermateriaal,
aldus gewestvoorzitterVan Zeil.

De provincie laat desgevraagd
weten dat alleen bekeken wordt
of tegenover de uitgaven (voor
de golfbaan) ook 'inkomsten'
staan. Het ministerie van Land-
bouw controleert vooral of het
gesubsidieerde project ook goed
is uitgevoerd. Kostenoverschrij-
dingen zijn niet relevant.

Van Zeil neemt de door deze
krant gepresenteerde gegevens
in ieder geval zo serieus, dat hij
overweegt het bestuur van het
gewest voor te stellen een onaf-

Laag
Het
les-hgeWest erkent dat de 18 ho"
joer. aan in Brunssum vier mil-
banß rder uitviel dan andere
Wd dle in die lyd in Neder-
Wj; . werden aangelegd, maar
°P d h-

verklaring onder andere
ond

6 kke laag gewassen zand
van hde §reens (het gedeelte
Ben) r.-baan waar de holes "g-
-admj ie !aag zou, volgens de
scha stratie van het Recreatie-
ve bP' een meter dik zijn omdat
baa ?an ln verband met de open-
stan,veid onder alle weersom-
zyn, Sheden bespeelbaar moet
iS) j^at overigens niet het geval
Wa„^et hiervoor benodigde ge-
180nnS zand (9000 m3) zou
Dei gulden hebben gekost.
gr aag gewassen zand onder de
dan ns is echter nergens dikker
Uit ,yeertig centimeter, zo blijkt
etl begrotingen (bij het bestek
l984 ju

aangepast bestek) uit
der " Met andere woorden, min-
(don>.and dus ook minder kostenorgerekend 72.000 gulden).
De m
rti n .erkosten voor de berege-
-*l2nSf!n Stallatie zouden verder
een gulden bedragen. Er was
rujm offerte uitgebracht voorScL Zestig mille. Het Recreatie-
ten v rekende nog mee de kos-
e^n ï.3}l aanleg van een ongeveer
de d "ometer lange leiding naar
SUtnrn de Beek °P de Bruns-
Va^ voor de aanvoer
echtp tra water- Deze leiding is
gerepHupas geruime tyd na het
aant^i omen van de golfbaan
einHaiegd en kan dus niet in de
2ijn atrekening over de golfbaan
van °Pgenomen. Weer een gat
e^ Clrca vijftig mille. Alles bij
ri_wr Nutsvoorzieningen, zand,
euidlmg) is de baan n" al 360.000
Presf n goedkoper dan uit het ge-
blijkt kostenoverzicht

" Beeld van de golfbaan, inmiddels verkocht aan de ge-
meente Brunssum. Archieffoto: DRIES LINSSEN

werken van in totaal bijna 74.760
kubieke meter (m3) extra zand.

van slechts drie gulden per m3,
en niet van 7,20 gulden.
De eerste helft van het zandbed
zou dus minimaal 150.000 gulden
goedkoper geweest moeten zijn
dan wordt beweerd, omdat de
prijs per m3slechts drie gulden
was, terwijl bovendien een groot
deel van het zand gratis was.

Gratis
delfï^f^at er nog grote ondui-
die uneid over de extra kosten
o,r*st net gevolg zijn van de
deel ndigheid dat een groot
steer.\an de golfbaan $p mijn-n hgt. Dat leidde tot het ver-

Het streekgewest OZL laat ver-
der grote onduidelijkheid be-

Tunnels

De kosten daarvan worden bere-
kend op 538.000 gulden, 7,20 gul-
den per m3. In een concept-aan-
biedingsbrief van het bestek
voor de golfbaan uit voorjaar
1984 meldt het Recreatieschap
OZL echter dat de helft van dat
extra benodigde zandbed al ge-
legd was. Een groot deel daarvan
was gratis verkregen. Voor de
nog benodigde 36~000 m3zand
wordt uitgegaan van een prijs

staan over werkzaamheden die
het bedrijf Interwegenbouw
voor in totaal 1,7 miljoen zou
hebben uitgevoerd. Directeur E.
Snijders van Interwegenbouw
kan zich in een eerste reactie met
geen mogelijkheid voorstellen,
destijds werkzaamheden voor
een dergelijk hoog bedrag te
hebben verricht. Moederbedrijf
Van de Kreeke uit Nuth weigert
inzage in de rekeningen. Van
Zeil zegt dat er wel degelijkvoor
1,7 miljoen aan rekeningen van
Interwegenbouw is binnengeko-
men en dat het toezichthoudend
planbureau deze heeft geaccep-
teerd. De rekeningen maken
deel uit van de totale boekhou-
ding waarvoor een goedkeuren-

de accountantsverklaring voor-
handen is, merkt de bestuurder
verder op.
In het gepresenteerde kosten-
overzicht staat een post van
809.000 gulden op voor werk-
zaamheden die Interwegenbouw
heeft verricht voor de aanleg van
(vooral) wandel- fiets- en ruiter-
paden bij de aanleg van de golf-
baan en de aankoop en plaatsing
van twee tunneltjes. Erkend
wordt dat een tunnel (onder de
Rimburgerweg) geheel kosteloos
was. Steenbergafgraving mocht
daarvoor zand en grind onder de
Rimburgerweg, die langs de
golfbaan loopt, vandaan halen.
Die tunnel kostte volgens een
technisch-financieel stuk uit

Door drastische beperking automaten

Maastricht ten strijde
tegen gokverslaving

Van onze verslaggever del Nederland (VAJN) en ac
Maastrichtse afdeling van Hore-
ca Nederland denken daar an-
ders over. Het gemeentebestuur
is er niet in geslaagd om conve-
nanten met hen af te sluiten. De
bezwaren van de andere partijen
waren niet zozeer gelegen in het
terugbrengen van het maximale
aantal van twee gokautomaten
naar één in cafés, maar in het ra-
dicale verbod ervan in cafetaria
en buurthuizen.

In het convenant had men leef-
tijdsbeperkingen willen opne-
men, voorts de verplichting om
waarschuwende stickers op
kansspelautomaten te plaatsen
en de speelduur per persoon aan
banden willen leggen. Met name
deCDA-wethouders was veel ge-
legen aan het bereiken van de
convenanten.

Wat de bezwaren van de bestu-
ren van enkele gemeenschaps-
huizen, namelijk het teruglopen
van de inkomsten, betreft, wil
het gemeentebestuur bekijken
hoe die besturen geholpen kun-
nen worden bij het zoeken naar
nieuwe inkomstenbronnen.

—lüÜ^onze verslaggever
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Heerlenaar kwijnt
Weg in cel ex-DDR

'Alsdit nog lang duurt, is het te laat'

MAASTRICHT - Het terugbren-
gen van het aantal gokautoma-
ten tot één per café en een volle-
dig verbod ervan in 'laagdrempe-
lige' gelegenheden zoals fritures
en cafetaria's en evenzo in sport-
kantines, buurt- en gemeen-
schapshuizen. Door deze maatre-
gel wil het gemeentebestuur van
Maastricht de toenemende gok-
verslaving in deze stad terug-
dringen.

Volgens het bureau CAD telt
Maastricht tussen de 500 en 800
'probleemgokkers', tot welke ca-
tegorie veelal werkloze jongeren
behoren. Wethouder Armand
Cremers haalde gisteren bij de
Nota Gokverslaving de visie van
de DGD aan dat deze vorm van
gokverslaving op een epidemie
begint te lijken.
Burgemeester Houben liet weten
dat er momenteel in Maastricht
175 cafés, 59 snackbars en 20
buurthuizen, c.g. sportkantines
zijn, waar een of meer kansspel-
toestellen (fruitautomaten) staan
opgesteld. Het totaal van 256 zou

gaan," zegt de vrouw van Michel W.
„Die Duitser verkocht op een gege-
ven moment een partij kleding door
naar Spanje. Maar die werd nooit
betaald. Toen de schuldeisers op de
stoep stonden, had mijn man het
ineens allemaal gedaan. Hij werd
meteen opgepakt. Die Duitser loopt
nog vrij rond."

Sinds vrijdag 13 maart zit Michel
W. in de gevangenis in Görlitz. Zijn
vrouw schrijft hem dagelijks een
brief en zoekt hem eens in de twee
weken op. Zestienhonderd kilome-
ter heen en terug om een halfuurtje
te kunnen praten. „Dat is inderdaad
eigenlijk de moeite niet waard,
maar voor hem is het heel belang-
rijk. Ik ben zijn enige contact met
de buitenwereld."

Michel W. is de afgelopen maanden
tien kilo afgevallen. „Hij eet alleen
brood. Warm eten of wat daar voor
door moet gaan, weigert hij. Onge-
looflijk dat ze mensen zulke troep
durvenvoor te zetten. Gelukkig heb
ik de laatste keren wat kaas, blikjes
vis en fruit voor hem mee mogen
brengen. In het begin was dat ver-

nog kunnen oplopen tot 375 ver-
gunningen, omdat Maastricht
per 10.000 inwoners tweemaal
zoveel cafés heeft als andere ste-
den, en dat zou tot nog meer
gokverslavingkunnen leiden.
Op aandringenvan de gemeente-
raad en de DGD, maar ook de
Werkgroep Gokverslaving Zuid-
Limburg, wordt de gelegenheid
om te gokken nu drastisch inge-
damd. De behendigheidsspelen
zoals flipperkasten, worden wel
getolereerd omdat daar geen ver-
slavende werking van uitgaat.
In de speelhallen, die bedoeld
zijn voor het kansspel, worden
de behendigheidsspelen verbo-
den omdat die daar meer een
lok- dan gokfunctie hebben. In
denieuweregeling, die ingaat op
1 juli 1993, zullen de speelhallen
hun behendigheidsspelen ver-
ruilen voor gokautomaten. Het
uitgangspunt van het gemeente-
bestuur is dat men alleen op
daarvoor geëigende plaatsen
moet kunnen gokken; een fruit-
automaat hoort dus niet thuis in
een friture of sportkantine.

De Vereniging Automatenhan-

mark wel hebben verhandeld, maar
nooit betaald.

Vrouw Helen is overtuigd van zijn
onschuld. „Hij is er door zijnDuitse
zakenpartner ingeluisd." Maar ze
maakt zich vooral zorgen over de
gezondheid van haar man. „Als Mi-
chel niet snel vrijkomt, is het methem gebeurd. Hij kwijnt steedsver-der weg. De omstandigheden in de
gevangenis zijn middeleeuws. Zijn
cel is een varkensstal, het eten var-
kensvoer."

Als zoveel andere Nederlanders zag
Michel W. bijna drie jaar geleden
wel brood in de val van De Muur.
Hij stouwde de kofferbak van zijn
auto vol met kleren en vertrok
spoorslags naar wat vroeger Oost-
Duitsland was. In een mumvan tijd
was W. zijn handel kwijt. In de we-
ken erna reed hij nog verschillendekeren op en neer. Op één van zijn
tochten kwam W. een Duitser tegen
die ook een aardige duit verdiende
als textielventer. Ze besloten samen
te gaan werken en begonnen in
Görlitz een groothandel.

„Vrij snel daarna is het fout ge-

boden. Michel moest maar eten wat
de pot schafte."
In de brieven die Michel W. naar
huis stuurt, schildert hij zijn cel af
als een soort kerker. 'Een klein,
vochtig hok vol ongedierte met in
het midden een gore wc-pot. Is dit
nu een westers land? Hebben ze
hier soms nog nooit gehoord van
mensenrechten?'

Wanneer Michel W. voor de rechter
moet verschijnen, is nog altijd niet
duidelijk. „Justitie houdt ons aan
het lijntje", zegt zijn vrouw. „Ze be-
weren dat het onderzoek nog niet is
afgerond. Ik vraag me af hoe lang ze
daar nog voor nodig hebben. Twee
maanden geleden kreeg onze advo-
caat nog te horen dat binnen drie
weken een datum voor de rechts-
zaak zou worden vastgesteld. Sinds-
dien hebben we niks meer gehoord.
Als het nog lang duurt, hoeft dat
ook niet meer. Mijn man staat echt
op instorten."
Het Nederlands consulaat in Berlijn
heeft er bij deDuitse Justitie inmid-
dwsels verschillende keren op aan-
gedrongen om de zaak Michel W.
met spoed af te handelen. Vice-con-
sul Timmermans: „Veel meer kun-
nen we niet doen. De Duitse rechts-
gang kun je niet veranderen. Daar
hebben ze nu eenmaal meer tijd no-
dig. Meneer W. zal het nog even vol
moeten houden. Hij heeft de pech
dat hij in de voormalige DDR in de
gevangenis zit. Daar lopen ze on-
danks de Duitse eenwording op
veel gebiedennog honderd jaarach-
ter. Misschien dat het ook zou hel-
pen als meneer W. zich wat soepeler
op zou stellen. Hij heeft de neiging
om van zijn hart geen moordkuil te
maken en daar houden ze daar niet
zo van."
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BRUNSSUM/HEERLEN - In het door het streekgewest gepresenteerde
kostenoverzicht van de golfbaan en in verstrekte aanvullende stukken, kloppen
in ieder geval verschillende bedragen aanwijsbaar niet. Zo zou dePLEM ruim

188.000 gulden inrekening hebben gebracht, terwijl de offerte in totaal maar
67.000 gulden bedroeg. Het ministerie van Landbouwrekent in de

eindafrekening exact hetzelfde bedrag van 188.000 gulden toe aan het totaal van
de nutsvoorzieningen, inclusief derekeningen Limagas

en Waterleiding Maatschappij Limburg.

'Brunssum' met 11 miljoen
duurste van Nederland

Piet van Zeil: onderzoek. Archieffoto: DRIES LINSSEN

W Hmburgs dagblad" Limburg



Huberts is verbaasd over de op-
winding die over zijn nieuwe
managementaanpak is ontstaan.

„Dit is niets nieuws. De bedrij-
vengoeroe's roepen het al jaren.

Alleen liet het westerse bedrijfs-
leven die ideeën altijd liggen en
waren de Japanners zo slim er-
mee aan de haal te gaan."

Huberts: „Er is de laatste tijd
nogal wat onrust in het bedrijf
over de komst van onze nieuwe

Dat kost NedCar binnenkort
veel geld, beseft hij. „Maar de
kost gaat voor de baat uit."

produktiepersoneel tegen die
taakgroepen. „Vooral in het ma-
nagement is er nu onvrede, om-
dat werk moet worden afgestaan
aan de taakgroepen." Volgens
Huberts wordt het produktieper-
soneel financieel 'zeer nadrukke-
lijk' beter van het taakgroepen-
plan. „Er zijn goede doorgroei-
mogelijkheden en wie meer
taken uitvoert en meer verant-
woordelijkheden heeft, krijgt
een beter salaris."

Woonvormen
meer bevoegdheden en verant-
woordelijkheden, want zij zijn
het meest deskundig als het gaat
om hun eigen werkplek. Tot nu
toe werd het denkwerk door het
management gedaan. Daardoor
ontstonden onnodige misver-
standen. Taakgroepen nemen
voortaan belangrijke beslissin-
gen over bijvoorbeeld werk en
verlof, onderhoud en kwaliteit.
Bovendien denkt het personeel
mee over verbeteringen en werkt
eraan mee."

Volgens Huberts valt het nogal
mee met de bezwaren van het

partner: Mitsubishi. Laat ik u dit
zeggen: ik ben in het geheel niet
ongerust. Wij zullen veel van on-
ze Japanse collega's kunnen le-
ren. Maar zij ook van ons. We
hebben onze toekomst volledig
in eigen hand. Als wij tenminste
stap voor stap werken aan onze
doelstellingen, en die in 1995 be-
reiken. Dan blijven wij een Lim-
burgs bedrijf. En zijn wij inder-
daad in staat om twee keer
zoveel auto's te bouwen. Zonder
overwerk elke dag, zonder het
inleveren van vakantiedagen bij
ziekte. En zonder het sneller la-
ten lopen van de band."

Dankmis
Ter gelegenheid van de ster»'
dag van Josemaria Escriva, de
stichter van het Opus De>
vindt in de St. Hubertuskerk m
Maastricht op donderdag *!>
juni om zeven uur 's avonds
een gedenkmis plaats. PavS
Johannes Paulus II verklaarde
Josemaria Escriva zalig op 'mei van dit jaar.

" Het NedCar-personeel kreeg een flitsende voorlichtingsshow voorgeschoteld, met in de hoofdrollen directeur Jacques
Huberts en het RTL-sterretje Caroline Tensen.

BORN - De doelstellingen van
Huberts zijn niet mis: de kwali-
teit van de auto's moet flink
omhoog en de prijs drastisch
omlaag. Tussen nu en 1995 moet
de fabriek 25 procent beter wor-
den op het gebied van kostenbe-
sparingen, betrouwbaarheid en
kwaliteit. En voor 1998 moeten
die punten zelfs met 50 procent
verbeterd zijn, waardoor NedCar
ook met winst kan gaan draaien.
Huberts doet voor die klus een
beroep op al zijn personeelsle-
den.

Huberts, sinds negen maanden
de hoogste man in Bom, heeft
een missie te vervullen. Zijn fa-
briek, die nu gewoon degelijke
auto's maakt, moet veranderen
in een dynamisch, super-effi-
ciënt en winstgevend bedrijf. Nu
bedraagt de produktietijd voor
een auto 33 uur, over zes jaar
moet een wagen in 18 uur in el-
kaar zitten: bijna de helft van de
tijd. In Japankost het de concur-
rentie immers ook maar 18 uur
om een auto te maken. Een flin-
ke tijdwinst kan bereikt worden
door uitbesteding: laat het ma-
ken van onderdelen over aan
toeleveringsbedrijven. Die kun-
nen het beter en goedkoper.
NedCar wil daarom steeds meer
gaan samenwerken met toeleve-
ranciers die vlakbij zitten, zodat
de aanvoer snel en goedkoop is.

Huberts ziet de toekomst zonnig
m. „Welk bedrijf kan nu zeggen
over enkele jaren een verdubbe-
ling van de produktie te kunnen
realiseren. Maar we zullen wèl
Met zn allen die uitdaging waar
moeten gaan maken. Dat zal niet
eenvoudig zijn. Om eerlijk te

zijn: doorgaan op de huidige wij-
ze, hoe goed bedoeld ook, bete-
kent dat wij niet meer kunnen
concurreren. Want de concurren-
tie is in de autowereld moor-
dend. En ons produkt is op dit
moment te duur. We doen langer
over het bouwen van een auto
dan sommige concurrenten. De
kosten zijn ook hoger en de^afle-
vertijden zijn te lang. Daarom
hebben we nu voor 1995 de vol-
gende doelstellingen geformu-
leerd: 25 procent verbetering
van de kwaliteit; 25 procent la-
gere kosten, oftewel: 25 pro-
cent minder uren per auto; en
tenslotte en verbetering van de
aflevertijden met 25 procent."
Ook in de personeelskosten
wordt flink gesneden. Desge-
vraagd geeft Huberts toe dat
door natuurlijk verloop het per-
soneelsbestand tegen 1995 flink
uitgedund zal zijn. „Het is goed
mogelijk dat er tegen dietijd 500
functies minder zijn. Maar daar-
door blijft voor de rest hier het
werk in de auto-industrie behou-
den."

Huberts wil zijn doelstellingen
in 1995 bereikt hebben. „Dat be-
tekent dus dat we de verbeterin-
gen gaan realiseren met de hui-
dige Volvo 400-serie. Want dat is
toch voorlopig de auto waarmee
wij onze boterham verdienen."
Om de doelen te bereiken moet
flink worden gesleuteld aan de
organisatie in Bom. De invoe-
ring van taakgroepen wordt cru-
ciaal. Een taakgroep is een team
van acht tot twaalf produktieme-
dewerkers. De groep neemt zelf
beslissingen over controle, on-
derhoud en verbeteringen. Elke
taakgroep is als het ware een
klein fabriekje, met een eigen
produkt.
Huberts: „Werknemers krijgen

De Regionale Instelling voor
Beschermende Woonvormen
(RIBW) houdtvrijdag 26 junim
Maastricht om één uur 's mid-
dags een mini-symposium over
beschermende woonvormen-
Het symposium vindt plaats m
de Groote Sociëteit aan he
Vrijthof. Een aantal sprekers
wil de aanwezigen nader ken'
nis laten maken met bescher-
mend wonen. Deze woonvorm
is bestemd voor mensen me
een min of meer blijvende ps^'
chische handicap, waardoor Ze
niet zelfstandig in de maat'
schappij kunnen functioneren-
In 1990 woonden ruim driedui-
zend mensen in Nederland lï
een beschermende woonvorm-
In 1995 zouden dat volge"1*
plannen van de regering bijn
zesduizend moeten zijn. Vo°
RIBW Heuvelland en Maasva»,
lei betekent dateen uitbreiding
van 27 naar ongeveer 140 plaat'
sen.

" Op zondag 21 junimaakt IVN-
Bocholtz/Simpelveld een dag-
wandeling naar het gebied tus-
sen Kalteherberg en Monschau.
Vertrek in Bocholtz om 9 uur
vanuit de Wilhelminastraat met
eigen vervoer of via carpooling.
Inlichtingen: J. Jacobs
®44.20.30, G. Hollands
®44.15.93 of J. Starmans
®44.35.97.

" Poppentheater Hupsakee ver-
zorgt zaterdag in Jeugdcentrum
Simpelveld om 14.30 uur Mees-

peelcircus. Er is plaats voor 150
leerlingen van de basisscholen.
Entree r 13,50. Bij grote belang-
stelling om 16 uur een extra
voorstelling. Kaarten zijn ver-
krijgbaar in de peuterspeelzaal
het Hummelkeshoes, sigaren-,
handel Janssen aan de Irmstraat'
en in het VVV-kantoor aan de
Pleistraat.

houdt schutterij St.-George zon-
dag weer Koningsvogelschieten
op een schietweide aan de
Stampstraat. Aanvang 15 uur.
Een dag eerder strijden de vrou-
wen vanaf 16 uur voor de 'vrou-
wenvogel. Beide dagen kunnen
ereleden en donateurs op een
aparte vogel mikken.

HEERLEN

" Na de H. Mis in de St.-Pan-
cratiuskerk in Heerlen start zon-
dag 21 juni om 10 uur een pro-
cessie naar het Tempsplein, al-
waar een rustaltaar wordt neer-
gezet. De route terug eindigt op
het Emmaplein. De missen van
11.15 en 18 uur komen te verval-
len. Wel is er om 12.15 uur nog
een H. Mis.

KERKRADE

" Mensen die in het verleden lid
zijn geweest van de damvereni-
ging VOS Kerkrade-West, wor-
den verzocht contact op te ne-
men met G. v.d. Linden, Papa-
verstraat 50,6466 TG Kerkrade,
5045-416596. Uit in verband met
het 50-jarig bestaansfeest van de
damvereniging.

Angst
Mensen dienog steeds angstg^'
voelens hebben door de aai'd"
beving ruim twee maanden
geleden, kunnen voor hulp
recht bij het Algemeen Ma3*'

schappelijk Werk (AMW) &
het RIAGG in Roermond. °*maandag 22 en 29 en dinsdag
23 en 30 juni kunnen zij lang*
komen bij het AMW op A
Willem II singel 70. Ze kunne"
op dat tijdstip ook telefonist
contact opnemen met het nun1'

mer 04160-33444. Het RIAGG &

op donderdag 25 juni telei°'
nisch bereikbaar van 19.00 to
20.30 uur. Op grond van vragf"
die het AMW en het RlAGU
zullen stellen, wordt bekeken
welke hulp het beste gegeve
kan worden.

"De softbalteams van het
Kerkraadse college Sancta Maria
nemen dit weekend deel aan de
landelijke softbalfinales voor
scholieren in Hilversum.

Iniormatie borstvoeding
HEERLEN - Borstvoedingsgroep La Leche League Heerlen/Land-
graaf start op woensdag 1 en donderdag 2 julieen nieuwe serie infor-
matie-ochtenden.

" Stichting Funky Bunch orga-
niseert op vrijdag 19 juni een
funkavond in jongerencentrum
NOVA aan de Ganzeweide 211 te
Heerlen. De dansavond begint
om 20 uur en de entree bedraagt
twee gulden vijftig.

"De St.-Jozefparochie van
Heerlerbaan viert zondag 21 juni
haar 75-jarig bestaansfeest. De
feestdag begint met een pontifi-
cale hoogmis om 11 uur, gevolgd
door een receptie in Het Drie-
luik, Heerlerbaan 107. Voor de
gelegenheid geeft het comité 75
jaar St.-Jozefparochie een ge-
denkboekje over de geschiede-
nis van de parochie uit. Tevens
wil de parochie een missionair
project in Chili verwezenlijken.

Voorzitter
Ben Grave is gisteren tot v°°
zitter gekozen van het CFO-o lS'
trict Limburg. Bij de aanvaar
ding van zijn functie gaf Grav
aan dat er nog veel werk aan a
winkel is. De nieuwe voorzitte
is op dit moment nog woonacn
tig in Heerlen en daar vverK'
zaam op het douanedistrict '

kantoor. Met ingang van 24 jü
verhuist hij naar Gulpen, In ne
Diepebroek 9, telefoo 1*

04450-4122.

De LLL-groepen bieden aanstaande moeders en vrouwen die borst-
voeding geven informatie en steun. Er zijn volop voorlichtingsfolders
en boeken en tijdens de bijeenkomsten worden vragen beantwoord
en kunnen ervaringen uitgewisseld worden met andere vrouwen. Li-
formatie: M. Weijers, of J.Kowalski, ®045-31.73.87.

SIMPELVELD
O Voor het eerst na 15 jaar

Ruiterclub
Bocholtz
viert feest
BOCHOLTZ - Ruiterclub
Sportvrienden uit Bocholtz be-
staat zestig jaar.Tot en met dins-
dag is er een gevarieerd jubi-
leumprogramma in het paviljoen
aan het Bongerdplein.
Vanavond treden de groepen
Splash en Vitesse op. Zaterdag
worden om 16.15 uur vijftig rui-
ters en paarden gezegend bij de
kerk. Om 18.30 uur is een recep-
tie en om 20.30 uur een nostal-
gisch ruiterbal met orkest Los
Pajaros en de Poolse zang- en
dansgroep Syrena. Zondag is om
11 uur frühschoppen, waarna in
de loop van de middag diverse
heteluchtballonnen opstijgen.
De jeugd kan gratis ponyrijden,
er is een drumbandfestival cri
om 20 uur start een Beierse
avond met de Keidorfmusikan-
ten. Maandagavond 20 uur is een
bonte avond met acrobatiek, een
buikdanseres, een vocaal duo en
orkest Des Amis. De dinsdag
volgt ter afsluiting siervuurwerk.

" Het tentoongestelde aardewerk werd vier jaar geleden
in Gennep opgegraven. Foto: dries linssen

Diamanten paar
De heer en mevrouw Coort-Kra-
wanja uit Hoensbroek vierden
gisteren het 60-jarig huwelijks-
feest. Het diamanten paar, ou-
ders van een dochter _n grootou-
ders van twee kleinkinderen en
drie achterkleinkinderen, hield
receptie in kasteel Hoensbroek.
De echtgenote van burgemeester
Piet van Zeil ging namens de ge-
meente Heerlen haar gelukwen-
sen aanbieden.

Genneps aardewerk
in Thermenmuseum

een in 1988 opgegra-
ven pottenbakkerij
uit de jaren
1725-1775 centraal. ,
Dit praktisch onver-
sierde gebruiksaar-
dewerk bestaat on-
der andere uit voor-
raadpotten, schotels.

HEERLEN - In het
Thermenmuseum in
Heerlen is tot en met
zondag 23 augustus
een tentoonstelling'
te zien van Genneps
aardewerk. Daarin
staan de gerestau-
reerde vondsten uit

borden en kannen.
Gennep staat al lan-
ge tijd bekend als
productiecentrum
van aardewerk in het
Nederrijns gebied.
De opgraving van de
pottenbakkerij in
Gennep was de eer-
ste waar archeolo-
gisch onderzoek
werd gedaan naar de
overblijfselen * van
dit ambacht.

" Mevrouw Van Zeil, links,feliciteert het diamantenpaar.
Foto: DRIES LINSSEN

In het Franciscusoord te HouK
hem wordt op zondag 28 jun
een grote fancy fair gehoude
door de lichamelijke gehand^
capte jongeren, samen "J?enkele verzorgers en vrijwil'
gers. Naast diverse"kindersp'
len, een luchtkussen, rornme
markt, tombola, demonstrati
origamie en zijdebloemen m
ken, is er in het Clubhuis va'
het Franciscusoord een sn2.:j
van modelspoortreinen. *v
goed weer wordt een grote m
delbouwbaan in het park opê
bouwd. Ook andere vorn]fe,van transport zijn te bewond
ren. Een VSL-medewerK^showt onder meer een éT<Zecollectie busminiaturen. v
fancy fair is voor iedereen to
gankelijk van 11.00 tot l 8"

uur. ■

Faney fair

kapelaan afgehaald door de
schutterij. Om vijfvoor tien mag
hij het parochie-geschenk in ont-
vangst nemen. Van 12.15 tot
14.30 uur wordt de receptie ge-
houden in gemeenschapshuis 't
Kloeëster.

Eerste H. Mis
Kapelaan Temme van de St. Eli-
giusparochiete Schinveld draagt
zondag om 10 uur zijn eerste mis
op. Om 9.45 uur wordt de nieuwe

Ceslaagd
Aan de Technische Universiteit
Eindhoven slaagden voor het
doctoraal examen scheikundige
technologie P. Dohmen uit 80-,
choltz, J. Martens uit Nuth, M.
Hendriks uit Brunssum en M.
Evers uit Heerlen.

DOOR PETER BRUIJNS

Afgelast
De Brede Vrouwen Conferen-
tie, die gisteren in Roermond
gehouden zou worden, is afge-
last. Wachten op de uitkomst
van de evaluatie van het pro-
vinciaal beleid vond de organi-
satie de belangrijkste reden om
het niet door te laten gaan. D^conferentie wordt verplaatst
naar het najaar.

Directeur neemt aftrap voor nieuwe krachttoer

Salaris bij NedCar
kan flink omhoog

Raadpleging
Na zes weken actievoeren en
een marathonzitting van bijns
24 uur, die afgelopen dinsdag-
morgen was begonnen, is ej
een principe-akkoord tot stand
gekomen voor het CAO-zieken-
huiswezen. Het resultaat gaat
AbvaKabo aan haar leden voor-
leggen op 24 juni in het St-
Laurentius-ziekenhuis in Roer-
mond en op 25 juni in het De
Wever-ziekenhuis in Heerlen-
AbvaKabo geeft een positie'
advies. Ondertussen zijn de ac
ties in de gezondheidszorg op'
geschort.

KBO 40 jaar
De Katholieke Bond van Oude-
ren (KBO) in Limburg bestaat
24 juni veertig jaar. Dat wordt
herdacht met een jubileunnvie'
ring in het Cultureel Centrum
'de Oranjerie' in Roermond. OP
die dag zal de bond een bedrag
schenken aan het project 'ver-
zorgingstehuis voor ouderen m
oprichting in Thindal' in India-
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Muziek van popgroep The Scène, flitsende dia's,
TV-bekendheid Caroline Tensen die een en

ander aan elkaar moest praten: NedCar deed er
woensdag alles aan om de aandacht van de

werknemers vast te houden. In een enorme tent
bij de fabriek in Bom lichtte directeur Jacques

Huberts zijn 4700 werknemers voor over
toekomst van het bedrijf en over het omstreden
fenomeen 'taakgroepen. Bovendien nam hij 'de

aftrap' voor zijn Lange Termijn
Verbeteringsplan (LTV): een nieuwe poging om
van NedCar een gezond bedrijf te maken. Vanaf

nu tot en met 1998 moeten 41 procent meer
auto's per man per jaarworden gemaakt. Dat is
hard nodig, 'want de concurrentie is moordend.

Caribische show
BRUNSSUM - 'Curacao groet
u' is de titel van een Caribische
muziek- en dansshow die zater-
dag 20 juni zal plaatsvinden in
Dr Brikke Oave in Brunssum.
De show, die twee uur in beslag
zal nemen, bestaat uit bijdragen
van een drietal groepen: Los Ale-
gres, Amufe en The Tropical
Dancers.
Het trio Los Alegres, dat inmid-.
dels al twaalf lp's op haar naam
heeft staan, heeft in het verleden
vele radio- en tv-optredens ge-
daan en zal een uitgebreid reper-
toire van Zuid-Amerikaanse lied-
jesten gehore brengen.

Amufe, een salsagroep uit Cura-
cao, doet Brunssum aan tijdens
een tournee door Nederland van
9, tot en met 30 juni. De 17-koppi-
ge groep bestaat grotendeels uit
lichamelijk gehandicapte muzi-
kanten verbonden aan het Mon-
seigneur Verriet Instituut te Cu-
racao. Amufe is voortgekomen
uit het algemeen vormend mu-
ziekonderwijs dat het instituut
verzorgt voor lichamelijk gehan-
dicapten. De groep heeft inmid-
dels al een lp uitgebracht en ge-
niet erkenning bij een breed pu-
bliek.

Limburg

in het nieuws

streeksgewijs

per persoon

kort
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HEERLEN - Het provin-
ciale ontwerp-plan gaat er
vanuit dat de Oostelijke
Mijnstreek in 1997 nog
maar acht middelbare scho-
len overhoudt. Door fusies
moeten Landgraaf en
Brunssum elk nog maar
één scholengemeenschap
overhouden en Kerkrade
twee. In Heerlen resteren
straks vier zeer grote mid-
delbare scholen.

Lauf für die Erde

Hondepoep (2)

" In Meerssen is de hondepoep
geëvalueerd. Nou ja, meer dus
de gang van zaken bij de be-
strijding van dit euvel tot nu
toe. Het resultaat van dit be-
raad is dat de hondepoep stren-
ger zal gaan worden aange-
pakt. De evaluatie-nota over
deze kwestie werd door de com-
missie algemene zaken overi-
gens volledig onderschreven. Er
was veel lof voor hondewachter
Smets. Daar willen we absoluut
niet aan tornen. Maar de ver-
klaring voor die lof vinden we
wel een beetje merkwaardig.

" Door zijn vakkundig optre-
den is de hondepoep langzaam
maar zeker aan het verdwijnen
in de woonkernen en verplaatst
deze zich nu meer naar buiten.
Wat is daar nu zo vakkundig
aan, vinden wij. Misschien heel
onnozel, maar het gaat er toch
om dat hondebezitters gaan in-
zien dat ze de hondepoep daar
(laten) deponeren waar nie-
mand er last van heeft, niet in,
maar ook niet buiten, de woon-
kernen.

Paardep oep
" Een belangrijk onderdeel
van de discussie over de honde-
poep in Meerssen ging trou-
wens over de vraag- of nu on-
derhand ook niet de paarde-
poep, -duivepoep, en ander on-
gedinges, niet bestreden moet
gaan worden. In Meerssen over-
wegen ze nu om alvast te begin-
nen met het verplicht stellen
van een 'paardekeutelzak'. Wij
zijn er in elk geval voor, al was
het alleen maar uit esthetisch
oogpunt.

Bijten

Het ingewikkeldst is de situatie in
de gemeente Heerlen. De provincie
heeft een drietal varianten, maar de
voorkeur gaat uit naar onderstaan-
de vierdeling.

Daarnaast moeten Herland, de
Technische School en het Grotius-
college (in totaal 2200 leerlingen)
samengaan. Als de openbare status
van de laatste school in dat geval in
het gedrang komt, zou het Grotius
zelfstandig kunnenblijven, met toe-
voeging van een openbare LBO-
opleiding.

De drie Hoensbroekse scholen Al-
denhof, St. Jan en Broekland moe-
ten fuseren. Deze drie scholen, in
1997 samen goed voor 1500 leerlin-
gen, hebben zon onderzoek een
half jaar geleden al gehouden, ech-
ter zonder resultaat.

APOTHEKEN
VelrinS

ASUm/Schinveld: Schin-
Heeri ge Water 20 ' ®2?-28-99.
50-^o J?: Hardy, Kerkraderweg
Urn ®41-63-74.
Scha Tu at: Landgraaf, Pasweg 6
dap berg- Voor spoedgevallen
Kerk n nacht bereikbaar.
feuKr?de/Eygelshoven: Schöne-
Kei-L ofdstraat 2, 545.25.23.
®46 0

r
9a23"WeSt: BleiJerheide>

jerh!?Jheide:BleÜerheide. Blei-
Da'^l^fstraat 52, 546.09.23.Sim!, J, s open van 8 tot 22 uur.
Dr n?;Veld/Bocholtz: Voncken,
te^r' ttenstraat 6, 544.11.00. Za-
'^oiJ 1'15 "ur- zondag
Vaii„ -I*-" uur. Voor spoedge-
foni!\Van 22"22-30 uur of na tele-Hoén

C KeafsPraak-«een oek/Heerlerheide:
2 1 137 lde' Corneliusplein 2,

Nuth. »/'"an.../ voor spoedgevallen eigen
(b.g.g. S711400). De derde scholengemeenschap

wordt gevormd door Sintermeer-
ten, het Economisch College, de
Kon. Julianaschool en de Beatrix-
Mavo, die samen 1900 leerlingen tel-
len.

Wethouder Jo Theunissen teruggefloten

Vliegroute van
Awacs aangepast

# Ongeveer vijftig actievoer-
ders uit de omgeving van
Aken lopen in estafette vier
dagen lang langs vuilstort-
plaatsen, verbrandingsovens,
bruinkoolgroeven, industrie-
terreinen en militaire bases
in Duitsland, België en Ne-
derland. Gisteren deden de
hardlopers het nieuwe regio-
nale stort in Landgraaf aan.
Even later werd even gestopt
voor het middageten. Onder
de naam 'Lauf für die Erde
1992' leggen de lopers zon
driehonderdkilometer af. De
actievorm is geïnspireerd op
de indiaanse traditie, waar-
in hardlopers de relaties tus-
sen stammen en dorpen on-
derhielden en zo hun verbon-
denheid met hun leefmilieu
tot uitdrukking brachten.

Foto: FRANS RADE

TANDARTSEN
ZaS^Hulsberg/Voerendaal:
VriK a 8 en vanaf maandag Lic,

m Q.migenveë 23>
Akpr

*
Zondag de Vries,

UUr77 aat 91' ®71-45.52. Spreek-
uur oterd-ag en zondag van 11-12
Kert g-g* TIGH, 5711400.
Nieu ade/Übach over Worms/_e *enhagen/Eygelshoven:
Schr, nS- Wentholdstraat 3
Uur n berg. ®31.45.87. Spreek-
Simi ,30- 12 uur en 19-19.30 uur.
VaaiP?,,Ve 'd/Bocholtz/Gulpen/
Prinfwijlre/Wittem: Schijns,
t-04L Bernhardstraat 1 Vaals,
Uur! 4"1553- Spreekuur 11.30-12Cen 17.30-18 uur.
Hop,r?Um/Schinveld/Nuth/
Ger oek/Schinnen: M

97 raeds, Juliana Bernhardlaan
Spr_ hoensbroek, 521.29.48.
I7*£,uur 1130-12 uur en"30-l8 uur.

Het vierde cluster bestaat uit de
Heerlense opleidingenvoor gymna-
sium, atheneum, havo en mavo van
de Bernardinusstichting, die goed
zijn voor 1550 leerlingen.
In Kerkrade blijven twee scholen-
gemeenschappen over. In Kerk-
rade-West zullen Sancta Maria en
Lambertus in de provinciale plan-
nen fuseren tot een school met 1300
leerlingen. Kerkrade-centrum krijgt
een scholengemeenschap van 1200
leerlingen, bestaande uit Antonius
Doctor, de Sg. voor Beroepsonder-
wijs en Gymnasium Rolduc. Deze
laatste school zou toch een aparte
status moeten kunnen behouden.

Zwerfkaart

" We lazen ergens dat een
paard in de motorkap van twee
te dichtbij gekomen auto's had
gebeten. Het dier liep gewoon
in zijn weiland en accepteerde
niet dat de tu.ee auto's in zijn
territorium terecht kwam. Een
prachtige oplossing voor som-
mige verkeersproblemen. Het
lijkt ons wel wat om verkeerd
geparkeerde auto's te laten bij-
ten door getrainde paarden, als
teken van een geconstateerde
overtreding. De gemeente kan
best wel nog een bedragje put-
ten voor de noodzakelijke
'paardekeutelzakken'. Het moet
natuurlijk wel schoon blijven.

De provincie wil tenslotte Rom-
bouts en Delta in Brunssum samen
laten gaan tot een scholengemeen-
schap met 1800 leerlingen.Een even
grote school zou in Landgraaf over-
blijven als Brandenberg en Eycken-
hagen, zoals de provincie aanbe-
veelt, fuseren.

meters meer in de richting van
Schinveld lag.
„Mij bekruipt het akelige gevoel dat
de door de meerderheid voorgesta-
ne koers een grotere belasting voor
Brunssum betekent dan voor On-
derbanken", verklaarde Riem. Zijn
ambtsgenoot Vincent Ritzer van
Onderbanken sprak dat tegen.
In tien procent van de vluchten is
een afwijking van devliegroute toe-
gestaan. Volgens afspraak kan de
Awacs-commissie Van den Boven
om ophelderingvragen bij afwijkin-
gen van de vliegroute.
Commissie-voorzitter Jan Tinde-
mans viel fel uit tegen wethouder
Jo Theunissen van Onderbanken.
Deze wilde de afspraak, waarover
tijdens de vorige bijeenkomst na
lang discussiëren overeenstemming
was bereikt, weer afzwakken. Bur-
gemeester Ritzer haastte zich te
zeggen dat Onderbanken wel dege-
lijk wil vasthouden aan die af-
spraak.

BRUNSSUM - In de loop van de
volgende week zullen de AWACS-
toestellen een zuidelijkere vliegrou-
te volgen, precies tussen de bebou-
wing van Brunssum en Schinveld
in.

Voor ongeveer, honderd woningen
in het zuiden van Schinveld houdt
dit in dat de vliegtuigen er niet
meer overheen vliegen. Het verleg-
genvan deroute met ongeveer hon-
derdvijftig meter naar het zuiden

betekent voor enkele woningen in
Brunssum-Noord een toename van
de geluidsoverlast.
Een meerderheid van de AWACS-
commissie heeft zich gistermiddag
uitgesproken voor het verleggen
van de vliegroute tussen de .bebou-
wing. Burgemeester Henk Riem
van Brunssum en plaatsvervangend
basiscommandant C. van den Ho-
ven van de vliegbasis in Teveren
pleitten tevergeefs voor een alterna-
tieve koers die -enkele tientallen

Van onze verslaggever

Van onze verslaggever

"Nu heeft de VSL sinds korteen informatielijn waar reizi-
gers met vragen terecht kun-
nen. Een alleraardigste me-
vrouw staat je te woord en ver-
telt het ongeveer zó. Ja, meneer,
u kunt inderdaad met die
zwerfkaart maar tot de laatste
halte voor de grens. Daarna
moet u bijbetalen. De zwerf-kaart moet u eigenlijk zien als
een actie om de leuke dingen in
ons eigen land in een dag te be-
zichtigen. Als u in het buiten-
land wilt gaan zwerven, dan
moet u dat zelf maar weten.
Daar gelden gewoon de regels
van dat land. Als reactie pro-
beer je dan aan te geven dat dit
normaal ook niet zó is, voor het
traject Maastricht-Aken gelden
de tarieven die hier in Neder-
land zijn vastgesteld. Het ge-
sprek is daarmee ten einde, de
allervriendelijkste mevrouw
weet niet meer te vertellen. De
moraal van het verhaal, zwer-
ven met de bus is prima, maar
zoek eerst uit hoe de actie
werkt. Ofniet natuurlijk!

GROENE KRUIS

lerv btdienst voor spoedgeval-
Vop^eerlen: 571.37.12. Nuth/

Veld/T u "5- Brunssum/Schin-
brop^oeek: 525.90.90. Hoens-

rkelt,eek/Bingelrade:
Kerk *55- Landgraaf: 532.30.30.

gade/Eygelshoven:

bX?Jenst S°S: Dag en nachtOesiJT k ar' ®71-99\99.
24 uitChtsziektenbestrijding:

*^^-""s infolijn, 574.01.36.

Heerlen gisteren vol Duitsers, kermis en bouwvakkers:

De parkeermeters
maakten overuren

Energieverbruik in
Heerlen toegenomen

Bewoners duurder uit, winst Nutsbedrijfgedaald

HEERLEN , Donderdag 18 juni.
Een vrije dag voor onze oosterburen
en dus een mogelijkheid om op de-
ze toch al 'beladen' dag (er staat
immers een Nederland-Duitsland
op de voetbalagenda) een bezoekje
aan Nederland af te leggen. dens deze drukke dagen behoorlijk

is gereduceerd.
Nutsbedrijf. De lagere winst - 180
duizend tegenover 1,2 miljoen in
1990 - wijt de directie aan een lage-
re elektriciteitsprijs, hoge rentelas-
ten en nagekomen lasten uit voor-
gaande jaren. Toch is het jaar met
een positief saldo van 6,6 miljoen
afgesloten. Voor de nabije toekomst
verwacht het bedrijf winst te blij-
ven maken.'

Jurywagen
vernield

k^irsb ~ Een bi-> de sP°rthal
■'t z-w ek geparkeerde jurywagenWare schade opgelopen.

nbekStetw.enden hebben de wagen met
ge bekogeld en vernield. DeeUigj

ls eigendom van handbalver-
ë Wit in Doenrade.

Dit zijn de belangrijkste resultatenuit het jaarverslagvan het Heerlens

HEERLEN - Het Nutsbedrijf in
Heerlen heeft in 1991 ruim een mil-
joen gulden minder winst gemaakt
dan in het jaar daarvoor. Heerlena-
ren hebben vorig jaar wel meer
elektriciteit en gas verbruikt dan in
1990. Ook zijn de maandlastenvoor
de gemiddelde Heerlense verbrui-
ker gestegen.

In het centrum van Heerlen is dat
duidelijk te merken. Auto's rijden
af en aan, stoplichten maken overu-
ren en parkeerplaatsen in en rond
het centrum lopen stukje bij beetje
vol. Pluspuntje voor de gemeente is
dat de kermisattracties zich deze
keer beperken tot de kramen op de
Bongerd, in de Emmastraat en op
het Wilhelminaplein. Het Van der
Maessenplein blijft dit jaarwel ber-
schikbaar voor parkeren.

Dat is op zich niet zon probleem,
maar Heerlen, dat toch al in trek is
bij grenstoeristen, heeft dezer da-
gen ook nog eens de zomerkermis
binnen zijn gemeentegrenzen.

En het grote parkeerterrein aan de
Parallelweg kan nauwelijks ge-
bruikt worden. Op een deel verrijst
momenteel een kantoorgebouw en
een ander stuk is afgezet om ruimte
te bieden aan het wagenpark van
een bouwonderneming die ernaast
een flatgebouw uit de grond stampt. Bij de toegangen tot de parkeer-

plaats en deparkeergarage van win-
kelcentrum 't Loon aan de Home-
russtraat vormen zich af en toe
kleine opstoppinkjes. De automobi-
listen hebben door de drukte soms
moeite met het vinden van een
plekje voor de vierwieler, wat leidt
tot oponthoud voor de zoekenden

achter hen. Er valt echter geen on-
vertogen woord. Geduldig wacht
iedereen zijn beurtaf.

Overal waar maar een auto gepar-
keerd mag worden, kan bij wijze
van spreken over de autodaken ge-
lopen worden. De parkeermeters
maken, net als de stoplichten, ove-
ruren op een dag als deze.

Het verkeer in het centrum van
Heerlen ondervindt geen al te grote
last van de vele automobilisten die
druk doendezijn een geschikt plek-
je voor de auto te vinden. Het zal
wel met gewenning te maken heb-
ben. Hoezo, openbaar vervoer?
Dat de Duitsers gisteren 'Feiertag'
hadden, was overigens door het gro-
te aantal wit-zwarte nummerborden
in Heerlen moeilijk over het hoofd
te zien. AC, BM, DN, HS, ON, over-
al kwamen ze vandaan, zo leek het. Zwerfkaart (2)

" Wie slim is en ver wil komen,
kan nu met de bus naar Tussen-
klappen, Spaarpot, Boerengat,
Fluitenberg en Zoelmond. Wij
weten wel niet waar die plaat-
sen liggen, duidelijk is dat jeer
met een zwerfkaart van het
openbaar vervoer kunt komen.
De zwerfkaart is dus een kaart
waarmee je een hele dag mag
instappen, uitstappen en over-
stappen, in alle provincies, bij
alle maatschappijen, met
streekbus of stadsvervoer. Con-
creet: je stapt in Maastricht in
lijn 154 naar Aken, je neemt
een zwerfkaart, betaalt het ta-
rief, bijna veertien gulden.
Eens lekker veel reizen. In
Vaals aangekomen moet je je
dan wel bij de chauffeur mel-
den en hem meedelen: ik heb
weliswaar een zwerfkaart, in
principe geldig op alle lijnen
van de VSL, maar ik moet nu
bijbetalen. Volgens de tarieven
van de VSL is dat dan, een
beetj-e afhankelijk van de inter-
pretatie door de chauffeur,
3,25, 4,50 of 5,50 gulden extra.
En terug nog eens. Je zou er
bijna van gaan zwerven.

Het resterende stuk parkeerterrein
is tijdens de kennistijd grotendeels
gereserveerd voor woonwagens en
campers van de kermisexploitan-
ten.
Dit alles maakt dat de toch al krap-
pe parkeerruimte in het centrum tij-

Heerlenaren hebben in 1991 vijf
procent meer elektriciteit verbruikt
dan het jaar daarvoor. De stijging
was het grootst onder bedrijven, ze-
ven procent. Volgens directeur W.
Poell komt dit door een stijging van
de welvaart en als gevolg daarvan
een toename van het aantal electri-
scheapparaten. De toename van het
gasverbruik bedraagt zestien pro-
cent vergeleken met 1990. Dit is te
verklaren door de strengere winter.
De Heerlense cijfers wijken hier-
mee niet af van het landelijke ge-
middelde.

De maandlasten van elektriciteit,
gas, huurgeiser en kabel-tv zijnvoor
de modale Heerlense verbruiker ge-
stegen van f1179,50 naar f1190,40 per
maand. Een forse stijging van de
gasprrjs is hier de oorzaak van.

De omzet van het Nutsbedrijf zal
volgend jaar fors stijgen. Met in-
gang van 1993 gaat het Nutsbedrijf
Heerlen ook heel Hoensbroek van
gas en elektra voorzien. Heerlen
'ruilt' Hoensbroek tegen Treebeek,
dat onder Brunssum gaat vallen en
door Mega wordt voorzien. Het aan-
tal aansluitingen bij het Heerlens
Nutsbedrijf stijgt daarmee met on-geveer tienduizend. Poell verwacht
ongeveer twintig personeelsleden
van Mega over te nemen. 'In november 1991 heeft het Nutsbe-
drijf een meerderheidsbelang ver-
worven in de B.V. Stadsverwar-
ming Zuid. Het bedrijf kan nu beter
het principe van warmte-kracht-
koppeling toepassen, waardoor de
opwekking van energie goedkoper
wordt.

Bierstraatkan
geen 20.000
Mensen aan

PolitieLandgraaf over drukte Pinkpop:

verslaggever

lalIal he£ftl^AF ~ Het Pinkpopfesti-
mai m zi*>n huidige vorm de

tonclüc; grenzen bereikt. Dat is de
, "on ie van de Landgraafse poli-
cing grond van de Pinkpop-afle-
k°°ral h

voriSe week maandag., Uwdf>i? tot 'bierstraat' omge-
Üas__en Hofstraat bleek niet opge-
ef 1ling de massale belang-

olfsSwfVa
J
ngend korpschef Paul

v atlde tt L
e tijdens de de vooraf-

je °ver h
C van PinkPoP het be-

rt Schikh 120 man Politie die toen
r c°nCPmar waren. Hij pleit voor
'°Hd kit atle van het amusement
s aren '7 festival. „Zondagavond
d ' Een hZ° n dertigduizend men-
rTn on ri ’de daarvan was te vin-
dPetiron^ „est ivalcamping, de rest

° de Hofstraat. En twintig-
a woon tmensen op de Hofstraat is%k d" teveel."

eedaalr°pi van Pinkpop tot eenss lestival baart de politie

zorgen. Joop Ens, voorzitter van de
dienstcommissie (ondernemings-
raad): „Voor ons begon Pinkpop dit
jaaral op donderdag, toen de eerste
kampeerders arriveerden. Een grote
groep bezoekers vertrok pas dins-
dag. Dat is voor de politie dus zes
dagen werken onder hoogspan-
ning."
Bevelvoerder Wolfs ziet echter nog
voldoende mogelijkheden om vol-
gende Pinkpop-afleveringen beter
te doen verlopen. „We hebben dit
jaar vooraf al gepleit voor 15.000
kampeerplaatsen, omdat wevoorza-
gen dat mensen anders zelf een
plekje zouden gaan zoeken. Dat
moet beter geregeld worden, en dat
kan ook."
Ook vindt Wolfs dat volgend jaar
streng de hand moet worden gehou-
den aan de sluiting van de bierten-
ten op de Hofstraat om twee uur 's
nachts. „Helemaal stil krijg je de
Hofstraat niet. Maar als de tap dicht
is en de muziek zwijgt, wordt de
drukte vanzelf minder."
De suggestie dat Pinkpop een aan-
trekkingskracht is gaan uitoefenen
op criminelen vanuit de randstad,
wijst Wolfs beslist van de hand.
„Het overgrote deel van de Pink-
popbezoekers vormt geen enkel
probleem. En wat de lastige figuren
betreft, heb ik geen enkele aanwij-
zing dat mensen van elders lastiger
zijn dan die uit onze eigen streek."

weekend

BemaVOnd" en weekenddiensten
einri nen op vr«dagavond en
CmS r

gende week wiJ-

ARTSEN
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Inbraak
friture

SCHINVELD - Volgens de
rijkspolitie zijn de daders van
een inbraak in een friture aan de
Eindstraat in Schinveld er in de
nacht van woensdag op donder-
dag met een aanzienlijk geldbe-
drag vandoor gegaan. De inbre-
kers kraakten twee gokkasten
die in de friture stonden.

Hondepoep

In 1997 maar acht
middelbare scholen

Provinciaal plan voor de Oostelijke Mijnstreek:

*Voor spoedgevallen
bel]e (brandweercentrale)

Uür r̂f d
fe'°ost: Tot zaterdag 12

huis Ziefo°nbeantwoorder eigen
Zonn Van zaterdag 12 uur tot
»4£ijq^f6n 10 UUf Vluggen'
tot rZ an zondagmorgen 10

dia4gT4°rgenBUUrGoeb-

Vrydag
"044.ii \ _t-erdaS Schiffelers,
"44 39^38 Z°ndag M°m'
®32

d
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6rg^f: Zondag Eussen,

2onrtKb-rJoek: Patiënten van Ge-
NoorH, scentrum Hoensbroek-
len «Lkunnen daS en nacht bel-SDo32L48-21- Uitsluitend voorpoedgevallen. @231800 An

'--eigen huisarts bellen.
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Auto's

Hoge beloning
Voor aanwijzingen die leiden tot de oplossing van een

misdrijf, gepleegd op 16 juni, en tot terugverkrijging
van de Opel Kadett, kl. grijsmetal., kenteken PK-05-XB.

alles ontvreemd v.a. de Heuvel 1C te Vaals.
Inl. welke discreet zullen worden behandeld,

schriftelijk of telefonisch aan de directie van A & M
Verzekering Maatschappij NV, Postbus 1145,

6201 BC Maastricht. Tel. 043-217366.

Fiat Klankstad
Kerkrade

Kaalheidersteenweg 185
Tel. 045-413916

Extra
aanbieding

Bi] aankoop van
een occasion

boven ’ 7.500,-
-1 jaar

bovaggarantie

Inruilauto's
Diverse Fiat Panda's type

34 en 45 '85/'B6
Diverse Fiat Panda's 750 en

1000 van '86 t/m '90
Diverse Fiat Unos 45 van

'83 t/m '90
Fiat Uno 3-drs zwart '90;

Diverse Fiat Ritmo's 3- en
5-drs. van '85 t/m '87

Fiat Tipo 1.4 DGT 'go^l
Tipo Base 1.4 '89/'9O

Fiat Regatta stationcar t. '85
Alfa 33 1.5 '90

Austin Mini 1000 E zwart '89
BMW 31583

Citroen 2 CV6 '85
Ford Escort 1.1 en 1.6 '83

Lada 2105 '89
Lada 1500 combi '83

Nissan Florida Sunny '90
Renault 11 TXE'BS

Suzuki Alto 5-drs. GL '88
Te koop MERCEDES 300 D
bwj. '78, APK, pr. ’3.500,-.
Tel. 045-441119.
Te k. Mini COOPER 1000,
bwj. 9-'B5, 64.000 km., als
nw, ’ 5.250,-. 045-453572
Mitsubishi COLT GL bwj. '80
APK 6-93, ’1.350,-. Tel.
045-724993.

INKOOP goede auto's, cont.
geld. Joosten, Scharnerweg
3, Maastricht. 043-634978.
Fiat UNO bwj. 4-'B6, als
nieuw, APK juni '93, vr.pr.

’ 5.650,-. 045-751387.
Te koop Fiat UNO 70 S, 11-
-'B5, 4-drs, grijsmetal., pr.

’ 6.300,-. Tel. 045-729902.
Fiat REGATTA bwj. '88,
LPG, wit, ’4.900,-. Tel.
045-223169, na 18.00 uur.
Te k. Fiat PANDA kl. zwart,
bwj. '88, APK, als nieuw.
Tel. 046-580821.
Ford FIËSTA 1100 Ghia,
met steekproefkeuring APK,
bwj. '84, geen 2e zo mooi,
’6.500,-. 045-724417.
Ford SCORPIO 2.0 t. '86, kl.
blauwmet., 5-gang, APK, pr.
’8.900,-. Inr. mog. Arienstr.
2, Kakert-Schaesberg.
Ford ESCORT 1.3, model
Laser, '86, gas, APK, zeer
mooi ’ 6.450,-. 045-454087
Ford ESCORT XR3i cabrio
bwj. 9-'B7, i.z.g.st., veel ex-
tra's. 04454-65441.
Te koop Ford ESCORT 1.1.
User, bwj. '86, 63.500 km,
pr.n.o.tk. 045-244954.
Ford FIËSTA 1100, bwj. '83,
APK 7-93, zeer mooi, vr.pr.

’ 3.750,-. Tel. 045-227357.
Ford FIËSTA bwj. '83, i.z.g.
st., ’3.800,-. Tel. 045-
-232321.
Te k. Honda CIVIC, bwj. '82,
km.st. 80.000, 4-drs.,
’3.000,-. Tel. 045-217951.
Te k. SUZUKI Jeep U '80,
cabriolet, bijz. mooi, div. ex-
tra's, ’ 4.950,-. 045-316940
MAZDA 323 1.3 GLX bwj.
'86, d.grijsmet., 5-bak, perf.
st., ’ 8.950,-. 046-527945.
Te koop bijzonder mooie
MAZDA 626 GLX 2.2i,
champagne, HB, mei 1990.
Tel. 046-334411.
Voor liefhebber zeldzaam
mooie Ford TAUNUS 12M,
bwj. '65, APK gek., vr.pr.
’4.750,-. Tel. 045-415379.
Te koop rode Opel KADETT
1.6ibwj. '88, 45.000 km. Tel.
045-228619.

Te k. Opel ASCONA 19N,
1979, APK 6-93, ’1.400,-.
Tel. 045-452608.
Te k. Opel ASCONA, bwj.
'83, pr. ’4.500,-. Dond. en
vrijd. na 17 uur: 045-224597
Te k. Opel KADETT 1.3 i,
blauw, bwj. okt. '89, i.z.g.st., *pr.n.o.t.k. 045-313820 tus-
sen 17-19 uur.
Te k. Opel ASCONA 1600
bwj. 10-'B6, vaste pr.

’ 10.500,-. Tel. 045-419260
Opel ASCONA 1.6 S au-
tom., 4-drs., vr.pr. ’1.750,-.
Tel. 045-727248.
Opel KADETT HB '83, LPG
en APK, vr.pr. ’3.650,-.
Ringstr. 18, Hoensbroek.
Opel KADETT 1.6 S HB,
mod.'B6, 80.000 km.,

’ 7.950,-. 045-226433
Opel ASCONA 1.6 S, 4-drs,
bwj.'B4, zilvermetallic,

’ 4.950,-. Tel. 045-250136
Te k. Opel KADETT, bwj.'B6
100% in orde, APK gek., juni
'93. Ds Pontierstr. 6, Heer-
len, 045-727879
Prachtige Opel KADETT
Stationcar, bwj. '81, APK '93
vakantieklaar, vr.pr.

’ 1.850,-. Tel. 045-228238.
Te k. Opel KADETT 1200
bwj. '79, autom., 2e eig., i.z.
g.st. APK 6-93. Dorpstr. 19,
Bingelrade.
Weg. bijz. omstandigh. te k.
PEUGEOT 309 SR, bwj. '86,
pr.n.o.Lk. Tel. 045-460586.
Te k. van 1e eig. PEUGEOT
205 J '90, moet weg., vr.pr.

’ 13.500,-. 046-336796.
PEUGEOT 205 bwj. '87, kl.
wit, i.g.st. Inl. tel. 045-
-252361.
Te koop PEUGEOT 205 XE,
bwj. '88, kl. rood, met sun-
roof, km.st. 38.500, pr.

’ 12.700,-. 04406-42191.
Te koop PORSCHE 924 E
bwj. '76, APK 6-93, kleur
geel, pr.n.o.t.k. 046-753968
na 17.00 uur, zat, geh. dag.

Wegens verplichte auto van
de zaak van 1e eig. NISSAN
Sunny coupé (2 en 2) 1.61,
nov. '89, alle servicerapp.
aanw. (XT-87-HH), km.st.
45.954, kl. rood, met orig.
spoiler, lichtmetalen sport-
velgen en brede banden.
Mijn auto is mooi, sportief,
apart en in perfekte staat.
Wordt u de nieuwe eige-
naar? Tel. 046-519492.
Te k. Nissan LAUREL 2800
diesel, bwj. 6-'B3, APK 11-
-92, kl. bruin, 6 cyl. vr.pr.

’ 4.000,-. Tel. 045-230831.

Te k. PORSCHE 924 E bwj.
'80, zeer mooi, mr. motor
mog. Lotbroekerweg 14,
Hoensbroek. 045-225255.
Te k. RENAULT 5 GT turbo
'88, APK, 100%, kl. zwart,
grijs kent. Tel. 046-580821.
Te koop SKODA 105 L bwj.
'82, APK 2 juni '93. Tel.
04450-3022.
Te koop Toyota TERCEL
1979, i.g.st. APK. ’750,-.
Tel. 045-218422.
Toyota LANDCRUISER 2.4
LX turbo diesel, bwj. 11-'B7,
veel ace. Tel. 046-370470.
Triumph SPITFIRE 1500 TC
'79, kl. blauw, compl. met
z/w kap, i.z.g.st., pr.

’ 9.900,-. Tel. 046-757253.
Te k. TRIUMPH TR 6, bwj.
'73, blauw, i.z.g.st., pr.

’ 20.000,-. Tel. 045-720654
Nissan MICRA GL '86, s-
bak, 1:17, spee. uitv.,

’ 7.250,-. Tel. 045-445082.
Mitsubishi COLT 1200 GL
bwj. 1984, i.z.g.st. Keerweg
87, H'baan, na 17.00 uur.
VW GOLF 1300 bwj. '90 te
koop wegens sterfgeval.
Tel. 045-231002.
Te k. VW JETTA bwj. '80, vr.
pr. ’1.750,-. Tel. 045-
-217202.
GOLF diesel type '82, APK
4-93, i.z.g.st. ’2.450,-. Tel.
045-217202.
Te koop VW JETTA GL Die-
sel, bwj. okt. '86. Signaal-
geel, km.st. 101.000, zon-
nedak, zonnewerend glas,
mooie bekl. Schitterende
auto. Prijs ’ 12.500,-. Tel.
045-739360 tot 17.00 uur.
VW GOLF 1600, bwj. '78,
goede motor en onderd.,
sloop. Tel. 045-226006.
Te koop GOLF GTi bwj. '84,
alle opties. Tel. 045-
-4562928.
VW GOLF 1.3 C, bwj. 09-'B6
APK 03-93, 88.000 km, kl.
I.groenmet, pr.n.o.t.k. Tel.
04754-81913.
GOLF 1100, bwj. '82, 4-drs.,
schuifdak, nw, model, i.z.g.
st., mr. mog. Tel. 046-
-332010/527125.
Te koop Golf CABRIOLET
1.8 GLi orig. Amerikaanse
uitv., BBS-velgen, cabrio
alarm enz., auto verkeert in
nw.st., geen schade-auto
geweest. Essenstr. 15,
Brunssum.
Wij kopen alle AUTO'S, met
of zonder APK, ook busjes!
U belt wij komen, ook
's avonds, 045-422610

GOLF GTD bwj. '87, div. ex-
tra's, zeer mooi, ’ 13.750,-.
046-529307.
Te k. VW GOLF i.z.g.st,
APK 26 juli '93, ’ 1.250,-.
Tel. 04752-4826.
Te koop GOLF turbo diesel
bwj. '86, rood, schuifd., APK
12-92, i.z.g.st., schadevrij,
pr. ’ 13.950,-. Inr. mog. Tel.
045-226869.
Te k. VW GOLF diesel, kl.
zwart, striping, sportv. en nw
banden, get. glas, APK juni
'93, t. '83, i.z.g.st., pr.

’4.500,-. Tel. 046-527379.
Te k. VW KEVER 1303, orig.
cabrio, 1973, rood, i.z.g.gt.
Tel. 04492-5034.
VOLVO 340, bwj.'B6, 80.000
km., kl. bordeauxrood, tel.045-414263
VOLVO 480 ES Sport bwj.
11-'B7, APK, antr.zilvermet.,
elec. ramen, centr. vergr.,
get. glas, boordcomputer,
sportvelgen, moet weg i.v.m. lease-auto, pr.
’19.250,-. 04499-1416.
Te koop VOLVO 340, m. '84
APK 6-93, zeer mooi,

’ 2.950,-. Tel. 045-257046.
Autobedrijf P. van DIJK & Zn
Audi 100 2.3 E Avant Ceret
uitv. '89, ’33.500,-; Volvo
740 GL div. ace. '89
’29.500,-; Chevrolet Corsi-
ca LT autom '89 ’ 29.500,-;
Renault 25TX '90 ’ 25.750,-
Ford Scorpio 2.0iCL Sedan
'90 ’31.000,-; Ford Siërra
2.0 CL 5-drs. '89 ’ 16.750,-';
Ford Siërra 1.6 Sedan Spee.
'90 ’21.750,-; Ford Siërra
1.6/2.0 Laser '85 ’8.750,-;
Ford Escort 1.4 CL '91
’22.500,-; Ford Escort 1.3
bestel gr. kent. '88 ’ 9.750,-
Opel Omega 1.8 LS '90

’ 24.750,-; Opel Omega
2.0iLS '89 ’ 25.000,-; Opel
Omega 1.8 LS div. access.
'87 ’14.250,-; Opel Manta
2.0iGT 3-drs. '89 ’ 20.750,-
Volvo 340 1.7 DL '86

’ 11.000,-; Peugeot 405 GLi
'90 ’ 22.500,-; Peugeot 405
GL '89, ’ 17.750,-; Peugeot
205 XS div. acces. '90
’21.000,-; Mazda 626 1.8
LX Sedan '89 ’17.750,-;
Mazda 323 LX 3-drs. '87

’ 11.750,-; Nissan Bluebird
1.6 LX '88, ’12.750,-; Lan-
cia VlO Elite '89 ’12.000,-;
VW Golf 1.3 C div. ace. '87

’ 12.500,-. Inr., financ. en
Bovag-garantiebewijs.
Autobedrijf en APK keu-
ringsstation P. van Dijk & Zn
Hompertsweg 33 Landgraaf.
Tel. 045-311729
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

LOVEN Heerlen. Verbou-
wingsopruiming! Extra kor-
ting en hoge inruilprijzen! Ei-
gen financiering. Mazda 626
Sedan 1.8 GLX '88; Mazda
626 Sedan 1.8 GLX LPG '89
Mazda 626 HB 2.0 GLX die-
sel '86; Mazda 626 coupé
2.0 GLX 8-10-87; Mazda
626 Coupé LPG 31-7-'9l;
3x Mazda 323 F coupé '90;
Mazda 323 Sedan 1.3 LX
'86/'B7; Mazda 323 Sedan
1.5 GLX '86; Mazda 323 HB
1.3 LX autom. '87; Mazda
323 HB 1.5 GLX '87; Fiat
Uno 45 '87; Lancia VlO tou-
ring '86; Mitsubishi Colt HB
1.5 GL '87; Nissan Cherry
HB 1.5 GL '85; Peugeot 405
SRI 9-10-'B7; Peugeot 309
XE '88; Renault 5 TR '88;
Toyota Corolla 1.3 '86; VW
Golf 1.6 '87; VW Jetta I.Bi
4-drs. 13-10-'B9; Volvo 340
L '85; Volvo 340 GL '88; Vol-
vo 740 GLT '89;' Ford Fiësta
1.6 diesel '86; Ford Siërra
2.0 Laser '85; Ford Scorpio
2.0 i '87; Opel Kadett 1.2 S
'86; Opel Kadett 1.3 S '86.
Diverse goedkope inruilau-
to's: Honda Civic 1.3 autom.
'82 ’ 6.750,-; Honda Accord
1.6 '82 ’4.500,- / '83
’5.950,-; Hyundai Pony 1.4
'82 ’ 2.750,-; Mitsubishi
Galant '77 ’2.750,-; Opel
Kadett aut. '78 ’ 950,-; Opel
Ascona '79 ’ 1.500,-; Toyo-
ta Tercel '81 ’2.500,-;
BMW 315 '81 ’4.500,-;
Volvo 343 '81 met LPG
’2.950,-; Ford Escort '78
’1.500,-; Mazda 323 1.3
HB '81 aut. ’1.500,-; Mitsu-
bishi Galant '77 ’2.750,-.
Palemigerboord 401, Heer-
len. Tel. 045-722451.
Citroen ZX 1.6 Demo '92;
Seat Toledo 1.8 Demo '92;
Seat Ibiza 1.2 '90; Seat Ibiza
900 '89; Seat Ibiza 1.2 GL
'88; Seat Ibiza 1.2 XL '91;
Seat Ibiza 1.5 5-drs '89; Alfa
Romeo 33 1.5 '85; Citroen
BK 14 '87; Lada 2104 Combi
1.3 '86; BMW 520 autom.
'86; Hyundai Pony 1.5 GL
'88; Mazda 121 1.3 Cabrio-
top '90; Fiat Tipo 1.4 '89.
Autobedrijf CHIARADIA,
Seat en Citroen Dealer,
Trichterweg 122, Brunssum.
Tel. 045-212843
Wij geven het meeste voor
uw AUTO. U belt, wij kopen!!
045-427671, ook 's-avonds.
Auto KALDENBORN wij be-
talen hoogste prijs voor uw
auto!! 045-411572.
Te k. CITROEN Visa club,
bwj. '80, 80.000 km, APK 3-
93, 100% in orde, geen
roest, vr.pr. ’1.850,-. Tel.
043-436082.

Te koop gevr:AUTOjfeCt l>

bedrijfsauto's, schaaf r»
geen bezwaar 04_iiS--r'P
Autohandel De AN-J^ i;heeft voor u met 3 rnaa *garantie: Mazda 3<w y $ j-
bwj. '86; Mazda 626 u£ g.
aut.; Citroen AX uiW- '^kent. '88; Renault Gi<-
go bwj. '81; Mitsubisn »

dia bwj. '83; Mitsubisn' «
dia '82, lichte schade, lgj v
Escort '80; Mazda 3^ 83 *Pold '82; Escort XJ" #:
Peugeot 205 GL 4-drs- 1fl4: fl
Charade diesel bW .^ m
Mits. Colt '84 Fiat flit-TJflft d
Ford Escort '81; P°rd^dB e
1300 bwj. '84 LPG; J fjnS j,
323 '81. Inruil, financ^ t
mogelijk. Anjelierstr- - j-
Heerlerheide. Q4sjg__^ft
BMW 320i, '91; BMW J
'91; Omega 2.OLi, y^ r
dett GSi, 3-drs. '87; ■Vp *
16i 3-drs. '90'; Veetra J
4-drs, autom., '91; ..*3fr {
1800 combi '90; Inruil j
nanc. mogelijk, 1 jr- fcMA^ I
Garage Hans B^zJLa k
Stenenbrug 6, SO^^fi [
Landgraaf. TeL Pj§^£^ -F. v. OPHUIZEN autoH^ff t
biedt aan: VW Golf DJ* # c
'87; VW Golf C 3-drs
Ford Escort 16 L au°£
85; Audi 100 cc auto" ■ * !
'84; Opel Kadett 13|^ <
'82; Opel Ascona 1% c
'82; 2 x Opel Kade" \
'82-'B3; Subaru mini ">»s c
verh. '85; Honda * 'gTt
coupé '83; Honda £|V'n/ 1
Ford Fiësta 11L '&\Z& \
318iautomaat '81; JrO,M/ |
pri 2.8 Si. z.g.st-f ■ H

d
y ;

dai Pony runner 82, *" d
GLS '80; Datsun Stanz» $
GL '82; Nissan Sunny

BMW 2002 toering ls".gi;
aanw. '74; Mini 100" |(r
VW Derby LS /. 95"l'erir>«
koop verkoop
diverse inruilers Mf <$ i
Nrd 52C HoensbroeK. i
224425. Geopend
10.00-18.00 uur, i
10.00-17.00 uur^,^-^ 'KEVER '84 ’ 2.750,-;JJ-, ;

ta Tercel '80 /J"^ ,
BMW 318 '79 ’ 1-2?7050.';
Ritmo 75 CL '79 / 1/ 'flj
Datsun Cherry J-fe -7/
’1.250,-; Capri II 2j>^ &
f 1.500,-; Passat Dies?
'82 ’3.750,-; Escort b*-

les APK. 04499-3398__^
Tek. VOLVO 360 GLIi-^,
'87, kl. metal., zeer
div. extra's, pr.n.o.t-K-
-04492-2190. —"-^

Voor Piccolo's
zie verder pagina 2
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Michels
in hoger

sferen
DOOR MARCEL VAN DER KRAAN

GÖTEBORG
- Rinus Mi-
chels was in de
zevende hen:
na Nederland-
Duitsland.

J ■ < Oranjes
bondscoach kon eigenlijk maar
nauwelijks geloven datzijn team
zo weergaloos en briljant had ge-
speeld. De Holland-show had
diepe indruk op hem gemaakt.
„Ik ben zo gelukkig", kraaide
Michels glunderend tegen de in-
ternationale pers, „dat ik hier
nog uren van wil genieten. De
Denen in de halve finale? Daar
wil ik nog helemaal niet aan den-
ken. Daarvoor is dit allemaal
veel te mooi. Het gebeurt boven-
dien niet elke dag dat je elftal
zon absolute topwedstrijd speelt
en in staat is om een toch heel
sterk Duits team te verslaan".

Michels roemde in de eer
plaats de totaal-prestatie, m;
Van Basten en Rijkaard warer.
zijn ogen de vedetten van
avond. „Rijkaard omdat hij ir.
eerste helft een geweldige vorm j
demonstreerde en na rust in
lucht uitstekend verdedig
Van Basten omdat hij werke;
van de eerste tot de laatste :
nuut een fantastische prestatie j
leverde. Voor mij was hij binnen
het collectief de grote man".
Ergernis

Voor de 'Generaal' kwam I
wervelende optreden als ger.
pen, aangezien hij zich had gt
gerd aan de kritieken in de P
derlandse bladen. „Er werd te
enorm getwijfeld aan de kw;
teiten van deze ploeg. Vele kr;
ten en hun experts lieten dat
afgelopen dagen duidelijk 1_
ken. Ik weet het, omdat ik zt
lemaal heb gelezen".

Zonneklaar
Voor Michels is het echter zon-
neklaar dat met de Duitsers nog
niet definitief is afgerekend. „Ik
heb steeds gedacht dat we ze dit
toernooi twee keer zouden te-
genkomen en die mening blijf ik
verkondigen. We hebben Duits-
land met 3-1 verslagen, maarvan
een definitieve knock-out mag je
zeker niet spreken. Daarvoor
was hun optreden na de rust ook
te sterk".

Angst zal zijn ploeg in een even- J
tuele finale niet hebben. Daar-. 1
voor is het zelfvertrouwen te
hoog gestegen. „Maar we zullen
wel respect voor de Duitsers blij-
ven houden", haastte Michels
zich te zeggen. „Ik loop nu al zo
lang mee dat ik weet dat Neder-
land nooit bang hoeft te zijn voor
een tegenstander. Maar het zou
dom zijn om voorbij te gaan aan
de reputatie en de kwaliteiten
van het Duitse elftal. Het feit dat
men zo sterk terugkwam na ons]
indrukwekkende spel in de eer-
ste helft, vormen het bewijs van
die kwaliteiten".
Dat Nederland in het zadel werd
geholpen door twee vroege goals-\uit standaardsituaties, wilde Mi»'chels wel toegeven. „Dat gaf de*!
ploeg een enorme dosis zelfver-
trouwen. De Duitsers kregen
geen grip meer op ons spel en in
de rust trof ik iedereen dolgeluk-
kig aan. Toch realiseerden de
spelers zich toen al dat er een
moeilijke periode in de tweede
helft zou komen".

Door Rijkaard alsnog naar de,
achterste linie te dirigeren en'
Frank de Boer te vervangen.
voorkwam de technische sta.":van Oranje dat Nederland in de,"
lucht zou worden afgetroefd. Mi-'
chels: „Klinsmann was op een
gegeven moment dichtbij een
tweede treffer. Riedle domineer-
de in de lucht, daarom moesten
we ingrijpen. Rijkaard is onze
beste kopper en kon hem aan.
Vanaf het moment dat we de be-
vrijdende derde goal scoorden,
was het eenroutineklusje om het
eind te halen. In de slotfase keer-
de ook het schitterende spel*
weer terug".

Vandaag en morgen zal men zich
in het Nederlandsekamp toch al
gaan buigen over de Denen, die
vandaag in de omgeving van Gö-
teborg hun nieuwe onderkomen,
zullen betrekken. Michels
denk dat we genoeg materiaal,
hebben om ons gedegen voor te
bereiden op Denemarken. We
hebben videobanden van al hun
wedstrijden. Onze scouts hebben
rapporten gemaakt van enkele
duels en helemaal onbekend met
hun voetbal zijn we sowieso niet.-Met de Duitsers zijn zij totaal3
niet te vergelijken. Het heeft ook I
geen zin om ze met een ander I
team te vergelijken".

DOOR ALBERT GEESING

GÖTEBORG - Het Nederlands elftal heeft zn
belofte waargemaakt en de sceptici voorlopig
de mond gesnoerd. De wijze waarop Duitsland
gisteravond in Göteborg van zn sokkel werd
gestoten, was ronduit indrukwekkend. Net als
de overwinning (3-1), die vooraf vrijwel nie-

tia 1/ oranJe nad toebedicht. Met het relatief zwakke Dene-
Oral en maanciagavond als opponent in de halve eindstrijd is
(j a nje.de gedoodverfde favoriet voor de eindstrijd over acht«>en- in de Zweedse havenstad.

ORANJE WUNDERBAR
Belofte op indrukwekkende wijze waargemaakt

" Opoffering en werklust.
Marco van Basten neemt
Oranje op sleeptouw.
Manfred Binz weet niet
wat hem overkomt.
Foto: ANP

DOOR JAN MENNEGA

Jan Wouters: 'In zo'n wedstrijd laat ik me niet verrangen'

Van Breukelen: 'Dit
is nog maar het begin'

Nederland-Duitsland 3-1 (2-0). 4.
Rijkaard 1-0, 15. Witschge 2-0, 53.
Klinsmann 2-1, 72. Bergkamp 3-1.
Scheidsrechter: Pairetto (Ita). Toe-
schouwers: 37.725. Gele kaart: Koh-
ier (Duitsland).
Nederland: Van Breukelen, Van Tig-
gelen, Koeman, De Boer (61. Winter),
Rijkaard, Bergkamp (88. Bosz), Wou-
ters, Witschge, Gullit, Van Basten,
Roy.
Duitsland: Illgner, Brehme, Binz (46.
Sammer), Kohier, Frontzeek, Has-
sler, Heimer, Effenberg, Möller,
Klinsmann, Riedle (77. Doll).

zij niet eerder zijn verslagenvoor de
90 minuten voorbij zijn. Zij mobili-
seerden de krachten, drukten Oran-
je ver op de eigen helft terug en
hadden al na acht minuten succes.
Uit een hoekschop van Thomas
Hassler, het getalenteerde wonder-
kind van AS Roma, kopte Jurgen
Klinsmann raak.
Prompt rook de Duitsland de gelijk-
maker en handelde daar ook naar.
Maar dank zij een schitterende re-
flex van Van Breukelen en de tref-
fer van Bergkamp ging de laatste
hoop van Berti Vogts in rook op.
Het Nederlands elftal pakte de
draad weer op en speelde de wed-
strijd uit een op een manier, zoals
alleen een toekomstig kampioen
dat kan. Met Rijkaard als stand-in
voor De Boer, die na een kwartier
het veld verliet, en met Winter op
het middenveld.
Het Duitse zelfbewustzijn liep in
Göteborg een gevoelige deuk op.
En niet alleen vanwege de neder-
laag, pas de derde tegen Nederland
in de na-oorlogse geschiedenis. Het
was gisteravond niet zozeer de tac-
tiek zonder avontuur die de de we-
reldkampioen opbrak, maar veel
meer de klasse van Oranje waarop
de Duitsers het antwoord schuldig
moesten blijven.
Als het Nederlands elftal maandag
tegen de Denen dezelfde motivatie
en teamspirit aan de dag kan leggen
als gisteravond, hoeft zelfs een
tweede confrontatie met de Duit-
sers de unieke dubbel niet in de
weg te staan. Pas dan is het gehate
'Auf Wiedersehen' werkelijk op zn
plaats. Tenzij de staalharde Zweden
daar zondagavond al een stokje
voor steken. En dat is zeker niet
denkbeeldig.

drem^ staat daarmee op de
''-"kt liVan een meuw succes. Dat
aan 2ie, Ploeg in de eerste plaats

I Beho]^ 2elf- maar werd daarbij ook
6erd

pen door de factor geluk, die
I volleH gen Schotland en het GOS
! lene lg ontbrak. Twee treffers bin-

gels p
n kwartier gaven Oranje vleu-

gen n re sulteerde voor de rust in
*H (j e gelende voetbalshow, waar-w. uuitsers bij vlagen compleet
Öa

,en.vernederd.
die * zij de hulp van de Schotten,
2aatt Un sportieve plicht niet ver-
den b? en het GOS met 3"0 °Prol-- nederlaag voor de oos-
De .sUr beperkt tot gezichtsverlies.
'sers^ ondermachine' vliegt de Duit-
de >u u naar Stockholm en niet naar

"" G ?lmat'> zoals de Nederlanders
üeti unb°rg het liefst hadden ge-
Pioen za' voor de wereldkam-
den ecbter een hels karwei wor-

Va Zweden een eventuele
-fcüi. tegen het Nederlandse

'Korps af te dwingen.

Illusies
«i datde rx geval is Oranje nog niet met
aan Vltsers klaar. Dat bewees de
t>me IVaal in de eerste twintig mi-nan de tweede helft toen zi J
fen I,dicht bij de gelijkmaker wa-en Save kopbal van Dennis'UsipfarnP rumeerde echter alle il-
ver^ en brak definitief het Duitse

as 'afir Voor het Oranje-legioen
IS.Oqq s vorDei'- De naar schatting

r SuPPorters verlieten Ullevi in
dicD .°es. hossend en zingend. Totp m de nacht.

best Was ook alle reden toe. In de
Wedstrijd van het toernooi,

'ers -n de grootste voetbalvervui-
Het ,nrniddels naar huis zijn, liep
hart s een trein en stal Oranje de
alle" Van de liefhebbers. En niet
*ot>de r-e in Nederland. In een uit-
'fl bijn g°ede eerste helft, waar-
de Jra alles -ukte en er geen zwak-
"Hke in net team viel te ont"
f*'l aa*1' legde Oranje een superiori-
\o an de dag, die de Duitsers nog5 zal heugen.

g6ur°Pees kampioen werd daar-
in & pen door de vroege treffers
schge a

K
nk Rijkaard en Rob Wit-

sch0 ' °eide keren uit een vrije
Wer(r Van Ronald Koeman. Al in deVan ij minuut kopte Rijkaard, met
6t\vi tSten en Van Tiggelen de on-

"-eer ♦ u,itblinker. de bal min of
vsrj k ot zn eigen verbazing en die
Vl f?ePer Illgner in het Duitse
«If m; e sluitpost van FC Köln ging
Juit to en later bePaald niét vri-
{ff hefn itscnge van zeker 25 me-
boelf \ sPeeltuig naar de beneden-, k buurde.I ."

Uitwerking
k '"de f hadden een verwoes-
ft* 1 mc tWerking op het moreel en9u.ts asseringsverm-ogen van de
k^ter Si_. e door blessures van
%s 'Buchwald, Voller en Matt-

te danig gekortwiekte ploeg
nha t

kluts volledig kwijt. In
6 "!; Van de verdediging ram-

fri. i
aan alle kanten en joeg

n ach v libero Manfred Binz
b& linw°gts de stuiPen op het lijf.

ehm« verging het de ervarenQ<n-tet.f i* let veel beter tegen de
kVefkatt e Roy en moest aan de

U1P va rontzeck regelmatig de
t°f ftiilfn D°ven inroepen om Gullit
>*n. in aard de doortocht te belet-,% r„ e sPits kwam Kohier tegen
)^n .asten, zijn kwelgeest uit Mi-
-3 'm H„den en voeten tekort, op
*-s<w' adenveld regeerde Woutersen vorst.
Öit 0rN- rjan>ie Was een lust voor het
!triJd <ft Ploeg dicteerde de wed-
detl Uit aalde flair en zelfvertrou-
rUele kien etaleerde zoveel indivi-''Jds al* asse dat de Duitsers som-
VP Versteend toekeken en zich
J^n r andere planeet waanden,
b ede r!lat-lek en spanning, waar-% o atlevering van Hamburg '88

fake geven- was dit keer geen
dVetltninVn1 een geli'*k gevecht al
d dat n aarorn was het doodzon-
> f--iitwran--e de tegenstander niet>de ln de pan hakte. De 3-0

st tJerechte beloning zijn ge-
?et 2>en Marco van Basten debale lat . lnkerbeen snoeihard tegen

Ml joeg

r\machtsdemonstratie werdsers, m t uPt afgebroken. De Duit-
ser' al

et Heimer als libero en Sam-
a]

s Vervanger van Binz, kwa-
der, e^ herboren uit de kleedka-n bewezen eens te meer dat

GÖTEBORG - Rob Witschge maakte bij het
verlaten van het veld al uitbundige danspasjes.
De Feyenoorder omhelste zijn ploeggenoot Pe-
ter Bosz, vloog vervolgens Adri van Tiggelen
om de hals en eindigde in de armen van Hans
van Breukelen. Witschge was de koning te rijk.

Niet alleen vanwege de 3-1 overwinning op Duitsland, maar
ook omdat hij uitstekend had gespeeld en in dienstvan Oranje
voor het eerst had gescoord. „Is het nietprachtig? Hier kun je
alleen maar van dromen", straalde de geboren Amsterdam-
mer, en zijn lach had de klank van een klaterende bergbeek.

was volgens Adri van Tiggelen het
gevolg van een gebrek aan concen-
tratie. „We namen het toen even te
gemakkelijk op", aldus de pezige
verdediger van PSV, evenals eerder
tegen het GOS ook gisteravond
weer uitblinkend. „Bovendien
hoorden we in de rust dat Schot-
land met 2-0 voor stond tegen het
GOS. Onbewust namen we daar-
door toch wat gas terug".

Jan Wouters zei „dubbel gemoti-
veerd" aan de krachtmeting met
Duitsland te zijn begonnen. „Heel
Munchen keek", wist de Utrechter,
sinds eind vorig jaar in dienst van
Bayern Munchen. „En ik speelde
ook nog tegen een ploeggenoot (de
naar Fiorentina verhuizende Stefan
Effenberg, red.), ik wilde dus wel
even wat laten zien. In de slotfase
kreeg ik kramp. Van Basten dacht
dat ik eruit wilde omdat het niet
meer met me ging. Maar je denkt
toch niet dat ik me in zon wedstrijd
laat vervangen".

Hans van Breukelen kon zijn geluk
ook al niet op. „Dit geeft mij een
fantastisch gevoel, heerlijk. En dit
is nog maar het begin. Er komen
nog twee wedstrijden en daarin zul-
len wij bewijzen dat wij de geschie-
denis kunnen verslaan. Want er is
nog geen ander land geweest dat
twee keer achter elkaar Europees
kampioen is geworden". En, met
een knipoog naar de afdruipende
Jurgen Klinsmann: „Het lijkt me
bovendien schitterend over vier
jaar nog te kunnen zeggen: Wij zijn
'Europameister"'.

De keeper van PSV wist vlak voor
aanvang van de wedstrijd overigens
niet wat hij hoorde toen Rinus Mi-
chels het woord nam en voorspelde
dat hij honderd procent zeker wist
dat Oranje tegen Duitsland drie
keer zou scoren. „Hij zei er ook nog
bij", aldus Van Breukelen, „dat
twee van de doelpunten door mid-
denvelders zouden worden ge-
maakt en één door een spits. Wij
zouden volgens hem waarschijnlijk
ook één of twee doelpunten tegen
krijgen, maar dat maakte niet uit,
want we zouden zeker winnen. Hoe
is het mogelijk hè". Afgezien uiteraard van de plaatsing

voor de halve finales, was Dennis
Bergkamp ook opgetogen over de
samenwerking met Marco van Bas-
ten, die volgens hem steeds meer
handen en voeten begint te krijgen.
„Die derde goal moet eigenlijk op
ons beider naam geschreven wor-
den, want Marco gaf precies aan
hoe ik moest lopen. We voelen el-
kaar steeds beter aan. Het is ook
heel belangrijk dat we drie keer
hebben gescoord, want we begon-
nen steeds meer aan te hikken te-
gen het uitblijven van doelpunten.
Het liep vanavond als een trein".
Bergkamp haastte zich vervolgens
naar de gereedstaande spelersbus,
die het Oranje-gezelschap naar het
Kusthotellet in Varberg bracht, een
slordige 75 kilometer verderop.
Daar wachtten de echtgenotes en
vriendinnen van de voetballers hun
mannen al op. Een feestelijker here-
niging was nauwelijks denkbaar ge-
weest.

Opgetogen

Uit de woorden van de bondscoach
sprak, zo had Van Breukelen het al-
thans ervaren, het enorme vertrou-
wen dat Michels in zijn pupillen
heeft. „Daarom alleen al is het zo
schitterend dat wij een fantastische
wedstrijd hebben gespeeld. En dat
kleine beetje geluk datwij in de eer-
ste twee wedstrijden vaak net te
kort kwamen, hadden we nu ook.
Het doelpunt van Rijkaard viel op
een wonderbaarlijke manier in het
mandje, maar dat mag ook wel eens
een keer. We verdienden het om te
winnen, want we hebben die Duit-
sers in deeerste helft van het kastje
naar de muur gestuurd".
Dat het Nederlands elftal direct na
de rust de greep op de wedstrijd
enige tijd kwijt was en de Duitsers
de achterstand tot 2-1 verkleinden,

Voorspelling

" Middenvelders vieren feest. Jan Wouters neemt doelpuntenmaker Rob Witschge in zijn ar- -men. Foto: ANP
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Drie tegentreffers betekenen einde EK-aspiraties GOS

Schotten leggen zuinigheid af

" Oleg Koetsnetsov geeft de Schotse doelpuntenmakers Paul McStau (links) en Gary McAllister (zittend) hét nakijken.
Foto: EPA

NORRKÖPING - Schotland heeft bij het EK
het beste voor het laatst bewaard. De ploeg van
bondscoach Andy Roxburgh vervulde gister-
avond met verve de sportieve plicht. Met een ver-
rassende nederlaag van 0-3 werd het aangeslagen
GOS-team terug naar huis gestuurd. De Schotten

waren in groep 2 na de verliespartijen tegen Nederland (0-1) en
Duitsland (0-2) al uitgeschakeld.

De wedstrijd, die voor de ambitieu-
ze GOS-ploeg een formaliteit leek,
had binnen zeventien minuten een
onverwachte wending genomen.
McStay (zesde minuut) en McClair
bezorgden Schotland, dat in Zwe-
den nog niet had gescoord, een
comfortabele voorsprong van 2-0.
Het sensationele scoreverloop in
Norrköping was vrijwel identiek
aan de doelpuntenproduktie in Gö-
teborg, waar Nederland in de vierde
en vijftiende minuut succesvolwas.
De GOS-formatie kwam de snelle
tegenvallers niet meer te boven. De
nummer twee van het vorige EK
speelde na de treffer van McClair
een verloren wedstrijd. McAllister
maakte vijf minuten voor tijd uit
een strafschop de afgang voor het
GOS nog iets pijnlijker.
Roxburgh had in de aanloop naar
de laatste groepswedstrijd zijn col-
lega Anatoli Bisjovets duidelijk
gewaarschuwd. De 48-jarige Brit,
sinds 1976 in dienst van de Schotse
bond, wilde onder geen voorwaarde
met drie nederlagen terug naar het
vaderland vliegen. „Dat is onze eer
te na", bromde Roxburgh, die
Schotland voor de eerste keer in de
historie naar de eindronde van het
EK leidde.
De spelers, met de tickets voor de
terugreis in hun achterzak, lieten
hun getergde coach niet zakken. De
Schotten gingen de strijd vol aan,
alsof er nog kwalificatie voor de hal-
ve finale te verdienen was. De te-
genstander, opnieuw voorzichtig
gestart, werd door de stormachtige
opening van Schotland volledig af-
gebluft. Het GOS-team moest zich'
beperken tot afstoppen en kon
slechts hopen op een snelle tegen-
stoot, een taktiek die tegen Neder-
land en Duitsland redelijk goed
werkte.
Al na zes minuten werd de GOS-
ploeg gedwongen tot meer offensie-
ve acties. Middenvelder McStay
(Celtic) opende de score met een
knap afstandschot, dat via de paal
en dearm van doelmanTsjarin over
de Ujn rolde: 1-0. De omschakeling
van verdediging naar aanval kostte
bij de geschrokken GOS-ploeg eni-
ge tijd. De opbouw was te traag en
te omzichtig, waardoor de Schotse
afweer gemakkelijk overeind bleef.
Spelmaker Dobrovolski kreeg nau-
welijks ruimte om zijn ploeggeno-
ten te bedienen.
Schotland bleef in de beginfase de
betere ploeg. De gretige jacht op de
tweede treffer werd in de zeventien-
de minuut beloond. Het schot van
McClair werd door verdediger Zja-
dadse, de vervanger van de geschor-
ste Tsveiba, van richting veranderd,
waarna doelman Tsjarin kansloos
was: 2-0. Voor de aanvaller van

Schotland-GOS 3-0 (2-0). 6. McStay 1-0,
17. McClair 2-0, 85. McAllister 3-0 (straf-
schop). Scheidsrechter: Röthlisberger
(Zwi). Toeschouwers: 14.660. Gele
kaart: McCall (Sch), Tsjernikov, Dimitri
Koetsnetsov (GOS).
Schotland: Goram, McKimmie,
McPherson, Gough, Boyd, Gallacher
(79. Nevin), McCall, McStay, McAllister,
McCoist (69. Mclnally), McClair.
GOS: Tsjarin, Kantsjelskis, Oleg Koets-
netsov, Tsjernisov, Onopko,
Dobro-volski, Michalitsjenko, Sjadadse,
Aleini-
kov (46. Kornejev), Joeran, Kirjakov (46.
Dimitri Koetsnetsov).

Manchester United was het zijn eer-
ste treffer in zijn 26ste interland.
McClair scoorde het afgelopen sei-
zoen voor zijn club 25 keer. „Scoren
voor Schotland was bijna een ob-
sessie voor mij geworden", glim-
lachte de behendige Brit.
De GOS-ploeg miste de fysieke en
mentale kracht om de achterstand
in de resterende tijd weg te werken.
Bovendien werd het technische sur-
plus nauwelijks uitgebuit. Spora-
disch kwamen deaanvallersvan het
gelegenheidsteam, dat na het EK
waarschijnlijk wordt opgeheven, in
kansrijke positie. De schaarse doel-
pogingen werden echter knullig uit-
gevoerd. Met name Joeran toonde
zich zwak in het afronden.
Aan de andere kant kon de veelge-
roemde Schotse spits McCoist op-
nieuw niet imponeren. De Europees
topscorer van het jaar, met 39 tref-
fers voor Glasgow Rangers, miste
één grote kans in de 65ste minuut
en werd amper vijf minuten later
gewisseldvoor Mclnally. De tweede
vervanger bij Schotland, Nevin
(voor Gallacher), stond aan de basis
van het derde doelpunt. De aanval-
ler van Everton werd in de 84ste
minuut in het strafschopgebied
door de ongelukkige Zjadadse neer-
gelegd. McAllister maakte van elf
meter geen fout, 3-0.

GOS-trainer:
'Aanvallend

te zwak'

Een overwinning op de al uitgeschakelde Schotten
had het GOS een plaats bij de laatste vier opgele-
verd. „Als/je belangrijke wedstrijden op een groot
toernooi wil winnen, heb je wat geluk nodig. We
hebben van de Schotten verloren omdat we aan-
vallend te zwak waren", meende Bisjovets, die zich
over de toekomst van zijn team niet wilde uitlaten.
„Ik weet alleen dat mijn contract is afgelopen. We
moeten afwachten wat de Fifa en Uefa verder voor
ons in petto hebben."

Bij de Schotten heerste tevredenheid, ondanks de
uitschakeling die al na twee wedstrijden vaststond.
„Het was een goede wedstrijd van mijn team. We
gaan met opgeheven hoofd naar huis. Ik kan toch
een beetje trots zijn op mijn jongens. Ze mogen nugaan feesten. Ze hebben hun sportieve plicht ver-
vuld. Thuis heeft men gezien, dat we toch kunnen
scoren", glunderde coach Andy Roxburgh.

Van onze correspondent
FLOR SCHILTE

ADENAU - Met twee overwinnin-
gen heeftKlaus Ludwig op de Nür-
burgring de leiding in het Duits
toerwagenkampioenschap overge-
nomen. De tweevoudige Le Mans-
winnaar was met zijn Mercedes
sterk op dreef in een spannend ge-

NORRKÖPING - De teleurstelling droop na af-
loop van Schotland-GOS (3-0) van het gezicht bij
trainer Anatoli Bisjovets. „We hebben het de tegen-
stander wel erg gemakkelijk gemaakt", meende de
bondscoach van het Gemenebest van Onafhanke-
lijke Staten, dat in Zweden voor het laatst met deze
groep spelers aantrad.

Klaus Ludwig poetst
Mercedes-ster op

Kegeldames in
EK-finale
PESSARO - De landskampi^
kegelen dames, SKC KegelvrU"
'69 uit Kerkrade,. is goed gest*
in de Europese kampioenscM
pen voor clubteams die in PeS
ro worden gehouden. Het vie''*
Anja Wetzelaar (707 hout), B05*
lia Ruggiero (712 hout), Mir*
Serree (713 hout) en MarionB*:
rends (720 hout) plaatste »£voor de finale die morgen Pl^vindt. Naast deKegelvrung (*",
hout) wisten eveneens GW "'frath (3011), Roberto Pess31

(2901) en Joker 86 Luxemb*
(2764) zich te plaatsen. De h^
van SKC Kegelvrung'69 W
nen vandaag aan hun titelstflJ ,
Viscaal mist
competitiestart
BRUSSEL - Eric Viscaal rnjf
de eerste drie wedstrijdenvan,jd(
komende Belgische competll
De Oranje-international, °P,JJ
loonlijst bij AA Gent, wer.
het sportcomité van de Bj*
sche voetbalbond voor die o k]
geschorst. Viscaal had na afl"1
van de bekerwedstrijd AA Ge 1
FC Antwerp aanmerkingen T
de leiding.

Dales bezoekt
fans en politie
GÖTEBORG - Minister D^jfc
van Binnenlandse Zaken n^Vgisteren, enkele uren voor X
derland-Duitsland, een bez 'L
gebracht aan de Nederlandse Pja
litiedelegatie in Göteborg. D ij,
bij sprak zij haar waardering Jbvoor de ondersteuning ie jj*i
Nederlandse politic Zwe V
biedt bij het opvangen en °eK
leiden van de supporters , (JOranje. Na het bezoek aan ' Vhoofdbureau van politic 1
Dales zich onder deNederla"V
supporters in de biertent vla ,£r,het Ullevi-stadion. De min'V
kreeg daarbij een staande ov
van het Oranje-legioen.

Kind gedood bij
voetbalwedstrijd
LISSABON - Bij een voe^twedstrijd om de beker van - , t
gola heeft bij supportersre'
een kind de dood gevonde^JÜ
de wedstrijd voor de voorro
tussen Sagrada Esperanca
Lunda-Norte en Primeiro
Agosto raakten de supporters
beide kampen slaags toen ■scheidsrechter in de 80ste ,1
nuut bij de stand 2-2 een s%lk
schop toekende aan Primeir° A
Agosto. Volgens het PorWê^.persbureau Lusa opende dejP^J
tic daarop het vuur en werd k
kind dodelijk getroffen.

Lewis moet
keuze maken
NEW ORLEANS - Door de * .
zigingen in het OlympischeJ*^ »tiekprogramma, die deze * g^
zijn doorgevoerd, zal Carl L. .. ,j*
éénvan devier onderdelen * ep.,T
op hij van plan was uit tek° g^ijL
moeten laten schieten. tus-j^
moet nu een keuze maken .^
sen de 200 meter en het versP 1

gen. Door de wijzigingen f $Zop 8 augustus tussen de --jlj.jp- .J:van de 200 meter en het versp^"1*gen nog maar eren marge
slechts tien minuten. LeW' s
niet welk nummer hij zal ' t. j
schieten, maar dat zal _j[jf
waarschijnlijk de 200 meter (
omdat het verspringen tot dg.
voriete bezigheden van de fg. ;
rikaan hoort en hij het were' .^ j
cord van zrjn landgenoot 'jj \
Powell wil overnemen. j 1
komt in Barcelona in elk é ,$
op de 100 meter en 4xloo me ;
uit. |

ek-stipjes
Belangstelling

Jan Eriksson mag zich sinds ;*
twee rake kopballen in bulL^.landse belangstelling verheug
De 24-jarige Zweedse verde
ger, semi-prof bij IFK Nort*c
ping, wordt gevolgd door >

Kaiserslautern. Landgen
Ronnie Hellström stond bU e
Duitse club jarenlang onC'elner-lat en fungeert als tussenp
soon. t.
Eriksson was zelf het meesi v^baasd over zijn gelijkmaker
gen Engeland.
„Alleen op hoekschoppen . i
Anders Limpar had ik getral'rZ.niet op die van Stefan SchW^
In vijfjaar competitievoetba f
Zweden heb ik pas vier «^raak gekopt, nu in drie weds
den twee keer."

Gijzeling
Het EK-virus is ook doorgedr°deIgen tot binnen de muren vaIJ.oe-gevangenis in Dessau in de v
gere DDR. ,$e
Een tot levenslang veroordee g
man nam woensdag een an
gevangene onder bedreiging
een kapot geslagen fles in gy
ling. .. cel|
Zijn eis: een tv-toestel in z)Jnvol-
Om het voetbal te kunnen v
gen.

Contract.
FC Köln heeft de 31-jarigeV^se verdediger Kim Chris
gecontracteerd.
Bröndby zal een transfersom . pj
ruim 220.000 gulden ontvanë .^het jaarsalaris van Christofte
in Keulen ruim twee kee
hoog.

vecht met de Venezolaan Johnny
Cecotto. De BMW-rijder moest in de
vier ronden lange wedstrijd over
honderd kilometer beide keren zijn
meerdere erkennen in Ludwig.
Honderdtienduizend toeschouwers
rond de oude 'Ring' genoten van
spectaculaire autosport.

In de eerste race nam Johnny Ce-
cotto vanaf pole-position de leiding.
Gedurende de tweede en derderon-
de lag Luwdig aan kop. De Fin
Keke Rosberg eindigde met zijn
Mercedes als derde.
Na de start van de tweede race raak-
te Ludwig even van de baan, waar-
na hij vanaf een vierde plaats moest
terugkomen. Rosberg nam vervol-
gens de koppositie over van Lu-
dwig en raakte in een hevige strijd
verwikkeld met Cecotto.

Op de 'Döttingerhöhe' besliste Lu-
dwig de strijdwederom in zijnvoor-
deel en verwees Cecotto en Rosberg
opnieuw naar respectievelijk de
tweede en derde plaats.

Voor Audi draaide de elfde en
twaalfde manche in het toerwagen-
kampioenschap uit op een debaac-
le. Na een wedstrijd in de achter-,
hoede van het veld moesten Frank
Jelinski en Hans-Johachim Stuck
beide keren opgeven.

Frank Biela eindigde in het mid-
denveld. Met twee vijfde plaatsen
scoorde Kurt Thiim niet genoeg
punten om de leiding te behouden.
Klaus Ludwig is de nieuwetitelkan-
didaat.

Kantoor
tribunebouwer

opgeblazen
BASTIA - Zes weken na de ramp
in het stadion op Corsica is in Bas-
tia het kantoor van Socotec door
een explosie vernietigd. Het bedrijf
was verantwoordelijk voor de bouw
van de noodtribunes, die kort voor
de wedstrijd Bastia-Marseille in de
halve finales van het Franse beker-
toernooi instortten. Bij die ramp
kwamen vijftien mensen om het le-
ven. Meer dan duizend toeschou-
wers raakten gewond.
Volgens de politie op Corsica is de
explosie door een bom veroorzaakt.
Er ontstond flinke schade. Er waren
geen gewonden. Niemand heeft
zich nog verantwoordelijk gesteld
voor de aanslag, die volgens de poli-
tie te maken heeft met de ramp in
het voetbalstadion.
De plaatselijke directeur van het
bedrijf Socotec en de verantwoor-
delijke uitvoerder van het werk
bevinden zich reeds enige tijd in
hechtenis op beschuldiging van
dood door schuld.

Nederlanders houden zich afzijdig tijdens bikkelharde confrontatie
Duitse fans slopen binnenstad Göteborg

GÖTEBORG- Duitse voet-
balsupporters
hebben gister-
middag de
Avenyn, de uit-
gaansstraat in

het centrum van Göteborg, ge-
sloopt. Een groep van onge-
veer zevenhonderd vandalen
richtte schade aan die in de
vele tienduizenden guldens
loopt. Vier mensen, onder wie
een politie-agent, raakten ge-
wond.

De politie werd volkomen verrast
door het plotselinge geweld van de
Duitse supporters. De op hol gesla-
gen horde trok als een orkaan door
de binnenstad, waarbij vooral de
terrassen waar Nederlandse suppor-
ters feestvierden, het moesten ont-
gelden. Al het meubilair en het
glaswerk werden met de grond ge-
lijkgemaakt.

Beangstigend
„Het was een gecoördineerde ac-
tie," zegt Hans van Vlokhoven, sup-
porterscoördinator van de KNVB.
„Ik heb zoiets nog nooit gezien. Het
was beangstigend, temeer omdat
het zo onverwacht gebeurde."

De Zweedse politie had enkele mi-
nuten nodig voordat alles was geor-
ganiseerd om het supportersgeweld
te beteugelen. Daarna kwam het tot
een bikkelharde confrontatie. De
politie maakte daarbij op beschei-den schaal gebruik van traangas. De
Duitsers rukten de straatklinkers
uit de grond, staken vuurpijlen af
en gooiden een bommetje. Binnen
een half uur had de politie met be-
hulp van honden de situatie weer
onder controle.

De Duitsers werden in kleine groep-
jes het centrum uitgedreven, waar-
na de aangeslagen Nederlandse
kolonie aanvankelijk aarzelend,

" Duitse supporters maken het centrum van Göteborg onveilig. Foto: ANP

maar later toch weer uitbundig ver-
der kon feesten.

Het was overigens aan het Oranje-
legioen te danken dat het centrum
van Göteborg geen compleet slag-
veld werd. Op een enkele heethoofd
na hielden alleNederlandse suppor-

ters zich volkomen afzijdig van de
schermutselingen, waardoor verde-
re escalatie kon worden voorko-
men.

Slaags
In de nacht van woensdag op don-

derdag, na de wedstrijd tussen
Zweden en Engeland, kwam het in
Stockholm tot rellen op grote
schaal.

De politie hield 64 personen aan. De
meeste supporters werden opge-
pakt wegens het verstoren van de

openbare orde en dronkenschap in
het openbaar.
Zweedse en Engelse jongeren raak-
ten in verschillende delen van
Stockholm slaags met stokken, fles-
sen, vuisten en voeten. Zeker zes
personen moesten met verwondin-
gen worden opgenomen.
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'De voetballerij is te serieus geworden '

# JurgenKlinsmann,
een van de weinige
Duitse spelers die
volgens Berti Vogts een
voldoende haalden,
achtervolgt Ruud
Gulit. Foto: REUTER DOOR HENRI VAN DER STEEN

STOCKHOLM - Hij bekijkt het EK
niet zonder verbazing: falende spit-
sen, scorende spitsen, transferprij-
zen die per wedstrijd met miljoenen
zakken of stijgen, coaches die een
hartverzakking nabij zijn, genadelo-
ze media, stress, stress, stress. Ralf
Edström vindt de voetballerij wat te
serieus geworden. „Bij de Duitsers
mochten de vrouwen niet in het ho-
tel. Ongelooflijk! In mijn tijd was
dat wel anders. Kon je het een paar
uur voor de wedstrijd nog lekker
doen. Ja en dan nog speelde ik een
paar uur later een berepartrj". Ralf
Edström was een prachtig voetbal-
ler. Zijn timing en koptechniek
waren ongeëvenaard, met de linker-
voet kon hij toveren. De Zweed
stond ook bekend als buitenge-
woon sympathiek en intelligent;
een jongen die altijd heeft geweten
dat er meer is tussen hemel en aar-
de dan het scoren op een voetbal-
veld.

Die jongen is niet veranderd. Ed-
ström (40) volgt de voetballerij nog
op de voet, als verslaggever van de
Zweedse radio. Hij is nog altijd ma-
teloos populair in zijn geboorteland,
de spits die in zrjn eerste acht inter-
lands zeven goals maakte met het
hoofd en op zijn eerste WK vier
keer scoorde met de voet.

Miljonair
Was hij tien jaar later geboren, Ed-
ström zou veelvuldig miljonair ge-
worden zijn met zijn talenten. De
Zweed bekijkt de zaak toch anders.
„Stel dat ik tien jaar eerder geboren
was! Dan had ik gespeeld in een tijd
dat er nog maar weinig werd be-
taald. Geld is niet alles. En ik heb
van het geld dat ik met voetbal ver-
diend heb een mooi huis gekocht en
een zomerhuis. Wat wil je nog
meer? Jonas Thern gaat bij Napoli
bijna drie miljoen gulden per jaar
verdienen. Brolin en Limpar verdie-
nen ook veel, prima. Maar je hebt

GÖTEBORG -
Marco van
Basten speelde
tegen Duits-
land bevlogen

!.x ■ als zelden eer-« Oranje. Na afloop dank-, J Zljn teamgenoten voor;C°°ie avond. „Het is een
*Ut_n om in zon Ploeg te|e Jen spelen. Ik ben blij met
ün oelpunten, de overwin-
:lftal 6tl- met het Nederlands
ii-n,; k ben blij onderdeel te

dit team."
'l d'asten feFSte helft"- zo blikte Van
hpeelrt

erug, „hebben we erg goed
tart m' We kenden een prachtige
Ver. Ja de rust hebben we het
ehaM"oejlyk gehad. Dat is geen
*-> 2pp Duitsland beschikt over■ Wii h

goed team- Het is logisch
jftd jM*f* duel niet van begin tot

tiopt bunnen controleren.
6<lerepn alleen waken dat niet"^tbnü ,Voor zichzelf de tactiek
j °ePalen."
-ei.bljfj 11^ voegde er aan toe: „Ik

f} onze positieve instelling
*e'liei Pcl°ond is. Als een van de

anden spelen wij altijd
M ditend- Door gebrek aan geluk
Stater. n°g niet tot opvallende re-
Vw fZ leid' Vanavond zat alles
■% ■? "e°ben bewezen zeer sterk

"Het
\« eni.ge probleem tot nu toe**oórd 2ei Koeman, „dat we niet
Nitio ■ Nu lukte net weL Vooral
eeerleel is neel g°ed gespeeld.

k1(*»l in6 helft hebben de Duitsers
i* fu t3ar acnter ons aan gelopen.
-^en adden we ruimer voor

% vjl staan dan met 2-0. Daarna
Vst even in de problemen ge-
Whc elukkig hebben we ons ophersteld."

N). le is volgens Koeman dicht-
SrÜUf moeten we de Denen na-
%ben niet onderschatten. Ze
[ati j.. Frankrijk verslagen, het
r^lit anders °f ze moeten over
C fefl^ beschikken. Maar als men
**t ft**- bekijkt, is het gewoon zo

chikt "^anc over meer kwaliteit

Sst
*$rste cle Boer speelde gisteren zijn
-Sr. Bi op het EK. Door
?M(j essure was hij eerder buiten
Ht'^ebleven- ..Even heb ik ge-
Hiel- yerklaarde de Ajacied, „dat
L°°r k veredelde toerist zou zijn.
*in p racht- en looptrainingen ben
v^nditie gebleven. Ik denk dat

*-Sje kaXond goed is gegaan, vooral
**H Vri*nkt dat ik ruim twee we-'Jwel niets heb gedaan."

'Ik reken erop dat wij Nederland in finale weer tegenkomen'

Berti Vogts bedankt Schotten
Thomas Doll zocht in de snelle tref-
fer van Frank Rijkaard de oorzaak
achter al het onheil voor zijn ploeg.
„Zon doelpunt valt echt maar één
keer in de honderd jaar."

Zondebok
„Na de vroege achterstand hadden
we problemen, in de tweede helft
zijn we sterk teruggekomen. Dat
geeft hoop voor het duel tegen Zwe-

den. De komende dagen moeten we
ons weer opladen," aldus de voor-
malige DDR'er Matthias Sammer.
Voor Manfred Binz waren de eerste
minuten een kwelling. De libero
van Eintracht Frankfurt keerde na
de rust dan ook niet meer terug.

Niemand van zijn.ploeggenoten wil-
de hem na afloop als zondebok aan-
wijzen voor de dramatische start
van de wereldkampioen. „Hij zet

zich wel over de wissel heen,"
meende Andreas Möller. „Ik zal me
de komende dagen persoonlijk om
hem bekommeren."

Jupp Heynckes, de voormalige trai-
ner van Bayern Munchen, plaatste
enkele scherpe kanttekeningen bij
het optreden van de Duitsers. „De
Duitse ploeg heeft zich weliswaar
na de eerste helft enigszins hersteld,
maar iedereen heeft gezien dat Ne-

derland voetbal speelt zoals het
hoort te worden gespeeld."

Franz Beckenbauer noemde de ne-
derlaag niet dramatisch. De coach,
die de Duitse ploeg in 1990 in Italië
naar de wereldtitel voerde alvorens
afscheid te nemen, ziet de Duitse
ploeg nog steeds als favoriet voor
detitel. „Ik ben er zeker van dat de
ploeg de druk tegen Zweden aan-
kan en volgende week in de finale
staat," aldus 'der Kaiser'.

GÖTEBORG -
Met superlatie-
ven omschre-
ven de Duit-
sers het Neder-
landse spel,

het grootste dankwoord ging
echter uit naar Schotland.
Bondscoach Berti Vogts be-
dankte de Britten voor hun
steun. De nederlaag van het
Duitse elftal tegen Nederland
had geen negatieve gevolgen,
omdat Schotland de 'helpende
hand toestak door rivaal GOS
met ruime cijfers te verslaan
(3-0). „We zijn ongelukkig ge-
start en dan wordt het altijd
zwaar," reconstrueerde de ge-
blesseerde verdediger Guido
Buchwald de duidelijke ne-
derlaag van zijn team.
„We kwamen moeizaam in ons spel,vooral omdat Nederland zo snel
twee keer scoorde. In de tweedehelft hebben we in elk geval laten
zien, dat we ons tegen deze tegen-
stander ook staande kunnen hou-
den."

" Ralf Edström in de tijd dat
hij als spitsfurore maakte by
PSV. Foto: COR EBERHARq

tegenwoordig ook heel middeln.
ge spelers diemiljonairworden. Dajj
vind ik wel raar."

Hij is trouwens al blij gezom
zijn. „Ik ben in '77 bij PSV ge*-
vanwege m'n rug. Driejaar geledeg
ben ik eindelijk geopereerd; jpc;
bleek een hernia te hebben gekrê^'
gen van al die duwtjes, die ellebo-
gen, dat steeds weer hard neerko-men op de grond."

De kraker hield hem jaren op 4been. Zo goed zelfs dat Edström _$aPSV weer begon te voetballen bft'IFK Göteborg en vandaar nog maaV
eens aan een buitenlands avontuur1
begon, bij het Standard Luik va _
Ernst Happel, met Gerets, Haan ë.n
Tahamata als ploeggenoten. In '$_.
was het (bij Monaco) definitief ëe*-daan met zijn loopbaan: kapotte
kruisbanden.

Bijna tien jaar leeft Edström nu zij»
tweede leven. Het verhaal vertelt hiy
met ontwapenende, on-Zweedse
openheid. „In '86 ben ik gescheidei.
van Ingela. Ik kreeg anonieme brie-
ven van een vrouw die schreef dat
ik het met haar gedaan had. Dat
was wel zo, maar de afspraak was"
dat het bij die nacht zou blijven.
Het was geen liefde, het was span-
ning zoeken. Enfin, Ingela en ik zijn
gescheiden, maar ik ben niet lang
alleen geweest. Ik kan niet alleen
zijn, ik moet mensen om me hhen
hebben. Misschien komt dat do_T al
die jaren dat je als voetballer aan-
dacht heb gehad, je was altijd het
middelpunt. Ik ben dus snel her-
trouwd, met Karma. Kijk, dit is ze."
Hij laat een foto zien van een ver-
blindend mooie vrouw, 28 pas, in-
middels moeder van hun dochte.r_e
Gabriela van drie en bijna-moejqjr
van een tweede kind. .
Vreemd leven
Met ex-vrouw Ingela (die voor hüo
zoon Pierre en dochter Jes_is.e
zorgt) is de band inmiddels w.eerstevig aangehaald; beiden hebben"
toch eigenlijk altijd wel gewetéri
welk een vreemd leven men leidt iri
de topsport. Voetbal is, in zeker op*
zicht, een wereld van geld, drank«sp
vrouwen. De kopper van weleer er-
kent dat. „Na de wedstrijd moet_j«
toch een whiskeytje kunnen druk-ken, dan moet je de spanning wgg
kunnen laten vloeien. Ik ben ook
nooit een voetbal-idioot geweest dj*;altijd en eeuwig alleen maar aajj
voetbal dacht. Goed voetballenkim
je ook alleen als je met elkaar ku__4
lachen, als er ook ontspanning
Waarom geen sex voor de wed-
strijd? Geen uur natuurlijk, maar
even, voor de ontspanning."

Hij mist de kleedkamers, zoals sMe
oud-spelers. „De gekke dingen, die.
sfeer, de geintjes, de vriendschap
Ik heb nog altijd contact met Huub
Stevens, met Riedl, een Oostenc_r
ker uit m'n trjd bij Standard, met
Sigurvinsson en een stuk of twee,
drie Zweden. Dat valt toch tegect,
als je zo lang gespeeld hebt. ■ Ik.kwam Bobby Moore tegen met wisik in het wereldelftal gespeeld befej
hij kende me niet meer. Dus steld*
ik me voor. 'Ah, Edström'. Nu ont-
moette ik hem weer, hij zit hier ook
in het hotel. Kent hij me weer niet!
Met Beckenbauer hetzelfde: diekeek me aan of ik een supporter
was. Op het WK van '74 stonden vy*
tegenover elkaar, later heb ik ra«t
Standard tegen hem gespeeld tae»
Beckenbauer bij Cosmos voetbalde.
Hebben we na de wedstrijd nog e^p
tijd staan praten. Ik heb me dus
voorgesteld, maar toen ik hem latej
weer zag, kende hij me weer ni^t!Vreemd is dat toch. En je maakt hét
altijd mee bij Duitsers en Engelsen»
heel typisch."

Ook Sittard juicht mee

Geschokt
Berti Vogts feliciteerde zijn collega
Michels, maar vergat de Schotten
niet. De kleine coach wees op het
snelle eerste doelpunt. „De vroege
treffer heeft mijn team geschokt.
Het wegvallen van Buchwald enReuter zal daarbij zeker een belang-
rijke rol hebben gespeeld. Blijkbaar
hebben we in de eerste twee duels
teveel krachten verspeeld. In de
verdediging werden onnodige fou-
ten gemaakt. Daarnaast heeft Ne-
derland gewoon een prima wed-strijd gespeeld."

Verdiend
Berti Vogts vond dat Oranje het ap-
plaus had verdiend. „Het is een
ploeg met prachtige spelers. Helaas
heb ik me gestoordaan de instelling
van mijn spelers voor derust. Daar-
door had ik geen tijd te genieten
van het spel van Nederland."

Oranje ook veel aanhangers in onze
provincie. Een groep uitzinnige fans
uit Sittard liet op overduidelijke wijze
blijken de weg naar het stadion ge-
vonden te hebben, zoals het grote span-
doek links op de foto overduidelijk
aantoont. Foto: REUTER

" Het Nederlands elftal werd gister-
avond in het Ullevi-stadion van Göte-
borg door ongeveer vijftienduizend
landgenoten ondersteund. Uit alle
windstreken van ons land waren de
Oranje-aanhangers naar Zweden ge-
reisd om de kraker tegen Duitsland

live mee te maken. Spijt zullen ze niet
gehad hebben. De 3-1 overwinning
van de Oranje-mannen zorgde voor
een uitgelaten stemming op de tribu-
nes. Op zijn laatst na het bezoek aan
Limburg, drie weken geleden in de
Baandert tegen Oostenrijk, heeft

ek in cijfers

*'6 Se£n 3 2 10 5 4-2
"1 marken 3 1113 2-21,1 Vel Jk 3 0 2 12 2-3
e{ and 3 0 2 12 1-2

"'*at<!«n en Denemarken ge-, *l voor halve finales.
I°*oEP2

Schofiland-Duitsland 3-1otland-GOS 3-0

I {Sgjjd 3210 5 4-1SS 3 1113 4-400s and 3 10 2 2 3-3
3 0 2 12 1-4

"l*at 'an<> en Duitsland ge-
Sl voor halve finales.

J^ve plNales

Ced!* 20.15 uur:6den-Duitsland
N>«|ag 20.15 uur:

and-Denemarken_ aS 26 juni 20.15 uur:

topscorers
%in fr Brolin, Eriksson enchge'iJrlen 2; Rijkaard, Wit-
£<\ rT^Stay, McClair, McAllis-
>sw rovolski, Klinsmann,>tfüp . Riedle, Effenberg, El-lV^^arsen en Platt, allen 1.

I
*lQchten over de
''"'ging op

ZQterdag?

JJeldaii ,
,een het hoofdkantoor

I 045-739911
8 en 12 uur.

„Na de wedstrijd", zei Vogts, „heb
ik mijn spelers voorgehouden dat
iedereen elkaar in het leven twee
keer tegenkomt. Ik reken erop dat
we Nederland in de finale weer
zien. Dan hebben we wat goed te
maken."

Vogts vond dat zijn ploeg in de
tweede helft heeft laten zien goed te
kunnen voetballen. „De gelijkma-
ker is heel dichtbij geweest. Eén
helft goed spel is echter te weinig.Over de hele wedstrijd genomen
hebben slechts Hassler, Klinsmann
en Heimer voldaan. Om Europees
kampioen te worden moeten elf
spelers een topprestatie leveren."
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Marco van Basten prijst Oranje Buud Gullit: 'Alles zat mee'

'Een voorrecht om in
zo'n team te spelen'

Ralf Edström
blijft lachen
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Auto's

-Wij betalen ’5OO,- tot
i ’20.000,- voor uw AUTO

met vrijwaring. 045-423063
Te k. BMW 320 i bwj. '84,
verlaagd, lm velgen,: ’ 12.000,-. Tel. 045-729902
Te k. BMW 325i, 6-'B7, ver-

■ laagd, recaro interieur,
; ’ 21.500,-. Tel. 045-729902

Te k. Citroen VISA super E,: bwj. '83, APK apr. '93, vr.pr.: ’ 1.750,-. Tel. 045-314373.
Ford ESCORT 1.6 GL auto-

i maat, m. '84, in abs. top-
conditie, ’5.750,-. Winter-
str. 1, Heerlen.
Te k. Ford FIËSTA XR2, i.z.
g.st., 76.000km, bwj. '85,
APK tot 4-93. 04404-1384.
Te k. ESCORT 1300 bwj.
'84, i.z.g.st., Dr. A. Kuyper-
sfr. 76, Brunssum. Honda PRELUDE, automa-
tic, '81, zeer mooi, ’ 3.500,-.
Tel. 045-226433
Te k. Honda CIVIC 15i 16V: aut, stuurbekr., bwj. 11-90,

■ 4.000 km, wegens omstan-
digh., 04492-4256.
Te k. Honda ACCORD bwj.
'81, pr.n.o.t.k. Tel. 045-
-217355.

! Te k. Honda ACCORD 2.0
EX. bwj. '89, kl. rood, 4-drs,

1 nw. sportv. en banden, radio
cass., centr. slotvergr.,

stuurbekr., electr. ramen,
get. glas, noten stuur en
pook, i.st.v.nw., mr. diesel

I mog. Tel. 046-740382.
Te k. Nissan CHERRY 13
GL model '83, 3-drs.,
’2.650,-. Tel. 046-522132.

Opel KADETT bwj. 9-'B2, pr.
’2.500,-. APK '93. Tel.
045-752706.
Te k. Opel KADETT 13 LS,
bwj.'B7, in nw.st., vr.pr.

’ 13.750,-Tel. 045-272802
Te k. Toyota CARINA 1600
DL, bwj. 79, APK nov. '92,
trekh., i.g.st., vr.pr. ’1.500,-
Tel. 045-314373.
Te k. T.R.6 Triump rood, bwj
'69, ’ 12.500,-. T.R.4 groen,
bwj. '65, ’16.500,-. Steiner
in Baexem. Tel. 04748-2979
of 1268.

Sloopauto's
Wij geven U de HOOGSTE
prijs voor Uw auto, sloop- en
schade-auto. 045-228398.
Te k. gevr. SLOOP- en
schade auto's, tev. in- en
verkoop gebr. auto-onderd.
A. Körfer. Tel. 045-229045.
RAPIE Stiba lid vraagt loop-
sloop- en schadeauto's, met
vrijwaringsbewijs. Locht 70,
Kerkrade. Tel. 045-423423.
Te k. gevr. sloop- en
SCHADEAUTO'S. Autoslo-
perij Marxer, 045-720418.
Te k. gevr. SCHADE- sloop-
en loopauto's, en verkoop
gebr. auto-onderdelen Joep
Wolters. Tel. 045-411480.
Te k. gevr. loop-, sloop- en
SCHADE-AUTO'S de hoog-
ste prijs van Limburg. Tel.
046-519637/046-512924
Een PICCOLO in het Lim-
burgs Dagblad helpt u op
weg naar snel succes. Bel:
045-719966.

Bedrijfswagens
ll*IH ■■■ -.I ■ ■■■■■■I— ■Ml- ■ .

Verboom Bedrijfswagens

' Mercedes 507 Diesel met laadklep 1988
i1 Mercedes MB 100Diesel gesloten 1990

Mercedes MB 100 Diesel 1989, VW Transporter Diesel gesloten 1987/1990. VW Transporter Benzine gesloten 1981
VWLT 28 open laadbak benzine 1983
VWLT 28 autotransporter benzine 1980
Renault 100 D verhoogd gesloten 1990
Peugeot J9benzine met huif 1982■ Mitsubishi L3OO diesel verlengd gesloten nieuw
Landrover benzine met gas 1983
Renault Expresse diesel gesloten 1988- Ford Escort courier benzine gesloten 1986: Renault R4/F6benzine gesloten 1984
Nissan Vannette benzine 1989
VWLT 28 diesel gesloten 1988

Uit voorraad leverbaar Anssens aanhangwagens
van 600 kg tot 3.500 kg.

Wijngaardsweg 628, 6412 PJ Hoensbroek.
Tel. 045-222455 of 720654

MERCEDES 814, 7,5 ton, _ . . . \j opbouw-iaadiift, bwj. '86, Onderdelen/ace.
i weinig km's; Fiat Ducato's:' ZZ "ZZZ „,_.„ „„i,„~l*„' Bestelw. '88 benzine, '89 Ln,VnRAMn9

PN Pi«^odiesel chassis-cabine '89 AUTOBANDEN Passartweg;S BaSn^tobedriff 39. Heerlen. 045-222675.
I Heerlen. Tel. 045-724141. Aanhangwagens

' MITSUBISHI L3OO bestel, Te koop MOTORTRAILER
grijs kent., km.st. 90.000, voor -| motor, 2 mnd. oud,bwj. 1980, pr. ’2.300,-. Tel. met torsie-as. Tel. 045--na 17 uur 045-229367 726542 na 18.00 uur.

Motoren en scooters

Motorverzekering???

Vlieg met hetIpostkantoor.
r" i i

BUDGET/viR *^=> \
VLIEGTICKETS

I

retour vanaf retour vanaf !
i

Europa Verre Oosten

Malaga f 365,- Bangkok f 1.395,-
Antalya f 395,- Delhi f 1.425,-
Corf u f 395,- Colombo f 1.450,- 1
Faro f 395,- Beijing f 1.865,-
Madrid f 515,- Sydney f2.450-, Aviv f 565,-- Afrika

New Vork f 735,- Cairo f 765,-
Calgary f 1.150,- Dakar f 1.320,-
Los Angeles f 1.365,- Johannesburg f 1.825,-
MexicoCity f 1.545,- Seychellen f2.265-, f 1.681,-
Rio de Jane.ro f 1.900,-
Buenos Aires (B) f 1.965,- (B) = vertrek vanaf Brussel

Kloosterwandstraat 6, Roermond, tel. 04750-72888 of
Honigmanstraat 42, Heerlen, tel. 045-711211

■ ■

DUITSLAND Saarburg/
Hunsrück T.h. 6-pers. sta-
carav. D/WC/TV op vak.
park. Juni ’425,00 p.w. -
’675,00 2 wkn; 27/6 t/m
11/7 ’898,00; 4/7 t/m 18/7

’ 998,00. Keijman Reizen,
08376-14130/ 14121.
Italië Gardameer/ t.h. 6-
pers. stacarav. op camp. dir.
aan meer. Juni en sept. v.a.

’ 285,00 p.w. - 3 wkn. huren
2 wkn. betalen; 4/7 t/m 18/7

’ 1.050,00. Keijman Reizen,
08376-14121 / 14130.
Te huur 4 a 6 pers ZOMER-
HUISJES en sta-caravans,
bosachtige omg. van de O-
verijsselse Vecht. Vrij Pony-
rijden en zwemmen. Tel.
05246-1229 Gramsbergen
Overijssel.

In Scheveningen, bij part. 3
min. van strand, gr. FAMI-
LIE-KAMER: 070-3545866.
Te h. ERMELO-Veluwe,
stacaravans, juni, 4-25 juli,
en na 22-8. 03410-16357.
Door annulering nog te huur
app. a.d. Costa BRAVA van
4-7/18-7 en na 1 aug. Tel.
046-740264.
ZEELAND Nieuwvliet te h.
6-pers. stacaravan D/ WC/
TV. Juni ’425,- p.wk. -2
wkn. ’675,-. 20/6 t/m 4/7
’798,-, 27/6 t/m 11/7

’ 898,-, 4/7 t/m 11/7 ’ 645,-.
Keijman Reizen 08376-
-14130/14121.
Piccolo's in het Limburgs
Dagblad zijn groot in RE-
SULTAAT! Bel: 045-719966.

Caravans/Kamperen

Uw vakantie begint bij BAR-
TELS Caravaning: 5 a 6 kg
gasfles ’ 49,95; camping-
gaz 2.5 kg ’ 79,95; blokbat
terijen 6 Volt ’2,95; Lalle-
man stoelen hoog model

’ 85,-; tv-antenne ’ 65,-;
Alkostab. ’460,-; tev. ca.
5.000 campingartikelen te-
gen lage prijzen. Importeur
van Caravelair, LMC Muns-
terland, Sprite en Predom.
Verkoop-verhuur-reparatie-
onderhoud alle merken en
schaderegelingen. Plm. 50
inruilers aanwezig. Bartels
Caravaning, Hommerterweg
256, . Amstenrade-Hoens-
broek. 04492-1870.
Te k. JAMET Canion vouw-
wagen 1990, geh. compl.
045-750834, na 18.00 uur.
Uw vakantie begint bij BAR-
TELS Caravaning. Gebr.
vouwwagens o.a. Alpen-
kreuzer Select, bwj. '87/'BB/
'89 type Alure '88/'B9/'9O; ty-
pe Duat bwj. '89; Camplet
GT bwj. '89 enz. Alle met re-
servewiel en oplooprem plm
50 inruil vouwwagens en
tourcaravans. Bartel Cara-
vaning, Hommerterweg 256,
Amstenrade/Hoensbroek.
Tel. 04492-1870.
Te koop KOELBOX 36 Itr.
220 V-12 V-gas; inbouwka-
chel butaangas; 12 V TL-
lamp. Samen ’175,-. Tel.
045-428683.

Te k. VOUWWAGEN, 4-
pers. i.g.st. met ace.

’ 1.250,-. 04493-3875.
Te k. CHATEAU 2 è 3 pers.,
bwj. '89 met nw. voortent.
Tel. 045-228398.
Te koop VOUWWAGEN 6-
pers., bwj. '88, i.z.g.st., vr.pr.

’ 3.750,-. Tel. 04754-84356
5-pers. caravan, merk
HOBBY te koop, z.g.a.n., pr.

’ 4.000,-. Tel. 045-727947
WILK Sport 320, '82, voort.,
ijsk. en kachel. 3-pers.,

’ 4.500,-. 045-720200.

Campers
Te k. camper HANOMAG-
HENSCHEL 4 a 5 pers.,
verh. dak, alle comfort, vr.pr.

’ 13.500,-. Tel. 04492-1100
Te k. CAMPER Renault
Traffic, bwj. '82, opbouw '90,
2-pers., grijs kent., div. ace.
oa. ijsk., gastoest., schoon-
en vuilwatertank, omvormer
12-220 Volt, 2 accu's, nwe.
banden, radio en auto is va-
kantieklaar. Vaste pr.

’ 13.500,-. Tel. 045-457624
Te koop: Kampeerbus VW
LT2B Benzine. Geheel me-
n omgebouwd in 1991, aan
boord: video, TV, TV-anten-
ne, radio/cass spelers etc.

’ 35.000,-. "LAVOME"
Weerterveld 37, Meerssen.
Tel. 043-650563.

Geïmpregneerde TUIN-
PLANKEN, palen, vlonder-
planken en damwand. Hout-
handel Jos Kuijpers, Holstr.
43, Margraten. Tel. 04458-
-1982.

Opleidingen
ANWB en Bovag erk. -Ver-
keersschool WISCHMANN
& Zn voor al Uw rijbewijzen,
motor, auto, vrachtauto, bus
trekker en oplegger, auto en
vrachtauto met aanhangwa-
gen, opleiding voor alle
chauffeursdiploma's. 045-
-321721 Landgraaf 8 en 10
daagse opleiding mogelijk,
25/6 start avondcursus
chauffeursdiploma. 20/6
start cursus gevaarlijke
stoffen.

Rijles
Uw RIJBEWIJS op Saba in
8 dagen via autorijschool De
Antillen; nu ook voor vracht-
auto en aanhangwagen. Inl.
04750-32428.
S.D.L biedt u aan: RIJBE-
WIJS A-B-C of D binnen 8
dagen op de Ned. Antillen,
vanaf ’ 3.500,- all in, garan-
tie en 100 % financ. mog.
010-4626668 of 4666535.

Mode Totaal
Te k. BRUIDSJURK nw. pr.
’3.000,-, iets aparts. Tel.
045-314154.

Bel de Vakman
SCHILDERS kunnen nog
diverse buiten schilderwerk
aannemen. 045-210020.
Hans LIPS voor timmer-,
dak en zinkwerk met garan-
tie. Vraag vrijbl. advies/
offerte. Bel 045-453818.
NEW LOOK BV Schaes-
berg. Gevelreiniging, uit-
kappen, voegen, steigerver-
huur. Tel. 045-312154 of
045-312709.
DAKCENTRALE Limburg,
gespecialiseerd in alle voor-
komende dakwerkzaamhe-
den zoals reparaties en ver-
nieuwingen. Gratis prijsop-
gave. Tel. 045-465285.
Voor al uw SANITAIR, gas,
water, cv., badkamers. Ook
aanleg. Tel. 045-441211
Van Leipsig GEVELRES-
TAURATIE: uitkappen,
zandstralen of chemisch rei-
nigen, voegen en impregne-
ren. Tel. 045-254992, auto-
tel. 0949-161-6202966.

Huw./Kennism.
VRIENDIN gez. om leuke
dingen te ondem., niet les-
bisch, 33 jr. omg. Heerlen.
Br.o.nr. B-1805 L.D., Post-
bus 2610, 6401 DC Heerlen.
Lesbsche vrouw 44 jr. zoekt
lesbische VRIENDIN voor
vaste relatie, tussen 45 en
55 jr. Br.o.nr. B-1809 L.D.,
Postbus 2610, 6401 DC
Heerlen.
Koopman 57 jr., zoekt
VROUW, nationaliteit onbel.
Br.o.nr. B-1821 L.D., Post-
bus 2610, 6401 DC Heerlen.
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f^ 1 t " 1FAMILY PARK |tobbejaanland
2460 Lichtaart (België)

tel: 09 32 14/55 78 11 - fax: 09 32 14/55 78 15

Gemakkelijk te bereiken:
Breda/Tilburg ►Turnhout ► Kasterlee
NL-Limburg ► E314 ► E313 ► Antwerpen Herentals-Oost 22
Eindhoven ► E34 ► Turnhout /Kasterlee 24

I Recreatietelefoon: 06 95 75 Code BJ: 828

Gratis premie
Vroom en Dreesma

V&D Heerlen - 045-717263
Të koop HONDA CB 250 N,
bwj. '79, i.z.g.st., vr.pr.| ’2.750,-. Tel. 04492-3148.

I Te koop SUZUKI GSX 600 F
bwj. '90, 11.000 km, pr.

’ 10.950,-. Tel. 045-222525
T«- k. HONDA 80l dOr F2,
bwj. '83, zeldzaam mooi, vr.

,' pr. ’7.000,-. 045-210072.
i. KR 600 R, bwj. '88, 100% in
i orde, niet mee gecrosst, vr.
! pr. ’7.000,-. Reet. Nelissen

' str. 15, Hoensbroek. Tel.j 045-216134.I Te koop HONDA CB 750 F 1; i.z.g.st. Pr.n.o.t.k. Tel. 045-
-463263.
1 . ■

BMW RBO/7, bwj. '79, prijs n.
dik. Tel. 045-416476.
Te koop KTM 300 Enduro
en Kent. 9-'9l, pr.n.o.t.k.

| 043-646764 na 18.00 uur.
> Te k. MOTOR XT6OO, 7 wkn
I oud, weg. aansch. grond.

Teh 045-258568

' Jb koop BMW R6O-5 bwj.
'70, tot. gerevis. 043-

-\ 616713.
YAMAHA XJ 650 kardan
bwj. '81, i.g.st., banden en
uftlaat nieuw, vr.pr.
’2.800,-. 0949-24171175.
Te. k. YAMAHA XTZ 750,
Super Téneré '89, in perf. st.
vr.pr. ’12.490,-. Tel. 045-
-716637 of 0932-11773058.
HONDA Magna V3O (500
cc) am. uitv., 7.300 miles, vr.
pr. ’8.500,-. 045-311511.
Te koop toermotor HONDA
CB7SOKZ i.z.g.st, pr.n.o.t.k.
Na 15.00 uur J. Frisostraat
23. Spaubeek, 04493-4928.

.(vergelijking.
nn verzekeringen!!!
3 en Maastricht 043-290580.
Te k. YAMAHA XVZ 1200
Venture radio/cass.ree,
40.000 mijl, bwj. '83, motor
verk. i.z.g.st, mr. mog.

’ 11.500,-. Tel. 046-518803
Te k. KAWASAKI ZL 1000
Elimenaitor, bwj. '90. Bel
tus. 18-19 u. 045-257195.

(Brom)fietsen
Ben je GESLAAGD kom dan
voor 'n mooie mountainbike
of bromfiets naar: Rens
Janssen, Ganzeweide 54,
Heerlen, tel. 045-211486
(Financiering mog. v.a.

’ 40,- per mnd.)
Te koop VESPA Ciao snor-
brommer, 4 mnd. oud, km.
st. 250, kl. groen, vaste pr.

’ 900,-; praktisch nwe.
snorbrommer Peugeot zwart
940 km, 3 wk. oud met ver-
zek. van ’3.400,- voor

’ 2.900,-. Tel. 045-727647.
Opa- OMAFIETS, dames-,
heren-, kinderfietsen. Tel.
045-257371. .__
Te k. VESPA Ciao, bwj. '91
en renfiets. Tel. 045-321231
Te k. SNORBROMMER wit,
merk Jawa; 1 jr oud, km.st.
560, ’ 800,-. 045-274763.
Te koop gebruikte FIETSEN
als nieuw. Anjerstr. 8,
Schinveld. Tel. 045-256719.
Te k. weg. ziekte Tomos
BROMMER autom. A35 DG,
3.500 km gelopen m. verz.,
pr. ’ 1.250,- 045-428686.
Piccolo's in het Limburgs
Dagblad zijn groot in RE-
SULTAAT! Bel: 045-719966.

Watersport/Surfen
Te k. BM 16 m2mahonie.
Buitenk. Epoxy glasmat,
binnenkant moet nog.
Compl. met gaffeltuig enz.
Koopje ’ 750,-; 4 mtr. ZEIL-
BOOT pol. onzinkb. trailer-
baar compl met zeilen, we-
gens tijdgebrek ’ 950,-. Tel.
045-742773.

Te koop SPEEDBOOT met
trailer Mopress, 4 mtr lang,
br. 1.60 mtr, motor 33 PK,

’ 3.250,-. Tel. 04499-3398.

■ Te koop KINDERSURFZEIL
met mast en riek, plm. 3 m2,
f 150,-. Tel. 045-259537.

Te k Zodiac RUBBERBOOT
met 20 pk Johnsson motor
en toebehoren, pr.n.o.tk.
045-455830, na 18.00 uur.
RUBBERBOOT 4-6 pers.,
geschikt voor 25 pk, event.
met motor. 046-334026.
Te k. varend WOONSCHIP,
18x4.30 m., 80 pk Kromhout
’55.000,-. Steiger 50, Sluis
Maasbracht, 04746-4046.
SURFPLANK Alfa met zeil;
1 surfpak O'Neill mt. 42-44
met schoenen; kindersurf-
pak. Alles z.g.a.n. met 2 jr.
garantie. Pr. ’ 1.250,-. Tel.
045-220465.

Vakantie en Rekreatie

Annulering
Luxe bus Spanje mcl. hotel
H/P, op 22 juni ’ 275,-, 26
juni ’ 399,-, 29 juni’ 350,-,
3, 6 juli’ 450,-, 10, 13 juli?- -’499,-, 17 juli ’ 599,-.

KRAS 077-737906.

Te huur appartementen in
! Centrum van mooi LIM-

BURG. Tev. logies en ontbijt
Kamers met douche en wc.
Tel. 04459-1644.

WADDENEILANDEN Texel/
t.h. 4-6-pers. stacarav. D/
WC/TV, juni ’ 345,00 p.w. -
’ 598,00 2 wkn.; 19/6 t/m 3/7
’698,00; 26/6 t/m 10/7
’798,00; 3/7 t/m 10/7

’ 598,00. Keijman Reizen,
08376-14121 / 14130.
ST. MAARTENSZEE bun-
galow, zwemparadijs vanaf
sept. weekend en midweek.
Tel. 02246-3109.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

(Huis)<
VOGELS, eenden, fazan-
ten, raskippen, duiven en
papegaaien. Alle hoenders,
hofdieren. Klein America
Achel(B) 09-32-11644489
De grootste KENNEL van
Limburg. Alle jonge ras-
hondjes. Meer dan 60 ras-
sen plus gar. en tatoeage.
Kl.America, Th.Watsonln 34
Achel(B). 09-3211644489
Zond, open maand, gesl.
HONDE-, kippen- en konij-
nenhokken vanaf ’ 195,-
Houtbouw Übachs, Eygels-
hovergracht 39, Kerkrade-
Tel. 045-460252.
Te k. BERNER-SENNEN
Pups plus teefje van 9 mnd.
Tel. 08866-2483.
Te koop wollige BOOMER
pups. Tel. 04958-95462.
Weg. omst. te k. DWERG-
POEDEL 5 jr. zeer rustig en
lief. Te bevr. na 18 uur: 046-
-522560.
Te koop langharige jonge
Schotse COLLIESPUPS, in-
geënt en ontw. 045-726184.
VADERDAG, vijvervissen-
dag. Bij aankoop van ’ 25,-
-of meer aan vijvervissen 5
goudvissen gratis. D.S.Z.
Fa. Otten en Zn. Dorpstr.
40a, Schinnen.

dieren
BOUVIERPUPS, kamp.af-
stamming, ouders HD-vrij, i
met stamb. en NBC koop- I
overeenkomst. 045-725480. i
Honde-kennels, Buitenvo- Ü
lières, Nachthokken, Konij- .
nenhokken, Aquaria in alle
maten. Dit alles leveren wij
uit eigen fabriek. Verder
hebben wij vijver-pompen,
follies vissen, vogels en alle
voeders in grootverpakking.
Dit alles vindt u bij:
"LAVOME", Weerterveld 37,
Meerssen. Tel. 043-650563.

Te k. BERNErTsENNEN-
PUPS van HD-vrije ouders
met stamb. Tel. 04254-2709
Te k. van part. zwarte BOU-
VIERPUPS met uitm. stamb
ing, en ontw. 04257-9200.
1 Perzisch KATERTJE 7
wkn. creme-wit-harlekijn (
met stamb., pap. enz. 1|
rood-wit kater 2V2 jr. per- .
zisch, 1 lapjespoes 1 jr. per- \zisch, 1 choc. wit poes, 6 jr.
perzisch. 045-273776.

Te k. nest kortharige Duitse ■STAANDERS. Paadweg 51, 'Hoensbroek. 045-222263. \
Te koop Franse BULLDOG,
met stamboom, alleen ser. i
gegadigden. 046-752879. I

In en om de tuin

Siersmeedhekken & Inrijpoorten
Hekken vanaf ’B9,- p.m; inrijpoorten vanaf ’ 1.229,- plm.
3 meter. Rechtstreeks van fabrikant, losse hekpunten &
krullen vanaf ’2,40. Verkoop uitsluitend zaterdags van
10.00 tot 17.00 uur. Veldstraat Oost 11A, Stevensweert.

Tel. 04755-1346 b.g.g. 03402-44662.

VIJVERFOLIE
’5,- per m2. Tuincentrum

Lou Peukens, Hoolstr. 62a,
Beek. Tel. 046-375189.

Vandaag nog modder en
zand, morgen GAZON.
Graszoden. Jawell. Tel.
045-256423.

SCHUURTJES, tuinhuisjes,
garages, hondenhokken,
vele afm. reeds v.a. ’ 195,-.
Houtbouw Übachs, Eygels-
hovergracht 39, 6464 GA
Kerkrade. Tel. 045-460252
Van maandag t/m vrijdag,
van 8.30 tot 17.00 uur, kunt
u uw PICCOLO telefonisch
opgeven. Tel. 045-719966.

ledere vrijdag, zaterdag,
zondag, maandag vanaf 21.00 u.

dansenvoor iets ouder publiek va. 25 jaar.
Zondag en maandag 10 consumptiebonnen ’ 17,-.

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

Tijdens Kermisdagen tot 03.00 uur geopend.

Wonen Totaal
In- en verkoop 2e HANDS
meubelen en antiek. Tel.
045-724943, Rotterdamstr.
80a, Heerlen.
Zoekt u 2e hands MEU-
BELS? veel keus, ook antiek
Kouvenderstr. 208, H'broek
Te k. BANKSTEL 4-1-1 zits,
Tweed; 2-zits rib; trapnaai-
machine; 25 st. inmaakgl.
Tel. 045-318526.
Prachtig eiken BANKSTEL,
3-2-1-zits, ’575,-. Na 17
uur 045-323830.

Te k. antieke messing
HANGLAMP (Engels); KTV
toestel met bruin hout omb.;
badgeiser 10 Itr. inhoud. Tel.
na 17.00 uur 045-226146.

Te k. 3 delig klass. eiken
kast, zeer mooi, ’ 650,-.
Tel. 045-225689.
Weg. omstandigh. ged. IN-
BOEDEL te k. Zat. 20 juni
a.s. v. 9.00-17.00 uur Ju^
deastr. 37, Heerlen.
Compl. WOONKAMERIN-
RICHTING: eiken kast, tv-
kast, tafel, lederen bankstel,
samen ’1.500,-. Tel. 045-
-444841.

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

Computers

Eurotransit: ’ 95,-
Eurotransit: ’ 95,-
Eurotransit: ’ 95,-
Eurotransit: ’ 95,-
Eurotransit: ’ 95,-
Eurotransit: ’ 95,-
Uw eigen tolk !!!

De voordeligste van Europa!!!
6-talige pocket-vertaalcomputer: Nederlands, Frans, Duits
Engels, Spaans en Italiaans (capaciteit 40.000 woorden/
zinnen!). Tevens calculator, tijd (alarm), kalender en me-
mobank (1 jaar garantie). Goedkoper kan niet!

Nu te bestellen met 'n Girobetaalkaart/Eurocheque bij:
HGP antwoordnummer 10286, 2400 VB, Alphen a/d Rijn.

Gebruikte stalen BUREAUS
Uitzoeken v.a. ’70,-. Tel.
045-422891.

TV/Vldeo
KLEUREN TV grote sorte-
ring vanaf ’ 65,-. Nieuwe
KTV's v.a. ’298,-, betaling
v.a. ’ 25,- p.mnd. Radio/TV
van Voorst, Ganzeweide 48
Heerlerheide. 045-213879.
Te koop SONY Handycam
type CCD-F34OE met koffer
en statief. Tel. 04451-2537.
Goede KLEUREN TV'S met
gar. grootb. Philips v.a.

’ 125,-. Meer dan 25 jaar
TV Occ. Centr. Geel, Gras-
broekerweg 25, Heerlen,
045-724760.
Kleuren TV's 8-12 kan. v.a.
’75,-. Afst.bed. v.a. ’125,-
-oa. Philips. Radio/TV
FRANK BV, Bokstr. 33
Heerlerheide. 045-213432.

Huish. artikelen
IJSK., gasf. ’95,-; wasau-
tom. ’175,-; diepvr. ’175,-
-wasdr. ’ 175,-. 045-725595

Kachels/Verwarming

KACHELS ’ 500,- zomer-
korting. Kachelsmid, Walem
21, Klimmen. 04459-1638.
KACHELS, keuze uit 200 st.
Jac. Köhlen, Rijksweg N.
104, Sittard. 046-513228.

Uitgaan
Café HAWAÏ dagelijks ge-
opend van 14.00-02.00 uur,
zondags van 11.00-02.00
uur. Dancing Hawai ge-
opend vrijdags en zaterdags
van 20.00-02.00 uur. Met
DJ Maurice Mocci. Moltweg
37A, Landgraaf-Kakert.
Tevens buffethulp gevraagd

Muziek ! 06-lijnen <S l

Geslaagd?
Ben je eindelijk klaar?

Dan nu naar Stalmeier voor een electrische gitaar.
Strat. model reeds vanaf ’ 298,-.

"KOOP BIJ DE MAN DIE HET OOK BEDIENEN KAN"

Donderdag koopavond
PIANO of vleugel? Kopen of
huren? De grootste keuze
bij Van Urk. Vraag offerte.
Bel 010-4363500. Van Urk,
Westersingel 42, Rotterdam
Te k. PIANO merk Yamaha
(lak zwart), bwj. '77, vr.pr.
’4.000,-. Inl. 045-351653.
Te koop goed onderhouden
Duitse PIANO. Tel. 045-
-316782.
BANDRECORDERS, ruime
keuze banden, nieuw en z.g.
a.n. Tel. 04499-3589.
Piccolo's in het Limburgs
Dagblad zijn groot in RE-
SULTAAT! Bel: 045-719966.
Als u ons voor 12 uur
's morgens belt, staat uw
PICCOLO de volgende dag
al in het Limburgs Dagblad.
Tel. 045-719966.

Kunst en Antiek
GEVRAAGD antieke meu-
bels. P. Cortenraad Riemst
(B) 09-32.12261156
Eikenhouten BIERVATEN.
J. Slenter, 04450-1550.

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.
De hoogste prijs voor oude
metalen IRIK oud papier en
metaalhandel, Papperjans
36, Heerlerheide. Tel. 045-
-212913 na 18.00 u. 253209
of 045-721535.
Wij kopen SINGLES, El-pees, Ceedee's, cassetjes,
spelcomputers met spellet-
jes, videorecorders met
banden, grote en kleine TV's
stereo en audio-apparatuur,
Walkman en Walkdisc, foto-
toestellen, tenten. Tel. 09-
-32.87786810.

Wij kopen alle mogelijke en
onmogelijke PORNOBOEK-
JES Chick, Candy, Tuk, Ro-
sie, Seventeen, S.M. en ho-
mo, ook de duurdere Plea-
sure, Color Climax, Private
enz. Tel. 09-32.87786810.

Diversen

Kerp Vaderdagtip
TWINNY-LOAD FIETSENDRAGER

Door consumentenbond als beste getest!!
* snelle en eenvoudige montage *

* geschikt voor elke trekhaak *
* leverbaar met hulpstuk voor dissel-montage *

NU ’ 265,- mcl. BTW

In de Cramer 31, Heerlen. Tel. 045 - 716951..Gebit gebroken? Tandtech-
nische praktijk HOONHOUT
voor nw. gebitprothese en
reparaties. Akerstr. N. 328,
H'broek 045-228211. Ook
's avonds na tel, afspraak.
* 'COSBY Show' stopt * Ak-
kemay zoekt het echte geluk
* Win Twin Peaks op video *
Het opwindende leven van
de kat * De groeipijnen van
Richard Krajicek * Deze
week in Vara TV Magazine *
slechts 1,60 gulden. Het
meest complete omroepblad
v. de best bekeken omroep.

Orginele PTT TELEFAX ty-
pe 304, 2 jr. oud ’ 1.500,-;
metaaldetector duurste uitv.
van ’ 2.755,- voor ’ 1.200,-
-3 uur gebr.; orgin. Zibro Ka-
min oliekachel ’300,-, kos-
ten 15 et. per uur; 2 electr.
kachels 2000 Watt ’lOO,-,
3500 Watt ’ 140,-. Tel. 045-
-727647.

Wij zoeken jonge DAMES
voor het poseren in vakan-
tiecataloges. Stuur uw reac-
tie met foto aan: DeY, Post-
bus 3055 6401 DN. Heerlen

Vrouwtjes
en meisjes zoeken voor
straks sexkontakt, vraag

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

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

ook het bed in willen. 75cpm

Vluggertje
Wendy beleeft een

heet hoogtepunt
06-9662 - 75 et p/m

Uitdagend
Vrouwtje zoekt een wild

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

Op zn Frans
Debbie: de eerste keer, Oh

wat lekker
06-9664 - 75 et p/m

06-9665
Hete meisjes willen sex-

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

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

Wie wil ze vasthouden.
Debbie's Sexdating maak 'n
afspraak met haar meisjes.

75 et p/m
06-350.222.23
**Gay Privé**

Ben je op zoek naar een
heet afspraakje met een

lekkere jongen? Of voor 'n
opwindend gesprek met een

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

sexafspraakje
met 'n meisje. Vraag haar

tel.nr. Bel 06-9502 - 75 cpm
Waar gebeurd,
echt live

06-320.327.01 (75 Ct.p/m)
Onderdanige jongens bellen

met strenge mannen
S.M. voor 2

06-320.329.99 (75 et. p/m)
Vanavond al een afspraakje!

altijd succes
Bel voor een leuke vriend(in)
Afspreekln 06-9533 75 cpm

Sex voor 2
(’ 1,- p.m.) Hete jongensen

meiden direct apart, draari
eerst 06-320 en dan

Telefoonsex .. 325.00
Limburgs onderonsje 32592

SM voor 2 .. 325.93

Privé/adressen!
heeft u zin in sex en bent u

op zoek naar échte privé-
adressen en telefoonnum-
mers? Draai dan snel
06-320.320.80 (’l.-P.m)

Homokontatf
Zoek je 'n hete jonfi

06-320.330.18 (75_Ct_E^
06-9511

Duik in bed met 'n hete
vraag haar tel.nr. -J^Z^

Vrije meiden
zoeken regelmatig

sexcontakt u
06-320.320.55 (7^CtjV

Evelientje t
toen ze haar rokje lic*

zakken... 06-9530-7E>f 'Tió ta'° 'Pascale bovenop o" ?

KeukenseX ;
Bel 06-9602 -ZJS^y t

Slippertjes ,;
meisjes zoeken sexco ,

(
06-320.320.36Q5JZZ^ |

300 meiden ]
zoeken een heet sliPf^V ,
06-320.321.44 qSJjX-/ 'Sex voor twee !
direkt kontakt met mei°

en hete vrouwtjes- j

06-320.330.46 (753>-^

Meisjes
willen sex-ervaring °%/ni
06-320.330.43 -Js3^
Meisjes willen bijverdien

Sexadressen
06-320.330.60 -JsS^\

Sexkontakt:^
Zoek jij tel.nrs. van alle"1,

heerlijke hete meiSFL,
06-320.330.42^_7e3>^

Telezoenen
kan Live! Lekker live'^lzoenen tot diep in de 'met Anneke, Dommig

Anita en Dolores " ,
06-340.340.50J7_L^-^

245 hete
meisjes geven hun tetë
nummer aan je door e
len graag 'n (sex)afsp""

met je maken.
06-96.45 (75JPgi^

S&Müvebox. Eris. tusfd«
13 en 17 u een bazini "k

box. Durf je! 37,5 Cp"n

06-320.320^
T°Pse^ cp^

2 handen vol, 37,5 cy

06-320.325^
One-on-One

Uve met hete nirrrf?-fit
Helemaal alleen, óüs^_o
one on one met een
nimfo? Dat kan allef*I,^1,^
06-340.340.11 j-JJU^

Voor Piccolo's fl
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De Ronde van Munstergeleen
wordt op en rond de oude Windra-
kerberg verreden. Om kwart over
vier komen zaterdag de nieuwelin-
gen in actie voor een wedstrijd over
40 kilometer. De junioren (start
17.30 uur) leggen 60 kilometer af; de
amateurs beginnen om kwart over
zeven aan hun opgave over 85 kilo-
meter. Praktisch alle bekende Lim-
burgse renners zijn van de partij.

Favorieten
De damesjunioren leggen' zeven
ronden oftewel 56 kilometer af, start
om tien uur. De nieuwelingen (start
om twaalf uur) moeten acht ronden
oftewel 64 kilometer slag leveren en
de junioren (renners van 17 tot 19
jaar) strijden over een afstand van
120 kilometer (vijftien ronden, van-
af half drie) om het rood-wit-blauwe
eretricot. Favorieten zijn onder
meer Jarich Bakker, die de Twee-
daagse van het Heuvelland won,
Rudy Brakkee, Wally Buurstede,
Charles Overgaag, Michiel Vincent,
Peter v.d. Velde, Jarno Klaucke en
Limburgers zoals Sandro Bijnen,
Stephan Lotz, Roger van der Wall,
Ivan Peeters en Roger van der
Borgh.

Een week later zijn in Meerssen de
nationale kampioenschappen voor
dames, amateurs (beide categorieën
op zaterdag 27 juni) en profs op zon-
dag 28 juni.

Heuvelland
Het zogenaamde kleine kampioen-
schap van Nederland in Vijlen/
Vaals wordt georganiseerd door de
wielervereniging Heuvelland. Start
van de diverse wedstrijden op de
Vijlenerweg, direct buiten de dorps-
kern. Finish op de Epenerbaan ter
hoogte van het Europa-restaurant.
De permanence, het administratie-
ve hoofdkwartier, is gevestigd in
café Oud Ville in Vijlen.

Per categorie komen circa honderd-
twintig renners c.g. rensters in ac-
tie. Zij krijgen een selectief par-
cours van acht kilometer voor de
wielen, waarin de beklimming over

c VOETBAL - Deportiva La
in a heeft zich gehandhaafd
th üi

e Spaanse eerste divisie. Na
hebh met 2'l van Betis Sevilla te
W n gewonnen, eindigde heteede duel in 0-0.
de UASH -De commissie van
Sq °e!"OeP van de Nederlandse
$chn " Raquets Bond heeft de
doo"rsing van Babette Hoogen-
SchoJi. door de NSRB opge-
'ar-g' Hoogendoorn werd on-
ijj |s na de Europese titelstrijd
tHa rarikrijk geschorst voor zes
het

n en voor twee jaar uit
\ve„ nationale team verbannen

S een nandgemeen met de
Se Daniele Grezenia.

van Hrg° deed in de derde etaPPe
Pogi Midi Libre een geslaagde
strui f ans Maassen uit de leider-
StaaiiT nJden- °e pupil van Jan
Wh een afschuwelijke dag. De
% °Ur§er bereikte meer dan twin-
Witin nuten na de Colombiaansenaar de streep. De Fransman
solo oPende de strijd met een

rn en Van 46 kilometer. Daarna na-
me oZIJn iandgenoten Pillon, Jéro-
2ij lmon en Robin zijn taak over.
"lare rden weer afgelost door Ca-
de .f°- die zijn klimspecialiteiten in

gebruikte.

d«rU iSerland handhaafden de Ne-
ndse ronderenners zich rede-

lijk vooraan. De Italiaan Furlan
deed een succesvolle machtsgreep,
achterna gezeten door een klein
groepje met Tour-favorieten als de
Italiaan Bugno, de Amerikaan Le-
Mond. Zij gaven 45 seconden toe,
"de Nederlanders Breukink en
Bouwmans zes tellen meer. In het
algemeen klassement leidt Furlan
met een voorsprong van 36 secon-
den op de ler Stephen Roche, die
donderdag als tweede finishte.
De Fransman Louviot behaalde in
Bergara (Bicicleta Vasca) zijn derde
profzege in vijf jaar. De 28-jarige
coureur, dit jaar met zijn landge-
noot Jalabert van het opgeheven
Toshiba overstapte naar de Spaanse

ploeg ONCE, arriveerde solo aan de
streep. Zijn voorsprong op het pelo-
ton bedroeg op drie tellen na drie
minuten. Wiebren Veenstra won de
spurt van het peloton. Louviot zette
zijn aanval na acht kilometer in,
kreeg gezelschap van de de Belg
Peter Roes en de Colombiaan Rin-
con. Louviot loste ze halverwege de
etappe. Johan Museeuw behoudt de
leidingin het algemeenklassement.

Dhaenens
Rudy Dhaenens laat de komende
Ronde van Franrkijk aan zich voor-
bijgaan. De wereldkampioen van
1990 maakt voor het tweede achter-
eenvolgende jaar een moelijk sei-
zoen door. Gebrek aan resultaten en
zijn te wensen overlatende conditie
deden de 31-jarige Belg besluiten deTour uit zijn hoofd te zetten.

top Va
A~ln de Midi Libre is Frans Maassen weg uit de'otiibii1 a 1

klassement gevallen. De etappe ging naar de Co-
te an A«gel Camargo, die de Nederlander als leider aflos-

Wieier jeugd strijdt in
Vijlen om kampioenschap

Furlan leider in Ronde van Zwitserland

Frans Maassen krijgt klappen

Frank Arnesen
berispt
ZEIST - De tuchtcommssie be-
taald voetbal heeft Frank Arne-
sen berispt wegens het onbe-
voegd leiden van een aantal
trainingen bij PSV. Zijn werkge-
ver is beboet met een voorwaar-
delijke geldstraf van tienduizend
gulden en wel met een proeftijd
van een jaar. Het tuchtcollege
van de voetbalbond achtte bewe-
zen dat Arnesen van augustus
'91 tot april '92 als onbevoegd oe-
fenmeester werkzaam was bij
PSV, terwijl hij op de 'loonlijst'
voorkomt in de functie van elf-
talbegeleider.

Auckland. Vriendschappelijk: Nieuw-
Zeeland - Nederlands amateurelftal 1-2,
3. Coveny 1-0, 17. Maasdam 1-1, 48. De
Bruijn 1-2.
Sao Paulo. Zuidamerikaanse beker
voor clubteams, tweede finalewedstrijd.
Sao Paulo - Newell's Old Boys 1-0. Eer-
ste wedstrijd: 0-1. Sao Paulo wint met
3-2 na strafschoppen.

VOETBAL

TENNIS

Ronde van België, eerste etappe:
Beyne-Heusay: 1. De Smet 131 km in
3.08.20, 2. De Clercq 0.18, 3. Vainsteins
0.30, 4. Jackel 1.09, 5. Thys 1.17, 8. Wolf-
kamp 1.30, 47. Den Braber 4.37, 77.
Kernper 7.05, 91. Voskamp 9.00, 109.
Ten Kortenaar 14.53. Klimtijdrit: 1. Gar-
cia 3 km 4.13.00, 2. Thys 0.03, 3. Jackel
0.06, 4 Van Haecke 0.08, 5. De Clercq,
8. Voskamp 0.10, 17. Den Braber 0 15
18. Wolfkamp, 49. Kernper 0.25, 61. Ten
Kortenaar 0.27. Algemeen klassement:
1. De Clercq 3.12.34, 2. De Smet 0.01, 3.
Vainsjteins 0.45, 4. Jackel 0.49, 5. Thys
1.19, 7. Wolfkannp 1.44, 43. Den Braber
4.51, 88. Voskamp 9.09, 75. Kernper 7.29,
109. Ten Kortenaar 15.12.

WIELRENNEN
Ronde van Zwitserland, tweede etap-
pe, Büdendorf-Schindellegi: 1. Furlan
185km in 4.44.56, 2.Roche 0.30, 3. Imbo-

den, 4. Fondriest 0.42, 5. Leclercq, 6.
Trumheller 0.45, 7. Boyer, 8. Bugno, 9.
Kaelin 0.51, 10. Siboni, 11. Le Mond, 20.
Breukink, 22. Bouwmans, 30. Van Loen-
hout 1.09, 33. Den Bakker, 46. Van Aert
1.50, 50. Suykerbuyk, 55. Lubberding,
93. Lammerts 8.47, 101.Hanegraaf 10.11,
103. Hopmans, 109. Van Poppel, 110.
Zanoli. 124. Hermans 17.41, 127. Elen21.29. Algemeen klassement: 1. Furlan
8.26.16, 2. Roche 0.36, 3. Imboden 0.39,
4. Fondriest 0.50, 5. Leclercq 0.55, 6.
Bugno 0.58, 7. Anderson, 8. Trumheller
9. Boyer, 10. Zberg 1.04, 15. Bouwman]
16. Le Mond, 21.Breukink, 27. Den Bak-
ker 1 22, 39. Van Loenhout 4.32, 51Lubberding 5.13, 57. Van Aert, 58. Suy-
kerbuyk, 94. Lammerts 12.10, 98. Zanoli13.28, 106. Hopmans 13.34, 107. Hane-graaf, 117. Van Poppel, 125. Hermans29.50, 127. en laatste Elen 38.46 MVV tegen

OFI en Cercle

Weyzen en
Nijkamp naar

Barcelona
MAASTRICHT - Maastrichtenaai
Mark Weyzen en Jan-Dirk Nijkamf
uit Deventer gaan definitief naai
Barcelona. Het Nederlands Olym
pisch Comité heeft de kanovaarders
laten weten, dat ze aan de Olympi.
sche Spelen mogen deelnemen.

Het NOC meldde maandag de be
slissing over de uitzending van he<
K2-duo met een week uit te stellen
De wedstrijden van het afgeloper
weekeinde in Parijs, waarbij Nij.
kamp en Weyzen vormbehoud
toonden door zich in de finale tt
peddelen, waren mogelijk niet re-
presentatief. Nijkamp en Weyzer
vroegen het NOC daarna om eer
snellere beslissing zodat hun trai
ningsprogramma met nadelig
worden beïnvloed.

GOLF
Lyon. Internationaal toernooi, stand na
di- eerste dag: 1. Karlsson 64 slagen, 2.
Broadhurst en Dahlstróm 66, 4. Clayton,
Ralph. Turner, Townsend, Smith, Roe-
ca en Gary Nicklaus 67, 117. Smits van
Waesberghe 78.

Eastbourne. Vrouwen, 650.000 gulden,
kwartfinales: Harvey-Wild-Stubbs 6-1
6-1, McNeil-Tauziat 7-6 6-7 7-5, Mary Joe
Fernandez-Sukova 6-3 6-4, Fairbank-
Nideffer-Novotna 6-1 6-3.

Wimbledon. Mannen, derde ronde kwa-
lificatie: Saceanu-Nijssen 6-4 7-5 6-7 4-6
8-6, Fitzgerald Koenig 6-4 6-3 6-7 6-3,
Raoux-Layendecker 6-3 6-7 5-7 7-6 6-4,
Kinnear-Vacek 7-6 6-4 4-6 3-6 9-7, Know-
les-Stafford 7-1 7-6 5-7 6-4, Kroon-Joel-
son 6-4 7-6 6-3, Holm-Pate 6-3 6-4 6-0,
Leach-Ondruska 6-3 5-7 6-4 6-4, De Ja-
ger-Devnes 6-2 3-6 6-3 7-6, Randall-
Hadad 7-5 6-3 7-6, Stankovie-Bauer 7-6
6-4 2-6 6-7 13-11, Olhovsky-Tabares 3-6
6-3 6-7 7-6 9-7. Stark-Rusedski 7-6 4-6 6-3
6-3, Doyle-Nelson 6-4 6-4 7-6, Bryan-
Limberger 6-3 6-4 7-5.

Manchester. Mannen, 450.000 gulden,
kwartfinales: Eltingh-Thoms 6-2 3-0,
Thoms geeft op, Herrera-Gilbert 3-6 6-3
7-6, Washington-Youl 6-4 7-5, Masur-
Tarango 6-3 6-4.
Genua. Mannen, tweede ronde: Cane-
Koevermans 6-3 6-2, Perez-Roldan-
Perez 6-4 7-5, Oncins-Santoro 7-5 6-3.

Le Mans. Uitslagen tweede trainingsdag
24-uursrace: 1. Alliot (Peugeot) 3.21,209
(243,580 km/u), 2. Dalmas (Peugeot)
3.22,512, 3. Lees (Toyota) 3.26,411, 4.
Lammers (Toyota) 3.27.711, 9. Euser
(Lola) 3.37,109,,

Midi Libre. Derde etappe. Uzes-Millau:
1. Camargo 198km in 5.20.44, 2. Svorada

0.21, 3. Colotti 0.31, 4. Ekimov , 5. Balie-
rini, 6. Herinne, 7. Bramati. 8. Chaubet,
9. Kokkelkoren, 10. Van Orsouw. Alge-
meen klassement: 1. Camargo 9.34 21
2. Svorada 0.18, 3 Leblanc 0.24. 4. Colot-
ti 0.28, 5. Ekimov 0.31, 6. Rooks, 7. Jero-
me Simon , 8. Robin 0.34, 9. Biondi 0.37,
10. Nielsen.

Brunei 2-2, Letland-Kroatie 2'/_>l1/2, Is-
raël-Zweden 2V4-IV4. Stand: 1. Rusland
29V- + 1 afg, 2. Verenigde Staten 25'/a,
3. Armenië 25 + 1 afg, 4. IJsland, Litou-
wen, Oezbekistan 25, 7. Hongarije, Oe-
kraïne en Bosnië 24/2, 10. Nederland,
Letland en Israël 24. Vrouwen, tiende
ronde: Nederland-Honganje Xh-Vh + 1
afg. (Sziva-Csonkics 0-1, De Greef-Vero-
ci afg. De Vries-Horvath </-2->/-z), Oe-
kraïne-Azerbajdzjan I'/_"- _.'/_., Kazachs-
tan-Georgië 1-2, Bulgarije-China 0-3,
Rusland-Estland ÏV>- lh + 1 afg, Duits-
land-Verenigde Staten 1-1 + 1 afg, Mon-
gohë-Roemenië 0-3. Stand: 1. China 22,
2. Oekraïne, Georgië 21 Vt, 4. Roemenië
Wh, 5. Azerbajdzjan en Letland 19, 7.
Rusland 18 + 1 afg, 8. Kazachstan en
Polen 18, 10. Duitsland, Estland, Ver-
enigde Staten en Hongarije 17 + 1 afg,
14. Nederland 16V2 + 1 afg.

Nürburgring; races Duits toerwagen-
kampioenschap; eerste race: 1. Ludwig
(AMG Mercedes 190E); 2. Cecotto (BMW
M3); 3. Rosberg (AMG Mercedes 190E);
4. Schneider (AMG Mercedes 190E); 5.
Thiim (AMG Mercedes 190E); tweede
race: 1. Ludwig; 2. Cecotto; 3. Rosberg;
4. Schneider; 5. Thhm. Stand na 12 ra-ces: 1. Ludwig 123; 2. Thiim 115; 3. Asch
91; 4. Schneider 90; 5. Cecotto 70 6
Rosberg 69.

AUTOSPORT Nelissen, 5. Van de Laer 0.03, 6. Verhoe-
ven 0.04, 7. Hernandez 0.07, 8. Van den
Akker, 9. Zarrabeiüa, 10. Diaz Zabala,
16. De Vries, 68. Nijdam 4.02, 74. Meijs
6.21, 81. Cordes 6.23, 86. Mulders, 87. Ja-
kobs, 98. Pieters 7.29, 105. Manders, 110.
Poels, 121. Stevenhaagen 10.22, 127.
Veenstra 19.27, 128.Eyk, 129.Talen, 130.
Kools.

Navier uur tennis en vijf sets legen Duitser Saceanu

Wimbledon één slag
te ver voor Nijssen

Bicicleta Vasca. Tweede etappe, Ga-
tika-Bergara: 1. Louviot 172,4 km in4.09.16, 2. Veenstra 2.57, 3. Museeuw ,4.
Goenetxea, 5. Raab, 6. Fidanza, 7. Petro-vitsj ,8. Saitov, 9. Jalabert, 10. Pieters,
13. Verhoeven, 28. Van den Akker, 32.
Eyk, 38. Manders, 47. De Vries, 49. Ne-lissen, 55. Cordes, 61. Meijs, 68. Talen,71. Poels, 74. Stevenhaagen, 94. Nijdam
117. Jakobs, 119. Mulders, 122. Kools!
Algemeen klassement: 1. Museeuw
8.50.14, 2. Chioccioli, 3. Fidanza 0.02, 4.

SCHAKEN
Manila. Olympiade, tiende ronde. Man-
nen: IJsland-Nederland 2Vi-V/-i (Hjartar-
son-Piket 1-0, Petursson-Sosonko IQ,
Olafsson-Van der Sterren Vi-Vi, Thor-
hallsson-Van Wely 0-1): Armeniè-Rus-
land Vh-Vh + 1 afg; Verenigde Staten-Hongarije 2'A-lVi, Oekraine-Litouwen2-2, Oezbekistan-Georgië 3-1, Bosnië-
Singapore 4-0, Nederlandse Antillen-

Selectie Roda vrijwel rond

" Torn Nijssen: knappe partij tegen Christian Saceanu.
Foto: ANP

MAASTRICHT - Cercle Brugge er.OFI Kreta zijn de belangrijkste te-
genstanders van MVV in de Geus-
selt tijdens de oefencampagne voor
het komende seizoen. Op vrijdag 3
julihervat de ploeg van oefenmees-
ter Sef Vergoossen de training
Daarna luidt het programma: 5 t/m
10 juli: trainingskamp Den Heldermet twee wedstrijden tegen een
Helderse selectie; 12 juli, 14.30 uur
DBSV-MW; 17 juli, 19.00 uur:
Noorbeekse Boys-MW; 18 juli,
19.30 uur: MVV-Cercle Brugge* 20
juli, 19.00 uur: WVV-MVV; 24 juli
19.00 uur: Heer-MVV; 25/26 juli:
toernooi Limburg Cup op Kaalhei-
de met deelnamevan Roda JC, For-
tuna, VVV en MVV; 28 juli, 19.30
uur: MVV-OFI Kreta; 31 juli/l au-
gustus: toernooi Zeeland met deel-
name van Sparta, Heerenveen, VCV
Zeeland, KB Kopenhagen en Swin-
don Town; 3 augustus, 19.00 uur:
Eijsden-MVV; 4 augustus, 20.00
uur: Racing Genk-MVV; 10 augus-
tus, 17.00-20.00uur: open dag

lotto
Midlotto 24a: eerste en tweede prys
winnaar; derde prijs, 53 winnaars, bruto

’ 1.693; vierde prijs, 2.381 winnaars,

’ 37,60; vijfde prijs: 36.802 x ’ 5. Cijferspel;
eerste prijs: een winnaar, bruto ’ 100.000.
Toto 23: winnende kolom:3-3-1-3-3-1-2-3-1-2-1-1.

Martij n John Voorbraak en Pascal
Savelkoul zijn in de tweede ronde
van het A-toernooi in Ede gestrand.
Voorbraak verloor met 6-2, 6-4 van
Lars Plukker. Savelkoul werd na
drie sets (6-3, 3-6, 6-4) door Wouter
Zoomer uit het toernooi gestoten.

Kwartfinales
Coen Verberkt bereikte als eerste

de kwartfinales van het herenenkel-
spel van het Aspergestoernooi in
Grubbenvorst heeft gehaald. Hij
versloeg Arjan Poulissen met 6-2,
6-1. Ook Maurice van den Donk
staat bij de laatste acht. Zijn tegen-
stander kwam niet opdagen. De
meest opvallende uitslag was die
van Rogier Wassen. De eerste ge-
plaatste Wassen verloor van de
Duitser Michael Klumpken met 6-4,
6-2.

Van onze sportredactie

KERKRADE - Roda JC heeft de
selectie voor het komende seizoen
vrijwel rond. Momenteel voert de
Kerkraadse club alleen nog onder-
handelingen met Max Huiberts,
Stefan Jansen en Gerry feenden.
Het clubbestuur gaat er echter van
uit dat op korte termijn met ieder
van deze spelers een meerjarige ver-
bintenis wordt gesloten.

Op 6 juli, de dag dat de Kerkraadse
club de training hervat, hoopt oe-
fenmeester Adrie Koster twintig
spelers te kunnen begroeten op
Kaalheide. Roda JC denkt vier
nieuwkomers te kunhen verwelko-
men. Naast de reeds gecontracteer-
de Nascimento (RKC) en Hofstede

(Graafschap) zijn dat Sergei Bogo-
din uit de Oekraïne en de afgelopen
seizoen door Roda JC-geldschieter
Nol Hendriks bij VVV gestalde Ni-
geriaan Babangila. Met Bogodin,
die de vervanger moet worden van
Michel Boerebach, en zijn club
Shaktor Donets onderhandelt de
Kerkraadse club nog. Bogodin
trainde begin dit jaar al enkele we-
ken mee met de Roda-selectie en
liet toen een uitstekende indruk
achter bij de technische staf.

Naast de reeds verkochte Graham
Arnold (Club Luik) en Mario Been
(Wacker Innsbruck) gaat Roda JC
er nog steedsvan uit dat ook Michei
Boerebach, Bert Verhagen, Silvio
Diliberto en René Hofman de club
verlaten. De danresterende selectie
van twintig spelers heeft voor het

overgrote deel meerjarige contrac-
ten. Alleen de verbintenissen van
Bolesta, Broeders, Hanssen en Ro-
mero lopen in juli 1993 af. „In het
kader van de continuïteit is het een
goede zaak dat we op voorhand in
grote lijnen weten waar we de ko-
mende jaren aan toe zijn", bena-
drukt algemeen directeur Serve
Kuijer het belang van de vele meer-
jarigecontracten.

De selectie van twintig spelers,
zoals Adrie Koster die op 6 juli op
Kaalheide hoopt te begroeten be-
staat uit: Ter Avest, Ogechukwu,
Hanssen, Stefan Jansen, Van der
Luer, Trost, Senden, Bolesta, Haan,
Paul Janssen, Luypers, Huiberts,
Broeders, Waterreus, Romero, Nas-
cimento, Vanderbroeck, Hofstede,
Bogodin en Babangila.

correspondent
' Kr.

Ïo-^IJAMPTON/MAASTRICHT -
Zlch, 'Jssen is er niet in geslaagd
■"Ooi e plaatsen voor het hoofdtoer-

' ro n(j Van Wimbledon. In de derde
\xrZt Van de kwalificatie in Roe-
i n verloor hij van de Duitser

<>aar 'an Saceanu, van wie hij blijk-
\ k'nci vn°oit kan winnen. Aan het

?'jr. a an een slopende vijfsetter die
'JsspVler uur in beslag nam, miste

'QrUii n et doorslaggevende tikje

"VanSfcts. n U nam een 2-0 voorsprong in
[*. e e éérste werd pas in de acht-

beslist. In de tweede set
l W*Qr Nijssen met een break. Deze

Gaks°ng hield hi-- niet vast Twee
MnSj t,egen Nijssen leverden set-

tas Hop Voor Saceanu. In derde set
■*n ite llebreak beslissend of Nijs-

' Verle," de wedstrijd bleef. Met 7-46n§de hij de partij.

Beslissend
n set trok hÜ op de negende

1 e set r zich toe* In de beslissen-
KresPepi^erd biJ 66 geen tiebreak,

Sen In het volgende spel Had
k?°rde i°^ eigen service een keer

- niet KVoor gamewinst.Deze kon
s«tViCe

l benutten. Saceanu won de
-^rtij u^an Nijssen en serveerde de

■^°ch *IJ 1 netSifr n°g een kans dat Nijssen
nka oofdtoernooi van Wimble-

?ers j
a" starten. Van de acht verlie-

aüfi beslissende ronde van de
r?eedop atie mogen al drie spelers
h oran p ' omdat Aaron Krickstein,
Nde ] [Plc en Andrez Gomez zich
en af' "ng met een blessure heb-

Dubbel
"'JSSen "s 6 aan k Wel al zeker van deelna-

i s
,net herendubbel. Met Cyril

s: ronn Zesde geplaatst. In de eer-
r kde v °ntmoeten Nijssen en

e A,~Uld-Afrikaan Gary Muller
h menkaan Kevin Curren.

riUtn he«f?oi.landtoernooi in Hilver-
> Wa«l- Gl-is Verheijen zich voor
fiege in rt ales geplaatst. Na zijnjJ-n-kel (R, eerste r°nde op Jeroen
dene i^; 1' 6"2> kreeg hij de Tsjech

e~Z°iny tegenover zich. De
ksw atste Limburger was nu'«eren won met 6-2, 6-2.
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" GiorgiFurlan
passeert in
Schindellegi alseerste
definish en neemt de
leiderstrui over in de
Ronde van
Zwitserland. Foto: EPA

Zwarte dag
voor schakers
MANILA - Het Nederlands
schaakteam is in de Olympiade
in Manila bij de mannen het
spoor bijster. Na de nederlaag te-
gen Armenië volgde in de tiende
ronde verlies tegen IJsland. Tim-
man, die tegen Armenië aan het
eerste bord door stukverlies een
nederlaag leed, en Van der Wiel
hadden een dagjerust gekregen.
Jeroen Piket en Genna Sosonko
namen nu de honneurs waar aan
het eerste en tweede bord. Bei-
den leden een nederlaag, Piket
met zwart tegen Hjartarson en
Sosonko met wit tegen Peturs-
son. Paul van der Sterren speel-
de aan het derde bord remise
tegen Olafsson. Alleen Louk van
Wely wist zijn partij (tegen Thor-
hallson) te winnen.

sportredactie

POSTERHOLT - Aan het EK
autospeedway in het Engelse Pe-
terborough nemen drie Limbur-
gers deel; Henk Rutjens, Wil
Snijkers en John van de Borgh.
Afgelopen zondag was Rutjens
de concurrentie op het Jabacir-
cuit in Posterholt nog veruit de
baas. Daarmee is hij een kans-
hebber voor de Europese titel.
„Het zal een harde race worden
tussen al die Engelsen. Met een
beetje geluk verwacht ik een re-
delijke klassering," hoopt «Rut-
jens. In Gruitrode zijn zondag
autospeedwayraces die meetel-
len voor het internationale Belgi-
sche kampioenschap.

Henk Rutjens
geeft gas

schappen voor junioren, nieuwelin-
gen en dames-junioren.

Wereldkampioenen
in Hengelo
HENGELO - Katrin Krabbe zal
zondag 28 juni niet deelnemen
aan de Adriaan Paulen Memorial
in Hengelo. De atlete heeft zich
afgemeld in verband met de
spanningen rond de dopingaf-
faire waarbij zij betrokken is. Jos
Hermens, die het deelnemers-
veld verzorgt van de Memorial,
heeft voor goede vervanging ge-
zorgd. Met Ljoedmilla Narosji-
lenko (100 m horden), Lilia Noe-
roetdinova (800 m) en Billy
Konchellah (800 m) komen in
Hengelo drie wereldkampioenen
aan de .Start.

circa twee kilometer is opgenomen,
namelijk de Epenerbaan vanaf kas-
teel Vaalsbroek. Het traject ziet als
volgt uit: Vijlenerweg, Lange Bos-
weg, Epenerbaan, Rugweg. Entree
f. 7,50.

sport kort

'Vijf
Profs^N/MuNSTERGELEEN - De
atnate sen in het buitenland; de
ti*en ürs en andere categorieën ko-
bnrg n het weekeinde op de Lim-

Wegen in actie- Dat gebeurt
dag -ag in Munstergeleen en zon-
Ka^ 11 Vijlen. In laatstgenoemde
-^

zijn de nationale kampioen-

Limburgs dagblad sport

sport in cijfers
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Burchtfeest Top-Aanbiedingen
Mediamarkt is a.s. zondag geopend van 13.00 tot 17.00 uur
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Greatest hits 1992/2 f I wmk 1
Amor de mis amores '92 i f | f ■J^ÉVSjyS Turn up the bass, Rap 111 1 — fl 1 41 Hj j
Serious Beats Megamix J^^J BL^JB *c«^r /fl
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DOOR FRED SOCHACKI

Van onze correspondent
BAIRVERHEESEN

Basketbal in
Varenbeuk

Programma 25 juni: Van 9-10 en van 14-15
uur putten; 10-11 en van 15-16 uur chippen
en approach; 11-12 uur demonstraties van
de professionals; 13-14en van 16-17uur lan-
ge spel.

Van onze correspondent
PIERRE FRAMBACH

Professional Kuysters over open dag Golfschool Brunssum:

'Golf slaat enorm aan' " Dick Kuysters corrigeert
de golfhouding van een
van zijn jeugdige
pupillen.

Foto: FRANS RADE

" Walter Duyzings toont (derde van rechts) samen met zijn collega's een deel van de bewegwij-Izering voor de Touretappe door Valkenburg. Foto: FRITS WIDDERSHOVEN

We weten wat Jan Timman- en Nigel
Short na de kandidaten matches hebben
gedaan. Ze namen deel aan het VSB
toernooi. En wat deed de voormalig we-
reldkampioen Anatoli Karpov? ook hij
nam deel aan een toernooi. Weliswaar
een toernooi met een middelmatige be-
zetting, maar zeer geschikt om de eigen-
waarde op te krikken. Het speelde zich
af in Madrid waar naast Karpov de groot-
meesters Salov, Jepisjin, Jadasin (allen
GOS) en Granda Zuniga uit Peru waren
uitgenodigd. De Bolgars waren met Ju-
dit en Zsuzsa vertegenwoordigd. Karpov
deed waarvoor hij kwam: winnen, en
wel met overmacht. Met twee punten
voorsprong op de nummer twee heeft
Karpov in Spanje weer een hooprespect
afgedwongen. Tegen de Spaanse mees-
ter Romero behaalde Karpov misschien
wel zijn mooiste overwinning van het
toernooi.
Romero-Karpov Middengambiet. 1.
e4,e5 2. d4,e:d4 3. D:d4 Zelden gespeeld,
maar niet ongevaarlijk. Het witte plan
bestaat uit lange rochade, gevolgd door
een aanval op de zwarte koning. Het gro-
te nadeel is natuurlijk dat de witte dame
(te) vroeg in het spel wordt gebracht. 3.
...,Pc6 4. De3,Pf6 Een aanbeveling van
Paul Keres, en zonder meer sterker dan
het eerder door Karpov gespeelde 3.
...,d6 waarna wit met 5. Pc3,Pft> 6.
Ld2,Le7 7. 0-0-0,0-0 8. Dg3in voordeel
kwam. 5.Pc3De analyse van Keres gaat
verder met 5. e5,Pg4 6. De4,ds 7. e:d6
e.p., Le6 8. La6,Dd6 9. Lb7,Db4 10.
D:b4,P:b4 11. Pa3,TbB met bevredigend
spel voor zwart. 5. ...,Lb4 6. Ld2, 0-0 f.
0-0-0, TeB 8. Lc4,d6 Zwart ontwikkelt
door en gaat nu in op het pionoffer 6.
...,L:c3 7. L:c3,P:e4 9. f3,Pa5! Sterker dan
het voor de hand liggende 9 Pes, 10.
Lb3,Le6 Na de tekstzet kan wit niet 10.
le2 spelen met het oog op 10 Le6 en
de daaruit voortkomende dreiging 11.
...,Lcs! met damevangst. 10. Lb3,P:b3+
11. a:b3,as! Zwart pakt het initiatief. Het
openen van de a-lijn bezorgt wit proble-
men. Daarbij brengt zwart de dreiging
12. ..., d5in de stelling. Direct 11 d5is
niet goed wegens 12. P:ds! ,P:ds!, P:ds
13. Dd3,L:d2+ 14. D:d2 12. Df2,Ld7 13.
Pge2 Wit heeft weinig keus. Zo wordt
bijv. 13. Dh4 13 a414. Lgs,a3 15. Pge-
-2,a2 16. Kd2,Tas met duidelijk zwart
overgewicht. 13. ...,a4 14. b:a4,L:a4 15.
Pbl Het alternatief 15. P:a4,L:d2+, 16.
K:d2,T:a4 is ook niet prettig voor wit. 15.
...Lcs Gaat de vereenvoudigingen die
ontstaan na 15. ...L:d2+ uit de weg. 16.

Le3 Dit gaat maar net, daar 16. ...J_Pj4
faalt op 17. Les (17. f:e4,Pg4) 17. ....5*418. Pec3, T:cs 19. P:a4,T:a4 20. D:t■:
...,b6 17. Ld4,Ld7 18.g4 Emdelijk KjjSft
wit tijd om zelf ook een aanvallendrage-
stelde zet te spelen. 18. ...,Tas! Bestrijdt
devijfde rij en maakt verdubbeling ójwer
de a-lijn mogelijk. 19. Pft, Lc6 -S0Thgl,Pd7 21. Phs,g6! Hoe moet wif&ndeze „verzwakking" gebruik maken?^fitheeft niets beters dan een sjabloonacjl^g
offer wat op een Karpov in vorm ge»n
enkele indruk maakt. 22. Dd2,l_:d4 23D:d4,g:hs 24. g:hs,KfB 25. Dg7+,Ket**i.
Tgs Wit heeft geen materiaal bij de hAd
om zwart ongerust te maken. ook^Sfetopenen van de f-lijn met 26.f4biedt gê»n
soelaas, bijv. 26 DaB 27. e5, d:es $8
f:es,T:es 26 DaB 27. b4,T:g5 28. D_fs -,K 29. Dg7+,KdB. De zwarte koning
veilige haven, de rest is een kwestie var.
techniek. 30. D:h7,Da2 31. Dh6,KcB 32.Df4,ThB 33. h6,DgB 34. Td3,Dgs 0-1. "

Een probleem voor de gevorderde. Wit
speelt en wint. Oplossing volgenfe
week.
Michiel Bunnik Middenlimburgs kam-
pioen
Michiel Bunnik van de Roermondse
schaakvereniging 't Pionneke heeft over-
tuigend de Middenlimburgse schaak-
kampioenschappen gewonnen. Met zin
score van 6 punten uit zeven partijen
bleef hij nummer twee. Jan van Meerte-
len uit Melick een punt voor. Bunnik ($6)
speelt aan de eerste vier borden van*'t
Pionneke en is journalistiek met sclta-
ken verbonden, hij deelde mee zek_er
deel te nemen aan de Limburgse finales
die in augustus/september in Sittard ver-
speeld zullen worden. £<"

bridge
Op het internationale Schipholtoernooi vanafgelopen weekend, waar ruim 100 viertal-len hebben deelgenomen, eindigde het na-
tionale herenteam (De Boer-Muller, Leuf-
kens-Westra en v.d.Neut-Nooyen) zeer
bevredigend op de 2eplaats. Dit kan als een
belofte worden gezien voor de komendeOlympiade te Salso Maggiore (augustus
a.s.) Op de le en 3e plaats eindigden Itali-
aanse teams.
Van belang was verder de 5e plaats van
team Jansma. Jan Jansma scoorde hiermee
voldoende circuitpunten om zich „bridger
van het jaar" te mogen noemen. Aangezien
het Schipholtoernooi het laatste was van de
25 genomineerde toernooien voor deze titelis hiermee aan een lange, spannende strijd
voorlopig een einde gekomen. Met de prij-
zen die Nobel Van Dijk & Partners hiervoorbeschikbaar stelden (o.a. ’ 10.000,- voor de
le plaats) zou men aan bridge inderdaadlangzamerhand wat kunnen gaan overhou-
den.
In de wedstrijd van het nationale dames-

team tegen Israël, beiden in de mid&ai-
moot geëindigd, bleken de Israëliër
onderstaand spel de beter inzichten vooöie
verdediging te hebben.
Wests 2 ♦bod is een zg cuebod datpat^jfer
verplicht te bieden en 3 *> is daarna amii
cheforcing. Dat laatste kan West natuurlikniet helemaal waar maken; beter is 3
uiterst inviterend te spelen, zodat paojfer
nog kan passen als hij niets heeft. OwJjjn
hier dan ook in een te hoog contract.te-
rechtgekomen; het gebeurde overigens «an
beide tafels, maar de Israëliërs kregen Net
gelijk aan hun kant door het contract te
maken. De Nederlandse Zuid kwam uit nv?t
♦A en wat speel je nu na in slag 2? Zuèd
keek een beetje moedeloos tegen de dum-
my aan en redeneerde dat de downslagen
uit de schoppenkleur zouden moeten ko-
men. Dus dan schoppen doorspelen raaar
welke? Om de kand op ♦ B bij Noord mee
te nemen (Oost heeft'misschien op zoiets
als xxxx moeten bieden en de heer spelen
maakt 9xxx dan een stopper!) kwam nu*en
kleine schoppen. Oost won, deblokk.
de klaver, ging met WV naar de hand i
klaver te spelen en vervolgde nu ruiten
voor de 9e slag. Aangezien hij nog altijd een
♦-dekking had, werd 3SA zonder moèHt
gemaakt. Aan de andere tafel redeneerde de
Israëlische Zuid iets genuanceerder. Na de
uitkomst met #A vroeg hij zich af of een
passieve nakomst niet het beste zou __üh.
Als Oost geen entree heeft, kan hij zijn -kla-
ver niet benutten en zal het moeilijk __ijn"9
slagen te maken. En als hij een entree heeft
kan het hooguit <P V zijn! Die zou dan weg-
gespeeld moeten worden voordat ♦ AHJ'zijn gespeeld. Om beide opties open te*hA«
den vervolgde hij in slag 2 met ♦ H! 'Ngti
bleek dat Oost een dubbele ♦-stop 'faji
ging Zuid alsnog over op het passieve plsn
en speelde in slag 3 harten na!! Daarru^
werd de verbinding OW voortijdig ver]brB-
-ken en kwam de leider niet verder danji
slagen.

HEERLEN - De basketbalvereni-
ging Braggarts is dit weekeinde
gastheer voor een select internatio-
naal gezelschap. Basketballers uit
Italië, Tsjechoslowakije, Frankrijk,
Oostenrijk en de VS nemen deel.
Morgen worden vanaf 08.00 uur zo-
wel in de sporthal De Varenbeuk
(tot 18.00 uur) als in sporthal De
Deyl (tot 13.15 uur) de voorronden
gespeeld. Zondag wordt om 08.00
uur gestart met de troostrondes en
het finaleprogramma. De rolstoelfi-
nale staat gepland om 14.45 uur, de
damesfïnale om 15.30 uur en de he-
renfinale om 16.15 uur gegeven.

Krijgsman vecht met wind
'Vooral de starts bij het zeilen zijn zenuwslopend' beert zo dicht mogelijk bij de start-

lijn te komen. Bij een auto zetje 'm
in de vrijstand maar bij een zeilboot
zijn de zeilen gehesen voor de wed-
strijd en daar kun je dan niet zo-
maar eventjes de wind uithalen. Ik
houd vaak mijn hart vast maar het
is verwonderlijk hoe goed alles toch
steeds afloopt. Ik denk dat ik per-
soonlijk nog wat meer ervaring
moet krijgen. Deze boot is in feite
iets te groot voor deze grindplassen.
Ik moet hem intomen. Pas als de
anderen weg zijn kan ik er het volle
rendement uithalen."

Titel
Als titelverdediger wil Krijgsman
zich dit seizoen opnieuw laten gel-
den. Toch heeft hij inmiddels ge-
merkt dat de concurrentie niet heeft
stilgezeten. Hij vreest vooral Pie
Coenen en de gebroeders Feyts.
„Het zijn knappe zeilers," zegt
Krijgsman oprecht, „maar als de
wind voor mij gunstig blijft waaien
dit jaar, dan zullen ze toch een hele
kwaaie aan mij hebben."

Het maximale heeft hij er nog niet
uit geperst. Dat is ook moeilijk om-
dat de valwinden op de grindplas-

Krijgsman: „Vooral de starts zijn
vaak zenuwslopend. Je gaat met al-
le boten tegelijk van start. Als het
schot valt dan vernauwt zich het
veld naar de eerste boei toe. Ik ben
dan vaak enorm gespannen. Je pro-

sen tussen Eijsden en Maastricht,
en dan vooral achter de Sint Pie-
tersberg, steeds weer nieuwe hoe-
ken kiest. Zelfs ervaren zeilers
staan hier nog vaak voor verrassin-
gen.

Krijgsman: „Deze boot heeft het
toch in zich om goede resultaten te
boeken. Maar je bent zo afhankelijk
van de wind hier op de grindgaten.
Het is soms frustrerend als je ziet
dat een boot, die twintig meter ver-
der ligt, probleemloos van boei tot
boei vaart, terwijl jij alle zeilen bij
moet zetten om op de juistekoers te
blijven. Maar goed, dat is een pro-
bleem dat voor iedere wedstrijdzei-
ler telt en een lot dat iedereen hier
wel eens treft. Maar het schept wel

MAASTRICHT - „Ik heb geluk ge-
had. Noem me maar de kampioen
van de wind." Eduard Krijgsman
(46) is bescheiden. Hij werd verle-
den jaar kampioen bij de Maas-
trichtse Zeilraad in de kruiserklas-
se. Met zijn opmerking doet Krijgs-
man geen recht aan de capaciteiten
van zijn boot en zichzelf. Zeker als
hij stelt dat hij; „nog niet precies
weet welke mogelijkheden deze
boot in zich heeft."

Het kajuitjacht van Krijgsman, een
ruim tien meter lange boot, impo-
neert inderdaad als hij naast de an-
dere boten ligt. Toch is dat bij de
wedstrijden niet steeds een voor-
deel. Er worden de nodige handi-
caps, bij elke boot in dekruiserklas-
se een altijd terugkerende discus-
sie, op losgelaten.

weer een uitstekende band onder
de zeilers zelf, eender van welke
clubs ze zijn."

Het is niet niks. Van aarden wal tot
internationale golfschool Bruns-
summerheide. „Van niets tot iets,"
vultKuysters aan. „Geen accommo-
datie en al helemaal geen golfers
trof ik hier aan. De opbouw verliep
gestaag. De driving-range werd ver-
beterd en telt thans veertig over-
dekte afslagplaatsen. „Het lespro-
gramma," zegt Dick Kuysters, „was
er in de beginfase op gericht om de
vele nieuwe leden zo snel mogelijk
de grondbeginselen van het spel te
leren. Nu is er sprake van een ge-
structureerde opbouw aan de hand
van een door onszelf uitgewerkt les-
boek. Persoonlijke begeleiding
staat daarbij centraal."

Harm Wiersma bracht de klus waar
hij zo tegenop zag vorige week op su-
perieure wijze tot een goed einde.
„Meedoen aan dit NK was een gok",
zei hij een dag later opgeluchtvoor de
VPRÖ-radio. Wiersma was een beetje
trots. Met zijn trots complimenteerde
hij op een aardige, indirecte manier
zijn tegenstanders. Nu nog afwachten
of hij er straks bij het WK in Frankrijk
ook werkelijk bij is. Wiersma's winst
uit de tiende ronde van het toernooi,
weliswaar niet zijn beste partij maar
wel de belangrijkste voor het eind-
klassement, zag ik life. Wiersma trof
in dietiende ronde Anton van Berkel,
de jongeBrabander die met zijn frisse
onbevangen spelaanpak dé verrassing
van het toernooi werd. In zijn ontmoe-
ting met Wiersma was Van Berkel
zelfs nog lijstaanvoerder, één punt
voor Wiersma! Het werd een boeiend
duel waarin wat Rein van der Pal in
de eerste ronde wel lukte, hij draaide
zich toen tegen Wiersma uit een klem-
mende klassieke greep, niet voor Van
Berkel was weggelegd. Na 45 zetten
belandde hij in een als kansloos be-
kend staande klassieke standaardpo-
sitie. Wiersma won, nam de leiding
over en werd kampioen van Neder-
land. De debutant Van Berkel zou
tenslotte op een prachtige gedeelde
tweede plaats terecht komen.

Van Berkel-Wiersma
1. 32-28 17-22 2. 28x17 11x22 3. 37-32
12-17 4. 41-37 6-11 5. 33-28 22x33 6.
39x28 7-12 7. 44-39 19-23 8. 28x19
14x23 9. 46-41 10-14 10. 50-44 5-10 11.
39-33 17-21 12. 32-28 23x32 13. 37x28
21-26 14.41-37 11-17 15. 37-32 26x37 16.
32x41 17-21 17. 44-39 20-24 18. 42-37
12-17 19. 34-30 14-19 20. 40-34 21-26 21.
37-32 1-7 22. 41-37 7-12 23. 47-42 17-22
24. 28x17 21x12 25. 33-28 8-12 26. 45-40
18-23 27. 37-31 26x37 28. 32x41 23x32
29. 38x27 21x32
Even voor alle duidelijkheid. Van Ber-
kel is hier dus nadrukkelijk op remise
uit is maar dat was hij alleen tegen

Wiersma. In alle andere duels stond
zijn vizier open.
30. 42-37 13-18 31. 37x28 12-17 32. 30-25
10-14 33. 48-42 2-8 34. 43-38 8-12 35.
49-43 9-13 36. 34-30 3-8 37. 36-31 18-23
38. 42-37 23x32 39. 37x28 13-18 40.
31-27 4-9 41. 38032 9-13 42. 43-38 18-23
43. 41-37 17-21 44. 39-33 12-18

45. 40-34? De beslissende fout. Wiers
ma gaf achteraf 28-22! aan met de vol
gende variant: (23-29) 37-31! (18-23:
31-26 (23-28) 32x34 (21x43) 34-29! en
zwart wint niet meer omdat de rond
slag (42-48) 29x 18(19-23) 18x29(16-211
26x17 (8-12) 17x8 (15-20) 25x14 en
(48x39) onvoldoende is. 45. ...8-12
Maar in deze stelling, ze is al bekend
uit een matchpartij tussen Ricou en
Bonnard uit 1927, zitten alle nooduit-
gangen op slot. 46. 34-29 23x34 47.
30x39 18-23 48. 39-34 Want op 28-22
(24-30)! en (23-28)+. 48. ... 12-17
nauwkeurigst, (13-18) is né 28-22!
(23-28) 22x13 (28x30) 25x34 (IJ
38-33 nog onduidelijk. Met de ze.
Wiersma doet, een aanbeveling
Koeperman, haalt wit het eindpel
eens. 49. 27-22 21-26 50. 22x11 16x751.
34-29 23x34 52. 28-22 13-18 53. 22*13
19x854. 32-28 24-29 55. 33x24 34-39 56.
38-32 8-13 en Van Berkel gaf h.
recht op.

Vijf professionals zijn er in die acht
jaar 'Brunssummerheide' gevormd
en opgeleid. Enkele jeugdspelers
zitten tegen de nationale top; kort-
om het vele werk wierp zijn vruch-
ten af. Om de stroom nieuween met
name jeugdige golfers constant te
houden gaat de Internationale Golf-
school Brunssummerheide de boer
op. De open dag volgende week
donderdag (25 juni) past in dat ka-
der. Naast de brede kennismaking
op zon open dag zal het initiatief
ook uitgaan naar de scholen. Bin-
nenkort zullen de scholen in de om-
geving van de golfbaan Brunssum-
merheide een attractief lespakket
tegemoetkunnen zien onder de titel
Class 92.

Jeugd

schakenStille krachten achter
wielerstad Valkenburg

'bult', waar wielerhistorie werd ge-
schreven. Tweeëntwintig jaar gele-
den besloten een paar trimmers om
al fietsend een weekendje Luxem-
burg te doen." Zo is het begonnen.
Thans telt de club 68 leden. „We
hebben, mag ik wel zeggen, een
zeer professioneel bestuur, zeker
wat de organisaties van de wielere-
venementen betreft. Dit alles gaat
in goed overleg met wethouder Si-
mons van sportzaken als met de he-
ren Wauben en Vijgeboom van
Sport en Welzijn van de gemeente
Valkenburg aan de Geul."

Wonderlijk
jubileum

bijna 5^ ~ Pierre Bertram,
Jaar oud en speler van

*% n! 25 uit Bocholtz, be-
lijlte m°,rgen een wel uitzonder-

huiH Paal' Pierre speelt dan
lglnêswedstrijd met zijn

teSen hSteam' sP°rtclub '25 4>v'ereni ■ Veteranenteam van zijnl^fng- Dat is dan de
het Sn keer dat Pierre zich in
Üg ; Portclub-25-shirt hijst. Der-
Zlch ai1" geleden meldde Pierre
Voof.. 1^ van Sportclub '25.
Vati dip'Jn uitzonderlijke staat
t-orge!knst wordt Pierre Bertram

tr. ,Vo°r aanvang van de
J (om 18-00 uur) gehul-

Open Heerlense tennisstrijd van start
g'ng 0 ~ De tennisvereni-

an(jranJe Nassau houdt vanaf
tf Vafif 0p net tennispark aan
h^flen rgerweg de °Pen?nJaarf<f ,kamPioenschappen.
* Part* Ook deB-categorie van>r. fglJ- daarin is Rob van Op-
fc BrVoriet voor de eindzege.cy lJo^°°tste concurrent is Pas-

£?ls Jj de dames spelen vol-Jv°nr.B t- Plaatsingscommissie
Je fln

, Kraus en Joke Davidse
Nd R In de B' 2 klasse zyn, cole oes|en °y de heren en
vori B* -=ers DÜ de dames de

B"ïiien Ün' De wedstrrjden be-n dagelijks om 16.00 uur.

Willie Bothmer verlaatRIOS
% j^JT Trainer Willie Bothmer
'Vdep verlaat na drie seizoe-
Vtba.rCntse club- De oud-prof-

uir loodste RIOS van de
erde ui asse afdeling naar de

S^oe« , sse KNVB. Afgelopen
Sdl ilep RI°S de promotie
V o!_tWeede klasse maar net£}. het afscheid van Both-
N d J gaat sPelen voor Holt-

i, 0111^ in zÜn woonplaatsNva ■* te zetten. biedtRIOS,h d_e k navond een receptie aanL? ,,tlne van In de Bandertwlii Vanaf 20-00 uur is ieder-

agenda
’rw °na '9'ngen voor woensdag 7
/ Bost__St>Or,rec'ac"e LimD,jr9s Dagblad ’(onae 3'00. 6401 DP Heerlen ’Va J^-—_____^ieid.ng van 'agenda: /

t-^Ptie (e
,

CP Hkvvr£u ade* Tgv* kamPi°en-
'ShL hoofni . "-"evremont en promotie
VotOt?lniaSSe- In Zaal Kloth van

C pPen , oermond. T.g.v. kampioen-
C"-e Eiw'l 1" teams EMS d.24.5- In
*1 2°oot . terrein °P Kitskensberg,
C*Ptu V* 21-30 uur.
-* V va^"k°ul/Swalmen. T.g.v. pro-
-Ul nl9vX.Boekoel naar vierde klas-Ave,lek «, 21°0uur in Harmoniezaal.
■flikkert .fert* 1900 "ur: Singellopen
«vblS *£" Kasteelsingel,
f,... 50-ja i lvlaastricht. Festiviteiten t.
("j,-'eden ï bestaan WSC Treech '42.
■ir, isselin Unnen bellen; 043-210095.
iC^ntm Maastricht-Koblenz.iih-!1*- Ki ' ,etlng met estafette naarKo-«ter. 'mbna-atleten lopen 201 kilo-

V CÓr,J;cc,,;len* T-g-v- kampioen-
V klas* ?Uum en Promotie naar
k l^tn »

n kantine terrein SV Co-
% uUr. Slotweg, van 19.00 tot

4uV er* T*B*v* 40-jarig bestaan
2l nn Mh«J;!^derBoys. Inkantine sport-C «Ur rder Boys, vanaf 20.00 tot
ÈlQ *Ptie' t, .T.g.v. kam-
**Ch A Gen i KeiJmerstokse Boys. In
C'eten .ne van 19.30 tot 21.00 uur.
W°°f ïc_Ti acc ommodatie 'De Mor-
-1-.I 2° mefiPen- Van "-«O »■"«■. "a«o--211 * ni r concours.b'Lkrn- ov thon' Visé-Eijsden-Visé.
v*\h d6ebiPHr Beleisch en Nederlands
Vta 18-30 u art vanaf markt Visé'
%1 "> Jfcf , 'K°nde van Limburg.
V er ir.iu-' na inschrijven In hetV-fcpUe 7eilel vanaf 06.00 uur.
11e.mstenr^ftenrade* T-g-v* Promotie'9 vmeensoK e; eerste en tweede elftal.
-Citot 21 nnPshuis '°ud Dorp', vanaf
V il°ouur.
°D\,tearn's ~If'*,"* Toernooi HV Leudal,

Portpari, u ederland en Duitsland.

* *(W Houtrust. Ook morgen.. gV^th^ B .. .
■-Sri, Heihi lleibloem. Open toernooiVkiS»'lon? °p sP°rtPark Beek-
8t | hal K u uur-

'V*-0 'uur-orade- Sancta Maria Colle-
l4 3nb»'. w^amacols-Gemert.
-Jof,>Ur- in.frt- Sportpark Boshoven,
W*1. MdlansßoefNffUur: iVI»aSt/icnt* Sportpark-West,

et*n,-;fUileLlshoof APen accommodatie Deb°°ecr... an 1000 uur. nationaal
Ma . „ Sl-Oncours 20 meter afstand.

atlêt'Jfuh Zomerloop AV Uni-
«_. s 'estlnr, kbaan van de Baandert,>S^" «open. Vanaf 19.00 uur.

Bij evenementen als de Nacht van
Valkenburg, later omgezet in de
Centrumcross, de Amstel Gold Ra-
ce, Olympia's Tour doop Nederland,
Anti-stress Tour is de club betrok-
ken.

VALKENBURG - In de sportwe-
reld is het een normale zaak dat de
vedetten het meest in de belangstel-
ling staan. Kanjers als Ruud Gullit,
Marco van Basten, en in het wiel-
rennen Gerd-Jan Theunisse, Steven
Rooks en Frans Maassen, hebben
nu eenmaal meer uitstraling dan de
werkers op de achtergrond. Toch
zijn die even onmisbaar. Wat te den-
ken van bijvoorbeeld een signaleur
(de man met de vlag tijdens een
wielerwedstrijd) en de man aan de
kassa. Al deze mensen doen dit be-
langeloos voor hun sport. Zo ook de
mensen van de Valkenburgse Wie-
lerclub.

Drempel
„Golf heeft een enorme vlucht ge-
nomen," vervolgt Dick Kuysters.
„En toch hebben wij het gevoel dat
nog veel mensen niet over de drem-
pel durven. Vandaar dat wij probe-
ren die drempel teverlagen middels
open dagen en dat schoolprogram-
ma. Wij willen iedereen laten zien
en zelf laten ervaren wat golf is.
Daartoe hebben we die donderdag
een heel programma samen ge-
steld." Een programma dat wordt
gecompleteerd met o.a. een Wilson-
stand waar de geïnteresseerde alles
te weten kan komen over golfuit-
rustingen en prijzen. Daarnaast
mag het aanwezig materiaal (de
golfclubs) uitgeprobeerd worden.

Kuysters: „Wie de jeugdheeft, heeft
de toekomst. Dat geldt zeker ook
voor de golfsport. Momenteel spe-
len op de Brunssumse golf circa 75
jeugdleden. Vooral de groep tussen
8 en 13 jaar is sterk vertegenwoor-
digd. Voor een goede doorstroming
zouden ook de andere leeftijdscate-
gorieën beter vertegenwoordigd
moeten zijn. Vandaar dat we ons in
de toekomst nadrukkelijk richten
op de schoolgaande jeugd met een
attractief en prijsgunstig aanbod."

„We hebben -de Limburgse kam-
pioenschappen veldrijden uit het
slop gehaald, waren organisator van

„De club werd in 1970 aan de voet
van de Cauberg opgericht," vertelt
coördinator Walter Duyzings. Kon
het nog mooier dan juist aan deze

het eerste bergcriterium in Berg en
Terblijt, criterium op deCauberg in
verband met het honderdjarig be-
staan van de plaatselijke VVV," ver-
telt Walter Duyzings. Zeker mag
niet vergeten worden het wereld-
kampioenschap in 1979 waar Jan
Raas, thans ploegleider van de Buc-
kler-formatie, de regenboogtrui
voor zich opeiste, evenmin de EEG
en de Tour Féminin. Over enkele
weken beleeft de 22-jarige wieler-
club het hoogtepunt tot nu toe haar
hoogtepunt. Op zaterdag 11 en zon-
dag 12 juli is de Tourkaravaan in
het Geulstadje te gast. „Het is een
ongelooflijk gevoel om hierbij als
organisatie aanwezig te zijn."
Aan zon wellicht eenmalig wieier-
gebeuren met een immense uitstra-
ling over bijna de gehele wereld,
mag en kan ook niets,aan het toeval
worden overgelaten. „We zijn dan
ook bereid al onze vrije tijd te inves-
teren in een vlekkeloos verloop," al-
dus Walter Duyzings.

t-ick K-
M~~ BiJna acht jaar geleden stond golfprofessional

"-en , yste.rs °P een modderige dijk en keek uit over een le-
n toekomstige werkterrein op de Brunssummer-

Veran'n a°ht aar later' ziJn de werkomstandigheden danig
fefs vl/erd" Een team professionals begeleidt honderden gol-
Hede eek in week"urt °P de ëoed geoutilleerde driving-range.
He( j

n VOor Dick Kuysters om in tevredenheid terug te zien.
t. 0„

n ook om al diegenen die de stap richting de golfsport
(25 let hebben durven zetten, uit te nodigen op een open dag
golj^ 1 as-) voor een kennismaking. „Een gratis kijkje in de

Keuken voor iedereen die dat wil," zegt Dick Kuysters.

dammen
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06-HJnen
Dames die zich vervelen.

Sexkontakt
06-320.326.66 - 75 et p/m

Bi-sex
voor 2 direkt apart met een

heet meisje of 'n lekkere
jongen

06-320.330.87 - 75 et p/m

Homo-jongens
Hoor ze TEKEER gaan

06-320.330.88 - 75 et p/m

Partnerruil
direkt apart met vrouwen en
mannen voor 'n hete sexruil
06-320.330.91 - 75 et p/m

Harde Homosex
(’ 1,- p.m.) direct apart met
een andere liefhebber, draai

eerst 06-320 en dan
Streng & onderdanig 325.07

Bizar.. 325.08
Bondage .. 325.18

Ruig .. 325.71
Travestie.. 325.72

THE BEST OF
06-LIVE

Pornorama
06- ’ 0,75 cpm

320.360.80
Echte Sex-Live
Alleen jij en ik of een trio.
Wij gaan genieten tot het

uiterste 06-320.370.90
75 cpm

*Monica*
06-320.331.07. Denk

gewoon dat je haar handen
voelt, 75 cpm

Rijpe vrouw Live met jou
in bed! Sexlesjes 37,5 cphm

06-320.323.56
Frans IGrieks!Russisch!

Vrijen, nr 69, kussen, zijlings
Sexstandjes 37,5 cphm.
06-320.320.59

Wie durft Lisa live te bellen?
Ze is super blond, met

grote (...)!!
06-320.320.83 (75 et.p/m)

RUIGE PORNO! Ik woon in
een flat en neem sex op wat
echt gebeurd op dit moment.
Ik ben vaak alleenen kick op
porno. Ik loop nu in lakleer.

37,5 cphm
06-320.320.53.

Naakt
lag het meisje vastge-

bonden op de betonnen
vloer, trillend van angst zag
ze hem binnenkomen (S.M.

v. boven de 18 jr.)
06-340.340.90 1 g p/m

Het stoute
schoolmeisje
moest nablijven bij de
strenge meester: "Je

broekje uit en bukken, je
krijgt STRAF met de lineaal"

06-340.340.20 1 g p/m

Livesex
Wij zijn Simone en Linda, 2

meisjes van 18 jr. Wij
hebben onze eigen 06-lijn
en vertellen jou over onze
allereerste sexavonturen

06-9670 1 g p/m

Naakt
kroop het meisje in zijn bed.
Voorzichtig het is de eerste
keer, fluisterde ze verlegen.

06-340.340.30 -1 g p/m
Ik weet helemaal niets van

seks en wat is een
Nummertje

vroeg het meisje verlegen ,
toen gebeurde "het" voor de

eerste keer.
06-340.340.21 - 1 g p/m

lust. live. lekker
Houd jevan lekker, houd je

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

Griekse Sex
Lisa draait z. om. 50 et.p/m

06-320.325.55
1000% nieuw de live Versier

sexcentrale
Bel en kies maar uit wie je

echt live wil versieren!
Wij wachten op je

06-320.320.84 (1 g.p.m.)

SEXMEISJE! 37,5 cphm.
Kom je in bad met me.

06-320*320*22.
Straat-Grieten

uitdagend mokkel 37,5cphm
06-320.320.77.

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

jou! 37,5 cphm
06-320.327.17

Nieuw!
De live Sex/Belcentrale!

Heel snel brengt de operator
je live bij een meisje dat

hunkert om (...) te worden.
06-340.340.25 ’l,- p/m'
"STREELMASSAGE"

Meisjes 18, zonder slipje. Je
kunt ze zo strelen 37,5 cphm

06-320.320.52.
Buurmeisjes en buur-

vrouwen die elkaar ver-
wennen met sex 37,5 cphm
06-320.320.37.
BLACKSEX! Een volle

donkere rijpe vrouw. Wat
een enorme 37,5 cphm
06-320.323.46.

*Paula*
06-320.331.08. Zit je in het

donker? Ben je alleen?
Bel Paula 75 cpm

Rubber Porno
Ben jij een liefhebber van
Latex en Leer porno? Bel

dan 06-320.320.90 (75cpm)

2 mannen.
Een blondje. Wangedrag!

over de knie, het nappaslipje
06-320.321.32 (50cp Vz m)

Als ze naakt is
stapt die man achter het

gordijn vandaan.
06-320.323.85 (50 cp. Va m)

De man trilt
als die mooie meid niets
onder datrokje heeft....

06-320.340.01 (50 cp. Va m)
Hoger die benen!

het wandrek,
de blonde meid en de

strenge man.
06-320.340.22 (50 cp. Vam)

Als Inge
de vriend in natura betaald,

komt ook de man en....
06-320.340.88 (50 cp. Va m)

Adres Privé
Ze willen je verwennen, ze

ontvangen je privé of komen
bij je langs, ze geven zelfs
hun eigen adres en tele-
foonnumer. (100 cpm)

06-96.85
Promotie.

Ilse kleedt zich uit en bukt
over de tafel. 2 mannen.

06-320.340.41 - 50 cpVam

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

vrouwen? De box van vrouw
tot vrouw?

06-320.327.78 - 50 cpVam

Ze komt...
bij jou of jij bij haar,

ze geeft haar adres en
telefoonnummer.

06-320.322.23 (100 cpm)

SM
in de bodemloze mand aan
de balk is ze weerloos naakt
06-320.340.33 (50 cp. V2m)
Als een getrouwd blondje na

een half jaarhaar
naakte lijfje

laat zien aan de buurjongen
06-320.340.55 (50 cp. Va m)

Direkt kontakt
Met alleenstaande vrouwen.

Ook voor telefoonsex.
06-320.324.97 (100 cpm)

2 meiden,
1 man, 1 zweep en zijn

bizarre methode...
06-320.330.51 (50 ep Va m)

Kontakten/Kiubs
Nieuwe meisjes in Rustica, en er komt meer!!!

Sauna Club Rustica
Kerkrade-Spekholzerheide, v.d. Weijerstr. 9.

Tel. 045-412762, geopend ma. t/m vr. 11.00r24.00 uur.

Club Pallas
Rijksweg 1, Lemiers-Vaals. Tel. 04454-61195

_■ Maandag t/m vrijdag vanaf 11.00 uur.

CLUB 2000
!! JEWEET NIET WAT JE MIST!!!

!! 7 DAGEN GEOPEND OOK ZATERDAG EN ZONDAG !!!
Rijksweg Noord 22, Geleen. Tel. 046-742315.

De beste meisjes zijn nog steeds bij:
Privé Yvonne

8 sexy meisjes verwennen u. Pikante lingerie, ma-zat.
11-24 u., zond. 15-23 u. Kapelweg 4, K'rade, 045-425100

Paradiso Relaxing
Europaweg Nrd. 158

Landgraaf. Tel. 045-317032. Vanaf 14.00 uur.

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

Club Elite
Open 14-03 uur. Nwe eigenaar. Discreet relaxen onder het
genot v. een drankje. Hammolenwg 15 K'rade 045-458916

Katja's Relax Place
Vanaf ’ 50,- all-in

Tevens assistente gevraagd. Tel. 045-423608.

SACHA'S Escort
7 dagen per week geopend

Nu 24 uurs service!!
Info: g 045-463386

Parenclub Villa Liberta
Gewoon de Beste!!!

Elke woensdag en vrijdagavond voor paren en alleen-
staanden. Zaterdag alleen paren. Aanvang 21.00 uur. Er-
vaar de unieke ongedwongen sfeer van een echte paren-
club. Live- en pornoshows. Maaseikerweg 24, Susteren.
300 m. v.a.A2 richting Susteren. Info telefoon 04499-4928
Nieuw!! Luxe bubblebad en sauna.

Paren en alleenstaanden
Club LC.

Vrijdag 19-6 live-show. Zaterdag 20-6 barbeque-avond.
Maandag 22-6 Denise van de Pin Up Club.

ledere 2de zat. van de maand Iste 10 paren gratis toegang
Hertenweg 5, Zutendaal, België. Tel. 0932-11713323.

Exclusieve topmassage
NIKKI

Van 11.00 tot 23.00 (zo en do gesloten).
Voor dames leuke man aanwezig (op afspraak).

Tevens medewerkster gevraagd.
g 09-3211.304785.

BELINDAS Escort
Vol uur ’ 125,- all-in

Tel. 06-52984233
7 dagen per week geopend van 13.00 uur tot 06.00 uur.

!Privé/Escort!
Simply the Best!

!Angel en Boy!
Info: S 045 - 27 45 87.

Open van 11.00 uur tot 02.00 uur. (zond. gesl.)
Tevens nog leuke meisjes gevraagd.

Escort all-in
045-326191

Club
Merci

Wij zijn er voor U. Leuke
collega gezocht. Rijksweg

Zd. 241 Geleen 046-745814

Peggy privé
en escort

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

Contactburo
Sittard

S 046-523203
Nieuwe inschr. gevr.

Monika's escort
Bel dan 045-727854.

Nieuw Escort
Kimberly, snel bij u

thuis of in hotel.
@ 045-418606
Nieuw Loes uit
Voerendaal en Brigitte v.

11-23 u. 045-254598.

Regina's Privé
045-727538

Love escort
045-320905

vanaf 12.00 uur. "Nieuw
Boys voor Boys
Tel. 045-211391.

Privé Sandra
Met Sylvia, ma. t/m vr.

10-22 u. weekend gesloten.
Tel. 046-757517.

Voor een discreet adres
Buro Geleen

Bern, op nivo. 046-748768.
Even tijd en geen spijt?

Videoclub
een leuke film en nog meer.

Bel eens 045-718067.

SM Rachel
Tel. 045-414338.

Escort ’ 50,-
Ook fax 045-428856.

LYDIA
Voor 't sappigste fruit!

046-749662, Groenstr. 64,
Geleen. U komt NOOIT op

de koffie!!
DRINGEND meisje gevr.!

Privé Daisy
In 't badpak wordt jij

ontvangen.
Tel. 045-229091.

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

Buro Heerlen .
Adressen - boys v. heren

privé en escort, boy en, meisje gevr. 045-225333.

Daniella
Af 10 uur, ook zat. en zond.

045-721759, meisje gevr.

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

045-413887

Escort Service
voor een leuk meisje bij u

thuis of hotel v.a. 12 t/m 3 u.
Tel. 045-422685

SM Anita
met zeer strenge assisten-

ten en getrainde slavin
4 exclusieve ruimte's.

3 juli SM-Party met shows.
Info: 045-462720
weekends open.

Nieuw!
Privé/Escort

Chantal, José, Priscilla
Tel. 045-274587.

Nieuw!
Privé/Escort

Boys voor Boys
Tel. 045-274587

Maastricht
Privé

Altijd meerdere lieve en
mooie meisjes aanwezig.

Nieuw Sintjai, Thais heel lief
TV/video op de kamer, luxe

schuimbad mogelijk.
Eerlijke behandeling

gegarandeerd

Jodenstraat 2
Tussen VW en Kesselkade.

043-254183

—— I
Privé bij Anita Anaelique rg 045-352543 Privé. tS 043^3g4|^

[Markt für Hobbymaler
Profis A

Malkasten und Farben aller art - Aquarel!-. W,

■ Gouache-, Acryl-, 01- und Air-brush-Farben. fl
Malstifte, Pastell- und Ölkreiden, Seiden-, ■

Glas-, Stoft-, Farbe- und Bauernmalfarben-.M
Rahmen und Passepartouts,■ Staffeleien, Malgründe, Malblöcke,, Papierefl

Pinsel, Bücher, Anleitungshefte,
Air-brush-Pistolen und Kompressoren,

Materialien für Drucken, Formen, Gießen. R
Verleihservice: Fixiergerate, [

Pressen, Kompressoren usw. u

Riesenauswahl 1 jj■L<_. I kfa Fachberatung - Kundenparkplatze

fll Geschaftszeiten: mW',
W Mo.-Fr. 9.30-18.30 Uhr, Sa. 9.00-13.00 Uhr R/4

\ beisseL I
Gardinen* Tapeten■ Teppichboden I i

Farben "Künstlerbedarf '*^, e

Aachen-Laurensberg, Kackertstraße, Tel. 09-4924l
hp!fl > ti

Autoweg Heerlen-Aken, 1e afslag: Aachen/Laurensi"- t
de Roermonderstraße richting Klinikum. %

Rolluiken
(Heroal-systeem)

Zonwering
Kunststoframen

P. Greymansstraat 18
SCHINVELD

tel. 045-256371
Vraag vrijblijvend

prijsopgave

AS* Helmond IJI
zat 20 juni mankanari*f
zang 11 popjes 6 rode » fl^
zalm man 14 popjes y■ > p
GE kanaries 7 JONGE'
witte 10 pst. GLOSTE£jy' >TE, KUIVEN EN BAS' J ,
DEN SPEC. PRIJS- d-7 1
10 meeuwen 4 zebras .j

ken 25 witte etc. 35 V*ZA '10 roseicollis 20 PP J°[ v.
SITTARD 10.30-11 P<s*
HEERLEN 11.30-12 »*V
baan 19 TERBLYT "^l
Rijksw. 46.

JJ -d
Europees Advieskantoor
WROCLAW VOF

* DOORLOPENDE KREDIETEN *
* PERSOONLIJKE LENINGEN *

Tel. 04746-5731

Tichelkoelstraat 7 6051 ED Maastri^
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