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Denen in finale door misser Van Basten

KATER VOOR ORANJE
GÖTEBORG - Het toer-
nooi om het Europees kam-
pioenschap zit erop voor
Nederland. Omdat Marco
van Basten, als enige in de
rij van tien spelers, na de
verlenging van de halve fi-
nale tegen Denemarken
van elf meter miste. De
reeks van strafschoppen
was nodig, omdat Neder-
land het kansloos geachte
Denemarken in 120 minu-
ten geen moment had kun-
nen overtreffen.
De Denen die te elfder ure aan het
evenement konden deelnemen en
dus niets hadden te verliezen, wa-
ren in de officiële speeltijd al dich-
terbij de overwinning geweest dan
Oranje. De 2-2 na negentig minuten
werd door het korps van de schei-
dende coach Michels met geluk
gehaald. Zelfs de verlenging bracht
geen oplossing in de strijd, vaak
even slecht als boeiend. Nederland
miste ook in de extra speeltijd de
kracht om Denemarken fors onder
druk te zetten, al waren de beste
kansen voor Oranje.

De prestatie van de Denen verdien-
de ook in die fase meer bewonde-
ring. Het land was pas enkele dagen
vóór het toernooi in plaats van Joe-
goslavië, op de deelnemerslijst bij-
geschreven. Maar het enthousiasme
en het doorzettingsvermogen van
Denemarken bleek meer waard dan
de gedegen voorbereiding van
Oranje.
In de zesde minuut opende Larsen,
spelend voor Lyngby de score. Ne-
derland was niet alleen getroffen
door een slechte start. Het zwakke
spel bleek langdurig. Ondanks de
gelijkmaker, na 23 minuten ge-
maakt door Bergkamp op aangeven
van Witschge en Rijkaard. De hel-
den van vier dagen eerder bleven
achter de onbekende Denen aanlo-
pen. De hernieuwde tegenslag kon
niet uitblijven.

Opnieuw was Larsen te slagvaardig
voor de, Nederlandse verdedigers.
Via Laudrup en Povlsen ging de bal
links en rechts voor het doel van
Van Breukelen langs, waarna de
Deense middenvelder na ruim een
half uur voor de tweede keer scoor-
de. Vier minuten vóór het eindebrachten Witschge en Gullit de bal
met Deense hulp voor de voeten
van Rijkaard, die de niet meer ver-wachte gelijkmaker inschoot.

Zie verder pagina 17

" Nederland speelt titel in
handen van deMannschaft

"En dan is het ineens afgelopen met de bijna vanzelfsprekende opmars van Oranje naar de EK-finale Peter Schmeicheltimmert de strafschop van Van Basten uit het doel. _, . Dl
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Bisschop Tutu: ’Wijstaan op rand catastrofe’
Afrika-reis Lubbers
opnieuw ter discussie

DEN HAAG - De fracties van VVD
en Groen Links in de Tweede Ka-
mer vinden dat premier Lubbers
deze zomer niet naar Zuid-Afrika
moet gaan. Nu het geweld in Zuid-
Afrika zulke ernstige vormen heeft
aangenomen dat het vredesproces
gevaar loopt, moet Lubbers zijn
voorgenomen bezoek in augustus
afzeggen, menen beide fracties.

Ook het Afrikaans Nationaal Con-
gres (ANC) wil dat het bezoek
wordt geannuleerd. ANC-bestuur-
der Tony Yengeni meent dat 'het
jammer zou zijn als het ANC men-
sen moet mobiliseren om tegen het
bezoek te demonstreren. ANC-
woordvoerder Saki Macazoma
noemde het 'onder de huidige om-
standigheden zeer betreurenswaar-
dig' als Lubbers naar Zuid-Afrika
zou komen.

De regeringspartijen CDA en PvdA
willen nog nietreageren op de nieu-
we ontwikkelingen in Zuid-Afrika.
Zij willen eerst de brief van minis-
ter Van den Broek (Buitenlandse
Zaken) afwachten, die hij over de
nieuwe problemen aan de Tweede
Kamer zal sturen. Lubbers zou op
10 en 11 augustus, samen met de
ministers Van den Broek en Kok
naar Zuid-Afrika gaan.

Het bestuur van het ANC begint
vandaag in Johannesburg zijn cru-
ciale beraad over de mogelijke op-
schorting van de onderhandelingen
met de regering over een nieuw po-
litiek bestel.

In verband met de ernst van de si-
tuatie besloot president De Klerk
gisteren zijn bezoek aan Spanje, dat
vier dagen zou duren, te bekorten.
Morgen vergadert het Zuidafri-
kaanse kabinet over de crisis, die is
ontstaan na de slachtpartij in het
zwarte woonoord Boipatong. Daar-
bij kwamen verleden week 39 men-
sen, onder wie voornamelijk vrou-
wen en kinderen, om het leven.
De crisis verdiepte zich gisteren
nog verder toen het ANC en zyn
bondgenoten vroegen om uitstel
van de vergadering van Codesa, de
Conventie voor een Democratisch
Zuid-Afrika, waarin 19 partijen on-

derhandelen over een nieuwe
Grondwet, tot het partijbestuur een
besluit had genomen.

De Anglicaanse aartsbisschop Des-
mond Tutu zei gisteren in Kaapstad
tijdens een gebedsdienst voor de
slachtoffers van Boipatong dat het
land „op de rand van een catastro-fe" staat. Hij eiste» dat de regering
de daders van het bloedbad ver-
volgt. Tutu zei dat als de regering
niet op deze eisen ingaat, hij het
Olympisch team van Zuid-Afrikaonder druk zal zetten om niet aan
de Olympische Zomerspelen in
Barcelona deel te nemen.

Zie verder pagina 4

" Boipatong op springen

Verantwoordelijk voor dodelijk ongeval op A2
Chauffeur valt even
achter stuur in slaap

EIJSDEN - De 38-jarige Maas-
trichtenaar die zondagavond op de
A2nabij Withuis betrokken was bijeen dodelijk verkeersongeval is
kort tevoren achter het stuur van
zijn auto in slaap gevallen. De rijks-
politie noemt het stom toeval dat
het juist op die plek gebeurde, waar

het slachtoffer, een 54-jarige vrouw
uit Visé, met pech langs de weg
stond. Op het moment van het on-
geval, kwart over zeven 's avonds,
was het zeer rustig op deze auto-
weg, die een volwaardige breedte
heeft met twee rijstroken én een
pechstrook.

Voor het in slaap vallen van de
chauffeur is er verder geen verkla-
ring. De man had geen lange rit
achter de rug en had niet gedron-
ken. Met zijn gezellin had hij een
uitstapje gemaakt naar de Arden-
nen.

Ramos benoemd
tot president

op Filippijnen
MANILA - Het Filippijnse congres
heeft gisteren in een gemeenschap-
pelijke zitting van beide Kamers
generaal Fidel Ramos uitgeroepen
tot president. Hij aanvaardt de func-
tie op 30 juni.
Oud-minister van Defensie Ramos
werd vorige week uitgeroepen tot
overwinnaar van de verkiezingen
voor het presidentschap die vorige
maand werden gehouden. Volgens
een parlementscommissie behaalde
Ramos, die werd gesteund door ex-
president Corazon Aquino, zeker
700.000 stemmen meer dan zijn be-
langrijkste tegenspeler Miriam De-
fensor Santiago.

Verwisselen
van gegevens
fataal voor
hartpatiënt

VENLO - Het Venlose St. Maar-
tens Gasthuis is door nabestaan-
den financieel aansprakeiyk
gesteld voor de dood van de
54-jarige M.G. Wijhers uit die
plaats. Door een verwisseling
van medische gegevens is de
man, een hartpatiënt, niet op de
juiste manier behandeld. Hij
overleed in juni 1990. Het is nog
onduidelijk of de verzekerings-
maatschappij van het zieken-
huis, Nationale Nederlanden, de
familie van de man een schade-
vergoeding zal betalen.
In een brief geeft Nationale Ne-
derlanden wel toe dat er een ver-
gissing is gemaakt, maar er
wordt aan toegevoegd dat de
fout het beloop van het lijden
van de patiënt niet heeft beïn-
vloed. Op grond van de juiste
gegevens zou de Venlose hartpa-
tiënt dringend een bypass-opera-
tie of hartcatherisatie nodig
hebben gehad. De wachttijden
voor een dergelijke behandeling
bedragen in Venlo twee tot drie
maanden. Hulp zou dan toch telaat zijn gekomen, zo is de rede-
nering.
Volgens medisch directeur A.
van der Vet van het Venlose zie-
kenhuis, die de zaak heel triest
vindt voor de nabestaanden, kan
hieruit worden afgeleid dat Na-
tionale Nederlanden de claim zal
afwijzen.
Vandaag zal de maatschappij
met een standpunt naar buiten
komen.

Nederland eruit
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Idool
Maar de erkenning kwam. De
Griekse componist werd eind jaren
zestig het idool van de jonge mu-
ziekgarde. De rage is inmiddels
weggeëbd, maar de naam Xenakis
is gevestigd, hij is één van de meest
uitgevoerde moderne componisten.
Ondanks die successen is de com-
ponist en muziekfilosoof altijd een
buitenbeentje gebleven
„Er was al heel vroeg muziek in
mijn leven. Byzantijnse muziek in
de Grieks-orthodoxe kerk, zigeu-
nermuziek op straat. Mijn vader
hield van Wagner, hij vond dat ik
ook van die muziek moest'houden.
Dat dééd ik ook, min of meer. Van
de radio herinner ik me dat we heel
gemakkelijk Hilversum konden
ontvangen. Raar, maar die zender
sprong er op één of andere manier
uit. Mijn moeder nam eens een ca-
deautje mee, toen ik vier of vijf jaar
was. Dat was voor mij belangrijk, ik
mocht zelf de schoonheid ontdek-
ken. Niet gedwongen, het werd aan
het eigen initiatief overgelaten."

De jonge Xenakis verhuisde in 1932
naar het Griekse eiland Spetsai. Op
de Grieks-Engelse school wakkerde
de Jean Choisy de liefde voor pia-
nomuziek aan. En het Engelse
schoolhoofd boeide met zijn gram-
mofoonplaten met werk van Beet-
hoven en Mozart. „Ik vond dat
schitterend, de klanken maakten in
mij een anarchistisch gevoel wak-
ker." Naast muziek ontdekte hij de
wiskunde, getallen en wetten fasci-
neerden hem. Hoewel zijn vader
hem scheepsbouw in Engeland wil-
de laten studeren, koos de zoon
voor een opleiding aan de Polytech-
nische school in Athene, waar hij in
1947 afstudeerde.

Verzet
De inval van de Italianen en de
Duitsers bracht een hele nieuwe di-
mensie in het leven van de student.
Hij slootzich aan bij het communis-
tisch verzet.
„Niemand weet meer dat in Athene
honderdduizenden mensen de
straat opgingen om tegen de Nazi's
te demonstreren. Ik liep vooraan,

was me niet van het gevaar bewust.
Het gejoel op het plein, het fluiten
van de kogels toen de Duitsers op
de menigte schoten. Meerdere ke-
ren heb ik in de gevangenis geze-
ten."
„Meteen na de oorlog, december
1944, heb ik met de communisten
gevochten tegen de Engelsen in de
slag om Athene. Ik raakte gewond,
verloor een oog door een Britse gra-
naat. Tóen heb ik geleerd: vertrouw
nooit iemand."

Die oorlogsjaren zijn bepalend ge-
weest voor zijn kijk op de wereld.
Zeker de eerste jaren van zijn mu-
ziekcarrière greep hij terug op erva-
ringen in die tijd. In een beroemd
geworden vraaggesprek met Mario
Bois zei hij daarover: „In mijn mu-
ziek zit alle doodsangst van mijn
jeugd, van het verzet en de estheti-
sche problemen die naar boven
kwamen tijdens de gigantische
straatdemonstraties in Athene, of
misschien nog sterker de soms mys-
terieuze doodsgeluiden van die
koude decembernachten van 1944
in Athene. Hieruit is mijn concept
van het opstapelen van geluidsge-
beurtenissen geboren en daarom is
er nu stochastische muziek."

Voor het eerste muziekstuk 'Metas-
tasis' werden oorlogsherinneringen
als springplank gebruikt. „Hon-
derdduizenden die een slogan zin-
gen, een slogan die zichzelf repro-
duceert als een gigantisch ritme.
Dan het gevecht met de vijand. Het
ritme barst uiteen in een enorme
chaos van scherpe geluiden; het
fluiten van kogels; het kraken van
machinegeweren. Het geluid ver-
spreidt zich en de stilte valt lang-
zaam over de stad... Voeg je die ge-
luiden opnieuw samen danwordt er
een nieuw geheel gevormd..."
Het na-oorlogse Griekenland bood
geen ruimte meer voor de verzets-
strijder. Kort nadat hij in 1947 naar
Frankrijk was uitgeweken werd hij
in zijn vaderland ter dood veroor-deeld op grond van 'linkse misda-
den. Pas in de jaren zeventig werd
het vonnis nietig verklaard.

Architect
Xenakis werd in de Franse hoofd-
stad goed opgevangen, de commu-
nisten waren er machtig. De archi-
tect Le Corbusier, in die jaren al een
gevestigde naam, bezorgde hem een
inspirerende werkkring. In zijn
dienst tekende Xenakis ondermeer
het kltooster La Tourette bij Lyon -een gebouw met een voorgevel die
zich laat lezen als een partituur - en
het Philipspaviljoen voor de we-
reldexpo van Brussel in 1958. Het
uit betonplaten opgetrokken ge-
bouw bestond uit één grote ruimte,
waarin 600 tot 700 mensen konden
worden ondergebracht. „Le Corbu-
sier speelde vals, hij heeft me zelfs
geld geboden om de ontwerpen op
zijn eigen naam te mogen zetten."
In 1960 volgde de definitieve breuk
en ging de Griek zich meer en meer
aan de muziek wijden.

Van Olivier Messiaen kreeg Xena-
kis in die tijd lessen muziekanalyse
en -esthetiek. De dirigent Herman
Scherchen was een tweede pijler,
die een belangrijke rol speelde bij
de ontwikkeling van de stochati-
sche theorie. In de electro-akoesti-
sche studio van Scherchen vlakbij

l_ugano kwam regelmatig een inter-
nationaal gezelschap van componis-
ten en natuur- en wiskundigen sa-
men om zich te buigen over de
raakvlakken van de exacte weten-
schappen en de muziek. Xenakis
voelde zich daar thuis, „want", zegt
hij, ~ik ben wiskundige en ik ben
Griek. Voor mij heeft altijd vastge-
staan dat wiskunde, wetenschap en
kunst hetzelfde waren. Plato zei al:
muziek maakt gebruik van regels,
maar is ook een weldaad voor het
oor."

In die studio leerde Xenakis om-

gaan met de computer als hulpmid-
del bij het componeren van muziek.
Jaren later ontwikkelde hij een ei-
gen programma, dat tekeningen
omzet in muziek. Met die compo-
neercomputer Upic is hij nog steeds
in de weer.
Ondanks de euforie van de jaren
zestig en daarna bleef er ook kri-
tiek. Moeilijke muziek om naar te
luisteren, het grote publiek had en
heeft er geen oren naar. Een brede
lach. Dan: „Niet populair? Vraagt u
de portier hier beneden maar of hij
de derde van Beethoven kent. Wat
denkt u? Mijn muziek nodigt niet

uit tot springen, je moet het werk in
alle rust in je opnemen. Moeilijk,
ach..."

„Wil jezulke muziek aan een groter
publiek laten horen, dan zijn de
massamedia niet thuis. Ook de or-
kesten zijn vijandig. De muzikanten
zijn traditioneel opgeleid, ze heb-
ben geen dromen meer, hebben al-
leen nog oog voor hun salaris. Waar-
mee ik niet wil zeggen dat iedereen
mijn werk mooi moet vinden. Als
kunst door iedereen geliefd wordt,
dan verdwijnt de creativiteit."

# lannisXenakis: ,A-ls
kunst door iedereen
geliefd wordt, dan
verdwijnt de
creativiteit."
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kunst

lannis Xenakis, een
componist in de wolken

DOOR JAN VAN DAMME

Het gerenommeerde Festival van Donaueschingen in Duits-
land, 16 oktober 1955. Dirigent Hans Rosbaud laat het publiek
kennis maken met 'Metastasis', het eerste muziekstuk van de
dan nog onbekende componist lannis Xenakis. De uitvoering
is meteen voer voor de schandaalpers. De toehoorders raken
zo opgewonden van de ongewone klanken, dat er gejoeld engefloten wordt tijdens het concert. Kabaal, deels uit afkeuring,
deels uit bewondering, net als bij een voetbalwedstrijd.

Xenakis was zelf wel de laatste, die
zich verbaasde over de aanvanke-
lijk negatieve reacties. Hij wilde nu
eenmaal iets totaal nieuws laten ho-
ren. En dan duurt het even voor de
oren van de ontvangers op de juiste
golflengte staan afgestemd. Het was
de tijd dat Boulez en Stockhausen
met hun seriële muziek de toon zet-
ten. Xenakis gruwde daarvan, be-
schouwdehet uitwerken van details
tot grotere structuren als een stap
terug in de muziekgeschiedenis.
Zijn antwoord op die stroming was
even rigoureus als verrassend: niet
noten maken de muziek, maar de
muzikale structuur (de massa)
vormt het uitgangspunt. De archi-
tect metselt zijn bouwsel niet langer
steen voor steen, nee, de architect
tekent in één keer het hele complex
en gunt niet de afzonderlijke steen,
maar een verzameling stenen een
hoofdrol. De stochastische muziek-
leer - Xenakis introduceerde de
term zelf - benut elementen van de
wiskundige waarschijnlijkheids-
theorie, het is een methode die pro-
beert gebeurtenissen in wolkenvan
muziek te vangen.

recept

Lamslapjes in
kervelsaus

DOOR HUUB MEIJER

Benodigdheden voor 4 perso-
nen: 4 lamslapjes (ca. 600 g), 1
kleine ui, 1 el bloem, 1 el crème
fraiche, boter, 1 dl verwarmde
droge witte wijn, 1 dl warm wa-
ter, 3 el zeer fijngehakte verse
kervel, peper en zout.

Verhit boter en bak op hoog
vuur lamslapjes snel bruin. Be-
strooi met zout en peper en
braad ze op matig vuur in ca. 7
minuten verder bruin. Laat laat-
ste 5 minuten fijngehakte ui
meefruiten.
Haal lapjes uit de pan, maak van
het braadvocht en bloem een
lichte roux. Voeg vervolgens al
roerend, de verwarmde droge
witte wijn en het warme water
toe.
Leg lapjes in de pan en laat alles
in ca. 1 uur met het deksel op de
pan gaar stoven. Haal vlees uit
de pan en leg op voorverwarmde
schaal. Maak saus af door er de
fijngehakte kervel en 1 el crème
fraiche door te roeren. De saus
mag niet meer koken.

Virgil
Gheorghiu
overleden

PARIJS - De van oorsprong
Roemeense schrijver Virgil
Gheorghiu is maandag in een
ziekenhuis in Parijs overleden,
zo is in zijn familiekring verno-
men. Gheorghiu is 75 jaar gewor-
den.

Hij verwierf vooral bekendheid
met zijn roman 'Het 25ste uur'
(1949), die een bestseller werd en
in de jaren '60 is verfilmd. De ro-
man beschrijft de verwarring die
heerste in Midden- en Oost-
Europa na de Tweede Wereld-
oorlog.

Gheorghiu verliet zijn land in
1944 toen de Sovjettroepen arri-
veerden. Sinds 1948 woonde hij
in Frankrijk, waar hij patriarch
van de ortodox-Roemeense kerk
was.

Gheorghiu werd geboren in sep-
tember 1916 in Rasboeni-Neamtz
in Roemenië. Hij studeerde lette-
ren in Boekarest en theologie in
Heidelberg. In 1942/43 bekleedde
hij een hoge positie op het Roe-
meense ministerie van buiten-
landse zaken. Toen het Sovjetle-
ger Roemenië in 1944 binnen-
trok, vluchtte hij het land uit. Hij
vestigde zich in 1948 in Frank-
rijk, waar hij in 1963 tot priester
werd gewijd. Sinds 1971 was hij
patriarch.

VU-orkest
concerteert

in Maastricht
MAASTRICHT - Het symfonie-
orkest van de Vrije Universiteit
van Amsterdam doet tijdens zijn
zomertournee sinds enkele jaren
ook Maastricht aan. Dit jaar con-
certeert het orkest voor het eerst
in het Theater aan het Vrijthof.
Donderdag is het VU-orkest daar
te gast met Daan Admiraal als di-
rigent en pianist Rob Mann als
solist. Het concert begint om
20.00 uur.

Het VU-orkest, in 1962 als kame-
rorkest opgericht, is het grootste
amateur symfonie-orkest van Ne-
derland. Sinds 1975 is Daan Ad-
miraal dirigent van het orkest, dat
door zijn bezetting in staat is ook
de grote laat-romantischewerken
en twintigste-eeuwse muziek uit
de voeren. Op het programma van
het concert in Maastricht staan
Symphonic Transformations van
Tristan Keuris, het Tweede Pia-
noconcert van Béla Bartók en de
Vijfde Symfonie van Sergej Pro-
kofiev.

Laatste concert
Beethoven -cyclus
HEERLEN - Met de indruk*»
kende Missa Solemnis sluit
LSO deze week zijn Beethofcyclus af. Salvador Mas Conde *
geert het orkest, het Nederig
Concertkoor en vier solisten: N*
lia Dercho, Monika Bürgener, f
mas Dewald en Henk van HeU
bergen. De concerten worden g»
ven op donderdag in de Maa|P din Venlo, op vrijdag in de St»
schouwburg van Heerlen en op
terdag in het Theater aan het vn
hof in Maastricht. Aanvangte'K
op 20.00 uur. (
De sopraan Natalia Dercho, afk
stig uit Baku in Azerbeidzjan
momenteel als concert- en op®
zangeres werkzaam in Saarbrüc
De alt Monika Bürgener ben
sinds 1972 internationaal tot de
kendste Duitse concertzangeres^
Tenor Thomas Dewald won in (
diverse belangrijke prijzen op
concoursen van Wenen, Den Bo
en Berlijn. Het betekende het d<*
van een internationale carrière,
ook de opera bestrijkt. De bas H
van Heijnsbergen is een concer'
operazanger, die regelmatig 6aS

0plen vervult bij de Nederlandse r
ra. Komend seizoen is het ooka
bij Opera Zuid. "Mens speelt

’Geen reis
naar de zon’

HEERLEN - Toneelverenüjj
Mens speelt zaterdag en zondag'
kens vanaf 20.30 uur, 'Geen £naar de zon. Het stuk is geschj* '\
door Frans Hijdra en wordt i
speeld door Hilde Gielen, d
Govers, Louis Versteeg, Steffie i
zen en Tinus de Jonge. RegisseU
Herman Lutgerink.
Komische ontwikkelingen ron rt ji*
een appartement dat tegelijke^
aan een moderne jongeman en .
'stijve' dame wordt verhuurd,
men de hoofdmoot van dit to"
stuk. |
Het toneelstuk wordt gebrach
De Caumerbron, Corisberge 1^

197 in Heerlen. j

puzzel van de dag

Horizontaal: 1. insekt; 4. talrijk; 7. afwas;
10. beste kwaliteit; 12. aardsoort; 14. on-
zin; 16. Ver. Staten v. Amerika (eng. afk.);
17. bijdehand, wakker; 19. voor (lat.); 20.
fam.lid; 22. heilige (afk.); 23. uitholling in
een wand; 24. wandversiering; 26. vaar-
tuig; 27. lofzang; 28. de ongenoemde (lat.
afk.); 29. jongere broer of zuster (Ind.);
31. boze geest (Germ. myth.); 33. lengte-
maat (afk); 36. gebogen priem; 39. slim-
merd, vrolijk iemand; 40. defect; 41. ivoor;
43. te koop (afk); 45. ik (lat.); 47 een ze-
kere; 49. lengtemaat; 50. lokspijs; 52. oe-
feningsstuk; 53. projectiel; 55. half vloei-
baar kooksel; 56. bijwoord; 57. bazige
vrouw; 59. kansspel; 61. dicht bij elkaar;
63. vrucht; 64. persoon die lang en schraal
is; 66. sluitmiddel; 68. plek; 69. slag, klap;
70. drijfveer; 71. klimop.

Verticaal: 1. jong dier; 2. haringacn"^
je; 3. onderste deel v.e. gevel; 4. ij 1 ,
stand; 5. onenigheid; 6. mil.rang (a,*rt)j>
huid; 8. roofvogel; 9. niet goed 6°°j
ken; 11. boom; 13. huisdier; 15-
palm; 18. mestvork; 21. weldoend y
22. pi. in België; 25. Naamloze Ve"' v
schap (fr.); 27.. voegwoord; 28.
geval; 30. fabelachtig wezen; 32. %|
stof; 34. grote zure kers; 35. hakv^1* y
36. pi. in Gelderland; 37. zeepwatf'' $
opening; 42. grappenmaker; 44. '", jf
vooruitstekende landpunt; 45. boo^; tf
ijzerhoudende grond; 47. eikescrio1?' j
getij; 49. drietenige struisvogel; 5 '/
miskenbaar; 54. kruisboog v.e. K f(bouwk.); 55. zuigwerktuig, 56 HOofspruit op een boom gehecht; 58. °' .}fven; 60. zonnescherm v. bam^. (jï
(Ind.); 62. vordering; 65. gesteenJV)
de oudste (lat. afk.); 68. tin (schei*'

(ADVERTENTIE) , ■
TOTALE

OPRUIMING
I 10 60°/o1

korting op
dames- heren- enkinderschol^

SCHOENMODE ,
CRIJNS

Kouvenderstraat 40
Hoensbroek, 045-211330^

Oplossing van gistern
(ADVERTENTIE)

LIMBURGS SYMPHONIE ORKEST
Derde concert in de Beethovencyclus /^^^^dirigent Salvador Mas Conde /
solisten: Natalia Dercho, sopraan; Monika / n

Bürgener, alt; Thomas Dewald, tenor; 1
Henk van Heijnsbergen, bas \

koor: Nederlands Concertkoor ' N _\w
Beethoven - Missa Solemnis m '
metsteynvan Nationale-Nederlanden #\i T i O IT
Venlo De Maaspoort f J \ Al

do. 25 juni20.00 uur I ,—/ I I Ë N^~
res. 077-517000 I J j fJ ]M

Heerlen Stadsschouwburg /
vr. 26 juni 20.00 uur f fjÊ__.
res. 045-716607

Maastricht Theater a/h Vrijthof «■ËÈéU lza. 27 juni20.00 uur _W________\
res. 043-210380 (JF

Pinsaa^^unM99^y2
Hmburgs dagblad

de klinkende klokken
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Hoger beroep
inrechtszaak

Jessica Laven
- Officier van justi-

’ mr C. Kok heeft hoger beroep
tegen het vonnis

jg
l de rechtbank in Alkmaar op_ -LUni neeft uitgesproken tegene 50-jarige M.S. Deze vrachtwa-

genchauffeur uit Assen werderoordeeld voor de doodslag op
j'e kinderen, onder wie de

ke
~Jarige Jessica Laven uit Blok-r- De persofficier van de Alk-naarse rechtbank heeft dit giste-'sen meegedeeld.

' Werd veroordeeld tot 12 jaar
jl en tbs wegens doodslag. Mr
dp gaa* m noSer beroep tegen
« strafmaat, het opleggen van
sj

S en om de kwalificatie dood-
haif aan te vecnten- De officier, a tijdens de rechtszaak levens-n6e gevangenisstraf geëistwegens moord.

CentraalBoekhuis
gaat in staking

ih^ECHT - Bij het Centraal Boek-
ing ln Culemborg (450 werkne-

' öaaSi begint vandaag een staking.
boek zullen 150000 tot 200.000
Met " Voor de boekhandel de deur
stui, j'teaan, zo heeft districtsbe-
stenK H- Vellenga van de Dien-
ieeldond FNV êisteravond nieege-

in„g lrectie van het Boekhuis is niet
die ëfan op een ultimatum van de
ciatnstenbonden van FNV en CNV
h'acll lsteravond afliep. De bonden
Cgo en handhaving van de eigen
W geëist en een reële loonsverbe-
bij De directie wil aansluiting
fenv e Cao voor be^ beroepsgoede-
Ite^.^voer. Volgens Vellenga bete-
-10 r, a* een achteruitgang van 8 tot

v*n ri6nvacht dat net grootste deel
()4St ?e werknemers op de afdeling
v*nn 'e en van de cnauffeursaaag het werk zal neerleggen.

Extrageld voor
slachtofferhulp

Ko st ERDAM - Staatssecretaris
o,ib Van "^ustit'e laat Seen middel
Sn|^Proefd om te bereiken dat de
0ffex"e voor de centra voor slacht-
hoo *^ulp in Nederland wordt ver-
W k De bewindsman zei dit gis-
de s"tend tijdens de opening van
ïra g ereldconferentie 'Trauma and

yin de Rai in Amsterdam.
ti6tl ° verwacht binnenkort te kun-
de Meedelen op hoeveel extra geld
*Vfntra rekenen.
Seve ar Worden er m Nederland on-
We^ vier miljoen misdrijven ge-

-1 dejj8 waarbij mensen direct wor-
[ Vaft betroffen. Ongeveer een kwart

ciële heeft moeite met de finan-
Mi] <&evol2en van het misdrijf, ter-
su, slachtoffers geestelijke
Vn nodi§ hebben en 3.000 a 4.000
0f , sen zich wenden tot de politie
Dede echter.

ndacnt voor slachtoffers van
toep riJven is de laatste jaren sterk

fi7° men- Nederland telt inmid-
°ffer centra voor hulp aan slacht-ers Van criminaliteit. Het aantal
is B °nen dat er voor hulp aanklopt
SOnnnB6ll van 5.500 in 1984 naar,/JUO m 1991.

Optie
Het verlagen van de 'belastingen
voor de mensen met de laagste in-
komens in 1994 is een nieuwe optie
van het kabinet. Tot nu toe beston-
den er alleen plannen om de belas-
tingen voor mensen met hogere
inkomens te verlagen.

Eind april schreef premier Lubbers
aan de Kamer dat het kabinet een
negatief advies van de SER ver-
wachtte over de voorstellen-Ste-
vens voor een belastingvereenvou-
diging en -verlaging. Dat negatieve
advies is er nu.
Als alternatief voor 'Stevens' geldt
in het kabinet het omzetten van de
huidige belastingvrije sommen (het
inkomensdeel waarover geen belas-
ting wordt betaald) in een voor
iedereen gelijke belastingaftrek. De
belastingvrije sommen werken in
het voordeel van hogere inkomens.
Bij de voor iedereen gelijke belas-
tingaftrek profiteren de laagste in-
komens.

Omdat de hogere inkomens nega-
tief getroffen zouden worden door
de maatregel wilde het kabinet, al-
dus Lubbers in zijn Aprilbrief, voor
hen de belastingen verlagen. Vast-
staat inmiddels dat zulks niet eer-
der dan in 1994 kan. Zonder tussen-
tijdse val van het kabinet worden in
mei 1994 verkiezingen gehouden.

Weer lijk Belgisch meisje gevonden

Woensdrechtenaar
opnieuw verhoord

Ui?ur3SEL "De 33"Jarige man
h oensdrecht die wordt ver-

ÖsoK Van de moord °P twee Bel-
orjh mesJes> -^ binnenkort
verh UW door Justiue worden
dcivi00rd na de vondst van een
15; UJk- Het slachtoffer is de
k Jarige Katrien de Cuyper uiterasschaat.

Bïm heeft de Belgische Justitie
ver,fren bekendgemaakt. Het

°?r worden afgenomen
kout eden van de rechterlijke
s-t'e en de Belgische onder-

Jorden.

j3e
e
}oifoffeliJk overschot werd af-

grond vrijdag toevallig bij
troff0ffg W.erkzaamheden aange-
bje(j

n m hetAntwerps havenge-
ter 'J?P nauwelijks tien kilome-
Ve,n 'stand van de woonplaats
heeft ? verdachte. Een tandarts
hanri het Hik inmiddels aan de
CeerH Van het gebit geïdentifi-
cUvrLals dat van Katrien Deyper Uit Brasschaat bij Ant-

werpen. Zij werd sinds half de
cember vorig jaar vermist
Uit de eerste onderzoekingen
blijkt dat het slachtoffer kort na
haar verdwijning in het havenge-
bied naakt is begraven. Het
meisje zou door wurging om het
leven zijn gekomen. Andere spo-
ren van mishandelingen werden
niet aangetroffen. Of er sprake is
geweest van verkrachting is on-
duidelijk.
De Woensdrechtenaar werd eind
april aangehouden en bekende
toen al snel de moord op de
17-jarige Ines van Muyldert uit
Essen en de 14-jarige Inge Breu-
gelmans uit Wuustwezel. Ines
van Muyldert werd sinds 30 de-
cember vermist. Haar lijk werd
eind april op Nederlands grond-
gebied, in de Brabantse gemeen-
te Putte, teruggevonden met dat
van Inge Breugelmans, die pas
een paar dagen spoorloos was.
Dat gebeurde op aanwijzingen
van de daags tevoren aangehou-
den verdachte.

binnen/buitenland

Politiekorps nog altijd
bolwerk van mannen

DEN HAAG - Het streven van de minis-
teries van JustitieenBinnenlandse Zaken
dat in 1995 een kwart van het politieperso-
neel vrouw moet zijn, wordt niet gehaald.Dat concludeert de Landelijke Politie
Emancipatie Commissie (LPEC) na een
onderzoek dat zij door AGB Intomart
heeft laten verrichten. De commissie
neeft dit gisteren bekendgemaakt Vooralm de provincies Limburg, Friesland en
yroningen is het met de emancipatie bij
de politie slecht gesteld.

Volgens de LPEC moet de reorganisatievan de politieworden aangegrepen om de
aantrekkingskracht van de politie op
yfouwen te vergroten en emancipatiebe-
leid bij de politie op te zetten. Daarom
neeft de LPEC bij de politieministers ge-
Pleit voor de aanstelling van een beleids-
medewerker Emancipatiezaken in elkvan
de 25 regionale politiekorpsen. Ook moet

binnen iedere regio een vertrouwensper
soon Seksuele Intimidatie worden aange
steld, vindt de LPEC.
Op dit moment bedraagt het percentage
vrouwen bij de politie gemiddeld slechts
12,7. Geen enkel korps haalt de 25 pro-
cent De regio's Amstelland met 16 pro-
cent en Haaglanden met 15,9 komen nog
het meest in de buurt. Daartegenover
staan echter deachterstandgebiedenLim-
burg, Friesland en Groningen, waar

slechts 7,1 tot 10,7 procent vrouwen wer
ken.

Volgens voorzitter W. Velders-Vlasblom
van de LPEC is nog niet gekeken naar
kwalitatieve achterstand. De vrouwen bij
de politie werken meestal in de lagere
functies zoals in de surveillance. Zij ko-
men nauwelijks voor op afdelingen als
moordzaken, verdovende middelen en
criminele inlichtingendiensten. Slechts 2

procentvan de vrouwen heeft een leiding
gevende functie.
Als belangrijkste oorzaak voor het lage
percentage vrouwen bij de politie ziet se-
cretaris Gerda Dijksman van de emanci-
patie-commissie de vrouwonvriendelijke
beroepscultuur. Bij 74 procent van de
korpsen ontbreekt een gestructureerd
emancipatiebeleid op het gebiedvan wer-
ving, deeltijd, kinderopvang en loopbaan-
ontwikkeling.

Volgens Gerda Dijksman zal er zonder
extra stimulans, zoals door de aanstelling
van beleidsmedewerkers emancipatieza-
ken die een actieplan per regio opstellen,
weinig aan de positie van vrouwen bij de
politie veranderen. Zij ziet een groei van
het percentage vrouwen binnen het
„mannenbolwerk" als eerste voorwaard*
voor een verandering in de beroepscul
tuur.

Kabinet wil laagste inkomens vanaf 1994 ontzien

Plannen voor lagere
belastingen minima
Van onze parlementaire redactie

DEN HAAG - Het kabinet
wil met ingang van 1994 de
belastingen voor de men-
sen met de laagste inko-
mens verlagen. Dit blijkt
uit antwoorden van minis-
ter De Vries (Sociale Za-
ken) en zijn staatssecretaris
Ter Veld op vragen uit de
Kamer over de begroting
Sociale Zaken 1992.

In een verhandeling over rijksbij-
dragen aan sociale fondsen, merken
De Vries en Ter Veld op dat er door
een verlaging van die bijdragen met
ingang van 1994 minder geld be-
schikbaar is voor „een lager belas-
tingtarief in de eerste schijfvan de
loon- en inkomstenbelasting".

De eerste schijf geldt nu voor inko-
mens tot 42.866 gulden (exclusief
belastingvrije sommen). Het belas-
tingtarief is 38,55 procent. In april
besloot het kabinet voor volgend
jaar al de inflatie voor hoogstens 2
procent door te berekenen in de be-
lastingen. Het laagste tarief zou dan
gaan gelden voor inkomens tot
43.723 gulden.

Twintig doden bij aanslag op Russisch depot

Spoedberaad over
crisis in Moldavië

CHISINAU - In de Moldavische i
hoofdstad Chisinau zijn gisteren de 1
onderministers van Buitenlandse i
Zaken van Moldavië, Roemenië,
Rusland en Oekraïne bijeengeko- i
men voor crisisberaad naar aanlei-
ding van de verhevigde strijd rond i
de Dnjestr-republiek.
i

In de nachtvan zondag op maandag ]
woedde de strijd rond de stad Ben- i
dery in alle hevigheid voort, meldde
het persbureau Itar-Tass onder aan-
haling van de regering van de Dnje-
str-republiek. De Russisch-taligen
in dat gebied streven naar afschei-
ding van Moldavië nadat dezevoor-
malige Sovjetrepubliek zich steeds
meer op Roemenië is gaan richten,
en overwegen zich bij het westelijke
buurland aan te sluiten.
Bendery is praktisch geheel in han-
den van de Garde van Dnjestr en
het 14deRussische legerkorps. Ge-
gevens over aantallen slachtoffers
waren gisteren niet beschikbaar,
maar in het weekeinde werd verno-
men dat er meer dan 200 doden en
honderden gewonden zijn gevallen.
De Moldavische» president Mircea
Snegur beschuldigde gisteren tij-
dens een spoedzitting van het parle-
ment in Chisinau Rusland ervan de

rol van politieman van het Gemene-
best van Onafhankelijke Staten
(GOS) op zich te willen nemen. De
Russische leiding had in het week-
einde gedreigd met militair ingrij-
pen in het conflict in Moldavië in-
dien Russische burgers gevaar
zouden lopen. Snegur sprak van
een niet-verklaarde oorlog van Rus-
land aan Moldavië. Een aanslag op
een depot van mijnen van het 14de
Russische leger in Svobodzija - in
het Dnjestrgebied in Moldavië -heeft aan zeker 20 militairen het le-
ven gekost.

Chinese leider
(83) overleden

BEIJING - Li Xiannian, de voorzit-
ter van het adviescomité van het
Chinese parlement, is zondag op
83-jarige leeftijd overleden. Dat
heeft het Chinese persbureau
Nieuw China gisteren gemeld.
Li, een havik binnen de Chinese po-
litiek, werd in 1983 tot president
benoemd, nadat in de nieuwe
grondwet de functie van staats-
hoofd in ere hersteld was. Hij was
president tot 1988 en werd toen ge-
dwongen de post van voorzitter op
zich te nemen van de Chinese Poli-
tieke Adviserende Volksconferen-
tie, die weinig macht heeft.
Ondanks zijn degradatie was Li één
van de bejaarde Chinese leiders die,
volgens waarnemers, achter de
schermen de touwtjes van de poli-
tiek stevig in handen hebben.

Boze boeren al
begonnen met
mars op Parijs
PARIJS - In grote delen van
Frankrijk hebben boeren gisteren
reeds, een dag vóór de door hun uit-
geroepen „blokkade van Parijs",
voor verkeersproblemen gezorgd
door wegen te blokkeren. In het ka-
der van de protesten tegen het EG-
landbouwbeleid werden ook hin-
dernissen opgeworpen op door-
gaande autowegen en bruggen,
waarvan met name het verkeer in
de regio van Parijs hinder onder-
vond.
De prefecturen in het gebied van de
hoofdstad verboden gisterenbijeen-
komsten en protestoptochten met
landbouwvoertuigen, die op de be-
langrijke toegangswegen naar Pa-
rijs tot opstoppingen kunnen lei-
den. Politie-eenheden zijn in staat
van paraatheid gebrachtom de door
de boeren georganiseerde „blokka-
de van Parijs" vandaag te voorko-
men.
De organisatoren van de protesten- het onafhankelijke comité voor
de landbouw - houden echter vast
aan hun acties tegen het EG-beleid.
Zij willen vandaag met een ring van
20 tot 50 kilometer rond de hoofd-
stad de belangrijkste verkeersaders
met tractoren versperren. Daartoe
zouden volgens de pers in Parijs
2.000 tractors worden ingezet.. De
Franse politie is vastbesloten het
verkeer doorgang te laten vinden.

Dodental burgeroorlog al hoger dan 40.000

Opnieuw bloedbad in
Bosnische hoofdstad

SARAJEVO - Bij een aanslag in
het centrum van de Bosnische
hoofdstad Sarajevo zijn gisteren
volgens de laatste cijfers ten minste
20 burgers om het leven gekomen
en meer dan zestig gewond geraakt,
van wievelen er ernstig aan toe zrjn.
Volgens Radio Sarajevo werden
twee rijen wachtenden bestookt
met granaatvuur.

Een groep stond voor een bankge-
bouw, een andere had zich verza-
meld bij een bushalte in het stads-
centrum. Terwijl de moslims de
Serviërs verantwoordelijk stelden
voor de aanslag, beweerden de Ser-
viërs dat de moslims het misdrijf
zelf hadden gepleegd. „De moslims
misbruiken de burgers om een bui-
tenlandse interventie af te dwin-
gen", zei in Sarajevo de leider van
de Serviërs, Büjana Plavsic. Vier
weken geleden kwamen bij een
soortgelijke aanslag twintig mensen
om het leven.
Volgens het radiostation ontplofte

■ een bom kort nadat bewoners van
1 de Bosnische hoofdstad uit hun

schuilkelders waren gekomen en
naar de Maarschalk Titostraat wa-1
ren gegaan, éénvan de hoofdstraten
van Sarajevo, om inkopen te doen.
De autoriteiten van de republiek
Bosnië-Hercegovina gaven gisteren
ook een totaaloverzicht van de drie
maanden durende burgeroorlog:
meer dan 40.000 doden, verwoes-
ting van eenderde van alle wonin-
gen, 180 miljard gulden schade aan
openbare gebouwen en infrastruc-
tuur en 1,4 miljoen mensen op de
vlucht.

De Servische leider Radovan Ka-
radzic zei maandag dat de Serviërs
de door hen veroverde gebieden
niet meer zullen afstaan. De Ser-
viërs hebben inmiddels 70 procent
van de republiek in handen.

De Serviërs beweren dat in het sta-
dion van Sarajevo, 'Kosevo', 4.500
volksgenoten als gijzelaars worden
vastgehouden. De moslims gaven
gisteren deze massale arrestatie toe,
maar noemden geen aantallen.

Veilig heenkomen

" Vluchtelingen uit het belegerde voorstadje Dobrinja zoeken tijdens de beschietingen in aller-
ijl dekking in het verwoeste parlementsgebouw in Sarajevo. Foto: AP

(ADVERTENTIE)
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opinie

Breuk Tsjechoslowakije
lijkt nu aanvaardbaar

DOOR RUNA HELLINGA

PRAAG - Het federale
Tsjechoslowaakse is voor
het eerst sinds de verkiezin-
gen bijeen gekomen. Maar
voor de kersvers gekozen
afgevaardigden was het
nauwelijks een heugelijke
bijeenkomst, nu de Tsjechi-
sche leider Klaus en zijn
Slowaakse collega Meciar
het feitelijk eens zijn gewor-
den over de opsplitsing van
de federatie per 30 septem-
ber. Natuurlijk is de opde-
ling met de afspraken tus-
sen Klaus en Meciar nog
niet definitief. Het federale
parlement zelf zal zich er
bijvoorbeeld ook nog over
moeten uitspreken. Maar
veel meer dan misschien
een andere datum kan dat
haast niet meer opleveren.

De lawine die met de verkie-
zingsoverwinning van de natio-
nalistische Beweging voor een
Democratisch Slowakije twee
weken geleden in gang werd ge-
zet, is onstuitbaar gebleken. Ook
een handtekeningenactie in het
centrum van Praag voor behoud
van de federatie zal daar weinig
aan veranderen.

De ontbinding van Tsjechoslo-

wakije is sneller gegaan dan
iemand twee weken geleden
voor mogelijk had gehouden,
sneller misschien ook dan de
Slowaken lief is. Want terwijl
Meciar nog steeds hoopt op eni-
ge vorm van samenwerking tus-
sen de twee republieken, heeft
Klaus duidelijk gemaakt dat het
wat hem betreft alles of niets is.

Ook door de manier waarop
kranten in Praag over de ontwik-
kelingen schrijven, lijkt de split-
sing als voldongen feit te zijn
aanvaard. Weliswaar spreken de
communistische media schande
van het optreden van Klaus. De
leider van de communistische
partij, Jiri Svoboda, meent dat
de leider van de rechtse Burger
Democratische Partij (ODS) he-
lemaal niet het recht heeft met
de Slowaken over splitsing van
het land te onderhandelen.

achtergrond J

Naam
Maar Tsjechische media houden
zich al bezig met de vraag hoe
hun deel van het land moet gaan
heten. Tsjechië, een term die in
Nederland nog wel eens wordt
gebezigd, klinkt in de oren van
veel mensen uiterst merkwaar-
dig en is voor een deel van de
bevolking ronduit onaanvaard-
baar.

Tsjechië slaat namelijk slechts
op het Boheemse en niet op het
Moravische deel van de staat in
wording. Aangezien ook in Mo-

ravië een groeiend nationaal
bewustzijn leeft (de Moravische
nationalisten wisten het bij de
verkiezingen zelfs tot het parle-
ment te schoppen), is die naam
eigenlijk uitgesloten.

De naam Tsjechisch-Moravische
Republiek zou geen slechte keu-
ze zijn. Maar een behoorlijk aan-
tal Tsjechen voelt er veel meer
voor gewoon de naam Tsjecho-
slowakije te handhaven. Die

naam geniet tenminste wereld-
wijde bekendheid en vertrou-
wen. Veertien schrijvers, onder
wie Ludvik Vaculik, een van de
medeondertekenaars van Charta
77, deden deze week in het week-
blad Literarany Noviny de op-
roep de oude naam Tsjechoslo-
wakije te handhaven.

De veertien leggen dit uit als een
signaal aan de Slowaken. Zij zijn
het immers die de federatie ver-
laten. Handhaving van de oude
naam betekent in hun ogen ook
dat het Tsjechische deel de wet-
tige opvolger van de oude repu-
bliek is. Dat zal de verdragen,
verplichtingen en internationale
betrekkingen overnemen. Bo-
vendien laat handhaving van de
naam volgens hen de mogelijk-
heid tot herereniging open.

De brief van de veertien is type-
rend voor de atmosfeer in Praag.
De Tsjechen leggen zich neer bij
de splitsing, maar ze vinden de
Slowaken belachelijk en ze mor-
ren. Slowakije is niemand in
Praag een oorlog waard, maar
het thema beheerst ieder ge-
sprek. De termen waarmee Me-
ciar de afgelopen week in com-
mentaren werd omschreven,
liegen er niet om: van crypto-
communist tot Saddam Hoes-
sein en Ceausescu.

Aan de andere kant zien sommi-
ge krantecommentatoren ook
een positieve kant aan de zaak:
straks hoeft Praag geen geld
meer uit te trekken voor steun
aan het arme broertje Slowakije.
Volgens berekeningen van de
ODS dragen de Tsjechen op dit
moment acht keer zoveel bij aan

het huishoudbudget van de fede-
rale staat als de Slowaken. Bij de
verdeling van de gelden gaat
echter haast een kwart naar Bra-
tislava, 41,5 procent naar Praag
en 35 procent naar de federatie.

VACLAV HAVEL
...snel einde aan
presidentschap...

Vertragen
Ook de Slowaakse politici reali-
seren zich terdege dat een op-
splitsing voor grote financiële
problemen in de Slowaakse
staatskas zal zorgen. Ze willen
de financiële kunt van de onaf-
hankelijkheid liefst zo lang mo-
gelijk vertragen en Meciar heeft
er al voor gepleit dat de huidige
budgetverdeling tot eind 1993
gehandhaafd moet blijven.

In de overeenkomst dieKlaus en
Meciar in de nacht van vrijdag
op zaterdag sloten, is gekozen
voor een ruime formulering,
waarbij de budgetkwestie 'in
1993' moet worden opgelost.
Maar het is duidelijk dat de Tsje-
chen gezien de huidige ontwik-
kelingen niet bereid zijn Slowa-
kije nog zeer lang te onderhou-
den.

Een overgangsregering, waarin
Tsjechen en Slowaken evenredig
vertegenwoordigd zijn, moet dit
soort praktische problemen gaan
oplossen. Een van de eerste
vraagstukken wordt de kwestie
van het presidentschap. Presi-
dent Havel zal waarschijnlijk
snel zijn aftreden bekendmaken.
Een nieuwe kandidaat is er niet
en zal er ook niet komen. Tenzij
Havel alsnog formeel tot de defi-
nitieve breuk aanblijft, heeft
Tsjechoslowakije de komende
maanden geen staatshoofd.

Boipatong staat op springen
DOOR PETER VAN

NUIJSÉNBURG

BOIPATONG - Het had
een gebaar van verzoening
moeten worden; het bewijs
dat deze blanke president
begaan is met het leed van
zijn zwarte landgenoten.
Maar het bezoek van de
Zuidafrikaanse president
F.W. de Klerk aan Boipa-
tong, een klein, zwart woo-
noord 60 km ten zuiden van
Johannesburg, waar woens-
dagavond 39 mensen door
vermoedelijk leden van de
Zulu-beweging Inkatha
werden afgeslacht, liep uit
op een nieuw drama waar-
bij minstens twee mensen
door de politie zijn doodge-
schoten.

Zaterdagochtend rond 11.30reed
de stoet van de president en de
ministers Kriel (Politie) en Vil-
joen (Staatszaken), begeleid door
pantserwagens, het woonoord in.
Hij wilde zijn medeleven betui-
gen aan de nabestaanden van de
slachtoffers en later in het nabij-
gelegen ziekenhuis de gewonden
bezoeken.

Maar De Klerk is hooguit 50 me-
ter in Boipatong geweest. Een
furieuze menigte versperde hem
de weg, ramde op het dak en de
motorkap van zijn auto,
schreeuwde slogans, maakte
hem uitvoor moordenaar en riep
op hem af te maken. De haat
moet ook het pantserstaai van
zijn limousine doorboord heb-
ben. De Klerk zat lijkbleek op de
achterbank, verstijfd voor zich
uit starend.
Alleen een ring van zwaarbewa-
pende veiligheidsagenten, van
wie sommigen in burger, vorm-
de nog een barrière voor de op-
dringende massa. Maar ook zij
zouden de razende, vooral uit
jongeren bestaande, meute niet
lang hebben kunnen tegenhou-
den. Uit de ogen van sommige
lijfwachten sprak angst, paniek.
Een nieuw bloedbad werd op-
eens zeer waarschijnlijk.

Die ramp bleef Boipatong op dat
ogenblik bespaard. De kolonne
van de president zette zich in be-
weging en vertrok uit Boipatong.
Het bezoek had nog geen kwar-
tier geduurd.

Geschokt
Op een persconferentie na zijn
ontsnapping zei De Klerk ge-
schokt te zijn door wat er was
gebeurd. De tragedie van woens-
dagavond had hem naar Boipa-
tong gebracht. „Ik kwam niet

" omdat ik een warm welkom wil-
de hebben".

/ nieuws tTfSfTÏMM

Hij zei alles te zullen doen om de
daders te grijpen. „We zullen
niet toestaan dat dit land afglijdt
in chaos en anarchie". Als de
normale wetgeving niet afdoen-
de blijkt, zullen straffere maatre-
gelen worden overwogen, aldus
de president, een onmiskenbare
toespeling op de herinvoering
van de noodtoestand.

Het verzet tegen zijn bezoek was
duidelijk georganiseerd, zo zei
hij. Tot 20 minuten voor zijn aan-
komst was het township heel
rustig geweest, had niets op een
op handen zijnde demonstratie
geduid. „De meute was opge-
hitst door onverantwoordelijke

Het bezoek vond in elk geval on-
dereen weinig gelukkig gestern-
te plaats. De betrekkingen tus-
sen het ANC en de regering zijn
na het vastlopen van de onder-
handelingen over een nieuw po-

litiek bestel tot ver onder het
nulpunt gedaald.

Het ANC, dat De Klerk er overi-
gens steevast van beschuldigt
zich niet te bekommeren om de
zwarte slachtoffers van het ge-
weld, 'noemde het bezoek een
'cynische pr-stunt'. De Klerk
was bovendien 'persoonlijk me-
deplichtig' aan de moorden, al-
dus ANC-leider Ramaphosa.

De woordvoerder van politiemi-
nister Kriel had op zijn beurt het
ANC aansprakelijk gesteld, om-
dat hij 'het klimaat had gescha-
pen, dat de slachting mogelijk
had gemaakt.

Nadat De Klerk was vertrokken,
verplaatste de confrontatie tus-
sen bewoners en politie zich
naar het open veld bij Boipa-
tong. Een politieman schoot een
man dood, die hem met een kap-
mes te lijf zou zijn gegaan. De
politie vormde een cordon om
het lijk en weigerde het over te
geven aan een inmiddels tot 1500
man aangegroeide, dreigende
menigte.

9 Het bezoek van De
Klerk aan Boipatong
ontaardde in een
vuurgevecht. Nadat de
inwoners van het
zwarte woonoord hun
woede afreageerde op
de auto van de
Zuidafrikaanse
president, schoot de
politie de menigte
uiteen.

Foto: AP

Schoten
Gemeenschapsleiders probeer-
den hen vergeefs tot kalmte te
manen. Vrouwen onblootten
hun borsten, gaven daarmee
uiting aan hun minachting voor
de politie. Een jongenprobeerde
een politieman zijn wapen af te
pakken. Er werd gescholden, ge-
jammerd. De menigte rukte
steeds verder op. De politie, naar

schatting 35 man, werd nerveus.
Loste een waarschuwingssalvo
in de grond. De menigte deinsde
even terug, maar hergroepeerde
zich. De politiemannen vuurden
traangasgranaten af om de me-
nigte te verspreiden. En toen
plotseling, zonder waarschu-
wing, openden ze het vuur. Het
duurde maar even, nog geen 15
seconden. Een officier riep:
„Niet schieten zonder bevel".

Op de grond lagen minstens 20
mannen en vrouwen, sommigen
zwaar bloedend, de meesten hui-
lend. Verslaggevers en fotogra-
fen probeerden de gewonden te
helpen, maar toen er van uit Boi-
patong terug werd geschoten,
moesten ook zij dekking zoeken.
Later maakte de -politie bekend
dat er alleen met rubber kogels
en met hagel was geschoten. De
vraag, waarom er dan toch nog
een dode was gevallen, bleef on-
beantwoord.
Zaterdagavond was het 'rustig
maar gespannen' in Boipatong.
Zondag bracht ANC-leider Nel-
son Mandela een bezoek. Hij
werd als een held ingehaald.

lezers schrijven

Oosterburen
Ik heb uw artikel over onze lieve
oosterburen met gemengde ge-
voelens gelezen. Men kan ze nu,
eenmaal niet allemaal over één
kam scheren.
Als men alles op een rijtje zet
komt men tot de conclusie dat
men moet vaststellen dat er toch
één procent goede duitsers tus-
sen zijn, die welkom zijn. Twee
procent moet zich nog waar ma-
ken en de rest, 97 procent, is nog
niet rijp om in het buitenland te
wonen en te leven.
Ze vinden Vaals bij voorbeeld
gewoon Duits en dat ze hier dan
ook gewoon thuis horen. Ook al
hebben wij als Vaalsenaren hier
een totaal andere mening over
en ook al denkt onze midden-
stand (zakelijk terecht), hier
weer anders over.
VAALS Joep Jacobi

Milieubeving
In een reactie op het artikel in
het Limburgs Dagblad van zater-
dag 13 juni 1992 over 'De schok
van Roermond was een milieu-
beving', door Geert Dekker, wat
gaat over de opvattingen van de
georgraaf Van der Sluis uit As-
sen, wil ik het volgende opmer-
ken. Het bijgesloten kaartje is zo
onnauwkeurig dat de Peelrand-
breuk volgens oppervlak Car-
boon, waarlangs de aardbeving
plaatsvond, zeker 14 kilometer
naar het zuiden ligt. In het Mein-
weggebied even ten zuiden van
de voormalige staatsmijn Bea-
trix ligt de Peelrandbreuk aan de
oppervlakte, hetgeen in het land-
schap goed te zien is en de
breuklijn aan de oppervlakte van
het Carboon ligt nog een aantal
kilometers zuidelijker.
Het verhaal van de geograaf Van
der Sluis is wat betreft Midden-
Limburg gezien de onnauwkeu-
rige ligging van de Peelrand-
breuk dan ook niet betrouwbaar.
Het is onzinnig zonder kennis
van zaken over een milieubeving
te spreken. Het commentaar van
ir J. Pöttgens, inspecteur van
Staatstoezicht, dat de aardbe-
ving van 13 april een natuurlijke
beving is, onderschrijf ik volko-
men. Erger wordt het dat Van
der Sluis zonder enige argumen-
ten over ir Pöttgens zegt „dat hij
deel uitmaakt van een instituut
dat zich moet houden aan het of-
ficiële beleid en dat beleid kan
niet ingaan tegen de belangen
van de maatschappijen die zich
bezig houden met delfstofwin-
ning. Dat laatste is zonder meer
kwalijk en getuigt van kwade
trouw. Zo gaat men toch niet
met elkaar om in een beschaafde
wereld.
LANDGRAAF O.S. Kuyl,

districtsgeoloog van
de kartering b.d.

Oost-westbaan 2
Het is hoog tijd voor een herbe-
zinning over de Oost-westbaan.
Dat zeggen onze pastoors. leder
weldenkend mens zou dat trou-
wens zeggen: de laatste maan-
den is steeds opnieuw gebleken
dat de plannen voor het vlieg-
veld niet deugen. Telkens is er
weer iets mis. Eerst de gezond-
heidsschade: de Grief'ahnnorm
bleek niet veilig genoeg. Dat zei-
den zelfs de bewindslieden Al-
ders en Simons. Een veilige
norm betekent voor miljoenen
guldens extra isolatie. En nu
weer de vergeetachtigheid in
verband met ventilatievoorzie-
ningen. Het is om je dood te
schamen dat onze CDA-bestuur-
ders in de plannen voor het
vliegveld bepalen dat duizenden
huizen maar ook scholen, bejaar-
denhuizen en andere instellin-
gen straks ramen en deuren ge-
sloten moeten houden. Anders
komt er teveel lawaai binnen.
Het aanbrengen van ventilatie-
voorzieningen in onze huizen en
in die andere gebouwen bete-
kent straks wéér miljoenen gul-
dens extra kosten! Hoe zal dat
trouwens straks binnen zijn met
die warme dagen en alles dicht?
Vooral ook 's nachts? Als ik
eraan denk hoe slecht het is met
het milieu hier in Zuid-Limburg,
aan de 30.000 bezwaarschriften
en aan de bezorgdheid van de
artsen dan geloof ik dat onze
pastores gelijk hebben: het is
tijd voor herbezinning. Ik hoop,
dat ieder lid van het CDA, ook
als hij aannemer of bestuurder
is, luistert naar deze raad. An-
ders wordt het CDA wel erg on-
geloofwaardig.
OIRSBEEK mevr. I. Nap

Conservatorium
Volgens een bericht in het Lim-
burgs Dagblad van 11 juni zou
het college van bestuur van de
Rijkshogeschool Maastricht op
die dag met het personeel van
het conservatorium over eenrap-
port van Twijnstra/Gudde over
een onderzoek naar de manage-
mentstructuur van het instituut
beraadslagen.

Nadat de heren Gijsen - be-
stuursvoorzitter - en Giesen -'men noemt mij rector' - hun
boosheid over de publicatie in
het Limburgs Dagblad de vrije
loop hadden gelaten, werden de
docenten met de annulering van
de discussie gestraft. De kwali-
teit van de vertrouwensrelatie
tussen het college enerzijds en
de docenten anderzijds zal er op
11 juni nauwelijks op vooruit ge-
gaan zijn.

Mogelijk wordt het tijd voor
wéér een onderzoek, ditmaal
naar het functioneren van het
college van bestuur binnen de
rijkshogeschool en in relatie tot
de afzonderlijke faculteiten,
waarvan het conservatorium er
één is, waarbij het door de minis-
ter in te schakelen externe bu-
reau mogelijkerwijze zal vaststel-
len, dat hét huidige college te
vaak 'bestuur' met 'bewind' en
'gezag' met 'macht' verwart

Toen het college zelf'geen nauw-
keurige prognose inzake het
structurele kader, waarbinnen
de nog jongeRHM zich dient te
ontplooien en uiteindelijk te
constitueren, kon schetsen,
zocht het zijn heil bij Mercuri
Urval BV. Dit bureau leverde
voor het nodige geld een profiel
dat door het directorium - de
vergadering van faculteitsdirec-
teuren - naar de prullemand
werd verwezen. Op het conserva-
torium werden maar liefst twee
externe adviseurs losgelaten:
Twijnstra/Gudde - van alle
markten thuis - en Ton Hartsui-
ker - artistiek en onderwijskun-
dig expert, integer bovendien,
die tegen onkostenvergoeding
adviezen formuleert, maar ken-
nelijk nog geen rapport heeft
kunnen schrijven, omdat hij ziek
is. Dat Twijnstr/Gudde netjes
werkt, staat buiten kijf. Maar een
conservatorium is een ander obr
ject dan bij voorbeeld de ge"
meentelijke brandweer of het
aanbestedingsbeleid van de stad
Maastricht. Een eerste lezing van
het rapport is voldoende om,
met enige zekerheid en kennis
van in- en externe verhoudingen
alsmede de complexiteit van het
vraagstuk, vast te stellen, dat er
inhoudelijk meer tijd en arbeid
in research geïnvesteerd had
kunnen worden en dat de exper-
tise van de samenstellers niet
overweldigend is. Aan de struc-
turele complexiteit van het
kunstvakonderwijs had het bu-
reau Leyer & Weerstra zich 81
eens vertild toen het met zijn
rapport 'Een nieuwe stemming
het advies varj de comnnissie-
Halberstadt 'Opleiding op maat
met cijfers, analyses en.progno-
ses poogde te onderbouwen. De
resultaten bleken in ieder op-
zicht zó slordig, dan wel onvolle-
dig, dat er een storm van protest
opstak. Omdat de commissie
Halberstadt haar werk intussen
voltooid had, bleek haar rapPort
uiteraard eveneens grotendeels
op losse schroeven verankerd.
Het interessantste element in het
rapport van Twijnstra/Gudde is

ongetwijfeld de briefwisseling
tussen het bureau en het college
van bestuur, dat met de nodige
vrijpostigheid de aanbevelingen
moduleert, omdat het uiteraard
met de nodige en blijkbaar on-
vermijdelijke bevangenheid naar
het managementsplaatje ener-
zijds en de beschikbare en nog
aan te boren hutnan resources
kijkt. Mocht het college in dn
opzicht zijn zinnen weer eens
doorzetten dan wordt Twijnstra/
Gudde voor zijn alibi-karwei be-
dankt. Is dat méér dan een sub-
tiel verschil tussen 'bemensing
en 'bemanning'?
EINDHOVEN

Léon Schoenmakers

In deze rubriek neemt de re-
dactie brieven van lezers op.
De redactie hoeft het niet
eens te zijn met de inhoud.
De brieven dienen betrekking
te hebben op publicaties in
deze krant en moeten kort en
zakelijk zijn. Te lange brieven
worden ingekort ofgeretour-
neerd. Een ingezonden brief
moet voorzien zijn van naam,
adres en telefoonnummer.
Brieven op rijm, of brieven
die oproepen tot acties of
aanzetten tot geweld of an-
dere onwettige daden, wor-
den niet geplaatst. Datzelfde
geldt ook voor brieven met
onwelvoeglijk taalgebruik en
beledigingen. Anonieme
brieven worden evenmin ge-
plaatst.

(ADVERTENTIE)

ZWEEDSE CONSUt
IN NUTH

NUTH - De Zweedse Crawford e<c^'sieve garagedeuren hebben een m ,
(

broertje 'De Consul. Dit schittert^model is sinds enkele weken te bc*
deren in de showrooms van Ml"|'' j,.
aan de Dorpsstraat 7 te Nuth. D't ..
del blijkt een schot in de roos te z'!^Ook het nieuwste elektronische bev
gingssysteem van deze garagade
oogst de nodige bewondering. Bel
dokumcntatie of prijzen:
045-241917. „
Beter is naar Nuth te '"■""*" .»v~^

Dmsclag^^unM99^#4
f Hmburgs dagblad""]



Vrees voor
nieuw conflict

inbinnenvaart
kj^EMSTAD - Er dreigt in de

IVaart een nieuwe aanvaring
Jirjf. n bevrachters en beurtschip-
°>ïit 'n Srote lijnen overeen-
\ umet het 'Granariaconflict'.
fcè bevrachtingskantoren uit Bel-S^i^bben de Vereniging Toer-
'Na Oord-Zuid voor de rechter
v^^Sd. In een kort geding dat

<L 'ddag voor de president vanWi^htbank in Breda heeft ge-
fcfe hebben de bevrachtingskan-
fcfj °e Bijer uitKekerdom en De
fc e uit Antwerpen onmiddellijkeIkij vj?iging van de schippersactiesItlL^^lemstad (aan het Hollandsï^ geëist.
jb^Ppers van de Vereniging Toer-
plk oord-Zuid houden nabij de
«n0

erak-sluizen, een belangrijk
'^„Ppunt voor de binnenscheep-

'n bet verkeer van en naar
%j,e en Noord-Frankrijk, acties
fch j.Scr>ippers en duwvaarteenhe-k.„? le de lading niet via de schip-
i^eurs betrekken.
\B^tter H. Lubbers van de Ver-

Toerbeurt Noord-Zuid
F%S dat de rechter de acties gaat
|iL lea-en. Het is niet wettelijk ver-
*H °rn in het vrachtverkeer van
h^ België gebruik te makenKir, toerbeurtsysteem op de
v pPersbeurzen.

Voorstel
Een voorstel van minister Pronk
(Ontwikkelingssamenwerking) om
in de cao's tot een milieucomponent
te komen, verwijst de FNV dan ook
terug naar dat convenant tussen
vakbeweging en werkgevers. „In de
cao's maken wij al afspraken over
bij voorbeeld stimulering van open-
baar vervoer en terugdringen van
werken met chemische stoffen. Je
kunt je afvragen of het genoeg is.
Maar er moeten eerst mondiale op-
lossingen komen.

Een debat - zoals Alders voorstelt
tussen werkgevers, werknemers en
overheid - zullen wij niet uit de
weg gaan. Dan kunnen we duidelijk
maken datje deze link niet mag leg-
gen."

beurs

Wisselvallig
*ff,jctTERDAM - De Amsterdamse
f^°Ui^'ijeurs was 4?lsteren °P haar
*^ii ~" Damrak volgde daarmee
js')ivea gemene daling van de koer-

wS °p e Duitenlanc*se beur-
|!eSev arvoor het startsein werd

KM 'n aPan- ®e stemmingsin-
'"'tirJi„i'roeg zich wisselvallig, maar%J?ae 1,3 punt lager op 125,2. De*? 7 lridex daalde van 209,3 naar

**ti
"iPfake e drukte was daarbij geen
hijjö " » errassingen zoals die van

i^ih"5 Voriëe week met zijn onheil-
"%Z £ °Ver de gang van zaken in
ü^tc/l? v°l.Sens handelaren voor
r%jj»?", al niet al te geïnteresseerd

e „- DePaald geen aansporing in'Ssw"*,8 te komen. De omzet in
i '09/ m kwam maandag op
J%j° biljoen, waarvan f 436 mil-
i><t( f^ aandelen. De obligatiemarkt
'^n acüoneel lagere koersen te

*tri
'j^keip e grote fondsen viel geen
'l\t wWaarde te ontdekken die tot
v "■als r* te lcomen- de interna-

eP Akzo voorop met een'Nst fan f 2-30 °P f 150,20. KLM
Ninu- 1'10 inleveren op f 37,20.
>ijt n

Jke olie raakte 80 cent
il t"hi?P f 153,70 en ook Unilever
be'tiPo Jps noteerden een paar dub-HuC ager-y f L^ouglas sloot f 2,30 lager
v %rj en Heineken f 2' op
*tl (je Ahold bleek aan het eind

f o 4dag een gulden goedkoper
11Ven- DSM volgde Akzo metmes van 90 cent op f 110,50.

>^^es n Was er vooral vraag naar
e °P de EOE-index. Deze index

Q43r 304cteren ruim drie punten
d'^rici-- Een handelaarvond het
"bf^tanri ' dat bii een laSere ml-
?un °D Veelal winst werd geno-
'b Vr putoPties en dat er nauwe-
o!istori(jaag naar verkooprechten
V?cd. v" De index-opties waren
'^Van ,5 U-000 van de totale om-
X^^.OOO contracten.

_
IMm_____, ,HOOtdtOndSen v.k. s.k.

ABNAmro 43.00 43,00
ABNAmroA.inF. 80,20 80,20
ABN AmroObl.Grf. 179,20 179,30
Aegon 61,00 60,30
Ahold 85,90 84,90
Akzo 152,50 150,20
Alrenta 196,30 196,30
Amevcert. 53,40 53,40
Bolscert. 46,00 45,60
Bührm.Tet.c. 50,10 49,60
CSM eert. 95,80 95,30
DAF 22,70 22,70
DordtschePetr. 142,60 141,80
DSM 111,40 110,50
Elsevrercert. 108,80 108,00
Fokkercert. 32,50 32,00
Gist-Broc.cert. '38,10 37,50
Heineken 168,20 166,20
Hoogovensnrc 54,90 54,10
Hunter Douglas 68,80 66,50
InLMüller 68,00 68,00
Int.Ned.Gr.c. 48,40 48,20
KLM 38,30 37,20
Kon.Ned.Papier 48,60 48,40
Kon. Olie 154,50 153,70
Nedlloyd 54,80 54,80
Océ-v.d.Gr. 72,00 71,50
Pakhoed eert. 43,60 43,00
Phihps 31,10 30,60
Polygiam 51,50 50,70
Robeco 94,70 94,40
Rodameo 48,20 48,70
Rolinco 93,00 92,60
Rorento 73,40 73,40
Stork 44,70 44,30
Umlevercert 185,30 184,60
VanOmmerennrc 41,00 4020
Ver.Bez.tVNU 85,20 83,60
Wessanencert. 92,30 91,60
Wolters-Kluwer 74,30 73,00

Avondkoersen Amsterdam
Aegon6o,2o-60,40(60,30,
Kon Ohe 15300-153 50 (5370)
Ph,llpso6MO 0(30 60VmIL\WMMmW>.. . 'Binnenl. aandelen
Aalbertslnd 5320 52,00
ABNAmroHldprf. 6,25 6,23
ACFHoldingc. 34,10 3420
Ahrend Groep e. 140,00 140,00
AsdOptionsTr. 9,00 8,90
Asd. Rubber 3,M 3,60
AnLVerff. 400,00 -
AtagHold.cert 136/» 136,00
Athlon Groep M,20 M,OO
Athlon Groep nrc 49,30 48,30
Autlnd.R'dam 82,00 82,00
BAMGroep 82, M 82,50
Batenburg 155,00 154,Ma
Beers 128,00 128,00
BegemannGroep 121,00 121,50
Belindo 298.M 298.M
Berkei's Patent 0,86 0,86
Blydenst.-Wül. 3720 37,00

Boer De,Kon. 250,00 252,00
BoerDeWinkelb 6400 6400
BorsumyWehry 59M 58'oO
Boskalis Westm 2250 2220
Boskalispref 22,50 22,60
Braat Beheer 3110 3100
Breevast 820 810
Burgman-Heybroek 270000 270000
Calvé-Delftpref 800,00 800,00
Calvé-Delft eert 1187,00 1192,00
Cindulntern. 137,00 140.00
Claimindo 286,00 286,00
Content Beheer 23,00 23,00
CreditLßN 29,20 29,30
Crown v.G. eert 127,00 126,00
CSM 95,50 95,50
DAFeert. 1730 17,30
Delft Instnim. 23,60 23,70
Desseaux 43,50 43,10.
Dorp-Groep 42,50 42,50 a
DrakaHolding 25,30 25,30

a Econosto 27,50 27,70
EMBA 218,00 218,00
EnksHolding . 82,10 82,10
Flexov.tlnt. 59,00a 57,50 a
FransMaas eert. 78,90 78,90
Fugro McClelland 35,30 35,00
GammaHolding 110,00 109,00
Gammapref. 5,60 5,60
Getronics 32,50 32,10
Geveke 35,50 35,50
Giessen-deN. 105,00 104,00f
Goudsmit 3820 38,00
Grolsch 224,00 221,50 a
GTI-Holdmg 225,00 225,00
Hagemeyer 132,50 132,70
HALTrustB 14,30 1420
HALTrustUnit 14,30 14,30
HBG 21200 '211,50
Heineken Hold. 151,30 151,00
Hesßeheerc 45,80 45,60
Hoek'sMach. 64,00 63,00
HollSeaS. 0,52 0,52
HoU.Kloos 422,00 420,00
HoopEiT.bank 6,90 6,80
Hunter D.pref. 2,15
IHCCaland 7280 72-°°
Kas-Associatie 31,60 30,70
Kempen* Co 8,40 8,70
KleneHoldmg U3,00 113,00
Kondor Wessels 31,70 31,50
KBB 80,70 80.M
Kon.Sphmx 54,00 53,70
Koppelpoort 335,00 320,00
Krasnapolsky 2M.00 244,00
Landré&Gl. 49,00 49,00
Macintosh 37,00 36,70a MaxweUPetr. 122,00 122,00
Moeara Enim 1245,00 1235,00a M.EnimOß-cert. 1630000 16200,00
MoolenHolding 3340 3290
Mulder Boskoop 6000 -
Multihouse 5,00 5,00
Naeff 52500 -
NAGRON 56,60 56,60
NIB 598,00 598,00
NBM-Amstelland 9M 9,40
NEDAP 34400 a 34400

NKFHolding 179,00 178,00
NedPartMij 5040 5040
Ned.Springst. 710o!(H) 7000,00
Norit 22,40 22,20
NutnciaGß 148,60 147,30
Nutricia VB 15930 15750
Nijv-TenCate 11220 11240
OmniumEurope 8,05' -
OrcoBank eert. 72,00 73,10
OTRA 353,00 a 353,00
Palthe 52,50 53,00.
PirelliTyre 26,70 26,30
Polynorm 171,80 171,00
Porcel.Fles 141,00 141,00
Randstad 45,70 45,70
Ravas. 26.00 26,60
Reesmk 76,20 75,00
SamasGroep 40,00 39,00
Sarakreek 13,50 13,10
Sehuitema 1642,00 1642,00
Schuttersveld 56,50 56,40
Smit Intern. 37,50 37,00
St.Bankiers c. 14,90 15,00
StadRotterdamc 43,30 43,20
TelegraafDe 87,00 87,00
Textielgr.Twente 89,50 89,00
TulipComputers 19,80 1820
Tw.Kabel Holding 131,10 130,00
Übbink 73,00 73,00
Union 80,00 80.00
Un.Dutch Group 2,00 2,00
Vereenigde Glas 508,00 508,00
Vertocert 30,40 30,00
VolkerStevin 61,50 61,00
Volmac 26,90 .23,50
Vredeste.n 18,60 19,00
VRG-Groep 44,70 44,80
Wegener 65,00 65,30
WestlnvestF. 10,50 11,20
Westlnv.F.wb 106,80 105,00
Wolters Kluwer 293,00 295,00
Wyers 29,80 29,_ .Beleggingsinstellingen
ABN Amro Aand.F. 78, M 78,00
ABN Amro Albefo 48,70 48,70
ABNAmro Amer.F. 65, M 66,00
ABN Amro Eur. F. 75,70 75,70
ABNAmroFarEF. 48,30 47,80
ABN Amro Liq.Gf. 164,40 164.M
ABNAmroNeth.F. 89,60 88,80
AegonAandelenf. 34,00 34,00

d Aegon Spaarplus 4,90 4,90
AldollarßFs 26,80 26,80
Alg.Fondsenbez. 229,00 230,00
AUianceFund 10,30 10,30
AmroNorthAm.F. 6520 65,40
Amvabel 78,10 78,10
Asian Tigers F. 66,70 67,20
Asian Select. F. 63,00 63,30
Austro Hung. F. 4,80 4,80
Beleg.f.Ned. 66,40 65,70
Bemco RentSel. M2O M2O
Beverßelegg. 3,25 325
CLN Obl. Div.F. 112,10 112,30
CLN Obl.Waardef. 116,00 116,00
Delta Uoyd Inv. 30,40 30,

a DP America Gr.F. 32,00 32,10
Dp Energy.Res. 45,60 -EGFlnvestm. 135,80 133,80
EMERentefonds 71,20 7120
EngHoll.Bel.Tl 10,00 10,00
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Esrneralda part. 33,10 33,00
Eur.Ass. Trust 6,90 6,90
EMS Growth Fund 105,80 105,80

a EMS IncomeFund 105,30 105,30
EMSOiïsh.Fund 106,10 106,10
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EuroGrowth Fund 49.50 49,00
Euro Spain Fund 7,80
Far East Sel.F. 55,50 55,00
GimGlobal 50,80 50,80
Groeigarant 1,511,51.HollandFund 75,40 75,00
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Holl.Pae.Fund 91,80 90,80
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SH,mal.Funds Jltt ,0
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a Nedufoß 113,10 113,10
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RGFlorente 116,00 116,00
RGPacificF. 92,80 92,50
RGSPGroen 54,80 54,80
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’Link tussen cao ’s en milieu buiten proporties’

FNV boos op Alders
Van onze redactie economie

UTRECHT - De conclusie
van minister Alders (Mi-
lieubeheer) dat de forse
loonsverhogingen in recen-
te cao's schade toebrengen
aan het milieu, is buiten
proporties. De minister
slaat daarmee een paar
stappen over en gaat 'een
brug te ver. Dat is de reac-
tie van de vakcentrale FNV
op Alders' eerder gedane
uitspraken.

Loonstijgingen die meer inhouden
dan wat nodig is om de prijsstij-
gingen te compenseren, leiden vol-
gens de bewindsman tot overcon-
sumptie met alle gevolgen voor het
milieu vandien.

De FNV bestrijdt dat er sprake is
van forse loonsverhogingen. „In de
supermarkten waren al jarenlangde
lonen idioot laag. Net als in de zorg-
sector waar een grote groep mensen
jarenlang is onderbetaald. Om nu te
zeggen dat dergelijke looneisen niet
meer kunnen vanwege milieupro-
blemen, dat kan niet", aldus een
FNV-woordvoerster.
De vakcentrale is 'uiteraard' voor-
stander van milieumaatregelen.
Daarover is jaren geleden al een
convenant met de werkgevers afge-
sloten. De woordvoerster: „Maar
het kan denk ik geen kwaad om
eens te bepraten wat de resultaten
daarvan zijn."

Bewindslieden moeien onderhandelingen redden

Ministers wellicht bijeen
in GATT-handelsoverleg

GENÈVE - In het GATT-wereld-
handelsoverleg gaan stemmen op
voor een bijeenkomst van alle mi-
nisters van handel van de 108 deel-
nemende landen. „Wij zien geen
basis meer om verder te werken",
zei een woordvoerder van de GATT
gisteren. De bewindslieden zouden
dan moeten beslissen of het totaal
vastzittende overleg nog kan wor-
den gered of dat de mislukking de-
finitief moet worden vastgesteld.

De onderhandelingen zitten al an-
derhalf jaar vast op diepgaande
meningsverschillen tussen de Euro-
pese Gemeenschap en de Verenig-
de Staten over de handel in land-
bouwprodukten. Tot voor kort

koesterden deelnemende landen
nog de hoop dat op andere terrei-
nen, met name markttoegang en
diensten, nog vooruitgang zou kun-
nen worden bereikt. Die hoop is nu
ook verdwenen. „Alles is geblok-
keerd", aldus de woordvoerder. De
pogingen om de gesprekken over
markttoegang en diensten nieuw le-
ven in te blazen 'zijn nergens op
uitgelopen.

De frustratie in Genève is groot,
niet alleen bij sommige landen,
maar ook bij het secretariaat van de
GATT(Algemene Overeenkomst in-
zake Tarieven en Handel), aldus de
woordvoerder. Ook de topconferen-
tie van de zeven belangrijkste indu-

strielanden begin juli in München
wordt door veel partijen met weinig
vertrouwen tegemoet gezien. De
wereldleiders hebben al twee keer
eerder op hun jaarlijkseonderonsje
laten weten dat het handelsoverleg
snel moet worden afgerond, maar
hebben die woorden niet weten om
te zetten in resultaten.
Als GATT-topman Dunkel voldoen-
de formele verzoeken krijgt voor
het bijeenroepen van een ministe-
riële bijeenkomst zal hij die zeker
honoreren, aldus de woordvoerder.
Hij onderstreepte dat er tot nog toe
geen formele verzoeken zijn bin-
nengekomen. De bijeenkomst in
Genève zou in de tweede helft van
julikunnen plaatsvinden.

economie

Grote order
voor HBG

in Engeland
&WSWIJK - Twee groeps-
maatschappijen van Hol-
WoSehe Beton Groep

h ziJn betrokken bij
et ontwerp en de bouw van

*en verkeerstunnel onder
<*« rivier in Engeland.

9* opdracht brengt ruim*15 miljoen in het laatje

'^ HBG, zo heeft het be-
~fUf gisteren bekendge-maakt.
7* tunnel loopt onder deri-
p^r de Medway tussen

en Frinsbury. Deunnelsegmenten worden inr*n bouwdok vervaardigd
B" daarna afgezonken.

r* aanneemsom bedraagt
totaal raim f 230 mih'oen.

**G bouwt de tunnel sa-}?*« met de Britse Tarrnac

r* bouwactiviteiten zullen
3,5 jaar duren.

Geen ontslagen
door overname
van Panocean

ROTTERDAM - De overname
van tankopslagbedrijf Pano-
cean door het Rotterdamse
havenconcern Pakhoed zal
niet tot gedwongen ontslagen
leiden.

Die garantie hebben de direc-
ties van Pakhoed en Panocean
gisteren aan de vakbonden ge-
geven tijdens een eerste ge-
sprek over de overname. De
Vervoersbond FNV heeft dat
na afloop meegedeeld.

Na de overname van Panocean
heeft Pakhoed drie bedrijven
die actief zijn in de tankopslag,

Paktank (490 werknemers),
Broere (190) en Panocean (500
werknemers, van wie 221 in
Nederland). De Paktank-direc-
tie heeft aangekondigd een
onderzoek in te stellen naar in-
tegratie van de drie bedrijven.
Die studie moet binnen twee
jaar tot concrete resultaten lei-
den.

Een eventuele reorganisatie
die daaruit voortvloeit, kan -
zonder gedwongen ontslagen
- wel leiden tot een verminde-
ring van het aantal arbeids-
plaatsen bij de drie bedrijven,
zo heeft de Paktank-directie
meegedeeld.

Volgens de vervoersbond kon
de Paktank-directie nog niets
zeggen over de gevolgen voor
de diverse lokaties en voor de
functies van werknemers.

Vooral situatie oliesector kritiek

Industriële produktie
Rusland fors lager

MOSKOU - De industriële produk-
tie van Rusland is in de eerste vijf
maanden van dit jaar met 13,2 pro-
cent verminderd. Vooral in de olie-
sector was het raak, zo heeft het
Russische persbureau Interfax gis-
teren bekendgemaakt.
„De situatie is het meest kritiek bij
de produktie van olie en oliepro-
dukten, stalen buizen, kunstmest,
kunstvezels en bouwmaterialen."
Interfax baseert zich op cijfers van
de Russische commissie voor de
statistiek.

Als oorzaken voor de malaise wijst
Interfax op het steeds verder ver-
brokkelen van de onderlinge ban-
den die bedrijven met elkaar had-
den, sinds de de oude economische
ordening op de helling is gezet. Ook
de groeiende schuldenlast van de
bedrijven draagt bij aan de produk-
tievermindering. De Russische on-
dernemingen hebben een schuld

van meer dan een biljoen roebel
(f 21 miljard) aan elkaar.

President Boris Jeltsin is van plan
binnenkort een nieuw decreet uit te
vaardigen waarin hij bedrijven met
grote schulden nieuwe kredieten
verschaft ten bedrage van 500 mil-
jard roebel (f 10,5 miljard). Daar-
mee moeten faillissementen en
massale ontslagen worden voorko-
men.
Er hadden volgens de jongste cij-
fers in mei vier procent minder olie-
boringen plaats dan in de maand
ervoor. In april was dat al twee pro-
cent minder. Verder werd er in de
eerste vijf maanden slechts 169 mil-
joen ton olie opgepompt, dertien
procent minder dan in dezelfde pe-
riode vorig jaar. Bovendien produ-
ceerde de industrie in de eerste vijf
maanden van dit jaar' vijf procent
minder benzine en acht procent
minder diesel.
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High Resolution
volgens

de strengste normen
f__Z I"7f"~r EIZO 9052 SMKLEUREN-
I—I^-I—9 MONITOR
PrcfewroleDisplay.Syfem... H|gh reso|ut|nn dua| scan kleurenmoni-, tordievoldoet aan de strengste Zweedse
l ga^iK^^m^m^^tm^m normen MP R II

j ■ -^ Technische specificaties: 14 inch
■ beeldbuis, getint, ontspiegeld glas. reso-

m lutie van maximaal 800 x 600 pixels, in
\-J ■ I interlaced-mode maximaal 1024 x 768teil pixels, dynamisch focus systeem zorgt

voor optimale scherpte totin de hoeken,
l^^ ■■■ ■ \ altijd scherp en stilstaand beeld.

r~^ JSi ÊJf VOCELZANC <f OEAs^^ "^ tt.-"xyitWÊr PROhESSIONEELPRIJS __,é_m&*J
======^^ EXCL BTW

uocELznnG
W^** PROFESSIONEEL

Kruisstraat 12, 6411 BT Heerlen Tel. 045-740382. Fax 045-742528.
Openingstijden ma t/m vr. 09.30-18.00 uur.

# Honderdtwintig vrijwilligers hadden het afgelopen weekeinde 36 uur nodig om
het Marktplein in Twello ter grootte van 2200 vierkante meter te bedekken met 4,5
miljoen stuivers. De ludieke actie is goed genoeg voor een plaatsje in het bekende
recordboek. De opbrengst van de actie komt ten goede aan het eerste BREIN-huis
van de gelijknamige stichting waar mensen met hersenletsel door ziekte, ongeval
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DE EXPERT ACHTER UW VERZEKERINGEN
STAAT OOK ACHTER UW FINANCIERINGEN! -
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Vola slaat voor deskundigheid up hel ge~

hiedvan eonsuniptiefen zakelijk krediet.
Wilt u meer informatie over de vele
financieriiigsmoKelijkheden van Vola,
neemt u dan kontakt op met uw verzeke-
ringsadviseur of bel Vola (020) 5612205.
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Wens
Met het optreden in New Orleans gaateen lang gekoesterde wens van demuzikanten van de Circus Squa-
re Jazz Band in vervulling. Voor hen het hoogtepunt van deze reis. Ook in Indianapolis (staat Indiana)
en St. Louis (Missouri, St. Louis Jazz Club) worden jazzconcerten gegeven.. Voorafgaande aan deze reis
(duur drie weken) verschijnt van de CSJB een nieuwe muziekcassette.

’Carl Huybrechts ideale figuur om Waterspiegel te presenteren’

KRO start nieuwe serie met
actualiteit en amusement

Door Ale van Dijk

- „De Water-
JDIegel is Carl Huybrechts
P 't lijf geschreven. Ten|*rste is hij Belg. Hij kijkt
net een andere invalshoek

wij tegen gebeurtenis-en in Nederland aan. Hij is
waarnaast 20 jaar sport-
journalist. Hij is-tv-show-
Pfesentator en documen-'aire-maker. Het is de

dat hij op
v-3-achtige wijze op

j^oensdagavonden twaalf
'orrnatieve amusements-

pogramma's bij de Neder-aUdse kijkers brengt," zegt
J°ost Middelhoff.. an af woensdagavond (Neder-
t^d 1 om 20.25 uur) fungeert

Middelhoff. a alf weken lang als eindredac-Ur van de serie zomerse, recht-
„ reeks uit te zenden zomer-

°ndshows. De redacties van
'aëenoeg alle winterse KRO-tv-

q °Sramma's zijn ingeschakeld
Jft De Waterspiegel op het tv-cnerm te krijgen. Naast Brand-punt van Ook dat nog tot en met

Salon.

'' e willen er in de eerste plaats
„ cc bewijzen, dat wij in ieder«eval niet van mei tot ok tobern de Hilversumse zomerslaap

eedoen. Het wordt een serie
j^°gramma's, die uniek is op dej^derlandse tv. Bovendien ma-

■ nWe de sjgrie zonder hulp vanU'tenproducenten. Als KRO
8- En dat is tegenwoordig al

'JZonder," aldus Bert de Winter,j^°Ject-manager bij de KRO.
h^, v°orbereidingen hebben een

' jaar in beslag genomen.
'adelhoff: „In januari gingen

sn er nog van uit' dat De Water"
VeJ.egel zou aansluiten op de afle-

ïngen van het programma,
slarin acl van den Heuvel ver"
toru d°et van een tocht per mo-
*o H°0t door Nederland- W'J

De Waterspiegel presen-
ot>eri vanu't de plaats waar Aad
]gl zou zijn aange-
beld Maar dat bleek te 'ngewik-
Uer~- Toen hebben we alle eve-
tty ,nten- die in de komende
steri weken in Nederlandse
Od en dorpen plaats vinden
tye 6en rijtje gezet. Daar hebben
]0r een keuze uit gemaakt en als
pi at'e hebben we in alle twaalf
Pc- en een schip en een kadeBezocht."

Winter: „Met een reportage-

trein van het NOB reizen we al
die twaalf plaatsen af. En vanaf
die plekken presenteert Huy-
brechts elke keer anderhalf uur
zeer gevarieerde programma's.

Het wordt zon beetje een mix
van 50 percent amusement en 50
percent informatie. Aan de ac-
tualiteit wordt veel aandacht
besteed. Elke woensdagavond
zullen we bijvoorbeeld om-
streeks kwart voor negen over-
schakelen naar Joop van Zijl of
Pia Dijkstra in de NOS-Journaal-
studio. Zij zullen Huybrechts en
de kijkers naar ons programma
op een heel ongedwongen wijze
vertellen wat ze in het 8 uur
Journaal aan nieuws hebben ge-
bracht."

" Carl
Huybrechts
kijkt met
een andere
invalshoek
tegen
gebeurtenis-
sen in
Nederland
aan.

Foto:
GPD

Lokatie
Middelhoff: „Willibrord Frequin
zal elke week op een Ontdek-je-
plekje-manier op video informe-
ren over stad en evenementrond
de lokatie waar we zijn. Burgers
van de gemeente mogen elke af-
levering negentig seconden kri-
tiek leveren over misstanden. De

burgemeester of een andere be-
stuurder zal reageren."

De Winter: „Elke aflevering her-
leeft een 'Zomerhit van Toen' op
een heel bijzondere wijze. Ramo-
na met de Blue Diamonds, Ram-
ses Shaffy, Anneke Grönloh,
Milly Scott met Fernando. En ze
zullen niet alleen zingen. Milly
vertelt bijvoorbeeld over de bij-
zondere studie over het onder-
werp reïncarnatie. Daarnaast
zullen bekende en minder be-
kende artiesten optreden."

Middelhoff: „Beslissingen in het
kabinet worden eventueel aan
boord door politici becommenta-
rieerd. Op bijzondere wijze zul-
len we ook het EK-voetbal,
Wimbledon, Tour de France en
Olympische Spelen volgen. Huy-
brechts kan bijvoorbeeld een
praatje maken met Mart Smeets,
ik noem maar wat. Een bekende
Nederlander komt elke afleve-
ring een bijzonder vakantie-
avontuur vertellen."

De Winter: „Huybrechts zal als
Belg de plaatselijke evenemen-

ten belichten. In Rotterdam (2
september) zijn we bijvoorbeeld
tijdens de Wereldhavenweek op
een Spidoboot. In Emmeloord (9
september) vieren we 50 jaar
drooglegging mee. In Harlingen
(26 augustus) vieren we de visse-
rijdagen mee. Wij zijn op de
Drentse rijwielvierdaagse (Mep-
pel, 15 juli) en in Nijmegen (22
juli) tijdens de wandelvierdaag-
se. We zenden dan uit vanaf de
Mississipppi Queen, die dan in
Nijmegen ligt afgemeerd. In
Lemmer (5 augustus) zijn we tij-
dens het sktsjessilen. In Breda
(19 augustus) luisteren we de
Taptoe-dagen op. In Roermond
(29 juli) toeven we tijdens een in-
ternationaal scouting water-
kamp. In Amsterdam zitten we
op het VOC-schip (24 juni). In
Den Helder (1 juli) wonen we de
nationale vlootdagen bij. In Enk-
huizen (8 juli) is wat te doen bij
het Zuiderzeemuseum. In Maas-
tricht (12 augustus) wordt de
Ridderronde gehouden als wij er
zijn."
Middelhoff: „Elke aflevering zijn
we met zon 45 mannen en vrou-
wen aan het werk. Zon 15 van
de KRO en 30 van het NOB."

show

Ambassadeurs uil Limburg in ’het hol van de leeuw’

Circus Square Jazz Band
weer naar New Orleans

LANDGRAAF - Voor de vijfde maal zal de Limburgse Circus Square Jazz band (CSJB) in augustus op
tournee gaan door de Verenigde Staten. Het succes in voorgaande jaren leverde de muzikanten prompt
een uitnodiging op om dit jaar opnieuw in de VS deel te nemen aan een groot jazzfestival en te spelen in
tal van jazzclubs.

De start van deze vijfde tournee vindt plaats in de staat Michigan met drie concerten in Muskegon en
Portage (nabij de stad Kalamazoo). Vervolgens gaan de muzikanten naar Colorado waar een concert
wordt gegeven in 'down town' Denver. Een dag later neemt men deel aan het vierdaagse Traditional Jazz
Festival van Central City in de Rocky Mountains. Na het optreden in Colorado gaat de CSJB vervolgens
naar Louisiana, naar New Orleans, het muzikale mekka van de jazz. De CSJB ontving eveneens een uit-
nodiging om twee concerten van elk zes uur te geven in de gerenommeerde jazzclub 'The Famous Door'
aan de Bourbon Street in het hartje van het oude French Quarter, het Vieux Carré.

* Circus Square Jazz Band: in augustus drie weken op
tournee door de Verenigde Staten.

Linda de Mol
krijgt nieuw
programma

bij RTL Plus

Van onze rrv-redactie

KEULEN - Linda de Mol blijft de komende drie jaar programma's
presenteren voor het Duitse commerciële station RTL Plus. Dat is
vastgelegd in een contract dat haar broer, producent John de Mol jr.
met RTL Plus heeft afgesloten. Linda de Mol presenteerde afgelopen
seizoen het RTL-programma 'Traumhochzeit', dat in Nederland on-
der de titel Love Letters wordt uitgezonden. De quiz is inmiddels het
best bekeken programma bij RTL Plus.

Komend najaar presenteert Linda de Mol een nieuwe reeks van het
populaire programma bij het Duitse station. Bovendien is ze vanaf
17 september te zien als presentatrice van een nieuw showprogram-
ma: 'Kollegen,Kollegen' waarbij dertien maal mensen op hun werk-
plek zullen worden bezocht.

In het totaalpakket dat John de Mol met RTL Plus heeft afgesloten
zit ook een Duitse versie van het programma 'Doet-ie 't of doet-ie 't
niet' van Peter-Jan Rens, die ook deze versie voor zijn rekening zal
nemen. De RTL Plus-woordvoerder wilde niet kwijt hoeveel het sta-
tion moet betalen voor het programma-pakket.

RTL Plus onderhandelt ook met producent Joop van den Ende over
een Duitse versie van Ralph Inbars programma TV Masqué, onlangs
nog onderscheiden met de Gouden Roos van Montreux. Rudi Carrell
zou dit programma gaan presenteren.
Het ook in Nederland zeer goed bekeken erotische programma Tutti
Frutti verdwijnt tegen het einde van dit jaar van het RTL Plus-
scherm. Daarvoor in de plaats zal een nieuw pikant programma wor-
den geprogrammeerd, aldus de woordvoerder. „We zijn het pad van
de erotische programma's opgegaan, en dat zullen we blijven vol-
gen."

" Linda de Mol presenteert vanaf september bij RTL Plus
óók dertienafleveringenvan 'Kollegen, Kollegen'.

Foto: KIPPA

Omroep Limburg trekt meer luisteraars
Van onze

rrv-redactie

MAASTRICHT
Dagelijks luisteren
gemiddeld 138.000
mensen naar Om-
roep Limburg. De
'regionale' zit daar-
mee weer duidelijk
in de lift, eenjaar

geleden bedroeg het
aantal luisteraars
102.000. In absolute
aantallen bereikt
Omroep Limburg
per week 249.000
mensen tegenover
192.000één jaarge-
leden.

Volgens de dienst

Kijk- en Luisteron-
derzoek van de
NOS, die in maart
en april metingen
liet verrichten, heeft
Omroep Limburg
dagelijks in Zuid-
Limburg 84.000 luis-
teraars tegenover
55.000 in Noord- en
Midden-Limburg.

Ten opzichte van
het landelijk gemid-
delde van de overi-
geregionale omroe-
pen is de achter-
stand bij omroep
Limburg nu ingelo-
pen. Het luisterbe-
reik steeg in een
jaar van 12 tot 18
procent.

NCRV-man met ontslagen
collega’s naar circus

HILVERSUM - NCRV-mede-
werker Imre Somogyi gaat om-
roepmensen die op de nominatie
staan om hun baan kwijt te ra-
ken trakteren op een avondje cir-
cus Sarrasam. In een open brief
in Spreekbuis, het personeels-
blad van de omroepen, roept hij
zijn collega's op om deel te ne-
men aan het uitje.

Somogyi (49) wordt zelf na 28
jaar radioprogramma's maken
slachtoffer van de reorganisatie-
plannen van de NCRV. „Er zijn
op het moment ontzettend veel
mensen bij de omroep die in on-
zekerheid verkeren over hun toe-
komst. De spoeling op de markt
is ook heel dun. Bij de EO wil
niet iedereen werken en bij de
VPRO kan niet iedereen te-
recht."

De NCRV-man ziet een gelijke-
nis tussen het circus en de om-
roepmensen. „Beiden hebben
moeite om het hoofd boven wa-
ter te houden. Het circus heeft
op het moment behoorlijk wat
concurrentie van het EK voetbal
in Zweden. De circusleiding is
solidair met de omroepmensen
die in dezelfde niet zo florissante
omstandigheden verkeren." Cir-

cus Sarrasani stelt voor de voor-
stelling op 30 juni in Hilversum
dan ook gratis kaartjes beschik-
baar voor de omroepmensen die
hun baan kwijt zijn of met ont-
slag bedreigd worden.
Imre Somogyi zit zelfvanaf 1 ok-
tober zonder werk. Hij heeft ze-

ventien jaar bij de NCRV ge-
werkt als bureauredacteur,
producer, regisseur en eindre-
dacteur. Op dit moment is hij
eindredacteur van het populair
wetenschappelijkradioprogram-
ma Bulletin. Dat programma
verdwijnt in het nieuwe seizoen.

" Ghislaine Nuyten

Chislaine met
modeprogramma

bij Veronica
HEERLEN - Veronica brengt
dit najaar een nieuw modepro-
gramma op de televisie. Het
modemagazine wordt een mix
van bestaande modeprogram-
ma's zoals Look (BRTN), Style
(CNN) en The Clothes Show
(BBC).
Ghislaine Nuyten, die momen-
teel het BRTN-modemagazine
Look presenteert wordt hoofdre-
dactrice en presentatrice van het
nieuwe Nederlandse modemaga-
zine dat vooralsnog geen titel
heeft. Het nieuwe Nederlandse
magazine zoekt bovendien naar
een vorm van samenwerking
met het BRTN-programma
Look.

(ADVERTENTIE)

Voor 'n schijntje 'n zonnebril
I* op sterkte, bij Rinck

U ff * max- "erkte van S-4 tot +4, tot cilinder 2. Aanbieding geldig tlmJl 31 augustus 1992en niet in combinatie met andere aanbiedingen. ___^ÊÊ_

f ««im^ \^^M w__f_wÈÊol^^ \t] y x.

Je ogen gaan open bij rinck
Heerlen, Akerstraat 2, 045-711456.
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jipiccolo's
In de Cramer 37, Heerlen
Postbus 3100, 6401 DP Heerlen
Postgiro: 1035100
Bank: ABN 57.75.35.935
Fax: 045-739364

Piccolo's
Over 1 kolom, in kleine letters met één woord in
hoofdletters. Minimumhoogte: 10 millimeter. Prijs per

I millimeter hoogte: ’ 1,30.
I Afwijkende tarieven voor rubrieken Proficiat en

Vermist/Gevonden ’ 1,15 per mm, Onroerend Goed en
Bedrijven Transakties ’ 1,80.

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

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

Telefonisch opgeven

045-719966
Maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur. Opgave - in de
regel - tot 12.00 uur daagsvoor plaatsing.
Schriftelijk opgeven

1 Opgave via de 1e post daagsvoor plaatsing.
Persoonlijk opgeven
Via de balie van onze kantoren maandag t/m vrijdag
8.30-17.00 uur. Voor plaatsing op zaterdag en maandag
geldt donderdag 17.00uur.

Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden
voor schade van welke aard dan ook, ontstaan door niet,
niet tijdig of onjuist plaatsen van advertenties.
Het Limburgs Dagblad wordt dagelijks gelezen door
meer dan250.000 personen van 15 jaaren ouder.
Bron Cebuco SumoKj Qca.u.vr, 079

Personeel gevraagd

Part-time verkoopster gevraagd
voor plm. 3 dagen in de week, Ift. plm. 25-35 jaar.

Met ervaring in branche hebben voorkeur.
Bij schrift, soll. recente pasfoto bijvoegen.

Bij mond. soll. recente pasfoto meebrengen.
Modeschoenen André Coolen

Kouvenderstr. 37, 6431 HA HOENSBROEK.
Tel. 045-212171.

Wij zoeken een zelfstandig werkende enthousiaste
Brood- banketbakker

Wij bieden:
* Hoog loon

" 25 vakantiedagen
* 8% vakantiegeld
* Leuke collega's

Met uw vakantie afspraken wordt rekening gehouden.
Luxe bakkerij Peter Broekmans, Oirsbeek.

Heerlen-Welten. Tel. 04492-1404.
Bakkerij Gebrs. Scheepers, Kerkstraat 36, Übachsberg,
vraagt voor direct v. zaterdagmorgen van 9.00-13.00 uur

werkster
Soll. na telef. afspraak: 045-751358 van 11.00-13.00 uur.

Tempo-Team Uitzendbureau
zoekt:

Sorteerders m/v
./oor de luchthaven Keulen. U houdt zich bezig met het sor-
eren en uitpakken van luchtvracht. U werkt in nachtdienst

van 22.00 tot maximaal 04.00 uur van maandag tot en met
vrijdag. Voor vervoer kan eventueel worden gezorgd. Hebt
j interesse, neem dan contact met ons op of kom langs.

Informatie: 046 - 75 49 99, Nathalie Maas
| GELEEN, RIJKSWEG ZUID IA.

Tempo-Team Uitzendbureau
zoekt:

CO2-lassers m/v
.oor bedrijven in Geleen en omgeving. Wij hebben regel-
matig werk voor CO2-lassers. De werkzaamheden va-
leren per bedrijf. U kunt zelf bepalen wat u het meest ligt.
4ebt u enige ervaring, kom dan direct langs om u in te laten

1 schrijven.
Informatie: 046 - 75 49 99, Nathalie Maas

;| GELEEN, RIJKSWEG ZUID 1A

Actomat BV vraagt
[ voor haar BP-tankstation De Holz, Holzstr. 57, Kerkrade.

Oproepkracht M/V
Voor weekenden- feestdagen- vakantiedagen.. Min. Ift. 18 jr. Bent u geïnteresseerd bel dan Dhr. L. Maraite; Tel. 045-455090 vanaf 10.00 uur.

Landelijk Ochtendblad| vraagt bezorger/ster voor

ï Kerkrade-West
Info 045-424868 tijdens; kantooruren 040-121775.
Landelijk Ochtendblad

vraagt bezorger/ster voor
Beek

Info 046-372917 tijdens
I kantooruren 040-121775.

Fa. WGW Bouw. Voor direct
gevr. voor Duitsland MET-
SELAARS, betontimmerlie-
den. Ook colonnes. 045-
-231336/ 230477. Hommer-
terweg 77, Hoensbroek.
CHAUFFEURS fulltime MA/
en weekendchauffeurs gevr.
voor taxi-bedrijf. Soll. na 18
uur. Keekstr. 46, Hrl.
Gevraagd zelfstandig wer-
kende KAPSTER. Br.o.nr.
B-1799, LD, Postbus 2610,
6401 DC Heerlen.
Heb je interesse om op nivo
le werken in een exclusieve
CLUB te Lanaken (B). Twij-
iel niet langer en bel voor
frieer informatie. Tel. 09-32.
11.718692, na 20.00 uur.
Met spoed gevr. parttime
TAXICHAUFFEURS, evt.
WAO-er, dag- en nacht
dienst en erv. centralist voor
de nachtdienst. Julianastr.
6, Brunssum. 045-252444.
Gezocht: representatieve
PERSONEN voor het be-
zorgen en evt. uitserveren
van koude buffetten en het
verzorgen van barbeque
partijen. Onrégelm. werk,
voorn, in het weekend Keur-
slagerij Lochtman, Einderstr
22, Kerkrade. 045-452517.
Part-time GROEPSVER-
VOER-CHAUFFEURS MA/
gevraagd, liefst met ervaring
Taxi Ed Slangen en Zn,
Puntelstr. 32A, Simpelveld.
Tel. 045-444444

Gevr. all-round TIMMER-
MANS voor werken in Ne-
derl. Inl. tel. B.E.M, b.v.,
Gulpen. 04450-4565, dhr.
van Tilburg.
Wolf Europabouw vraagt
voor Duitsland IJZER-
VLECHTERS. Tel. 045-
-224537 of 04499-4479.
FRITUURHULP gezocht
liefst met ervaring. Telefoon
046-748101.

Vermist/Gevonden
VERMIST, vrijdagmiddag
19-6. Palemig, kortharig
hondje, plm. 50 cm., bruin,
bastaard. Tegen beloning
terug te bez. tel 045-721081

Landbouw
ONDERDELENBANK.
Tel. 04493-2715.

Onroerend Goed
Uw huis verkopen
met behulp van de

echte makelaar
Bel de onroerend goed lijn
046 - 750 000 !
Peters & Partners Geleen
Geen verkoop -

Geen kosten
15 jaar vaste rente! 8,6%
(pensioenfonds). Aktie:
9,1% 30 jr. vast spaarhyp.
Bel. 045-712255. STIEN-
STRA Hypotheek Service.
Wilt U zekerheid bij de VER-
KOOP van uw huis? Bel vrij-
blijvend. Wijman & Partners
Vastgoed. Heerlen 045-
-728671. Brunssum 045-
-274700.
Te k. FLAT met lift, Markt
Hoensbroek, 1e etage, 1
slpkr. Direct te aanvaarden.

’ 69.000,- k.k. Tel. 225739.

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.
Bovaq erk. VERKEERS-
SCHOOL Theo v. Bentum.
Uw adres voor verkeers-
theorie A B en C D, chauf-
feursdiploma CCV-B, diplo-
ma vervoer gevaarlijke stof-
fen ADR certificaat, brom-
fietscursus, rij-opl. voor mo-
tor, personenwagen, vracht-
wagen,' vrachtwagen met
aanhangwagen, trekkerop-
legger, cursus voor alle rij-
opl. in 6, 8 dgn of 6, 8 wkn.
Bel voor info of afspr. 045-
-217487. Nieuwstr. 86
Hoensbroek.
Opleiding voor motor, auto,
vrachtauto, aanhangwagen,
trekker, oplegger en bus en
al uw chauffeursdiploma's.
Verkeersschool LEO
CREMERS, Reeweg 139,
Landgraaf. Tel. 045-312558

bouwmat.'machmes
Te k. KOKERPROFIELEN
nieuwe vierkante buizen.
Zeer voordelig! 043-252677
Te k. AFRASTERINGSBUI-
ZEN nieuw, rond, roestvrij.
Zeer voordelig! 043-252677
AANBIEDING! Te k. lichtbe-
sch. nwe. Maranti/Merbau
binnen- en buitendeuren

’ 40,- t/m ’85,-; rollen dak-
leer ’2O,- t/m ’50,-. Ren-
nemigerveldweg 70, Heer-
len. 045-727742/723076.
Te k. 250 trottoirtegels a
’0,25. Tel. 045-241925.

Reparaties
Reparatie met GARANTIE
huishoudelijke apparatuur,
elektra, sanitair, centr. verw.
Tel. 045-720247 (beantw).
TV/VIDEO reparatie. Zolder
voorrijkosten. Görgens. In-
dustrieterr. Abdissenbosch-
Landgraaf. Tel, 045-314122
Diepvries/koelkastreparatie
meestal binnen 12 uur.
TEBBEN koeltechniek (part)
Geen voorrijkosten met ga-
rantie. 045-460471
KOELKASTREPARATIE,
geen voorrijkosten en gar.
Vroko 045-441566/ 461658.
TV/VIDEO defect, vandaag
gebracht, morgen al klaar,
prijsopgave en garantie. Tel.
045-231340 E & E Electro-
riica Brunssum

Bel de Vakman
NEW LOOK BV Schaes-
berg. Gevelreiniging, uit-
kappen, voegen, steigerver-
huur. Tel. 045-312154 of
045-312709.
BIEZENSTOELEN vernieu-
wen nu ’4B,- per stuk met
garantie. Tel. 045-418820.
Riet- en BIEZENSTOELEN,
repareren ’ 50,- p. st. met
garantie. Tel. 043-435761
b.g.g. 646919.
Van Leipsig GEVELRES-
TAURATIE: uitkappen,
zandstralen of chemisch rei-
nigen, voegen en impregne-
ren. Tel. 045-254992, auto-
tel. 0949-161-6202966.
Ervaren vakman biedt zich
aan voor straatwerk o.a. op-
ritten, sierbestrating. Ook
voor Uw gehele tuinaanleg,
zeer SCHERPE prijzen.
Gratis offerte. 045-323178.

OG te huur
Te huur STUDIO, 100 mtr.
van station Sittard, ’ 650,-
-excl., geen huursubs. Tel.
046-514861 b.g.g. 04498-
-57991.
Riante eengezinswoning in
centrum van SIMPELVELD.
Nieuwbouw. Spoedig te
aanvaarden. Br.o.nr.
B-1810 LD., Postbus 2610,
6401 DC Heerlen.

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

Vakantie
Vrij op vakantie

met een

huurauto
va. ’ 273,- per week.

Ook campers en
9-pers. busjes

Autorent Bastiaans Spoor-
singel 50, Heerlen.
Tel. 045-724141.

In Scheveningen, bij part. 3
min. van strand, gr. FAMI-
LIE-KAMER: 070-3545866.
St. MAARTENSZEE,
Noord-Holland te huur zo-
merhuisje dichtbij zee en
bos, 4-pers. 02993-72619.

(Huisdieren
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.
VERMIST, vrijdagmiddag
19-6. Palemig, kortharig
hondje, plm. 50 cm., bruin,
bastaard. Tegen beloning
terug te bez. tel 045-721081

Wlnkel&Kantoor

$M Ji~~l E^P
Faxapparatuur

Autotelefoon
Telefoonsystemen

Advies/lnstallatie/service.
Tel. 043-68 66 16

Kamers
Gevr. KAMER in Heerlen-
centrum voor periode 1 aug.
tot eind dcc. voor studente.
Tel. 08389-17767
24 Jar. studente zkt. kamer
te MAASTRICHT. 08855-
-73171. Beloning ’ 100,-.
Studente 19 jaar zoekt ka-
mer omgeving HEERLEN.
Tel. 08373-17983.
24 jarige student WTB zoekt
kamer in SITTARD. Bel na
18 uur 02289-1202
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Zonnebank/-hemel
ZONNEHEMELVERHUUR/
huurkoop 12-14 lamps
Cleo-tunnelhemels, geen
10-lamps maar 12 lamps
voor de prijs van ’5O,- per
week. Gespreide betaling
v.a. ’ 7,- per week. Zonne-
Centrum E. Thewissen Bel
nu 045-729130 tot 21.00 uur

Muziek

Muziekliefhebbers opgelet!!!
v.a. ’3O,- per maand direct eigenaar van o.a. keyboards,
drumstellen, orgels, gitaren, piano's, accordeons, orkest-
apparatuur enz. Vraag naar onze speciale klantenkaart.
Altijd aanbiedingen en occasions. Alles van Flight-Case.

Muziekhuis Lyana
Mauritsweg 48, Stem. Tel. 046-333227.

Maandag t/m zaterdag open. Donderdag koopavond.
Het meest complete prijsbrekende MUZIEKPARADIJS.

NERGENS BETER NERGENS GOEDKOPER.

Motoren
Te k 10x Suzuki INTRUDER
700 en 750, bwj. '86 t/m '90.
Tel. 04970-15307. i
HARLEY sportster 883, '89,
zwart; Suzuki GSX-R, '89,
blauw/wit. Tel. 04970-15307
Te koop HONDA CB 750 F 1
i.z.g.st. Pr.n.o.tk. Tel. 045-
-463263.

Aanhangwagens
Te koop AANHANGWAGEN
dubbelasser, merk Barends,
laadverm. 2.000 kg, bwj. '84,

’ 1.750,-, met registratiebe-
wijs. Tel. 045-323178.
Te k. AANHANGWAGEN
geschikt voor bagage en
kleinvee, pr. ’350,-. Tel.
045-252657

Diversen
Gebit gebroken? Tandtech-
nische praktijk HOONHOUT
voor nw. gebitprothese en
reparaties. Akerstr. N. 328,
H'broek 045-228211. Ook
's avonds na tel, afspraak.

Caravans
Te k. TRAVELSLEEPER, m.
Scout, m. toebeh., in uitst.
st:, ’ 2.750,-. 046-378288.
Te k. ingeruilde VOUWWA-
GENS: Scout 4-pers.

’ 2.500,-; Raclet Orlion
1989 ’2.850,-; La Bohème
370 vaste wanden ’2.450,-
Dethleffs Import, Tillemans
Recreatie, Haefland 19,
Brunssum.
Te k. TABBERT Barones,
bwj. '88, I. 6.60 met alle toe-
behoren. Tel. 045-229480.

Baby en Kleuter
Te k. BABYKAMER wit hout
commode en bedje, ’275,-.
Tel. 045-256917.

Kunst en Antiek
GEVRAAGD antieke meu-
bels. P. Cortenraad Riemst
(B) 09-32.12261156
Te koop gevraagd Anouk
POPPEN uit '81-'B3. Br.o.
nr. B-0328, LD, Postbus
2610, 6401 DC Heerlen.

Te koop gevr.
Voor al uw oude METALEN.
Frans v.d. Loop Recycling/
Metaalhandel, Kissel 12-14,
Heerlen 045-726392
Gebr. SWINKELS zijn ver-
huisd naar De Beitel 74,
Heerlen. Wij betalen de
hoogste prijs voor al uw oud
ijzer/metalen. 045-422025.
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.

(Brom)fietsen
Opa- OMAFIETS, dames-,
heren-, kinderfietsen. Tel.
045-257371.
Schakelbromfiets YAMAHA
DT 50 cc, bwj. '89, Parijs-
Dakar tank, ’850,-, i.z.g.st.
Tel. 045-323178.

Wonen Totaal
Te k. 1-pers. BED met ma-
tras, i.z.g.st., ’60,-. Tel.
045-416660.
Te k. antieke messing
HANGLAMP (Engels); KTV
toestel met bruin hout omb.;
badgeiser 10 Itr. inhoud. Tel.
na 17.00 uur 045-226146.

Kachels/Verwarming
KACHELS ’ 500,- zomer-
korting. Kachelsmid, Walem
21, Klimmen. 04459-1638.

In/om de tuin
Tuinscherm EXELLENT
zeer mooi en stevig ’ 56,-.
Palen, planken, bielzen, rol-
borders, tuinhuisjes, enz.
Impreg Tuinhout 8.V., In de
Cramer 18 Hrin 045-717733

TV/Vldeo
Goede KLEUREN TVS met
gar. grootb. Philips v.a.

’ 125,-. Meer dan 25 jaar
TV Occ. Centr. Geel, Gras-
broekerweg 25, Heerlen,
045-724760.

Onderdelen/ace.
EEN-CILINDERKOP, Öpeï. 3.0 E bwj. '87; orig. alu.

■ sportvelgen voor Mercedes[ 14". 045-461757.

Auto's

■ Ford ESCORT 1100 User,

' bwj. '85, schuif-kanteldak,
trekh. 5-bak, kl. zwart. Tel.
045-316455.
Ford Granada 28i Ghia auto
maat '84, airco, w.w. glas,
leder bekl., trekhaak, radio-
cass., electr. ramen, electr.
stoelen , cruise control, lm
velgen, centr. deur lock,
90.000 km., nieuwst., spee.
prijs. Inr. mog. Autobedr.
BOSCHKER, Heerlerweg
67, Voerendaal 045-751605
Ford FIËSTA 1100 Ghia m.
'85, ’6.500,-. Apart mooi,
71.000 km. 045-725984.
Ford FIËSTA 1100 bwj. '81,
zeer mooi, vr.pr. ’ 2.950,-.
Tel. 045-225320.

Mitsubishi GALANT 2300
GLX Turbo diesel, bwj. '82,
APK 93, km.st. 120.000, i.z.
g.st, ’ 2.850,-. 045-323178
Prachtige Opel KADETT
Stationcar, bwj. '81, APK '93
vakantieklaar, vr.pr.

’ 1.850,-. Tel. 045-228238.
INKOOP goede auto's, cont.
geld. Joosten, Scharnerweg
3, Maastricht. 043-634978.
Fiat PANDA, bwj. '81, APK
5-93, ’1.750,-. Oude
Landgraaf 101, Landgraaf.
Te k. zeldzame mooie Ford
ESCORT 1100, kl. rood, '83,
APK, veel extra's, pr.

’ 4.900,-. 045-440749.
Voor Piccolo's

zie verder pagina 10
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KATHAGEN 4, TEL. 045-243131 &»
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Wanneer wordt het u duidelijk
wat een ziektekostenverzekering

waard is?
Zodra u een beroep moet doen op de medische zorg van zorgverzekeringen. In de praktijk kunnen wij u daardoor aan-

<■■■-''(op de oogarts bijvoorbeeld), wilt u zich verzekerd weten van merkelijk meer bieden dan alleen maar een gunstige

goede zorg. En ook in financieel opzicht ' '"'<*«»*' premie en administratieve service.
|tr»- "■":■ \ ■ . " ""ok,, f. "*'?£-:"{_*■■ \r~yzfi ■«?««"■* V" :*'

van een goede behandeling. Ls W -| ). Dankzij onze achter-

Bij Zorgverzekeraar VGZ <M Vul! WÈËHÊ^ c3rond kumen wiJ u daacl'

Een gevolg van het ■ . u Wf yj^S/\WWf? t&k %^; (■'■Kr'fei ■■ goed geregelde medi-

grote combinatie is van Vxx^l sl^iaj _WL \WÊw lt-l ï Sp^ neeft u daar gewoon recht

een aantal ziekenfondsen en een W^^Ê^^^w ""'"''.,, '^Ê^l^^É^mSl op. Dat VGZ meer zorg besteedt

particuliere verzekeraar. Daarmee fik J"]f *£ > blijkt ook uit devariatiemogelijkheden
vl i -,I'f'l m 1 I.ss .' '■#\t .1 . &■

speelt VGZ nu al in op de moge- f |■ \ ' in het verzekeringspakket en de. ■ ' ''."*""'.,.'
ffi;lijke invoering van een nieuw stelsel voor ziekte- <0l eigen risico bedragen. U kunt een pakket samenstellen

%
%:kostenverzekeringen. En bent u verzekerd van een soepele dat volledig opuw eigen situatie is toegesneden. Inclusief oogheel-

overgang naar die nieuwe situatie. Dat kunnen wij als geen ander kundige hulp bijvoorbeeld. Als u op het gebied van ziekte-

waarmaken. Met meer dan 1,4 miljoen verzekerden en een premie- kostenverzekeringen iets verder wenst te kijken, schrijft u ons.

omzet van 4 miljard gulden is VGZ namelijk koploper op het gebied Of u belt gratis met onze servicelijn, telefoonnr.: 06-0199.

» ■

Ik TiiWW Au__)_w____*_\____L__
ZORGVERZEKERAAR VGZ BESTEEDT MEER ZORG

Antwoordnummer 292, 6500 VC Nijmegen.
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Nederland 2
Vara
13.00-13.12 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
17.05 Verhalen van Moeder de

Gans. Poppenserie.
17.14 Boes, tekenfilmserie.
17.25 Hier is Aubrey, tekenfilm.
17.31 De grote meneer Kaktus

show. Kindermagazine met Peter
Jan Rens, Annemieke Hoogendijk en
Hans van der Laarse. Herh.

18.00 "" Journaal.
18.16 Comedy Krakers met om:
18.16 Dubbeldekkers (On the buses),

Engelse comedyserie. De inspecteur
gaat op vakantie en vraagt aan Stan
of hij op zijn huisdieren wil passen;

18.40 Daar komen de schutters
(Dad's army), Engelse comedyserie.
Een Duitse piloot komt met zijn para-
chute in de klok van de kerktoren te-
recht. Het peloton probeert hem te
redden en te arresteren...Herh.

19.14 Vijf tegen vijf, spelprogramma.
Presentatie: Peter Jan Rens.

19.42 Police rescue, Engels/Australi-
sche serie. Afl.: Trots. Frogs vader is
voorgedragen voor een belangrijke
onderscheiding. Zijn collega's vragen
zich af waarom Frog niet geïnter-
viewd wil worden.

20.36 (TT) Zeg 'ns AAA. Nederlandse
comedyserie. De trouwdag van Lydie
en Hans is heel nabij, maar Lydie
heeft helemaal geen zin in een groot-
se trouwerij. Herh.

21.05 De verleiding. 16-delige serie
over de wereld achter de reclame.

21.50 Achter het nieuws. Actualitei-
tenrubriek.

22.26 Golden girls. Amerikaanse co-
medyserie. Afl.: En ze leefde nog...
(1). Door een afspraakje is Blanche
vergeten dat haar oom Lucas op be-
zoek komt, dus vraagt ze Dorothy of
ze met hem uit eten wil gaan.

22.53 Favoriete schrijvers. Serie
portretten waarin twee schrijvers met
elkaar worden geconfronteerd. Afl. 5:
Joost Zwagerman en Leni Saris.

23.26 Museumschatten. Prof. Henk
van Os geeft achtergronden bij voor-
werpen uit Nederlandse musea. Van-
daag: Zwijgen is de boodschap.

23.37-23.42 "" Journaal.

Duitsland 1
82 £eute-
09*4*; Denver-Clan (Dynasty)."45 Dayan Qigong - Chinesische
inLe„m,echnik und Gymnastik Afl.7.{J-JO Heute.
10?cAuslandsjournal. Reportages.. J5ZDF-info Gesundheit.°0 Heute.

Urnschau.
12 in '^ Oppen und Ehrlich, serie.,in Klassentreffen. Schoolherinne-
-1 '"gen. Vandaag: llona Christen.
I3n Persoverzicht.

ZDF-Mittagsmagazin.
Un Wirtschafts-Telegramm.
Un tagesschau.
14"> öildergeschichten. Serie.■3n Einer für alle und alle für el-lat"1' Teker>'ilmserie.

Philipp. Kinderserie.
Tagesschau.

15 3n ** Alles Banane- Hitparade.
16 n Fam'lienjournal. Magazine.
1fi"0 Tagesschau.
16' S Tne Mur|sters. Am. serie.
pJ0 (TT) Vale Tudo -Urn jeden
l7n6lS' Braz soapserie. Afl. 108.
17'ie Punkt 5 " Lönderreport.
173^ Ta9esschau-
-18 "in Praxis Bülowbogen, serie.
18 «e Hier und Heute> actualiteiten.
?0 On Der Fahnder> ser'e.

20'ie rn Tagesschau.
t 1"» (TT) Liebling - Kreuzberg,

21 na Serie'Herh-Jl'n7- Tagesthemen-Telegramm.
21Xn Come«ly Club. Humor.
lanriie andere Macht in Russ-
|. na. Documentaire over de voorma-ye medewerkers en informanten van22nKGB-
Dort *e,tenbu'"mler. Serie reisre-wiage. Vandaag: De Atacama-

-22 3nSt'in in Chili- Hern-- 230n Ta9esthemen-
g u ARD-Sport extra. Tennis: Open

kampioenschappen vanuit
Ï3 'J^edon, Engeland.

Sr Geschichten aus der Heimat.
h

°r|e streekverhalen. Herh. Afl.: ZweiI ''ere Episoden aus Norddeutsch-

01'ie Magnum. Detectiveserie.
°1-20 Ta9esschau-

n' "nl-25 Zuschauen - Entspan-
VtoV Nachdenken. Englands Süd-l*N^stenJLand's End.

Duitsland 2
09.00 Gezamenlijk programma

ARD/ZDF.Zie Duitsland 1
13.45 Die Fraggles. Poppenfilmserie.
14.10 (OO) Minty in der Mondzeit,

Engelse jeugdserie naar het boek
van Helen Cresswell. Afl.3.

14.40 Pingu. Poppenserie.
14.45 Auf den Spuren der Detektive.

Serie over de legendarische meester-
detective Sherlock Holmes, de crea-
tie van Sir Arthur Conan Doyle. Herh.

15.15 Die Pyramide. Spelprogramma.
Gasten: Brigitte Bastgen, Horst Jüs-
sen en Lena Valaitis. Herh.

16.00 Heute.
16.03 ALF. Amer. comedyserie. Afl.:

Ganz im Vertrauen.
16.25 Logo. Jeugdjournaal.
16.35 (OO) Der kleine Sir Nicholas.

Engelse jeugdserie naar de boeken
van CA. Jones. Afl.3.

17.00 Heute.
17.10 Sport heute.
17.15 "" Landerjoumal.
17.50 (TT) Unsere schönsten Jahre,

Duitse serie. Afl.: Eifersucht. Aansl.
Programma-overzicht

19.00 Heute.
19.20 Forsthaus Falkenau, Duitse

serie. Afl.: Der Jagdkönig.
20.15 Studio 1. Feiten en achtergron-

den. Vandaag o.a. over de onderwijs-
hervormingen in Duisland.

20.50 (TT+OO) Unser Boss ist eine
Frau. Engelse serie. Afl.: Hassliche
Siege.

21.45 Heute-journal.
22.15 Kontext: über die Grenzen. Re-

portage van het 91e Duitse Katholie-
kencongres, dat als thema de Euro-
pese eenwording heeft.

23.00 Das kleine Fernsehspiel: Ger-
da. Tv-film van Brenda Longfellow. In
1966 beleeft Canada zijn eerste grote
seks- en spionageschandaal. Middel-
punt is Gerda Munsinger, een na de
oorlog geëmigreerde Duitse die in
Berlijn voor een hoge Sovjet-militair
gewerkt zou hebben. Na een aantal
affaires met keurige Canadese politici
wordt ze het land uitgezet.

00.30 Heute.
00.35-02.25 Scaramouche, der ga-

lante Marquis Amerikaanse speel-
film uit 1952 van George Sidney. Met:
Mei Ferrer, Janet Leigh, Stewart
Granger e.a.

TV FILMS VIDEO
BBC2
(l9d Tarzan TriumphsI 43-USA). Johnny Weissmul-
prj r©dt een oogverblindende

van een verloren stad in

ten'Un^'e van Nazi-parachutis-
g ■ Onderhoudende, energieke~lllrn van William Thiele.

RTL4
sch Starfli9nt one- Simplisti-
Se e. tweederangs Amerikaan-
j6r rampenfilm uit 1983 van
jo-Zy Jameson, met Lee Ma-
kljLLauren Hutton, Gail Stric-
n*id en Robert Webber. Span-
Wan 6n an9st worden gewekt
v|j6 neer een zeer geavanceerd
Ca,9tui9 tijdens een vlucht van
9eiukrnië naar sydney Per on-
stui de ru'mte wordt inge-
het ?' Een raket ontploft boven
stn, 9tui9. dat niet langer oe-rbaar blijkt.
RTL4
22 o^
(19rq Stuck with eacn otner

"9-USA). Middelmatige

Amerikaanse misdaadkomedie
van Georg Stanford Brown. De
baas van Sylvia en Bert sterft
en laat een koffer vol zwart geld
achter. Collega's verdelen de
buit onderling en zoeken een
plek om het geld in veiligheid te
brengen. Ze worden dan ach-
terna gezeten door gangsters.

" Stewart Granger, Eleonor Parker en Mei Ferrer in 'Scaramouche'. (Duitsland 2 - 00.35uur).

Nederland 3
NOS
08.55-09.00 en 13.00-13.12 Nieuws

voor doven en slechthorenden.
15.00 (TT) Wimbledon. Rechtstreeks

verslag van dit internationale tennis-
toernooi.

16.55 Ca va. Frans voor beginners,
afl. 18.

17.25 Pronto. Italiaans voor begin-
ners, afl. 20.

17.55 Nieuws voor doven en slecht-
horenden.

18.00 "" Journaal.
18.15 Sesamstraat.
18.30 (TT) Jeugdjournaal.
18.40 (TT) Het klokhuis.
19.00 Verhalenvertellers. Serie ver-

halen uit alle werelddelen. Afl.: Touch
bones, verteld door Eraclio Zepada
uit Mexico.

19.10 Wimbledon. Rechtstreeks ver-
slag van dit intern, tennistoernooi.

20.00 "" Journaal.
20.25 (TT) Vrouwen vertellen. Serie

over vrouwen. Afl.: Het verhaal van
een kind van de oorlog. (Eerste uit
een serie van vijf documentaires,
waarin het leven wordt geschetst van
Jantje Janssen). Jantje is geboren en
getogen in Putten (Veluwe). Daar
maakte ze een tragedie mee die haar
de rest van haar leven zou blijven
achtervolgen. Ze vertelt over de vre-
selijke nacht waarin het drama
plaatsvond: tijdens de Tweede We-
reldoorlog voerden de Duitsers plot-
seling vrijwel alle mannelijke inwo-
ners van Putten weg. Daar waren ook
drie broers van Jantje bij.

20.55 Let's dance: De slaapzaal, bal-
let over nostalgie en pijn. Uitgevoerd
door Carbone 14. Choreografie: Gil-
les Maheu.

21.48 Verhalenvertellers. Serie ver-
halen. Vandaag: Arena, verteld door
Garzon Cespedes (Cuba).

22.00 "" Journaal.
22.15 NOS Laat. Achtergrondinforma-

tie uit binnen- en buitenland met om
22.45 Den Haag vandaag. Presenta-

tie: Maartje van Weegen.
23.00 E.K.-Journaal of Wimbledon.
23.30 De Spaanse erfenis, af 1. 1.
00.30-00.35 Nieuws voor doven en

slechthorenden.

Duitsland 3 West
08.55 Gymnastik im Alltag. 09.10
Schooltv. 09.40 Weiterbildung in ein-
zelnen Fachgebieten. Met Telekolleg II
naar de vakhogeschool. 10.10
Schooltv. 11.40 Teletekst. 11.50 All
creatures great and small. Engelse se-
rie. 12.15 Blickpunkt Gesundheit:
Schlaganfall - Ende dcs Schreckens
13.00 Geschichte/Zeitgeschichte: Die
Japaner und die Deutschen. 13.45
ARD-Ratgeber Essen und Trinken.
14.15 West 3 aktuell. 14.20 Fenster-
Platz. 15.40 Tagesgesprach. 15.55
Sport, aktuell. 16.00 West 3 aktuell.
16.05 Drei im Morgenland. 16.30
Schooltv. 17.00 People and places.
17.30 Weiterbildung in einzelnen Fach-
gebieten. 18.00 Aktuelle Minute. 18.01
Hallo Spencer. 18.30 Nussknacker -em Fall für Drei. 19.00 Aktuelle Stunde.
Regionaal magazine. 20.00 Mozambi-
que: Reportage over het nachtleven in
de hoofdstad van dit door burgeroorlog
geteisterde land. 20.15 Die Dienstagre-
portage: Die Abstauber-das Geschaft
mit der Hausstaub-Allergie. 20.45 Heis-
se Schwenks und scharfe Schnitte.
21.30 West 3 aktuell. 21.45 Plus 3.
22.15 Westpol. 22.45 Sport-Platz: Das
zweite Leben-Sportunfall und danach?
23.15 Deutschlandbilder: Reportage
over het leven in een bejaardencen-
trum. 00.00 Laatste nieuws.

Duitsland 3 SWF
08.45 Gymnastik im Alltag. 09.00
Schooltv. 10.20 Zoom - Your English
magazine. 10.50 Cursus dataverwer-
king. 11.20 NoVi-Stop-Fernsehen.
14.00 Schooltv. 14.30 Cursus Engels.
15.00 Hallo, wie geht's? 15.15 Sonde.
Magazine. 16.00 Macher: Softie mit
Druck. 16.30 Sag' die Wahrheit. 17.00
Mit Telekolleg II zur Fachhochschulrei-
fe. 17.30 Sesamstrasse. 17.59 Natuur-
reportage. 18.24 Zoo-Olympics. 18.26
Das Sandmannchen. 18.30 Das Süd-
westjourn. 19.00 Hallo, wie geht's?
19.30 Schlaglicht. 20.00 Lindenstras-
se. 20.30 Landesspiegel. 21.00
Nieuws. 21.15 Mark(t) und Pfennig.
22.00 On the Black Hill. Engelse film
uit '88. 23.50 Denkmalschutz. 00.20
Aktuell. 00.25 Non-Stop-Fernsehen.

RTL4
06.55, 07.25 en 08.00 RTL4nieuws.
07.00 en 07.30 Cartoons.
08.05 The bold & the beautiful.
08.30 Nieuws.
08.35 M.A.S.H. Afl.: Pressure points.
09.05 Nieuws.
09.10 Rad van fortuin. Spel. Herh.
09.35 As the world turns. Serie.
10.19 Groente- & fruittip.
10.20 Geraldo. Amer. talkshow.
11.05 Teletext.
12.15 Starrflight one. Amerikaanse

speelfilm uit 1983. Regie: Jerry Ja-
meson. Cody Briggs is gezagvoerder
van een nieuw supersonisch trans-
portvliegtuig. Het vliegtuig moet in
twee uur van Californië naar Sydney
vliegen, een recordtijd. Maar voor de
start dienen zich al problemen aan.
De ontwerper vindt dat het toestel
aan de grond moet blijven, maar er
wordt niet naar hem geluisterd.

14.05 The Oprah Winfrey show.
Amerikaanse talkshow.

14.55 De draagmoeder. Telenovela.
15.25 The bold & the beautiful. Ame-
rikaanse soap rond twee families.

15.50 Telekids. Kinderprogramma,
met om 16.15 My two dads.

16.45 Liefde op het eerste gezicht.
17.30 Wie is wie. Spelprogr. Herh.
18.00 Zes uur nieuws.
18.20 Prijzenslag.
18.50 Minispel: Scattegories.
19.00 Rad van fortuin.
19.30 Avondnieuws.
19.50 Het weer door John Bernard.
20.00 Spijkerhoek. Ned. dramaserie.
20.30 Hitbingo. Showprogramma.
21.40 Postema op pad. Aflevering

van een reeks programma's waarin
presentator Koos Postema de wereld
afreist- en Nederlanders opzoekt die
in het buitenland leven en werken.
Vandaag gaat Koos bij ex-dubbel-
spion George Blake in Moskou op
bezoek.

22.30 Stuck'with cachother. Ameri-
kaanse speelfilm uit 1989.

00.10 Laatste nieuws.
00.25 Cops. Amerikaanse serie.
00,50 M.A.S.H. Amer. serie. Herh.
01.15 The Oprah Winfrey Show.
02.00 De draagmoeder. Serie. Herh.
02.25 Teletext.

RTL Plus
06.00 RTL aktuell.
07.00 Guten Morgen Deutschland

Ontbijt-magazine.
08.55 Owen Marshall (Owen Mars-

hall, counselor at law). Amer. serie.
Afl.: Rachefeldzug eines Zwerges.

09.50 Reich und Schön (The bold
and beautiful), Amerikaanse serie.

10.15 Dr. mcd. Marcus Welby (Mar-
cus Welby M.D.), Amerikaanse serie.
Afl.: Querschnittsgelahmt.

11.05 Tic Tac Toe. Spelprogramma.
11.30 Familienduell. Spelprogr.
12.00 Punkt 12. Middagmagazine.
12.20 Wie das Leben so spielt (As

the world turns), Amerikaanse soap-
serie.

13.05 California Clan (Santa Barba-
ra), Amerikaanse serie.

14.00 Onder voorbehoud: Wimble-
don. Tenniskampioenschappen in
Londen. Commentaar: Gert Szepans-
ki, Eugen Kraus en Klaus Jakob.

18.45 RTL aktuell.
19.15 Explosiv - Das Magazin. Pre-

sentatie: Barbara Eligmann.
19.45 Gute Zeiten, schlechte Zei-
ten. Soapserie. Af1.30.

20.15 Columbo. Serie Amerikaanse
misdaadfilms. Vandaag: Black Lady
(Sex and the married detective).

22.00 Explosiv - Der heisse Stuhl.
Met Olaf Kracht.

23.00 Fernsehfieber (W.1.0.U), Ame-
rikaanse serie. Afl.: Der Heirats-
schwindler.

23.55 RTL aktuell.
00.05 Airwolf. Amerikaanse serie.

Afl: Blinder Hass. Herh.
01.00 Eine schrecklich nette Fami-

lie (Married ... with children), Ameri-
kaanse serie. Afl.: Al und Kelly allein
zu Hause.

01.30 Dr. mcd. Marcus Welby (Mar-
cus Welby M.D.), Amerikaanse serie.

02.30 Owen Marshall (Owen Mars-
hall, counselor at law), Amerikaanse
serie. Herh.

03.30 Airwolf. Amerikaanse serie.
04.30 Gute Zeiten, slechte Zeiten.

Soapserie. Herh.
05.00 Ein schrecklich nette Familie

(Married...with children), Amerikaan-
se serie. Herh.

05.30 After hours. Magazine vanuit
Amerika.

Super Channel
23.00 Too Scared to Sream
(1985-USA). Deprimerende film
van Tony Lo Bianco over een
klopjacht op een moordende
psychopaat. De goede bezet-
ting, 0.a.: Mike Connors, Arme
Archer en Len Isaac, kon niet
uit de voeten in dezefilm.

Duitsland 2
00.35 Scaramouche
(1952-USA). Schitterende be-
zetting in deze uitbundige be-
werking van Sabatini's roman
door George Sidney over de
notoire cynicus die in Frankrijk
in de achttiende eeuw de moord
op zijn broer wil wreken.

televisie en radio dinsdag

Nederland 1
EO
10.00 (TT) Vrouw-zijn. Gevarieerd
vrouwenmagazine.

'0.50 TV-Fruitmand. Geestelijke lie-
deren op verzoek.n.lO-11.40 Road to isles. Documen-taire over de reis van de gaffelschoe-ner Johanna Lucretia door het Cale-
aonian Canal in het noorden van
Schotland.
00-13.12 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
fin° *" Journaa"--008 Het kleine huis op de prairietLittle house on the prairie). Ameri-kaanse serie. Afl.: De lange reis (2).L>e reis van Winoka naar Walnut Gro-ve met 25 blinde kinderen blijkt nogeen hachelijke onderneming te zijnwanneer ze een snelstromende rivier

oversteken.
17'■* Kinder,<rant- Kindermagazine.
18i "^'idsem Ii nieuwsprogramma.

"'0 EO Jongerendag '92. Impres-
sie van deze afgelopen zaterdag instadion Galgenwaard in Utrecht ge-
houden jongerendag.

19 n Blackout- Woordspelprogr.
(*n T,le river kin9s- Austral- serieI 4) Overstromingen bedreigen de
i euwe nederzettingen en de LazyJane wordt ingezet om te helpen.

°or Shawn nemen de gebeurtenis-
laql cci? onverwachte wending."51 Mijmeringen. Overdenking van
sn«f dr WJ Ouweneel.
20*52 lV +TT) Journaal.
""o De natuur van Vietnam, BBC-"atuurdocumentaire."19 Tijdsein 2. Nieuwsprogramma."54 Overal en nergens: De koning
"an Tonga. Verslag van het bezoekat Jan van den Bosch aan dit eilan-

-22 ?nn'k 'n de S,ille °ceaan bracht."20 Praise. Impressie van Mars
a,°0r Jezus van 23 mei jl. in Adam.

"45 Antenne: De verwoesting. Do-
umentaire °ver de landen van de

"°ormalige Sovjet-Unie die op dit mo-ment de gevolgen van 70 jaar com-munisme proberen boven te komen.'5 Mag ik es met je praten? Feike®r Velde in gesprek met een gewoonmens.
<3.45-23.50 "" Journaal.

België/TV 1
17.30 Boes, 26-delige Nederlandse

tekenfilmserie. Af1.20.
17.51 Duupje. Tekenfilmserie. Afl

Bloesje.
17.55 Tik tak. Animatieserie. Af 1.174
18.00 Journaal.
18.10 Mooi en meedogenloos (The

bold and the beautiful). Amerikaanse
serie. Af1.452. Clarke gaat proberen
geld los te krijgen van zijn ouwe baas
Sally Spectra. Bill is ervan overtuigd
dat Nick weet dat zijn kantoor wordt
afgeluisterd.

18.35 Avonturenbaai (Danger Bay)
Canadese jeugdserie. Afl.: De vlieg-
tuigkaping. Het leven van J.L. en Ni-
cole is in gevaar wanneer J.L.'s vlieg-
tuig wordt gekaapt.

19.00 Buren (Neighbours). Australi-
sche serie. Af1.876. Jane hakt de
knoop door in verband met Marks
voorstel. Henry tracht Bronwyn terug
te winnen, maar vangt bot.

19.22 Vakantievlinder. Toeristische
tips.

19.25 Lotto-winnaars, mededelingen
en programma-overzicht.

19.30 Journaal.
20.00 De wereld van de dieren (La

grande saga des animaux), 13-delige
Franse documentaireserie. Afl.4: De
wereld van de krokodil.

20.35 Married with children. Ameri-
kaanse comedyserie. Af1.26: You bet-
ter watch out.

21.00 De Gorilla (Legorille), 13-delige
Frans/Duitse politieserie. Afl.4: Goril-
la in Afrika. Wapenfabrikanten hou-
den ook wel van diamanten, zolang
ze op bestelling geleverd worden.
Wanneer echter een lading diaman-
ten uit de Franse ex-kolonie Tanhika
spoorloos blijft, schiet Berthomieu te
hulp.

22.30 Vandaag en Sport.
22.55 Première Film & video. Fiim-

magazine.
23.30-23.35 Coda. Serenade Espag-

nole, van Joaquin Malet.

België/TV 2
17.30-23.35 Zie TV 1

SAT1
05.30 Regional-Report. 06.00 Guten
Morgen mit SAT 1. 08.30 Bezaubernde
Jeannie. 09.00 Nws. 09.05 Kmo News.
09.20 Traumreisen. 09.45 Dr. Kulani -
Arzt auf Hawaii (Island son). Serie.
10.35 Rheinsberg, Duitse speelfilm.
12.00 Glücksrad. 12.40 Tip des Tages.
12.45 Tele Börse. Met Nieuws. 13.35
Unter der Sonne Kaliforniens (Knots
landing). Afl.: Ein gemeinsamer Aus-
flug/Voller überzeugung. 14.30 Bezau-
bernde Jeannie (I dream of Jeannie).
Comedyserie. Afl.: Mr. und Mrs. Tony
Nelson. Aansl. Nws. 15.05 Hotel.
Amer. serie. Afl.: Konflikte. 16.00 Mac-
Gyver. Afl.: Schnappschüsse mit Fol-
gen. Aansl. Nieuws 17.05 Geh aufs
Ganze! Spelprogr. 17.45 Reg. progr.'s.
18.15 Bingo. Spelprogr. 18.45 Nws.
19.20 Glücksrad. Aansl. Weerbericht.
20.15 Die Goldene Hitparade der
Volksmusik. Muziekprogr. 21.15 (ZW)
Kennwort: Morituri (Morituri). Amer.
speelfilm uit 1964. Met: Marlon Brando,
Vul Brynner, Trevor Howard e.a. 23.25
EM-Fussballmagazin. 23.40 Nieuws.
23.50 The traekers. Amer. speelfilm uit
1971. 01.05 (ZW)The fugitive. Mis-
daadserie. Afl.: Durch die Wüste. 02.00
Progr.-overz. 02.10 SAT 1 Text.

# Heinz Reincke. (Duits
land 1 ■— 23.30 uur).

Radio 1 radio7.07 Echo-magazine 730 Nws
734-7 44 Euro 92 journaal. 8 35
Kruispunt. 9 05 Dingen die gebeu-
ren, 10.05 M'V-magazine 1105
Schone kunsten. 1205 Echo-
magazine ( 12 30 Nws. 12 55 Me-
dedelingen t.b.v. land- en tuin-
bouw) 14.05 Veronica nieuwsradio
(17.30 Nws) 18 00 Veronica
nieuwsradio (vervolg). 19.04 Vero-
nica sportradio. 20.04 Confrontatie.
21 04 God zij met ons 22 53 De
1% regeling. 23.07 Met het oog op
morgen 23.20 Euro '92 journaal.
0.02 For the record 2 02 Geen tijd.
4.02 Rock & Roel. 5 02-7.00 VA-
RA's ochtendhumeur.

Radio 2
7.04 Sugar in the morning
(7 04-7.10 en 8 04-8.20 AVRO Ra-
diojournaal). 9.04 De muzikale
fruitmand. 10.04 Ik zou wel eens
willen weten 10.30 Vrouw-zijn.
12.04 Lunchtime. 13.04 Tijdsein.
13.30 Als mensen veranderen
13 54 EO-Metterdaad - hulpverle-
ning. 14 04 De Plantage, met om
14.10 'T nut van het algemeen;
14 43 De jazz van Pete Felleman;
15.04 Het spoorterug; 16.04 Ischa;.
16.53Vrije geluiden; 17.04 Het na-

bije westen; De Plantage (vervolg)
met om 18.04 Boeken; 19.04 Pas-
sages, passanten; 20.04 Timboek-
toe 21 04 Music all in. 22.00-07.00
Zie Radio 1

Radio 3
6.02-24.00 VARA's Verrukkelijke
dinsdag, met om 6.02 Doorloper
7.04 Carola op de radio. 9.04 Denk
aan Henk 12 04 VARA's Steen &
Been show 14.04 Twee meter de
lucht in. 16.04 VARA's Happy hour.
1804 De avondspits 1904 Dub-
bellisies. 20.04 VARA's Vuurwerk

21.04 Popkrant. 22 04-24 00 VA
RA's Poppodium.

Radio 4
7.00 Nws 7 02 Een goede morgen
met psychiatr M.H. Oebenus Kap-
teyn. (8.00 Nws) 9.00 Continu
klassiek 11 00 TROS concertzaal:
Wiener Symphoniker met piano en
sopraan. 12 30 Nieuwe klassieke
cd's. 13.00 Nws 13.04 De klassie-
ke top 10 1350 Belcantonum
Hohe Messe van Bach. Freiburger
Barockorchester met koor en sol
16.00 Het grote werk. I Muz. voor
piano. 11. Muz voor bariton en pia-
no. 17.00 Leger des Heilskwartier.
17.15 Muziek in vrije tijd 1800
Nws. 18.04 Muziekjournaal 1900
Orgelconcert 19 45 Barokmuziek.
20.00 Nws. 2002 Het concert.
22.30-24.00 Schuim en as.

Radio 5
6 30-6.50 Scheepvaart- en uitge-
breid weerbericht. 8.30 IKON
vroeg 855 Snippers 900 Nws
9.02 NOS Sportief. 9.25 Water-
standen 9.30 De wereld in Neder-
land. 10.00 De wereld zingt Gods
lof. 10.50 Tekst en uitleg. 11.00
Studio 55. 12 00 Nws 12.05Rond-
om het woord 12.30 Middagpau-
zedienst 12.50 Lied van de week.
13.00 Nws 13.10 De verdieping
14.10 Dagvaardig. 14.30 Ruimte-
schip Aarde 15 00 Radio Vrij-
plaats. 16 00 NOS recht. 17.35
Postbus 51 radio-magazine 17 55
Mededelingen en schippersberich-

ten 1800 Nws 18.10 Relevant
18 20 Groen Links 18 30 Vertel
me wat 18 40Taal en teken 19.00
Nieuws en actualiteitenrubriek in
het Turks 19.30 Nieuwsen actuali-
teitenrubriek in het Marokkaans en
het Berbers 20.15 Nieuws en ac-
tualiteitenrubriek in het Chinees.
20.30 Britse en Amerikaanse litera-
tuur 21.00 De Kelten 21 30 Het
fantastische in de kunst.
22.00-23.00 Steden des tijds.

België/BTBF 1
12.15 Vacaturebank. 12.30 Vendetta,
Mexicaanse serie. 12.55 Weerbericht.
13.00 Journaal. 13.15-13.50 Le jardin
extraordinaire. 16.45 Nouba nouba.
17.35 La loi est la loi (Jake and the
Fatman). Amer. serie. 18.30 Mariés,
deux enfants (Married with children).
Amer. serie. Afl.: La poupée Barbie.
19.00 Ce soir. 19.22 Lotto-/jokeruitsl.
19.30 Journ./weerbericht. 20.05 Trois
caravelles pour Seville. 20.45 Séries
noires: de 1970 a 1983: La mam a cou-
per Frans-ltal. politiefilm uit 1973.
22.20 Weerbericht/laatste nieuws.
22.25 Bourse. 22.30-23.55 Cinéma-
club de minuit: Cinéma beige: Marquis
Frans-Belg. komedie uit 1988.

België/Télé 21
19.00 Présence protestante. 19.30
Journ./weerbericht. 20.00 Zie RTBF 1.

TV 5
07.00 Ochtendprogr. 13.00 Nws 13.30
La bonne aventure. 14.00 Les biches.
Film van Claude Chabrol. Herh. 15.10
Korte Belgische films. 16.00 Nws.
16.15 Enjeux/Le point. 17.10 Bonjour
bon appetit. 17.40 Methode Victor.
18.00 Questions pour vn champion.
18.30 Nws. 18.50 Weerbericht. 19.00
Le Canada sur deux roues. Toeristisch
magazine. 19.30 Nieuws. 20.00 En-
voyé spécial. Magazine met reporta-
ges. 21.00 Nieuws en Europees weer-
bericht. 21.30 La dame de Montsoreau,
7-delige serie van Yannick Andrei.
Afl.s: Les merlettes de Lorraine. 22.25
Bouillon de culture. Cultureel magazi-
ne 00.00 Nieuws 00.20-00.50 Lumiè-
re. Filmmagazine.

RAI UNO
07.55 Ochtendprogr. 12.30Nieuwsflits.
12.35 La signora in giallo. 13.30 Nws.
13.55 TG 1 tre minuti di. 14.00 Buccia
di banana. Speelfilm. Aansl.: Big! 17.55
Oggi al parlamento. 18.00 Nieuwsflits.
18.10 Occhio al biglietto. 18.20 Blue
jeans. 18.50 Atlante. 19.40 II naso di
Cleapatra. 19.50 Weerbericht. 20.00
Nws. 20.40 St. Vincent: vn disco per
ïestate. 22.45 TG 1 linea notte. 23.00
Musica. 00.00 Laatste nws. 00.30 Oggi
al parlamento. 00.40 Mezzanotte e din-
torni. Aansl. Speelfilm en Nachtprogr.

BBC 1
07.00 Teletekst. 07.30 BBC Breakfast
news en Business Breakfast. 10.05
Perfect strangers. 10.30 Hot chefs.
11.00 Nws. 11.05 Playdays. 11.25 Ba-
nanaman. 11.35 Beautywise. 12.00
Nws. 12.05 Travel show guides. Van-
daag: De westkust van lerland. 12.35
Major Dad. 13.00 Nws. 13.05 Summer
scène. 13.55 Regionaal nws. 14.00
Nws. 14.30 Neighbours. 14.50 Tennis.
Open Britse kamp. 17.10 Just so sto-
ries. Serie. 17.20 Watt on earth. Sf-
comedy. 17.35 Pirates of dark water.
18.00 Newsround. 18.10Activ-8. 18.35
Neighbours. 19.00 Nws. 19.30 Regio-
naal nws. 20.00 Noel's addicts. Van-
daag: o.a. busfans en een fan van
wc-papier. 20.30 EastEnders. 21.00
Just good friends. 21.30 Crime limited.
22.00 Nws/Regionaal nws. 22.00 Boys
from the bush. 23.20 Today at Wimble-
don. Samenvatting. 00.20 Serie over
moderne sport-beoefening. Afl.: Het ni-

veau van de sport in het nieuwe GOS,
zonder subsidies en met topatleten die
naar het Westen trekken. 01.10-01:15
Weerbericht. 03.15-04.15 BBC Select:
Executive business club.

BBC 2
07.45-08.10 Open universiteit 09.00
Breakfast news. 09.15 Westminster.
10.00 Yesterday at Wimbledon. 11.00
Cricket. Samenvatting. 11.30(ZW) Tar-
zan triumphs. Amer. speelfilm uit 1943.
12.45 Meivin and Maureen's music-a-
-grams. 13.00 Wimbledon 92. Recht-
streeks. Met om 15.00 nws. 16.00
Nws. Aansl. Westminster live. 16.50
Nws. 17.00 Wimbledon 92. 21.15 As-
signment. Documentaire serie. Afl.:
verontrustende reportage over de toe-
nemende vraag en handel in inwendi-
ge, menselijke, organen. 22.00 Quan-
tum leap. Sf-serie. 22.50 Town hall.
Serie. 23.30 Newsnight. 00.15 The late
show. 00.55 Weerbericht 01.00-01.30
Open universiteit. 03.00-03.45 BBC
Select: TV edits.

Sportnet
08.00 Eurobics. 08.30 Golf. US Open
'92. 10.30 Autosport. Acropolis-rallye.
11.30 Eurobics. 12.00 Motorsport. Int.
speedway-wedstrijden. 14.00 Power-
sports int. magazine. 15.00 Eurobics.
15.30 Autosport. FIA 3000-kamp.
16.30 Boksen 18.00 Autosport 18.30
Triathlon. 19.00 Atletiek. 20.30 Auto-
sport v.a. Nürburgring. 21.30 Boksen.
23.30-01.30 World Snooker Classics.

Eurosport
09.00 Paralympics. 10.00 Supercross.
11.00 Atletiek. lAAF Meeting. 12.30 EK
Voetbal. Tweede halve finale. Herh.
14.00 Tennis. Herh. 17.00 EK Voetbal.
Eerste halve finale. Herh. 18.30 EK
Voetbal. Tweede halve finale. Herh,
20.00 Hockey. Pre-olympisch toern.
Duitsland-Engeland. 21.00 Road to
Barcelona. 21.30 Eurosport nws. 22.00
Kickboksen. 23.00 Boksen.
00.30-01.00 Eurosport nws.

MTV
07.00 Awake on the wildside. 10.00
Paul King. 13.00 Simone. 16.00 Grea-
test hits. 17.00 The report. 17.15At 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. 03.00-07.00 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
Cner and Co.. 20.00 World business
tonight. 21.00 The intern, hour 23.00
World business tonight. 23.30 Showbiz
today. 00.00 The world today. 01.00
Moneyline. 01.30 Crossfire. 02.00 Pri-
me news. 03.00 Larry King
05.00-09.45 Showbiz today.

Omroep Limburg
7.00 Limburg Aktueel 800 Over-
name Radio 1 actualiteiten. 830
Limburg op dinsdag. 9.00 Lichl
Limburgs. 10.00 De ruilbeurs.
12.00 Limburg Aktueel 13.00
Overname Radio 1 actualiteiten
17.00 Limburg Aktueel
18 00-18 30 Het podium

België/Radio 2
06.00 Nieuws. 6 05 Radio 2 Re-
gionaal. (6.30, 7.00, 7 30 nieuws)
8.00 Nieuws. 8.10 Soes met de
raad van tante Kaat en de soesa-
foon 10.00 Nieuws. 10.03 Antilo-
pe: open blik op het dagelijkse
leven 11.50 Het koekoeksnest
12.00 Radio 2 Regionaal 13.00
Nieuws. 13.15 Mokka: gemengd
amusementsprogramma 14 00 De
gewapende man met Belgische
muziek. 17.00Radio 2 Regionaal.
18.00 Nieuws 18.10 De Kaskra-
kers 20.00Lukraak 22.00 Nieuws
22.10 Haverklap: voor studerende
jongeren. 23.30-06 00 Nachtradio
(Nieuws om 24 00 en 5.00 uur)

België/BRF
Elk heel uur nieuws
6 05 Radiofrühstuck (6 15 Wort in
den Tag; 6 45 Horergrusslottene
7.15Veranstaltungstips; 8 30 Pres-
seschau). 9.10 Gut Aufgelegt (Tips
und Themen am Vormittag) 12 05
Musik a la carte (12 30 BRF Ak-
tuell) 1300 Presseschau 1305
Musikbox 16.05 Popcorn 1805
BRF Aktuell 18 35 Klassik Musik-
journal 20.05-20.35 Lessons ol
English by Forem/Deutschsprachi-
ge Gemeinschaft

RTL 4Radio
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 oclock
rock 22 00 RTL Megahits 01 00
RTL Nightshift

WDR4
04.05 Radiowecker 600 Nieuws
6.05 Morgenmelodie (8 OO
Nieuws). 9.05 Der Musikpaviljon
(1000 Nieuws) 1200 Nieuws
12 05 Zur Sache 12.07Gut aufge-
legt 1400 Nieuws 1405 Sach-
worl Wirtschatt. 14 07 Auf dei
Promenade 15 00 Café-Konzert
16.05 Heimatmelodie 17 00 Der
Tag urn fünf 17 07 Musikexpress
(18 00 Nieuws; 19.00 Auf ein Wort;
19.30Ohrenbar, voor dekinderen)
2000 Nieuws 20 05 Zwischen
Broadway und Kudamm 21 00
Musik zum traurnen (22 00
Nieuws). 22.30-04.05 ARD-Nacht-
express (elk heel uur nieuws)

Super Channel
05.30 Victory with Morris Cerullo. 06.00
Super shop. 06.30 Business insiders.
Financieel magazine. 07.00 Business
tonight. 07.30 Europe reports. 08.00
ITN world news. 08.30 Super events.
Eur. culturele agenda. 08.45 The mix.
09.00 Channel E. 09.30 Super shop.
10.30 The mix met om 11.50 Music
news. 12.00 Super shop. 12.30 Hang
loose. 13.00 Survival. 13.30 Japan bu-
siness today. 14.00 All mixed up. 14.50
Music news. 15.00 Wanted. 16.00 On
the air. 17.50 Music news. 18.00Wyatt
Earp. Western. 18.30 I spy. Detective-
serie. 19.30 Inside edition. 20.00 Prime
sport. 20.50 Supersports news. 21.00
The science show. Vandaag: Stress.
21.30 Media Europe. 22.00 Nws. 22.30
Super events. 22.45 US market wrap.
23.00 Too scared to scream, Amer.
speelfilm uit 1985. 00.50 Music news.
01.00 Blue night. 01.30 Super shop.
02.00 The mix all night.
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Auto's

Autobedrijf John Koullen biedt aan
ANWB gekeurde auto's
met 12 mnd. voll. garantie en autopas

Mercedes 300 SE aut. alle ace 1987 ’ 37.500,-
Peugeot 605 SV 3.0 zwart 1990 ’ 39.800,-
Audi 80 1.8 S roodmet 1990 ’ 26.800,-
Nissan Sunny coupé GLX wit 1987 ’ 14.800,-
Ford Scorpio 2.4 iCL Sedan 52.000 km ... 1990 ’ 28.900,-
Ford Scorpio 2.0 CL 5-drs 1989 ’ 16.900,-
Ford Siërra Sedan Azur blauwm. 9 mnd. .. 1991 ’ 28.800,-
Ford Fiësta 1.1i Cheers 21.000 km 1991 ’ 19.800,-
Ford Escort Bravo rood 30.000 km 1989 ’ 16.900,-
Opel Omega 1.8 LS wit 1988 ’ 15.900,-
Opel Kadett 1.8 iGTrood div. ace 1988 ’ 16.900,-
Opel Kadett 1.3 LS sport wit 1987 ’ 10.500,-
Mazda 626 1.8LX Sedan wit 1988 ’ 16.900,-
Mazda 323 1.3LX goudmet. 41.000 km ... 1988 ’ 12.900,-
Nissan Bluebird LX zilver 1989 ’ 15.900,-
Peugeot 405 GL schuifd. wit 1988 ’ 15.250,-
Citroën BK 1.6 TRi zwart schuifdak 1988 ’ 15.900,-
Honda Integra Luxe bruinmet 1986 ’ 12.900,-
Honda Civic 1.5GL bruinmet 1985 ’ 8.950,-
VW Golf CL 1.3 goudmet. div. ace 1988 ’ 14.900,-
VW Golf 1.6CL groenmet 1985 ’ 7.950,-
Alfa 33 1.5zilvermet 1985 ’ 6.950,-
Porsche 924 in nw.st. rookzilver 1982 ’ 15.800,-
Triumph TR 7 Rood 1978 ’ 5.750,-
Fiat Panda 45 D rood 1984 ’ 2.950,-
Opel Kadett LS wit 1984 ’ 4.900,-

CABRIOLET
Ford Escort Cabno XR3-I rood 1986 ’ 22.800,-

JEEP
Nissan Patrol 3.3 Diesel grijs kent 1987 ’ 28.900,-

DIESELS
VW Golf GTD Turbo Intercoolerv. ace 1987 ’ 22.800,-
VW Golf Turbo D. Edition Blue 1990 ’ 27.900,-
Ford Escort 1.8 D Bravo grijsmet 1989 ’ 16.900,-

KOMBI'S / BESTELLERS
Renault 21 Nevada GTSrood div. ace J9BB ’ 15.900,-
Opel Kadett 1.6 diesel 5-drs station 1988 ’ 13.250,-

CAMPER
VW Camper geheel compleet wit 1978 ’ 5.900,-

-* 12 maanden volledige garantie (niet ouder dan 5 jaar)
" 100% financiering mogelijk
* inruil auto / motor mogelijk

AUTOBEDRIJF JOHNKOULLEN
Het adres voor de betere gebruikte auto.

Tel. verkoop 045-426995
Tel. werkplaats 045-424268

Locht 17,Kerkrade

Hoge beloning
Voor aanwijzingen die leiden tot de oplossing van een

misdrijf, gepleegd op 20 junien tot terugverkrijging
van de BMW 316, kl. rood, kenteken JP-11-HP.

alles ontvreemd v.a. de Dir. Evertsstr. 80 te Kerkrade.
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.
Opel KADETT 1200 S, type
'82, APK, i.z.g.st., ’2.550,-.
Tel. 045-724993.
Opel ASCONA 1.6 S, 4-drs.,
bwj. '84, zeer mooi, koopje.
’4.500,-. Tel. 045-250136.
Opel KADETT, mod. '86 1.6
S, 80.000 km., boekje aanw.

’ 7.950,-. 045-226433.
PEUGEOT 205 bwj. '87, kl.
wit, i.g.st. Inl. tel. 045-
-252361. .
RENAULT 21, bwj.'B6.
Caumerweg 38, Heerlen.
VW GOLF type '80, APK 4-
93, ’1.750,-. Tel. 045-
-721474.
Te k. VW POLO coupé 1300
bwj. '85 met veel extra's,
Heerlerweg 66, Hoensbroek
Tel. 045-229030.
GOLF Diesel, bwj. '89.
Caumerweg 38, Heerlen.
Te koop VOLVO 340, m. '84
APK 6-93, zeer mooi,

’ 2.950,-. Tel. 045-253075.

Opel SENATOR bwj. '79.
Tel. 045-461757.
Te koop gevr. AUTO'S en
bedrijfsauto's, schade/defect
geen bezwaar 045-720200.
Autohandel De ANJELIER
heeft voor u met 3 maanden
garantie: Mazda 323 combi
bwj. '86; Mazda 626 GLX '89
aut.; Ford Escort XR3 bwj.
'81; Kadett 1300 en 1200
bwj. '81/-83; Ford Fiësta '81;
Fiat Uno Turbo bwj. '86; Ci-
troen AX uitv. lE, gr. kent.
'88; Renault GTL Fuego bwj.
'81; Mitsubishi Tredia bwj.
'83; Mitsubishi Tredia '82,
lichte schade; Ford Escort
'80; Mazda 323 '83; Polo '82
Escort XR3 '83; Peugeot
205 GL 4-drs. '86; Charade
diesel bwj. '84; Mits. Colt '84
Fiat Ritmo '84; Ford Escort
'81; Ford Escort 1300 bwj.
'84 LPG; Mazda 323 '81. In-
ruil, financiering mogelijk.
Anjelierstr. 123 A Heerler-
heide. Tel. 045-231448.

Te k. gevr. AUTO'S/bedrijfs-
auto's, schade/defect geen
bezw., 045-727742 / 723076
Te k. in pr. st. verk. Opel
KADETT 1.6 SR autom. '85,
kl. rood. Weinig gel. APK
2-93, ’8.500,-. Tel. 046-
-511053.
Te koop VOLVO 340 GL,
automaat., bwj. '84, 3-drs.,
APK '93, ’3.950,-. Wilhel-
minastr. 56, Nieuwenhagen.
Te koop Opel KADETT 12
S, bwj. '82, 3-drs., APK '93,

’ 2.950,-. Pr. Bernhardstr.
15, Nieuwenhagen.
Te koop Fiat RITMO 60 L
bwj. '82, weg. omst. De S.
Lohmanstr. 7, Heerlen, na
19.00 uur.
Loek SCHAEPKENS bovag
autobedrijf. Keuze uit 100
aanbiedingen o.a. Opel
Calibra 1e eig. 31.000 km.
'91 ’49.900,-; Ford Escort
1600 Special '90 ’18.900,-;
Peugeot 205 GTi type '89
veel extra's ’ 16.900,-; Fiat
Panda 750 CL '88 ’ 8.500,-;
Ford Escort Diesel type '87
’11.500,-; Escort XR3i type
'84 ’6.950,-; Ford Fiësta
'81 t/m '83 v.a. ’1.500,-;
VW Golf LS ’2.900,-; VW
Passat diesel type '86
’8.900,-; Polo type '88
Special ’8.950,-; Polo '81
i.g.st. ’2.250,-; Saab 90
LPG type '86 ’8.500,-;
Toyota Starlet type '86
’8.950,-; Seat Fura type
'86 ’4.900,-; Seat Ronda
1.2 Luxe type '85 ’ 5.500,-;
Opel Corsa type '85
’6.950,-; 4 x Opel Ascona
'79 t/m '81 v.a. ’ 750,-; Opel
Kadett C nwe. APK

’ 1.000,-. Bedrijfsauto's:
VW Transporter eind '90
diesel nw. model ’21.000,-;
VW Transporter diesel '88
’11.000,-; VW Pick-up
dubb. cabine '84 ’ 5.500,-.
APK keuringsstation, eigen
werkplaats, vlotte financie-
ring. Klimmenderstr. 110,
Klimmen. Tel. 04405-2896.
Te koop Ford ESCORT
1100, bwj. '81, goudmet.,
puntgaaf en i.g.st. Tel. 045-
-312821 na 18.00 uur.
Mitsubishi COLT GLX, bwj.
'82. APK 10-92, 5-drs., met
power en economie pookje.
Dus zeer zuinig. I.z.g.st.
’2.150,-. Tel. 04455-2763.
Opel ASCONA 1.65, bwj.
'82. APK 11-92. LM velgen.
I.z.g.st. ’1.900,-. Tel.
04455-2763.
Opel CORSA 1.3 S TR Se-
dan, bwj. '85, zeer mooi,
rood, ’ 5.950,-. 045-217268
Honda PRELUDE automatic
bwj. '81, in nieuwe staat,

’ 2950,-. Tel. 045-226433.
Te k. mooie FORD Escort
1300, bwj. '80., APK gek.,
Sunroof, vraagpr. ’ 2650,-.
Tel. 046-522413.
BMW 732i, bwj.'B4.
Caumerweg 38, Heerlen.
Te k. lelijke EEND, bwj. '85,
rood, km.st. 82.000. Beukstr
15, Heerlen-Passart.
Te k. AXEL 1.1 bwj. '86, i.z.
g.st., APK 3-93, ’3.950,-.
045-443272 na 17.00 uur.

LADA 1200 S, bwj. eind '86,
met trekh., zeer mooi, APK
3-93 ’ 3.000,-.045-741559
Jeep Suzuki Samurai Cabrio
soft-top witte kap, veel ace,
weinig gelopen, type '89;
Jeep Pajero Long body B-
pers., veel ace, luxe uitvoe-
ring, '85; Jeep Rocky Dai-
hatsu cabrio met vaste kap,
'88, speciale uitv.; BMW
320 icabrio Bauer antrac,
'85, iets aparts! Mazda 626
coupé type '89 rood auto-
maat; Nissan Sunny coupé
'89, rood 16i 12V; BMW 635
CSi coupé duurste uitvoe-
ring; Nissan 300 ZX coupé,
nieuw type, antrac, 1985;
Escort KR uitvoering, '89
alle ace; Nissan 100 NX
Targa '91, duurste uitvoe-
ring; Porsche 944 Targa tur-
bo nieuwste opbouw zeer
exclusief; Peugeot 205 GTi,
zilver, 1985; Mazda 323 85/
80 5-drs; Mitsubishi Colt,
'91, wit, div. ace; Lancia
Thema 1988, zwart; Siërra
Combi '85, zilver; Escort
combi, 1988, rood; Mazda
626 HB, 5-drs, '89, zilver;
BMW 318 i '86, goudkl.,
’12.750,-; Fiat Panda Fire
"89, ’8.250,-; Fiat Uno '85,
5-drs, ’4.750,-; Opel Corsa
'85, ’5.250,-; Seat Malaga,
'87. ’6.750,-; Opel Kadett
3x, '85/'9O v.a. ’7.750,-;
Sierra Sedan, 1991, blauw-
zilver. Diverse inruilwagens.
Inkoop contant! Inruil en in-
koop auto's, motoren en ca-
ravans, Jeeps. Directe fi-
nanc. Gratis 2 weken proef-
rijden. Gratis afleverings-
beurt en 2e beurt. Erkend
APK station! Alle reparaties
en beurten. LUCAR, Holzstr.
67, Kerkrade, 045-456963

Inkoop AUTO'S wij betalen
de hoogste prijs!! 045-
-416239, ook op zondag.
Wij kopen alle AUTO'S, met
of zonder APK, ook busjes!
U belt wij komen, ook
's avonds, 045-422610
Wij betalen ’5OO,- tot
’20.000,- voor uw AUTO
met vrijwaring. 045-423063
Autocentrum VEENSTRA.
Opel Kadett LS 1.31 5-drs.
’17.900,-; Opel Corsa GL
1.3 isportw. '90 ’15.900,-;
Opel Kadett 1.3 club '87
’12.500,-; Ford Sierra 1.6
3-drs. '85 ’8.900,-; Nissan
Sunny 4-drs. Trend '88

’ 13.500,-; Nissan Sunny
SLX coupé '88 ’15.900,-;
Daihatsu Charade 1.3 i au-
tom. '90 ’ 16.900,-; Peu-
geot 305 '82 ’2.350,-; To-
yota Starlet 1.3 DX '85
’8.500,-; Suzuki Alto '87
’8.900,-; Volvo 1.4 deluxe
'87 ’ 10.500,-; Toyota Co-
rolla 1.3 XL sportw. '89

’ 17.900,-; Toyota Corolla
1.3 DX '86 ’8.900,-; Mazda
323 stationcar diesel '87
’11.000,-; VE Polo '87
’9.900,-; Fiat Panda 1000
Xü '90 ’10.900,-; Mitsubi-
shi Colt GLX sportw. '87
’11.900,-; Renault 11 GTX
'85 ’ 6.900,-. Bovaggaran-
tie, inruil, financiering Auto-
centrum P. Veenstra, Val-
kenburgerweg 13, Voeren-
daal. Tel. 045-752999.

Met bovaggar. Ford Siërra
2.0 stationcar special '89;
Mercedes 230Eautom. '86;
Opel Kadett Sedan 1600 S
autom. '86; Opel Corsa '86;
Ford Scorpio 2.0 '87; Opel
Ascona 1600 '83 ’4.250,-;
Opel Kadett 1200 '83
’4.250,-; Ford Escort '85;
Citroen Visa 1400 S '85
’4.900,-; Renault 18 '79
’900,-; Opel Kadett Sedan
1300 '87.; Ford Siërra Se-
dan 2.0 LPG '90; Opel Vee-
tra 18 S '90; Opel Corsa 12
S '89; VW Polo '84; Ford
Fiësta Diesel '85. Autobe-
drijf WEBER Baanstr. 38
Schaesberg. 045-314175.
Te koop VOLVO 340, bwj.
'85. Caumerweg 38, Heer-
len.
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.
2x Opel ASCONA 1.6 S nw.
model, bwj. '83; 1x autom.
APK '93, i.z.g.st. ’3.250,-
-p.st. Tel. 045-323178.
Te koop Opel ASCONA 2.0,
bwj.'79. Tel. 045-421137
Te k. ESCORT 1300 bwj.
'84, i.z.g.st., Dr. A. Kuyper-
str. 76, Brunssum
Mitsubishi COLT, bwj. '87,
wit div.extra's, uits.st., vr.pr.

’ 10.000,-. Tel. 04407-1852
MERCEDES 300 D, wit, i.z.
g.st., autom., veel extra's,
’9.800,-. Tel. 045-214341
Opel KADETT 1.3, bwj. '88,
zwart, GT uitv. 45.000 km.
Tel. 04407-1852.
Te k. Opel ASCONA 16S,
bwj. '83, APK 5-93, zeer
mooie auto. 045-225774.
AUTOMATIEK Opel Ascona
16S, m.'B3, 1e lak, i.nw. st.,
’3.800,-, 045-724417
Te k. VW-JETTA, bwj. '80,
vr.pr. ’1.500,-. Tel. 045-
-421133.

06-lijnen

06-Gay Café
Limburg

06-320.327.55
75 ct.p.m.

Homosex voor 2
(’ 1,-p.m.) draai eerst

06-320 en dan
SM voor 2 .. 325.10

Gaysex Limburg .. 325.73
Jack off privé .. 321.16

Darkroom .. 324.16
Gay Pervers .. 329.16

Bi-sex .. 323.36
Jongens-sex .. 325.19
Studenten .. 327.56
Travestie .. 325.09

Transsexueel .. 321.36
Jurken & Pumps .. 325.94

EROX-CONNECTION!
Livesex gesprekken. De
madam verbindt je door

naar de lekkerste meiden
die alle standjes met je doen
Wij helpen je snel 37,5 cphm

06*95*06

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)

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

met je maken.
06-96.45 (75 cpm)

Stiekem Livevrijen. Tot diep
in de nacht lekker 100% Live
/Vrijen met Debby, Myra of

Joan? Bel dan snel. 75 cpm.
06.340.340.10.

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

Griekse Sex
Lisa draait z. om. 50 et.p/m
06-320.325.55

Griekse Porno
ze bukte

Zonder slipje over de tafel?
37,5 cphm. 18 jr. is ze.

06-320.320.62.
Lady Bizar! Live opgen.

De strenge vrouw,
travestie 37,5 cphm

06-320.324.68.
Zin in een

Avontuur?
Vrije vrouwen en meisjes

zijn op zoek naar een
avontuur op sex/gebied! Heb

jij ook zin? 06-340.340.95
(75 cpm)

Wilde
stoeipartijen
Hete hartstochten.

Opwinding en sensatie.
Alles live. doe jij ook mee?
06-97.07 75 cpm

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.)

Val jevoor dominante
vrouwen 37,5 cphm.

06-320.332.32
Bel je strenge vrouw

Frans !Grieks!Russisch!
Lekker ordi! 37,5 cphm 06-

-320.320.59
Rijpe dame live opgenomen
toen ze op bed lag 37,5 chm

06-320.320.38
Uitdagend

vrouwtje zoekt 'n wild avon-
tuurtje 06-9663 - 75 et p/m

Op zn Frans
Debbie: de eerste keer, Oh
wat lekker 06-9664 - 75cpm

06-9665
Hete meisjes willen sex-

kontakt met telnr. 75 et p/m
Suzanne heeft hele grote..!

**06-9667**
wie wil ze vasthouden -

75 et p/m

Ilse vlucht
in een donkere schuur.
2 mannen vinden haar.

GRIEKS
06-320.323.85 - 50 ep Vzm.
Zelfs haar slipje moet uit als

ze 2 mannen
gehoorzaamt... 50 ep Vim.
06-350.250.50

Debbie's
Sexdating maak 'n afspraak

met haar meisjes
06-350.222.23 - 50 et p/m

Promotie
Ida kleedt zich uit en bukt
over de tafel. 2 mannen

06-320.340.41 - 50 ep Vzm.

Blonde callgirl
bij de man met het bizarre

klemmenbed
06-320.329.23 - 50 ep Vzm.

Echt Lesbisch
of maar zon 50%. Voel je
behoefte aan contact met

vrouwen? De box van vrouw
tot vrouw

06-320.327.78 - 50 ep Vzm.

Homo
2 knullen naakt in het duin.
Beurtelings doen ze het bij

plkflrir

06-320.326.91 - 50 ep Vzm.

In haar slipje
laat Inge een collecterende

jongenbinnen...
06-320.326.73 - 50 ep Vzm.

Nieuw!
De live Sex/Belcentrale!

Heel snel brengt de operator
je live bij een meisje dat

hunkert om (...) te worden.
06-340.340.25’ 1,- p/m

Rechtstreeks vanuit Club
Lambada eerlijke
Live sex

met onze 06-chicks
06-320.330.72 75 cpm

Vanuit het Faj Lobi sexhotel
hete opwindende live sex-

gesprekken met onze
hete bunnies.
06-320.330.71 75 cpm

Wie durft Lisa live te bellen?
Ze is super blond, met

grote (...)!!
06-320.320.83 (75 et.p/m)

*Mai*
06-320.331.09 M'n lichaam

glanst, denk maar dat ik
boven op je zit... 75 cpm

Club-06
Special-sex

DRAAI EERST 06-320.320
EN DAN VOOR
SM ... 25

onderdanig, ze doet wat je
wilt

Hetero ... 26
Onze meisjes zijn overal

voor in

Lesbisch ... 45
mmm.. meisjes onder elkaar
Meesteres ... 46

Schiet op! Ze zit te wachten
Lolita ... 47
jong en ondeugend

Heerlijk live 48. sexen live opgenorhen
Meegenieten 60

De spannendste sex 75cpm

Sexy Honey
06-320.320.82 (75 cpm.)

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
Ik ,

geef je mijn telefoonnummer
geef je mijn adres, vertel wat
over mezelf, wacht dat jij me

belt. 06/100 cpm.
320.322.23.
Meisje 24 jr.
Wil dolgraag sex per

telefoon. Ik ben wild en heet.
06-320.324.96 (75 cpm)

Vrije meiden
zoeken regelmatig sexkon-

takt 06-320.320.55 - 75 cpm

Slippertjes
meisjes zoeken sexkontakt!
06-32032036 - 75 Ct p/m

Vrouwtjes
en meisjes zoeken voor
straks sexkontakt, vraag

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

300 meiden
zoeken een heet slippertje
06-320*32144 - 75 et p/m

Sex voor twee
direkt kontakt met meiden

en hete vrouwtjes
06-320.330.46 - 75 et p/m

Partnerruil"
direkt apart met vrouwen en
mannen voorn hete sexruil
06-320.330.91 - 75 Ct p/m

Homo
Waar gebeurd, echt live

06-320.327.01 - 75 et p/m

Onderdanige jongens bellen
met strenge mannen
S.M. voor 2

06-320.329.99 - 75 et p/m

Homokontakt
Zoek je 'n hete jongen?

06-320,33018- 75 et p/m

Meisjes
willen sex-ervaring opdoen.
06-320.330.43 - 75 et p/m
Meisjes willen bijverdienen

Sexadressen
06-320330-60 - 75 Ct p/m

Sexkontakt
Zoek jij tel.nr. van allemaal

heerlijke hete meisjes?
06-320.330.42 -75 et p/m.

**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 06-96.14 - 75ct p/m

Vluggertje "Wendy beleeft 'n heet *tepunt 06-9662 - I_S>y^
Bi-Sex voor t v

direkt apart met een ïï& \
meisje of 'n lekkere j°n* f

06-320.330.87^^
Homo-jonge^ J

Hoor ze heet tekeer gV*
06-320,33088 - 7_jß>y\
Dames diezich vervele

Sexkontakt .
06-320.326.66 - IQOfltV

Gewillige meisjes \
vrouwtjes willen alles -
jou doen. Vraag naartetel.nr. voor een hete

Vrijpartij
06-320'330v45 - 76$J^
Sexafspraakj^ '

met 'n meisje. VraaS[^J. Jj
telnr. Bel 06-9502 -]~S^C\
Vanavond al een afspra (

Altijd succes t
Bel voor een leuke
afspr.lijn 06-9533 -J^^ \

06-9511 'l
DUIK in bed met 'n &J j

meid vraag haar telnr^?^ t

Evelientje J
toen ze haar rok|e v J \

zakken! 06-9530 - Zl^£i ;
Pascale bovenop de ta ■keukensex j
Bel 06-96.02 - 75J^£> \

**06-9603** diJEr zijn genoeg meiden / ,
ook het bed willen 75_c^ ■

■■" KontaktervKlubs _______^\
Club Pallas \

Rijksweg 1, Lemiers-Vaals. Tel. 04454-61195
Maandag t/m vrijdag vanaf 11.00 uur.____^^ (

!4 nieuwe Nederlandse! ;
JONGE BLOEMETJES in Club 2000.

Ook zat, en zond, aanwezig. Tel. 046-742315^^
Sex-O-Theek Liberta

Privé Club met 10 sexy dames. Van 18-28 jr. in 'j^J!'
tanga slip of topless, 4 blondines Brigit 18, Lana 26, <\ J
en Kristien 28. Rosie lang en getint. Naiomi halfbloff'^Agrote borsten. Anna lekker mollig. En nieuw onze *" ’sterren Chantal 22 en Vanessa 21, met grote DD cw j

klein Nicky Lolita type. Net als altijd 3x relaxen met "y
schillende meisjes voor 1 all-in prijs. Gratis dranken. J
sex of privékamers met spiegels of bubblebad. a Jpersoons Whirlpool en sauna. Alles kan niets moet- I*l 'jf
don. 12-02 uur; woe. en vrijd. 12.00-18-0°
Maaseikerweg 24, Susteren, 04499-4346, privéparkinö

Nieuw Nieuw ,
Jongens voor dames, heren en-echtparen, op afsHl^

BELINDA'S Escort
nieuw CHANTAL vol slank DD-Cup.

Tel. 06-52984233
7 dagen per week geopend van 14.00 uur tot 06__9^y

Voor Piccolo's zie verder pagina 16
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Oude Amerikaan
opgeknapt

Man (40) zonder
hoofd is slachtoffer

afrekening drugmilieu
Van onze correspondent

MAASTRICHT - Het zwaar ver-
minkte lijk van de 40-jarige Maas-
trichtenaar dat woensdag 18 juni in
het Albertkanaal ter hoogte van
Vroenhoven werd gevonden, is het
stoffelijk overschot van G. Nijsten
uit de Maastrichtse woonwijk Oos-
termaas.
Een woordvoerder van de gerechte-
lijke politie in Tongeren heeft de
identiteit van de man gisteren be-
vestigd. Familieleden hadden de
gevonden romp van de man al her-
kend.

Het parket van Tongeren heeft een
DNA-onderzoek bevolen op de vrij-
dag gevonden arm om vast te stel-
len of dat lichaamsdeel bij het stof-
felijk overschot hoort. Ook worden
vingerafdrukken genomen om hon-
derd procent zeker te weten dat de
identiteit van de gevonden man
juist is. De resultaten van die onder-
zoeken worden vandaag verwacht.
De gemeentepolitie van Maastricht
heeft inmiddels een vijf man sterk
recherchteam geformeerd dat de
zaak ook in onderzoek heeft om de
Nederlandse aspecten te bekijken.
Rechercheurs hebben gisteren in de
woningvan deex-vrouw van G. Nij-
sten een huiszoeking verricht. Daar-
bij is de broek van het joggingpak
gevonden die behoort bij het vest
dat nog om de romp van de ver-
moorde man zat.

Van G. Nijsten is bekend dat hij een
strafrechtelijk verleden heeft. Hij
zou banden hebben met het drugs-
milieu. Gezien de wijze van het ver-
minken van het lijk en het laten
verdwijnen daarvan in een tapijt
verzwaard met een zak cement in
het Albertkanaal, wordt vermoedt
dat het hier om een afrekening gaat.

Onderzoeksrechter mr Doghe uit
Tongeren heeft laten weten dat de
Belgische justitie de zaak zal afslui-
ten als blijkt dat Nijsten in Neder-
land is vermoord en dat alleen het
lijk in België is gedumpt in het Al-
bertkanaal. De zaak wordt dan over-
gedragen aan het openbaar ministe-
rie in Maastricht.

Gymnasiaste
slaagt summa

cum laude
BORN - De achttienjarige scho-
liere Pauline Muller uit Bom is
summa cum laude geslaagd voor
het gymnasiumexamen. De leer-
linge van het College Sittard
haalde een tien voor Frans, ne-
gens voor Nederlands, Latijn,
Duits, Engels en geschiedenis en
een acht voor aardrijkskunde.
Het meisje gaat sociale weten-
schappen studeren aan de uni-
versiteit van Utrecht.

Voor de toevoeging summa cum
laude moet een negen gemiddeld
gescoord worden over de zeven
examenvakken. Voor cum laude
is een acht gemiddeld vereist.
Dit jaar wisten drie leerlingen
van de Sittardse school aan die
limiet te voldoen.
De opmerkelijke prestatie van
Pauline Muller is overigens niet
de beste uit de geschiedenis van
het College Sittard. In 1985
slaagdeeen scholiere uit Greven-
bicht met zes tienen, een negen
en een acht.

', "ij lijkt splinternieuw, maar
iiit ""Q-diUac van Sjra Philippen
Jsusteren is toch al 32 jaaroud.

eigenaarvan het Susterse car-
osseriebedrij/ tikte de slee op de
P «i deAmerikaanse staat Ca-

iüo forntë. Samen met zijnchef
hiiri " lcta£s Raymond Burlet stak
j^fiejaarlang zijn vrije tijd in

j^i^Pknappenvan het voertuig.
'-aditlac tuerd helemaaluit el-aar gehaald, ieder schroefje is

Klonken en alle onderdelenzijn
'. Verchroomd. Het plaatwerk is

o-nfc geschuurden opnieuw be-; eTI» het dashboarden interieur
ifkeri 1 9e'lee^ opnieuw met leer bc-. d. De zoektocht naar de onder-envoerde Philippen enBurletr heel Europa en de Verenigde
* Qten en was soms een ware lij-
~2f ê- „Grijze haren hebben wean gekregen, maar we hebbener ookveel plezieraan gehad,"
ihe f er}eltBurlet. Sjra PhilippeneJt zn paradepaardje één keer
Sjj e2et voor de bruiloft van een
*£** van Fortuna Sittard, maar

isverder uitsluitend
°estemd voor eigen gebruik.

. Foto: PETER ROOZEN

’Complete chaos’ bij mede-eigenaar Volvo Zweden

Unie BLHP wil NedCar
slijten aan Mitsubishi

Vanonze redactie economie

|ov - Unie BLHP-bestuurder Ger van Os is zo ongerust
de toekomst van NedCar dat hij het beter acht om alle

joelen maar over te dragen aan Mitsubishi. Vooral de
]f chaos' bij mede-eigenaar Volvo Zweden heeft
\u s°P net geDracht het Nederlandse autobedrijf
v 0 in Japanse handen te geven. NedCar is sinds eind
r^j *§ jaargedeeld eigendom van de Staat, Volvo Zweden en
t^subishi en dat heeft volgens Van Os tot dusver alleen

"*** geleid tot onduidelijkheid.

Gaslek in
Wolfstraat
MAASTRICHT - De Wolfstraat in
Maastricht, een van de drukste win-
kelstraten in het centrum, is gistermid-
dag tussen twee en drie uur voor het
publiek afgesloten geweest vanwege
explosiegevaar door ontsnappend
gas. Bij werkzaamheden in het voor-
malige pand van dagblad De Limbur-
ger hadden enkele werknemers een
gasleiding geraakt. Personeel van de
Nutsbedrijven dichtte het lek.

Oudere dames
overvallen
MAASTRICHT - Een 73-jarige in-
woonster van Maastricht is gistermid-
dag op klaarlichte dag beroofd van
een tientje. De vrouw liep op de Kas-
teel Ehrensteinstraat toen de duopas-
sagier van een bromfietser haar
handtas uit haar handen rukte. De
vrouw viel en raakte licht gewond. Zij
moest zich onder behandelingvan de
dokter stellen. Behalve de tien gulden
bestond de buit uit enkele kleine
boodschappen. Een dag eerder raak-
te een 80-jarige vrouw uit Maastricht
haar handtas kwijt. Een 70-jarige in-
woonster van Sittard is zondagavond
rond negen uur door de bestuurder
van een donkerkleurige auto overval-
len en beroofd van haar handtas.

ANWB-kantoor voor
flinke ledengroei
SITTARD - De ANWB streeft naar
een verdubbeling van het ledenbe-
stand in de Westelijke Mijnstreek. De
bond heeft op dit moment ruim 50.000
leden in die regio. Vrijdag gaat het
nieuwe ANWB-kantoor in Sittard
open.

Bemiddeling
Kasteel mislukt
HOENSBROEK - Een bemiddelings-
poging tussen de gemeente Heerlen
en de exploitant van de foyer en het
restaurant van Kasteel Hoensbroek,
Jos Moonen, is mislukt.Raadslid Rein
Hummel (Groepering Heerlen-Noord)
heeft het college om opheldering ge-
vraagd. Hummel wil van het college
weten waarop de bemiddelingprecies
is stukgelopen. Hij suggereert B en W
rechtstreeks met Moonen te gaan pra-
ten, om zo het al jaren slepende con-
flict op te lossen. De Groepering ,
Heerlen-Noord vraagt bovendien hoe
groot de kans is dat Heerlen uiteinde-
lijk via de rechter gelijk krijgt.
Na eerdere schermutselingen in 1984
ligt Heerlen al sinds 1989 met Moo-
nen in de clinch. De raad besloot toen
het huurcontract van Moonen op te
zeggen, die vervolgens via de rechter
zijn gelijk probeerde te halen. Over
het huurcontract moet de Hoge Raad
nog een oordeel vellen, maar de buf-
fetrechten in de drie zalen van het
kasteel is Moonen inmiddels kwijtge-
raakt aan de firma Van Melik, met
instemming van de rechter.

Douane vindt
hasj en wapens
HEERLEN - De Heerlense douane
heeft het afgelopen weekend in sa-
menwerking met de politie van Kerk-
rade verscherpte controles aan de
grens gehouden. Tegen 22 personen
werd een proces-verbaal opgemaakt.
Ook werden er 2 kilo hasj en marihua-
na en 68 gram heroïne in beslag ge-
nomen. Opvallend was ook de grote
hoeveelheid verboden wapens die in
beslag werden genomen.

Ridderorde voor
mgr Ter Schure
DEN BOSCH - Bisschop J. ter Schu-
re van 's Hertogenbosch is op zijn
70ste verjaardag, geridderd in de Or-
de van de Nederlandse Leeuw. De
daarbij behorende versierselen wer-
den hem opgespeld door de Commis-
saris van de Koningin in Noord-Bra-
bant, mrF. Houben. Het bisdom heeft
dat zondag meegedeeld.
Mgr J. ter Schure is sinds februari
1985 bisschop van het bisdom 's Her-
togenbosch. Voor die tijd was hij on-
der meer medewerker van het cen-
traal bestuur van de Orde Paters
Salesianen van Don Bosco en hulp-
bisschop en vicarus-generaal van het
bisdom Roermond.

Expediteur start
btw-telefoon
ROERMOND - De Roermondse
douane-expediteur J. Maessen gaat
op 1 oktober van start met zijn btw-
telefoon. Met deze dienstverlening wil
hij bedrijven adviseren over het nieu-
we, gecompliceerde btw-systeem dat
in werking treedt als op 1 januari 1993
de Europese binnengrenzen verdwij-
nen. Met het vervallen van de gren-
zen verdwijnt ook zijn broodwinning,
maar hij ziet in de telefonische dienst-
verlening een nieuw gat in de markt.
Met een aantal op de Hogeschool
Venlo omgeschoolde doaune-decla-
ranten wil hij de kennis van zijn bedrijf
over BTW-regels alsnog te gelde ma-
ken. Hij richt zich voornamelijk op het
midden- en kleinbedrijf.

(ADVERTENTIE)
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!OoD s doet het voorstel tot ver-
■ijn ?an Mitsubishi in het blad van
$ ijT'Sen vakbond. Hij is bang dat
t0ftst huidige opzet binnen de

te keren weinig meer overblijft

van NedCar. Aanleiding voor zijn
angst zijn enkele uitlatingen van
Mitsubishi-topman Nakamura,
waaruit blijkt dat NedCar zich na
1995 slechts mag gaan bezighouden
met het aanpassen van de Japanse
modellen aan de Europese markt.
Voor NedCar-president Sevenstern
was dat geen reden tot ongerust-
heid, maar voor Van Os des te meer.
De ontwikkelingsafdeling van Ned-
Car hoeft alleen nog maar aanpas-
singswerk te verrichten en dat kan
beter in Bom plaatsvinden, vreest
hij. „Bovendien zijn daar niet alle
600 werknemers voor nodig; voor
hooguit 200 mensen is nog een be-
taalde boterham weggelegd en de
bestaanszekerheid voor Helmond
kunnen we wel vergeten.!'

ABP-toppers weten weinig over Geleendal
**^~~~~ Van onze verslaggever

TRICHT ~ ABP-bestuurs-'liet hr **" ReÜnen wist van niets
?**t 7 . stuur houdt zich nimmer
°ofdH-n kleine zaak bezig'). Zijn
j%n cteur J- Goslings kon

Heerj auwelijks iets herinneren. En„ ns burgemeester P. van ZeilWe»nig ty d.
x? 1d[aS het beeld van de derde dag
*Iaast

e Geleendalverhoren voor de
r'cbtse rechtbank, gevraagd

Roermondse projectont-
veraar Muermans. Hy betwist

«tote 7?°P van het dertig hectare
|\fip Geleendalterrein door het

Uerrn de gemeente Heerlen.
V'ngsn ns deed bij een inschrrj-
"^f ?r°cedure het hoogste bod,

h verkocht het ABP aan de
v'ng /lte. die niet bij de inschrij-
ving etr°kken was geweest. EnWajj _ n°g: de gemeente was van
j^n j^ide grond door te verkopen
6tHp«f Bouwfonds Nederlandse

%vf^en (BNG) dat aanvankelijk
teger bod had uitgebracht.

CKt
gs verklaarde gisteren dat hijJU £zeer kort bij de zaak Geleen-

%eteetrokken was. „President-"^aic T Snijders behandelde die
%ri, n. de discussie in het be-
leer» "n ik me vrijwel niets herin-?jfect Vrijdag moet president-
h°°rdiUr SnÜders met devertegen-

öo56rs Simons en Jansma vans^^Wfonds getuigen.

%W6ïrpa9inal4
Jr>rh?u<«ers-solo><^6endalzaak

Slecht
Is het Japanse nieuws al niet best,
uit Zweden verwacht Van Os hele-
maal niets goeds: „Er heerst daar in
mijn ogen een complete chaos, de
onderneming is in haar beleid reeds
lang niet meer te volgen." Volvo
Zweden is in fusiebesprekingen
met Renault gewikkeld. Het Franse
bedrijf maakt zelf al goede midden-
klassers, dus dat zal niet geïnteres-
seerd zijn in NedCar Bom, waar
maar 100.000 auto's per jaar van de
band rollen, stelt Van Os. De be-
stuurder signaleert verder dat Vol-
vo Zweden ertoe neigt de ontwikke-
ling van nieuwe Volvo-middenklas-
sers terug te halen naar Zweden.
Bovendien zit hij in zijn maag met
de toekomst van ruim 200 mede-
werkers van Carpac, het onderde-
lenmagazijn in Bom, dat Volvo
Zweden volgens hem wil overplaat-
sen naar Göteborg. „Tevens heb ik
vernomen dat Volvo alleen de ei-
gen, Zweedse commerciële mede-
werkers wil inzetten bij de verkoop
van de Nederlandse 400-serie. Maar
dit is nog niet alles. De succesvolle
levering van zesduizend (Neder-
landse) Volvo's 400 aan Iran heeft
Volvo Zweden trachten te dwarsbo-
men door Iran de Zweedse 200-serie
aan te bieden. Ook zou de Zweedse
organisatie in een aantal Europese
landen de 400-serie voor de helft
van de prys hebben aangeboden; de
Europese commissie verricht daar
momenteel onderzoek naar."

" In het klooster 'De
Berg' aan de
Voskuilenweg in
Heerlen wordt.het
Europees
kampioenschap
voetbal op de voet
gevolgd. De (19) zusters
hebben zelfs elk een
gulden in de pot
gestopt. De opbrengst
ging naar de zuster die
de uitslag van
Nederland-Denemar-
ken goed voorspelde.
Toen Nederland
gisteravond scoorde,
werd dat luidkeels
doorgegeven aan de
zusters die aan het
werk waren elders in
het klooster. Na de
nederlaag vloeiden er
echte tranen in het
klooster.

Foto: DRIES LINSSEN

de rook van DSM
heeft de kleur van zand

Graetheide zal ongemerkt
in rook opgaan

punaise—"*flt*.iimin. ... _, _ ■
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t, Heden overleed tot onze diepe droefheid onze
lieve moeder, schoonmoeder, groot- en over-
grootmoeder

Catharina Geurts
weduwe van

Hein Schillings
Zij overleed, voorzien van de sacramenten der
zieken, in de Hamboskliniek te Kerkrade, in de
leeftijd van 84 jaar.

Kerkrade: Arno en Kety
Kerkrade: Ben
Kerkrade: Kety en Piet

Landgraaf: Ria en Heinz
Kerkrade: Berty en Piet

klein- en
achterkleinkinderen

Kerkrade, 21 juni 1992
Kleingra verstraat 10
Corr.adres: Kremerstraat 43, 6466 JA Kerkrade
De plechtige eucharistieviering zal plaatsvinden
op donderdag 25 junia.s. om 11.00 uur in de pa-
rochiekerk O.L. Vrouw van Altijddurende Bij-
stand te Kerkrade-Heilust, waarna aansluitend
begrafenis aldaar.
Bijeenkomst in voornoemde kerk.
Overtuigd van uw medeleven is er geen condo-
leren.
Voor vervoer is gezorgd.
Woensdag 24 juni zal de overledene bijzonder
worden herdacht tijdens de avondmis van 19.00
uur in bovengenoemde kerk.
Wilt u, indien wij vergeten zyn u een kennisge-
ving te zenden, deze aankondiging als zodanig
beschouwen.

Met grote verslagenheid hebben wij kennis ge-
nomen van het overlijdenvan onze zeer gewaar-
deerde medewerker

Boy Geurts '

Hij zal in onze herinnering blijven voortleven.
Bestuur, directie en
medewerkers Wegom

Met grote verslagenheid hebben wij kennis ge-
nomen van het overlijden van onze collega en
lid

Boy Geurts
Wij wensen zijn vrouw en kinderen veel sterkte
toe.

Personeelsvereniging
ambtenaren Wegom

" '-

t
Mooi waren de jaren
die wij samen waren.
Groot het verdriet
toen je ons verliet.

Heden overleed, tot onze diepe droefheid, mijn

" lieve echtgenote, onze goede moeder, schoon-
moeder, zus, schoonzus, tante en nicht

Anna Handels
weduwevan

JozefGelissen
echtgenote van

Jochem de Ruiter
moeder van Wiel Gelissen

schoonmoeder van Maria Gelissen-Trags
Zij overleed, na een liefdevolle verzorging in
huize Firenschat, in het St.-Jozefziekenhuis te
Kerkrade, in de leeftijd van 83 jaar.

Familie Handels
Familie Gelissen
Familie De Ruiter

6467 EA Kerkrade, 20 juni 1992
Schaesbergerstraat 25, K. 124
De eucharistieviering zal plaatsvinden op don-
derdag 25 juni as. om 10.30 uur in de kapel van
huize Firenschat, waarna aansluitend begrafe-
nis op de algemene begraafplaats te Kerkrade-
Chevremont.
Bijeenkomst in voornoemde kapel.
Er is geen condoleren.
Voor vervoer naar de begraafplaats en terug is
gezorgd.
Wilt u, indien wij zijn vergeten u een kennisge-
ving te zenden, deze annonce als zodanig be-
schouwen.

t
Diepbedroefd, maar dankbaar voor de liefde en
zorg waarmede hij ons gedurende zijn leven
heeft omringd, geven wij u kennis dat heden,
toch nog onverwacht, van ons is heengegaan,
mijn dierbare man, onze zorgzame vader,
schoonvader, broer, schoonbroer, oom en neef

Wil Paas
echtgenoot van

Lies Nelissen
Voorzien van het h. sacrament der zieken over-
leed hij op 68-jarige leeftijd.

Geleen: Lies Paas-Nelissen
Geleen: Harrie en Mayana
Geleen: Fred

Familie Paas
Familie Nelissen

6166 EK Geleen, 22 juni 1992
Eindstraat 18
De plechtige eucharistieviering zal plaatsheb- .
ben donderdag 25 juni a.s. om 10.30 uur in de
parochiekerk van de H.H. Marcellinusen Petrus
te Oud-Geleen, waarna de begrafenis op het pa-
rocHiekerkhof aldaar.
Bijeenkomst in de kerk.
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven is er
geen condoleren.
Mede tot intentie van de dierbare overledene zal
een avondmis worden opgedragen woensdag 24
juni om 19.00 uur in voornoemde kerk.
De overledene is opgebaard in de rouwkapel
van het Maaslandziekenhuis, Barbarastraat 1 te
Geleen, alwaar gelegenheid tot bezoek dagelijks
van 17.30 tot 18.30 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten hebben ont-
vangen, gelieven deze annonce als zodanig te
willen beschouwen.

f I
"Eén winterkoninkje maakt
mijnhele dag goed."

Tijdens een heerlijke vakantie is, na een kort
verblijf in het ziekenhuis, van ons heengegaan,
mijn innig geliefde man, onze onvergetelijke va-
deren opa, onze grote vriend

Hendrik Joseph
Gerardus Pennartz

Sjef
* Übach over Worms 13-12-1925
t Straubing (Dld.) 20-06-1992

Bunnik: Ger Pennartz-Vrencken
Utrecht: Jos en Magda

Joep
Utrecht: Leandra en Erik

20 juni 1992
Hoefijzerlaan 3, 3981 GK Bunnik
Pa is overgebracht naar het mortuarium van de
Barbarakerk, Stationsweg te Bunnik.
Wij nodigen u uit de h. eucharistie met ons mee
te vieren op donderdag 25 junia.s. om 14.00 uur
in bovengenoemde kerk, waarna de begrafenis
volgt op de r.k. begraafplaats aldaar.
Na de begrafenis is er gelegenheid om te condo-
leren in het 'Trefcentrum', Burgemeester van de
Werjerstraat 76 te Bunnik.

t
Bedroefd, maar met dankbare herinneringen
aan onze lieve dochter, kleindochter, zus,
schoonzuster, tante en nicht, delen wij u mede
dat

Tiny Hartman
geb. 17-8-1946 is overleden 17-6-1992

Moedig heeft zij gestreden tegen haar ziekte,
maar niet kunnen winnen.
God heeft het anders gewild en haar uit dit le-
ven weggenomen.
Op haar wens is zij temidden van ons in stilte
begraven 1.1. zaterdag 20 juni om 14.30 uur op de
algemene begraafplaats aan de Merkelbeeker-
straat in Brunssum.

Uit aller naam:
Familie D. Hartman

Kruisbergstraat 58
6444 BG Brunssum

t
Bedroefd namen wij afscheidvan onze vader en
opa

Franz Misere
weduwnaarvan

Regina Dreijer
Voorzien van de h. sacramenten overleed hij op
86-jarige leeftijd in het St. Gregoriusziekenhuis
te Brunssum. 'Schinnen: M.W.A. Bekker-Miseré

K.J.Th. Bekker
Nuth: M.A. Custers-Miseré

Jean en Marie-José
Brunssum: F.J. van Melik-Miseré

Voerendaal: M.J.R. Hermans-Misere
J.J.G. Hermans
Nicolle en Mare
Frank en Ellis

Brunssum: M.E. Belleflame-Miseré
A.H. Belleflame
Pascal en Marianne
Dion

Brunssum, 21 juni 1992
Corr.adres: Wolfhagen 32, 6365 BM Schinnen
De plechtige uitvaartdienst zal plaatshebben op
donderdag 25 juni om 14.00 uur in de Rozen-
kranskerk te Brunssum-Treebeek, gevolgd door
de crematie te Heerlen-Imstenrade.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is
tot schriftelijk condoleren.
Woensdag a.s. om 19.00 uur avondwake in voor-
noemde kerk.
U kunt afscheidnemen in de rouwkapel van het
St. Gregoriusziekenhuis te Brunssum, dagelijks
van 17.30 tot 18.30 uur.
Zrj die geen kennisgeving mochten ontvangen,
gelieven deze annonce als zodanig te beschou-
wen.

Enige en algemene kennisgeving

t
Na een intens en welbesteed leven van zorg en
liefde is heden van ons heengegaan, voorzien
van de h. sacramenten, onze goede en zorgzame
vader, schoonvader, groot- en overgrootvader

Jan Van Aert
weduwnaarvan

Egidia Van Nassau
in de gezegende leeftijd van 94 jaar.

In dankbare herinnering:
Hoensbroek: Rinus Van Aert

Anjungan Ind.: Toon en Tonia
Van Aert-Yap Lim Lian

Hoensbroek: Dina Brull-Van Aert
Giel Biesman
de klein- en
achterkleinkinderen

Hoensbroek, 18 juni 1992
Prof. Asserstraat 2
Corr.adres: Montfortstraat 20,
6433 JJ Hoensbroek
Overeenkomstig de wens van de overledene
heeft de crematieplechtigheid in besloten fami-
liekring plaatsgevonden.

Uw hartelijke belangstelling, medeleven en ge-
bed tijdens de ziekte, het overlijden en de cre-
matie van

Belle
Stollman-Horsmans

zrjn voor ons een grote steun geweest. Het grote
aantal condoleances, reacties en h. missen heeft
ons zeer gesterkt in de wetenschap dat zij in
haar leven veel waardering van u ondervond.
Wij betuigen u langs deze weg onze oprechte
dank.

Hub Stollman
kinderen en kleinkinderen

Heerlen, juni 1992
De zeswekendienst wordt gehouden op zondag
28 juni a.s. om 10.00 uur in de dekenale kerk St.
Pancratius te Heerlen.

t
Moegestreden, maar dankbaar voor de vele
mooie dingen waarvan hij in zijn leven heeft
mogen genieten, heeft van ons geheel onver-
wacht afscheid moeten nemen, mijn lieve man,
onze vader en grootvader

Andreas Thewissen
echtgenootvan

Anna Maria
Elisabeth Snackers

Hij overleed op de leeftijd van 61 jaar, voorzien
van het h. sacrament der zieken.

Heerlen: A.M.E. Thewissen-Snackers
Landgraaf: Ger Thewissen

Sanne en Bram
Heerlen: Hans Thewissen

Greet Vanwijmelbeke
Familie Thewissen
Familie Snackers

6416 SN Heerlen, 20 juni 1992
Potgieterstraat 55
De plechtige uitvaartmis zal plaatsvinden op
vrijdag 26 juni a.s. om 11.00 uur in de kerk Ver-
schijning van de Onbevlekte Maagd te Molen-
berg, waarna aansluitendcrematie in het crema-
torium Imstenrade te Heerlen.
Voor vervoer naar het crematorium en terug
wordt gezorgd.
Voor aanvang van de uitvaartmis is er gelegen-
heid tot schriftelijke condoleance.
Donderdag om 19.00 uur is er een avondwake in
voornoemde kerk.
Gelegenheid tot afscheidnemen dagelijks van
17.30 tot 18.00 uur in de rouwkamer van het Uit-
vaartcentrum v/h Crombach, Oliemolenstraat 30
te Heerlen.
Zij die geen kennisgeving mochten hebben ont-
vangen, gelieven deze annonce als zodanig te
willen beschouwen.

t ■Dankbaar voor alles wat zij voor ons heeft bete-
kend, geven wij u kennis dat, na een kortstondi-
ge ziekte, van ons is heengegaan, voorzien van
de h.h. sacramenten, op de leeftijd van 82 jaar,
onze dierbare zus, schoonzus, tante en nicht

Stella Heijnen
Heerlen: E. Heijnen

Hulsberg: J. Heijnen
B. Heijnen-Mom
nichten en neven

6336 AH Hulsberg, 22 juni 1992
Panhuys 1
Corr.adres: Sportparklaan 2, 6336 AB Hulsberg
De plechtige uitvaartdienst zal plaatsvinden op
donderdag 25 juni om 11.00 uur in de parochie-
kerk van de H. Clemens te Hulsberg, waarna
begrafenis op de algemene begraafplaats Wis-
sengracht.
Overtuigd van uw medeleven, is er geen condo-
leren.
Avondwake woensdag om 18.30 uur in de kapel
van het bejaardencentrum Panhuys te Huls-
berg.
Onze dierbare overledene is opgebaard in de
rouwkapel van voornoemd bejaardencentrum;
gelegenheid tot afscheid nemen dagelijks van
18.30 tot 19.00 uur.
Wilt u, indien wij zijn vergeten u een kennisge-
ving te zenden, deze annonce als zodanig be-
schouwen.

Daar het ons onmogelijk is eenieder persoon-
lijk te bedanken voor de vele blijken van
medeleven die wij mochten ontvangen bij
het overlijden en de begrafenis van onze lieve
moeder, schoonmoeder en oma

Wilhelmina
Vanderheij den-Habets
betuigen wij u hierbij onze oprechte dank.

Kinderen en kleinkinderen

Bocholtz, juni 1992
De plechtige zeswekendienst zal gehouden
worden op zaterdag 27 juni a.s. om 19.00 uur
in de parochiekerk van de H. Jacobus de
Meerdere te Bocholtz.

t
Dankbaar voor het vele goede dat mams ons op
haar persoonlijke, krachtige wijze tijdens haar
leven heeft gegeven, hebben wij met diepe
droefheid afscheid moeten nemen van

Maria Josephina
Elisabeth Colson

weduwe van

M.P. Jos Gelissen
Zij overleed, voorzien van het h. sacrament van
de zieken, zacht en kalm, in haar 89e levensjaar,
na een liefdevolle verzorging in huize Tobias en
het De Weverziekenhuis te Heerlen.

Canada: Roos en Jan
Vanderspank-Gelissen

Heerlen: Karel en Finy
Gelissen-Knibbeler

Canada: Miep en Lambert
Vandenberg-Gelissen

België: Jo Gelissen, pastoor-deken
Enschede: John Gelissen en Joukje

Röscher
en haar klein- en
achterkleinkinderen
Familie Colson
Familie Gelissen

22 juni 1992
huize Tobias, Heerlen
Corr.adres: Heeckerlaan 6, 7531 HX Enschede
De plechtige uitvaartmis zal plaatsvinden op
donderdag 25 juni om 11.00 uur in de dekenale
kerk St.-Pancratius te Heerlen, waarna aanslui-
tend crematie in het crematorium aan de Im-
stenraderweg.
Voor vervoer v.v. is gezorgd.
Gelegenheid tot schriftelijk condoleren in de
kerk.
Moeder is opgebaard in de rouwkamer van het
uitvaartcentrum v/h Crombach,Oliemolenstraat
30, Heerlen; u kunt aldaar afscheid nemen
woensdag van 19.30 tot 20.00 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen,
gelieven deze annonce als zodanig te willen be-
schouwen.

tAnna Pieters, oud
90 jaar, weduwe

van Antonius van
Eijsden. Maastricht,
Huize Campagne.
Corr.adres: Planeten-
hof 135, 6215 TV
Maastricht. De uit-
vaartdienst zal gehou-
den worden op
woensdag 24 juni om
11.00 uur in de kapel
van. St. Lambertus,
Victor de Stuersstraat
17, Maastricht. Er is
geen condoleren.
4- Ben Imfeld, oud 83
I jaar, echtgenoot

van Lidy Veldheer.
6224 CE Maastricht,
Prof. Pieter Willem-
straat 50. De crematie-
plechtigheid heeft in
familiekring plaatsge-
vonden.

t Truus Kuhles, oud
82 jaar, weduwe

van Louis Canna.
Meerssen, Huize Beu-
keloord. Corr.adres:
Klinkenberg 39, Ro-
them-Meerssen. De
uitvaartdienst zal
plaatshebben op don-
derdag 25 juni om
11.00 uur in de paro-
chiekerk van het H.
Hart van Jezus te Ro-
them. Er is geen con-
doleren.

t Maria Reiters, oud
60 jaar, weduwe

van Johannes Ro-
mans. 6221 AM Maas-
tricht, Sterreplein 10.
De uitvaartdienst zal
worden gehouden op
donderdag 25 juni om
11.00 uur in de paro-
chiekerk van de H.
Martinus te Wyck-
Maastricht. Schrifte-
lijk condoleren achter
in dekerk.

t r
In de vrede van Christus is, toch nog onverwacht, van ons heenge-
gaan, voorzien van het h. oliesel, in de leeftijd van 79 jaar, onze zorg-
zame moeder, schoonmoeder, oma en overgrootmoeder, zus, schoon-
zus, tante en nicht

(Tiny) Maria Hubertina
Pakbiers-Aretz

weduwevan

WillyPakbiers
Heerlen: Barbara en George Schoumakers-Pakbiers
Heerlen: Alex enEls Pakbiers-Lindelauf

haar klein- en achterkleinkinderen
Familie Aretz
Familie Pakbiers

6412 AL Heerlen, 21 juni 1992
Eymaelstraat 29
De plechtige eucharistieviering zal worden gehouden op vrijdag 26 ] "k
juni om 10.30 uur in de parochiekerk H. Hart van Jezus te Heerlen-
Schandelen, waarna de begrafenis zal plaatsvinden op de algemene
begraafplaats Imstenrade.
Voor vervoer per bus is gezorgd.
Samenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is tot schriftelijk condo-
leren.
Avondmis, mede tot intentie, donderdag om 18.30 uur in de Pancra-
tiuskerk in Heerlen-Centrum.
De dierbare overledene is opgebaard in het uitvaartcentrum Dela in
Heerlen, Grasbroekerweg 20; gelegenheid tot rouwbezoek dagelijks
van 18.00 tot 19.00 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, gelieven deze annon-
ce als zodanig te willen beschouwen.

I.v.m. een overlijden, is ons bedrijf

orthopedische schoentechniek jj
Schoumakers ;

vrijdag 26 juni de GEHELE dag gesloten.

OudeKerkstraat 27-29 Si
Heerlen . \' —""%
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Wegens het overlijden van onze moeder, is onze

kapsalon
Els en Alex Pakbiers I

vrijdag as. de GEHELE dag gesloten. t(

Els en Alex Pakbiers '"'St.-Barbarastraat 122 "'"Heerlen J i

t
Dankbaar voor het vele goede dat wij van haar
mochten ontvangen, geven wij u kennis dat he-
den van ons is heengegaan, voorzien van de h.
sacramenten, onze goede en zorgzame moeder,
schoonmoeder, grootmoeder, overgrootmoeder,
zuster, schoonzuster, tante en nicht

Marianne
Roszek-Rosikowski

weduwevan

JosefRoszek
in haar 85ste levensjaar.

In dankbare herinnering:
Heerlerheide: t Hedwig en Josef

Wocik-Roszek
Heksenberg: Praxedis en t Kazimirz

Ochman-Roszek
Hoensbroek: Helena en t Stanis

Szut-Roszek
de klein- en
achterkleinkinderen
Familie Rosikowski
Familie Roszek

21 juni 1992 "Cookstraat 79, 6413 HW Heerlen
De plechtige uitvaartdienst zal plaatshebben op
donderdag 25 juni om 11.00 uur in de St. Pau-
luskerk te De Wieër-Heerlen, gevolgd door de
begrafenis op de begraafplaats Heerlerheide.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid tot
schriftelijk condoleren.
Heden, dinsdag, om 19.00 uur avondwake in
voornoemde kerk.
U kunt afscheidnemen in het mortuarium van
het VKH-centrum Heerlen, Henri Dunantstraat
3. Bezoekgelegenheid dagelijks van 14.00 tot
16.00 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen,
gelieven deze annonce als zodanig te beschou-
wen.

t
Na een liefdevolle verzorging in de Verpleegkli-
niek te Heerlen, afd. 5, is heden, voorzien van
de h. sacramenten van ons heengegaan, in de
leeftijd van 85 jaar, onze lieve broer, zwager,
oom, neefen huisgenoot

Joep Hanssen
Met liefde gedenken wij hem die goed voor ons
was.

In dankbare herinnering:
Familie Pelzer-Hanssen
Familie Hanssen-Römgens
Familie Hanssen-Honings
Familie Steijns-Hanssen
Familie Xhonneux-Geerkens

6291 NA Vaals, 20 juni 1992
Wolfhaag 63
Corr.adres: C. Pelzer
Hoebigerweg 27, 6287 GR Eys
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de
begrafenis, zal plaatshebben op woensdag 24
juni om 11.00 uur in de parochiekerk St. Paulus
te Vaals.
Gelegenheid tot schriftelijk condoleren achter
in dekerk..
Heden, dinsdag 23 juni, zal de overledene wor-
den herdacht tijdens een eucharistieviering om
19.00 uur in de kapel aan de Esch te Vaals.
Na de avondmis van hedenavond is er gelegen-
heid tot afscheidnemen in de rouwkapel van de
St. Pauluskerk aan de Lihdenstraat te Vaals.
Zij die onverhoopt geen kennisgeving mochten
ontvangen, gelieven deze annonce als zodanig
te beschouwen.

T ;i
Na een intens en welbesteed leven van licfd.^, ~zorgzaamheid, is heden, op 87-jarige lee1 (

voorzien van de h.h. sacramenten, van
heengegaan, onze vader, schoonvader, groot-
overgrootvader d

Johannes Cornelis J
Driessen

weduwnaar van

Johanna Wilhelmina i
Roelofsen w

Spaubeek: JaapDriessen -Mien Driessen-Ritterbeek* t
Rozenburg: Riek Dentener-Driessen l

JanDentener I
Spaubeek: t JoopDriessen !

Hannie Driessen-Pierey _
Beek: Gerda Damoiseaux-DriesSe

Bvb Damoiseaux
Elsloo: Annie Renkens-Driessen

JanRenkens| s
en alzijn kleinkinderen e"
achterkleinkinderen j
Familie Driessen t
Familie Roelofsen .

Beek, 22 juni 1992
huize Franciscus
Corr.adres:
Burg. Maenenstraat 12, 6181 EB Elsloo
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd doo*, $
begrafenis, zal plaatsvinden op donderdag Jj,;
juni om 11.00 uur in de parochiekerk van <* (
Laurentius te Spaubeek. ,e( i
Gelegenheid tot schriftelijk condoleren ac <in de kerk. J
Woensdag om 19.00 uur is de avondmis in v
noemde kerk. J,
Gelegenheid om afscheid te nemen van P^ji.,
de rouwkamer van uitvaartcentrum Dae\as \
Prins Mauritslaan ste Beek, dagelijks van l (
tot 19.00 uur. f
Een speciaal woord van dank aan de directie j,
medewerkers van huize Franciscus te **voor de liefdevolle verzorging. . g
Mochten wij nog iemand zijn vergeten dan <
pen * wij dat deze annonce als kennisge
wordt beschouwd.

tAnna Huskens, oud 79 jaar, weduwevan Üü.te(,
tus Cap. Maastricht, Statensingel 10.Corr.aa J

Orleansstraat 36, 6217 LE Maastricht. De uitvf»^dienstzal worden gehouden donderdag 25 jun' $
11.00 uur in de St. Lambertuskapel, Victor i,
Stuersstraat 17, Maastricht. Schriftelijk condor
achter in de kapel.

tJef Groenveld, oud 84 jaar, weduwnaarvan ■~nelia Boosten. Maastricht, Old HickoryP y
26b. Corr.adres: Schoollaan 11, 6241 BM Bunde
crematieplechtigheid heeft in familiekring Pia
gevonden., " V^4* Josephina Moest, oud 95 jaar, weduwe" Pierre Bastian. Maastricht, Abtstraat 13- rj
adres: Bourgognestraat 47a, 6221 BW Maastn q(
De crematieplechtigheid zal plaatsvinden
woensdag 24 juni om 11.30 uur in het cremator .
te Heerlen, Imstenraderweg 10. Geen condoléan

t Johanna Schalij, oud 84 jaar, echtgenote _
Wilhelmus Heugen. 6226 GK Maastricht, Va> y

straat 10. De uitvaart en crematie hebben in 'liekring plaatsgevonden.

+ Bèr Ummels, oud 91 jaar. Heer, Huize Pl"o^'l'' tia, Veldstraat 18A. Corr.adres: A. van Scn"^laan E9, 6226 EH Maastricht. De uitvaartdienst j(1
plaatshebben op woensdag 24 juniom 11 00 u
de parochiekerk St. Petrus-Banden te Heer-W'
tricht. Er is geen condoleren.

rï." 5'4- Akke Hofstra, oud 69 jaar, echtgenote van ' jj,
1 Claringbould. 6243 CP Geulle, Brommele" gf,

De crematieplechtigheid zal plaatsvinden
woensdag 24 juni om 14.45 uur in het cremato
Nedermaas, Vouershof 1 te Geleen.

Dinsdag 23 juni 1992 "12Limburgs Dagblad



Van onze verslaggever

FTRECHT - Per jaar hebben
Jser.- ?erland zes miljoen men-
£ eén of meer keren last vanErj.-aS en darmen. Jaarlijks
tkja jfn één miljoen mensen
pm t

en als gevolg van be-
/*ep Water en voedsel. Van-
-161l °e de gezondheidsschade

èCo hiermee gepaard gaande
getli?m*sche lasten zijn dezetailen „zorgwekkend".

Dohmen en Ververs winnen
provinciale wedvluchten

Werkweigering wekt woede Tweede Kamer

Minister: waarom plukken
werklozen geen aardbeien?

beidsbureau in Venlo selecteer-
de onlangs uit zyn bestand 1100
werkzoekenden die asperges
zouden gaan steken. Van hen
reageerden er dertig positief. Op
deze werkweigering is in de
Tweede Kamer woedend gerea-
geerd. Minister De Vries deelt de
kritiek. „Het is te gek voor woor-
den dat er in Nederland tiendui-
zenden werklozen in bepaalde
regio's zijn voor wie passende ar-
beid is. En dat het niet mogelijk
blijkt hen daarvoor in te zetten."

Dat menig werkzoekende de
neus ophaalt voor seizoenwerk
werd onlangs duidelijk. Het ar-

Peter Hermans in Venlo, coördi-
nator van zes arbeidsbureaus in

JJEERLEN/VENLO - Waarom
eken de meer dan duizend

werkzoekenden in en rondomvenlo geen poot uit naar sei-zoenarbeid? Is het niet godge-
Kjaagd dat boeren met moeite
En"VSperges ëestoken krijgen?
vij nu de aardbeien op hetyetd staan te rotten?

Noord- en Midden-Limburg,
weet al waar de schoen wringt.
„Velen vinden het onaantrekke-
lijk werk. Slecht voor je rug en
het verdient slecht. Bovendien
wordt het verdiende geld in min-
dering op de uitkering ge-
bracht."

Deze vragen liggen in het bakje
'Spoed' van de gemeente Venlo.
En zijn, in woorden van gelijke
strekking, afkomstig van de mi-
nister van sociale zaken en werk-
gelegenheid, Bert de Vries. Hrj
wil weten waarom het niet lukt
werklozen te porren voor tijde-
lijk werk in de tuinbouw.

Peter Hermans verwacht dat
werklozen die niet gereageerd
hebben op de oproep voor sei-
zoenwerk, binnenkort gedwon-
gen worden zich te verantwoor-
den bij hun uitkeringsinstanties.

Voordat De Vries maatregelen
treft, wil hij eerst van Venlo we-
ten wat er mis is gegaan bij de
werving van seizoenarbeiders. / in volle vlucht j

W. Heinrichs, Brunssum 15.32; 13. M. \

Meegen, Hoensbroek 15.24; 14. J. Martens
Meers 15.22; 15. J. Kusters, Amstenrade
15.27; 16. T. Bours, Elsloo 15.22; 19. J.
Diederen, Elsloo 15.23; 20. Scheepers "en
dochter, Stem 15.25.
Marché: Zover bekend: Heerlen: 1. P. Jas-
pers 12.06, s. 21.01.52; 2. en 3. W. Hendriks
en zn.; 4. Misere Heijnen; 5. H. Bekkers
Zuid Oosthoek: 1. F. Prumpeler en zn.
11.59, s. 21.56.00; 2. F. Baggen; 3. A. Dusch.

LANDGRAAF - Enkele dagen ge-
duldig wachten op de .losplaatsen
tot het beter weer werd, is gisteren
beloond. De duiven die deelnamen
aan de provinciale vluchten Vierzon
en Bourges konden dan ook onder
ideale omstandigheden naar huis
vliegen. Ondanks de kopwind en de
hitte verliepen de concoursen vrij
snel. Dohmen en zoon uit Doenrade
schreven provinciaal Vierzon op
hun naam. Antoin Kluten uit Heer
was uitblinker met twee duiven in
de top tien. Meerdere kopduiven
ook van de gebroeders Troisfontai-
ne, Gebroeders Schlechtriem en
Steege en zn. De bekende crack
Wim Ververs uit Haelen zegevierde
op provinciaal Bourges.

14.24; 20. Jeurissen en zn., Maastricht 14.08;
21. en 29. Steege en zn., Geleen 14.25, 22.
W. Cleuskens, Geulle 14.19; 23. Gebr.
Rhoen, Bocholtz 14.20; 24. L. Verstraeten,
Echt 14.37; 25., 26. en 37. Trio Troisfontaine,
Sibbe 14.15; 27. W. Rings, Bunde 14.17; 28.
W. Brouwers, Margraten 14.14; 30. J. Al-
brecht, Heerlen 14.26; 31. R. Franssen, Ule-
straten 14.20; 32. Mevr. Frolichs, Nieuwen-
hagen 14.29; 33. Gebr. Ramakers, Huls
14.20; 34. H. Maessen, Beek 14.24; 35. Hen-
driks Doltz, Valkenburg 14.20; 36. Gebr.
Lumey, Simpelveld 14.21; 38. D. Gimbott,
Heksenberg 14.34.
Provinciaal Bourges: 1. W. Ververs, Haelen
15.45, s. 18.83.69 (525 km.); 2. B. Martens en
zn., Elsloo 15.17; 3. W. Peters en zn., Maas-
bree 16.00; 4. G. Bruynen, Swalmen 15.50;
5. Gebr. Claessen, Swalmen 15.51; 6. H.
Martens, Stem 15.20; 7. J. Widdershoven,
Amstenrade 15.26; 8. G. Claessen, Hulsberg
15.17; 9. en 18. H. Zeegers, Roermond 15.51;
10. Schouteren en zn., Roermond 15.48; 11.
en 17. J. Franssen, Amstenrade 15.26; 12.

FIOD geeft boekhouding
kuurcentrum niet vrij

Santana schittert

Zes miljoen Nederlanders
last van maag en darmen

overheid noemt uitkomsten bevolkingsonderzoek zorgwekkend
Provinciaal Vierzon: 1. Dohmen en zn.,
Doenrade 14.17 uur, snelheid 19.12.13, af-
stand 502 km.; 2. Rooyakkers, Bom 14.18;
3. L. Vromen, Kerkrade 14.14; 4. Brouwers
en zn. Grevenbicht 14.20;5. en 9. A. Kluten,
Heer 14.03; 6. M. Brands, Munstergeleen
14.22; 7. P. Hendriks en zn., Eys 14.12; 8.
Gebr. Kusters, Maastricht 14.04; 10. P. Jen-
nekens, Spaubeek 14.18; 11. L. Soetelmans,:
Spaubeek 14.19; 12. Kriescher, Lemiers
14.12; 13. Dols Rietjes, Nieuwstadt 14.29; 14.
en 16. Gebr. Schlechtriem, Kerkrade 14.20,
Lommen Cox, Bocholtz 14.17; 17. G. Nies-
ters, Kerkrade 14.21; 18. Gebr. Niesters,
Kerkrade 14.22; 19. J. Heuts en zn., Palemig

VALKENBURG - De Fiscale Op-
sporings- en Inlichtingen Dienst
(FIOD) is nog steeds bezig met het
napluizen van de administratie van
cosmetisch-medisch kuurcentrum
Chateau I'Ermitage in Valkenburg.
Al op 12 februari jl. werd de com-
plete boekhouding van het in een
kasteel gevestigde luxueuze kuur-
centrum in beslag genomen. De
FIOD vermoedt dat er sprake is van
een omvangrijke belastingfraude.
Met aankoop en inrichting van het
kasteel was een bedrag van 3,5 mil-
joen gulden gemoeid.
Volgens officier van justitie Nabben
is het niet ongewoon dat de FIOD
soms maanden nodig heeft om een
boekhouding te onderzoeken. „Het
doorspitten van een complete admi-
nistratie vergt nu eenmaal veel tijd.

Dat moet heel nauwgezet gebeu
ren", aldus Nabben die geen idee
heeft wanneer Justitie het FIOD
rapport tegemoet kan zien.
De 42-jarige eigenaresse van Cha
teau I'Hermitage heeft overigens
altijd ontkend dat haar boekhou
ding in beslag is genomen, ook a
werd dat destijds door de FIOD er
Justitie in Maastricht bevestigd. Of
de nieuwe beschuldigingenreageer
de ze gisteren furieus: „Grove leu
gens, ik snap niet hoe ze hier bi.
komen. Het onderzoek is al lang af
gesloten. Zeggen FIOD en Justitie
van niet? Dan moet u mij maar ge
lovpn."
Zij kocht het kasteel, dat in het be
gin van deze eeuw werd gebouwc
in opdracht van een Duitse jonk
heer, in 1990 met hulp van geld
schieters. Eerder stond zij aan he
hoofd van Beautycentre Aphrodit(
in Berg en Terblijt..

Oppositie wil uitstel
van aankoop golfbaan

pen *-"* een maandag versche-
fUüt Onderzoek door het Rijksinsti-
|lieu. v°or Volksgezondheid en Mi-
fklriH yS'ene (RIVM). Het bevol-
Placht>nderzoek naar maag/darm-
B^gin' ■ 's uitgevoerd in vier
rerla

S in het land. Medewerking
Ibat j, nder> de GGD-Midden Bra-
fcli^' «e GGD Flevoland, de GGD
fcojjj^-Limburg en de basisge-
-1 Gronddienst West en Noord
<le Opdrachtgever waren
de *geneeskundige Hoofdinspectie,
sor.er°Ofdmspectie Gezondheidsbe-
iriSh ming en de Veterinaire Hoofd-""Pectie.

ftw cc miljoen van de zes miljoen
irieeSen zijn de klachten ernstig,
SemT^ is er dan sprake van een

°ntsteking van maag en/of
n totaal één miljoen men-

het. :^ aa*- naar de huisarts, waarbij
i* e helft van de gevallen om
°htsteking gaat.

BRUNSSUM - De rijksrecherche
of een accountant moeten uitzoe-
ken of er gefraudeerd is bij de aan-
leg van de openbare golfbaan in
Brunssum. Het college van Bruns-
sum moet het tekenen van de offi-
ciële koopacte van de golfbaan uit-
stellen. Dat stellen de drie Bruns-
sumse oppositiefracties PAK, Lijst
Palmen en Lijst Horselenberg in
een schrijven dat vandaag bij bur-
gemeester Henk Riem in de bus
valt.

zijn aangelegd dan het streekgewest
beweert. Waar dat geld naartoe is
gegaan, is de vraag. Nu volgens de
oppositie de koopacte tussen ge-
meente en gewest nog steeds niet is
getekend heeft het college nog tij;d
om de financiële risico's voor de ge-
meente in te schatten. „Als er inder-
daad geld is verdoezeld kan dal
betekenen dat Brunssum als i
naar van de baan subsidies aan bjj
voorbeeld het Ministerie van Land
bouw moet terugbetalen, Eèir
onderzoek kan bovendien de blaarr
van mensen zuiveren indien d'
fers van het gewest wel juist zijni'
aldus S. I'Espoir van deLijst Horse
lenberg. Als er een accountao
wordt ingeschakeld en niet rijksre
cherche moet het wel een andei
accountantsbureau zijn dan het bfi
reau dat normaal de rekeningen var
het gewest controleert.

Salmonella

't'achtmii''oen mensen krijgt dus
rof als gevolg van besmet wa-

■Voedsel- Driehonderdduizend
kcto S.er sprake van een Campylo-
2iJn d lnfectie en 120.000 gevallen

°°r salmonella veroorzaakt.

Op grond van een artikel in de
krant van afgelopen vrijdag over
het 'zoekraken' van gelden bij de
aanleg van de baan wil de oppositie
dat Riem de kwestie morgenavond
op de agenda plaatst vam de com-
missie voor fractievoorzitters. De
golfbaan zou blijkens het artikel mi-
nimaal 360.000 gulden goedkoper

Eerste ontzuilde
onderwijsbureau

SbecuSUltaten hebben de hoofdin-
-Ben es tot een aantal aanbevelin-

racht. De overheid moet
f|grari met het bedrijfsleven en de

s°he sector de voedselveilig-
f6gei^er.beteren. Het gaat dan om
r^j°eving, hygiënecodes en de be-
Ces v?gVan het totale produktiepro-
H ln voedsel. Gezondheidsklach-

r
er°°rzaakt door voedsel of

% rn °eten zo snel mogelijk wor-
vari wemeld bij de Keuringsdienst

"aren of de plaatselijke GGD.

Vgg Pro§ramma's ën vakoplei-
voorbeeld in de horeca)

j^n vn yerder aandacht besteden
t'eriji -'Siëne en voedselbereiding.
k'torin moet er een continue mo-

komen voor de
1rjs-lng van voedsel en water om

Ser. d0
lc° °P infecties en vergiftigin-

gen0"" rnicro-°rganismen te voor-

Volgens de partners is de schaalver-
groting in het onderwijs de belang-
rijkste reden voor de fusie. „We
streven uiteindelijk naar één onder-
wijsbureau voor heel Limburg," zei

KERKRADE - Het protestants-
christelijk onderwijsbureau AKBO
in Heerlen en het katholieke onder-
wijsbureau Zuid-Oost Limburg in
Kerkrade gaan per 1 januari 1993
fuseren. Het is voor het eerst in Ne-
derland dat administratiekantoren
voor het onderwijs van verschillen-
de 'zuilen' die beslissing nemen.

Onderwijsbureaus verzorgen voo:
scholen, in opdracht van de bestu
ren, de financiële-, personeels- er
salaris-administratie en adviserei
de schoolbesturen over het te voe
ren beleid. Het steeds complexer ei
grootschaliger wordende onderwij
heeft een groeiende behoefte aai
professionele hulp. Ook de organi
saties rond het onderwijs bundelei
daarom hun krachten.

voorzitter Delsing van het bureav
Zuid-Oost Limburg gisteren bij dk
bekendmaking van de samenwer-
king.

Toch is het de taak van de recht-
bank om te kijken of het verhoor
volgens de regels is gegaan." Architectuurroute

door Zuid-Limburg
Rechtszaak café De Schaapskooi afgerond

’Snel geld verdienen
enig doel huisdealer’

Raadsman mr Simons meende dat
tegen zijn cliënt slechts één gebrek-
kige getuigenverklaring 'lag' „van
een Franstalige verslaafde. Eén ge-
tuige is geen getuige", stelde hij.

Van onze verslaggever

jongens dieweten datjemet beken-
nen niet ver komt. Ze hebben in
korte tijd veel geld willen vergaren.
Eén van hen had, ondanks een
RWW-uitkering, voor 3500 gulden
op zak in verschillende valuta. Ma-
terieel gewin is hun enige doel ge-
weest."

de de natuurlijke en historische
waarden van dit gebied zijn omge-
sprongen."

,De BNA heeft een architectuur-
estafette voor het grote publiek ge-
kozen. „Een jubileumboek lag mis-
schien voor de hand", aldus Theo
van Oeffelt van de BNA, „maar dan
bereik ja alleen je eigen, beperkte
kring. Met de estafette willen we
het grote publiek eens met andere
ogen naar gebouwen laten kijken."

De zitting gisteren was een uitloper
van de rechtszaak op 10 juni tegen
de bazin, diens Italiaanse vriend en
de barkeeper van De Schaapskooi.
De Italiaan werd poging tot dood-
slag verweten omdat hij tijdens een
vechtpartij op Carnavalsdinsdag ge-
richt zou hebben geschoten. Dit
drietal zou zich tevens schuldig
hebben gemaakt aan het verhande-
len van heroïne en cocaïne. Zij
hoorden strafeisen tot twee jaar en
zes maanden celstraf.

Donderdagavond komt de Lim-
burgse architectuur-route eerst aan
de orde in een Avro-televisiepra-
gramma over de estafette. Zondag
rijden er vanaf het NS-station in
Heerlen speciale bussen die belang-
stellenden naar de vaak speciaal
opengestelde gebouwen leiden.

„We zijn erg trots dat de op 26 april
gestarte estafette eindigt in Lim-
burg", zei Hans Hofhuis gisteren bij
de presentatie van de Limburgse
route. Hofhuis is voorzitter van de
BNA-kring Limburg, die voor de
route het thema 'Bouwers naar de
regio' uitkoos.

De Architectuur-estafette is een van
de jubileumactiviteiten van de Ko-
ninklijke Maatschappij totBevorde-
ring der Bouwkunst/Bond van
Nederlandse Architecten (BNA),
die dit jaar 150 jaarbestaat.

HEERLEN - De landelijke Archi-
tectuur-estafette wordt zondag in
Heerlen en Maastricht afgesloten.
Een route langs Heerlen, Schim-
mert en Geulle leidt uiteindelijk
naar de Limburgse hoofdstad, waar
de estafette wordt afgesloten.

Eén van de huisregels van De
Schaapskooi was dat klanten niet
alleen harddrugs mochten kopen
maar ook een biertje moesten nutti-
gen om te voorkomen dat het 'een
afhaalcentrum' zou worden, zo
werd gisteren bekend.

Het politie-onderzoek naar die
vechtpartij en de handel en wandel
in De Schaapskooi was de aanlei-
ding voor deze strafzaak.

correspondent

N f«^ICHT ~De behandeling
dHtse drugzaak rond het Maas-
» rechtk 3^ e Schaapskooi voor
rt n afn ank te Maastricht is giste-
ller e ond- De vermeende huis-
°or h^ 11 diens vriend moesten zichn aandeel verantwoorden.

lü 1" ValCiur eiste tegen de 'huisdea-
?eester et °P iast van de burge-
c/"fé zest~ Voor één Jaar êesloten _, e'ijke maanden onvoorwaar-
fMaa gevangenisstraf. D.M. (21)
uOM dstricht zou echter niet alleen
r^berT? Jaarwisseling harddrugs
(>k sail, rhandeld in het café maar
h] alr eiimet zÜn stadgenootR.W
k^'end drugtoeristen hebben
r'le nVanuit een Pand aan de
v °>- Tv 30*11' vlakbij De Schaaps-
6&nier, gen hem eiste de officier. n maanden celstraf.

V HiVan Justitie mr P. van Hil-
' ller staan twee bikkelharde

De advocate van M., mr Salvador,
voelde tijdens de zitting de verbali-
santen van de politie, die een be-
kentenis van haar klant noteerden
gisteren zo uitvoerig aan de tand
over dat verhoor, dat president mr
J. Nolet ingreep. Nolet: „Ik spreek
voor mijn beurt, maar waar wilt U
naar toe? Horen van de agenten dat
ze ongeoorloofde pressie hebben
uitgeoefend?" Ook de brigadier die
als getuige gehoord werd raakte ge-
ïrriteerd door het onophoudelijke
verhoor: „U weet kennelijk niet hoe
een politieverhoor in elkaarzit", liet
hij de advocate tot drie keer toe we-
ten. Salvador: „Sinds de afschaffing
van de duimschroeven is het moei-
lijk om een bekentenis te krrjgen.

De strafkamer van de Maastrichtse
rechtbank onder leiding van mr J.
Nolet doet in alle vijf de zaken ko-
mende woensdag uitspraak.

De 3,50 gulden kostende toelichten-
de vouwbladen die tevens toegang
geven tot de bussen, zijn verkrijg-
baar bij VVV-kantoren en de mees-
te boekhandels. Voor kinderen tus-
sen zes en veertien jaar het de BNA
een foto-prijsvraag langs de route
georganiseerd.

Hofhuis: „Tijdens de snelle indus-
trialisatie van Zuid-Limburg door
de komst van de mijnen, kwamen
niet-Limburgse architecten hier
werken. De route voert langs plaat-
sen waar nog goed is te zien hoezij

" Ondanks de halvefinalewedstrijd Nederland-Denemar-
ken waren er gisteravond zon 2.000 mensen in de Rodahal
waar Carlos Santana niet teleurstelde. In tegenstelling tot

het Nederlands elftal kwam in Kerkrade na drie uur spe-
len de voorspelde winnaar uit de strijd: Carlos Santana.

Foto: KLAUSTUMMERS.
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bioscopen

SCHAESBERG
Autokino: Freejack, vr t/m zo _^

22.15 uur, za ook 00.30 uur. U

MAASTRICHT
Mabi: Final Analysis, dag. 21.15 ■
uur, vr t/m zo ook 18.30 uur. za U
zo wo ook 14.30 uur. My cousin >
Vinny, dag. 21.15 uur.vr za zo H
ook 18.30 uur, wo za zo ook 14.30 £Juur. Raise the red lantern, dag- y,
21.15 uur, vr t/m zo ook 18.30 U
uur, za zo wo ook 14.30 uur ■
Stop! or my mom will shout. U
dag. 21.15 uur, vr t/m zo ook r*
18.30 uur, zazo wo ook 14.30uur .
Ciné-K: De Noorderlingen, dag
21 uur. Cinema-Palace: Basic p
Instinct, dag. 18 en 21.15 uur, za U
zo wo ook 14.30 18 21.15 uur. £
Kuffs, dag. 19 en 21.30 uur. Beet- £hoven, dag. 19 uur, vr za ook ■>
21.30 uur, za zo wo ook 14 en L
16.30 uur. Shining Through, zo f
t/m do 21.15 uur. Sneeuwwitje fe
en de zeven dwergen, za zo wo r
14 en 16.15 uur. Lumière: Trust. ■
dag. 20 uur. Barton Fink, dag- L
20.30 uur. The Lover, dag. 22 H
uur. Millers Crossing, vr za 23 ><
uur. fj

GELEEN
Roxy: Basic Instinct, dag. 20.30 y
uur. My cousin Vinny, dag. 20.30 £

c
SITTARD

Forum: Freedy's dead, dag- &
20.30 uur.Beethoven, dag. 20.30
uur, za zo wo ook 14 uur. f
Sneeuwwitje en de zeven dwer- £gen, za zo wo 14 uur. Filmhuis £Sittard: Henry V, wo 20.30 uur I

ECHT
Royal-Microßoyal: The prince m

of tides, dag. beh. Wo 20.30 uur. U
Father of the bride, dag. beh. *° r*
20.30 uur. r.

ROERMOND
Royal: Basic Instict, dag. 20.30 £
uur, zo ook 16.30 uur. Royalw<j-
Cape Fear, dag. 20.30 uur, zo ooK l_
16.30 uur. £c

VENLO
Perron 55:.Szürkület, za 20 uur. ■
20.30 uur. L-

Van onze redactie economie

exposities
HEERLEN

Stadsgalerij Heerlen, Raadhuisp'e'
19. Schilderijen en tekeningen v»
Berend Hoekstra. T/m 6/7. Open d>«■
vr 11-17 uur, za en zo 14-17 uur. Tne
menmuseum, Coriovallumstraat 9. *
vivatis, expositie met thema wijn. >■
23/8. De Konfrontatie, Putgraaf 5-»'
stallatie van Mathilde ter Heljne«
Francien van Dongen. T/m 28/6, °P*
za en zo 14-17 uur.

rechter-commissaris. Dan moet
meer helderheid ontstaan hoe
het dat weekeinde in juliverder
is afgelopen met het omstreden
bod van het Bouwfonds.

En het was volgens Van Zeil dan
ook Snijders die de grond op 11
juli telefonisch aan Heerlen aan-
bood. „Die boodschap bracht hij
over aan Savelsbergh. Ik denk
dat hij mij op dat moment niet te
pakken kon krijgen," schat Van
Zeil.
Dezelfde dag nog riep Savels-
bergh het Heerlense college
bijeen voor een spoedzitting.
Toen pas vertelde de wethouder
de rest van het college wat hij al-
lemaal wist. „Savelsbergh zei er
meteen bij dat het Bouwfonds
Woningbouw (partner in het cen-
trumplan - red) onder voorwaar-
den bereid was om even veel te
betalen voor de grond als Muer-
mans geboden had", aldus Van
Zeil.

Maar volgens de lezing van Van
Zeil was het die donderdag nog
niet afgelopen met de verrassin-
gen. „Na de collegevergadering
stond directeur Jansma van het
Bouwfonds in het stadhuis. We
praatten al staande kort met
hem. Wie Jansma uitgenodigd
had, weet ik niet," aldus Van
Zeil.

HEERLEN - „Pas op 11 juli
hoorde ik tijdens een extra B en
W-vergadering dat het ABP op
15 mei een inschrijvingsprocedu-
re had opengesteld voor de ver-
koop van het Geleendal. Ik weet
er niets van dat het ABPvoor die
inschrijving de grond al aan ons
heeft aangeboden."

Dit verklaarde burgemeester
Van Zeil van Heerlen gisteren te-
genover rechter-commissaris mr
Adelmeijer. Muermans' advocaat
Van Eijndhoven confronteerde
hem prompt met een aantal eer-
dere getuigenverklaringen. Want
ABP'er De Jager verklaarde dat
hij al op 22 februari aan wethou-
der Savelsbergh de grond aange-
boden had. „Savelsbergh zei dat
Heerlen wel interesse had, maar
geen geld", verklaarde De Jager.
Van Zeil zei dat Savelsbergh
hem helemaal niets over dit ge-
sprek gezegd had. Ook verklaar-
de De Jager dat hij 'rond eind
mei' opnieuw een gesprek heeft
gehad met Savelsbergh. Volgens
De Jagerwist de wethouder toen
precies wie een bod had gedaan
op het Geleendal en voor' welk
bedrag. „Daarover heeft Savels-
bergh mij toen niets verteld,"
antwoordde Van Zeil gisteren.

Savelsbergh zegde ook tot drie
keer toe gesprekken af waar
Muermans om gevraagd had, na-
dat Muermans al met een ambte-
naar overlegd had over de invul-
ling van het Geleendal. „Dat
vernam ik pas op 6 september,"
moest Van Zeil bekennen.
En bij dit alles te bedenken dat
Van Zeil met ABP-president-
directeur Rien Snijders al op 4
december 1990 had afgesproken
dat het ABP hem van alle rele-
vante ontwikkelingen over het
Geleendal zou inseinen.

Mede door het lange zwijgen van
Savelsbergh stond het Heerlense
college ineens vreselijk onder
druk. „We moesten uiterlijk op
zondag 14 juli om 18.00 uur be-
sluiten of we wilden kopen,
omdat de gunningstermijn toen
eindigde," zei Van Zeil.
De burgemeester zette alles aan
de kant voor het Geleendal. Nog
diezelfde vrijdagmiddag spraken
hij en Savelsbergh met ABP-ver-
tegenwoordiger De Jager, met
wie Van Zeil 's avonds ook nog
eens belde. " Het Geleendalgebied, tegenover winkelcentrum 't Loon, is inzet van het conflict waar ook vrijdag nog voorlopige

getuigenverhoren over plaats vinden. Foto: dries linssen

Op zaterdag 13 juli probeerde hij
via ABP-bestuursvoorzitter Reij-
nen in contact te komen met
diens hoofddirecteur Goslings,

die dat weekeinde vrijwel on-
voorbereid president-directeur
Snijders moest vervangen. „Met
Goslings bereikte ik zondag 14
julirond de middag een volledig

’Reinigen van grond moet
vanzelfsprekend worden’

akkoord
Met deze opmerking van Van
Zeil, die haast had vanwege een
dringende afspraak in Heerlen,
eindigde gisteren de reconstruc-

Vrijdag melden Snijders en de
Bouwfonds-vertegenwoordigers
Simons en Jansma zich bij de

tic van een enerverend weekein
de.

HOENSBROEK
Fotogalerie 68, Kasteel Hoensbro*
Zomeropstelling. T/m 16/8, open "t/m vr 10-12 en 13.30-17 uur, za en»,
13.30-17 uur. Keldercomplex ,Kas<^Hoensbroek. Installaties en f?'3s^,
sign van glasatelier Fenestra. T/m"open dag. 10-17 uur.

BRUNSSUM
Brikke-oave, Lindeplein sa. Werk v
Martin Smeyters en Guido Anc j
T/m 24/6, open ma t/m vr 10-12, I*'
en 19-12 uur, zo 15-17 uur.

WEERT - Bodemzuivering moet
net zo vanzelfsprekend worden als
afvalwaterzuivering. Een kwestie
van , mentaliteitsverandering, niet
alleen bij bedrijven en particulie-
ren, maar vooral ook bij de over-
heid.
Dat is de mening van ir L. Bijlsma,
algemeen directeur van Bodemsa-
nering Nederland (BSN) in Weert.
„Het afvalwaterzuiveringsprobleem
heeft Nederland na zon dertig jaar
redelijk in de hand. Grondzuivering
heeft pas sinds het begin van de ja-
ren, tachtig de aandacht. Het is dus
nog een jonge branche, waar nog
veel onbekend is."

LANDGRAAF
Galerie Gaudi, Hereweg 83. M«#
Media van Gerald Derksen. TW „
Metamorfose. Van 12/7 t/m 9/8. Of*
do t/m zo van 10-17uur. Ipomal, Xe
berg 2. Expositie van Jerzy Brus*
wicz. T/m 19/7, open vr 17-20 uur,
en zo 14-17 uur

(BSB) blijkt dat er in Nederland
zon 200.000 mogelijk vervuilde be-
drijfsterreinen zijn die gesaneerd
moeten worden. Alleen al in Lim-
burg worden de komende jaren
bijna 12.000 bedrijfsterreinen en 600
tankstations onderzocht. Bij ruim
2600 wordt ernstige vervuiling ver-
wacht. Een stichting waarin provin-
cie en bedrijfsleven participeren,
heeft de taak om de verontreinigin-
gen van bedrijfsterreinen in de pro-
vincie te inventariseren. Die onder-
zoeksfase loopt tot 1995, daarna
moet de reiniging beginnen.
Het ministerie van VROM heeft be-
rekend dat alle vervuilde grond in
Nederland in het jaar 2034 gesa-
neerd moej; zyn. Maar ook na dat
jaar is ir. L. Bijlsma niet bang dat
zijn bedrijf zonder werk zal zitten.De kernactiviteit van dit in haar

soort unieke bedrijf in Limburg is
grondreinigen. Daarnaast voert het
bedrijf werkzaamheden uit op het
gebied van bodemsanering, (grond)
waterbehandeling en slibbehande-

ling. Voor aanvoer van vervuilde
grond is het bedrijf voornamelijk
afhankelijk van de overheid. Die
richt zich volgens Bijlsma te veel op
onderzoek en inventarisatie van de
omvang van vervuiling en te weinig
op de daadwerkelijke reiniging.
„VROM heeft een saneringsbudget
van 280 miljoen. Slechts 30 tot 40
miljoen daarvan is bestemd om
grond te reinigen", zegt Bijlsma.
Vooral het stortingsbeleid is Bijls-
ma een doorn in het oog. In het na-

tionaal milieu beleidsplan (NMP)
staat preventie van vervuiling bo-
ven aan de lijst. Hergebruik en ver-
branden van afval genieten vervol-
gens de voorkeur, niet in de laatse
plaats om stortplaatsente ontlasten.
Pas wanneer je echt geen andere
oplossing kunt vinden, mag je van
het NMP storten. „Maar in de prak-
tijk laat de overheid nog steeds stor-
tingen van vervuilde, reinigbare
grond op stortplaatsen toe," zegt
Bijlsma verontwaardigd. De goed-

koopste, maar tevens de meest
trieste oplossing, vindt hrj.

Maar het lijkt de goede kant op te
gaan. De stortprijzen nemen met
rasse schreden toe, zodat"bedrijven
in de toekomst ook vanuit kosten-
overweging zullen kiezen voor rei-
nigen in plaats van storten.

„De vereniging van grond-
reinigingsbedrijven NVPG, heeft
berekend dat vorig jaar 2 miljoen

ton vervuilde grond is afgevoerd
naar stortplaatsen. Daarvan was 60
procent te reinigen geweest." De
overheid zou er strenger op moeten
toezien dat vervuilde, te reinigen
grond niet wordt gestort. Dat spaart
het milieu en levert werk op, vindt
Bijlsma dan ook.
Uiteraard blijven de b,edrijven die
verantwoordelijk zijn voor de ver-
vuiling, niet buiten schot. Uit het
vorig jaar uitgekomen rapport Bo-
demsanering Bedrijfsterreinen

Op grond van zijn eigen onderzoek
denkt Bijlsma de komende vijf jaar
de capaciteit van zijn bedrijfzelfs te
verviervoudigen.

MAASTRICHT. , 43-Galerie Artisart, Grote Gracht
Werk van Frans Hollman en No
Postmes. T/m 18/7, open di f^ej
13.30-17.30 uur. Galerie Anny van»
Besselaar, Tafelstraat 6a. Werk v

fiJan Dekker en Leo Huijg. T/m *
Open vr t/m ma van 13-17.30 uur. «
lerie Wanda Reiff, Rechtstraat
Werk van Peter Wehrens en "^Strik. T/m 27/6, open van di t/m
11 17 uur. Bonnefantenmuse" k.Werk van Ray Smith. T/m 6/9. W?^decors Maastrichts aardewerk- f5/7 t/m 4/10. Open di t/m vr 10-17 uw
Galerie Dis, Tafelstraat 28. Werk v
Hans van der Weyden. T/m 28/6. OP*,
wo t/m zo 13-18 uur. Galerie Conté
po, Rechtstraat 96. Recent werk v

Henk van Vessem. T/m 28/6. Open
t/m zo 12-17 uur. Galerie Henn,
Nicolaasstraat 26c. Installatie J*Tonn Prins. T/m 27/6, open wo t/m
16 tot 20 uur. Artifort, Annalaan
Eindexamenwerk ABK Maastric
T/m 27/6, open di t/m vr 10-17 uur.
10-16 uur. Simera-Signe, Bogaard*
straat 40b. Estrecturas Simularg/7
nieuwe Cubaanse kunst. T/m jg
Gouvernement, Limburglaan *
VrouwEnKunst in Afrika. T/m 1' je
open op werkdagen 9-17 uur. Ga' flfAmarna, Rechtstraat 84. 'Kings n.
Africa, what about the queen'. He<ï p
daagse sieraadkunst. T/m 29/8. °P~otdi t/m vr 11-18 uur, za 11-17 uur, do
21 uur. _s

DOOR ROB PETERS

Kritiek in wetenschappelijke bestseller op IRA -proces in Roermond

’Opmerkelijk hoe rechtbank
blunders politie verdoezelde’

Kortgeleden verscheen het kritisch-wetenschappelijke boek 'Du-
bieuze praktijken' van de hand van hoogleraar rechtspsychologie dr
Hans Crombag, verbonden aan de Rijksuniversiteit Limburg en de
psychologen dr P.J. Koppen en professor Willem Wagenaar. Een
boek dat handelt over de gebreken van het Nederlandse rechtssys-
teem en onder andere ook diep ingaat op de rol van de rechter in het
IRA-proces dat verleden jaar speelde in Roermond. De wetenschap-
pers halen flink uit naar politie, staande en zittende magistratuur.

Roermond tot een stellingname te
verleiden mislukte. „Intern vindt
men het hier zonde van de tijd om
terug te komen op een zaak, die is
afgedaan en waarover al zoveel is
geschreven", aldus een woordvoer-
der van justitie in Roermond.

" De van de moord op de Roermondse Markt op twee Australise toeristen IRA-verdachte Gerry
Harte werd na de definitieve vrijspraak op 12 juli 1991 gewoon op straat gezet en voor het ge-
rechtsgebouw door deverzamelde pers bijna onder de voet gelopen Foto: JAN-PAULkuit

IRA, die dacht twee Britse militai-
ren in Roermond te hebben doodge-
schoten, werd een vijftig man sterk
rechercheteam geformeerd. Een
team dat negen maanden lang dag
en nacht werkte aan de oplossing
van de zaak. „En met veel plezier",
zegt een voormalig lid van dit grote
team. Hij kan zich de kritiek achter-
af wel voorstellen. Met name op het
punt van de behandeling van be-
langrijke getuigen. „Dat had profes-
sionelergekund. Desondanks zeg ik
dat er keihard en goed gewerkt is.
Nog steeds ben ik er, ondanks alle
vrijspraken, voor honderd procent
van overtuigd dat de' linkshandige
Gerry Harte samen met (de belang-
rijke IRA-commando) Desmond
Grew (37) de schoten op de Markt
heeft gelost. Achteraf praten is na-
tuurlijk vrij zinloos, want IRA-lid
Grew is eind 1990 in zijn land ver-
moord. Maar de informatie die wij
over hem hadden, was vrij nauw-
keurig, maar tegelijk gevaarlijk
voor een aantal mensen in Belfast,"
herinnert de politieman zich.

ROERMOND - „Neem de IRA-
moorden in Roermond. Daar heeft
de politie door eigen stommiteiten
met de getuigen het bewijs zelf ver-
nietigd."

IÉen citaat van Hans Crombag(s6)
()ver politioneel broddelwerk, een
van de thema's in 'Dubieuzepraktij-
ken.
\Letterlijk staat er over het IRA-pro-Ioes: 'Mede onder druk van de inter-
Ir)ationale belangstelling voor dit
ernstige misdrijf zijn de gemaakte

1blunders niet te verklaren. Wel de
!wijze waarop de rechtbank probeer-
!de op werkelijk opmerkelijke wijze
Idie blunders te verdoezelen en maar
Ite roeien met de riemen dieze had.'
iEen keihard oordeel over de afhan-
Ideling door de rechtbank in Roer-:mond van de geruchtmakende
1moord op twee Australische toeris-
ten door leden van het lerse Repu-
Iblikeinse Leger (IRA).

',Pogingen om over de passages over
het werk van politie en justitieruim
twee jaar na de afschuwelijke dub-
bele moord op 27 mei 1990 op de
Markt in Roermond en bijna een
jaar na de vrijspraak van de ver-
dachten in hoger beroep, het Open-
baar Ministerie of de rechtbank in

De rechtbank in Roermond achtte
het bewijs tegen Harte geleverd
vooral op basis van de getuigenver-
klaringen, maar het hof besliste la-
ter anders. De rol van Grew, zoals
ook ter zitting belicht door officier
mr Laumen, bleef vaag. Overigens,
Harte heeft ook weinig plezier aan
zijn vrijspraak beleefd. Hij wordt
nog steeds gezocht door de militan-
te protestanten in Noord- lerland en
is al enige tijd ondergedoken.

Toch willen Crombag, Koppen en
Wagenaar juist via boosheid en irri-
tatie een open discussie over in hun
ogen- heel wat gebreken van de Ne-
derlandse rechtspraak op gang
brengen. De drie onderzoekers
kwamen na bestudering van heel
wat dossiers tot de conclusie dat
jaarlijks in drie procent van de
strafzaken het echt fout gaat met de
bewijsvoering. Dan heb je het toch
gauw over honderden gevallen per
jaar. Zij vinden vooral het gemak
waarmee tegenstrijdige getuigen-
verklaringen worden gebruikt en
misbruikt, opzienbarend. In de
IRA-zaak speelden getuigen een
hoofdrol omdat deaanklacht in zeer
belangrijke mate op getuigenver-
klaringen was gestoeld. Aanvanke-
lijk*vond de rechtbank in de zaak
Harte (de andere drie werden vrijge-
sproken) die verklaringen voldoen-
de voor een veroordeling. Het Hof
dacht daar later heel anders over.

Opmerkelijk genoeg is de eerste
druk van het wetenschappelijk
werk vrijwel uitverkocht.De schrijvers zelf zetten in hun ver

De auteurs wijzen er ook op dat de
rechtbank desondanks een aantal
elementen uit die verklaringen voor
lief nam en dat terwijl alle getuige-
nissen bij elkaar zoveel leemten
vertoonden dat de conclusie getrok-
ken kon worden dat er wel twee
auto's vol IRA-leden door Roer-

Crombag voegde daar later nog aan
toe: 'Onterechte vrijspraak vinden
wij overigens even erg als een onte-
rechte veroordeling. In feite betreft
dat een extra verwijt aan politie en
justitie. In een aantal gevallen is er
tot vrijspraak geconcludeerd omdat
er weer eens het gebruikelijke brod-
delwerk was geleverd.

Een hard oordeel, waarbij weinig
rekening wordt gehouden met het
feit dat de politie en justitie in Lim-
burg onder zware druk stonden. De
moord was een enorm raadsel. Wei-
nig bruikbare tips, consternatie
alom en zeker geen politieapparaat
dat op dit soort criminele feiten was
berekend. Pas weken later, na de
toevallige aanhouding van leren in
de buurt van Turnhout, kwam er
wat schot in de zaak en werden om
het onderzoek op gang te brengen
foto's van mogelijke daders ver-
spreid en werd een beloning van
een ton uitgeloofd.

antwoording ook wat uitroeptekens
bij hun dikwijls zeer ongezouten
kritiek: 'Er zal ongetwijfeld blijken
dat wij het in een aantal gevallen bij
het verkeerde einde hebben. Dat is
eigenlijk ook niet" zo erg zolang
maar erkend wordt dat wat wij te
zeggen menen te hebben, ernstig
overweging behoeft.'

mond op 27 mei hebben gereden
'Volslagen onbetrouwbaar bewijs
dat nooit tot veroordelingvan Harte
had mogen leiden in Roermond', is
de conclusie van de auteurs.

van een ftoermondse echtpaar dat
vanuit hun woning vlak bij de
Markt in een flits de moordenaars
die in hun auto voorbij reden, ge-
zien hebben, wordt uitvoerig be-
licht. De getuigen die deelnamen
aan diverse (foto)confrontaties spra-
ken elkaar niet alleen regelmatig
tegen maar bleken bovendien de fo-
to's van verdachten, die hen offi-
cieel voorgelegd werden, al gezien
te hebben in de krant.... „Natuurlijk
was dat goed fout en was die her-
kenning nauwelijks nog van waar-
de", geeft de rechercheur toe.

Direct na de 'vergissing' van de

De auteurs gaan in hun boek zeer
diep in op het gebruik van de getui-
gen in het proces. Met name derol

Gerommel

(ADVERTENTIE)

Een Heerlense wethouder die maandenlangzijn
collegeleden in het ongewisse liet over de plannen
van het ABP om het Geleendal te verkopen. Dat

leverde gisteren een geagiteerdeburgemeester van
Heerlen op die maandenlangniet wist wat zijn
wethouder wel wist. En die toen in een enkel

weekeindeals eenrazende rondheide en vergaderde
om voor 7,5 miljoen het Geleendal tekunnen kopen.

Kortom: de Geleendalverhoren bieden een, soms
onthutsende, blik achter de schermen. Niet alleen

vandaag in de hoofdrol: wethouder Hub Savelsbergh

Burgemeester Van Zeil wist maandenlang van niets

Wethouders-solo
in GeleendalzaakDOOR JOOSPHILIPPENS
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Handjevolpelgrims van Rothem naar Meerssen

’Het zijn de processies
van vroeger niet meer’

" Slechts een enkeling volgt de pelgrimage van Rothem naar het sacramentsoctaaf.
Foto: FRITS WIDDERSHOVEN

DOOR JANDIEDEREN zijn nog altijd bezadigd en dat
valt extra op in deze jachtigetijd.Het plein voor de basiliek is in
afwachting van de mensen uit
Rothem. De kermis is wel al
open, maar de muziek is flink
wat decibellen lager dan nor-
maal. De kermisexploitanten
wachten geduldig want er is nau-
welijks publiek. En Sjeng kijkt
alleen maar wat rond.

gryze togen, ook al zon teken
van de verandering. De pel-
grims, allemaal boven de zestig,
sluiten biddend aan. De stratenvan Rothem zijn uitgestorven,
op twee mannen na die nog in de
voortuin aan het werken zijn. Zij
kijken niet eens op maar gaan
noest door met gras knippen en
onkruid wieden. Even verderop
komt nog een meisje aan de
hand van kennelijk haar oma de
stoet versterken. Samen met
oma wil een kind nog wel meelo-
pen.

weesgegroet als zij de kerk bin-
nenschuifelen. Eén lid van de
harmonie gaat mee naar binnen,
de rest keert in vlot marstempo
Rothemwaarts.

lang en de kasteleins en winke-
liers van Meerssen deden goede
zaken. „Man, de week van het
octaaf, dat was een feest," schudt
Sjeng het hoofd, terwyl zowaar
drie kinderen in de draaimolen
zitten en deze langzaam zijn
rondjes begint te draaien. By
nauwelijks hoorbare muziek,
want de dienst in de kerk mag
niet gestoord worden.

voorgaat in de dienst, vraagt zich
in stilte af of het nog wel zin
heeft om door te gaan. „Moet ik
het de harmonie aandoen om
voor een handjevol mensen een
2 km lange tocht te maken, ter-
wijl sommige muzikanten toch
zware instrumenten moeten
meesjouwen," laat hij naderhand
weten.

JJEERSSEN - „Het zijn de pro-
Si sies van vroeger niet meer."Jeng uit Meerssen, een bekend'guur uit het dorp, blikt wee-, oedig in de richting van deindercarrousel. „Man, vroegers Rothem kwam: dat was eenw-ocessae. Honderden pelgrims

e' vlaggen en vaandels, met*'oePen die een beeld droegen
de e6Kn tafereel uitbeeldden, metharmonie voorop en hetWgdenkoor achteraan." Sjeng
van R°° k nog dat de Pelgrimage
som nem naar net sacrament-
avr.laaf ook niet op zaterdag-

ond was, maar op maandag,
ü °eig in de morgen. Voor tien
nen iP de stoet alMeerssen bin-
w . In de afgeladen basiliek
Ecu een Plechtige hoogmis by-
reiv°° nd met minstens 'drie he-
rinir' l"61 veel wierook en belge-
kon en met mdr"kwekkende
de u Za,ng- En na de !ange zit in. Kerk was er kermis. „Een ech-
] ouderwetse kermis. Niet al-ban maar de carro.usel, de rups-
hu* en de Paar kramen die er,g staan," weet Sjeng.
Het
er contrast met vroeger is wel
nr

gSr°ot. Op het moment dat de
W°ifssie uit Rothem moet ver-
ben "' klokslag zes uur, heb-
en n

2lcn welgeteld vijf mannen
de fgen vrouwen verzameld op
Sch ep voor de kerk- Met een
Q unouderklop laat pastoor A.
trekt eg z^n misdienaars ver-

*^Ken. Vier meisjes in lange

Cachet
Als de klokken van de basiliek
voor de tweede keer beginnen teluiden zijn er tussen het beieren
door flarden harmoniemuziek tehoren. Ze zijn in aantocht. De-ken Kirkels van Meerssen, ver-
gezeld van twee echte misdie-naars - twee opgeschoten jon-
gens in rode toog en witte
superplie, de een met een kruis
en de ander met een vaandel -zyn de Rothemenaren een stukje
tegemoet gegaan. Zy' voegen
zich bij de stoet. De deken zelf
met zijn ryzige postuur, gekleedin zwarte toog en witte superplieen, ten teken van zijn waardig-heid, getooid met een bonnet
met rode pluis, geeft nog enigecachet aan de processie.

Harmonie
Op de Klinkenberg staat Ro-
thems Harmonie te wachten om
de kop over te nemen. Samen
met nog zes vrouwen en twee
mannen. Misschien dat er onder-
weg nog een enkeling aanslui-
ting heeft gezocht, maar meer
dan 25 deelnemers zijn er niet
geweest. De harmonie, 38 muzi-
kanten en zes bestuursleden, is
bijna eens zo goed vertegen-
woordigd. Gebeden wordt er
wel, de hele weg tot Meerssen,
maar het is nauwelvjks hoorbaar.
Een rij auto's blijft geduldig ach-
ter de stoet aanrijden tot er na
een bocht in de weg meer over-zicht is. Dan stuiven zij snel
voorbij.

Als de klokken hun alles over-
stemmend gebeier hebben be-
ëindigd is het stil op het plein.De harmonie is bij de hoofdin-gang van de basiliek gearriveerd
en staat op de plaats rust. Dekermismuziek is uit piëteit hele-
maal stil gezet. Slechts enkelen
murmelen nog een onzevader of

Wat wel gebleven is zijn de vlag-
gen. Er is geen gevel in het cen-
trum van Meerssen of er steekt
minstens een vlag schuin naar
voren de nauwe straten in. Maar
hier en daar hangt er tevens een
rij boeken en een schooltas aan
de vlaggestok. Een vorm van
medegebruik die evenzeer aan-
toont dat de tijden wel heel erg
zyn veranderd.

Ruim driekwartier duurt depro-
cessie over eerr afstand die een
stevig doorlopende wandelaar in
minder dan de helft van de tijd
aflegt. Maar ja, processiegang enbijbehorende harmoniemuziek

Octaaf
Neen, dan was het vroeger an-
ders. Toen hadden mensen en
muzikanten het er voor over. En
niet alleen uit Rothem. Uit Beek,
Elsloo, Houthem, Schimmert,
Ulestraten kwamen ze met dui-
zenden in de week van het octaaf
naar Meerssen. De basiliek puil-
de uit, de kermis draaide dagen-

In de basiliek, met zijn indruk-
wekkend interieur, is het verras-
send druk. De meeste banken
zijn zeker voor meer dan de helft
bezet. Maar datkomt omdatveel
mensen uit Meerssen zelf afzon-
derlijk zijn gekomen voor de
avondmis van zeven uur. Met
een bescheiden welkom van de
deken aan de mensen van Ro-
them - 'de dochterparochie is
naar de moederparochie geko-
men; de banden zijn al heel oud'- is er eigenlijk al een einde ge-
komen aan het Rothems aspect
van deze viering. Pastoor Quaed-
vlieg, die samen met de deken

Economische haalbaarheid miljoenenplan nog onduidelijk

Hotel en parkeergarage
in centrum Brunssum

Kaarsjes
" Onder het motto 'wat van-
daag valt, kan de volgende
maand niet meer vallen' liep
het Paradecomité uit Bruns-
sum een tocht door de regen
naar Wittem. De tocht was een
bede om goed weer tijdens de
folkloristische parade volgende
maand. „Van een uur tot drie
uur 's middags hebben we re-
gen gehad. Maar we zijn ge-
woon doorgelopen", zegt Jean-
Pierre Schobben, een van de
deelnemers en secretaris van
schutterij St.-Gregorius de Gro-
te, winnaar van het OLS in
1990. Hij is zeer tevreden over
de verloop van de voettocht.
„Om vier uur hebben we Wittem
bereikt, waar een mis is gehou-
den. We hebben veel kaarsjes
aangestoken. Nee, we zijn heus
niet bang dat het volgende
maand ook regent." Er liepen
ongeveer tachtig mensen mee,
waaronder paradevoorzitter Jo
Cuijpers en wethouder van cul-
tuur Rien de Bruijn.

Carnaval
" Mede door de ruime aan-
dacht voor de parade in de me-
dia mag het vierjaarlijkse eve-
nement in Brunssum zich ook
tot ver buiten deprovinciegren-
zen in een toenemende belang-
stelling verheugen. Bij onze oos-
terburen ligt dat evenwel iets
anders. Een vertegenwoordig-
ster van een krant uit de Duitse
grensstreek vroeg aan parade-
voorzitter Cuijpers ofhet evene-
ment te vergelijken is met car-
naval. Na het zien van een vi-
deo met beelden van de optocht
tijdens een eerdere editie merk-
te zij op dat de bonte stoet haar
veel aan carnaval deed denken.
In Duitslandmoeten ze toch ook
weten dat niet alles wat vér-
kleed over straat gaat per defi-nitie met carnaval heeft te ma'ken...

Sticker
" Over de vertrektijd van de
folkloristische parade op ion-
dag 19 juli bestond enige on-
duidelijkheid. Vertrekken 'de
naar schatting zeventig groe-
pen om 14.30 of om 15 uur. Op
de programmaboekjes en de af-fiches van de parade is abusie-
velijk het tijdstip 15 uur ver-
meld. Omdat het overal conse-
quent was volgehouden opper-
de Cuijpers het idee om de ver-
trektijd van de optocht dan
maar een halfuur later dan (ei-
genlijk) gepland te laten
plaatsvinden. De paradestich-
ting liet ons gisteren weten dat
het kleurrijke gezelschap toch
écht om 14.30 uur vertrekt, eh
geen minuut later. Om die re-
den heeft de organisatie op alle
affiches stickers over de ver-
keerde vertrektijd heen laten
plakken.

Noodzaak
"Kantonrechter mr. Van Op-
pen moest gisteren uitspraak
doen in een 'bijzondere' zaak.
Bijzonder omdat een Kerkrade-
naar zijn auto zonder nood-
zaak had geparkeerd op devluchtstrook van de stadsauto-
weg in Heerlen. ,Jiet is gevaar-
lijk en bovendien verboden. U
bent strafbaar. Maar waarom
stond u daar terwijl er niets
aan de hand was?", vroeg offi-cier van justitie mr. Van Op-
stal aan de verdachte. „Op een
gegeven moment werd ik op de
autoweg gepasseerd door een
collega. Hij maakte een gebaar
dat ik onmiddellijk moest stop-
pen. Ik dacht dat er iets ern-
stigs was gebeurd. Ik parkeerde
de auto op vluchtstrook. Wat
bleek? Mijn collega vroeg of hij
een bepaald onderdeel kon le-
nen. Op dat moment stopte ach-
ter mij een politieauto. En de
agenten hadden geen begrip
voor mijn noodstop", beklaagde
de verdachte zich. Dit verweer
was zó bijzonder dat hij er met
een vermanend vingertje van
de rechter van afkwam.

Mild
" Een 73-jarige bewoner van
de Thorbeckestraat in Heerlen
had zijn auto met twee wielen
op de stoep geparkeerd. ,£>e
stoep is breed genoeg, maar de
weg niet. Als daar een auto
passeert, moet de tegenligger
stoppen," was het verweer van
de bejaarde. De kantonrechter
geloofde de man op zijn woord.
Hij was mild in zijn vonnis:
„Voor deze ene keer krijgt u
geen boete opgelegd."

Uitspraak
" Een Heerlenaar tegen kan-
tonrechter mr. Van Oppen over
de rijstijl van een mede-wegge-
bruiker: ,fiij kwam stoppend
aanrijden..."

Gratis etentje voor schooljeugd
RANSDAAL - Ruim zeshonderd kinderen van de basisscholen in
Ransdaal, Houthem, Schin op Geul, Sibbe, Valkenburg en Vilt krrj-gen vrijdag een gratis etentje aangeboden. Gulle gastheren zijn deeigenaren van 45 hotels en restaurants in het centrum van Valken-
burg. De maaltijd vult de middagpauze van de dag die als 'slotmani-
festatie' van het schooljaar bekend staat.
De slotmanifestatie van de scholen die zijn aangesloten bij de stich-
ting Katholiek Onderwijs Valkenburg e.o. begint om half tien meteen eucharistieviering in de Lievevrouwkerk. Daarna zwermen dekinderen uit voor een rondrit, toneelspel in het openluchttheater,
bezoek aan politie en brandweer, bowlen, zwemmen, werken metmergel, muziekexpressie, bezoek aan gemeentegrot of pretpark. De
afsluiting is na het middageten in het openluchttheater.

Van onze verslaggever Bakker krijgt
geen nieuwe
vergunning

Pro Ecclesia voor oud-kerkmeesters&tw^SsUM ~ Naast het gemeentehuisaan het Lindeplein inft»OetfSUmkomen twee nieuwe gebouwen. Deze complexen
ruimte bieden aan negentig woningen, een hotel en

fage e horeca-, diensten-, ofkantoorfuncties. Een parkeerga-
toekom *er het plein moet ParKeergelegenheid bieden aan de
ê6rnep flëe bewoners van de twee gebouwen. Het huidige
W; ehuis kriJSt er aan de voor- en achterzijde twee circel-'nige uitbreidingen bij. DEN HAAG/BRUNSSUM - Erkens

Bakkerij aan de Bouwbergstraat in
Brunssum krijgt geen nieuwe hin-
derwetvergunning. Dit heeft de
waarnemend voorzitter van de ge-
schillenafdeling van de Raad van
State, mevrouw mr. M. Leijten gis-
teren bekend gemaakt.

De vergunning, die vernieuwing
van het huidige bedrijf mogelijk
maakt, heeft volgens de Raad van
State weinig zin, omdat de bakkerij
over enkele jaren wil verhuizen
naar een naburige industrieterrein
in de gemeente.

De vorige week maandag protes-
teerden omwonenden bij de Raad
van State in Den Haag tegen de ge-
meente Brunssum, die de nieuwe
hinderwetvergunning aanvankelijk
wél wilde verlenen. De omwonen-
denzeggen nu al veel geluidoverlast
te hebben van de bakkerij. Ze vre-
zen dat de overlast door de nieuwe
vergunning alleen nog maar zal toe-
nemen.

Erkens Bakkerij heeft voor de ver-
huizing naar het industrieterrein
een subsidie van 1 miljoen gekre-
gen van het provinciale werkgele-
genheidsfonds. Het bedrijfhoopt de
nieuwe vestiging in 1998 te kunnen
betrekken.

(ADVERTENTIE)— — .
Uhebt

. 'tplan om binnenkort
ook met een nachtploeg

te gaan werken.

Wij regelen
eenflink aantal wakkere

werknemers die dat
voor u gemakkelijk maken.
ir randstad uitzendbureau

punten van een plan voor 'hartje
Brunssum' dat gisteren aan de raad
van die gemeente werd gepresen-
teerd tijdens een informele bijeen-
komst. Het nog zeer schetsmatige
plan is gekozen uit drie verschillen-
de ontwerpen. Het college heeft de
voorkeur uitgesproken voor het
ontwerp dat is ingediend door een
samenwerkingsverband van Muer-
mans, Van der Looy projectmana-
gement, architect Sigmond en aan-
nemersbedrijf Jongen.

Uro.D gemeentehuis, richting
Mar,,} is een gebouw ge-

** Vij v at deels in de daar aanwezi-
>rj er komt te liggen. Aangren-

dat pand komt een tore"ïer, s gebouw met acht verdiepin-

Van de zijde van de raad kwam de
vraag of dit door het college uitver-koren plan wel betaalbaar is. Alleen
al de parkeergarage kost drie mil-
joen gulden. Burgemeester Henk
Riem verklaarde dat het plan vande baan is, als zou blijken dat het fi-
nancieel niet haalbaar is.

% ,
n enkele van de voornaamste

Onderbankennaar
Kroon voor planKern Bingelrade

SfiÜ?BANKEN - Het bestem-
He Pro ■ .Kern Bingelrade is door
nrdei2' mcie Limburg op twee on-

nderK afgekeurd. De gemeente
°ep Danken zal hiertegen in be-

Lte det1an bÜ de Kroon. Het groot-van het plan is wel goedge-wel in' *°dat de gemeente het planue praktijk kan brengen.

f*H Lgekeurde onderdelen betref-
een Perceel aan de Dorpsstraat

Xe gevfn de Eindstraat. In het eer-, °U\vei? wil een bewoner een huis
o De gemeenteraad stemde
v6val B

bouwplan. In het tweede.'Jr, 1^ ât het om een bewoner die
h^dek^ wil uitbreiden en een

ra bedrijfswoning wil bouwen.
L,a.van Onderbanken vindt dat

rHik e oedryfsuitbreiding mo-. grijfSw
m°et zijn, een tweede be-wonlng echter niet.

i e Prt,°Wei °Vlncie heeft laten weten dat
jv^dstr deD°rpsstraat als aan de2jag w aat helemaal niet gebouwd

KheUnic en- Volgens wethouder Jo
v,eslUitp en zal de raad donderdag
n 6l6eri J1ln beroep te gaan tegen de
f 1het h Van de Provincie. Hy zegt
rf^gjnp Dest emmingsplan geen ver-

an als mter OP100?1- omdat het
geheel al is goedgekeurd.

Invulling
De komende maanden gaat de ge-
meente bekijken in welke vorm het
plan ook financieel een kans van
slagen heeft. Veel zal afhangen van
de concrete invulling ervan, zo liet
een woordvoerder van de gemeente
weten. Zo is de komst van het hotel
of het verplaatsen van de biblio-
theek nog lang niet zeker.

Uit de uitleg van gemeentezijdeviel
op te maken dat verwacht wordt dat
dit onderdeel van het centrumplan
in geen geval duurder hoeft uit tevallen dan het negatief saldo dat de
gemeente oorspronkelijk voor de
herinrichting van dat plein had be-
groot. Het gaat hierby' om een kos-
tenpost van ongeveer 5,6 miljoen
gulden.

MAASTRICHT - ANC-hoofdbestuurslid Tony Yengeni (38) uit de West-Kaap spreekt dinsdag 30 juni in het Citycentrum aan de Capucynenstraat
in Maastricht. Thema is de huidige crisis in Zuid-Afrika. Yengeni zalvoornamelijk ingaan op de operatie 'Exit', die op 16 juni in gang is gezetom het apartheidsbewind ten val te brengen. De operatie moet ook leidentot de vorming van een overgangsregering.

ANC-bestuurder naar Maastricht

Eerder gingen de gedachten van het
Brunssumse college uit naar een in-
grijpende aanpassing van de pan-
den aan de overzyde van het ge-
meentehuis. Veel geld zou dan
nodig zijn voor grondverwerving.
In de huidige opzet is dat niet het
geval. Het investeren in juist de an-dere kant van het plein heeft vol-
gens het college tot gevolg datondernemers zoveel gaan zien in de
westzijdevan het Lindeplein, dat er
vanzelf geld in de andere wand van
het plein wordt gestoken.

De ANC-man komt speciaal naar Nederland om twee weken lang in ver-schillende Nederlandse steden het laatste nieuws te melden over deze
operatie. Behalve in Maastricht zal Yengeni ook spreken in zeven anderesteden in het land.

Verkeer
gestremd

Jt"ï'££ADE ~ Het gedeelte van de
Staat erf^traat tussen de Schepen-
VeB 2fi afrit van de Provinciale
"fcQor allJS vanaf maandag 29 juni>band

e verkeer afgesloten. Dit in
lrii-roto met de aanleg van een

KC^nitfu 2aamheden duren waar-usïYai> V* het begin van de

De komende maanden moet er ook
duidelijkheid komen over de gevol-
gen voor het verkeer. De verkeers-
drukte, nu passeren er dagelijks
12.000 voertuigen het Lindeplein,
willen B en W terugbrengen tot
maximaal 5.000 voertuigen dage-
lyks.

Yengeni is regionaal secretaris van het ANC in de West-Kaap en kaderlidvan het ANC. Hij heeft tussen 1987 en 1990 gevangen gezetenvoor zijn
activiteiten voor het ANC.

" Chris Baade en Henk Kastermans zijn zondag gedeco-
reerd met de pauselijke onderscheiding Pro Ecclesia et
Pontifice. Baade en Kastermans zijn beide oud-kerkmees-
ter van de St.-Josephparochie Heerlerbaan die dit weekendhet 75-jarig bestaan vierde.
Chris Baade is tien jaarkoster in de St.-Josephkerk en ver-antwoordelijk voor hetkerkhof. HenkKastermans heeft het
secretariaat binnen de parochie beheerd en is lid (geweest)
van het orgelcomité, de parochieraad en het jubileumcomi-
té.
Op defoto: de oud-kerkmeesters Baade en Kastermans methun echtgenotes en monseigneur Castermans.

Foto: CHRISTA HALBESMA

oostelijke mijnstreek
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Kontakten/Klubs

Porky's Pretpark
g 045 - 22 84 81

Nieuw bij Privé Candy
Penny en Jordana. Tel. 045 " 21 26 16

***Riversideclub***
In Ohé en Laak voor Uw pleziertje en vermaak"

zeer luxe club met spiegelkamers, bubblebad afgeschermd
terras, leuke meisjes, gezellige bar en discrete parking.
A2afslag Echt Ohé en Laak. Dijk 2, Ohé en Laak.
Open v.a. 14.00 t/m 02.00 uur. Weekends gesloten.

Tel. 04755-1854, 100 meter voorbij camping de Maasterp.

Katja's Relax Place

’ 50,- all-in.
Tevens assistente gevraagd. Tel. 045-423608

!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.

Privé en escort
Tel. 045-720916.

Nieuw Escort
Kimberly, snel bij u

thuis of in hotel.
S 045-418606

Vera Privé
Tel. 04754-85818.

BURO GELEEN
Bern, op nivo 046-748768.

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

Peggy Privé en
Escort

Nieuw: Cindy en Marloes
046-374393. Ma-vr. 11.00-

-22.30 u. wo. tot 19 uur.

LYDIA
U krijgt 'n penalty mee!!!

' 2 Lolita's en 4 kampioenen.
Groenstr. 64, Geleen.

346-749662 van 11-23 uur

Monika's escort
Bel dan 045-727854.

Contactburo
Sittard

S 046-523203
Nieuwe inschr. gevr.

Buro Heerlen
adressen, privé en escort.
Nieuwe boys aanw. 045-

-225333, meisje gevr.

Love escort
045-320905

Nieuw
boys voor boys
tel. 045-211391

Even tijd en geen spijt?
Videoclub

een leuke film en nog meer.
Bel eens 045-718067.

Dolce Vita
waagt met spoed voor onze

luxe en romantische club
een jonge, spontane bar-
dame. Tel. 04750-30746.

Angelique
Privé. Tei. 043-639410.

G.G.D.
Geslachtsziek-
tenbestrijding

24 uurs infolijn
Tel. 045-740136

Escort all-in
045-326191
Escort ’ 50,-
Ook fax 045-428856.

U zoekt een betrouwbaar
relaxadres?

Buro Venus
heeft in zijn goed verzorgd
fotoboek ruim 130 dames
welke u graag verwennen.

Ook SM. Bel 04750-28 3 53

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

Een heerlijke
ontsp. massage

voor dames en heren.
Tel. 045-218158

Nieuw!
Privé/Escort

Boys voor Boys
Tel. 045-274587

Daniella
af 10 uur ook zat. en zond.
045-721759 meisje gevr.

Privé Daisy
Hetzelfde als bij de E.K.

Jongens we doen 't nog 'n
keer. Tel. 045-229091.

Nieuw!
Privè/Escort

Chantal, José, Priscilla
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 VVV en Kesselkade.

043-254183

tempo-team
uitzendbureau
HORECA
Catering-medewerkers m/v .
opkorte termijn, voor bedrijfsrestaurants. U valt in
bij extra drukte, ziekte of vakantie. Uw werk is zeer
gevarieerd en bestaat onder meer uit het verzorgen
van snacks en warme maaltijden, counter-uitgiften,
kassadienst en schoonmaakonderhoud. U bent een
gemotiveerdekandidaat. Leeftijd: vanaf 18 jaar.
Een opleiding of ervaring in de horeca is een pre.
Hebt u deze ervaring niet, dan is er de mogelijkheid
een cursus te volgen tot catering-medewerker.
Een verzorgd uiterlijk en klantvriendelijkheid zijn
vereist. Hebt u interesse, neem dan contact met
ons opof kom langs.
Informatie: 046 - 75 61 56, Harry Hollanders
Geleen, Rijksweg Zuid 1a

Bij vonnis van dé rechtbank te Maastricht d.d. 18 juni
1992 zijn de volgende faillissementen:

A. UITGESPROKEN
1. BMX Europe BV, Stationsstraat 7, 6361 BH Nuth.
Rechter-commissaris: mr. J.J. Groen. Curator: mr. J.
FE. Kikken, Amstenraderweg 9, 6431 EH Hoensbroek,
gem. Heerlen, tel. 045-212254. De aan voormelde ven-
nootschap voorlopig verleende surséance van betaling
is ingetrokken (flnr. 14048).

2. P.S. Solowiew, laatstelijk wonende Dir. Cortenstraat
192, 6463 VX Kerkrade, thans zonder bekende woon-
of verblijfplaats, h.o.d.n. Graficom Intereuro Estate,
Verdistraat 8, 6137 RK Sittard. Rechter-commissaris:
mr. J.J. Groen. Curator: mr. C.A.H. Lemmens, Temps-
plein 21-22, 6411 ET Heerlen, tel. 045-719005 (flnr.
14049).
3. Vennootschap naar Belgisch recht VMB BVBA,
Grootestraat 169, 3631 Maas-Mechelen, België, met
een nevenvestiging te 6163 JD Geleen, Burg. Lem-
mensstraat 125-A. Rechter-commissaris: mr. J.J.
Groen. Curator: mr. B.M.J. Devilee, Wilhelminastraat
49, 6131 KM Sittard, tel. 046-524100 (flnr. 14050).

B. OPGEHEVEN
4. Installatiebedrijf Verhoef bv, Lindenlaan 34, Val-
kenburg a/d Geul (flnr. 12985).
5. Adcoro V.0.F., Burg. Lemmensstraat 125, Geleen,
beh. vennoten R. Hompe, v/h Omstraat 9, Bom, thans
Schepen v.d. Holtstraat 14, Roermond en J.J.H. Gerar-
du, v/h A. Printhagenstraat 28, Geleen, thans Rijksweg
Zuid 80-E Geleen (flnr. 13449).

SURSÉANCE
Bij beschikking van de rechtbank te Maastricht d.d. 18
juni 1992 is definitief surséance van betaling verleend
tot 23 oktober 1993 aan: P.G.S. Poort, Huygensstraat
10, 6132 GR Sittard, h.o.d.n. Gateway-Euro-Commu-
nications (rep.nr. 8099/92).

Bij arrest van het gerechtshof te 's-Hertogenbosch d.d.
12 juni 1992 is in staat van faillissement verklaard: JB
Aannemerij BV, Elsstraat 2, 6191 JWBeek L. Rechter-
commissaris: mr. J.J. Groen. Curator: mr. P.J.H. Keu-
lers, Elisabethstraat 14, 6161 GT Geleen, tel.
046-748455 (flnr. 14047).

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

5 000 48 mnd 138.77 14.9 150 95 187
10.000 60 mnd 229,79 14,3 249,77 175
15.000 60 mnd 344,69 14.3 366,84 161
30.000 72 mnd 609,22 14,2 622,29 15.2

Krediet U betaalt Rente vlg. mm tar Theor Rente volgens Theor
limiet per maand per mnd erf laarrente looptijd max tarief loopti|d

11000 220 1.145 14.6% 75mnd. .17,6 85
18 000 360 1145 14.6% 75mnd 17,3 83
25000 500 1.11 14.2% 74 mnd 16,9 82
35 000 700 109 13,9% 72mnd. 16,5 80

> H B'
Voor het verlichten en
aankleden van uw Interieur:

nijssen
interlux
verlichttng-kleinmeubelen-spiegets-
wanddekoraties-accessoires >
Geleen, Rijksweg-Noord 12^^ÉTel. 046-743050

...—ï

Autoverzekering
Waarom
betaalt
u nog
te veel

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

GEURTS ASSURANTIËN
Nieuwstraat 22-24

tel. 045-211668/221090
VELD ASSURANTIËN

Nieuwstraat 116
tel 215458l HOENSBROEK

Fc h# 1
voordeel!

Ondergoed voor mannen die
kwaliteit en pasvormwillen voor
een betaalbare prijs.
100% katoen in 3 kleuren.
s
2"psiTgtet f 19,95
Schiesser®
MV* herenmode
J. KERSTEN "*«De speciaalzaak rSaroleastraat 4 V*V Heerlen J

(ê)
Kinderen zijn de toekomst

HELP KINDEREN
NAAR SCHOOL

Onderwijs werkt. Stichting
Terre des Hommes biedt
kinderen de kans een
zelfstandig bestaan op te
bouwen. Doorkinderen aan
scholing en vakopleidingente
helpen.
In goedeonderw'jsprojekten.

O
terre des hommes
hulp aan kinderen in nood

070-3637940

GIRO 646900

Zomeraktie
Aktie-aanbiedingen

zo lang de voorraad strekt

23 386 SX 25 H 386-40/64 Cache
Desktop met LED Desktop met LED
2 MB RAM 4 MB RAM
Floppy 1,2 MB 5,25" TEAC Floppy 1,2 MB 5,25" TEAC
Floppy 1,44 MB 3,5" TEAC Floppy 1,44 MB 3,5" TEAC
80 MB Harddisk +/- 17 ms 80 MB Harddisk +/- 17 ms
AT BUS Combicontroller met 2s, AT BUS Combicontroller met 2s,
lp en gameport lp en gameport
VGA kaart met 512 kB VGA kaart met 512 kB
14" VGA kleurenmonitor 0.28 14" VGA kleurenmonitor 0.28
1024 x 768 stralingsarm 1024 x 768 stralingsarm
MF II toetsenbord MF II toetsenbord

1 2098,-|1 2448,-
-(2 486-50/256 DX 2 H 486-50/256 Cache >

Desktop met LED Desktop met LED
4 MB RAM 4 MB RAM
Floppy 1,2 MB 5,25" TEAC Floppy 1,2 MB 5,25" TEAC !
Floppy 1,44 MB 3,5" TEAC Floppy 1,44 MB 3,5" TEAC
80 MB Harddisk +/- 17 ms 80 MB Harddisk +/- 17 ms
AT BUS Combicontroller met 2s, AT BUS Combicontroller met 2s,
lp en gameport lp en gameport
VGA kaart met 512 kB VGA kaart met 512 kB
14" VGA kleurenmonitor 0.28 14" VGA kleurenmonitor 0.28
1024 x 768 stralingsarm 1024 x 768 stralingsarm
MF II toetsenbord MF II toetsenbord , '"| 3848,» 1 1 4198. j

De eerste 99 kopers van een van deze aanbiedingen onvangen een leuk kado'

zLÊsSSaL»-, ProSoftWonder «We» Computer
- Eigen servicedienst - Wij spreken Nederlands VddlSBT Stf. 86, D~5 100 ASCIIBt.- Alle prijzen in DM mcl. BTW _ . _,**** m-> ima._+- Wij zorgen voor alle grensdocumenten Tel. 09.49241/030/6- Eventuele zetfouten voorbehouden _

__*_ m*___ M-\ m^Ai- m- P. Naast de zaak is voldoende parkeerruimte F3X. 09.49241/8/6541
J

I

Wij hebben volop werk en kunnen best nog .
een aantal vakmensen gebruiken.
Voor ervaren

SCHILDERS ■
die een goed stuk werk kunnen
leveren, bieden wij op korte termijn
een
" vaste baan met

" een prima salaris
Bel snel voor een afspraak.

BOSGWÊÊÊ--W
Bosch Schildersgroep,
Voltastraat 4, industrieterrein Strijthagen,
Landgraaf, tel. 045-314863*.

l 1.: ... | ALLEEN ALS KINDEREN;
EEN KANS KRUGEN, HEEFTifl^y EEN LAND TOEKOMST.

jtilUi^ 0p he| Mexicaanse platteland zijn het vooral de CTIPUTING
■^^^__, -JÊÊÊF kinderendielijdenonderdebitterearmoede.Stichting nrlvrvflF' lE^ Redt de Kinderen steunt concrete projecten om hun [1f,, Ir oC Al
*^^C J*"***v. 1% levensomstandigheden te verbeteren. Bel voor meer KlliUE'Vv»

' '" ' informatie 070-365 22 50 of stort uw gift op giro 809. giro» 0' I
Jj
i

afl Lm ▼ L^^^^_^^-^_^_^^_^_^i^^_^_^_^^L^_i\^_^^^^^r^_^_^___^_^^_^_^^_^_\ li^^J I
I ■ _W _\^r- B^ 9-W^ ■# <^*Wa^ f lil I'

B"H VW a»Tn bV^bi Br.'.n'iV">s

Enige kenmerken: | >!"!"]^^«] J^^| >] d_\[4Hh>TTh^h7 P
" Indien gewenst, geheel telefonische behandeling. Bedrag in terug te volgens minimum volgens maximum„,,......, handen betalen effektieve jaarrente theor. loopt. effektieve jaarrente theor loop^»x

" Afhandeling bij u thuis of op ons kantoor. 1 1 J
" Meestal kwijtschelding bij overlijden. / 6-000,- ’ 120,- 14,0% 72 mnd. 19,3% 92 mnd

~ ' ,?' ' ... ’ll.OOO,- ’ 220,- 14,0% 72 mnd. 17,8% 86 mnd
" Indien gewenst vrijstelling van aflossing bij ziekte, } 15000- ’ 300,- 14,0% 72 mnd. 17,3% 84 mnd

ongeval, invaliditeit (mits dit meeverzekerd wordt). f 26.000,- ’ 520,- 14,0% 72 mnd. 16,9% 82 mnd.
" ledereen tussen 18 en 72 jaarkan bij ons slagen. ’35.000,- ’ 700,- 14,0% 72 mnd. 16,5% 81 mnd.

" Andere bedragen en looptijden zijn óók mogelijk. | ’50.000,- | ’l.OOO,- | 13,7% | 72 mnd. | 16,5% | 81 mnd^J
" Toetsing en registratie bij BKR in Tiel. ■_—|
" Bij een NVF-lid is het vertrouwd geld lenen. ifcl*!*]k J3_\ ?M
" Meestal kunnen wij dezelfde dag de uitslag op uw t^^

aanvraag melden. Bedrag in terug te . maandbedrag effektieve maandbedrag effektieve_ . . r. | ft- |/k handen betalen in volgens minimum jaarrente volgens maximum jaarrente

" Geen informatie bij werkgever of andere personen. ’ 6.000,- 60 mnd. ’142,- 16,0% ’149,- 18,7%

" Leningen vanaf 1.000,-tot 200.000,-zijn mogelijk ’12.000,- 60 mnd. ’273,- 13,9% ’295,- 17,5%
7n .* D . ~. ' & J ’lB.OOO,- 72 mnd. ’362,- 13,9% , ’3BO,- 16,1%
ZONDER onderpand of borg. J 24000 ?2 mnd J U9% f 49? . IW%

" Gevolmachtigd intermediair. ’35.000,- 84 mnd. ’639,- 13,9% ’651,- 14,7%

B
’50.001,- 84 mnd. ’B7B,- 12,5% ’933,- 14,7%^^

Bedrag in effektieve 120mnd 180 mnd. 240 mnd. B^iW*ml^^T*fcY^Tl
handen . jaarrente term bedr term bedr term.bedr ÉnHiIÉF^BV'iÉÜPV'PV

’ 50.001,- 12,5% ’ 712,- ’ 594,- ’ 544,- BÉH|Upv9"Vw4'ml

’ 60.000,- 12,5% ’ 855,- ’ 713,- ’ 653,- iVHHBWÜI

’ 65.000,- 12,5% ’ 926,- ’ 773,- ’ 708,-

-’ 70.000,- 12,5% ’ 997,- ’ 832,- ’ 762,- |^nPPPPPPP9V7tV|

’ 75.000,- 12,5% ’ 1.068,- ’ 892,- ’ 817,- fl*»H IM I ILHÉ I l^f'-fll l'l*J

’ ’ PHÉÉWHÉPMIKhMHËNPI
’120.000,- 12,5% ’1.710,- ’1.472,- ’1.307,- W+_*Y< I BrX^WTHfj || V
’ 150.000,-1 12,5% | f2.137- | f 1.784,- I f 1.634,-| I

Dinsdag 23 juni 1992 " 16



Kopenhagen
viert feest

’We vergaten te knokken’
’Generaal’ Rinus Michels verliest zijn laatste slag " Op het veld waar

hij verleden week
nog vrolijk
ronddartelde,
maakte Marco van
Basten gisteren een
triest dieptepunt in
zijn carrière mee.

Foto: ANP

KOPENHAGEN - Onmiddellijk na
de beslissende strafschop van Kim
Christofte tegen titelhouder Neder-
land barstte gisteravond het feest-
gedruis los in de straten van de bin-
nenstad en ging op de Dannebrog
de nationale vlag omhoog. Honder-
den voetbalsupporters, die zich ver-
zameld hadden in het koopcentrum
Ströget, maakten op het plein een
hossende rondedans. Toeterende
auto's en uitgelaten jongeren maak-
ten het beeld compleet. Duizenden
Denen, die in Göteborg de wed-
strijd hadden bijgewoond, belden
naar huis met de mededeling dat zij
hun verblijf in Zweden verlengden.
Het gevolg was dat alle telefoonlij-
nen tussen beide landen volledig
geblokkeerd raakten.

GÖTEBORG - Bij het trieste einde van zijn ei-
gen carrière wenste Rinus Michels (nog) niet
stil te staan. De 'Generaal' was te versuft door
de ravage die de Denen in het Nederlandse
kamp hadden aangericht. Aan zijn gezicht was
te zien dat hij had geleden. Michels had van de

ïftd e tot de laatste minuut vol onder spanning gestaan. Totaal
bet 6re spanning dan tegen deDuitsers. „Hitchcock had geen
t^jere thriller kunnen schrijven," zei de coach van Oranje diep
zeieUcUrSesteld. „Het was een knaller van een halve finale, dat
ein5r: Het scenario hield mij en iedereen van het begin tot het
ho» vn he* ongewisse. Zelfs bij de laatste penalty wist ik niete het zou aflopen."

DOOR MARCEL VAN DER KRAAN

Knie-operatie
Henrik Andersen

Verbazing
bij Duitsers

GÖTEBORG - Henrik Andersen,
de 27-jarigeverdediger van FC Köln
en Denemarken zal vrijwel zeker
aan zijn linker knie moeten worden
geopereerd. Coach Richard Möller-
Nielsen vertelde dat zijn verdedi-
ger, die in de 69e minuut vervangen
moest worden na een ongelukkige
botsing met Van Basten, het einde
van de wedstrijd niet had meege-
maakt. „Hij is onmiddellijk naar
een ziekenhuis gebracht. Zijn knie-
blessure is ernstig, het is waar-
schijnlijk dathij meteen geopereerd
zal worden.

GÖTEBORG - De Duitsers rea- j
geerden verbaasd op de Deense
stunt. „Dit had ik niet voor moge-
lijk gehouden", verklaarde Thomas
Hassler. „We hadden helemaal op
Nederland gerekend. We hadden
ook graag tegen Oranje gespeeld.
We hadden tenslotte nog iets goetf
te maken. Niemand moet echter
denken, dat we in de finale even
simpel Denemarken zullen ver-slaan. Het blijft een onberekenbare
ploeg. "
Bondscoach Berti Vogts compli-
menteerde de Deense ploeg uitvoe-
ring. „Ze hebben met een groothart >gespeeld", meende de teamchef.
„Ze hebben verdiend de finale be- ',
reikt. Denemarken speelde wils-
krachtig en geestdriftig. Ik geef ons ,
in de finale een goede kans. De De-
nen hebben tenslotte één dag min-
der om te herstellen van deze slo-
pende wedstrijd."

Randy Barnes
mag ook weer

CHARLESTON - Het Amerikaan-
se rechtsysteem en het sportrecht
zijn opnieuw met elkaar in botsing
gekomen. Na Butch Reynolds be-
sliste een Amerikaanse rechter dat
ook Randy Barnes mag deelnemen
aan de Amerikaanse Olympische
selectie-wedstrijden in New Or-
leans. De wereldrecordhouder ko-
gelstoten (23,12 meter) werd op 6
november van het vorig jaar door
de Internationale atletiekfederatie
(lAAF) voor twee jaar geschorst. De
24-jarige Barnes, die zilver had ge-
wonnen bij de Spelen van Seoel,
was in augustus positief bevonden
bij een dopingcontrole in Malmö.

ken. Wij waren favoriet, moesten en
zouden de finale halen. De Denen
hadden niets te verliezen. Elke wed-
strijd die ze goed doorkwamen was
meegenomen. Tegen Frankrijk
bleek overigens al dat ze ook uitste-
kend konden voetballen."

W u jf2ei dat hij zijn spelers voor-heen? gewaarschuwd voor de
sPe]pr vechtersmentaliteit. „De
<Uar s van Nederland dachten
everi teëen dat ze dit karweitje wel
Sen uf6* aHeen goed voetbal kon-
Nach r̂en' Dat was dus verkeerd
«eej ~nt- °e eerste helft was daarom

tjletj enen hadden het beter begre-
V°nd Michels- »ZiJ knokten

6jjn nste voor wat ze waard waren,

froei " e duels wonnen zij, dan
e rn^t a^S team in de wedstrijd. In

gena nela ik een aantal wijzigin-Vera^gebracht. Ik heb de dekkingl^cterd en ik heb Kieft erin ge-

Teleurgesteld in bepaalde kopstuk-
ken van Oranje zei Michels niet te
zijn. Marco van Basten werd vier
jaar geleden topscorer van het toer-
nooi, dit keer gaat hij zonder één
schamele treffer naar huis. Michels:
„Er zijn twee Van Bastens. De éne
is de Van Basten die uit is op doel-
punten en de andere is de Van Bas-
ten die in dienst van het team
speelt. Helaas hebben we de eerste
niet gezien, ten aanzien van de
tweede blijf ik volhouden dat hij
een uitstekend toernooi heeft ge-
speeld. lets verwijten kan ik hem
niet. Tegen Denemarken heeft hij
geen kans gehad. Helaas..."

(2-2 r'and-Denemarken 2-2 n.v.
str ', I_2). Denemarken wint na
B «schoppen. 6. Larsen 0-1, 23.
R rgtcamp 1-1, 33. Larsen 1-2, 86.
maniard 2"2- Strafschoppen: Koe-
stom ' Larsen !-l. Van Basten ge-
El« Povlsen 1-2, Bergkamp 2-2,
W:,ru P 2-3, Rijkaard 3-3, Vilfort 3-4,
Sch "lge 4"4- Christofte 4-5.
(Snif, srecnter: Soriano Aladren
kaart' J!oescn°uwers: 37.450. Gele
Vert "Ükaard, Andersen.
lerland: van Breukelen, Van
Kieftï n' Koem a". De Boer (46.
te,. ,' Rykaard, Bergkamp, Wou-
t, s. Witschge, Gullit, Van Basten,(115. Van't Schip).
bacifWarken: Schmeichel, Sive-
'69 r. o'sen' Piechnik, Andersen
Ch. Vilfort, Jensen,
Hn,lstofte, Larsen, Povlsen, Lau-K^P(57. Elstrup).

'N k' n de hoop dat ik iets teweeg
e'ft«,Unnen brengen- De tweedeJoej, as gelukkig een stukbeter en

%■ .j
e kort voor tijd gelijk maak-

Vferacht ik dat we de winnender °ok nog wel zouden maken."

De Deense coach Richard Möller
Nielsen zei dolgelukkig te zijn met
het bereiken van de finale, maar zei
tegelijkertijd met weemoed af-
scheid te nemen van Nederland. „In
mijn ogen blijft het één van de bes-
te teams ter wereld. Dank zij Neder-
land heeft het Europees kampioen-
schap afgelopen week ook een ge-
weldige opleving gekend. Voor het
voetbal en het toernooi zelf is het
doodzonde dat Nederland eruit
ligt," aldus Möller Nielsen.

Brallend
Henrik Larsen, de man die in totaal
driekeer scoorde (twee maal in ge-
wone speeltijd en éénmaal in de
strafschoppenserie), kwam zingend
en brallend van geluk uit de kleed-
kamer. Wel twaalfkeer vertelde hij
voor elke microfoon die hem onderzn neus werd geduwd, dat hij de
Deense droom nauwelijkskon gelo-
ven. „Laat iemand mij wakker ma-
ken, dit is te mooi om waar te zijn.
Nederlandverslaan in de halve fina-
le van het Europees kampioen-
schap is iets waar je als speler van
een klein landje nooit aan durft te
denken," aldus Larsen.

De held van Denemarken gaf eerlijk
toe tot het laatste moment te heb-
ben gewanhoopt. „Twee keer een
voorsprong verspelen betekent
doorgaans een geweldige morele
dreun. In de verlenging waren we
bovendien helemaal leeg. De krach-
ten waren volledig weggevloeid.
Maar gelukkigbleek Nederland ook
niet helemaal fris meer."

ek in cijfers

Kwelling
Wcjro heidende bondscoach kwam
% i^en uit- De verlenging werd
sle K^,elling. net als het gehele eer-
at wP

ljf »Toch dacht ik steeds
N"en ifr bi^na waren- De Denen

icW ?ot' sommigen van hen
'"oe nie* eens meer lopen, zo
ÏMjjk aren ze. Bij ons liepen er nau-

'gen Vermoeide jongens rond.s miJ was er niemand in deSet en>"
Nl\VeHarken heeft tegen alle voet-

'?ernJe H6n ln de finale Behaald- Het
Kereidi kortste en slechtste voor-
i l Elc f van alle deelnemers aan
* mee ichels: »Het bewijst eens
(hSeliM, e weimë waarde je aan
r§ hi u voorbereidende weken

ëgev n" Maar net meest door-ns is ende voor het Deense suc-
l6l al Waarsch«nlijk het feit dat

's be„s underdog aan het toernooi
% gg°nnen. Nederland had metweldige prestatiedruk te ma-

-~-mm-__^__mm_+_é__iLi_t_\_ï_M

jSfi^NALES
Meflandntsland 2"3

"-Denemarken 2-2 n.v.
t\., Denemarken w.n.s.

Vv>>^
u Denemarken

Larsen zei amper te kunnen begrij-
pen dat uitgerekend Marco van Bas-
ten vanaf elf meter faalde. „Het is
een bewijs dat ook hij geen machi-
ne is. Hij blijft voor mij één van de
beste spitsen van het toernooi. Je
mag het ook de klasse van Peter
Schmeichel noemen. Nou ja, het
kan me geen zak schelen ook. We
zitten in de finale en hoe we die be-
reikt hebben dat ben ik morgen-
vroeg toch vergeten...."

Nederland speelt titel
in handen van Mannschaft

zich steeds nadrukkelijker aan, van
een echte race tegen de klok was
zelfs geen sprake meer. De tweede
helft stond voor Denemarken welis-
waar in het teken van overleven,
uitgespeelde scoringskansen kreeg
het Nederlands elftal echter nim-
mer. Toen feitelijk iedereen zich al
had neergelegd bij de stunt van het
toernooi, kwam per toeval voor de
voet van Frank Rijkaard en leek
Oranje toch nog via de nooduitgang
te ontsnappen.

DOOR ALBERT GEESINGj^___^
(ADVERTENTIE)

U overweegt
om in de bouwvak uw

machinepark eenpreventieve
onderhoudsbeurt te geven.

Wij zorgen voor
all-round monteurs

die hun vakantie alachter
derug hebben.

ir randstad uitzendbureau

profijt van het fiasco dat Oranje
zichzelf bezorgde.

■röTEBORG - De kater was enorm, de ontred-
ering amper te beschrijven. Op de tribunes en
p de groene grasmat van Ullevi. Uitgerekend
p het moment dat het Nederlands elftal hem
et hardst nodig had, liet Marco van Basten
ek. Als enige van de tien zag de onomstreden

nummer 9 van Europa na 120 minuten voetbal geen kans van-
af elf meter raak te schieten. Doelman Peter Schmeichel stop-
te de strafschop van Van Basten.

ex-PSV'ér Povlsen zetten de toon.
Oranje mocht Kim Vilfort en de
Spaanse scheidsrechter Aladren
zelfs op zn blote knieën danken,
dat detitelfavoriet al niet halverwe-
ge de reis naar Amsterdam kon on-
dernemen. Nu bleef de schade be-
perkt tot de 1-2van andermaal Hen-
rik Larsen. Op dat moment had Jan
Wouters al tenminste geel verdiend
(zijn tweede) en ontsnapte Ronald
Koeman op slag van rust aan een
rode kaart na een overtreding op
Povlsen.

Moed
De Denen - op dat moment al zon-
der de zwaar aan zn knie gebles-
seerde Henrik Andersen - waren
stuk voot stuk aan het eind van hun
latijn en zouden een verlenging niet
meer overleven. De schijn bedroog
ook dit keer. In de extra speeltijd
schraapten de Denen alle moed
bijeen en moesten zij diep in hun
krachtenreservoir tasten om niét
van de baan te gaan. Oranje verging
het geen haar beter, zodat straf-
schoppen uiteindelijk de beslissing
moesten brengen.

De Rembrandt die de torenhoge fa-
voriet nog in de eerste helft tegen
de Duitsers op de grasmat zou heb-
ben gelégd, was dit keer een slechte
kopie van Picasso. Lichtzinnig als
een juriiorenploeg vergat Oranje al-
le elementaire beginselen van voet-
bal op dit niveau. De regerend kam-
pioen speelde in een slakkentempo,
miste elke vorm van concentratie
en beging slordigheden, die vroe-
gen om een fikse afstraffing.
Wie gedacht zou hebben dat het Ne-
derlands elftal meteen na Henrik
Larsens vroege treffer klaarwakker
zou zijn en de zaken snel recht zou
trekken, kwam bedrogen uit. De
ploeg bleef volharden in het trage
en steriotiepe spel. Voorin bleef het
trio Gullit-Van Basten-Roy onzicht-
baar, op links schutterde De Boer
als een debutant. De Ajacied droeg
er in niet geringe mate toe bij dat de
verdediging lekte als een vergiet.

Favoriet

Het zwalkende Oranje, waarin hal-
verwege De Boer was vervangen
door een extra spits (Kieft), riep
weer herinneringen op aan de bijna
volledig mislukte serie kwalificatie-
duels. De ploeg was amper vooruit
te branden en maakte ook van de
tweede helft een ware martelgang.
Oranje moest spitsroeden lopen.
Gaandeweg kregen ook de Neder-
landse supportersvloot steeds meer
waardering voor de volijverige De-
nen, die joegen op elke bal en de
aanvoer vanuit de Nederlandse de-
fensie steeds tijdig neutraliseerden.

Oranje balanceerde nog steeds op"
de rand, maar meende stellig in
Hans van Breukelen de reddende
engel te hebben. Twee keer was dé
PSV'er er heel dicht bij, toucheerde
hij de bal bij de strafschoppen van
Henrik Larsen en Flemming Po-
vlsen, maar kon hij tussendoor wel
door de grond gaan toen Marco van
Basten de bal niet tegen het net
kreeg. Tot ieders verbazing viel
Oranje van zn voetstuk en speelde
het daarmee dé Europese titel in
handen van wereldkampioen Duits-
land. Dat is nog het meest frustre-
rend.

Als laatste van de tien zorgde Kim
Vilfort voor de bizarre ontknoping
en ontliep Oranje daarmee zijn ver-
diende straf niet. Na de prachtige
overwinning op de Duitsers om-
hoog geschreven als de smaakma-
ker en toekomstige kampioen in
Zweden, was de titelhouder gister-
avond voer voor psychologen. Van
de eerste tot de laatste minuut.

Het Nederlands elftal liep nog metzn hoofd in de wolken, had kenne-
lijk niets geleerd van een eerdere
ervaring die de Sovjetunie bij het
WK '86 opliep en gedroeg zich als
een dilettant. Geen coach of speler
had er vooraf ook maar in de verste
verte rekening mee gehouden dat

de Deense underdog een blokkade
zou kunnen vormen op weg naar de
droomfinale tussen Nederland en
Duitsland. Die hoerastemming
werd de titelhouder in Gotenburg
fataal.
Het was je reinste hoogmoed en
daarvoor betaalt Oranje terecht de
rekening. Captain Dreadlock en zijn
mannen verzaakten in Ullevi op alle
fronten en leverde een absolute
wanprestatie. Zeker voor een ploeg,
die gezegend is met zoveel indivi-
duele kwaliteit, maar waarvan gis-
teravond niets te was zien. Net als
de Duitsers later op de avond lach-
ten de Denen - die eerder Frankrijk
en Engeland naar huis stuurden - in
hun vuistje en trokken zij optimaal

TOok de treffer van Dennis Berg-
kamp veranderde het beeld van de
wedstrijd. De vlijmscherp counte-
rende Denen, veelal via Laudrup en

Ondergang
De ondergang van Oranje diende
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FRANS
DREISSEN

Toegewijd

veren. Ze heeft karakter, is altijd
bereid om hard te werken en om te

Jackie Joyner is een wonderlijk
specimen van veelzijdigheid. Een
begenadigd atlete. Gezegend met
snelheid en kracht, uithoudingsver-
mogen en concentratie. Ze is inmid-
dels dertig jaar, maar nog even fri-
vool en fanatiek als vijftien jaar
geleden. „Ik hoef haar nooit te moti-

De start van de olympische selectie-
wedstrijd in New Orleans verliep
redelijk voorspoedig voor JJK,
zoals Jackie Joyner-Kerseekortweg
wordt genoemd. Met een minimale
inspanning op dezevenkamp kwali-
ficeerde ze zich voor Barcelona.
Jackie Joyner bekommerde zich
nauwelijks om de slaapwandeling
op de afsluitende 800 meter (2.32
minuten) en de eindscore van 6695
punten, haar slechtste totaal sinds
1985. „Hoofdzaak was om heel en
gezond te blijven", sprak de wereld-
recordhoudster luchtigjes.

Heel even gingen de gedachten nog
terug naar de WK van Tokio, toen

Toen afgelopen weekeinde een ze-
venkampster geblesseerd afhaakte,
was Joyner opnieuw geschokt. Op
de 200 meter spookten wederom de
beelden van Tokio door haar hoofd.
„Ik raakte heel even uit balans".
Daarnaast kreeg ze problemen met
haar linkervoet tijdens het versprin-
gen. „Het is misschien de stress, die
mij parten speelt. Ik wil soms te
veel. Ik verg het uiterste van mijn
lichaam en ben wellicht te eerzuch-
tig. Dat zit nu eenmaal in mijn
bloed".

Jackie Joyner heeft de zevenkamp
tot religie verheven. Ze is een per-
fectioniste. Ze speelt met de spieren
en met haar tegenstanders. Maar af-
gelopen weekeinde vocht 'het een-
voudige meisje uit het getto van
East St. Louis' vooral tegen zichzelf

Hard werken en veel geduld. Jackie
Joyner is een toegewijd professio-
nal. Ze voelt zich nooit verheven
boven anderen. „In mijn hart ben ik
nog steeds dat gewone meisje uit
East St. Louis". Jackie Joyner
groeide op in de goot, leerde vech-
ten tegen de kansloosheid en was
uiteindelijk het zekere lot van een
armoedig bestaan te snel af. „Mijn
doel is altijd mezelf te verbeteren.
Ik ben nooit tevreden".

In Barcelona gloort goud op de ze-
venkamp en op haar meest excel-
lente onderdeel, het verspringen.
„Het is een kwestie van: 'get into
the groove'. Als de stukjes van de
puzzel goed vallen zit er wellicht
ook een wereldrecord in".

Na de spelen gelast Jackie Joyner,
schoonzus van de al even vermaar-
deFlorence Griffith, een babypauze
in. „Ik heb het er onlangs nog met
Heike Drechsler .over gehad. Zij
heeft ook een poosje de atletiek
vaarwel gezegd om moeder te wor-
den". Maar in 1996 wil Jackie Joy-
ner opnieuw een gooi doen naar
olympisch goud in Atlanta. „Ik zie
het als de ultieme uitdaging om op
34-jarige leeftijd nog een keer te be-
wijzen dat ik een wereldtopper kan
zijn. Ik blijf altijd knokken en geef
nooit op. Dat zit nu eenmaal in mijn
bloed".

Van onze verslaggever

schermd om zijn training te faf*gVelijk kunnen afwerken. Zijn f
ending story' houdt al dagenA»*^ka in de ban. Reynolds is 'hea'JJinews' op de televisie en zijn a..jjjl
vult dagelijks de belangr%-
sportkolommen in de Amerik3

kranten.

Politiebescherming
voor Butch Reynolds

Amerikanen zijn drama Carl Lewis al vergelen

per Reynolds, die het waagde om
bij de allerhoogste Amerikaanse
rechtsinstantie zijn gelijk te halen.

# De ogen van sportminnend Nederland
zijn dezer dagenvooral gericht op het Euro-
pees kampioenschap voetbal in Zweden.
Voor een vijftiental basisscholieren uit
Hulsberg stond het afgelopen weekeinde
echter vooral in het teken van de atletiek. In
Eindhoven vertegenwoordigden de jongens,
als Limburgs kampioen, onze provincie bij
de nationale titelstrijd voor basisscholen.

En met succes! Na een enerverende strijd
legde de ploeg beslag op de gouden medail-
le. Na terugkeer in Hulsberg konden trots
de bekers en medailles aan defotograaf ge-
toond worden. Het was sowieso een Lim-
burgs feestje in Eindhoven, want via de
basisschool uit Herkenbosch ging ook de ti-
tel bij de meisjes naar Limburg.

Foto: KLAUS TUMMERS

Lou Macari in
beklaagdenbank
WINCHESTER - De vroegere
Schotse voetbalinternational
Lou Macari staat in Winchester
terecht op beschuldiging van be-
lastingontduiking. Als manager
van Swindon Town zou hij sa-
men met twee bestuursleden vijf
jaar lang illegale betalingen heb-
ben gedaan aan voetballers.

MOSKOU - Irma Privalova
heeft bij de nationale titelstrijd
van het GOS het Europees re-
cord op de 100 meter geëve-
naard. De oud-wereldkampioene
indoor (1991) kwam in de finale
uit op een tijd van 10,81 secon-
den. Negen jaar geleden liep de
Duitse Marlies Göhr dezelfde
Europese toptijd. De prestatie
van Privalova kwam tot stand bij
de maximaal toegestane rug-
wind van 2,0 meter per seconde.
Het wereldrecord (10,49) staat
sinds juli 1988 op naam van de
Amerikaanse Florence Griffith-
Joyner.

Evenaring
Europees
sprintrecord

NEW ORLEANS - Het schandaal
Butch Reynolds heeft het drama
Carl Lewis volledig overschaduwd
in Amerika. Twee dagen na de fina-
le is iedereen de niet alledaagse
olympische 100 meter knock-out
van wereldrecordhouder CarlLewis
weer lang vergeten. Er kraait geen
haan meer naar. Alle aandacht gaat
uit naar die verdomde 400 meterlo-

Hulp

Het eerste weekeinde van de trials
was er één vol /drama en emotie.
Carl Lewis zegt echter geen kater te
hebben overgehouden aan de zesde
plaats in de 100 meterfinale. „Ik ben
vaak kampioen geweesten dat bete-
kent ook dat je tegen verlies moet
kunnen". 'Going, going, gone'. Le-
wis keek gisteren met slechts drie
woorden terug op zijn mislukte mis-
sie. „Ik kijk liever vooruit. Naar het
verspringen en de 200 meter".

Reynolds, die met de hulp
rechter een startbewijs bij de
afdwong, is bij de atleten tot P ,3
na non grata verklaard. „Wl)' flei
leten zitten vast op een cm"" ld
achtbaan. We maken ons diep J
rust en weten nog steeds niet >|
wij aan toe zijn. Maandenlang gtf
ben we naar dit toernooi toege^ A

en dan moet de start vanwei J
dwaas een x-aantal keren el\uitgesteld. Is dit nou een spor\r0ff
een politiek toernooi?". -400-meterconcurrent Steve "zich hardop af.

Reynolds blijft echterkoel otïdL^
le consternatie. „Andere at A
kunnen straks profiteren van w
heb bereikt. Ze moeten duS -p'
zeuren, maar gewoon hardloP^rReynolds, vanwege een -^0

ü̂gii;
vertreding geschorst tot H a è
tus dit jaar, zegt goede ti°*|ij
Barcelona te hebben. „En ais x
lOC me straks dwarszit, dan B jj
gewoon weer een juridischêe jf
aan", aldus het enfant terrible^vandaag als er tenminste niets-.fl *tussenkomt, voor het eerst
startblokken klimt. v

Terwijl Lewis zich in allerust voor-
bereidt op wat komen gaat, moest
Butch Reynolds door een kordon
politie-agenten worden afge-

Lewis heeft zich na de verbluffende
sprong van Mike Powell vorig jaar
(8.95 meter), die een einde maakte
aan een ongeslagen serie van 65
overwinning, intenser dan ooit met
de zandbak beziggehouden. „Ik ben
betervoorbereid op het verspringen
dan vorig jaar in Tokio. De concur-
rentie is gewaarschuwd".

biljarten

honkbal

Poule 11
Matchpoint-Vriendenkring5-2 .
DJB-de Keizer . 3-4
de Treffers-Gebr. Hoflke 0-7
Poule 12
deKeizer-Matchpoint 2-5
DJB-Cebusta 3-4
St Bavo-ABC 7-0
Poule 13
deKeizer-Eikhagen 5-2
St Bavo-Matchpoint 5-2

Overgangsklasse
Ridderkerk-All Stars 6-10
Cardinals-Schiedam 3-18
DVS-Red Caps 8-8
Spijkenisse-Gophers 6-7
Eerste klasse
Starlights-Orioles 11-12
Mustangs-Phantoms 5-12
C.Meppers-Bullfighters 6-5
Geldrop-Cheetahs 20-3
Tweede klasse
Samacols-Gemert 7-3
Stealers-Maastricht 6-2

softbal
Hoofdklasse
Zwijndrecht-Gophers 3-1/14-3
Ducks-Cardinals 6-0/11-1
Eerste klasse
Starlights-Nuenen 12-7
Knuppelaars-All in 7-6
Maastricht-Samacols 1-14
Black Wings-HBS 8-13
Samacols-All in 7-1
Tweede klasse
Gemert-Cheetahs 23-4

Poule 1
Societeit-Volkshuis 2-5
Matchpoint-Quick 2-5
Wilza-Maasband 2-5
Poule 2
Volkshuis-Matchpoint 7-0
Schaesberg-de Keizer 5-2
NietKlossen-BBC 2-5
Poule 3
HGK-'t Kempke 3-4
Ëikeboom-Sanderbout 3-4
't Jachthoes-de Statie 3-4
Poule 4
de Statie-de Oase 3-4
Sanderbout-de Baandert 0-7
Benelux-Societeit 5-2
Poule 5
Brouwerswapen-deOase 2-5
Volkshuis-HGK 7-0
Poule 6
de Oase-Brouwerswapen 0-7
'tKempke-Eikeboom 0-7
de Statie-'tt Heukske 2-5
Poule 7
deBaandert-'t Heukske 0-7
'tKempke-Eikeboom 2-5
Volkshuis-Brouwerswapen2-5
Poule 8
Eikeboom-Volkshuis 7-0
Lindenheuvel-'tKempke 5-2
de Statie-GONA 5-2
Poule 9
Waubach-Niet klossen 0-7
Op 't Kantje-ABC 5-2
Brouwerswapen-OHVZ 0-7
Poule 10
deKeizer-Op 'tKantje 2-5
Matchpoint-DJB 2-5
Weustenrade-St Bavo 2-5

" Jackie Joyner tijdens de Amerikaanse atletiekkampioenschappen op haar meest faX>°"^\.discipline, het verspringen. Foto:

(ADVERTENTIE)

,eBCBY,ci lEGGINGSTOF A
7.J« r«» RKATOENrMET \Z^ ,„W ~

■ ~«/-*rkT BEDRU*** _ a 150cmbreed tricotkatoen "et 5/b

GROPJr.IUICWT VISCOSE 150 cm breed ve|e soorten in vn, lycra
,bedrukt met felle

UNIPOPLIN ASSORTIMENT VIbW NE uni en bedrukt bedrukt en iacquard A

W\\> ENVISCOSE UNI-BLOUSE- MOUSSE Normale pn,s 24,95 Norma
,e Pn,s 24,95

V u d STOFFEN lsocmbreed
W 150cm breed enorme sortering" <v
t heel veel kleuren ve le kleuren en Normale pnis t °^3 - # Q E

Normale prijs 14,95 kwaliteiten /* Kl 15f- P* Nu '" 'fc> Normalepnisl4,VD _
A 10.-p.^r. Nu ■**I l_____

F 3 - omtr Nus#- P-*- N" 'j'lJlJ 7~ 1TTeWkte I

t 150 cm breed U0cmbreed, in katoen
Qcm breed LhitteTendê soepele \| J"< J '-i .^Fkatoen/linnen en polyester/katoenen ' ent zomerkwaliteit, kwaliteit \ M _\%\ -Amum, viscose, zowel un. als Pg„ dessins . nieuwste dessins M j\ '± W M

W^ ruiten en strepen bedrukt Normale prijs 14,95 Normale prijs 24,9 b JMIMMBMMK.Normale pn|S 14,95 Normale pnp 14,9 b Norma EV^1 A ~ |j m m p.mtr. Iflßl Ik^ J_\k. - O . , Nu I ü/- P-' Nu 1 P II fil NKS - nmtr Nuö/" P-"M A . HBHHlllir4i

’Mijn doel is altijd mezelf te verbeteren; ik ben nooit tevreden’

Jackie Joyner verheft
zevenkamp tot religie

vechten", meent echtgenoot en trai-
ner Bob Kersee.

Kampioenen uit Hulsberg

en tegen de verzengende hitte. Jac-
kie Joyner hing regelmatig aan het
infuus, omdat de warmte haar
krachten sloopte. „Het waren twee
moeilijke dagen, met ups en downs.
Maar ik ben opgelucht. De eerste
klus zit erop. Nu kan ik me met een
gerust gevoel op het verspringen en
de 100 meter horden concentreren".

een hamstringblessure (opgelopen
tijdens het verspringen) haar gou-
den zevenkampdroom wreed ver-
stoorde. Joyner viel halverwege de
200 meter en moest de meerkamp
staken. Ze ervoer dat als een bittere
nederlaag. „Na Tokio heb ik het
moeilijk gehad. Mijn comeback was
meer een mentale dan een fysieke
strijd. Ik had voortdurend flash-
backs. Ik zag me steeds weer vallen
en was geremd tijdens de training".

NEW ORLEANS - Vorig jaar moest de gekwetste Jackie Joy-
ner lijdzaam toezien hoe de Duitse Sabine Braun zevenkamp-
goud won tijdens de WK in Tokio. „Op een gegeven moment
zag ik haar dat wijsvingertje in de lucht steken. Toen heb ik
me heilig voorgenomen om me door niemand meer iets te la-
ten afpakken". Het gebaar van Braun heeft Jackie Joyner ge-
frustreerd en nog verbetener gemaakt. De meest veelzijdige en
beste allroundatlete van deze eeuw is vastberaden om in Bar-
celona te laten zien wie de ware kampioen is. „Ik gavoor goud
op de zevenkamp en het verspringen en ik wil minimaal nog
brons op de 100 horden", laat ze strijdlustigweten.

Limburgs dagblad sport



| gOTEBORG - Ruud Gullit sprak na afloop van Nederland-
r s tn^marken nog redelijk positieve woorden. Ondanks de uit-
"ve f ing' "^J kunnen met opgeheven hoofd het toernooi

' dat ten' hebben het beste voetbal gespeeld. Het verwijt
1 jr

l We er niets aan hebben gedaan kan niemand ons maken,
et is doodzonde dat we eruit liggen. De strafschoppen warent een loterij."

Politie blij
met vertrek
Oranje-fans
GÖTEBORG - De politie vai
Göteborg is blij met de uitscha
keling van Nederland. Als eer
berg zagen de autoriteiten op te
gen een herhaling van Neder
land-Duitsland. „We haddei
extra troepen klaar staan, wi,
hebben geleerd van onze fouten
maar toch vreesden we een her
haling", verklaarde woordvoer
der Wiss na afloop van Neder
land-Denemarken.
Wiss doelde daarbij op de onge
regeldheden vorige week don
derdag voor en na de wedstrjjc
toen Duitse supporters de con
frontatie zochten met de Neder
landse fans. Daarbij vielen '15
arrestaties. In het centrum var
Göteborg werd voor tienduiz^n
den guldens schade aangericht.

De stad Göteborg was gister
avond echter verdrietig. „We ver
liezen veel vrienden, want d«
Hollanders moeten naar huis"
luidde het standpunt van de lo
kale bevolking.

Een groot compliment voor he
Oranjeleger dat de harten van dt
Zweden heeft veroverd tijden;
het verblijf van twee weken ir
Göteborg.

Fysiotherapeut
redt Zweed

Massale arrestaties
STOCKHOLM - De politie van Stockholm heeft in denacht van zon
dag op maandag volgens het Zweedse persbureau TT 190 relschop
pers gearresteerd. Hoofdzakelijk jongeren met de Zweedse nationali
teit. Maandagmorgen bevonden 150 zich nog in verzekerde bewaring.

VARBERG - Rob Ouderland
fysiotherapeut van het Neder
lands elftal, heeft zondag het le
ven gered van een 20-jarigt
Zweed. De man werd tijdens hei
zwemmen met twee vrienden ir
het Kattegat, vlakbij het hote
waar Oranje verblijft, verrasi
door een sterke onderstroom.

Twee Nederlanders brachten d«
Scandinaviërs op het droge .er
riepen Ouderland te hulp. Mei
reanimatie en hartmassage wek
te Ouderland de 20-jarige Zjveec
weer tot leven op. „Klinisch wa;
hij al dood", vertelde gistecmor
gen een opgeluchte Ouderland
„Het schijnt weer goed met hen
te gaan."

D n Breukelen had wel verwijten.
de

, oelman verweet zichzelf dat hijpatste strafschop niet had ge-
«*n L wist dat die Christofte na
lerh i

e aanloop altijd in de rech-
te £♦ scniet Ik heb het me alleen
steld gerealiseerd. Ik ben teleurge-

-1 heb een leeg gevoel. Onbe-
j5u j. ?IJn We na de overwinning op
■toet Hnd- al te veel bezig geweest
ty fle finale. Daardoor speelden
rUst

ee
t
n slechte eerste helft. Na de

öaan n de Denen °P instorten.
reri ,, an hadden we moeten profite-

Mleoh* gelen: "Het was gewoon een
PÜn w WedstriJd. De eerste helft

zat o nog goed weggekomen. Er
We ien enkel verband in het team.

|niet en net verlies daarom ook
»lerieraan Van Basten ophangen.

sen vv n an een strafscnop mis-
Eöirv' ,e hebben het vanavond alst^ ,0eg laten liggen."

' R
zijn oer had geen verklaring voor■ rast akke spel. „Ik was niet ver-
stondVw het feit dat ik in de basis
?e y_7' Helaas heb ik er een hopelo-

| men C
t striJd van gemaakt. Volko-; gewi tefecht werd ik in de rusti voeliseld- Ik snap er niets van. Ik

' Hen v me vanavond zeer ontspan-

' Veel meer dan in het duel met

Duitsland. Maar het liep van geen
kant."

Roy had in de verlenging de beslis-
sende goal op de voet. Van vijf me-
ter miste hij. „Ik schoot op geveel,
zonder te denken. Helaas reageerde
die keeper zeer goed. Daarvoor heb-
ben we de hele wedstrijd achter de
feiten aangelopen. Het snelle tegen-
doelpunt betekende een mentale
tik. Die hebben we niet meer ver-
werkt."

Rob Witschge deed na de deceptie
tegen Denemarken geen moeite zijn
teleurstelling te verbergen. „We wa-
ren hiervoor gewaarschuwd", sprak
de Feyenoorder. „We hebben het
met name in fysiek opzicht laten af-
weten."

Witschge vond de instelling van
Oranje niet optimaal. „We,hebben
te weinig persoonlijke duels gewon-
nen. De wil om te winnen was aan
Deense kant sterker. Ze speelden
scherper dan wij." Volgens de ex-
Ajacied was onderschatting één van
de oorzaken van de uitschakeling.
„Na de triomf op Duitsland dachten
we dat we er al waren. We hadden
de finale min of meer al gespeeld.
Helaas komt het niet tot een tweede
duel met Duitsland."

ATVIDABERG - De Duit-se spelers hebben na hetbereiken van de finale tweedagen vrijaf gekregen.
Berti Vogts spaart
zijn Mannschaft

Maradona vrij

" Na de plaatsing voor de
finale van de Europese titel-
strijd zijn de Duitse voetbal-
lers zeker van een premie
van 60.000 Mark (bijna
70.000 gulden). Nemen ze de

Gelukkige duik

Coach Berti Vogts neemt
zijn spelers woensdag, tweedagen voor de finale, voorhet eerst weer onder han-den. Hij vloog met zijn as-
sistent Rainer Bonhofmaandag naar Göteborg omde andere halve finale tus-sen Nederland en Denemar-ken te zien. „Men kan de
titelverdediger niet genoeg
bekijken", zei Vogts, die al-
leen met Nederland reke-
ning houdt als tegenstander
m de eindstrijd. De kleine

teamchef kondigde aan in
de finale met hetzelfde elftal
te beginnen als zondag te-
gen Zweden.

titel vrijdag over van Neder-
land, dan komt daar nog
eens 20.000 mark (22.000
gulden) bij. De Zweden kre-
gen voor hun plaats bij de
laatste vier een bedrag van
bijna 30.000 gulden per spe-
ler.

" De Duitse voetbalbond
heeft bij monde van pers-

chef Wolfgang Niersbach
bondscoach Rinus Michels
nogmaals hartelijk bedankt
voor zijn succesvolle actie
tegen de kaartenlast uit de
voorronde. Michels kreeg
bij de UEFA gedaan, dat al-
le uitgedeelde kaarten in de
kwalificatiewedstrijden niet
meetelden bij het eindtoer-
nooi. „Zonder het initiatief
van Michels hadden we
Buchwald en Riedle in de
finale moeten missen",
merkte Niersbach fijntjes
op. Beide spelers kregen in
de halve finale tegen Zwe-
den de gele kaart en hadden
er al één achter hun naam
staan.

De raddraaiers waren na het door Zweden met 2-3 verloren duel te-
gen Duitsland naar het centrum van de stad getrokken. Daar werden
vernielingen aangericht in warenhuizen, werden auto's beschadigd
en mensen lastig gevallen. Bij de vechtpartijen werd een 15-jarige
Zweedse jongen gewond door messteken. Volgens de politie vielende verwondingen mee. Finalisten

Worldcup
naar Geesteren

Woorvoerder Karlholm zei dat de arrestanten allen Zweden zijn. Be-
horend tot een groep „neo-nazi's". Sommigen waren gemaskerd zoalshet beruchte „zwarte leger" van de eerste divisieclub AIK Stock-
holm. „Het zijn geen voetbalsupporters", liet Karlholm weten. „Het
zijn mensen die uit zijn op rellen en vechtpartijen."

sport kort

GEESTEREN - Het achtlr^ide
Internationale Concours Hippi-que van Geesteren, dat va» don-
derdag 9 tot en met zondag«-12
juli wordt gehouden, zaHv^or
veel ruiters een laatste tesfijpte-
kenen voor de Olympischel^Jfe-'
len. De eerste vier van deÖßjkle
om de wereldbeker, die ir} -;JJ»ril
in de Amerikaanse plaats' -Del
Mar werd gehouden, zijn tijdens
CSI Twente op de terreinen>ïanErve Maathuis actief. Dat zijn.de
Oostenrijker Thomas FrüriirCabn
(winnaar van de werldbekerOde
Zwitserse Lesley McNaught-
Mandli en haar landgenoten, de
gebroeders Markus en Thomas
Fuchs. Andere bekende deelne-
mers zijn: het Britse echtpaar
Michaël en Veronique Whitaker, i
Jos Lansink en Piet Raymakers,
beiden zeker van een Olympisch
ticket.

Voor de vuist weg
door zijn werkwijze het
plezier in voetbal ont-
neemt."

Regi Blinker van Feye-
noord in Veronica's
Sportradio gevraagd
naar zijn meest memo-
rabele moment van het
EK in Zweden: „Hét be-
zoek aan het pretpark
hier, toen kwam echt
het kind weer in me bo-
ven."

Ruud Gullit, in zijn co-
lumn voor de Telegraaf,
over Hans van Breuke-
len: „Voor het toernooi
klaagde Hans een beet-
je dat hij steeds met
Rijkaard, Van Basten
en mij aan een tafel zat.
Hans wil zich bij voor-
beeld op de dag van de
wedstrijd vooral stil en
geconcentreerd voorbe-
reiden, terwijl wij ook
dan niet te beroerd zijn
om er zo nu en dan een
luidruchtige glimlach
tegen aan te gooien.

Wiel Coerver in VI over
Rinus Michels: „Ik wil
geen kritiek op Michels
uitoefenen, maar hij
heeft nog nooit iemand
leren voetballen. Met
spelers als Cruijff, Gul-
lit en Van Basten is hrj
op bepalende momen-
ten steeds met zijn neus
in de boter gevallen.
Want wat presteerde hij
bij Bayer Levenkusen,
FC Köln of bij Ajax,
toen hij niet meer de
beschikking over Johan
Cruijff had? Ik heb het
idee dat hij mensen

Hans kon daar eerst
niet zo goed tegen,
maar nu hij plotseling
in de vorm van zijn le-
ven verkeert, is hij niet
meer van onze tafel weg
te slaan."

hebben . zich namelijk
keurig aan de (financië-
le) contractuele ver-
plichtingen gehouden.

Maar wat zegt Marado
na? „Nooit meer Italië
Nooit meer Napels".

ver precies een week,
P 30 juni, gaat Marado-na weer 'vrij-uit'. Dan'l zijn schorsing van 15fanden wegens

ï^gsgebruiker op. Datet er dus voor Diego
onnig uit, maar schijn

Vandaag overr>n week staat Napoli"p de stoep in Buenos
£jres om de superster. n weleeraan zijn con-
-190?," dat tot medio
r

°b<i loopt -te herinne-n- De Napolitanen

Duidelijke taal dus. Wat
dan? Volgens dokters-
attesten mag hij Argen-
tinië helemaal niet ver-
laten. Bovendien wacht
de Argentijnse wónder-
voetballer in Italië nog
een en ander op juri-
disch gebied: een aan-
klacht van een Italiaan-
se die zegt een kind van
Diego te hebben, alsme-
de een fikse drugsaf-
faire. En kroongetuige
bij dat laatste is een
voormalige vriend en
lijfwacht van Marado-
na.

" KORFBAL - KV Mariacade
heeft een zeer sterk bezet 'toer
nooi in Londen gewonnen. Er
werd onder meer gewonnen>an
de Engelse topclubs Vultrix (5-11
en Pegasus (5-3). In de finale
werd de Engelse landskampioen
Nomads met 4-2 verslagen, Het
succesvolle team bestond uit.Na-
tali Ritzen, Natacha Mali, Anne-
miek Soede, Nanacy van de
Veeken, Hans van de Bropck
Frank Quaedackers, Wim
Ruysch en Erwin Strasser.

" Ook races met boten zijn niet zonder ge-
varen. Dat bleek eens te meer tijdens de
wereldkampioenschappen Jet Boat op de
Snake River in het Amerikaanse Lewiston.

versnellingen werden Bonnie en Gordon
Johnson uit hun boot weggecatapulteerd.
De duik van het echtpaar bleef gelukkig
zonder ernstige gevolgen. Slechts Bonnie
diende voor een nachtje ter observatie inhetziekenhuis te blijven. Foto: AP

Wielrennen en kunst
Bij een trainingsritje over een reeks stroom-

Fred Rompelberg kan
het niet laten. De in-
middels 47-jarige re-
cordjager uit Maastricht
kondigt voor de zoveel-
ste keer aan, dat hij in
het najaar het absolute
wereldsnelheidsrecord
van de Amerikaan John
Howard - 245,077 km/h
gedurende 1 mijl - gaat
aanvallen. Rond de
helft van het benodigde
budget van 165.000 dol-
lar beweert hij bij el-
kaar gehaald te hebben.

Vliegende Hollander
De voormalige super-
voetballer wil het liefst
terug naar Boca Juni-
ors, de club die hem in
1982 aan FC Barcelona
verkocht. Alhoewel:
Napoli moet herm eerst
'vrijgeven. En daar
peinzen ze bij de club
aan de voet van de Ve-
suvius niet over, of-
schoon Diego 32 is,
ruim 10 kilo te zwaar en
vijftien maanden nau-
welijks een bal heeft
aangeraakt. Maar het
ergst is: Maradona zou
nog altijd verslaafd aan
drugs zijn: Dus wel
'vrij' om zich te te be-
wegen, maar gevangen
in het herome-web. Sic
transit gloria mundi...

Magneten
* vallekebergse Alpe-JUng laten zich niet

god Pen door de berg"
tea en kersvers
<sr -" bestaande uit An-
vre Hokke, Christophe
h erwey en Huub Ver-
Van

Vfn' onderneemt
t\v deze week een
M,!, f Poging de.v^unt McKinley te be-

dingen. Ondanks alle
reuu slagen °P de we-
Vr

abergen klampen de
ten g zien als magne-
bin Vast aan hun Plan
2evn één Jaar van alle
jIQ

en continenten de
tr ĝste toPPen te be-
vond AUeen al om te
DMv°men dat het ex-

aitieboek van het On
H..P"Project straks te
nar? ordt Als ze het fi-k«ncieel voor elkaar
ccn en' komt er ook
deivrtWeede Poging °P
ber ?Unt Everest. Elkeg heeft zijn kruisje.

" Vluchter Frans Maassen, door kunst-
schilder Wil van der Laan mooi in beeld
gebracht.

Taboe op naam
v a

12Y; - Buitenlandse en etnische namenA!S voetbalclubs zijn met onmid-
iri <;f sngang taboe. De voetbalbond heeft dat
«en dney besloten. Verboden zijn namen vanander iand, staat, stad of met een politieke
«en -grond' T°Pclubs die op zoek moeten naar
n« UnieiWe naam zijn Sydney Croatia, Melbour-
jtopri"oat,a'South Melbourne Hellas, Parramatta
FaTrf;a>JEaBies" P^ton Makedonia, Marconi
w .T en Heidelberg Alexander United. Een
balhrdv.oerder van de ASF (Australische voet-
ren k deelde mee dat twee clubs al bezwa-
liLn. "ebben ingediend tegen de maatregel.
gestiT"Ü16 Croatia bijvoorbeeld wordt volledig
Svd door de Kroatische gemeenschap in■runey en wordt gezienals een Kroatisch elftal.

de eerste etappe van de
Tour Culinaire 1992. Als
eerste voorproefje op
de echte Tour de
France.

Nuytens en hoofddirek-
teur ANWB mr. P. Nou-
wen. Op dat moment
eindigt voor het bordes
van het Oud Sjtadhoes

■meer dan de moeite
waard. In samenwer-
king met de ANWB is
een overzicht gereali-
seerd van fietsen en al-
les wat daarmee te
maken heeft. Ook
kunstschilder Wil van
der Laan uit Bunde ex-
poseert zijn aan het cyc-
lisme gewijde mixed-
media-werken. Speciaal
voor de tenstoonstel-
ling in Valkenburg
heeft Van der Laan een
arWitho uitgebracht in
een beperkte, genum-
merde en gesigneerde
oplage. Deze prent is in
het Streekmuseum te
koop voor 125 gulden.
De expositie wordt zon-
dag om 16.00 uur ge-
opend door burgemees-
ter drs. Constand

De Tour de France
komt zaterdag 11 en
zondag 12 juli naar Val-
kenburg. Voor Streek-
museum Land van
Valkenburg dé aanlei-
ding om een tentoon-
stellingin het teken van
de wielersport te reali-
seren. 'Van Vélocipède
tot moutainbike' heet
deze bijzondere thema-
tentoonstelling, die aan-
staande zondag ge-
opend wordt en tot en
met zondag 30 augustus
in het Oud Sjtadhoes -m.u.v. maandag dage-
lijks van 10.00 tot 17.00
uur, entree 2,50 gulden -aan de Grotestraat in
Valkenburg te bezichti-
gen is. Een bezoek,
voor zowel kunst- als
sportliefhebbers, is

Maar het maniakale re-
cordpraatje van Rom-
pelberg begint langzaa-
maan ongeloofwaardig
te worden, aangezien
hij al jaren achter el-
kaar op het moment
surprême een smoes
weet te verzinnen om
de recordpoging op de
zoutvlakte af te blazen.
En alsof het nog niet
genoeg is, heeft de ex-
travagante fietsfanaat
ook weer zijn plannen
om op de wielerbaan
van Moskou het wereld-
uurrecord achter zware
motoren aan te vallen,
uit de ijskast gehaald.
Ook dat record wil hij
komend najaar verove-
ren. Rompelberg heeft
er zelfs al een complete
Zwitserse crew voor

rond zich geschaard.
Met Ueli Luginbühl en
Erwin Brazerol als
gangmakers, Sepp Hel-
bling als coach, de
voormalige wielerkam-
pioenen Oscar Plattner
als jurylid en Ferdi Kü-
bler als pr-officer. De
sponsoring heeft de
Vliegende Hollander,
zoals hij in Zwitserland
wordt genoemd, ook al
rond: 60.000 Zwitserse
frank van een sportkle-
dingbedrijf. Rompel-
berg, die naar verluidt
opnieuw in de onder-
aannemerswereld aan
de weg timmert, moet
toch een kei zijn, aange-
zien hij het als enige
klaarspeelt complete
teams voor zichzelf op
de been te brengen, een
privésponsor te strik-
ken (een Limburgs be-
drijf) en ook nog de
financiering van twee
verschillende recordpo-
gingen te regelen. Zijn
goeie vriend Peter Post
zou het niet beter kun-
nen. Het mooiste van
alles is, datRompelberg
dit jaar nog geen meter
heeft gekoerst. Afwach-
ten dus, wat Rompel-
berg straks weer verzint
om zijn recordjachten
wederom een jaaruit te
kunnen stellen....
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(ADVERTENTIE)

Klasse!
(alle bekende merken)

" Denemarken
viertfeest na het
bereiken van de
finale.

Foto: ANP

Limburgs dagblad j

’Ik heb een leeg gevoel’
Ook Hans van Breukelen kan Deens feestje niet verijdelen

sport

verlenging



ventiende positie.

sport kon

MANILA - Met nog één ronde
spelen is Rusland bij de mannen
zeker van de eindoverwinning in*
Schaakolympiade. De uS*!!
speelden in de dertiende en vo*
laatste ronde gelijk (2-2) tegen Isi*
en kunnen met een voorsprong v*"
4 1/2 punten op Armenië niet me»
worden achterhaald. . j.

Nederland is bezig de 01ympiaj
plichtmatig te beëindigen. NaJ"\uitstekende begin, waarbij dep'*J
zelfs enige tijd op de tweede p'a2
bivakkeerde, viel Nederland ver
rug. Tegen Estland werd het gif
ren 2-2. Met 29 1/2 punten is Ne°£land inmiddels gezakt naar de

" HOCKEY Het Nederlan**
mannenhockeyteam speelt enfc*
dagen voor het vertrek naar
Olympische Spelen nog twee oe*.
wedstrijden tegen Argentinië.
de duels, op vrijdag 17 juliom 1»'
uur en zaterdag 18 juliom 16.00 u*
worden op het veld van Klein Z*
seriand in Den Haag gehouden-

" SCHAATSEN - Olaf P°ulsej(
voorziter van de Internation2;
Schaats Unie (ISU), heeft uit h»
den van lOC-voorzitter Juan AH.(nio Samaranch de Olympische of°
gekregen. Dat gebeurde in Dav_
waar de ISU het honderdjarigv
staan vierde. Jl
Poulsen, die de ISU al sinds 1*
leidt, is sinds april lid van het Int^
nationale Olympische Comité. J

" VOETBAL - Cadiz en Depo^
La Coruna hebben hun plaatsen
de hoogste Spaanse divisie ben
den. Cadiz, dat als derde van on
ren was geëindigd, versloeg met
totaal van 3-1 Figueras in prom" ,

(
degradatieduels. La Coruna, viej^.
van onderen, was met 2-1 over tw
duels sterker dan Real Betis.

lotto
HEEKLEN - Prijswinnaars Lotto 25-3
ste prijs: geen winnaar. Tweede prijs: IJ
naar, bruto 76.629,30gulden. Derde PrlJ ,[*
winnaars, elk bruto 3380,70. Vierde P^2298 winnaars, elk 50,00. Vijfde prijs: **■winnaars, elk 5,00." Brenda Schultz, uitgeschakeld in eerste ronde

Regen benadeelt Frans Maassen in afsluitende tijdrit

Val houdt Luc Leblan^
niet van eindzege af

Weer proces
tegen Tyson
NEW VORK - Ex-wereldkam-
pioen Mike Tyson, in maart ver-
oordeeld tot zes jaar cel wegens
verkrachting, wacht opnieuw
een strafproces. De advocaat van
Desiree Washington, de vrouw
die door Tyson op een hotelka-
mer werd mishandeld, is tegen
de Amerikaanse bokser een ci-
viele procedure begonnen. Was-
hington eist een nog onbekend
bedrag aan smartegeld.

(ADVERTENTIE)

U besluit
onverwacht om toch

twee weken dicht te gaan
in de zomermaanden.

Wij regelen
een secretaresse die

iedereen met eenpersoonlijk
briefje op de hoogte stelt.

-\c randstad uitzendbureau

rink behalve het matchpunt tegen,
ook nog een waarschuwing op. Het
volgende punt kon hij niet in winst
omzetten. Hij verloor daardoor met
6-3; 6-2; 3-6; 7-5.

terug deed iets in het spel van
Schultz breken. Haar return was
zeer zwak. Achttien maal verloor ze
het in de slag direct na de service
van haar tegenstandster. Het onder-
linge resultaat tussen beiden speel-
sters is nu op gras gelijk. In totaal
staat Tauziat met 3-1 voor.

Volgens Siemerink was de neder-
laag aan zijn service te wijten. „Ik
sla op dit moment niet mijn sterkste
service. Door de blessure aan mijn
onderarm heb ik de laatste week
minder getraind."

LONDEN - De eerste dag van het Wimbledon-toer-
nooi is voor de Nederlandse tennissers slecht verlo-
pen. Slechts een landgenote plaatste zich voor de
doorgang. Dit kon ook niet anders, want Manon
Bollegraf en Claire Wegink speelden tegen elkaar.
Bollegraf won van Wegink, die zoals Bollegraf en
Nijssen Ron Timmermans als trainer heeft, met 6-1;
6-2. De laatste Nederlander die gisteren

uit het enkelspel verdween was Mi-
chiel Schapers. De Zwitser Jacob
Hlasek gaf hem geen enkele kans
en won met 6-4: 6-3; 6-2.Brenda Schultz moest de spits afbij-

ten tegen de Francaise Nathalie
Tauziat op baan 13. Of het haar on-
geluksgetal is of niet, voor Schultz
leverde deze partij de twijfelachtige

eer op als eerste het toernooi te
moeten verlaten. De 14e geplaatste
Francaise versloeg Schultz met 6-4;
6-0.

Aanvankelijk leek het goed te gaan
met de Heemsteedse. Zij kwam in
de eerste set met 3-1 voor. De break

Ook Jan Siemerink verloor zijn eer-
ste partij tegen de Australiër Mare
Woodforde. Siemerink begon zwak
maar leek terug te kunnen komen.
In de vierde set kwam de Rijnsbur-
genaar na een 3-1 achterstand weer
gelijk en leek uiteindelijk nog de
tie-break te kunnen bereiken. In het
12e spel op eigen service leek hij
hierin te gaan slagen. Woodforde
kwam echter met 30-15 voor. Het
volgende punt speelde Siemerink
ongelukkig in het net. De terugko-
mende bal trapte hij op de ernaast
gelegen baan 2, waar Stefan Edberg
speelde. Deze trap leverde Sieme-

De kans dat Nijssen nog aan het en-
kelspel mag meedoen als lucky loo-
ser wordt steeds kleiner. Aan het
begin van het toernooi stond de Sit-
tardenaar als derde invaller geno-
teerd. Gisteren mocht de Zuidafri-
kaan Marcos Ondruska de plaats
van de Italiaan Paolo Kane inne-
men. Vandaag zullen nog twee spe-
lers niet aan hun wedstrijd moeten
beginnen wil Nijssen alsnog mogen
aantreden. „Ik verwacht het eigen-
lijk niet," aldus Nijssen.

Vandaag moeten nog vier Neder-
landse heren (Jacco Eltingh, Paul
Haarhuis, Richard Krajicek en
Mark Koevermans) en twee dames
(Nicole Muns-Jagerman en Miriam
Oremans) voor de eerste ronde van
het enkelspel aantreden.

Edberg favoriet bij bookmakers
LONDEN - De bookmakers van William Hill zien overal geld in.Behalve in de eindzege van een Britse tennisser op Wimbledon. Va-
derDavidson wedde 100 pond dat zijn 3-jarig zoontje Robin de eerst-volgende Britse Wimbledon-kampioen wordt. Hill ging er grif op in
en zette 10.000 tegen 1. Als Robin de kampioen wordt, keert Hill 1miljoen pond (3,5 miljoen gulden) uit. Voor Wimbledon 1992 is Ed-
berg favoriet bij de bookmakers met 9-4. Gevolgd door Courier enStich (11-2) en Becker (6-1). Krajicek staat negende met 18-1, achterAgassi, Sampras, Ivanisevic en Ferreira.

Kite stond tot zondag bekend als
„the best player never to win a ma-
jor". De spichtige Amerikaan bleef
tijdens de laatste ronde overeind,
terwijl overige spelers veel hinder
ondervonden va» de wind vanuit
zee die plotseling was opgestoken.
Kite begon aan de finale met één
slag achterstand op Morgan. Met
drie onderpar kwam de Amerikaan
uit op 285. Met zijn overwinning in
Pebble Beach werd Kite weer iets
rheer dan 400.000 gulden rijker.

Grand Slam-zege
voor Tom Kite
PEBBLE BEACH - De bankreke-
ning had hij in de loop der jaren ste-
vig opgeschroefd. Ruim veertienmiljoen gulden verdiende Torn Kite
als golfer, zonder echter een Grand-
Slam-toernooi te winnen. Sinds
zondag is daar een einde aan geko-
men. De 42-jarige Texaan won de
Open kampioenschappen van de
Verenigde Staten met 285 slagen.
Twee minder dan zijn landgenoot
Sluman. De Schot Montgomerie
verraste door als derde te eindigen
met 288 slagen.

Richard Krajicek bleef twaalfde,
Paul Haarhuis zakte een plaatsje
(van 35 naar 36) en Jan Siemerink
steeg van de 52ste naar de 51ste
plaats.

Eltingh stijgt
MONACO - Jacco EHtingh is dank
zij zijn toernooizege in Manchester
van afgelopen zaterdag 27 plaatsen
gestegen op de wereldranglijst. De
speler uit Heerde klom van de 97ste
naar de 70ste plaats. Eltingh ging
Michiel Schapers (van 68 naar 72)
voorbij en is nu devierde Nederlan-
der op de lijst.

Het Baskenland heeft een eige"K
litiekorps, de zogenaamde » yj|f
baretten". Aangezien de Ronde. |f
Frankrijk als een nationale aang
genheid wordt beschouwd Wil 'overheid de Guardia Civil (na 11 m
le politie) inschakelen. „De Ba' r
sche politie (Artzaintza) gaat ef,
niet akkoord met die plannen >
dus de perschef.

Luc Leblanc herstelde zich onge-
kend snel van zijn slippertje over
een verfstreep op het asfalt, dat
door de aanhoudende regen toch al
glad was. „Ik schrok verschrikke-
lijk", zei de Fransman. „Ik dacht
onmiddellijk aan de Dauphiné Li-
béré, waar ik in de laatste rit mijn
eerste plaats in het klassement ver-
speelde. Ik zat echter snel weer op
de fiets, maar ik ben ervan over-
tuigd dat ik zonder mijn val hoog in
de tijdrit geëindigd zou zijn.

BARCELONA - Luc Leblanc
is gisteren, ondanks een val in
de afsluitende tijdrit te Barce-
lona, winnaar van de Midi Li-
bre gewonnen. In de tijdrit
over bijna dertien kilometer
verspeelde de Fransman 47 se-
conden op winnaar Ekimov en
bijna een halve minuut op de
Slowaak Svorada. Zijn voor-
sprong op Svorada slonk daar-
door in het eindklassement tot
slechts twaalf seconden na 24
uur fietsen. In de tijdrit ein-
digde Frans Maassen, die eer-
der een etappe won in de Midi
Libre, als derde. De Limbur-
ger zag door deregen zijn kan-
sen op de ritzege in rook op-
gaan.

jg

vaan tijdens het vijf dagen dure
verblijf te garanderen", ald^S.
perschef. „We staan daar ga
voor. Een groot probleem v°
evenwel de politie."

ik zeker een kans op de overwin
ning gehad."

■ '- —" "
______

" Wilfried Nelissen, sprintwinnaar in de Ronde van Zwitserland

Harris overleden
Op 72-jarige leeftijd is gistere" r
befaamde Britse oud-baanren
Reg Harris, vijfvoudig wereld* f
pioen en winnaar van twee züv
Olympische medailles, aan ~hartaanval overleden. Harris
zijn eerste wereldtitel in 1947 en
laatste in 1954. In 1974 maakte^op 54-jarige leeftijd een verrasse. .
rentree, die hem nog de ï»
sprinttitel bij de profs opleverde-
Dorgelo betrapt

jl
Henri Dorgelo is in mei tijden
dopingcontrole in Olympia's R° g
van Nederland betrapt op het
bruik van verboden middelen-^27-jarige renner uit de pl°e| sSiffVan Keulen, die van de Proff urs
nals terugkeerde naar de amate*
wordt met onmiddellijke i°S
voor drie maanden geschorst.

Wilfried Nelissen
In de Ronde van Zwitserland be-
haalde Wilfried Nelissen zijn twee-
de dagsucces. In de sprint van een
lange, vervelende, maar snelle rit
over 243 km van Zofingen naar
Payerne werd Michel Zanoli tweede
in de sprint van meer dan honderd
renners, van wie Van Poppel voor-
laatste was.

Zowel Ekimov als Svorada, de
nummers een en twee in de uitslag,
reden derit tegen het uurwerk toen
het droog was. „Ik was dus flink be-
nadeeld," vertelde Frans Maassen
gisteravond. De nummer acht van
de wereldranglijst had zijn zinnen

Foto: EPA

op de tijdrit gezet. „Het was echter
verschrikkelijk slecht weer toen ik
moest rijden. Jammer, anders had

Demonstratieverbod
Burgemeester Odon Elorza van San
Sebastian heeft een demonstratie-
verbod afgekondigd. Veertien da-
gen voordat de Ronde van Frank-
rijk van start gaat zijn op de open-
bare gebouwen in de Baskische
stad affiches geplakt met de tekst:
„Este es no Espana, ni la Francia
"(Deze stad is noch Spanje, nochFrankrijk). De plakkaten zijn onder-
tekend door de oppositiepartij Her-
ri Batasuna, die manifestaties heeft
aangekondigd.

WIELRENNEN
Midi Libre, laatste etappe, tijdrit te
Barcelona: 1. Ekimov 12,7 km in 15.25,
2. Svorada 0.25, 3. Maassen 0.28, 4. Ha-
lupczok 0.36, 5. Wauters 0.38, 6. Jerome
Simon 0.41, 7. Leblanc 0.47, 8. Lino 0.48,
9. Gonzalez 0.49, 10. Nielsen 0.50. Eind-
klassement: 1. Leblanc 23.35.20, 2. Svo-
rada 0.12, 3. Jekimov 0.30, 4. Jerome
Simon 1.25, 5. Halupczok 1.34, 6. Biondi
135, 7. Pülon 1.44, 8. Virenque 1.46, 9.
Escartin 1.57, 10. Caritoux 1.59.

(73 74 69 71). 3. Montgomerie 288 (70 71
77 70), 4. Price, Faldo 291, 6. Blake,
Woosnam, Gilder, Andrade, Hulbert,
Lehman, Sindelar allen 292.
Hershey. Internationaal toernooi, vrou-
wen, eindstand na drie ronden: 1.
Ammaccapane 208 slagen, 2. Spencer-
Devlin, West en Lopez 210, 5. Kean enStacy2l2. Afgelopen weekeinde gaf de plaat-

selijke organisatie een persconfe-
rentie bij gelegenheid van de aan-
komst van een etappe van de Bicic-
leta Vasca. „Al het mogelijke is ge-
daan de veiligheid van de Tourkara-

Strouken derde
Patrick Strouken uit EinighaüLf,
eindigde gisteren als derde m pf,
profkoers in Erembodegern-
Belg Bogaert won, met de Zul g^lkaan Engelbrecht in tweede
ling.

Falco 3. S. Kusters met Grande Lady.
Beginners 2: 1. E. Gijsen met Agrippa 2.
I. Reynders met Bianca 3. J. Spee met
Ulvera. Licht 1 (1): 1. L. Clout met Gu-
mera 2. C. Huysman met Edelstern 3. Y.
Killaars met Attack. Licht 1 (2): 1. S.
Coolen met Diamant 2. V. Jeurissen met
Gambon 3. R. Beynsberger met Rolex.
Licht 2: 1. L. v. Stiphout met Folio 2. J.
Thissen met Mon Cheri 3. M. Truyen
met Evita. Midden 1: 1. I. v. Home met
Ridder 2. I. v. Herten met Dion 3. C.Rehmann met Violette. Midden 2: 1. P.
Reynders met Charady 2. E. Doensen
met Elegance 3. S. Buskes met NN.
Zwaar 1: 1. S. Coolen met Castor 2. S.
Peters met William 3. M. Truyen met
Björn. Zwaar 2: 1. L. v. Stiphout met
Vidoque 2. S. Parren met Wienando 3.
G. v. Herten met San Diego.

Vrouwen: Finland - Nederland 1/2 - 2 1/2
(Paasikangas .- Sziva 0-1, Benschop -Toskela 1-0, Saynajakangas - De Vries
1/2-1/2), China - Rusland 2-1, Kazachstan

- Oekraïne 1-2, Azerbadzjan - Georgië
0-3, Verenigde Staten - Tsjechoslowa-
kije 1-2, Roemenië - Kirgizië 2-0, Indo-
nesië : Hongarije 1/2 - 1 1/2. Stand: 1.
Georgië 28 1/2 punten, 2. China 27 1/2,
3. Oekraïne 27, 4. Rusland 24, 5. Roeme-
nië 23 1/2 en 1 afg., 6. Verenigde Staten
23 1/2, 25. Nederland 20 1/2.

land - Oekraïne 1-2 (1 afg), Indonesië
Duitsland 1-2 (1 afg.), Litouwen - Tsje
choslowakije 1 1/2-2 1/2, Hongarije
Bosnië 1-3, IJsland - Roemenië 3-1, En
geland - Australië 3 1/2- 1/2, Nederland
se Antillen - Jamaica 2 1/2-1 1/2. Stand:
1. Rusland 37 punten (winnaar), 2. Ar-
menië 32 1/2, 3. Duitsland 32 en 1 afg.
4. Oezbekistan 32, 5. Israël 31 1/2, 6. Ver-
enigde Staten, IJsland, Engeland, Tsje-
choslowakije en Bosnië 31, 17. Neder-
land 29 1/2.

Lijst van verdiensten, mannen: 1. Cou-rier 1.311.463 dollar, 2. Korda 567.042, 3.
Edberg 554.317, 4. Chang 518.129, 5.
Emilio Sanchez 456.180, 6. Costa
454.905, 7. Bruguera 423.948, 8. Stich
409.164, 9. Ivanisevic 374.860, 10. Sam-
pras 372.973, 14. Krajicek 301.064.

Pozzi 6-3 6-3 2-6 7-6, Thoms - Witsken
6-2 2-6 6-2 6-2, Mansdorf - Nawie 6-3 7-6
6-4, Braasch - Nargiso 6-3 3-6 6-7 7-5 6-3,
Pioline - Pistolesi 6-3 3-6 6-3 7-5, Lendl -Kühnen 6-1 7-6 7-6, Sampras - Tsjerka-
sov 6-1 6-3 6-3, Patrick McEnroe - Mon-
tana 6-4 6-1 6-1, Korda - Bergstroem 7-5
7-6 6-4, Damm -Pridham 6-4 6-4 6-4, Van
Rensburg - Tarango 7-6 6-4 7-5, Kinnear- Steeb 7-6 6-2 6-7, Herrera - Connors 6-2
1-6 7-5 6-3, Becker - Camporese 7-5 6-3
7-5, Olkovski - Stark 6-4 3-6 6-3 3-6 7-5.
Wereldranglijst mannen, per 22 juni: 1.
Courier 3885 punten, 2. Edberg 3327, 3.
Sampras 2760, 4. Stich 2455, 5. Becker
2406, 6. Korda 2209, 7. Chang 2071, 8.
Ivanisevic 1837,9. Forget 1836, 10. Costa
1609, 11. Lendl 1512, 12. Krajicek 1439,
13. Khckstein 1352, 14. Agassi 1345, 15.
Gilbert 1344, 36. Haarhuis 950, 51. Sie-
merink 650, 70. Eltingh 551, 72. Scha-
pers 548, 114. Koevermans 334, 172.
Wibier 187, 194. Nijssen 155, 218. Groen
130, 313. Van Duyn 72.

Ronde van Zwitserland, zesde etappe,
Zofingen - Payerne: 1. Wilfried Nelis-
sen, 243 km in 5.51.53, 2. Zanoli, 3, Van
Brabant, 4. Manzoni, 5. Aldag (Dvi), 6.
Di Basco (Ita),-7. Fondriest , 8. Reiss, 9.
Boden, 10. Planckaert, 13. Hopmans, 15.
Hermans, 35. Lammerts, 36. Breukink,
40. Bouwmans, 58. Van Loenhout, 61.
Hanegraaf, 66. Den Bakker, 69. Lubber-
ding, 83. Suykerbuyk, 85. Van Aert, 100.
Van Poppel. Algemeen klassement: 1.
Furlan 25.11.56, 2. Bugno 0.31, 3. Roche
0.44, 4. Jeker 1.01, 5. Le Mond 1.14, 6.
Zberg, 1.23, 7. Breukink 1.44, 8. Gölz
(Dvi) 1.45, 9. Della Santa (Ita), 10. Bouw-
mans 2.11, 22. Den Bakker 2.49, 34. Van
Aert 5.38, 45. Suykerbuyk 7.34, 49. Van
Loenhout 7.58, 53. Lubberding 9.19, 79.
Zanoli 16.53, 85. Hopmans 18.24, 93.
Lammerts 21.15, 100. Van Poppel 23.57,
106. Hanegraaf 27.07,118.en laatste Her-mans 56.38.

Ronde van Apulië, tweede etappe, Lu-
cera - Monte Sambuco: 1. Arnould, 170
km in 4.29.57, 2. Rué 1.02, 3. Manin 1.26,
4. Vairetti 2.01, 5. Giupponi 2.14, 6. Roo-
sen 2.37, 7. Elvis 3.35, 8. Fontanelli 3.45,
9. Bortolami 4.02, 10. Botarelli 4.29. Al-
gemeen klassement: 1. Arnould 9.45.05,
2. Rué 1.03, 3. Manin 1.31, 4. Vairetti
2.08, 5. Giupponi 2.21, 6. Roosen 2.44, 7.
Elvis 3.42, 8. Fontanelli 3.52, 9. Bortola-
mi 4.08, 10. Botarelli 4.36.

ATLETIEK
New Orleans. Amerikaanse Olympische
selectiewedstrijden (eerste drie naar
Barcelona). Mannen Hinkstap: 1. Simp-
kins 17,86 meter, 2. Conley 17,68, 3. Till-
man 17,25. Polstok: 1. Bright 5,80 meter,
2. Volz 5,80, 3. Tarpenning 5,80. Vrou-
wen 800 meter: 1. Clark 1.58.47, 2. Jen-
kins 1.59.15, 3. Rainey 1.59.18. Zeven-
kamp: 1. Joyner-Kersee 6695 punten, 2.
Greiner 6223, 3. Carter 6200.

Vrouwen per 22 juni: 1. Seles 275 pun-
ten, 2. Graf 250, 3. Sabatini 194, 4. Na-
vratilova 169, 5. Sanchez-Vicario 157, 6.
Capriati 148, 7. Mary JoeFernandez 115,
8. Martinez 101, 9. Fragniére-Malejeva
81,12 10. Huber 80,75, 11. Novotna 74,31,
12.Katerina Malejeva 74,03, 13. Tauziat
62,90, 14. Garrison 61,58, 15. Pierce
58,33, 16. Sukova 57,95, 17. Wiesner
55,85, 18. Frazier 54,61, 19. Date 54,56,
20. Mesjki 52,35, 28. Schultz 39,55, 44.
Bollegraf 25,66, 55. Muns-Jagerman
20,00.

Erembodegem, profs: 1. Jan Bogaert
171 km in 4.01 uur, 2. Willy Engelbrecht,
3. Patrick Strouken, 4. David'Windels,
5. Ludwig Willems, 14. Michel Cornelis-
sen, 22. Jac van der Poel.

HANDBOOGSCHIETEN
Stem, Limburgs kampioenschap Short
Metric: dames: I. A. Thijssen, Diana,
Venray 568; 2. Ineke Thomassen, Ro-
zenjagers, Stem 477. Dames com-
pound: I. Marjon Pigney, Rozenjagers,
Stem 663; 2. Miek van der Looy, Mid-
den-Limburg 595; 3. Marjo Vromen,
Rozenjagers, Stem 569. Dames junio-
ren: 1. Esther Donners, Alpenjagers,
Sittard 497; 2. Diana Thijssen, Diana,
Venray 427; 3. Wendy van Ooi, Diana,
Venray 401. Heren: 1. Johan Deckers,
Midden-Limburg 624; 2. M.Hendriks,
Diana, Venray 602; 3. Paul Jeurninck,
Vriendschap en Strijd, Hunsel 601. He-
ren compound: 1. John Pigney, Rozen-jagers, Stem 649; 2. Jan Custers, Lau-
werkrans, EU 644; 3. Ger Puts, Midden-Limburg 640. Heren junioren: 1. Erwin
Donners, Alpenjagers, Sittard 567; 2.
Ron van de Hoff, Ons Genoegen, Yssel-
steyn 452; 3. R.Droessen, Ons Genoe-gen, Ysselsteyn 410. Heren veteranen: 1.
Harrie Kusters, OVU, Grashoek 555; 2.
Harrie Maessen, Rozenjagers, Stem 554;3. Wim van Nierop, OVU, Grashoek 497
punten.

VOETBAL
Montevideo. Vriendschappelijk voet-
bal: Uruguay - Australië 2-0 (0-0).
St. Foy (Can). Internationaal toernooi,
vrouwen, tweede dag: Canada B - Ne-derland 2-23

GOLF
Pebble Beach. Open kampioenschap-
pen Verenigde Staten eindstand: 1.Kite
285 slagen (71 72 70 72), 2. Sluman 287

Übach over Worms, Datak Oude Mijn-
streek-toernooi: heren dubbel C3O-plus:
Dupuis/Kurver - Litwin/Slangen 11-7;
gemengd dubbel C3O-plus: Lexis/Geur-
ten - Starmans/Verrek 8-6; heren dubbel
D3O-plus Verheugt/Al - van Ooyen/Wij-
nands 8-7; gemengd dubbel D3O-plus
Keybets/Keybets - Straugher/Berends
8-5; dames dubbel D3O-plus: Peters/
Mommert - Dirks/Timp 9-7; gemengd
dubbel D 45-plus: Straughter/Berends -Zwemmers/van de Beid 7-6; heren dub-
bel D45-plus: Verhagen/Kerkolen - Hen-
driks/Otten 8-7.

SCHAKEN
Manila. Olympiade, dertiende en voor-
laatste ronde. Mannen: Estland - Neder-
land 2-2 (Ehlvest - Timman 1/2-1/2,Piket
- 01l 0-1, Veingold - Van der Wiel 1/2-1/2,Van Wely - Sepp 1-0), Israël - Rusland2-2, Verenigde Staten - Oezbekistan 2
1/2 - 1 1/2, Georgië - Armenië 1-3, Let-

PAARDENSPORT
Susteren, springen beginners: 1. M.
Storms met Fullmoon 2. H. Storms met
First 3. L. Hanssen met Dide. Licht
groep 1: 1. N. Bijl met Bockmanns Bole-
ro 2. J. Pex met Goya 3. G. Poell met
Fernanda. Groep 2: 1. J. Schoonwater
met Future 2. H. Verwijlen met Etoile
de la Bryere 3. P. Neessen met Griffin.Midden: 1. W. Heber met Fairstar 2. L.
v. Wylick met Wymo Dignity 3. P. Nees-
sen met Victor. Zwaar 1: 1. W. Heber
met Zarab 2. J. v. Horen met Freeway
3. P. Neessen met Victor. Zwaar 2: 1. L.
v. Wylick met Wymo Donar 2. P. Gra-
dussen met Amontilado 3. E. Vlaar met
Zarko Wabro. Dressuur: Beginners 1: 1.
S. Reuten met Guppy 2. S. Poyck met

TENNIS
Wimbledon, eerste ronde. Vrouwen en-
kelspel: Tauziat - Schultz 6-4 6-0, Helge-
son - Fang Li 6-1 6-2, Mana Endo -Fulco-Vellella 6-1 6-2, Grunfeld - Meier
4-6 6-2 6-4, Basuki - Labat 6-2 6-3, Appel-
mans - Babel 6-0 6-2, Hack - Paradis 6-3
1-6 12-10, Zrubakova - Oeljeklaus 6-1
6-1, Grunfeld - Meier 4-6 6-2 6-4, Seles -Byrne 6-2 6-2, Katerina Maleeva - Hall
6-2 6-2, Sanchez-Vicario - Mesjki 6-3 7-6,
Medvedeva - Wood 6-3 6-3; Huber - Fer-
rando 6-4 6-4, Rittner - Whitlinger 6-4
6-1, Frankl - Sviglerova 6-2 6-0, Frazier -Golarsa 6-2 6-1, Dechaume - Loosemore
6-1 4-6 6-4, Provis - Probst 6-0 6-3, Suko-
va - Faull 3-6 6-1 7-5, Tessi - Testud 4-6
6-3 6-4.
Mannen enkelspel: Woodforde - Sieme-
rink 6-3 6-2 3-6 7-5, Kulti - Lopez 6-0 6-0
6-1, Volkov - Emilio Sanchez 6-3 6-2 4-6
6-2, Roig - Miniussi 6-2 6-3 6-4, Stafford
- Muster 6-3 6-3 7-6, Stankovic - Foster
6-2 6-4 6-3, Gilbert - Fleurian 6-2 6-3 6-2,
Ivanisevic - Koslowski 6-2 6-2 6-3,
Boetsch - Grabb 7-6 7-5 6-4, Petchey -Randall 7-6 6-2 6-7 6-3, Holrr. - Doyle 6-3
6-2 2-6 6-4, Edberg - Bryan 6-1 6-3 6-0,
Larsson - Frana 6-3 7-6 6-4, Black - Fon-
tang 6-2 7-5 6-1, Stich - Pescosolido 6-3
6-3 6-2, Davis - Mezzadri 6-1 6-3 6-3, Cou-
rier - Zoecke 6-2 6-2 6-3, Youl -Fromberg
6-2 6-3 0-1 (Fromberg trok zich gebles-
seerd terug), Costa - Limberger 6-1 4-6
5-7 6-3 6-3, Rosset - Richardson 6-1 6-4
6-4, Stolle - Novaeek 7-5 7-6 (Novaeek
geblesseerd teruggetrokken), Wood-
bridge - Roese 6-2 7-5 6-4, Wilkinson -

Rusland wint
Schaakolympiade

Schultz, Siemerink en Schapers overleven eerste ronde Wimbledon niet

Slechte dag voor
Nederlands tennis

Van onze correspondent
MAARTEN MARRES
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