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Afrika-actie brengt
tien miljoen op

DEN HAAG -De 'Actie voor Afrika' die de samenwerkende hulpor-
ganisaties in de derde week van juni hebben gevoerd heeft 10 mil-
joen gulden opgebracht. Eerder zamelden de Nederlandse kerken
17,5 miljoen in voor de hongerenden in Afrika. Dit hebben de samen-
werkende hulporganisaties gisteren bekendgemaakt.
De organisaties zijn blij met het resultaat. Hettotaalbedrag ligt hoger
dan het resultaat van de publieksacties voor Afrika in 1990. Toen
Werd 24,5 miljoen opgehaald. „De bereidheid van de Nederlandse
bevolking om in noodsituaties te geven is groot", concludeert actie-
c°ördinator T. van Velthoven. Het gironummer 555 voor giften voor
Afrika blijft geopend tot na de zomer.
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" Tristan Hoffmann (links) en Jan Siemons, de num- ,
mers een en twee van het NK op de weg.
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J^OPISCH WARM
Wee warme tot zeer warmer duurt vandaag voort.
J>0. hogedrukgebied boven
<\tun en een depressie op de
. 4ftTntische Oceaan zorgen er
*üjrieiï voor, dat bij ons een
in "oostelijke luchtstroming
lucht ? wordt gehouden. De
gev die daarmee wordt aan-
'vere^d is °P ziJn lange weg
tot *

europese contingent: 0ht
tropische temperaturen

<_n arn»d. Vanmiddag om
v*n rtUr of vier' op het heetst
".et

e dag, zullen de thermo-êfai*s dan ook ongeveer 30
.'e h aanwijzen. Er is wei-

*^ _ktW°lking en er staat een
Mun tot matige oostelijke
b|iij?' Tot en met woensdag
Vl het erg warm. Er komt
laterWat meer bewolking en
Mi ep„ han er een lokale on-rst>ui vallen.

Bij slecht verkiezingsresultaat PvdA

Wöltgens dreigt
met opstappen

Van onze pariementaire redactie

DEN HAAG- PvdA-voorman Wölt-
gens vertrekt als fractievoorzitter
indien de huidige opiniepeilingen
bij verkiezingen bewaarheid wor-
den. Al bijna eenjaar lang voorspel-
len de opiniepeilers een halvering
van het aantal zetels voor de PvdA.
Wöltgens: „Als fractievoorzitter ben
ik daar mede-schuldig aan. Als de
voorspellingen uitkomen zal ik
daaruit mijn conclusies trekken."

Wöltgens zei voor de Vara-micro- 1
foon 'alles op alles' te zetten om een
dergelijk desastreus zetelverlies
voor zijn partij te voorkomen. Hij
heeft daarin volgens eigen zeggen
het volledige vertrouwen van zijn
fractie. De fractievoorzitter van de
kleinste regeringspartij meent dat
hetkabinet 'in rustiger vaarwater' is
gekomen. vMen beseft dat de ru-
zieachtige sfeer die er hing, het niet
goed deed. Het is beter om de oppo-
sitie de oppositie te laten voeren",
aldus Wöltgens.

Hij wijt de rust in het kabinet ook
aan Lubbers aanwijzing van Brink-
man als zijn opvolger. De behoefte
van de CDA-fractievoorzitter zich
tegen het kabinet te profileren is
daardoor ■ afgenomen, constateert
Wöltgens. Terugblikkend op het
parlementaire jaar (de Tweede Ka-
mer is sinds vrijdag met reces) stel-
de Wöltgens zaterdag niet ontevre-
den te zijn.

'Prestatie'
Daarnaast wees Wöltgens erop dat
er sinds het aantreden van het kabi-
net meer dan 300.000 mensen een
baan hebben gevonden. „Een gi-
gantische prestatie", aldus Wölt-
gens. Hij gaat ervan uit dat staatsse-
cretaris Simons (volksgezondheid)
zijn plannen voor de stelselherzie-
ning kan afmaken. Als de Kamer
daar in september over praat, ver-
wacht Wöltgens de steun van het
CDA.

Mitterrandforceert doorbraak met spectaculaire solo-actie

Luchtbrug naar Sarajevo begonnen
Van onze redactie buitenland

j^RAJEVO/PARIJS - Na het verrassende bliksembezoek van
resident Frangois Mitterrand aan Sarajevo is Frankrijk gisterenegonnen met hulpvluchten voor de noodlijdende bevolkinga_ de Bosnische hoofdstad. Hoewel de in een kogelvrijvest ge-

oken Mitterrand voor zijn vertrek bij nieuwe vuurgevechten
°g in een bunker moest schuilen, landde zondagavond volgens

melding van de Servische tv op het vliegveld van Sarajevo
f
etl Frans transportvliegtuig met een eerste lading hulpgoede-, h voor de bevolking. Maar volgens berichten uit andere bron,
,ter bevestigd door het ministerie van Defensie in Parijs, land-en de twee Franse hulpvliegtuigen in Split omdat het vliegveld

Sarajevo gesloten was als gevolg van gevechten. Zij zoudenSplit blijven totdat Sarajevo open zou gaan.

Qg Servische troepen in Bosnië-Her-
ïa_°Vina' zo meldde net persbureau
vij g' droegen gisteravond het
y. gveld van Sarajevo over aan de

FORPRONU. De VN-'
gar moest daartoe volgens Tanjug
2-!rnderen dat het vliegveld alleen
Vop Worden gebruikt voor de aan-
Wj r van humanitaire hulp. Het

werd sinds elfweken bezet
gouden door Servische troepen.
(j0

ach, naar werd verwacht, ook de
b 0r moslims en Kroaten beheerste
hetSniscne regering gisteravond bij
V*. akkoord aansluiten zouden de
Het. tr°epen het vliegveld in beheer
d en kan worden begonnen met
tle rootscheepse hulpoperatiesvoor"^OO.OOO inwoners van Sarajevo,

die al weken ernstig lijden aan voed-
seltekorten en gebrek aan medicij-
nen.
De Franse president vloog na afloop
van de Europese top zaterdagavond
in Lissabon niet terug naar Parijs,
maar zette tot ieders verrassing koers
naar de hoofdstad van het door een
bloedige burgeroorlog geteisterde
Bosnië-Hercegovina. In de Bosni-
sche hoofdstad had Mitterrand een
uitgebreid onderhoud met de Bosni-
sche president Alija Izetbegovic. Die
vroeg de Franse president opnieuw
druk uit te oefenen op zijn bondge-
noten om met militaire middeleneen
eind te maken aan het nu al bijna
drie maanden durende beleg van Sa-
rajevo.
Samen met zijn Bosnische ambtsge-
noot bezocht Mitterrand vervolgens
een ziekenhuis en wandelde hij door
enkele zwaar getroffen straten van
de Bosnische hoofdstad, hartstochte-
lijk toegejuicht door de bevolking.
Na een verblijf van ruim zes uur in
Sarajevo zette Mitterrand weer koers
naar Parijs.
Voordat zijn helikopter kon opstij-
gen, moest deFranse president enige
minuten schuilen omdat Servische
troepen het vliegveld opnieuw onder
vuur namen.
Volgens Mitterrand had zyn missie
vooral een humanitair doel. Met zijn
optreden wilde hij de heropening
van het vliegveldvan SarajevQ force-
ren zodat de broodnodige humanitai-
re hulp aan de zwaar getroffen Bo-
snische hoofdstad weer op gang kan
komen.

Vlak voor zijn vertrek uit Lissabon
lichtte Mitterrand alleen de Portuge-
se president Mario Soares in. De
andere Europese leiders vernamen
pas achteraf van Mitterrand's initia-
tief. Minister Van den Broek juicht
de solo-actie toe.

Zie verder pagina 3

" Mitterrand verrast weer
met geheime diplomatie

" De Franse president
Francois Mitterrand
werd, nadat hij per he-
licopter landde op het
vliegveld van Saraje-
vo, door de Canadese
VN-bevelhebber gene-
raal-majoor Lewis
MacKenzie welkom ge-
heten. In een pant-
serwagen en begeleid
door een VN-escorte
ging de Franse leider
onmiddellijk door
naar het bureau van
de Bosnische president
Alija Izetbegovic. Toen
hij daar aankwam
werd hij door een grote
menigte begroet, onder
wie velen met tranen
in de ogen.

Foto: REUTER

Aardbevingen in Californië
LOS ANGELES - Bij twee krachti-
ge aardbevingen gisteren in het zui-
den van de Amerikaanse staat Cali-
fornië is ten minste één dode geval-
len, en zijn honderd mensen
gewond geraakt. De materiële scha-
de is aanzienlijk.

De eerste beving met een kracht
van 7,4 op de schaal van Richter
had als epicentrum een afgelegen
gedeelte van de Mojave-woestijn.
Het was de krachtigste sinds 40 jaar
in Californië.

De tweede aardbeving met een
kracht van 6,5 vond drie uur later
plaats in de San Bernardino-bergen,
op ongeveer 30 kilometer afstand
van de eerste beving.

Rampendeskundigen zeiden dat het
aantal slachtoffers hoger zou zijn
geweest als het epicentrum dichter
bij het 120 kilometer verderop gele-
gen Los Angeles had gelegen.

De bevingen zorgden voor de ver-
woesting van verschillende gebou-
wen, voor branden, grote schade
aan wegen en voor vernielingen aan
waterleiding-systemen.

Seismologen vrezen dat de twee be-
vingen wel eens het voorspel zou-
den kunnen zijn van de sinds lang
gevreesde 'Big One'." De weg door de Yucca Vallei barstte door de aarbevingen op meerdere plaatsen open. Een

passante maakt video-opnames. . Foto: EPA.

Jense weerlegt
cijfers over

vluchtelingen
BEEK - Het getal van 10.000 _
goslavische vluchtelingen die sindsi :j
1 januari via vliegveld Beek i
Nederland zijn gekomen en hier ■zijn gebleven klopt niet. Het cijfer "
werd afgelopen week in de Tweede \
Kamer genoemd door staatssecreta-
ris Kosto van justitie.

Volgens algemeen-directeur W. Jen- I
se van Maastricht Airport zit Kosto »
fout en zouden minder dan duizend £Joegoslaven in Nederland zijn ge-
bleven.
Jense zei dit gistermorgen voor de
IKON-radio. De nieuwste cijfers
van de luchthaven laten zien dat
sinds 1 januari 23.265 Joegoslaven
naar Beek zijn gereisd en dat er
10.236 meteen zijn teruggegaan
richting Joegoslavië. Volgens Jense
is meer dan 90 procent van de
13.000 'blijvers' doorgereisd naar
Duitsland. Dat baseert hij op het .
grote aantal bussen met Duits ken-
teken dat bij elke aankomst uit Joe-
goslavië op Beek klaarstaat. Van de
10 procent die niet naar Duitsland is
vertrokken is volgens Jense boven-
dien een Heel naar België gereisd.
Het WD-Tweede Kamerlid Wie-
benga zei in dezelfde radiouitzen-
ding 'pafte staan' van de cijfers die
Jense heeft genoemd. „Als de cij-
fers van de luchthaven kloppen dan
betekent dit dat Kosto de Tweede
Kamer op het verkeerde been heeft
gezet en onjuist zou hebben inge-
licht," aldus Wiebenga.
Deze week neemt -het kabinet een
besluit over nieuwe verguningen
voor Oosteuropese chartermaat-
schappijen diepassagiers uit Joego-
slavië vervoeren. Veel bestaande
vergunningen lopen per 1 juliaf.
Volgens een woordvoerder van het
ministerie van justitiebestaat er een
misvatting over hetgeenKosto in de
Kamer gezegd heeft. De staatssecre-
taris heeft verteld dat er 25.000 zijn
aangekomen, waarvan er 15.000
meteen zijn teruggestuurd. Volgens
de woordvoerder heeft Kosto daar-
mee niet gezegd dat er 10.000 men-
sen uit het voormalige Joegoslavië
in Nederland verblijven.
Hoeveel er wel in ons land zijn,
weet Justitie nog niet. Zodra dat I
bekend is, wordt dat het parlement
meegedeeld.

Nieuwe
regering
in Italië

ROME - De nieuwe socialistische
premier van Italië, Giuliano Amato,
heeft gisteren aangekondigd dat hij
een nieuweregering heeft gevormd.
Het is de 51ste regering van Italië
sinds de Tweede Wereldoorlog. Met
de vorming van de regering wordt ,
een machtsvacuüm in Rome opge- 'vuld dat bijna drie maanden heeft
geduurd.
Premier Amato, die tien dagen no-
dig had om zijn kabinet samen te
stellen, benoemde de voormalige
minister van binnenlandse zaken
Vincenzo Scotti tot de nieuwe mi-
nister van buitenlandse zaken als
opvolger van Gianni De Michelis. ■De belangrijke economische post
van minister van financiën gaat
naar Piero Barucci, directeur van de
Credito Italiano, een van Italië's
grootste banken.
Amato heeft in totaal 25 ministers
benoemd, acht minder dan in An-
dreotti's vorige regering. De rege-
ring van de 54-jarige Amato steunt
net als het vorige op de vi^r-partij-
coalitie van de christendemocraten
(DC), socialisten (PSI), sociaalde-
mocraten (PSDI) en liberalen (PLI).
De coalitie beschikt maar over een
kleine meerderheid van 18 stem-
men in het Huis van Afgevaardig-
den.
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Kleine groep
Het werk van de magisch realis-
ten is de laatste jaren weer volop
in de belangstelling gekomen en
dat is mede te danken aan het

"onderzoek van vooral in Utrecht
afgestudeerde kunsthistorici. De
algehele oplevende belangstel-
ling voor het realisme in de
kunst heeft uiteraard zijn werk
ook gedaan. Het Arnhemse Ge-
meentemuseum presenteert nu
een catalogus van de werken die
ze van de magisch realisten en
verwante kunstenaars bezit en
knoopt daar de tentoonstelling
aan vast. Een groot deel van het
bezit is te zien, aangevuld met
een aantal bruiklenen.
Op de tentoonstelling in Arnhem
is te zien hoe divers het werk van
de hier gepresenteerde kunste-
naars is, ook al gaat het maar om
een kleine groep. Gemeen heb-
ben ze de aandacht voor het de
realiteit, het detail, het vakman-
schap als schilder. Maar tussen
het werk van bijvoorbeeld Wil-
link en de vroeggestorven Dick
Ket, die vanwege zijn hartziekte
veel binnenshuis verkeerde en
daardoor een beperkte onder-
werpkeus van (zelflportret en
stilleven had, bestaat een enorm

verschil. Toorop en Fernhout
vallen zelfs buiten het magisch
realisme.

Ook de manier waarop de kun-
stenaars kwamen tot hun realis-
tische stijl verschilt. Hynckes,
Koch en Willink gaven de idea-
len van een naar abstractie nei-
gende schilderkunst op. De laat-
ste betuigde in 1930 zelfs zijn
spijt over zijn abstracte jeugd-
zonden. Daarentegen hadden
Toorop, Schuhmacher, Ket en
Fernhout geen afkeer van het
modernisme. Fernhout belandde
in de late jaren vijftig zelfs bij de
abstracte schilderkunst.

Het is mede om die reden dat de
tentoonstelling in Arnhem be-
gint met een 'abstract' schildern
van Willink, 'Compositie' uit
1924. In het portret van zijn eer-
ste vrouw met de titel 'Ariadne'
uit 1926 zijn de sporen van die
abstractie ook nog te zien, maar
in 1930 kwam hij uit bij zijn
vorm van realisme. Schuhma-
cher ging zijn weg van een soort
kubo-expressionisme naar rea-
lisme, net als Ket. Raoul
Hynckes, wiens nog op het ku-
bisme geïnspireerde fraaie 'Cel-
lo' uit 1924 is te zien, belanddeer
ook in de jaren dertig.

Wolkenluchten
De term 'magisch realisme' ont-
stond in de jaren dertig, maar'
daarnaast hebben de benamin-
gen 'neo-realisme' en 'fantastisch
realisme' ook bestaan. Pyke
Koch omschreef de stroming in
de jaren zeventig als een die ge-
bruik maakt van voorstellingen
'die wel mogelijk, maar niet
waarschijnlijk' zijn. Daarmee is
alles ook nog lang niet gezegd,
want de zelfportretten van Ket of
de stillevens van Hynckes vallen
zo bijvoorbeeld uit de boot.

Het is zeker sinds de oorlogsja-
ren een vraag geweest of de
schilders van het magisch realis-
me met hun voorkeur voor de le-
ge ruimte, dreigende wolken-
luchten, schedels; het macabre
en het verval in het algemeen,
een reactie hebben gegeven op
de crisis die in de jaren dertig
voelbaar was. John Steen durft
die vraag met een 'ja' te beant-
woorden, hoewel die verbanden
vooral zijn gelegd door critici en
schrijvers en niet door de kun-

stenaars zelf. In elk geval is het
duidelijk dat Charley Toorop in
haar werk uit de oorlogsjaren
wèl bewust reageerde op de om-
standigheden.

Het moet voor een aantal van de
magisch realisten een klap zijn
geweest dat hun werk na de oor-
log in diskrediet kwam en als
reactionair werd afgedaan. Koch
had inderdaad met de bezetter
en NSB samengewerkt, maar
moest daarbij niets hebben van
een 'Germaanse kunst' en legde
de nadruk op het 'Nederlandse'
karakter van het magisch realis-
me. Hij werd in 1944 zelfs in het
kader van de Arbeitseinsatz naar
Duitsland gestuurd. Hynckes
kreeg voor zijn collaboratie een
kort expositieverbod, net als
Koch.

Anderen kon echter moeilijk iets
te verwijten zijn. Willink, Schuh-
macher en Toorop die, omdat ze
geen lid van de Kultuurkamer
waren, niet mochten exposeren,
hadden zich teruggetrokken in
hun ateliers (Toorop dook onder)
om daar vooral aan portretten en
stillevens te werken. De schilder
Paul Citroen bracht het werk
van Willink in 1945 in verband
met dat van Hynckes en Koch
als uiting van het fascisme. In
1950 koos Sandberg, directeur
van het Stedelijk Museum, open-
lijk voor het als 'links' bestem-
pelde modernisme met zijn Co-
bra-expositie, maar 'rehabiliteer-
de' enkele jaren later Schuhma-
cher, Toorop en Koch door mid-
del van overzichtstentoonstellin-
gen.

Inmiddels was men in Arnhem
begonnen met het verzamelen
van de magisch realisten. Dat is
mede te danken aan de schilder
Johan Mekkink, die in 1950 als
assistent van museumdirecteur
De Lorm naar het Gemeentemu-
seum was gekomen en daarna
zelf directeur werd, om in 1969
plaats te maken voor Pierre
Janssen. In 1970 bestond de col-
lectie uit onder andere 50 schil-
derijen, en sindsdien is ze aange-
vuld. Een merkwaardig Gelders
verzamel-fenomeen, want ook in
steden als Nijmegen en Zutphen
legde men zich toe op het verza-
melen van realistische kunst.
„Alles wijst erop dat in Gelder-
land gekozen werd voor de 'niet
controversiële traditie van de fi-
guratieve schilderkunst', zegt de
huidige directeur Liesbeth
Brandt Corstius.

'Wanneer je een voorwerp schil-
dert dan tracht je het te benade-
ren zo ver je kunt, je tracht het
als 't ware van buiten af binnen
te dringen en toch zul jeontevre-
den zijn als je het afbeeldt zoals
het er staat, als ware het een fo-
to', schreef Dick Ket in 1932.
Daarmee gaf de schilder een
fraaie omschrijving van zowel
het 'magische' als het 'realisme'
dat uit veel van de werken die in
het Gemeentemuseum te zien
zijn, straalt.

Magisch Realisten en tijdgeno-
ten» tot 24 augustus in het Ge-
meentemuseum, Utrechtseweg
87Arnhem. Open: dinsdagtot en
met zaterdag van 10 tot 17 uur,
zondag van 11 tot 17 uür. Catalo-
gus: 49,50 gulden.
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kunst

Schilderkunst met een
deels besmet verleden

'Magisch
realisten en
tijdgenoten '

in Gemeentemuseum

Arnhem

DOOR HENK MEUTGEERT

Tot op heden blijft het nog on-
duidelijk pf Pyke Koch, die lid
van de NSB was geworden, zich
in zyn werk zelf propagandist
van de Nieuwe Orde heeft ge-
toond. In het Gemeentemuseum
Arnhem hangen zijn schilderijen
tussen die van Willink, Schuh-
macher,Ket, Mekkink, Hynckes,
Charley Toorop en Edgar Fern-
hout op de tentoonstelling 'Ma-
gisch Realisten en tijdgenoten.
In de catalogus stelt inleider
John Steen, in navolging van
eerdere onderzoekers, dat Koch
zich in een aantal werken, waar-
onder het uit 1937 daterende
'Zelfportret met zwarte doek'
een bewonderaar van het Itali-
aanse fascisme toont. Maar ver-
derop in het boek zegt Carel
Blotkamp, die promoveerde op
het werk van de vorig jaar over-
leden Koch, dat zijn affiniteit
met het fascisme slechts blijkt
uit een enkel werk, namelijk
'Marsgezang' uit 1940, dat is ver-

,-tiietigd en nog slechts als foto
bestaat. Een kwestie van inter-
pretatie, waarover het laatste
woord vast nog niet gezegd is.

Donkere wolkenluchten, bijnaverlaten
landschappen en straten, een rijtje schedels of
schijnbaar doelloos wachtende vrouwen voor
een hek. Maar vooral: herkenbaar en geschilderd
in een techniek ontleend aan de Vlaamse
schilderkunst, de Italiaanse renaissance of de
Hollandse meesters uit de zeventiende eeuw.
Het is niet verrassend dat in NSB-kringen veel
waardering bestond voor 'magischrealisten' als
Willink, Schuhmacher en Hynckes. Vooral ook
omdat één van hen, Pyke Koch, zich bekeerde
tot het nieuwe 'geloof en zich sterk maakte voor
het werk van zijn vakgenoten. En zo was het ook
geen verrassing dat na de oorlog hun werk door
velen besmet werd verklaard en Carel Willink
zich genoodzaakt zag om in deverdediging te
gaan door middel van zijn artikel 'De
schilderkunst in een kritiek stadium', daarin
bijgevallen door de schrijver W.F. Hermans.

" De vrouwen in de straat, Pyke Koch, 1974

". Zelfportret met penseel, Dick Ket. Foto: GPD

Aardbeien en
chocoladedrank

DOOR HUUB MEIJER

Benodigdheden: 500 g aardbeien,
V_ 1 magere yoghurt, 1 dl halfvolle
melk, 2 afgestrckcn el cacaopoe-
der, sap van halve rode grapefruit,
5-7 el suiker of zoetstof.

Ontdoe de aardbeien van hun
kroontjes en pureer ze in de blen-
der ofkeukenmachine. Druk puree
door een fijne zeef om pitjes te ver-
wijderen.
Doe de gezeefde puree terug in de
blender en voeg er de yoghurt, de
melk, de cacao en het grapefruit-
sap aan toe.
Laat de keukenmachine even
draaien om alles goed te mengen.
Voeg nu suiker_ of zoetstof naar
sipaak toe. Laat heel goed koelen
en schenk de drank in glazen.

TIP: Er kan ook ander rood fruit
gebruikt worden.
Door in plaats van melk meer yog-
hurt te gebruiken wordt de drank
dikker en kan gegeten worden.
Allerlei fruitsoorten op een bord,
cornflakes erbij, chocoladedrank
erover schenken en u hebt een al-
ternatief(kinder)ontbijt.

Vloeiende
uitvoering

Missa
Solemnis

DOOR PETER P. GRAVEN

MAASTRICHT - Ter af-
sluiting van een turbulen'
LSO-seizoen weerklonk ai-
gelopen zaterdagavond irl
een goed bezet Theater aan
het Vrijthof te Maastricht
de Missa Solemnis van Lu'
dwig van Beethoven, uitge'
voerd door Natalia Derch"
(sopraan), Monika Bürgenef
(alt), Thomas Dewald (te-
nor), Henk van Heijnsber-
gen (bas), het door Kees
Stolwijk voorbereide Ne-
derlands Concertkoor efl
het Limburgs Symphome
Orkest. De muzikale leiding
had Salvador Mas Conde.

'Bravo, maestro', klonk het oP
uit de rij achter mij na het slotaC'
coord van het Agnus Dei. Gee"
wonder. De Spaanse dirigen
liet, zoals gewoonlijkzonder pa^
tituur voor zich, de persoonlij"
geloofsbelijdenis van de Weensjj
grootmeester helemaal voor zïc"
spreken. Hij verloor zich nietin
het aangeven van allerlei deta»5,

zoals inzetten voor koor en solis-ten, maar wees zowel vocalist
als instrumentalisten met ruS"
ge, ronde gebaren de grote wW
kale lijnen in het majestueuz
werk. De uitvoering kende daar-
door een vloeiend verloop.

recensie
De vier van heinde en ver k°
mende solisten deden zich ne
alleen in de Kyrie-smeekbeo >maar vooral in het ingeto|e
Sanctus en het aanvankelijkvr ,
dig, doch later bijna martij
klinkende Agnus Dei kennen a
een voortreffelijk zingend kwa
tet, dat qua klankkleur uits**
kend bijeen paste, al had de s
praan hier en daar de neiging l°
domineren. Het NederlandsC°,ecertkoor wiste de minder ë°e.,--indruk van een ongepast-geZ^ 11
ge opkomst snel weg. Het °ve
tuigde met een homogene ko"
klank en een partij vaste inbreng
waardoor ook de moeilijke ë
deeltes van de mis, de Gloria- e
Credo-fuga's, heel natuurW*
klonken. Het orkest zorgde v°
een solide muzikale basis v,
deze uitvoering, waarbij ~,
fraaie vioolsolo van c°nC%. ei
meester Kotaro Ishikawa in n
Benedictus opviel.

Een mooie vertolking van "
qua opzet, afmeting en bezettnj»
voor de liturgische eredienst °bruikbare Missa Solemnis. da
niet van. Desondanks ben ik nJ ,
helemaal als 'dn contente me",
na afloop het Vrijthof opgestaP^
Was het misschien een
aan muzikale vervoering?
gebrek aan religieuze uitst
ling? Het gemis van eenronde
mende kerkakoestiek? Of e
combinatie hiervan?
Mogelijk.

Oplossing van zaterdag
R S M R' g
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puzzel van de dag

Horizontaal: 1. peulvrucht; 3. kleur; 6. ge-
ring van kracht; 11. vuurwapen; 12. over-
moedig grappig, guitig; 13. kleefmiddel;
14. deel v.d. hals; 15. bezieldheid; 17.
■soort hert; 19. om welke reden; 22. soort
papegaai; 25. bedrag v. ontvangen gelden;
28. schotschrift; 30. model; 31. voormaag
bij vogels; 33. schoorsteenzwart; 35. ten-
nisterm; 37. net zo als; 38. stok in een
vogelkooi; 39. logé, eter; 40. bedevaart-
plaats; 41. haar op de bovenlip.

Verticaal: 1. moesplant; 2. iem<>n° #■
denkt alles te weten; 4. godin v.d- 7
winning (Germ. myth.); 5. lande 11)*' g
waterkant; 8. strook land langs de ze " f
groente; 10. drank; 16. menigte i
bijen; 18. gedeeltelijk; 20. flauwhan'9' ef;
zwarte delftstof; 23. Jap. PareldfSe v-
-24. boom; 26. eigenaardig; 27. ültg'npe-
aandelen; 28. zonder geld; 29. 9r°ten stuk'woonbare vlakte; 32. dun afgesneden
33. insnijding; 34. grote hoevelhei"'
eekhoorn.(C) Standaard Uitgeverij Antwerpen
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de klinkende klokken recept



Delors
;^o

c _ues Delors werd in Lissabon. or de regeringsleiders voor nog
W *Wee Jaar benoemd als voorzit-

■<_ V.n de europese Commissie, het■ lelijks bestuur van de EG.

"had ortuëese EG-voorzitterschap
y a graag in Lissabon nog even de
l_sfren s^ePende zetelkwestie opge-■W Premier Anibal Cavaco Silva
'Onr*

11 met een compromis waarbij
trg^"ë na alle EG-landen aan hun

leken te komen. Maar hij
ö'st geen besluit door te drukken.
f;darover zullen waarschijnlijk in
V0

l
j

rgn> waar de volgende top, rdt gehouden, pas knopen wor-er* doorgehakt.

de
gens die plannen zou Nederland
eerste president van het Euro-

pe»8 Monetair instituut, de voorlo-
per,* Van de toekomstige Europese
Do??"ale bank, en de zetel van Euro-HUI (de 'Europese CRI') krijgen.

Macedonië
Europese Gemeenschap zorgde

int n°S voor een uniek feit in de
'ernationale politiek. Tot grote

tj e ugde van de Grieken ontzegden
j 0 twaalf de bevolking van de ex-
(y^Soslavische republiek Macedo-
20al e. recht hun land te noemen
jj. ls z_ dat zelf willen. Macedonië
et?g' wil het tenminste door de EG
j. end worden, geen Macedonië
je een. Maar desondanks liet Skop-

-6 i'st n°ofdstad van Macedonië,
Va„,eravond weten aan deze naam

a!>l te zullen houden.

Den, ,
i_ia "

se regering heeft sinds ja-v^"-I.gestreden tegen het gebruik
Hje de naam Macedonië door de
v*n h

6 staat' omdat de inwoners
Griekse provincie met die

4?m er het alleenrecht op menen

_e
Grietndere EG-landen hebben de
ne„ kse aanspraken lang kunnen
_onfren' maar zijn op de EG-top-
toc/eJentie in Lissabon uiteindelijkn door de bocht gegaan.

Mandela eist vergaande concessies

Boutros Ghali gaat
naar Zuid-Afrika

SOWETO - VN-chef Boutros
Boutros Ghali brengt binnen-
kort een bezoek aan Zuid-Afri-
ka in een poging de crisis in
de politieke onderhandelingen
tussen blank en zwart te bo-
ven te komen. Hij kreeg de
uitnodiging voor het bezoek
van de Zuidafrikaanse minis-
ter van buitenlandse zaken
Pik Botha, die zaterdag in Ni-
geria een ontmoeting had met
de secretaris-generaal van de
Verenigde Naties. Een exacte

datum voor het bezoek is nog
niet vastgesteld.

Het ANC heeft om een zitting van
de VN-Veiligheidsraad over de cri-
sis in Zuid-Afrika gevraagd. ANC-
leider NelsonMandela heeft volgen-
de week een ontmoeting met Bou-
tros Ghali tijdens een bijeenkomst
van de Organisatie van Afrikaanse
Staten in Senegal.

Mandela zei zaterdag in een toe-
spraak tot 15.000 aanhangers ml
Soweto dat stakingen en protesten
- niet onderhandelingen - weer

het voornaamste pressiemiddel van
het Afrikaans Nationaal Congres
zijn in de strijd om een politieke
stem voor de zwarte meerderheid.
Mandela liet weten dat het ANC
vergaande concessies van de rege-
ring van president F.W. de Klerk
moet krijgen, wil de organisatie de
onderhandelingen over een nieuwe
grondwet (Codesa) hervatten. Het
ANC brak de besprekingen met de
regering afgelopen week af uit pro-
test tegen de moord op 42 zwarten
in het township Boipatong.

Volgens het ANC is de Zuidafri-
kaanse regering op zijn minst indi-
rect verantwoordelijk voor de mas-
samoorden in de woonoorden. De
politie is daarbij volgens de zwarte
oppositiebeweging in veel gevallen
rechtstreeks betrokken.
De Klerk wijst de aantijgingen van
deANC-leidervan de hand. Hij stelt
dat het voortdurende geweld uit-
sluitendeen gevolg is van de onder-
linge zwarte machtsstrijd tussen
ANC en de Inkatha Vrijheidspartij.

Mitterrand verrast weer
met geheime diplomatie

'Qn onzeredactie buitenland

.-^RIJS - Met zijn trip naar het
pclegerde Sarajevo heeft de. ranse president Francois Mit-

Tand eens temeer aangetoonda*. hij houdtvan geheime diplo-
matie en verrassende acties.
Zp^nse functionarissen in Parijs
la gisteren dat de spectacu-

lre reis vijf dagen geleden wasastgesteld nadat Mitterrand een
v er dringende boodschap kreeg>an de Bosnische president Alija

dat de 300.000 inwo-ers van Sarajevo allen zouden
v erven. Mitterrands collega'san de Europese Gemeenschap

kennelijk in onwetend-
eid gelaten tijdens de twee-

waagse Eurotop in Lissabon
de kwestie Sarajevo nota-

£ene hoog op de agenda stond.
j,

e kregen pas te horen dat deranse president niet naar Parijs
""Ugkeerde"nadat hij al op wegas naar het vliegveld.

st
e missie van het 75-jarige
aatshoofd roept in herinnering

tocht die hij ne-
het* aar geleden ondernam naar
t. _. door oorlogsgeweld geteis-crae Beiroet nadat 58 Franse

parachutisten, die deel uitmaak-
ten van een VN-vredesmacht, bij
een bomaanslag om het leven
waren gekomen. Wandelend tus-
sen de puinhopen van hun
hoofdkwartier zei Mitterrand,
zelf verzetstrijder tijdens de
Tweede Wereldoorlog, dat hij ge-
komen was om Libanon te laten
weten dat Frankrijk het land niet
in de steek zou laten. Een paar
maanden later moesten de Fran-
se militairen worden .terugge-
trokken.

Golf
Francois Mitterrand was ook het
eerste westerse staatshoofd dat
in september 1990, na de Iraakse
invasie in Koeweit, de Golf be-
zocht. Hij bleef tot het laatste
moment toe een politiek van on-
derhandeling voorstaan toen de
meeste collega's in het westen
meenden dat oorlog onvermijde-
lijk was. In diplomatieke bron-
nen verluidt dat Mitterrands
bezoek aan Sarajevo gemakke-
lijk de verdenking kan wekken
dat Parijs de show wil stelen na-
dat de top van Lissabon overeen-
kwam dat de Verenigde Naties

geweld kunnen gebruiken om
het beleg van de Bosnische
hoofdstad te breken.

Onvermoeibaar
Maar Mitterrands medewerkers
ontkennen dat de president, die
in Lissabon voor krachtige actie
pleitte, een one-man-show wil
opvoeren. Naar hun zeggen han-
delt hij slechts ingevolge de be-
sluiten die op de top zijn geno-
men. Als onvermoeibaar voor-
vechter van een Europese poli-
tieke en monetaire unie, stelde
Mitterrand in Lissabon dat in het
Joegoslavische conflict de ge-
loofwaardigheid van de EG ophet spel staat.

Waarnemers menen dat zijn re-solute initiatief zijn critici in ei-
gen huis de mond kan snoeren
die hem verwijten dat hij voeling
heeft verloren met de ontwikke-
lingen in Oost-Europa. Sinds hij
in 1981 voor het eerst tot presi-
dent werd gekozen heeft Mitter-
rand zich ingezet om Frankrijks
rol als een wereldmacht en een
kampioen van de mensenrech-
ten te handhaven, maar zijn criti-

ei vinden dat hij zijn greep op de
ontwikkelingen in een zich snel
wijzigende wereld-na-de-koude-
oorlog heeft verloren.

De politieke aardverschuiving
van Duitslands hereniging ver-
raste hem volledig en leek een
tijd lang ook de speciale relatie
van Bonn en Parijs binnen de
EG aan te tasten. Vorig jaar leek
hij ook de mislukte coup tegen
Gorbatsjov verkeerd te hebben
geïnterpreteerd toen hij de coup-
plegers in een tv-uitzending ken-
schetste als Moskous nieuwe
leiders. Opposanten wijzen erop
dat hij de opkomst van Boris
Jeltsin onderschatte toen hij

hem vorig jaar in Parijs een ont-
vangst op laag niveau bereidde.
Verder meent men dat hij nogal
traag was in het aanvaarden van
een uiteenvallend Joegoslavië en
de Sloveense en Kroatische on-
afhankelijkheid.

" Francois Mitterrand

Aanhouding na
computer-incident
KLM-Air Aruba

AMSTERDAM - De
rijkspolitie dienst lucht-
vaart heeft een 24-jarige
Haarlemmer aangehou-
den in verband met het
computer-incident tus-
sen deKLM en Air Aru-
ba. De man werkt op de
luchthaven Schiphol,
maar is niet in dienst
van deKLM.

De verdachte heeft in-
middels bekend dat hij
op zaterdag 20 junizon-
der toestemming een
bericht over vermeende
financiële problemen
van Air Aruba heeft .

verspreid, via het inter-
ne computersysteem
van de KLM. Over het
motief van zijn daad
wilde de rijkspolitie 'in
het belang van het op-
sporingsonderzoek'
geen mededelingen
doen. De verdachte is

in verzekerde bewaring
gesteld.

De KLM verzorgt de af-
handeling van de vluch-
ten van Air Aruba op
Schiphol. Op zaterdag
20 juni dook in het in-
terne KLM-systeem een

mededeling op dat pas-
sagiers van Air Aruba
rekening moesten hou-
den met de eventuele
afgelasting van hun
vlucht, als gevolg van
financiële moeilijkhe-
den waarin de lucht-
vaartmaatschappij zou
verkeren

De boodschap leidde
tot een fikse ruzie tus-
sen de twee maatschap-
pijen; Air Aruba trof
zelfs voorbereidingen
voor een rechtzaak te-
gen deKLM.

Gekweld
Mitterrand is het laatste jaar ge-
kweld door binnenlandse pro-
blemen. Als gevolg van stijgende
werkloosheid, financiële schan-
dalen en de geringe populariteit
van zijn voormalige premier
Edith Cresson daalde zijn eigen
populariteit tot record-laagte, na-
dat die bij afloop van de Golfoor-
log op recordhoogte had gestaan.

De reis naar Sarajevo, diè on-
middellijk door intellectuelen en
politici in Frankrijk als een moe-
dig initiatief werd bestempeld,
zou zijn populariteit weer kun-
nen opkrikken. De televisiebeel-
den van Mitterrand en minister
van gezondheid Bernard Kouch-
ner, een van 's-lands populairste
politici, die op het belegerde
vliegveld van Sarajevo landen
zullen grote indruk maken op
een cruciaal moment in de Fran-
se politiek. Frankrijk staat aan
de vooravond van een belangrij-
ke campagne voor een referen-
dum, vermoedelijk in septem-
ber, over de ratificatie van 'Maas-
tricht' inzake een Europese unie.

Volgend jaar maart staan er in
Frankrijk algemene verkiezin-
gen op het programma.

binnen/buitenland

Eurotop eist dat Joegoslavische republiek Macedonië naam verandert

EG maakt pas op de plaats
Van onze correspondent

LISSABON - De rijke lid-
staten van de EG zijn niet

:bereid hun contributie aan016 Gemeenschap fors op teschroeven en de hulp aan
~e arme zuidelijke landenle verdubbelen. De regerin-

" £en van de EG-landen eisen
]vist dat 'Brussel' rustiger; indoet bij het uitschrijven:Van allerlei nieuwe richtlij-nen.

'Dat
>ko ZlJn e twee belangrijkste uit-
;bemSten van het halQaarlykse top-
'gjaad van regeringsleiders van de
"de n' at afge'°Pen weekein-

lr' Lissabon werd gehouden.

; Sa? reSeringsleiders hebben in Lis-
'_a officieel de deur geopend
denr uitDreiding van de twaalf lan-
Q tellende Gemeenschap met

:p°stenrijk, Zwitserland, Zweden,
gen en wellicht later Noorwe-

j onderhandelingen met die lan-. n kunnen echter pas beginnen
0r nneer de Gemeenschap intern"*e op zaken heeft gesteld. Er
be e^ °.vereenstemming zijn over de
en g^?ting voor de komende jaren

de Verdragen van Maastricht
; '°eten zijn geratificeerd.

Stunt
De Franse president Fran-
qois Mitterrand kan niet
meer kapot. In kogelvrij vest
en met leeuwenmoed begaf
hij zich in het hol van de
leeuw: Sarajevo, de bele-
gerde Bosnische hoofdstad
die volledig ten offer dreigt
te vallen aan de Servische
expansiedrift. Driehonderd-
duizend mensen leven er al

weken in een hel. Er heerst hongersnood en wanneer niet snel hulp
komt opdagen, wacht hen de totale uitroeiing. Tegen deze achter-
grond en in de wetenschap dat het besluiteloze Europa finaal in
zijn hemd zou staan, als de Amerikanen in de Bosnische tragedie
het initiatief naar zich toe zouden trekken, nam het Franse staats-
hoofd zijn spectaculaire besluit. Hij honoreerde de smeekbede van
de Bosnische president Alija Izetbegovic en deed dat, beslist niet
toevallig, tien dagen later, precies op de 78ste verjaardag van de
aanslag op aartshertog Franz Ferdinand van Oostenrijk, waarmee
toen het sein voor de Eerste Wereldorlog was gegeven. Mifter-
rands expeditie was een moedige, maar ook een riskante en een
zeer goed berekende, die Frankrijk in één klap een enorme portie
goodwill heeft opgeleverd, temeer daar de animo onder de ande-
re Europese 'groten', Duitsland en Groot-Brittannië, om een halt
toe te roepen aan de genocide-praktijken van de Milosevics in
Sarajavo tot dusver tot verbale krachtpatserij beperkt is gebleven.
Het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag en het Portu-
gese voorzitterschap hebben eensluidend op de reis van Mitter-
rand gereageerd. In principe verwelkomen zij elke poging om ver-
der bloedvergieten te voorkomen en een eind te maken aan het
aan het lijden van de burgerbevolking. Maar zo simpel liggen de
zaken waarachtig niet. Achter de schermen zal er tandengeknars
zijn, want Mitterrand heeft de EG-conferentie in Lissabon ostenta-
tief afgestraft. Nota bene twee minuten voor afloop van de top
maakte hij op de hem bekende stoïcijnse wijze bekend op per-
soonlijketitel naar Sarajevo te gaan. Voor de Franse president was
de maat vol.
Niettegenstaande in het Verdrag van Maastricht behartenswaardi-
ge afspraken zijn neergelegd over een gemeenschappelijk Euro-
pees buitenlands beleid, heeft Mitterrand gemeend op eigen hout-
je te moeten handelen. Het is zonneklaar dat hij dat heeft gedaan,
omdat hij vindt dat de Europeanen te veel praten en te weinig
doen en hij de bemoeienis van Washington op Europese ontwikke-
lingen wil terugdringen.
Europa is sinds het moment dat Slovenië zijn vertrek uit de Joego-
slavische federatie bekendmaakte, steeds achter de feiten aange-
hold. ïG, NAVO en WEU zijn tot geen krachtdadige actie in staat
gebleken. De onverschrokken Mitterrand is - uiteraard ook om
specifieke Franse belangen - de eerste die een duidelijke conclusie
trekt uit het verwoestende geweld dat de Servische.agressors in
"het ter ziele gegane Joegoslavië hebben ontketend. Zijn koene ini-
tiatief markeert bovendien de forse ommezwaai van de Franse
politiek jegens Servië, die in het verleden steeds gekenmerkt werd
door begrip jegens en coulantie voor Belgrado.
Gisteravond zijn de Serviërs gezwicht voor het VN-ultimatum en
hebben zij de luchthaven aan de blauwhelmen overgedragen. In-
middels heeft Frankrijk een begin gemaakt met de luchtbrug op
'het getto van Sarajevo. Mitterrand smaakt het genoegen door
zijn onverschrokken optreden deze ontwikkeling mede te hebben
bevorderd. De Franse publieke opinie blaakt van trots. Terecht, na
zon spectaculaire stunt.

Proces tegen
FIS-leiders

in juli hervat
BLIDA — Het proces tegen de ze-
ven opgepakte leiders van het
Front van Islamitische Redding
(FIS) in Algerije wordt op 12 juli
hervat, heeft de militaire aankla-
ger gisteren bekend gemaakt.

De zeven leiders liepen zaterdag
kort na aanvang van het lang ver-
wachte proces tegen hen weg uit
de rechtszaal van de militaire ge-
vangenis in Blida om aan te geven
dat zij de jurisdictie van de mili-
taire rechtbank niet erkennen.

De FIS-leiders, die verleden jaar
juni na massale rellen en protes-
ten tegen de regering die totaal
ruim 55 mensen het leven kostten
werden aangehouden, wordt ge-
wapende samenzwering tegen de
staat ten laste gelegd. Zij kunnen
voor dat vergrijp ter dood worden
veroordeeld.

Voorzitter Abassi Madani, vice-
voorzitter Ali Belhadj en vijf an-
dere FIS-leiders willen een proces
voor een civiele rechtbank, omdat
zij zichzelf beschouwen als poli-
tieke gevangenen.

Pensioenen van
Maxwell vergoed
LONDEN - De Britse regering
heeft gisteren bekendgemaakt dat
zij de duizenden gepensioneerden
van het Maxwell-concern te hulp
komt, wier levens geruïneerd wer-
den toen bleek dat wijlen Robert
Maxwell het pensioenfonds van zijn
bedrijf geplunderd had.
De Britse minister van sociale za
ken, Peter Lilley, deelde mee dat d€
gepensioneerden in julihun volledi
ge maandelijkse uitkering zuller
krijgen.
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" Enkele deelneem-
sters aan de landelij-
ke homo-manifestatie
'Roze zaterdag' in
Zoetermeer nemen
even de tijd om uit te
puffen. Zeker 15.000
mensen bezochten de
manifestatie. Onder
de aanwezigen was
onder andere minis-
ter d'Ancona van
WVC. Zij ontving op
het stadhuisplein het
eerste 'safe service
condoom' uit handen
van Jan Dirk Veen-
stra, beleidsmedewer-
ker bij het COC en
verantwoordelijk
voor de safe sex ser-
vicecampagne. Met
deze handeling ging
de landelijke COC sa-
fe service campagne
officieel van start.
Het is de bedoeling
om via de homo-hore-
ca homoseksuele man-
nen te wijzen op de
noodzaak van veilig
vrijen. „Een goede
verkrijgbaarheid van
het condoom tegen
een goede prijs is
daarvoor onontbeer-
lijk", aldus het COC.

Foto: ANP
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. i

t. Bedroefd, maar dankbaar voor alles wat zij voor
' ons betekend heeft, geven wij u kennis, dat op

78-jarige leeftijd, geheel onverwacht van ons is
heengegaan, mijn lieve vrouw, onze zorgzame
moeder, schoonmoeder, oma, overgrootoma,
mijn zus, onze tante en nicht

Johanna Graf
echtgenote van

IJohann Osojnik
Kerkrade: JohannOsojnik

Californië (USA): Marlies en Richard
Marion, Debby en
kinderen

Kerkrade: Johnen Ellie
Raymond
Marion en Nicolaas

Kerkrade: Joséen Frans
René en Jewel
Ludo
Familie Graf
Familie Osojnik

6463 TW Kerkrade, 28 juni 1992
Mgr. van Gilsstraat 134
De plechtige uitvaartdienst zal gehouden wor-. den op donderdag 2 juliom 14.00 uur in de paro-

-, chiekerk De Blijde Boodschap te Kerkrade-Rol-
i duckerveld, waarna om 15.30 uur de crematie-■ plechtigheid zal plaatsvinden in het cremato-

rium te Heerlen, Imstenraderweg 10.
Voor vervoer per bus is gezorgd.

\ Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is
>t schriftelijk condoleren.

3 Avondwake woensdag om 19.00 uur in voor-j noemde kerk.
j Gelegenheid tot afscheidnemen in een der| rouwkamers van het mortuarium Schifferheide,
| Schifferheidestraat 7 te Kerkrade, dagelijksvan( 18.00 tot 19.30 uur.
I Wilt u, indien wij vergeten zijn u een kennisge-

ving te zenden, deze annonce als zodanig be-
i schouwen.!

Wegens een sterfgeval is onze zaak

Autobedrijf Osojnik
Eygelshovergracht 65

Kerkrade
op donderdag 2 juli de gehele dag gesloten.

-" t
Het valt zwaar je le moeten missen.
Maar het is goed geweest, je leven voor ons
en met ons; Mam, rust nu maar uit.

Heden hebben wij afscheid genomen van onze
goede en zorgzame moeder, schoonmoeder,
oma en overgrootmoeder

Anna
Fokkens-Mommertz

weduwe van

Jan Fokkens
Zij overleed in de leeftijd van 87 jaar.

Kinderen, klein- en
achterkleinkinderen

Heerlen, Huize Tobias, 26 juni 1992
Corr.adres: Laurierstraat 10, 6413 RP Heerlen
De plechtige eucharistieviering zal gehouden

1 worden op woensdag 1 juli om 13.15 uur in de
parochiekerk St. Andreas te Heerlen-Palestina-
straat, waarna om 14.30 uur de crematieplech-
tigheid zal plaatsvinden in het crematorium in
Heerlen, Imstenraderweg 10.
Samenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is
tot schriftelijk condoleren.
Avondmis dinsdag om 19.00 uur in eerderge-
noemde kerk.

i Onze moeder en oma is opgebaard in het uit-
■ vaartcentrum Dela in Heerlen, Grasbroekerweg

20.
I Gelegenheid tot rouwbezoek heden, maandag,

en dinsdag van 18.00 tot 19.00 uur.
Wilt u, indien wij vergeten zijn u een kennisge-
ving te zenden, deze aankondiging als zodanig
beschouwen.

t I
Kalmte om te aanvaarden wat we
niet kunnen veranderen
Moed om te veranderen wat we
kunnen veranderen
Wijsheid om tussen deze twee
onderscheid te maken.

Dankbaar voor hetgeen zij steeds voor ons bete-
kend heeft, geven wij u hiermede kennis dat op
zaterdag 27 juni 1992 in de Hamboskliniek te
Kerkrade is overleden, onze moeder, schoon-
moeder, zus, schoonzus, tante en nicht

Elisabeth Fuhren
* 17-1-1919 t 27-6-1992

weduwe van

JozefHendriks
In onze gedachten en herinnering zal zij steeds
aanwezig zijn en verder leven.

Kerkrade: Hans Hendriks
Princeton U.S.A.: Corry Williams-Hendriks

Lew Williams
Familie Fuhren
Familie Hendriks

Corr.adres:
St. Paulusstraat 2, 6463 ET Kerkrade
De plechtige uitvaartdienst zal worden gehou-
den op woensdag 1 juli a.s. om 14.00 uur in de
parochiekerk St. Petrus-Maria ten Hemelopne-
ming te Kerkrade-Chèvremont, Nassaustraat,
waarna aansluitend de crematie zal plaatsvin-
den in het crematorium te Heerlen, Imstenra-
derweg 10.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is
tot schriftelijk condoleren.
Avondmis tot intentie van onze dierbare overle-
dene, dinsdag 30 juni om 19.00 uur in voor-
noemde parochiekerk.
De overledene is opgebaard in een der rouwka-
mers van het mortuarium Schifferheide, Schif-
ferheidestraat 7 te Kerkrade-West.
Gelegenheid tot afscheidnemen dagelijks van
18.00 tot 19.30 uur.
In plaats van evt. bloemen gelieve een gift t.b.v.
Foster Parents Plan in de daartoe bestemde col-
lectebus achter in de kerk.
Onze oprechte dank aan het personeel van afd.
4 van de Hamboskliniek.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen,
gelieven deze annonce als zodanig te willen be-
schouwen.

t
Bedroefd, maar dankbaar om hetgeen hij voor
ons betekende, delen wij mede, dat wij toch nog
vrij onverwacht afscheid moesten nemen van
mijn lieve man, onze goede vader, schoonvader,
opa, overgrootvader, schoonbroer en oom

Lambert Prevos
begiftigd met de ere-medaille in de

Orde van Oranje Nassau
echtgenoot van

Marie Franssen
Hij overleed in de gezegende ouderdom van 88
jaar, voorzien van de h. sacramenten derzieken.

M.H. Prevos-Franssen
Frans en Lies Prevos-Weerts
Piet en Gerda Prevos-Weerts
Tiny en Ben Bollen-Prevos
Tielke en Hub van Loo-Prevos
Mia en Funs Hutschemaekers-Prevos
en al zijn klein- en achterkleinkinderen
Familie Prevos
Familie Franssen

6367 TV Voerendaal, 26 juni 1992
Spekhouwerstraat 30
De plechtige eucharistieviering zal gehouden
worden op woensdag 1 julia.s. om 11.00 uur in
de parochiekerk van de H. Laurentius te Voe-
rendaal, waarna aansluitend begrafenis op de
r.k. begraafplaats aldaar.
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven is er
geen condoleren.
Avondwake ter intentie van de overledene dins-
dagavond om 19.00 uur in voornoemde kerk.
De dierbare overledene is opgebaard in een der
rouwkamers van de begrafenis- en crematiever-
eniging Voerendaal, Kerkplein 43, Voerendaal,
alwaar gelegenheid tot afscheidnemen dagelijks
van 18.30 tot 19.00 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen,
gelieven deze annonce als zodanig te willen be-
schouwen.

Met leedwezen namen wij kennis van het over-
lijden van ons zeer gewaardeerd erelid

Lambert Prevos
Wij wensen zijn vrouw en familie veel sterkte.

r.k. vv Voerendaal

t
Dankbaar dat wij haar zo lang in ons midden
mochten hebben, maar bedroefd om het schei-
den, delen wij u mede dat, voorzien van het h.
sacrament der zieken, na een rijk leven in de
leeftijd van 88 jaar in Gods vrede is overleden,
mijn lieve en zorgzame moeder, onze lieve
grootmoeder en overgrootmoeder, zuster,
schoonzuster, tante en nicht

Maria Kardaun
weduwe van

Joseph Karl Aretz.Kerkrade: K.H. Aretz
Haar klein- en
achterkleinkinderen
Familie Kardaun
Familie Aretz

27 juni 1992
Corr.adres: Marktstraat 65, 6461 CV Kerkrade
Avondwake woensdag om 19.00 uur in de hier-
na te noemen kerk.
De plechtige uitvaartdienst zal gehouden wor-
den in de St. Lambertuskerk te Kerkrade, op
donderdag 2 juli om 10.00 uur.
Samenkomst in de kerk, waar gelegenheid is tot
schriftelijk condoleren.
De crematieplechtigheid vindt aansluitend
plaats in het crematorium te Heerlen aan de
Imstenraderweg.
Voor vervoer naar het crematorium en terug is
een autobus aanwezig.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen,
gelieven deze annonce als zodanig te beschou-
wen.

t
God heeft ons geen gemakkelijkereis belooj'd.
maar wel een behouden thuiskomst.

Wij geven u kennis dat na een intens werkzaam
en liefdevol leven van ons is heengegaan, voor-
zien van de h. sacramenten, in de leeftijd van 75
jaar, onze lieve moeder, schoonmoeder, oma,
zus, schoonzus, tante en nicht

Gerda Smeets
weduwe van

Eugène Knooren
Maastricht: Paula en Frans

v.d. Bighelaar-Knooren
Jakobijn, Thomas, Jobbine,
Simon

Nijmegen: To en Martin Helgers-Knooren
Judith, Mathijs

Schaesberg: Angela en Hub Schings-Knooren
Ivo, Maud

Merkelbeek: WielKnooren
Merkelbeek: Zef en Wies Knooren-Senden

Eugène, Jeroen
Heerlen: WilmaKnooren

Wouter, Maarten
Schimmert: JanKnooren

Lilian Fijten
Merkelbeek: Eugène Knooren

Heerlen: Jacquelineen Frank
Tummers-Knooren

" Nadine
Familie Smeets
Familie Knooren

6447 CE Merkelbeek, 27 juni 1992
Bovenderstraat 26
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de
begrafenis, zal gehouden worden op woensdag
1 juli om 11.00 uur in de parochiekerk H. Cle-
mens te Merkelbeek.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is
tot schriftelijk condoleren.
Avondmis dinsdag om 19.00 uur in voornoemde
kerk.
De dierbare overledene is opgebaard in de
rouwkapel van het ziekenhuis te Sittard, alwaar
dagelijks bezóekgelegenheid is van 17.30 tot
18.15 uur.
Wilt u, indien wij vergeten zijn u een kennisge-
ving te zenden, deze annonce als zodanig be-
schouwen.

Enige en algemene kennisgeving

t
Wij geven u kennis dat op 75-jarige leeftijd, voorzien van het h. olie-
sel, van ons is heengegaan, mijn lieve man, onze goede vader,
schoonvader en opa, onze broer, zwager, oom en neef

Harry Soomers
weduwnaar van

Loesje Kauntul
echtgenoot van

Sibill Broek
Gewezen huisarts te Kerkrade.

Kerkrade: SibillSoomers-Brock
kinderen en kleinkinderen
Familie Soomers
Familie Broek
FamilieKauntul

6461 EW Kerkrade, 27 juni 1992
Ambachtstraat 2e
De plechtige uitvaartdienst zal gehouden worden op donderdag 2 juli
om 11.00 uur in de parochiekerk H. Catharina te Kerkrade-Holz,
waarna de begrafenis zal plaatsvinden op de r.k. begraafplaats
Bleijerheide.
Voor vervoer per bus is gezorgd.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is tot schriftelijk condo-
leren.
Avondmis woensdag om 19.00'uur in voornoemde kerk.
De dierbare overledene is opgebaard in een der rouwkamers van het
mortuarium Schifferheide, Schifferheidestraat 7, Kerkrade.
Bezóekgelegenheid dagelijks van 18.00 tot 19.30 uur.
Liever geen bezoek aan huis.

r ? liMet grote droefheid, doch ook met grote dankbaarheid jegens O.L.
Heer voor de liefde en zorg waarmede hij ons gedurende zijn leven
heeft omringd, delen wij u mede dat heden geheel onverwacht van
ons is heengegaan, voorzien van de h. sacramenten, op 74-jarige leef-
tijd, mijn lieve man, onze goede en zorgzame vader, schoonvader,
opa, broer, zwager, oom en neef

Marie Leo Cremers
echtgenootvan

Maria Sibilla Wilhelmina Vrencken
In dankbare herinnering:

Brunssum: M.S.W. Cremers-Vrencken
Spaubeek: Pascal en Jenny Cremers-Stassen

Rob, Monique
Dommelen: Jessy en JosNotermans-Cremers

Paul, René
Familie Cremers
Familie Vrencken

26 juni 1992
Akerstraat 109, 6445 CN Brunssum
De plechtige uitvaartdienst zal gehouden worden op woensdag 1 juli
a.s. om 11.00 uur in de parochiekerk van de H. Familie aan de Aker-
straat op de Langeberg te Brunssum.
Samenkomst in de kerk, waar gelegenheid is tot schriftelijk condole-
ren.
De begrafenis vindt aansluitend plaats op hetr.k. kerkhof te Jabeek.
De dierbare overledene zal bijzonder herdacht worden tijdens de
avondwake van dinsdag 30 junia.s. om 19.00 uur in bovengenoemde
kerk.
Gelegenheid om afscheid te nemen dagelijks van 17.30 tot 18.30 uur
in het mortuarium van het St. Gregoriusziekenhuis te Brunssum.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, gelieven deze annon-
ce als zodanig te beschouwen.

Diepbedroefd, maar dankbaar voor hetgeen zij
voor ons betekend heeft, geven wij u kennis van
het toch nog vrij onverwacht overlijden, in de
leeftijd van 68 jaar, van mijn lieve vrouw, moe-
der, schoonmoeder, oma, zuster, schoonzuster,
tante en nicht

Nettie Brugel
echtgenote van

Klaas Bruist
28 juni 1992
Corr.adres: Lindeplein 21D
6444 AT Brunssum

In dankbare herinnering:
Brunssum: Klaas Bruist

Meijel: JaapBruist
Thea Bruist-Verstappen
David en Maud
Aaron
Familie Bruist
Familie Brugel

De uitvaartdienst, geleid door ds. v.d. End, /.al
plaatsvinden op woensdag 1 juli a.s. om 12.30
uur in de Bethelkerk, gelegen aan de Heuger-
straat te Brunssum, waarna om 14.00 uur de
crematie plaatsvindt in het crematorium te
Heerlen, Imstenraderweg 10. Voor vervoer is
gezorgd.
Er is in voornoemde kerk gelegenheid tot
schriftelijk condoleren.
Nettie is opgebaard in het mortuarium van het
St. Gregoriusziekenhuis te Brunssum. Gelegen-
heid tot afscheidnemen dagelijks van 17.30 tot
18.30 uur.
Zij die onverhoopt geen kennisgeving mochten
ontvangen, gelieven deze annonce als zodanig
te beschouwen.

Enige en algemene kennisgeving

t
Met droefheid geven wij kennis van het heen-
gaan van onze vader, schoonvader en opa

Jan Wolffs
weduwnaar van

Truus Willems
Hij overleed op 74-jarige leeftijd.

Uit aller naam:
kinderen, klein- en
achterkleinkinderen

6133 VW Sittard
Gulicksestraat 63
Op wens van de overledene heeft de crematie in
besloten familiekring plaatsgevonden.

Enige en algemene kennisgeving

t
Wij allen hebben je mogen begeleiden tijdens je
ziekte en in je laatste levensdagen. Het was een
grote vreugde dit in saamhorigheid voor je te
mogen doen. Je was voor ons een lieve man,
vader en opa. Wij konden altijd op jerekenen en
zullen je missen.
Heden is, voorzien van de h. sacramenten der
zieken, in de leeftijd van 72 jaarvan ons heenge-
gaan

Jacobus Johannes
Peeters
echtgenootvan

Maria Hubertina Vleugels
Sittard: M. Peeters-Vleugels

Alkmaar: Truus Jetten-Peeters
Jo Jetten
Daniëlle
René

Sittard: Leny Kamps-Peeters
Fred Kamps
Yolanda t, Harold
Jaquelineen Dennis

Sittard: Annie Steevens-Peeters
Gerard Steeyens

Familie Peeters
Familie Vleugels

6134 VD Sittard, 27 juni 1992
Veestraat 7
De plechtige uitvaartdienst zal plaatsvinden
woensdag 1 juli om 11.00 uur in de H. Gemma-
kerk te Sanderbout-Sittard, gevolgd door de
begrafenis aan de Wehrerweg.
Samenkomst in de kerk, waar gelegenheid is tot
schriftelijk condoleren.
Avondwake dinsdag om 19.00 uur in voornoem-
de kerk.
De overledene is opgebaard in het mortuarium
van het Maaslandziekenhuis te Sittard, alwaar
gelegenheid is tot afscheidnemen dagelijks van
17.30 tot 18.15 uur.

I t
Diepbedroefd, maar dankbaar voor de liefde en
zorg waarmede zij pns gedurende haar hele le-
ven heeft omringd, delen wij u mede dat op
bijna 86-jarige leeftijd geheel onverwacht van
ons is heengegaan, voorzien van de h. sacra-
menten der zieken, mijn lieve moeder, zuster,
schoonzuster, tante en nicht

Maria Katharina Johr
weduwe van

Pieter JozefRingens
Kerkrade: Willy Ringens

Familie Johr
Familie Ringens

27 juni 1992
Vroenstraat 307, Kerkrade
Corr.adres: Prinses Margrietstraat 11,
6463 BA Kerkrade
Gelegenheid om afscheid te nemen dagelijks
van 18.00 tot 19.30 uur in het mortuarium Schif-
ferheide, Schifferheidestraat 7 te Kerkrade.
Avondwake donderdag om 19.00 uur in de hier-
na te noemen kerk.
De plechtige uitvaartdienst zal gehouden wor-
den in de St. Antonius van Paduakerk te
Bleijerheide op vrijdag 2 juli om 10.00 uur.
Samenkomst in de kerk, er is geen condoleren.
De crematieplechtigheid vindt aansluitend
plaats in liet crematorium te Heerlen aan de
Imstenraderweg.
Voor vervoer naar het crematorium en terug is
een autobus aanwezig.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen,
gelieven deze annonce als zodanig te beschou-
wen.

Enige en algemene kennisgeving
t

Dankbaar voor het vele goede datwij van hem j
mochten ontvangen, delen wij u mede dat he-
den, geheel onverwacht van ons is heengegaan !
mijn lieve man, onze goede en zorgzame vader> "schoonvader en opa

Antoon Janssen
echtgenoot van

Marie Masolyn
op de leeftijd van 65 jaar.

In dankbare herinnering'
Marie Janssen-MasolyD
Agnes
Sjeng en Marij
en zijn kleinkinderen

27 juni 1992
Lavendelstraat 33
6134 TP Sittard
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de
begrafenis, zal plaatshebben op dinsdag 30 ju»1

a.s. om 11.00 uur in de parochiekerk van de R
Gemma te Sittard-Sanderbout.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid tot
schriftelijk condoleren.
Heden, maandag, om 19.00 uur avondwake 'n
voornoemde kerk.
U kunt afscheidnemen in het Maaslandmortua-
rium Wauben, Heinseweg te Sittard, dagelü*5

van 17.30 tot 18.15 uur.

mmmmmmmmmmmmu _-_-_-_-_______---______________________--^^^^^

Enige en algemene kennisgeving
___^

Wie nooit heeft geleden.
heeft nimmer geleefd.
Wie nooit zicli vergiste.
heeft nimmer gestreefd.
Wie nooit heeft geweend.
lieej'l geen vreugde als liij lacht.
Wie nooit heeft getwijfeld.
heeft nooit ernstig gedacht.

Met grote droefheid delen wij u mede, dat heden, in
de leeftijd van 28 jaar, is overleden onze lieve dochter
en mijn zus

Henriëtte Clara
Diana Maria
Snijders

Marcel Snijders
Cécile Snijders-Naebers
Marcel jr.
ooms en tantes
neven en nichten

6161 GC Geleen, 27 juni 1992
Raadhuisstraat 8a
De plechtige uitvaartdienst zal plaatshebben op
woensdag 1 juli a.s. om 11.00 uur in de dekenale kerk
van de H. Augustinus te Lutterade-Krawinkel.
De crematie vindt aansluitend plaats in het cremato-
rium Nedermaas te Geleen.
Bijeenkomst in de kerk vanaf 10.30 uur, waar gelegen-
heid is tot schriftelijk condoleren.
De avondmis is op dinsdag 30 junia.s. om 19.00 uur in
voornoemde kerk.

GEZOND AFSLANKEN

<>IyV
Will u zich weer met een m°°'
iU lichaam laten zienl Da"
is het nü de tijd om te heg'"'
nen met onze TFM-behandt-
'"■*" _.Stop met onzinnige, "aa
schadelijke afslankmethode'-
Maak met succes gebruik va
onze professionele hulp-
Pak daarom nu de telefoon **bel ons voor een afspraak-
Laat u gratis en vrijblijV'"
informeren.

045-311490

La Belle Hélène
TFM-ltguurcof.eclie-insutuuiI voor mediscn weraniwoofd alsianKe"

K langs natuurlifke weg J

officiële mededeling

GEMEENTEBESTUUR
VAN VAALS

BEKENDMAKING
De burgemeester van Vaals maakt
ter voldoening aan het bepaalde in
artikel 22 van de Wet op de Ruimte-
lijke Ordening bekend, dat de raad
van die gemeente in zijn vergade-
ring van 15-06-1992 heeft besloten te
verklaren dat wordt voorbereid de
wijziging van het bestemmingsplan
Lemiers I voor het perceel Rijks-
weg 44, Lemiers, kadastraal bekend
sectieA, no. 8334.

Het voorbereidingsbesluit en de
daarbij behorende tekening liggen
vanaf 30-06-1992 ter Gemeentese-
cretarie, afdeling Grondgebiedza-
ken, von Clermontplein 15 te Vaals
voor een ieder ter inzage.
Vaals, 29 juni 1992.

De burgemeester voornoemd,
w.g. J.F.J. van Dijk.

Bedrag Terug te Mnd bedrag Effectieve Mnd bedrag WecW'
in handen betalen in volgens min iaarrente vlg wel max jaarren^

5 000 48 mnd. 138,77 14,9 150,95 15' I10000 60 mnd. 229,79 14,3 249,77 I£'15 000 60 mnd. 344.69 14.3 366.84 If'l30 00p 72 mnd. 609,22 14,2 622.29 ""*
Krediet U betaalt Rente vlg min tar. Theor Rente volgens Theo'
limiet per maand per mnd eff laarrente loopti|d max tarief loopje
11000 220 1145 14,6. 75 mnd. .17,6 Jij
18 000 360 1145 14.6% 75mnd 17.3 %25000 500 1.11 14.2% 74 mnd. 16,9 _
35000 700 109 13,9% 72 mnd 16.5 '^
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Prijs voor
koning uit
Klimmen

v HINVELD - Koning George
|tj. "eul van schutterij Sint Sebas-kehü^ 'n Klimmen, die gisteren tij-
Wsf defllé van het bondsschut-
ti). eest in Schinveld in zijn eentje
ü^st.aantreden, heeft bij die gele-
fes. de eerste prijs in de wacht
£ eept. Terwijl zijn koningin
|Saf 1 . aan de kant was gebleven,
I^Ui ■ ury hem 590 Punten en rieP
\% U'l tot mooiste koning van hetmttersfeest van de bond St. Ge-

Vernielingen na
optreden Jansse

Bagge

Band
ö.F_- _T! c6rt ~ Bezoekers van een con-ChkVan de Jansse Bagge Band
'fed vriJdagavond na net °P-
W n m Beek een spoor van
&-lv elingen acnter Melaten- De
kv /e heeft de vernielingen en
"Hat ten over lawaaioverlast der-
s. r!f ernstig opgevat, dat zij
°tit van mogelijk het laatste
C_" den van de Jansse Bagge-
V,^ m Beek.
bu

JI geparkeerde auto's, in de
Van de feesttent van de

vei ddDalvereniging in Proosdij-
het ' werden beschadigd door
(Jer fooien van stenen. In meer-
-Btjvi^Umen waren planten en

_VI
loSgetro,<ken-

°fn werden, eveneens in de
se(lBeving van de feesttent, fiet-
be„ bestolen en vernield. Enkele
hetCnadigde fietsen zijn later in
s <Jorp teruggevonden.vT 1

Yvonne van Rooy
naarValkenburg

Vv^ENBURG - Staatssecretaris
e ne van Rooy van economische

*_h *a' vrijdag 17 juli een bezoek.... en aan Valkenburg. Zij zal er
% lering van het 75-jarig bestaan
"_ar Steenkolenmijn bijwonen en
S ê en onthulling verrichten. De

_1 7 kolenmijn werd op 21 juli
s

_ijv. s ondergronds mijnbouwmu-n ëestart door Emile Caselh.

Kinderlokker
actief in

Landgraaf
\ - In de Mijnbuurt
'$cc^e wijk 't Eikske in Landgraaf

ssf. jndei"lokker actief. Een man
Hh 25 tot 3°Jaar oud Probeer-

st /oden vorige week, naar nu
J<! v .n geworden is, een meis-Viji? v'Jf jaar met een smoesje de

fers i
en in te lokken. Voorbijgan-

V(j et>ben eerder dezelfde man 'in
str e omstandigheden' tussenu'ken gesignaleerd.

'Veilig te water'
inMaastricht
"'IA.
;VLSTRICHT - Maastricht is een]Niss steden waar binnenkort de-
\ het'ut'cda6en worden gehouden
Ntèr' *ader van de actie 'Veilig te
<W , die dit weekeinde in Amers-Vt

ls gestart. De stichting Consu-
'|S.een Veiligheid is de actie bc-.?

_
t n°m het aantal ongevallen in

l^li_** net water terug te dringen.
y*4. dcfs verdrinken er in Neder-
Neeh kaderen jonger dan 15 jaar.
3'sth kinderen moeten me-

Worden behandeld nadat ze.(^geluk in het water terechtsekomen.

Geldkraan
Naar schatting tienduizend mensen
hebben dan al de weg naar het park

gevonden.'Daar wacht hen een ge-
varieerd feestprogramma. Een feest
waarvoor het Afcent-personeel
soms de eigen beurs heeft moeten
trekken. De NAVO houdt in een tijd
van bezuinigingen voor dit soort
'public relationsactiviteiten' de
geldkraan nagenoeg dicht. Met
sponsoring, door bijvoorbeeld de
Afcent-school, werd het evenement
toch mogelijk.
De voorstellingen van militaire mu-
ziekkorpsen oogsten veel bijval van
het publiek. De United States Army
Europe Band uit Heidelberg blaast
de sterren van de hemel, maar de
publieksprijs is voor het honderd-
twintig man tellende Franse korps.
Afcent-voorlichter Ed Frieser stelt
de aanwezigheid van de Fransen
erg op prijs: dat land zag destijds
het Afcent-hoofdkwartier in Fontai-
nebleau met lede ogen naar Bruns-
sum vertrekken.

De informatiestand kan de vraag
naar ballonnen voor de ballon-wed-
strijd nauwelijks aan, maar de lief-
hebbers van het aangekondigde
parachutespringen hebben pech.
De show gaat niet door. Te gevaar-
lijk, oordeelt de Rijksluchtvaart-
dienst. Door de afwezigheid van
wind zouden de parachutisten te
snel beneden zijn waardoor de kans
op blessures heel groot is.

Rapmuziek
Het educatieve element van de vie-
ring wordt verzorgd door Magalia
Rouser van het Black Heritage
Commitee: „Onze organisatie pro-
beert vooral onze eigen jongeren
bewust te maken van hun culturele
achtergrond. Van rapmuziek weet
de jeugd veel. Bessie Smith of Miles
Davis kent men niet of nauwelijks."

Ook als het kwik naar de dertig gra-
den loopt, gaat de verbroedering

tussen de internationale en lokale
gemeenschap onverminderd voort.Zo besluiten een tennisclub uit
Brunssum en de club van de Afcentsamen jaarlijks een toernooi te gaan
organiseren.

Afcent-man Ed Frieser weet wel
hoe het komt, die ruime publieke
belangstelling: „Organiseer in Lim-
burg iets met drinken en muziek en
er komt automatisch volk op af.

Elen en drinken ondanks bezuinigingen NAVO

Verbroederingsfeest
van jarige Afcent

DOOR JAN HENSELS

BRUNSSUM - Terwijl in de
burgerzaal van het Brunssum-
se gemeentehuis hoge militai-
ren en plaatselijke bestuur-
ders beleefdheden uitwisse-
len, houdt de Afcent in het
nabijgelegen Vijverpark het
volk bezig. Verbroedering tus-
sen de Brunssumers en de
Afcent-gemeenschap was het
uitgangspunt zaterdag, tijdens
de viering van een kwart eeuw
hoofdkwartier van de geal-
lieerde strijdkrachten in Cen-
traal Europa, in de Parel van
de Oostelijke Mijnstreek.

De receptie in het raadhuis zou zo
in aanmerking komen voor het tv-
programma Glamourland. De da-
mes, met draken van hoeden en
geplamuurde gezichten, lijken zo
uit de Britse hofhouding te zijn
weggelopen, en de officieren geven
doorzelfbewuste blikken uiting van
hun rang.

Tijdens de receptie hoort burge-
meester Riem nog eens dat de Af-
cent ondanks de ontspanning in
Europa nog lang niet weg zal gaan
uit Brunssum. In zijn werkkamer
komen de hoogste militaire verte-
genwoordigers van zeven landen
byeen om eenkriebel in het gouden
boek van de provincie te zetten.
Daarna begeeft het voorname gezel-
schap zich richting Vijverpark, voor
het koningsvogelschieten.

" Hollandse klompen op het verbroederingsfeest ter gelegenheid van 25 jaar Afcent in Bruns-
su"- . Foto: CHRISTA HALBESMA

Denen komen
naar Afeent

BRUNSSUM - De staf van het
Afcent-hoofdkwartier in Bruns-
sum krijgt waarschijnlijk in de
loopvan volgend jaar gezelschap
van een Deense delegatie. De
komst van de Deense militairen
is het gevolg van een reorganisa-
tie binnen de NAVO.

Momenteel bestaat de staf uit
Nederlanders, Duitsers, Canade-
zen, Britten, Amerikanen en Bel-
Ken. Hoeveel Denen er bijkomen
moet nog blijken. De NAVO-
raad neemt pas in december een
besluit over de operatie.

Mede door de komst van de De-
nen kan de reductie van het per-
soneel (met twintig procent)
wellicht opgevangen worden,
meent een woordvoerder van de
Afcent. Voor 1995 moeten we-
gens bezuinigingen 400 van de
2000 leden van de staf vertrok-
ken zijn.
De Afcent-gemeenschap in
Brunssum bestaat in totaal uit
ongeveer 3000 personen, tien
procent van de Brunssumse be-
volking.

Limburg

Presentatie bij processie in Ransdaal mag niet baten

Geen OLS-défilé voor
gehandicapte koningin

DOOR HANS ROOIJAKKERS

«inske Verheul (46), de aan eenrolstoel gekluisterde koningin
schutterij Sint SebastianusH l* Klimmen, moet zondag bij"et OLS-defilé in Kelpen-Oler

definitief aan de kant blijven.
*|aar presentatie - door velen
*js charmant betiteld - gister-morgen tijdens de uitstekend
erzorgde processie in Ransdaal
°n daar niets aan veranderen.

**et besluit om Rinske Verheul,
°P wedstrijddefilés na, aan alleevenementen te laten deelne-men, blijft na hernieuwd beraad"Jet bestuur en achterban onge-. 'Jzigd. Meteen na de jurybeoor-
deling mag zij haar George (46)
zondagmiddag in Kelpen-Oler

et trotse koningspaar heeft deeslissing van het bestuur ge-
opteerd. „Het was helemaal
'et onze bedoeling om onrust teaaien binnen de vereniging. Het

een hecht, gezellig clubje
ÜitarVan de meeste leden kenne-ls kiezen voor het wedstrijdele-
"ent," zegt Rinske Verheul, dieeven jaar geleden verlamd raak-na een ernstig auto-ongeluk.

George Verheul, coördinatorvan
het Aidssteunpunt in Sittard,
blijft erbij dat de schutterij niet
heeft bijgedragen aan de integra-
tie en emancipatievan de gehan-
dicapte medemens. „Maar de
zaak is nu voldoende aan de orde
geweest. Indien er door deze af-
faire een tweestrijd binnen de
vereniging zou zijn ontstaan,
hadden Rinske en ik de eer aan
onszelf gehouden. Dan was zij
vrijwillig aan de kant gebleven
bij het défilé," aldus Verheul.
Jo van Summeren, voorzitter
yan schutterij Sint Sebastianus,
ligt het al of niet weigeren van de
koningin-met-dwarsleasie in-
middels zwaar op de maag. Hij is
na de vele ophefde enige 'Sebas-
tiaan' die nog commentaar
mag geven.
„De vereniging is ongewild nega-
tief in de publiciteit gekomen.
Het merendeel van het bestuur
is nu eenmaal van mening dat
vele uren keiharde trainingsar-
beid niet voor niets zijn geweest
en dat haar aanwezigheid onge-
twijfeld puntenaftrek tot gevolg
heeft. Het bestuur is beslist niet
over een nacht ijs gegaan. Er is
veel tijd in deze kwestie gesto-
ken."
Het bestuur van de schutterij uit
Klimmen heeft gistermiddag di-

reet de processie en vlak voor
het vertrek naar het bond'sschut-
tersfeest in Schinveld opnieuw
de koppen bijelkaar gestoken.
Uiteindelijk heeft de clubleiding
besloten vast te houden aan het
eerder genomen besluit: Rinske
Gorter maakt het défilé - een
van de hoogtepunten van het
OLS - zondag niet mee. Bijzon-
der sneu voor een gemalin die
vanaf de zijlijn haar 'troepen'
voorbij moet zien trekken.
Het bestuursbesluit zal altijd
voor- en tegenstanders blijven
houden.Een bijna zeventiger uit
Ransdaal - hij wenst anoniem te
blijven om een dorpsrei te voor-
komen - zegt: „Ik ben begin vijf-
tigerjaren lid geweest van schut-
terij Sint Sebastianus. Ik weet
wat het is om in het gelidte moe-
ten lopen. Wij werden toentertijd
streng opgeleid door legeroffi-
cier Brugman. Hij vergde van
iedere 'sjut' een ijzeren discipli-
ne en een keiharde inzet. Die
man had als het ware ogen op de
rug. Hij zag alles. Ook toen wer-
den leden, die bijvoorbeeld een
beetje mank liepen, bij jurybe-
oordelingen aan de kant gehou-
den. Ik heb niets tegen gehandi-
capten, maar op dat onderdeel
van een schutterswedstrijd heb-
ben zij toen niets verloren." " Het ko7iingspaar Rinske en George Verheul temidden van de schutterij Sint Sebastianus tijdens de processie inRansdaal.

Foto: CHRISTA HALBESMA

Limburgse melkers sterk op Pau
DOOR FONS VAN OPHUIZEN

LANDGRAAF - De Limburgse
melkers hebben het gisteren uitste-
kend gedaan op de nationale wed-
vlucht vanuit het Franse Pau. Ad
Fanselow uit St.-Odiliënberg en het
duo Arnold Hendriks-Ben Meijberg
uit Heerlen werden respectievelijk
tweede en derde van de duizend ki-
lometerrace, die moordend was
door de hitte en harde kopwind.

Nationaal winnaars werden de een-
voudige melkers Jan Walpot en
zoon uit St.-Philipsland, die twee
jaar geleden nationaal Perpignan
wonnen en vorig seizoen zelfs ma-
rathonkampioen van Europa waren.

De gebroeders Bulles uit Vaals ze-
gevierden op provinciaal Orleans en

Theo Bours uit Elsloo deed dit op
provinciaal Etampes.

PAU, Limburgse aankomsten: A. Fanse-
low, (St.-Odiliënberg) 9.16; Hendriks-Meij-
berg (Heerlen) 8.55 en 13.34; J. Hasoul
(Epen 9.54; J. Bessems (Borgharen) 9.57,
10.53; H. Winkens (Itteren) 10.05 en 11.51;
Straat (Gulpen, Vaals) 10.11; L. Kurvers
(Hulsberg) 10.12; C. Visschers (Beek) 10.24,
12.10; Jac Visschers (Beek) 10.30; Jo Jans-
sen (Hulsberg) 10.38, 12.40; C. Geurts (Nuth)
10.45, 13.34; M. Braakhuis (Heer) 10.54;
Schepers en dochter (Stem) 10.56, 11.42;
Wijnands en zn. (Maastricht) 10.58, 13.18; P.
Schreurs (Cadier en Keer) 11.06, 11.52; L.
Schrijnemakers (Maastricht) 11.05, 13.10;
Lardinois-Vogten (Amby) 11.08. 12.12; W
Holthuis (Brunssum) 11.05; L. Riedel
(Spaubeek) 11.23, 15.28; L. de Jong (Nuth)
11.35;W. Coenen (Nuth) 11.26, 13.50; E. Jen-
nekens (Valkenburg) 11.44; Gebr. Brasse
(Nuth) 11.35.

Prov. Orleans jaarlingen: 1. Gebr. Bulles
(Vaals) 13.45 s. 19.79.95; 2. Mohnen-Baur
(Bleyerheide) 13.45; 3. W. Pauwels (Bleyer-
heide) 13.45; 4. H. Savelberg (Kerkrade)
13.44; 5. Dohmen-Smeets (Bom) 13.49; 6. J.
Jongen (Bleyerheide) 13.47; 7. G. Postma
(Heerlen) 13.48; 8 J. Reijnen (Geleen) 13.48;
9. M. Dortants (Kerkrade) 13.49; 10. M. Crut-
zen(Sibbe) 13.40; 11. Creuwels Banholt); 12.
Jaspers-Souren (Eys); 13. en 30. Mevr.
Glenz (Nieuwenhagen); 14. Gebr. Bastiaans
(Mheer); 15. M. Brands (Munstergeleen); 16.
J. Senden (Partij); 17. F. van de Weyer
(Huls); 18.R. Botterweck (Mechelen); 19. J.
Deliege (Vijlen); 20. en 31. J. Albrecht
(Heerlen); 21. P. Stevens (Eysden); 22. Lei

Hanssen (Nieuwenhagen): 23/25 en 27. A.
Kluten (Heer): 24. Quadackers en zn (Oirs-
beek): 26. H. Erens (Spaubeek): 28. W. Lem-
mens en zn. (Klimmen); 29. Gebr. Simons
(Ransdaal); 32. Greten (Voerendaal); 33. J.
van Heel (Mario Hoop)

Prov. Etampes: 1 en 4 Th. Bours (Elsloo)
11.41 s. 20.43.46 (381 km); 2. H. Saelmans
(Reuver); 3. G. Hendriks (Urmond); 5. J.
Levels (Reuver); 6 en 8. B. Martens en zn.
(Elsloo); 7. N. Gijsen (Geulle); 9. J. Muris
(Stem); 10. H. Gelissen (Stem); 11 J. Ueber-
bach (Kessel); 12. R. Janssen (Stem)
13 14,15 W. Senden (Stem); 16. J. Lamers
(Roermond); 17/19/20 Schoutens en zn.
(Roermond); 18. Hamers (Thorn).

Transinne: Heerlen: 1 en 2 Janssen Alarm
9.58 s. 22.15.97; 3. N. Boymans Nieuwenha-
gen: 1. J. Fnngs 10.01 s. 21.95.77; 2. G. Er-
kens; 3. F. van Niftrik. Waubach: 1. J. Reu-
len 10.01 s. 22.01.63; 2. J. Simons; 3. Hoense-
laar en zn Simpelveld: 1. H. Remmel 9.52
s. 22 38.20; 2 H. Vleugels; 3. Gebr. Van Til-
burg. Zuid-Oosthoek: 123 G. Lindelaul
9.48 s. 22.52.59. Het Zuiden: 13 H. Engelen
9.51 s. 22.00.72; 2. J. Debets. Valkenburg: i.
M. Habets 10.13 s. 21 43.75; 2. Troisfontaine;
3. P. Hendriks. Middenrif: 1. Jan Mevissen
10.34 s. 21.14.04; 2. Arets Koetje; 3. H. Pust-
jens. Geleen: 1/3. L. Clouts; 2 mevr. Rouke-
ma. Beek: 1. Gebr. Molling; 2. J. Lacroix 3J. Demandt. UG: 1/2. W. Cleuskens 10.27 s.
21.97.85; 3 Zeegers Oude Mijnstreek: 1/2.
J. Smeets 10.20 s. 21.48.08; 2. J. Hoen.
Hannut: CC Zuid: 12 E Franssen Ver.
Vrienden: 12 S Alberrs 10.13 s. 20.49.17; 3.
A. Extra Combinatie'9o: 1. J. Tilmans 10.04
s. 21.52.05; 2. Vos Polstra; 3. W. Driessen.

/ in volle vlucht ]
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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 metéén woord in
hoofdletters. Minimumhoogte: 10 millimeter. Prijs per
millimeter hoogte: ’ 1,30.
Afwijkende tarieven voor rubrieken Proficiat en
Vermist/Gevonden ’ 1,15 per mm, Onroerend Goed en
Bedrijven Transakties ’ 1,80.

Reuzepiccolo's .
Over 1 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 exclusief6% BTW. Betaling contant of met de
acceptgirokaart die u wordt toegezonden.
Enkele rubrieken UITSLUITEND a contant en mét
legitimatie.

Telefonisch opgeven

045-719966
Maandag lm vrijdag 8.30-17.00 uur. Opgave - in de
regel - tot 12.00uur daagsvoor plaatsing.
Schriftelijk opgeven
Opgave via de 1e post daagsvoor plaatsing.
Persoonlijk opgeven
Via de balievan onze kantoren maandag t/m vrijdag
8.30-17.00 uur. Voor plaatsing op zaterdag en maandag
geldt donderdag 17.00 uur.
Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden
voor schade van welke aard dan' ook, ontstaan door niet,
niet tijdig of onjuist plaatsen van advertenties.

HetLimburgs Dagblad wordt dagelijksgelezen door
meer dan250.000 personen van 15 jaaren ouder.
(Bron C«bu_o3ummuSc_j__.r; 079

Vermist/Gevonden
GEZOCHT woonplaats van
Dhr. Dieter Klepner waar C
B Ricke mee samen gewerkt
heeft in 1972 bij Cacao de
Zaan in Zaandijk, Nrd-Hol-
land voor de firma Miag uit
Braunschweig. Graag kon-
tact opnemen met Dhr C B
Ricke Zuiderweg 34, 1461
GC Zuidoostbeemster. Tel.
02990-20332

Met een PICCOLO in het
Limburgs Dagblad raakt u
uw oude spulletjes 't snelst
kwijt. Piccolo's doen vaak
wonderen... Probeer maar!
Tel. 045-719966.

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

' Personeel gevraagd
Installatiebedrijf J. Daniëls B.V. te Voerendaal

vraagt:
Pijpfitters met las-ervaring

zelfst. loodgieter en grondwerker
in bezit van rijbewijs

Soli. na tel, afspraak: 045-751591 tussen 16.30-18.00 uur.
Gevraagd voor direkt goede

Kolonne METSELAARS en
TIMMERLIEDEN

voor diverse opjecten in Duitsland.
Goede verdiensten mogelijk.

Tel inlichtingen PKB-Bouw 09-49220354051

Breko B.V.
vraagt te Heerlen.

Chauffeurs fulltime/parttime
* representatief voorkomen

* flexibele instelling
* enige stratenkennis gewenst.

Inl. en sollicitaties tussen 10-12 uur v.m. Tel. 045-215555.
Aktieve, spontane, jonge man, full-time als

Groente-/fruitverkoper
met goede omgangsvormen, i.b.v. BE rijbewijs.

Tel. 04451-2548, na 20.00 uur.

Ossel Schoonmaakbedrijf
zoekt wegens uitbreiding van zijn objecten in Landgraaf

enkele dames voor schoonmaakwerkzaamheden.
Tel. 045-353056.

omertcci
sterren in vlees

Wij zoeken een Winkelchef,
verkoopsters (part-time en

full-time) en een slagersge-
zel. Sollicitaties na telefo-
nische afspr. 045-456435.
slagerij america
St. Pieterstr. 44, Kerkrade.

Fa. WGW Bouw. Voor direct
gevr. voor Duitsland MET-
SELAARS, betontimmerlie-
den. Ook colonnes. 045-
-231336/ 230477. Hommer-
terweg 77, Hoensbroek.
Heb je interesse om op nivo
te werken in een exclusieve
CLUB te Lanaken (B). Twij-
fel niet langer en bel voor
meer informatie. Tel. 09-32.
11.718692, na 20.00 uur.
CHAUFFEURS fulltime MA/
en weekendchauffeurs gevr.
voor taxi-bedrijf. Soli. na 18
uur. Keekstr. 46, Hrl.
Gevr. man/vrouw i.b.v. cafe-
diploma v. buffet en bedien-
ing te bevr. v. 10.00 tot
22.00 uur 045-251734, na
22.00 uur 045-272807.
DAMES opgelet! Wie heeft
er interesse in hoge ver-
diensten, eigen tijds-inde-
ling en kans om hoger op te
komen. Dat kan allemaal als
consulente en manager voor
verkoop van mooie, exclu-
sieve (nette lingerie), onder-
mode en badmode d.m.v.
thuis-party's. Geen eigen 'investering. Interesse? Bel
dan 045-465756 en vraag
naar Susan. Ook om party's
te boeken.
Dames opgelet, heb je in-
tresse in een baan met hoge
verdiensten, tijden die je zelf
kan indelen, een kans om
hoger op te komen, wordt
dan CONSULENTE-mana-
ger voor verkoop van mooie,
excl. (nette) lingerie, onder-
mode en badmode d.m.v.
thuis-party's. Geen eigen
investering. Intresse? Bel
dan: 046-370537. Ook om
party's te boeken.

Gevr. HONDENTRIMSTER
aan huis. Tel. 045-226555.
Leerling GLAZENWAS-
SERS en ervaren glazen-
wassers gevr, Schoon-
maakbedr. Gebr. Klassen,
043-437004.
MEISJES gevr. voor nieuw
te openen Club. Tel. 045-
-275199.
St. Gez. Lich. zoekt een
MEDEWERKSTER voor va-
kantiewerk. Tel 045-352044
FRITUREHULP gevr. met
erv. Leeft. va. 24 jr. Tel.
045-726764/229037.
Gevraagd ENTHOUSIASTE
leerling-verkoopster en
leerling-bakker. [Bakkers-
specialist Piet van Eijndho-
ven, Valkenburg. Tel.
04406-12146.
Gevraagd BROOD/
BANKETBAKKER. Bakkerij
Smeets, Rumpenerstr. 58,
Brunssum Tel. 045-251022.
Wij zoeken PERSONEN bo-
ven 18 jaar MV welke on-
middellijk aan de slag willen
in verkoop van schoon-
maakprodukten in Vlaams
België. Wij bieden: zeer
goede verdiensten, geen
enkele investering, gratis
vervoer, opl. in bedrijf, ge-
zellige werksfeer. Wij vra-
gen: de wil om te werken,-
ervaring is niet vereist. Ook
studenten welke meer als 2
maanden vrij zijn bieden wij
een uitzonderlijke gelegen-
heid. Tel. reakties tijdens
kant.uren 09-3211223612.
Gevraagd TANDARTSAS-
SISTENTE in Hrl, Ift. plm. 18
jr. Opleiding:Havo-niveau.Br. o.nr. B-1881 L.D., P.b.
2610 6401 DC Heerlen.

Te huur gevraagd
Te h. gevr. GAFIAGE omg.
Heerlerheide/BrunssunV
Rennemig. Tel. 045-229264
Een goede plek om te
wonen. Werkend stel zoekt
met SPOED app./huis (3-4
kamers) te huur in Maas-
tricht of omgeving. 020-
-6425502 b.g.g. 04759-2095
Een PICCOLO in het Lim-
burgs Dagblad helpt u op
weg naar snel succes. Bel:
045-719966.

Onr. goed te koop aangeb./gevr.

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

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

Gevraagd
woonhuizen-bungalows tot

’ 250.000,-
Direkte aankoop mogelijk

Geen verkoop-geen kosten
Wijman &
Partners

Heerlen 045-728671
Brunssum 045-274700

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

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

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

Tel. 043-254565.
15 jaar vaste rente! 8,6%
(pensioenfonds). Aktie:
8,9% 30 jr. vast spaarhyp.
Bel. 045-712255. STIENS-
TRA Hypotheek Service.
Gevraagd woonhuis in
HEERLEN of omgeving, op-
knappen of aanvaarding op
lange termijn geen bezwaar.
Tel. 040-520558.

OG te huur
Nabij centr. HEERLEN zeer
luxueuse boyenwoning met
aparte entree? ruime hal, gr.
dakterras ged. overdekt, 2
woonk., pracht, ruime Amer.
keuken, 3 slaapk., badk.,
toilet, wasruimte en bijkeu-
ken/berging plm, 30 m2.
Voor info 045-725588.
Te h. Nieuwenhagen, zit/sip.
KAMER, keuken, douche,
wc, cv, eigen opg., huursub.
mog., Tel. 045-317786

Kamers
KAMER te huur, Dr. Calsstr.
13, Schaesberg, bij station.
Tel. 045-721658, na 18.00
uur 045-313898.

Landbouw
ONDERDELENBANK.
Tel. 04493-2715.
Het is te mooi om waar te
zijn maar het is waar. Nieu-
we aluminium BEREGE-
NINGSAANVOERBUIZEN,
hogedruk maten 100 ’lO,-;
110 ’ll,- en 120 ’l2,- p/
mtr. G.Cornelissen, Cuijkse-
dijk 5. Mill. 08859-51072.
Te k. uit voorraad door eigen
import GECOMI berege-
ningshaspels en rep. van
slangen, tevens uit voorraad
levering van nieuwe slangen
gebr. beregeningshaspels
en buizen met pompen. G.
Cornelissen, Cuyksedijk 5,
Mill. 08859-51072.

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

Reparaties
TVA/IDEO reparatie. Zonder
voorrijkosten. Görgens. In-
dustrieterr. Abdissenbosch-
Landgraaf. Tel. 045-314122
ONDERDELEN wasmach.
drogers en centrif. Europa-
wg Nrd 191 Übach o Worms
REPARATIE huish. app.:
Toenbreker Wasautomaten.
045-325819, gespee. Miele.
Diepvries/koelkastreparatie
meestal binnen 12 uur.
TEBBEN koeltechniek (part)
Geen voorrijkosten met ga-
rantie. 045-460471
KOELKASTREPARATIE,
geen voorrijkosten en gar.
Vroko 045-441566/ 461658.
TV/VIDEO defect, vandaag
gebracht, morgen al klaar,
prijsopgave en garantie. Tel.
045-231340 E & E Electro-
nica Brunssum
Diepvries en KOELKAST-
REPARATIE zonder voorrij-
kosten. Bel Geleen 046-
-745230, service 24 uur.

Winkel&Kantoor

Faxapparatuur
Autotelefoon

Telefoonsystemen
Advies/lnstallatie/service.

Tel. 043-68 66 16
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Auto's
VW Passat combi GL Turbo D '89, 1e eig., ’28.500,-;
Passat 1.8 GL '88-'9O, 1e eig. v.a. ’ 19.500,-; Golf D '86-
-'9O v.a. ’9.750,-; Golf 13/18, '84-'B9 v.a. ’7.500,-; Golf
GTD '85-'B7 v.a. ’ 12.000,-; Alfa Romeo 164 V63.0 '90,
1e eig. ’33.500,-; 33 1.5 Sportwagon '89, 1e eig.,

’ 15.750,-; 33 1.7 QV '87, ’ 12.750,-; Citroen KM V6Am-
biance '90, 1e eig., ’34.500,-; BK 16 TGi '90, 1e eig.,

’ 17.750,-; BK 19 TRD '88-'9O v.a. ’ 11.750,-; BK 14/16/19
GT '84-90 v.a. ’4.000,-; AX 1.1 '85-'B9, v.a. ’4.000,-;
Visa '83-'BB v.a. ’ 2.500,-; CX Break '83, ’ 2.750,-; Mer-
cedes 190 E 2.3 '89, 1e eig., ’45.000,-; 190 D '87,

’ 26.500,-; 200 TD '88, ’ 33.500,-; 300 TD 80, f 7.750,-;
280 S aut., '84 ’ 17.500,-; 200 D/300 D '82 v.a. ’7.000,-;
Renault 5 GT Turbo '89, 1e eig., ’23.500,-; 19 GTR/GTX
'89, v.a. ’ 15.750,-; 21 GTS/GTL '87-'B9 v.a. ’9.500,-; 25
TS '88, 1e eig. ’12.500,-; 25 GTX '84-'B7 v.a. ’6.750,-;
STC '86-'BB v.a. ’6.000,-; Opel Veetra 1.8 GLS '89, 1e
eig., ’22.500,-; Omega 2.3 D combi '89, 1e eig.,
’19.000,-; Omega 1.8/2.0i '87-'9O v.a. ’12.500,-; Senator
2.5 i '88, ’23.500,-; Senator 3.0 i 85, ’13.500,-; Ascona
'83-88 v.a. ’3.500,-; Kadett 12/13/16i/16D, '84-90 v.a.
’5.000,-; Kadett combi D '86-'BB v.a. ’9.500,-; Kadett
combi 16 S '86-'9O v.a. ’ 9.500,-; Kadett Combi VAN D '86
’8.250,-; Kadett Sedan 1.6 i '90, 1e eig., ’22.500,-; Mon-
za '79 ’3.000,-; Audi 80 S '88-'9O, 1e eig., v.a. f 19.750--
-100cc '87, 1e eig., ’ 15.750,-; BMW 323iCl '87m 1e eig.,
’19.750,-; 323i/320i '84-'B7 v.a. ’11.500,-; 316/318 i 84-
-'BB v.a. ’8.750,-; 525 i '89, 1e eig., ’37.500,-; Peugeot
405 GR Break 1.9 '89, 1e eig., ’ 22.500,-; 405 GR 1.9 '88-
-'B9 v.a. ’14.750,-; 205 XS '87-'BB v.a. ’11.000,-; 505
Combi VAN D '86, ’ 7.500,-; Ford Scorpio 2.4 Gü/2.9 GLi,
'88-'9O, 1e eig. v.a. ’ 17.500,-; Scorpio 2.0i '86-'B9 v.a.
’10.000,-; Siërra 2.3 GLD Sedan '90, 1e eig., ’ 19.750,-;
Siërra 2.3 D Sedan '88-'B9 v.a. ’ 14.000,-; Siërra 16/18/
2.0i'84-'9O v.a. ’5.500,-; Escort 13/14/16/16 D '81-'9O v.a.
’2.500,-; Siërra 2.0 combi '85, ’8.750,-; Escort 1.6 D '90,
’17.500,-; Siërra 2.0 aut., '84, ’6.500,-; Honda Prelude
'89, 1e eig. ’24.500,-; Prelude EX '84-'B7 v.a. ’7.500,-;
Aerodeck 2.0 EX '88-'B9 v.a. ’ 19.000,-; Accord 2.0 '86-
-'B9 v.a. ’11.000,-; Jazz 1.2 GL '85, v.a. ’6.000,-; Civic
aut.'B6, ’ 11.000,-; Civic 16 V '88, nieuw model ’ 16.500,-;
Mazda 626 GLX H.B. '88-90 1e eig., v.a. ’ 14.000,-; 626 D
'88, 1e eig. ’ 15.750,-; 929 coupé '85, ’ 9.500,-; 626 LTD
'85, ’7.500,-; Nissan Bluebird 2.0 GLD '89, 1e eig.,
’15.500,-; Cherry D '85-'B7 v.a. ’6.500,-; Sunny combi D
'85, ’5.750,-; Toyota Supra 3.0 i '88, 1e eig., ’33.500,-;
Starlet '88, 1e eig., ’ 10.750,-; Celica '84, ’6.500,-; Mitsu-
bishi Galant turbo D '90, ’21.500,-; Galant Hatchback '89,-
-’18.500,-; Starion '84, ’6.750,-; Cordia coupé '85,
’8.250,-; Saporro '84, ’6.000,-; Lancer GLX '84,
’5.500,-; Volvo 240 GLT combi '89, 1e eig., ’31.500,-;
740 GLE '85-'BB v.a. ’ 10.000,-; 460 Sport '87, 1e eig., v.a.
’20.000,-; 440 GL 89, 1e eig. v.a. ’17.750,-; 360 GLT
'85, ’6.000,-; Lancia Thema IE '87, ’12.500,-; Fiat Tipo
lE'9O, 1e eig., ’17.500,-; Panda '84-'B9 v.a. ’3.500,-;
Uno 60 S '87, ’7.000,-; Croma '87, 1e eig., ’9.500,-;
Lada Samara 1.3 '88, 1e eig., ’7.000,-; Skoda 105 '87
’3.250,-; Mini 1000 Mayfair '86, ’6.500,-; Pontica Grand
Le Mans '88, ’22.500,-; Saab 9000 i '89, 1e eig.,
’27.500,-; Plm. 30 goedkope inruil-auto's v.a. ’250,-.
Direkte 100% financiering en leasing mogelijk.

Han van Sint Maartensdijk
Trichterweg 109, Brunssum. Tel. 045 - 22 90 80

Auto's tussen ’ 4.000,- en ’ 11.000,-!
Corsa 13 N Swing 3-drs. ’ 10.950,-;Kadett 12 S Striping
3-drs. ’ 9.900,-; Kadett 13 S GT 3-drs. ’ 10.950,-; Kadett

12 S Striping 3-drs. ’ 10.950,-; Kadett 16 diesel 5-drs.

’ 7.400,-; Kadett 16 diesel 3-drs. ’ 7.400,-; Kadett 12 S
3-drs. ’ 4.950,-; Kadett Ï2 S 5-drs. ’ 4.950,-; Ascona 16 S
4-drs. ’ 8.900,-; Ascona 16 S 5-drs. ’ 7.400,-; Rekord 20
S 4-drs. ’ 5.900,-; Renault 18 automaat 4-drs. ’ 7.400,-;
Renault 5 TL 3-drs. ’ 6.900,-; Fiat 500 "old-timer" exclu-

sieve auto ’ 6.750,-; Austin Metro 1300 M 3-drs.

’ 10.950,-; Mazda 626 LX 5-drs. ’ 9.900,-.
Auto's boven ’ 7.500,- met volledige Bovag-garantie

Smeets Opel Maastricht
De Grind 2. Donderdag koopavond.

Ford FIËSTA, bwj.'B3, i.z.g. Ford ESCORT bwj. '83, vol
st., APK '93, ’3.650,-. Tel jr. APK, 5-drs. 5-bak, schuif/
045-217202. kanteldak, trekh. ’4.950,-.
Prachtige Ford ESCORT Tel. 046-745383.
bwj. '82, APK '93, vr.pr. Ford FIËSTA 1100 bwj. '81,

’ 2.850,-. Tel. 045-228238. zeer mooi, vr.pr. ’2.950,-.
Ford ESCORT 1600 GL t. Tel. 045-225320.
'83, APK 2-93, extra's, get. Te k. Nissan LAUREL 2800
glas, deurvergr., kantel/ diesel, bwj. 6-'B3, APK 11-
-schuifd. voor-en achterspoi- '92, kl. bruin, 6 cyl., 4-drs.,
ler, zeldz. mooie auto, pr. vele extra's.vr.pr. ’ 4.000 -.
* 4.450,-. Tel. 045-253075. Tel. 045-230831.

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 3.0zwart 1990 ’ 39.800,-
Audi 80 1.8S 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 21.000km 1991 ’ 19.800,-
Ford Escort Bravo rood 30.000km 1989 ’ 16.900,-
Opel Omega 1.8LS wit 1988 ’ 15.900,-
Opel Kadett 1.8 iGTrood div. ace 1988 ’ 16.900,-
Opel Kadett 1.3LS sport wit 1987 ’ 10.500,-
Mazda 626 1.8LX Sedan wit 1988 ’ 16.900,-
Mazda 323 1.3LX goudmet. 41.000km ... 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,-
VWGolf 1.6 CL groenmet 1985 ’ 7.950,-
Alfa 33 1.5zilvermet 1985 ’ 6.950,-
Porsche 924 in nw.st. rookzilver 1982 ’ 15.800,-
Tfiumph TR 7 Rood 1978 ’ 5.750,-
Fiat Panda 45 D rood 1984 ’ 2.950,-
Opel Kadett LS wit 1984 ’ 4.900 -

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

JEEP
Nissan Patrol 3.3Diesel grijskent 1987 ’ 28.900,-

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

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

CAMPER
VW Camper geheel compleet wit 1978 ’ 5.900,-

-*l2 maanden volledige garantie (niet ouder d&n 5 jaar)
* 100% financiering mogelijk
* inruil auto / motor mogelijk

AUTOBEDRIJF JOHN KOULLEN
Het adres voor de betere gebruikte auto.

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

Locht 17, Kerkrade
Autohandel Johan
SCHMIDT heeft diverse
auto's in voorraad van
’750,- tot ’6.000,-. Alles
met APK. Tel. 04492-2888.
Hommert 24, Vaesrade.
Te k. gevr. AUTO'S/bedrijfs-
auto's, schade/defect geen
bezw., 045-727742 / 723076
Opel CORSA 1.3 S TR Se-
dan, bwj. '85, zeer mooi,
rood, ’ 5.950,-. 045-217268
Auto KALDEBORN wij beta-
len de hoogste prijs voor Uw
auto!! Tel. 045-411572.
Wij geven het meeste voor
Uw AUTO, U belt wij kopen!
045-427671 ook 's avonds.
Auto's te koop gevraagd,
met RDW-vrijwaring. Öok
na 18 uur 045-423199
Autohandel MARIËTTE
heeft verschillende leuke
goedkope en duurdere au-
to's voor u. Vele verschillen-
de merken. Tev. het adres
voor gebruikte meubelen.
Heerlerbaan 76, Heerlen.
Tel. 045-416388.
Tek. BMW3IBi, bwj.'B6, wit
alu wiel en ander ace. pr.

’ 16.000,-. Kremerstr. 73,
Kerkrade-West.
BONITA Sport Ferrari model
in goede staat, pr. ’ 4.950,-.
Tet. 04450-2826. __
Ford FiËSTA, type '82, 1e
eigen., i.st.v.nw., APK,

’ 3.450,-. 045-232321.
VW-JETTA Turbo diesel, s-
gang, bwj. '81, i.nw.st.,

’ 3.350,-. Tel. 04498-54319
Te koop BEDFORD Van, 6-
cyl. op kenteken. Inl. 045-
-353437.
Te k. NlSSAN'Bluebird 2.0
LX, bwj. '86, i.pr.st.

’ 10.500,-. 046-520981.
Ford ESCORT 1300L Bravo
bwj. '83, ’4.800,-. I.z.g.st.
045-725984.
Te koop voor de liefhebber,
een zeldzaam mooie Ford
TAURUS-WAGON Am. sta-
tionwagen, kl. roodmet./bor-
deaux, eind 1987, kent.be-
wijs met luxe pulmanbekl.
100% i.o. APK eind '93. Te
bez. Merkelbeekerstr. 33,
Brunssum.
INKOOP goede auto's, cont.
geld. Joosten, Scharnerweg
3, Maastricht. 043-634978.
GEVRAAGD voor export:
Peugeot 504, 505 Mercedes
200, 230, 4 cyl. benz; Mazda
323, 626; Toyota Corolla,
Carina, Cressida, Tercel,
Starlet; Mitsubishi Lancer,
Honda Accord, Datsun Sun-
ny Bluebird. Alle auto's 4 of
5 drs. Tev. alle merken bus-
jes. Locht 95, Kerkrade.
045-425858.
Ford ESCORT 1.3 model
Laser, '86, APK, zeer mooi,

’ 5.950,-. tel. 045-454087
Opel CORSA 1.2 S, model
HB Swing, '84, zeer mooi,

’ 4.750,-. Tel. 045-454087
Te k. OPEL Kadett 1.35,
bwj. '80, APK 5-93, t.e.a.b.
Telefoon 043-632252.
Opel REKORD 2.0 S, antra-
cietmet., veel extra's, bwj.
'87, APK gek., mr. mog.,
’8.400,-. Willem de Rijke-
str. 11, Kakert-Schaesberg.
Te k. Opel ASCONA 2.0 S
Sport 4-drs. bwj. '81, APK
1-93, i.g.st. ’1.500,-. Tel.
04454-62092.
Opel CORSA Swing 1.0 S,
3-drs. m. '88, zeldz. mooi, is
gewoon splinternw. pr.

’ 9.950,-. Inl. 043-254462.
DIESEL station! Peugeot
305, 10-'B3, a.nw. vr.pr.
’4.250,-. 045-726175.
Te k. VW POLO coupé 1300
bwj. '85 met veel extra's,
Heerlerweg 66, Hoensbroek
Tel. 045-229030. .__
GOLF GTi bwj. '84, ATS-
velgen, 4 nwe banden, 195x
50x15, diverse extra's,

’ 12.500,-. Seghemanstr.
37, Kerkrade-West.
VW GOLF 1.6 model GTS,
86, veel extra's, ’7.950,-.
Tel. 045-454087
Te koop VOLVO 340, m. '84
APK 6-93, zeer mooi,

’ 2.750,-. Tel. 045-253075.
Te koop gevraagd PERSO-
NEN-AUTO'S en alle type
bedrijfsauto's. Autobedrijf
Loek Schaepkens te Klim-
men. Tel. 04405-2896.

Autoverzekering
Waarom
betaalt
u nog

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

GEURTS ASSURANTIËN
Nieuwstraat 22-24

tel. 045-211668/221090
VELD ASSURANTIËN

Nieuwstraat 116
tel 215458

HOENSBROEK |

Autohandel De ANJELIER
heeft voor u met 3 maanden
garantie: Alfa Spider 2.0
bwj. '89; Alfa Spider, bwj. '86
Mazda 323 combi bwj. '86;
Mazda 626 GLX '89 aut.;
Ford Escort XR3 bwj. '81;
Kadett 1300 en 1200 bwj.
'81/'B3; Ford Fiësta '81; Fiat
Uno Turbo bwj. '86; Golf
diesel 4-drs. bwj. '82; BMW
318 ibwj. '82; Renault GTL
Fuego bwj. '81; Mitsubishi
Tredia bwj. '83; Ford Escort
'80; Mazda 323 '83; Polo '82
Escort XR3 '83; Charade
diesel bwj. '84; Mits. Colt '84
Ford Escort '81; Ford Escort
1300 bwj. '84 LPG; Mazda
323 '81. Inruil, financiering
mogelijk. Anjelierstr. 123A
Heerlerheide. 045-231448.

F. v. OPHUIZEN autohandel
biedt aan: VW Golf D 5-drs.
87; Opel Ascona 16 S LPG
11-'B4; Opel Rekord 20 S
autom. M '84; Honda Accord
4-drs. '83; Audi 100 cc
autom. m. '84; Opel Kadett
13 S autom '82; Opel Asco-
na 16S 5-drs '82; 2 x Opel
Kadett 13S '82-'B3; Subaru
mini Jumbo verh. '85; Honda
Accord coupé '83; Honda
Civic '82; Renault 11 TC '83;
Mitsubishi Tredia 14 GL '83;;
BMW 318 i automaat '81;
Ford Capri 2.8 S i.z.g.st. '80;
Hyundai Pony runner '82;
Audi 80 GLS '80; Datsun
Stanza 1.6 GL '82; Nissan
Sunny '83 BMW 2002 toe-
ring tax.rap aanw. '74; Ci-
troen Visa 11 L '82; VW Der-
by LS ’950,-. Inkoop ver-
koop financiering diverse in-
ruilers Akerstraat Nrd 52C
Hoensbroek. 045-224425.
Geopend van 10.00-18.00
uur, zat. 10.00-17.00 uur.

2x Ford Fiësta '83.84, 1e eig
Ford Escort 1300 Luxe '85;
Ford 1600 Luxe '84; Ford
Escort XR3 nieuwe ruil VG-
motor, rekening aanw. '82;
Ford Siërra 1500 5-drs. '84;
Nissan Prairie '84; Toyota
Starlet 12V grijs kent. '86;
Opel Rekord Caravan 2.0 S
5-drs. '83; Fiat Panda 45 CL
'85; Honda Accord 4-drs.
sedan '78; BMW R6O 600
CC i.g.st. '75. Inruil, garage,
financiering mog. Garage M.
HOGENHOUT, Wilhelmina-
str. 146, Hoensbroek. Tel.
045-215557.
O.K. CARS. Mercedes 230
E bwj. '86; Porsche 911 SC
coupé bwj. '82; Porsche 928
bwj. '80; Opel Corsa 1.2 S
bwj. '86; Opel Corsa 1.2 S
bwj. '84; Opel Rekord 2.0 S,
bwj. '84; Opel Ascona 1.6
bwj. '84; Opel Kadett 1.6 D,
3-drs, bwj.'B4; Opel Kadett
1.3 S HB bwj. '86; Opel Ka-
dett 1.3 HB bwj. '82; Opel
Kadett 1.3 HB aut. bwj. '82;
Ford Escort 1.6 D CL, '88;
Ford Escort 1.6 L bwj. '85;
Ford Escort 1.1 bwj. '83;
Ford Fiësta 1.1 bwj. '83;
Ford Siërra 1.6 5-drs. bwj.
'83; Ford Siërra 1.8 CL bwj.
'87; Ford Siërra 2.0 station-
car 5-drs bwj. '84; Ford Tau-
nus 1.6 L '82; Mazda 323
Sedan 1,3 bwj. '84; Honda
Civic 1.3 L bwj. '84; Fiat
Panda bwj. '85; VW Kever
'75; VW Golf 1.1 bwj. '83;
VW Passat 1.6 stationcar
bwj. '82; Datsun Silvia 180
SX 80. Alles met APK. Ga-
rantie inruil, financiering
mogelijk. Verlengde Linde-
laan 23, Oirsbeek. 04492-
-5782.

Ford ESCORT 1.6 GL auto-
maat, m. '84, in abs. top-
conditie, ’ 5.750,-. Winter-
str. 1, Heerlen.
Ford FIËSTA I.IL, bwj. eind
'83, 1e lak, zeldz. mooi,

’ 3.950,-045-217268.
MAZDA Hb, 3-drs., bwj. '82,
i.nw.st., ’ 2.650,-. Tel.
04498-54319.
Wegens verplichte auto van
de zaak van 1e eig. NISSAN
Sunny coupé (2 en 2) 1.6i
nov. '89, alle serviceapp.
aanw. (XT-87-HH), km.st.
45.954, kl. rood met orig.
spoiler, lichtmetalen sport-
velgen en brede banden.
Mijn auto is mooi, sportief,
apart en in perfekte staat.
Heeft gekost ’31.500,- nu
voor ’ 16.500,-. Wordt u de
nieuwe eigenaar? Tel. 046-
-519492. ___
Opel" CORSA 12LS, 3-drs.,
rood, i.z.g.st, bwj. '86,
’7.450,-. Tel. 04498-54319
Opel KADETT 16D LS,
5-drs., nw.model, bwj. '85,

’ 7.750,-. Tel. 04498-54319
Te k. Opel KADETT 13 LS,
bwj.'B7, in nw.st., vr.pr.

’ 13.750,-Tel. 045-272802
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
BMW 316, i.nw.st., bwj. '82,
’3.850,-. Tel. 04498-54319

Te k. Nissan King Cab ben-
zine bwj. '86 ’ 15.500,-; VW
LT 35 diesel ’4.000,-;
BMW bwj. '80 met motor-
schade ’500,-; BMW bwj.
'82 ’1.750,-; Opel Kadett
1300 bwj. '87 ’11.500,-;
Opel Ascona 1600 bwj. '82;
Suzuki 650 GS bwj. '83
’5.000,-. SCHAEKS, Auto-
Service. Langheckweg 18,
Kerkrade. Tel. 045-451375.
Te koop BMW 316i, bwj. '88,
grijs, l-m.vlg. Pr.n.o.t.k. Tel.
045-424293.

Bedrijfswagens
Te k. Ex-GEMEENTEWA-
GEN met cabine en kiep-
bakje D I. 2.5m. met zij-
schotten, ’ 2.500,-. Tel.
04923-61953.

Sloopauto's
Wij geven U de HOOGSTE
prijs voor Uw auto, sloop- en
schade-auto. 045-228398.
Te k. gevr. SLOOP- en
schade auto's, tev. in- en
verkoop gebr. auto-onderd.
A. Korter. Tel. 045-229045.
Te k. gevr. sloop- en
SCHADEAUTO'S. Autosb-
perij Marxer, 045-720418.
Te k. gevr. SCHADE- sloop-
en loopauto's, en verkoop
gebr. auto-onderdelen Joep
Wolters. Tel. 045-411480.
Te k. gevr. loop-, sloop- en
SCHADE-AUTO'S de hoog-
ste prijs van Limburg. Tel.
046-519637/046-512924

Auto onderdelen en accessoires

Draagkrachtige
Bedrijfsimperiaals

* Voor elk type combi-, bestel en personenwagen
* onwrikbare bevestiging op de auto

* voorzien van anti-slip kunststofbekleding
* Perfecte bevestigingsm.gelijkheden

* gratis twee spanbanden bij elke imperiaal

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

Ink. verk. goede gebruikte
AUTOBANDEN Passartweg
39, Heerlen. 045-222675.

(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.
Flatcoated RETRIEVER-
PUPS te koop, prima af-
stamming, met stamb., ou-
ders HD-vrij. Vakantierege-
ling mogelijk. 04765-2436.
BOEMERS, Tekkels, Dw.
poedels, Westi's, wit, Malte-
zers, Vork Terriërs. Kennel
van Manolito, Walem 11a,
Schin op Geul. 04459-1237.

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

(Brom)fietsen
Te k. YAMAHA DT, bwj. '89,
met reserv. onderd., tel.
045-411697 na 18u.
Te k. PUCH Maxi, '87, i.z.g.
st. 045-460667 na 17 uur.

In/om de tuin
SCHUURTJES, tuinhuisjes,
garages, hondenhokken,
vele afm. reeds v.a. ’ 195,-.
Houtbouw Übachs, Eygels-
hovergracht 39, 6464 GA
Kerkrade. Tel. 045-460252
Vandaag nog modder en
zand, morgen GAZON.
Graszoden. Jawell. Tel.
045-256423.

Caravans
DETHLEFFS caravan show
alle 1992 modellen uit voor-
raad leverbaar. Tillemans
recreatie, Haefland 19,
Brunssum.
JAMET Vouwwagens. Hans
Stassar, Heisterberg 78,
Hoensbroek: 045-224200.
BERGLAND Caravans
Mauritsw. 107, Stem heeft
nog enkele 92 mod., m. een
extra karting tot ’2.500,-.
Tev. Camperbus M.B. 206
D. '77. 046-332458.

Rijles
Auto, motor, vrachtwagen, bus en aanhanger

Rijbewijzen
binnen 8 dagen op SABA, CURACAU, ST. EUSTACHIUS.

Info. ma.-zond. van 09.00-20.00 uur.
Tel. 010-4767872/4761359/4761506.

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: RUBE-
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.

Huw./Kennism.
Vlot meisje 26 jr. zkt VRIEN-
DIN-reisgenote voor vlieg-
vakantie juli-begin augustus
(niet lesb.) Br. indien mog.
met tel. Br.o.nr. B-1911 L.D.'
Pb. 2610, 6401 DC Heerlen.

Muziek
PIANO'S te huur met koop-
recht van ’65,- tot ’200,-
-p.mnd. Gratis transport. Alle
merken gebruikte piano's
’450,- per jaar. Van Urk,
Westersingel 42, Rotterdam
Tel. 010-4363500.
'S MAANDAG Live muziek
bij Jan van Cep, Hoofdstr.
11, Amstenrade. Tev. open
podium. 29-6 Gordon Smith.
BANDRECORDERS ruime
keuze. Banden nieuwe en z.
g.a.n. Tel. 04499-3589.

Wonen Totaal
In- en verkoop 2e HANDS
meubelen en antiek. Tel.
045-724943, Rotterdamstr.
80a, Heerlen.
Zoekt u 2e hands MEU-
BELS? veel keus, ook antiek
Kouvenderstr. 208. H'broek.

Kunst en Antiek
Antieke engelse HANG-
LAMP, geheel van messing.
Tel. 045-226146.

Uitgaan
Café HAWAÏ dagelijks ge-
opend van 14.00 _)2.00 uur,
zondags van 11.00-02.00
uur. Dancing Hawai ge-
opend vrijdags en zaterdags
van 20.00-02.00 uur. Met
DJ Maurice Mocci. Moltweg
37A, Landgraaf-Kakert.
Tevens buffethulp gevraagd

Vakantie
ST. MAARTENSZEE bun-
galow, zwemparadijs vanaf
sept. weekend en midweek.
Tel. 02246-3109.

Bel de Vakman
Bost VERWARMING BV.,
Romeinenstr. 8, Kerkrade-
West. Sanitair, gas, water,
cv, badkamers, riolering,
onderhoud. 045-412547. _
SCHILDERS kunnen nog
diverse buiten schilderwerk
aannemen. 045-210020.
NEW LOOK BV Schaes-
berg. Gevelreiniging, uit-
kappen, voegen, steigerver- .huur. Tel. 045-312154 of
045-312709.
Riet- en BIEZENSTOELEN,
repareren ’ 50,- p. st. met
garantie. Tel. 043-435761
b.g.g. 646919.
Diepvries en KOELKAST-
REPARATIE zonder voorrij-
kosten. Bel Geleen 046-'
745230, service 24 uur.
Voor al uw SANITAIR, gas,
water, cv., badkamers. Ook
aanleg. Tel. 045-441211
Voor het vakkundig verzor-
gen van sierbestrating, ter-
ras, oprit enz. STRATEN-
MAKERSBEBRIJF Nico
Gerards. Vrijbl. prijsopg. en
advies. Tel. 045-313956.

TV/Video
Goede KLEUREN TV'S met
gar. grootb. Philips v.a.

’ 125,-. Meer dan 25 jaar
TV Occ. Centr. Geel, Gras-
broekerweg 25, Heerlen,
045-724760.
Te koop KT.V. merk Philips.
Tel. 045-226146.

Kachels/Verwarming
'KACHELS, keuze uit 200 st.
Jac. Köhlen, Rijksweg N.lOC Sittard. 046-513228.
Kachelspeciaalzaak, alle
hulpstukken en aanverw. ar-
tikelen. REKER, Kluis 28,
Geleen. Tel. 046-740785.
KACHELS ’5OO,- zomer-
korting. Kachelsmid, Walem
21, Klimmen. 04459-1638.

Huish. artikelen
YSK. gasf. ’95,- wasaut.
’175,- diepvr. ’175,-
-wasdr. ’ 175,- 045-725595.
BADGEISER, inh. 10 liter en
gasfornuis met oven, bruin/
wit, z.g.a.nw. 045-226146.
Van maandag t/m vrijdag,
van 8.30 tot 17.00 uur, kunt
u uw PICCOLO telefonisch
opgeven. Tel. 045-719966.

Diversen -Jy*
NIEUW! Relatie-consulerf*
alle relatie-ploblemen %
den opgelost. 045-224'"
tussen 15.00-21.30 u.

Tekoop gev^
Gebr. SWINKELS zijn yj|
huisd naar De Beitel
Heerlen. Wij betalen "
hoogste prijs voor al uw ""ijzer/metalen. 045-4220jg>

: '■■.-. 06-lijnen ____^

Harde Homosex
(’ 1,- p.m.) direct apart met
een andere liefhebber, draai

eerst 06-320 en dan
Streng & onderdanig 325.07

Bizar.. 325.08
Bondage .. 325.18

Ruig .. 325.71
Travestie .. 325.72

Sex voor 2
(’ 1,- p.m.) Hete jongensen
meiden direct apart, draari

eerst 06-320 en dan
Telefoonsex .. 325.00

Limburgs onderonsje 32592
SM voor 2 .. 325.93

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

(100 cpm)

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

middag of een avondje met
de (B ) bloot gaat?

06-320.320.87 (75 et.p/m)
Overdag elegant en chique.
's-avonds als een ... 35-plus

sex, 37,5 cphm.
06-320.323.56

Ruige wilde Sex
06-320.320.53

HARD""* Rooie lampen sex!
Doorzichtige lingerie!

37,5 cphm.

Telezoenen
kan Live! Lekker live tele-

zoenen tot diep in de nacht
met Anneke, Dominique,

Anita en Dolores?
06-340.340.50 (75 cpm)

06-320.320.52
Sexy meisjes, 18 jr., 37,5

cphm Strakke dunne lingerie

Lesbische
meisjes 18

37,5 cphm 06-320.320.37

Nu al: 610!
vrouwtjes vertellen wie ze

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

aan je door!
06-340.310.10 (75 cpm)

HETE MEISJES 37,5 cphm.
Kom je spelen! 06-
-320.320.22

Straat Meiden. Handwerk en
Frans, 37,5 cphm

06-320.320.77
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)

Grieks Zappen! Van achter-
kant naar achterkant!

37,5 cphm
06-320.327.17

37,5 cphm. RIJPE donkere
vrouw! Ze draagt graagt
rosé doorzichtige slipjes!
06-320.323.46

S&M Livebox. Er is tussen
13 en 17 u een bazin op de

box. Durf je! 37,5 cphm.
06-320.320.65

Topsex
2 handen vol, 37,5 cphm
06-320.325.25

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.
One-on-One

Live met hete nimfo's.
Helemaal alleen, dus echt
one on one met een echte
nimfo? Dat kan alleen via:
06-340.340.11 - 1 gp/m.

Naakt
lag het meisje vastge-

bonden op de betonnen
vloer, trillend van angst zag
ze hem binnenkomen (S.M.

v. boven de 18 jr.)
06-340.340.90 1 g p/m

Het stoute
schoolmeisje
moest nablijven bij de
strenge meester: "Je

broekje uit en bukken, je
krijgt STRAF met de lineaal"

06-340.340.20 1 g p/m

Livesex
Wij zijn Simone en Linda, 2

meisjes van 18 jr. Wij
hebben onze eigen 06-lijn
en vertellen jou over onze
allereerste sexavonturen

06-9670 1 g p/m

Naakt
kroop het meisje in zijn bed.
Voorzichtig het is de eerste
keer, fluisterde ze verlegen.

06-340.340.30 - 1 g p/m
Ik weet helemaal niets van

seks en wat is een
Nummertje

vroeg het meisje verlegen ,
toen gebeurde "het" voor de

eerste keer.
06-340.340.21 - 1 g p/m
lust. live. lekker

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

Sexkontakt
Zoek jij tel.nr. van allem38

heerlijke hete meisjes.
06-320.330.42 -75_Cjj>I>
Dames die zich verveld

Sexkontakt
06-320.326.66 - 100_g|j> "

Bi-Sex voor 2 j-
direkt apart met een he# «

meisje of 'n lekkere jong» »
06-320.330.87_^ Ë

Homo-jongens g
Hoor ze heet tekeer g^ d
06-320"330"88 - 75CU> z

Partnerruil J
direkt apart met vrouwen j,
mannen voorn hete se" .
06-320.330.91 -75ctjiv": 7* t

**Gay Pnve i<
Ben je op zoek naar eeft <j
heet afspraakje met e»

lekkere jongen?Of vo» .t
opwindend gesprek met g

lekkere knul.
Bel snel 06-96.14 -_75gU>

Sexafspraakje ;
met 'n meisje. Vraag ha r l

telnr. Bel 06:9502 igS>j t
Vanavond al een afsprak 1

Altijd succes ,
Bel voor een leuke vrien* [
afspr.lijn 06-9533 -_J3^\ '06-9511 fDUIK in bed met 'n W®,

meid vraag haar tejnrjl3>-/
Evelientje

toen ze haar rokje W",
zakken! 06-9530 -753^

Pascale bovenop ac «■

keukensex
Bel 06-96.02 - 750^
***06-9603** dieEr zijn genoeg meiden

ook het bed willerwgj^ ;
Vrouwtjes j

en meisjes zoeken vc^" ,

straks sexkontakt, *&Z. .
naar hun telefoonnumrr (
Bel nu 06-9661 -J7SCL_V

Vluggertje ':
Wendy beleeft'n heet n^tepunt 06-9662 -T^S^'Uitdagend I
vrouwtje zoekt 'n wiWf^ j
tuurtje 06-9663 -JSCIJ^,

Op zn Frans^Debbie: de eerste keer. ,
wat lekker 06-9664j^gx^ s

06-9665 I
Hete meisjes willen se j

kontakt met telnr._7sCi_^'j
Suzanne heeft hele gr"16, i

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

75 et p/m —'s

Debbie's i
Sexdating maak 'n afspr |

met haar meisjes
06-350.222.23 -jOjLf^.'

Als een getrouwd blon^)f |if
een half jaar haar naak*

je laat zien aan |

de buurjonge^;
06-320.340.55 (50jLEi3>|

Lia betaalt .
Een maand lang moet i

zich laten... y/j-
-06-320.329.25 -jQC£_Vn

Lifstertje i
in de nacht. Met 2 ma"

om beurten alles dof.
06-320.323.85 sQcPj2^|'

SM. In de bodemloze rna
aan de balk is ze ween""

naakt. 50 ep Vzm
06-320.340.33,

-r^ZS
Als Inge de monteur in '■"

ra betaald, komt
de baas en.. ,

06-320.340.88 (SOft^X
Direkt kletsen met

een leuk meisj*
Bel 06-320.322.05 en m*

'n afspraakje (75cggV
Nieuw: direkt kontatf

met een meisj^
Je kunt dus snel 'n afspr ,
maken: 06-9510j7sJ_f_^;
Geen b.h. zelfs geen slipje

Wel hoge hakken en ko^

Boeiend SM ,
06-320.326.92 (50J*_£^
De man trilt als die moo''

meid niets onder 0»

rokje heeft-"jj
06-320.340.01 (SQCf^JZ^

Hoger die benen!
Het wandrek
de blonde meid en
de strenge man- j

06-320.340.22 (50J_g.^

Filmtest.
Sonja en de naakte WjV

haar... voor en ach' A

06-320.340.45 (50j£i>^
2 Mannen en blondi0
Wangedrag
Over de knie. He<

nappaslipje- ~^06-320.321.32 (SQC&-^
Voor Piccolo's

zie verder pagma
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Van Zeil gastdocent
Bernardinuscollege

Van onze verslaggever
i

| - Burgemeester P. van
5 ''fungeerde vrijdag in het Ber-

als gastdocentvoor
tty. tien atheneum- en vervolgens
t^'^'S gymnasiumleerlingen. De

f (J-* klassen houden zich onder lei-
J^§ van hun leraar Duits, Werner

f>ssen, bezig met een project over
j Europa van 1992 en later. Om

het facet van de centralisatie en de-
centralisatie van overheidstaken in
Europa nader toe te lichten, was
voormalig staatssecretaris van Eco-
nomische Zaken Van Zeil als gast
uitgenodigd.

Van Zeil toonde zich een groot
voorstander van de Europese Ge-
meenschap. De concentratie van
macht oftewel centralisatie komt in
de EG op grote schaal tot uitdruk-
king, hield de ex-staatssecretaris de
leerlingen voor.

Op een veel kleinere schaal is een
vorm van decentralisatie - het ver-
delen van macht over lagere (over-
heidsbesturen - te constateren. De
burgemeester vertelde zijn gehoor
over het project dat de gemeente
Heerlen in de wijken Vrieheide en
Zeswegen van de grond wil krijgen.

Raadslid overleden
"^HOLTZ - Tijdens een con-

j, rs hippique gisteren in Bocholtz
I, de aadslid Lucas Vaessen (54) van
't HrJ*eUiknan_ige eenmansfractie on-
'ify. geworden en overleden. Vaes-

,s. .^as tijdens de tien jaar van zijn
fy^lidmaatschap eenjaar (Van '89

11 ._. wethouder van de gemeente.
Hij bekleedde vele

Je Zo was hij voorzitter van
Sportvrienden, vice-voor-

tj.,(rr van de carnavalsvereniging
\^j de Books, voorzitter van de

ü
etligingsraad Bocholtz en be-

/<Urslid van het Rode Kruis.

I pagina 1 5
jl s P°d Vaessen werpt

op concours

Heerlense
gewond

"^ __t
~Op de kruising Sniek-

li^t/Uffelsestraat in het Midden-
ürgse Haler gebeurde zaterdag

' .W^aririjding waarbij een 66-jarige
f f^kt°nSter uit Heerlen gewond
yvQol

,e- De fietster verleende geen
'*sm a^g aan een personenauto, die-r^ bestuurd door een man uit
S De Heerlense moest met
J*t 7?Ware hersenschudding naar

-^W.^kenhuis in haar woonplaats
* atn gebracht._N*__

Andere kijk op Heerlen door architectuurestafette

'Een gebouw dat als
een rups beweegt'
Van onze verslaggever

|?EERLEN - „Het hoofdkantoor
J1de Oranje Nassaumyn I kon

j. Wegen als een rups. Architectst^2enburgbouwde een flexibele
t_ om mijnschade
<j voorkomen. Alleen jammer
(j-1 mijnschade nooit voorkomt
th eet kij de schacht. Dat rups-. sater hebben we helaas nooiteleefd!"

ehitectuurcriticus Nic Tur-
n s gaf gisteren in een bus vol

toe-
aro^- ng biJ de laatste etappe van
g.T^itectuurestafette. Deze werd
_w°uden bij gelegenheid van
cje 150-jarig bestaansfeest van
b Koninklijke Maatschappij tot
b vordering der Bouwkunst

id van Nederlandse Architec-*n (BNA).
*ji _
_6k aantal zeer interessante
vla 'n Heerlen, werd de

van de BNA gehesen. Zo

ook bij de tot monument be-
noemde Leenhofkolonie. „Vroe-
ger werden de bewoners er door
de mijnen zelf bij betrokken, nu
weten ze niet eens wat zich hier
afspeelt," verwees Tummers
naar het licht elitaire karakter
van de vlagceremonie.

Maar gelukkig is belangstelling
voor architectuur groeiende. De
beide publieksbussen, die de-
zelfde route reden, waren giste-
ren overvol met liefhebbers voor
een andere kijk opHeerlen. Voor
die kijk heb je wel een bus of
auto nodig, al dat interessants
ligt nogal ver uit elkaar en valt
soms nauwelijks op.

Bisschop
Zo ligt het UTP-gebouw van
Peutz, oorspronkelijk een retrai-
tehuis, verscholen tussen bo-
men. Het was in 1930 een uiterst
modern Bauhaus-ontwerp. „De
bisschop keurde dit goed, terwijl

hij niet veel later de moderne
kunst de kerk uitjoeg," verwon-
derde Tummers zich.

Ronduit hedendaags is de afvoer
die Peutz bedacht voor het re-
genwater. Viaeen soort waterval
komt het water in een bassin,
waarna het weer omhoog wordt
gepompt en gebruikt voor het
doorspoelen van de toiletten.

Tummers even eerder in Molen-
berg: „Met het dak van deze
Broederschool leunde Peutz aan
tegen Wright, nog voor hij ont-
dekte dat deze ook wrong kon
zijn."

Plaatje
De laatste twee hoogtepunten
waren het Rietveldhuis aan de
Zandweg, oorspronkelijk een di-
rectiewoning van de Lauramijn,
en de Ambachtsschoolvan Stuyt
aan het Hesselleplein.
Via de estafette werden de be-

stuurderen gevraagd om ook
eens vanuit het stedebouwkun-
dig perspectief naar hun stad te
kijken. „Kijk, dat is een mooi
plaatje vanuit dat speciale per-
spectief. Zo wordt meestal geke-

ken. Maar de vraag wordt niet
gesteld hoe de mensen van alle-
dag de bebouwde omgeving be-
kijken."
Tummers sprak van waarne-
mingsverminking. „Als ergens te

veel niet op elkaar afgestemde
radio's staan, kun je een beroep
doen op de Wet Geluidhinder.
Maar er bestaat ook zoiets als vi-
sueel lawaai, als er te veel, te
dicht bij elkaar te zien is."

" Het hoofdkwartier van de Oranje Nassau I in Heerlen kon door een bijzondere staal-
contructie bewegen als een rups. Archieffoto: DRIES linssen

oostelijke mijnstreek

College neemt amendement van D66 over

Reddingsplan voor
Sheltur Brunssum

Van onze verslaggever

j^UNSSUM - De kans dat het
J£uztekcollectief Sheltur inrunssum en een werkgroepan de jeugd in de wijk Rozen-
Jpfd met ingangvan 1 juli zon-
r een eigen ruimte komen te, 'ten is uitgesloten. Het collegeeeft namelijk toegezegd dat zij

P korte termijn zowel met een
Jdeljjke als een definitieve op-
ging voor de huisvestingspro-

■ emen van het Brunssumse, ngerencentrum Sheltur overe "rug komen.
b

''^ college wilde aanvankelijk uit
lXri de jongeren niet tege-■ v °et komen bij het zoeken naar

t(15Vangendehuisvesting voor Shel-
ej_' Wegens geluidsoverlast moet. Hj^üJk op 1 juli de deur op slot.

.et de toezegging om toch geld vrij
l hi Jttla'cen voor het oplossen van het

isvestingsprobleem honoreert
|v c°llege een door coalitiepartner
_il 'ngediend amendement. In de-. ÜR_ v°orziet net amendement van

b in het kapitaliseren van 30 mil-

le, waardoor er een uiteindelijk een
kwart miljoen gulden vrijkomt voor
het jongerenwerk in Brunssum.
Verantwoordelijk wethouder Rien
de Bruijn was gisteren niet bereik-
baar voor het geven van een toelich-
ting op het besluit waarmee B en W
terugkomen van haar eerder inge-
nomen standpunt. Eerder liet het
college, dat twee miljoen op de be-
groting van het komend jaar moest
bezuinigen, weten geen geld voor
nieuwbouw van Sheltur te hebben.

Het is niet duidelijk of het college
voor nieuwbouw opteert ofwellicht
een bestaand pand voor de jongeren
op het oog heeft. Volgens het
D66-raadslid J. Ogg betekent het
nieuwe standpunt van het college
dat het Muziekcollekctief, evenals
de zeven weken geleden gestarte
werkgroep Rozengaard voorlopig
ook na 1 juliin Sheltur kan blijven;
zitten in afwachting van een defini-
tieve oplossing. „Als er zicht is op
een structurele oplossing kan er een
gedoogbeschikking komen", meen-
de zij. Vorig weekend protesteerde
het Muziekcollectief nog met optre-
dens van groepen tegen de voorge-
nomen sluiting.

MenS speelt goed voor een lege zaal
Van onze correspondent
MATHEU BEMELMANS

HEERLEN - Het zal het warme
weer wel geweest zijn. Het was
te laat in het seizoen. We hebben
niet genoeg reclame gemaakt.
De leden van toneelvereniging
MenS zochten zaterdagavond na
afloop van de première van hun
nieuwste produktie naar oorza-
ken waarom het fout gegaan
was. Welgeteld veertien mensen
waren in gemeenschapshuis De
Caumerbron naar het avondvul-
lende stuk Geen reis naar de zon
komen kijken. En dat terwijl het
toneelspel alleszins de moeite
waard was.
Geen reis naar de zon vertelt het
klassieke verhaal van twee totaal

verschillende mensen die met el-
kaar opgescheept worden en
aanvankelijk absoluut niet met
elkaar overweg kunnen, maar
uiteindelijk toch de beste vrien-
den worden. Het is een bekend
gegeven, maar als je er - zoals
MenS - iets leuks van weet te
maken, blijft het boeien.

Het verhaal speelt zich af in een
appartement dat per abuis aan
zowel Bruno Pacarel (Louis Ver-
steeg) als aan Lenore Cadena
(Connie Govers) verhuurd
wordt. Omdat geen van beiden
wil wijken, besluiten ze een

maand lang samen in het appar
tement te blijven wonen.

Pacarel is een moderne man van
middelbare leeftijd, die nog iets
van zijn leven wil maken. Mejuf-
frouw Cadena is het schoolvoor-
beeld van een muurbloempje: ze
is halverwege dertig, heeft haar
hele leven voor haar moeder ge-
zorgd en luistert alleen naar klas-
sieke muziek. Het zal duidelijk
zijn: dit moet mis gaan.

Connie Govers en Louis Ver-
steeg zetten deze totaal verschil-
lende karakters overtuigend

recensie J

neer. Ze waren perfect op elkaar
ingespeeld. Met name de 'intie-
me' scènes, waarin ze eerst hun
diepste geheimen vertellen om
elkaar daarna weer in de haren te
vliegen, waren goed.
De vrolijke noot in het stuk
wordt verzorgd door de huisbaas
en zijn vrouw, die de relatie van
hun huurders argwanend vol-
gen. Tinus de Jonge kwam met
zijn 'koelhollands' erg gemoede-
lijk over en Steffie Ritzen deed
het als zijn bazige vrouw ook he-
lemaal niet slecht. Een aardige
bijrol was er tenslotte voor Hilde
Gielen als de hippeLoulou.

Het geheel was zeker niet af. De
stijve tekst had wat mij betreft
hier en daar wel wat levendiger

gemogen. Het voorleestoontje
van sommige spelers, zou dan
vanzelf verdwenen zijn. De kle-
ding en de attributen waren per-
fect verzorgd. De metamorfose
die Connie Govers aan het einde
van het stuk onderging was
schitterend. Voor het decor moet
MenS echter een andere oplos-
sing zoeken, want dat was wel
erg krap en wankel.
Ondanks dat zorgde MenS voor
onderhoudende, levendige to-
neelavond, die net beslist waard
was om door veel meer mensen
bezocht te worden. De scène
over het mooie uitzicht vanuit
het appartement, kreeg door de
zin: „Ik hou niet van gestaar in
een lege ruimte," een wel erg
wrange bijsmaak.

Minder misdrijven in
Voerendaal en Simpelveld

VOERENDAAL/SIMPELVELD- Misdaad loont steeds minder.
Dat blijkt althans uit het aantal
misdrijven dat in 1991 gemeld is
bij de rijkspolitie groep Voeren-
daal/Simpelveld. Na een voor-
zichtige daling van het aantal
misdrijven van 746 in 1989 naar
721 in 1990, is het aantal misdrij-
ven vorig jaar nog verder gezakt
naar 643.
Het bij de politie van Voeren-
daal/Simpelveld bekende aantal
gevallen van diefstal en verduis-
tering is in vergelijking met 1990
nagenoeg gelijk gebleven. In
1991 werden 434 gevallen van
onder meer diefstal van (brom)
fietsen, auto's, winkeldiefstallen
en woninginbraken gemeld, te-

genover 433 in 1990.
Het aantal autodiefstallen nam
toe (36 om 30), het aantal wonin-
ginbraken nam af (88 om 94) en
er werden in 1991 geen winkel-
diefstallen gemeld (2 in 1990, 106
in 1989). De diefstallen uit voer-
tuigen namen in aantal toe (157
om 153), net als de vernielingen
aan auto's (60 om 19).
De politie kreeg het vorig jaar
'slechts' twee meldingen van
overtredingen van de opiumwet
binnen. De wegenverkeerswet

werd 96 keer overtreden in 1991,
tegenover 100 keer in 1990.
Drie inwoners van Voerendaal
deden in 1991 aangifte van een
bedreiging tegen hun leven, in
1990 werd die aangifte één keer
bij de politie gedaan. In Simpel-
veld werd vorig jaar aangifte
gedaan van een verkrachting. De
categorie 'lichte (in de zin van
niet-levensbedreigende) misdrij-
ven' scoorde in 1991 het hoogst;
meer dan de helft van het aantal
aangiftes viel in die categorie.

Tasjesroven
in Landgraaf

LANDGRAAF - Drie maal sloe-
gen tasjesrovers toe afgelopen
weekend in Landgraaf. In alle
gevallen ging het om twee ver-
dachten die gebruik maakten
van een bromfiets. Bij de eerste
overval kwam een 51-jarige in-
woonster van Landgraaf ten val.
Zij raakte daardoor lichtgewond.

De rovers sloegen vrijdagavond
even na half acht voor de eerste
maal toe. Daar wisten ze aan de
Melcherstraat de vrouw een tas
afhandig te maken. De buit be-
stond uit geld, een bankpas en
pillen.

De tweede en derde roof vonden
gistermiddag kort na elkaar
plaats. Om 13.20 uur op het
Kerkplein in Schaesberg kwam
een bromfiets met twee perso-
nen op een 66-jarige inwoonster
van Landgraaf af. De bijrijder
trok haar een tas met daarin 250
gulden uit de handen. Vijf minu-
ten later was het opnieuw raak,
nu aan de Pijler in de wijk 't
Eikske. Een vrouw van 64 uit
Landgraaf werd een tas met 120
gulden en vijf tabletten afhandig
gemaakt. De tabletten gelden als
levensgevaarlijk voor kinderen.

Opmerkelijk is dat zeker bij de
eerste tasjesroof de passagier op
de brommer een meisje was. Bij
de laatste roof ging het om twee
jongens.

Acht ton voor
restauratie

schacht Nulland
KERKRADE - De restauratie van
de schacht Nulland kost acht ton.
Het college van Kerkrade vraagt de
raad voor dat doel het benodig3e
geld beschikbaar te stellen.

De bouwkundige staat van de
schacht laat al geruime tijd te wen-
sen over. Haarscheuren in de pleis-
terlaag en vochtoverlast tasten
apparatuur en gebouwen steeds
verder aan.

De plaatselijke Monumentencom-
missie heeft zich uitgesproken voor
restauratie. De Rijksdienst voor de
Monumentenzorg heeft een subsi-
die toegezegd voor de opknapbeurt
van bijna 190.000 gulden. Vier ton
haalt de gemeente uit het fonds
stads- en dorpsvernieuwing. Het
resterende bedrag betaalt de ge-
meente uit andere potjes.

Hitte velt
schutters

SCHINVELD - Door de hitte vie-
len gistermiddag tijdens het
bondsschuttersfeest in Schinveld
enkele schutters flauw. Het festijn
van de Zuidlimburgse schutters-
bond St. Gerardus mocht zich ver-
heugen in een behoorlijke publieke
belangstelling. Minimaal vijfdui-
zend bezoekers kwamen naar het
door de Schinveldse schutterij St.
Eligius-Juliana georganiseerde
feest.

Aan de verschillende wedstrijdon-
derdelen, vooraf gegaan door een
optocht door het dorp, namen ze-
ventien schutterijen deel.
Voor beschermheer burgemeester
Vincent Ritzer van St. Eligius-Julia-
na betekende het feest waarschijn-
lijk het laatste evenement in Onder-
banken voordat hij naar zijn nieuwe
gemeente Beesel vertrekt.

Gestolen auto
uitgebrand

VOERENDAAL - Aan de Scheu-
merweg in Voerendaal brandde
vrijdagavond om tien uur een auto
met Duits kenteken uit. Het voer-
tuig was veertig minuten van tevo-
ren gestolen in Aken. De dieven
hadden er een autotelefoon en
stero-apparatuur uit weggenomen

Brand door
bakken krokel
LANDGRAAF - Aan de Pastoor
Erensstraat in Landgraaf vond zon-
dagmorgen omstreeks 4.15 uur een
woningbrand plaats. De brand ont-
stond doordat een bewoner een pan
met vet opzette om een kroket te
bakken. De man viel daarbij in
slaap. De buren staken een helpen-
de hand toe om het vuur te doven.
De schade bleef beperkt tot rook-
schade

Honing in overvloed

" Een imker geeft in bezoekerscentrum Schrieversheide-
een demonstratie honingslingeren. Het zoete goedje dat
glinstert in de raat is er dit jaar in overvloed. Volgens de
bijenhouders is'l992 een uitstekend honingjaar. Kinderen
keken behalve naar'het slingeren ook met veel belangstel-
ling naar de demonstratiekast.
Zo konden de nijvere dieren gemakkelijk worden gadege-

slagen zonder gevaar voor een steek. Mede uit vrees voor
zwermen bijen die op de honing zouden afkomen, vond het
Imkersfeest op Schrieversheide zondag binnen in het bezoe-
kerscentrum plaats. Jammer, want door het fraaie zomer-
weer gaven veel bezoekers van Schrieversheide er de voor-
keur aan in de buitenlucht te vertoeven.

Foto: CHRISTA HALBESMA
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Sterfte door hartinfarct vooral buiten ziekenhuis

'Plotse hartdood is
vaak te voorkomen'

Van onze verslaggever

HEERLEN - In het werkgebied
van het academisch ziekenhuis
Maastricht (azM) komen buiten het
ziekenhuis onder hartpatiënten
meer dan 250 sterfgevallen per jaar
voor. Een groot deel daarvan, tach-
tig procent, is eigenlijk onnodig: bij
deskundige hulp van omstanders
zou het slachtoffer nog jaren heb-
benkunnen leven.
Dat zegt prof. dr. H. Wellens, hoofd

cardiologie van het azM.

Wellens sprak dit weekeinde op een
bijeenkomst van de Belangenver-
eniging Hart- en Vaatpatiënten in
Heerlen, ter gelegenheid van . het
tienjarig bestaan.
Het azM doet sinds anderhalf jaar
onder andere onderzoek bij patiën-
ten die overlijden aan een hartk-
waal. Bij de plotse gevallen, buiten
het ziekenhuis, blijkt het vaak te
gaan om geringe beschadigingen
aan het hart, die, als de patiënt ge-

reanimeerd was, eenvoudig te her-
stellen waren. „Maar nog maar zeer
weinig mensen weten hoe te reani-
meren," zei Wellens, die dit pro-
bleem wil oplossen door betere
instructies.

Wachtlijsten
Wellens sprak ook over de proble-
men met de wachtlijsten voor chro-
nische patiënten. Hij wil dat de
hartafdeling van het azM met 50
procent meer bedden wordt uitge-
rust.

■

„De laatste twee weken is nei
keer voorgekomen dat een c^>.nisch patiënt die op de wachW \
stond voor een onderzoek, op *
laatste moment moest wijken vo"
een acuut geval," zei Wellens.

Niet alleen voor hartoperaties &
een wachtlijst, ook mensen n
klachten, die onderzocht rclo^.wqjrden om te beslissen welke
handeling ze moeten onderga*
moeten in Maastricht soms ma*
den wachten eer ze aan de be
zijn. „En dan kunnen ze zich ein
lijk melden bij de balie van het^j
kenhuis, met hun koffertje in
hand, en krijgen ze te horen dat
weer naar huis kunnen. AfschU*
lijk," aldus Wellens.

Om aan te tonen dat de cardiolw.
sche afdelingen van de Nederlan^ziekenhuizen goed werk aflever.
verstrekte Wellens cijfers overij
aantallen mensen die binnen
ziekenhuis overlijden aan een,JL
tinfarct. Van het totaal aantal M>
doden' stierf in 1967 35 pr°cenL|.
een ziekenhuis, in 1992 is dat n
maar 5 procent.

Bondsconcours Limburgse Bond Tamboerkorpsen

Hoogste punten voor
Concordia Melick

Van onze correspondent

MONTFORT - Bij het Federatief
bondsconcours van de Limburgse
Bond van Tamboerkorpsen, georga-
niseerd door het Koninklijk Erkend
Fluit- en Tamboerkorps 'Excelsior'
in Montfort heeft de in de derde di-
visie uitkomende drumband van de
Harmonie Concordia uit Melick met
314 punten het hoogste aantal pun-
ten gescoord. Het korps kreeg de
eerste prijs met promotie en lofvan
de jury.

Tevens won de drumband de extra
beker voor de derde divisie. Deze
bekers gingen ook naar Drumband
Rothem's Harmonie uit Meerssen
(2de divisie); Drumband St. Caecilia
'De Gele Rijders' uit Maastricht en

het Fluit- en Trommelkorps St.
Petrus en Paulus uit Susteren (ere-
divisie).

DE UITSLAGEN:
Derde divisie:
Drumband Harmonie St.Cecilia,
Hoensbroek 270 pt.; lste prijs;
Drumband Koninklijke Harmonie
van Arcen 275 pt.; lste prijs; Drum-
band Philharmonie Sittard 313,5
pt.; lste prijs met lof en promotie;
Drumband Harmonie Concordia,
Melick 314 pt.; lste prijs met lof en
promotie.

Tweede divisie:
Drumband Vrijheid en Broeder-
schap, Gennep 292 pt.; lste prijs
met promotie; Drumband Rothem's
Harmonie, Meerssen 299 pt.; lste
prijs met promotie.

Tweede divisie:
Drumband Harmonie St. Pieter
1890, Maastricht 277,5 pt., lste prijs;
Drumband Schutterij St. Petrus,
Roggel 290,5 pt., lste prijs met pro-
motie; Trompetterkorps St. Nico-
laas, Heythuysen, 294,5 pt., lste
prijs met promotie.

Eerste divisie:
Drumband St.Caecilia 'De Gele Rij-
ders, Maastricht 300 pt; lste prijs;
Drumfanfare Blerickse Herten, Ble-
rick- Venlo 296,5 pt., lste prijs.

Eredivisie:
Drumband Fanfare Juliana, Maas-,
tricht 298 pt., lste prijs; Jacht-
hooprn en Trompetterkorps van de
Schutterij St. Willibrordus, Meijel
294,5 pt., lste prijs; Fluit- en Tam-
boerkorps St.Petrus en Paulus,
Susteren 304 pt. lste prijs.

OM wil af van
poppenmethode
HILVERSUM - De omstrek:;
poppenmethode moet niet ni J
worden gebruikt als bewijsrnio
voor seksuele kindermishandeuj
Dit staat in een nog niet gepu■.

ceerd rapport van een werkgr 31
van het Openbaar Ministerie- ..
voorzitter van die werkgroep, ,
Arnhemse procureur-generaal j

Hulsenbeek, zei dit gisteraVO'
voor de KRO-televisie.

Stier met pijlen
beschoten

MAASTRICHT - Onbekenden W#i
ben gisteren een stier in een
Itteren beschoten met een V)J .t
metalen, dertig centimeter l^l^pijlen. Het dier werd driemaal %*
troffen in de flanken, terwijl éénP
zijn oog doorboorde. Hij moest V
den afgemaakt.

De gemeentepolitie Maastr»^spreekt van 'een ergerlijke
van dierenmishandeling. Men t

moedt dat de pijlen met een ha
boog van korte afstand zijn alë
vuurd.
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06-lijnen

■ Griekse Sex
Lisa draait z. om. 50 et.p/m

06-320.325.55
Sexy meisjes!!

jarretels 06-320.320.10
Ruige Sex 06-320.320.50
Ondeugend..o6-320.321.10
Call-me 50 cphm

Afspraken
Vele meisjes/vrouwen

wachten snakkend op jou!!
50 c.p.h.m. 06-

-320.331.40
Het 1e nr. v. Nederland

Eroti-call
06- 0,75 et p/m

320.320.69
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?

06-32033018-75 ctp/m

Direkt kontakt
Met alleenstaande vrouwen.

Ook voor telefoonsex.
06-320.324.97 (100 cpm)

Meisjes willen bijverdienen
Sexadressen

06-32033060 - 75 et p/m

Vrije meiden
zoeken regelmatig sexkon-

takt 06-320.320.55 -75 cpm 'Slippertjes
meisjes zoeken sexkontakt!
06-320,320*36 - 75 et p/m

300 meiden
zoeken een heet slippertje
06-320'32r44-75 ctp/m

Sex voor twee
direkt kontakt met meiden

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

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

tel.nr. voor een hete
Vrijpartij

06-32033045 - 75 et p/m

Adres Privé
Ze willen je verwennen, ze

ontvangen je privé of komen
bij je langs, ze geven zelfs
hun eigen adres en tele-
foonnumer. (100 cpm)

06-96.85
Ik

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

belt. 06/100 cpm.
320.322.23.

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

Kontakten Klubs

CLUB 2000
!! JE WEET NIET WAT JE MIST!!!

" !! 7 DAGEN GEOPEND OOK ZATERDAG EN ZONDAG !!!
Rijksweg Noord 22, Geleen. Tel. 046-742315.

Sex-O-Theek Liberta
Privé Club met 10 sexy dames. Van 18-28 jr. in lingerie,
tanga slip of topless, 4 blondines Brigit 18, Lana 26, Kim 21
en Kristien 28. Rosie lang en getint. Naiomi halfbloed met, ;grote borsten. Anna lekker mollig. En nieuw onze Franse
sterren Chantal 22 en Vanessa 21, met grote DD cup ook
'klein Nicky Lolita type. Net als altijd 3x relaxen met 3 ver-
schillende meisjes voor 1 all-in prijs. Gratis dranken, open
sex of privékamers met spiegels of bubblebad. Nieuw 8
persoons Whirlpool en sauna. Alles kan, niets moet. Ma., di
do. 12-02 uur; wo. en vr. 12.00-18.00 uur.
Maaseikerweg 24, Susteren, 04499-4346, privéparking

LEUK MEISJE WELKOM
Tel. 06-52982211. __

Katja's Relax Place

’ 50,- all-in.
Tevens assistente gevraagd. Tel. 045-423608

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

Tel. 06-52984233
7 dagen per week geopend van 14.00 uur tot 06.00 uur.

SUPER AANBIEDING!!!!!
PRIVÉ YVONNE

Nieuwe meisjes aanw. Kapelweg 4, Kerkrade. 045-425100
ma-za geop. v. 11-24 u., zo. 15-23 u. assist. gevr.

Stunt bij 1 uur S.M. !!!
!Privé/Escort!

Simply the Best!

!Angel en Boy!
Info: S 045 - 27 45 87.

Open van 11 uur tot 2.00 u. Weekends tot ?? (zond. gesl.)
Tevens nog leuke meisjes gevraagd.

Rolluiken
Rolhekken

I Zonneschermen
Terrasoverkappingen
Boutique-markiezen
Vraag vrijblijvend offerte

LfIUMEN
SIMPELVELD

ROLLUIKEN ZONWERING
Beitel 110 a

6422 PB HEERLEN
(045)42 38 48

Rolluiken
Jaloezieën

Zonneschermen
Vrijblijvende prijsopgave

Mica
Zonwering

Showroom
Sittarderweg 116.

Heerlen
Tel.: 045-721658

i I I I

É Provincie Bureaußibliotheek

L imhurn p°stbuss7oo
l_ 11 1 I UUI y 6202 MA Maastricht

tel. 043-897386
madedeling Gedeputeerde Staten van Limburg maken_ 225/27-92 bekend, dat zij bij besluit van 9 juni 1992 nr. Bv

54189 aan de Naamloze Vennootschap DSM
onder een aantal voorschriften vergunning
hebben verleend ingevolge de Hinderwet, de
Wet inzake de luchtverontreiniging en de Wet
geluidhindervoor het uitbreiden/wijzigen van
de Chemische Bedrijven met diverse activitei-
ten van de Algemene Dienstverlenende Bedrij-
ven (ADB 8.V.) gelegen op verschillende per-
celen in de gemeente Geleen. Het besluit en
alle ter zake zijnde stukken liggen ter inzage
van 30 juni 1992 tot 31 juli 1992 en wel: - in het
Provinciehuis te Maastricht (bureau Biblio-
theek) tijdens de werkuren; - in het gemeente-
huis van Geleen tijdens de werkuren en boven-
dienwoensdags van 17.00 uur tot 20.00 uur.
Tot de laatstgenoemde datum kan beroep
worden ingesteld bij de Afdeling voor de
geschillen van bestuur van de Raad van State
door: a. de aanvrager; b. de betrokken advi-
seurs; c. degenen, die overeenkomstig artikel
20, 21 of 22, tweede lid of 28, eerste lid, onder
c van de Wet algemene bepalingen milieu-
hygiëne bezwaren hebben ingebracht; d. enige
andere belanghebbende, die aantoont, dat hij
redelijkerwijs niet in staat is geweest (overeen-
komstig voornoemde artikelen) bezwaren in te
brengen. De beschikking wordt na afloop van
de beroepstermijnvan kracht, tenzij voor deze
datum beroep is ingesteld en met toepassing
van artikel 107 van de Wet op de Raad van
State een verzoek is gedaan tot schorsing van
het besluit dan wel tot het treffen van een
voorlopige voorziening. Het beroepschrift moet
gericht en verzonden worden aan de Voorzitter
van de Afdeling voor de geschillen van
bestuurvan de Raad van State, Kneuterdijk
22, 2514 EN 's-Gravenhage. Het verzoek tot
schorsing of tot het treffen van een voorlopige
voorziening moet eveneens worden gericht
aan de Voorzitter van de Afdeling voor de
geschillen van bestuur van de Raad van State.

>e beschikking wordt niet van kracht voordat
op een zodanig verzoek is beslist.

SACHA'S Escort
7 dagen per week geopend

Nu 24 uurs service!!
Info: g 045-463386

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

nieuwe dames, ook voor escort. Holtzstraat 103, Kerkrade

Tel. 045-462084
Tevens dames gevraagd.

Escort all-in _ Pretvpor2: .
045-326191 Regina pnve.
UHJ °^° ' a ' Tel. 045-727538

/^li ik Privé Daisy
_^_y I U U Onze meisjes gaan er lekker

tegen aan. 045-229091

IVIGTCI Roy en Marcel
Wij zijn er voor U. Leuke BaVs v- heren, privé en
collega gezocht. Rijksweg escort. 045-225333.

Zd. 241 Geleen 046-745814

Peggy Privé en YD IAEscort . . _, . .
„. . Linda en Denise zijn terugN»uw■ Cindy en Maroes op , nest!! Met Margaritha,046-374393. Ma-vr. 11.00- a Moniek en Kj ». Wat22.30 u. wo. tot 19 uur. wH je nog meer!|.

Helemaal nieuw!!! 046-749662 van 11-23 uur.
Susan-Diana Love esco|lrnve .. 00/_r_/__:Van ma. t/m vr. v.a. 12 uur. 045-320905

Tel- 046-582390. leuk meisje welkom.
Even tijd en geen spijt?

Videoclub Nieuw LOES ult
een leuke film en no_ mPPr Voerendaal en Birgitte

__?. _fJ_n_.

__
_&!. 11-23 u. 045-254598.Bel eens 045-718067.

Sylvia Vera Privé
Af 10 uur ook zat. en zond. Tel. 04754-85818.

045-721759 meisje gevr.

Sandra privé Knappe knul
~. _ »__ .., ( n oo .... student, 19 jr. wil heren ont-ma. t/m vr. 10-22 uur „ ' ___,_.*i_»_-j_j »„

weekend aesl 046-757517 vangen o" vakantiegeld teweerene gesi. u._. /a/a. /. verdienen. Ben geen
Nieuw nieuw nieuw, club beroeps, wil alfes proberen,
Hes du Levant C? ocT.ÏÏKlein maar fijn, voor U4o-__.t_>4l OO

exclusief en discreet relaxen vragen naar Riek.
met leuke dames. Open

11-24 uur. Tel. 045-275199. NieUW ESCOIITevens meisjes gevr. , _. . ,
—-—l—-* Kimberly, snel bij UEen heerlijke tnuis of in hote|

ontsp. massage 045-418606
voor dames en heren.

—Te1045-218158—8— Maastricht
SM ANITA D . ,

Met zeer strenge assisten- \^IlVöten en haar mollig, gewillige
slavin. 4-exclusieve ruim- Altijd meerdere lieve en
tes, 3-juli SM-Party met mooie meisjes aanwezig,

shows. Info: 045-462720. Nieuw Sintjai, Thais heel lief
Weekends open. TV/video op de kamer, luxe

schuimbad mogelijk.
pr jvA Eerlijke behandeling
" "»" gegarandeerd

Heerlen-Centrum van 11.00 ir.y.««_.+r<_«+ o
tot 18.00 uur. 045-714707 joaensiraai
f_i "_-_^_ i i—i—"_! Tussen WV en Kesselkade.BURO GELEEN
Bern, op nivo 046-748768. U*+Q-_lO'4- I OO

i I u

____ "1 __■ *"( ___ "^ _____

UvHkiïilimm"*
Elk bedrag van ’ 1.000,- tot ’ 200.000,- is mogelijk.

Wij kunnen bijna iedereen van dienst zijn.
Moonen Financieringen geeft persoonlijke service.

Toetsing en registratie bij BKR in Tiel.
In de besteding bent u vrij.

Informeer naar onze mogelijkheden,
vrijblijvend en kosteloos.

PERSOONLIJKE LENINGEN
ie EN 2e HYPOTHEKEN

DOORLOPENDE KREDIETEN.
Meestal kwijtschelding bij overlijden.

Bovendien is vrijstelling bij ziekte en ongeval mogelijk.
Geopend: ma. t/m vrij. van 8.30 - 21.00 uur,

zaterdag van 9.00 -16.00 uur.

043-636200*

LAAT
CARAPATIËNTEN

NIET STIKKEN
AstmaCFonds
Giro 55055

bank70.70.70.120

_____^"^PI"TTTT_________HI"^lIITT

X _J A i !*___

-^ Kitekat __l QQ Decafe 087 JÏBil !*__C_fl
AV*T" 1 I kattevoeding yw

pak a 250 gr 3£9 X. JSffISIHWffIS __T■ ___. __L W Lv I I Nik 411. nr 150 ■ " ■■ ■ wwi^ii^^^^J|^J^a ■I nu met dubbele waardepunten -E Jt M I Kitekat _J QQ Koffiefilters __-,> j^E^glfll EI kattebrokjes M7^ no 2 /Q MtiISiI&SEMÏpak4oogr. 2-39 ■ ■ 80stuks ■f W -fffi V*4!KIDobbelman color I k_L.:.:z...lx.:..lz__^i I "■ PS l#_M
1,25 kilo +10% extra fl^^ ,—.^^^^ Engelse drop H7Q ■&& W" /CiJrK zak a 400 gr Jl
spiritus 439 \^^j wmmmmmmÊmWmm I __rJ»l:r
i iitpr 4-ftA _. __L*rli 1 iT»11>■(' I [*11F ■ ■___ Ii mei -n__> | a TOILETPAPIER A ■Rl ___■ ■____■ ■*4!hl Uk -_____■■_■

iooovel J§l ■GuUIII ■«¥___■: B39TSS] 3!r__n________C ■*
Huishouddoekjes 13" f., . " ~"""~__4_Ks___ ■—■^^^é^m LH ME^M
5 stuks I- toiletpapier^^ i 1 |#iBMIHU t
Maiblu vloeibare /^qq E___E__J "^fIïJÉML---^ PmE I^Eiplantenvoeding '3** +r^9 P 4-'..r _mM\ |CSHWB_IjM fIW

I^H Uil | 9-18 kg 40 stuks f^\ J—L J~"~"kI I I Ifel __^___nRT7I — f fISÉVE I MOSÉVi

Nivea vitaaldouche / crème- _Hi -1 B ffl l^ ,' Lif 9
douche of douche for men 1E9O te** 1 Andrelon -Q C
250 1- „ JF* A95 naoetechaar 10- ■! Irt^l schuimversteviger C9O. gratis probeerflacon fl 3J nagelschaar ir ||JjS.| 250 ml €*£ _J -M. ea fo_77u/eP/uS t- Bellbeautypads .jgg m ynHss
Kikiseringezeep 049 70stuks *" I ■ 1B m M " ' E,sèveshamP°° 0456stuks, geen 2,98 £, . -___ i |. L^ J 2flaco"s

en O.r^T__q I|L Smokers geen 11,50 V«
DesertFlower ""-—^ « aïïnfrta -oc „n
bodylotion aca ! F 1! Smi A" Familie shampoo A39
400 ml W_h0U

*■* «6 m ■metgratispompje W" BIC ,
u i____p Lactonatanden- icn ._„ . _^, >iflCorinedeFarme C gg SCheer- J bo^, M 39 dsüfSSSTay 040O 40

gezichtswater Kf 57 mesies b^^rf duoverpakking 4^6 t ■ 5»^5O"L400 ml 7^9 V" wegwerp WJfjni dIV-Sterkt6S

Strep magie |^qq 10 stuks »#J^^ Dames mini- Hegron hairgel ___! 49
roller W^^ -^ maandverband ./U t

M
37O ml 4^

65 ml 4tB.U- ■_-_________■_■ 20s^^^jSL""««MBM-P___Bip__l



Nederland 2
VOO
13.00-13.12 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
17.30 Club Veronica. Jongerenmaga-

zine. Vandaag overeenkomsten en
verschillen tussen de Amerikaanse
en Nederlandse jongerensamenle-
ving.

18.00 "" Journaal.
18.20 (TT) Big city metro, 12-delige

documentaireserie over bekende me-
tro's. Afl. 5: Tokio. Aan het woord
komt onder andere Shinya Kotani,
manager Sogo Department Store.

18.50 "" Countdown. Muziekpro-
gramma. Presentatie: Wessel van
Diepen.

19.25 Nieuwsbrein. Satirisch actuali-
teitenprogramma.

19.55 Veronica sport. Sportmagazi-
ne. Presentatie: Kahrin van der Gaar-
den en Gerard Wielenga.

20.25 "" Veronica film & video:
Flodder goes America, interviews
met de hoofdrolspelers Huub Stapel,
René van 't Hof, Nelly Frijda en Tatja-
na Simic op de set van deze nieuwe
Nederlandse speelfilm van Dick
Maas en Laurens Geels.

20.55 Veronica goes America. Ver-
slag van een reis dwars door Amerika
van New Vork tot San Francisco. Afl.
9. Vanavond: Florida.

21.25 "" Prince of Paisley Park. In-
terviews met medewerkers en vrien-
denvan Prince, gelardeerd met con-
certopnamen en nooit eerder ver-
toond archiefmateriaal. Unieke
happening rond een van 's werelds
grootste talenten, Prince, de eerste
zwarte artiest die met zijn muziek op
pijlers van zowel witte als zwarte mu-
ziek steunt en zeer succesvol is.

22.25 Killer instinct. Amerikaanse
thriller uit 1988 van Waris Hussein.
Met: Melissa Gilbert, Woody Harrel-
son, Fernando Lopez e.a. De psy-
chiater Lisa Da Vito krijgt de verant-
woordelijkheid voor Freddie, een
uiterst agressieve patiënt. Zijn behan-
deling neemt haar volledig in beslag,
en net als Lisa tot hem door lijkt te
dringen krijgt Freddie een gevaarlijke
woede-uitbarsting.

00.05-00.10 "" Journaal

Duitsland 1
(___!_-
t_ n

_
Ta9esschau-

fe.'" 3 ML - Mona Lisa. Magazine.■45 T'ai chi chuan. Chinees scha-
10nWboksen AfL: Die Erde <3>-
in': 0 Tagesschau.
,"03 Weltspiegel.

"4s Fall auf Fall - Jedem sein
11 __ht! Juridische liPs-.-00 Tagesschau."03 "" Grand Prix der Volksmusik_ s ' v °lksmuziekconcours. Herh.
1_ n Pers°verzicht.
l3n Ta9esschau.
la _5 ARD-Mittagsmagazin.
14 __ Wirtschafts-Telegramm.
1_ n Tagesschau.
Tjj 02 (TT) Die Sendung mit der
\T, s- Informatief kindermagazine."30 Einer für alle und alle für ei-
I4m' Tekenfilmserie.
ISftn Pn"'PP- Kinderserie.
Is °o Tagesschau.
("°3 Die Schönste von New Vork
*'ne belle of New Vork), Amerikaan-

l|* speelfilm uit 1952.j"2O Cartoons im Ersten. Teken-
1.?s me' vossen en honden.
fi30 CT) Vale Tudo - Urn jeden~ 'eis. Braziliaanse soapserie.
,'"5B Weekoverzicht EINS PLUS.
1?00 punkt 5 . Landerreport.
17 "»

Tagesschau.
Latimer gegen Latimer, serie.

U 4
Hier und Heute> actualiteiten.

ü45 Kommissar Zufall, serie. Afl.:
1 9
20n Pro9ramma-overzicht.

(TT) Tagesschau.
->5 "" Die Goldene Eins - ARD-
ernsehlotterie. Amusementspro-j9ramma.

Ï1 n Tagesthemen-Telegramm.
■°0 Monitor. Actuele achtergrond-jePortages.

|n der Hitze der Nacht (In the
d

6at of the night), Amerikaanse mis-
*J! .ftdserie-
'3 _ Ta9estnemen.

g°o ARD-Sport extra. Tennis: Open
23 e,se kampioenschappen.

udo Tatort. Serie misdaadfilms. Afl.:
0, IJJjnielfahrt. '

"05-01.10 Zuschauen - Entspan-- Nachdenken. Englands Süd-
dori'en: Cnysauster: Das Eisenzeit-

Duitsland 2
09.00 Gezamenlijk programma

ARD/ZDF. Zie Duitsland 1.
13.45 Die Fraggles. Poppenfilmserie.
14.10 (TT) Wunderbarer Planet. Do-

cumentaire serie over de ontwikke-
ling van de aarde. Afl.2.

14.55 Matlock. Amerikaanse advoca-
tenserie. Afl.: Ein Toter im Hafen. De
Vietnamese vissers Win en Lee Tran
worden in Bartons Bay steeds lastig
gevallen door de Vietnam-veteraan
John Samson en hulpsheriff Atkins.

15.40 Vorsicht, Falie! - extra. Tips ter
voorkoming van misdrijven. Vandaag:
Bergheims gehen baden.

16.00 Heute.
16.03 ALF. Amer. comedyserie. Afl

Ein Madehen namens Rhonda.
16.25 Logo. Jeugdjournaal.
16.35 Ach was! Jeugdserie waarin

Peter Wenke samen met een compu-
tervriendin door de tijd reist.

17.00 Heute.
17.10 Sport heute.
17.15 "" Landerjournal. Recht-

streeks vanuit Erfurt.
17.40 (TT) Ein Fall für zwei. Duitse

misdaadserie. Afl.: Wertloses Alibi.
Vlak voor ze sterft aan een kogel-
wond noemt Helen Burig de naam
van haar man Arnold. Deze heeft
echter een alibi.

19.00 Heute.
19.20 Carl Heinz Schroth: Ede und
das Kind. Tv-spel van Felix Huby.
Regie: Jörg Grünler. Herh.

21.00 Auslandsjournal. Reportages
van buitenlandcorrespondenten.

21.45 Heute-journal.
22.15 ZDF Sport extra. Atletiek:

Olympisch kwalificatietoernooi voor
Amerikaanse atleten vanuit New Or-
leans.

23.00 Der Kuss des Tigers. Duits/
Franse speelfilm uit 1987 van Petra
Haffter. De au-pair Michèle ontmoet
in de Parijs de Canadees Peter en
ervaart voor het eerst van haar leven
tederheid en geborgenheid. Ze be-
ginnen een hartstochtelijke affaire,
die met en met geweldadiger wordt.
Aansl.: Neu im Kmo . Filmtips.

00.40 Heute.
00.45-02.25 Der Zwang zum Bösen

(Compulsion). Amerikaanse speelfilm
uit 1959 van Richard Fleischer. Met:
Orson Welles e.a.

FILMS TY VIDEO
BBC 2
ö6

3° Scared stiff. Komedie met
1. _"-. Martin en Jerry Lewis, in
hJ? 3 gemaakt door George Mars-
g. " De twee moeten vluchten voor
St J? gangster en komen op een

terecht.

" Richard Chamberlain en
Sharon Stone in 'King Solo-
mon's Mines. (RTL4- 22.00
uur).

RTL 4
von even alone. Avonturenfilm
Öen de 'eu9d uit 1975 van Earllarriy. Zeven kinderen onderne-
n.Tn anno 1860 de barre trektocht
jn r het Westen nadat hun ouders

n P'onierskaravaan zijn omge-

Duitsland 1
'e £? The belle of New Vork- Niet
'er

_
6s,e musical van Charles Wal-

r * uit 1952. Toch met Fred Astai-a'e achter Vera Allen aangaat.

RTL 4
ge °° King Solomon's mines. Mart-
ij sPektakelfilm uit 1985 van J.
(v Thompson, met Richard
iv berlain, Sharon Stone. JachtM Bijbelse schat.

Super Channel
23.00 Angel and the Badman. John
Wayne speelt een outlaw die on-
derdak vindt bij een Quakerfamilie.
Daar krijgt hij het aan de stok met

mooie Gail Russell en ontmoet hij
ook nog de moordenaar van zijn
pleegvader. Goed verhaal, in 1947
verfilmd door James Edward Grant.

Nederland 3
NOS
08.55-09.00 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
13.00-13.12 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
14.00 Wimbledon. Rechtstreeks ver-

slag van dit tennistoernooi.
18.10 Britse en Amerikaanse litera-

tuur van deze eeuw, afl. 11.
18.40 Nieuws voor doven.
18.45 Sesamstraat. 'Gezond voed-
sel. Hakim kan niet kiezen tussen
'snoep' en iets 'gezonds'.

19.00 Omgaan met stress, afl. 8.
19.29 De medisch specialist, afl. 8.
De cardioloog.

20.00 "" Journaal.
20.25 Spoorkoorts. Programma over

mensen en hun interesse voor trei-
nen. In de vroegste herinneringen
van haast iedere volwassene is wel
een plaatsje ingeruimd voor de eer-
ste treinreis.
Hoe komt het dat treinen zon diepe
indruk achterlaten? Waarom geeft de
ingenieur of de onderwijzer al zijn
vrije tijd op om conducteur te mogen
zijn in een museum-stoomtrein? Wat
bezielt de directrice van een welzijns-
instelling die met haar dagabonne-
ment probeert in een dag zoveel
mogelijk verschillende stations te
passeren?
Treinen geven het gevoel dat de we-
reld binnen handbereik is, terwijl je er
toch geen deel van uitmaakt. Stap in
en zie het leven aan je voorbij glij-
den.... Een programma van Ineke
Brinkmann, Marianne van Eldik Thie-
me, Hans Quatfass en Henk Renou.

20.55 Music notes. Drie muzikanten
praten over hun vak: Robert-Jan
Stips (toetsen), Mare Lamb (slag-
werk) en Rob de Weerd (gitaar).

21.25 (TT) Steden des tijds, afl. 3.
22.00 "" Journaal.
22.15 Studio sport journaal.
22.30 NOS Laat. Achtergrondinforma-

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

23.00 Wimbledon. Samenvatting van
de vandaag gespeelde wedstrijden in
dit tennistoernooi.

23.30-23.35 Nieuws voor doven en
slechthorenden.

Duitsland 3 West
08.55 Gymnastik im Alltag. 09.10
Schooltv. 09.40 Telekolleg zum ken-
nenlernen. 10.10 Schooltv. 11.40 Tele-
tekst. 11.50 All creatures great and
small. Engelse serie. 12.15 Nach Hun-
dert Jahren Zweisamkeit. Documentai-
re. 13.00 Nach Hundert Jahren Zwei-
samkeit. 13.45 Gott. und die Welt:
Reportage over de strijd tussen katho-
lieken en orthodoxen in de Oekraïne.
14.15 West 3 aktuell. 14.20 Fenster-
Platz. 15.40 Tagesgesprach. 15.55
Sport aktuell. 16.00 West 3 aktuell.
16.05 Oh, dieser Vater. 16.30
Schooltv. 17.30 Telekolleg zum ken-
nenlernen. 18.00 Aktuelle Minute.
18.01 Die Kanincheninsel. 18.30 Lin-
denstrasse. Serie. 19.00 Aktuelle Stun-
de met sport. 20.00 Reportage over
reclasseringsambtenaar. 20.30 Aus-
landsreporter. 21.00 VIP-Tip. 21.30
West 3 aktuell. 21.45 Monitor im
Kreuzverhör. 22.30 Lyrisches Nitrat
1905-1915 Korte film. 23.20 Westduit-
se documentaire over fotografie vroe-
ger en nu. 00.05 Laatste nieuws.

RTL4
06.55, 07.25 en 08.00 RTL4nieuws.
07.00 en 07.30 Cartoons.
08.05 The bold & the beautiful.
08.30 Nieuws.
08.35 M.A.S.H. Amerikaanse serie.
09.05 Nieuws.
09.10 Rad van fortuin. Spel. (herh.).
09.35 As the world turns, serie.
10.19 Groente- en fruittips.
10.20 Teletext.
11.40 Dallas. Amer. serie. (herh.).
12.35 Seven alone, Amerikaanse

speelfilm uit 1975. Regie: Earl Bella-
my. Seven alone is het waargebeur-
de verhaal van zeven kinderen die
zonder ouders een barre tocht naar
het Westen maakten. De familie Sa-
ger vertrekt met een huifkar naar het
beloofde land van Oregon. Deze
tocht is maar liefst 3200 kilometer
lang. Onderweg wordt de vader door
indianen gedood en sterft de moeder
tijdens de geboorte van haar zeven-
de kindje. De kinderen besluiten al-
leen verder te trekken naar het Wes-
ten en de droom van hun ouders te
vervullen. In de hoofdrollen: Dewey
Martin, Arme Collins, Dean Smith,
Stewart Peterson e.a.

14.15 The Oprah Winfrey show,
Amaffikaanse talkshow.

15.Q5 De draagmoeder. Serie.
15.35 The bold & the beautiful.
16.00 Telekids. Kinderprogr.
16.35 My two dads, serie.
17.05 Love boat, Amerikaanse serie.
18.00 Zes uur nieuws.
18.20 Prijzenslag. -18.50 Minispel: Scattergories.
19.00 Rad van fortuin.
19.30 Avondnieuws.
19.50 Het weer door John Bernard.
20.00 Spijkerhoek, dramaserie.
20.30 De vakantieman.
21.30 Natuur in beeld. Natuurserie.
22.00 King Salomon's mines. Amer.

speelfilm uit 1985. Met onder andere
Richard Chamberlain.

23.45 Laatste nieuws.
00.00 M.A.S.H. Amer. serie. (herh).
00.25 Bagdad café. Comedyserie.
00.50 The Oprah Winfrey show,

Amerikaanse talkshow, (herh.).
01.35 De draagmoeder, serie.
02.00 Teletext.

RTL Plus
06.00 RTL aktuell.
07.00 Guten Morgen Deutschland

Ontbijt-magazine.
08.55 Owen Marshall (Owen Mars-

hall, counselor at law), Amerikaanse
serie. Afl.: Wer ist Carol?

09.50 Reich und Schön (The bold
and the beautiful). Amer. serie.

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

11 .05 Tic Tac Toe. Spelprogramma.
11.30 Familienduell. Spelprogramma
12.00 Punkt 12. Gevarieerd middag

magazine.
12.10 Wie das Leben so spielt (As

the world turns), Amerikaanse serie.
13.00 Onder voorbehoud: Wimble-

don. Tenniskampioenschappen in
.Londen, (met RTL aktuell)

19.15 Explosiv - Das Magazin. Pre-
sentatie: Barbara Eligmann.

19.45 Gute Zeiten, slechte Zeiten.
Soapserie. Afl. 34.

20.15 Mord ist ihr Hobby (Murder,
she wrote), Amerikaanse serie. Afl.:
Der Fluch der indischen Göttin.

21.15 Ein tödlicher Fehler (Unholy
mathmony) Amerikaanse thriller uit
1988 van Jerold Freedman. Met: Pa-
trick Duffy, Charles Durning e.a.

23.00 10 vor 11. Cultureel magazine
met Alexander Kluge. Vandaag: Ok-
kulter Besuch des toten Lenins in den
Landern der GUS, portret van Rus-
sisch occultisme.

23.30 Mannermagazin M. Magazine.
23.50 RTL aktuell.
00.00 Ein schrecklich nette Familie

(Married...with children), Amerikaan-
se serie. Afl.: Das Endspiel.

00.30 Airwolf. Amerikaanse serie.
Afl.: Alte Freunde. Herh.

01.30 Dr. mcd. Marcus Welby (Mar-
cus Welby MD.), Amerikaanse serie.
Herh.

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

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.

Duitsland 3 SWF
09.00 Schooltv. 10.20 This week.
10.35 Actualités. 10.50 Non-Stop-Fern-
sehen. 14.00 Schooltv. 15.00 Hallo,
wie geht's? Vandaag: Zonnen zonder
te verbranden. 15.15 Alles was Recht
is. 16.00 Harald und Eddi. Sketches.
16.30 Sag die Wahrheit. Spelprogr.
17.00 Mit Telekolleg II zur Fachhoch-
schulreife. 17.30 Sesamstrasse. 17.58
Zeno und die Zahnbürste. 18.01 Ge-
schichten von anderswo. Documentai-
re. 18.25 Kinder-Verkehrsspot. 18.26
Das Sandmannchen. 18.30 Das Sü-
dwestjourn. 19.00 Hallo, wie geht's?
Vandaag: Hoe transpiratie tegen te
gaan. 19.15 Auslandsgeschichten. Se-
rie. 19.30 Teleglobus. 20.00 Linden-
strasse. 20.30 Perspektiven spezial:
Reportage over de milieuvriendelijke
keramiekfabriek in Westerwald. 21.00
Nieuws. 21.15 Zwei Mutter. Ital. tv-film
uit 1987. 22.55 Nachtausgabe. Sad-
dam Hussein und die Folgen. 23.55 40
Jahre Schwetzinger Festspiele. 00.55
Monitor. 01.40 Aktuell. 01.45 Noh-
Stop-Fernsehen.

Duitsland 2
23.00 Der Kuss des Tigers. Vrou-
wenmoordenaar ontmoet au pair
meisje. Er ontstaat een vreemde,
intrigerende relatie. Regie in 1988
van Petra H^ffter, met Matthieu

Carrière, Beate Jensen

Duitsland 2
0.45 Compulsion. Aardige rol van
Orson Welles als de advocaat van
twee jongens die voor de 10l een
moord gepleegd hebben. Geba-
seerd op geruchtmakende moord-
zaak uit de jaren twintig. Uit 1959,
geregisseerd door Richard Flei-
scher. Ook met Dean Stockwell.

televisie en radio maandag

Nederland 1
NCRV
'3-00-13.12 Nieuws voor doven en
slechthorenden.'6.49 Ja, natuurlijk extra. Vandaag:
°e hond.
Al vele eeuwen lang is de hond overde hele wereld de trouwste metgezelvan de mens. Waar wij ook gingen,
vrijwel overal stond de hond ons ter-zijde als trouwe helper. Als de hoedervan schapen, als trekker van sledenen karren, als begeleider van gehan-dicapten en zelfs als redder bij ram-
Pen. En wat zij vragen als beloning iseen goede verzorging en een regel-
ing signaal als erkenning voor de
bewezen dienstenen als teken dat ze
erbij horen.''■41 Winnie the Pooh. Tekenfilmse-
rie- Afl.: Mijn tuin is mijn vesting; het
nionster van Frankenpooh. (herh.).
8-06 Boggle, woordspel. Presenta-re: Hans Schiffers.
6-34 Zij gingen voor goud, 7-delige'Amerikaanse serie over de Olympi-
sche geschiedenis van deelnemende'anden. Afl.4: Rusland.
"■°l Blik op deweg. Verkeersmaga-
fne. Gast: Rob de Nijs. Presentatie:
Leo de Haas.

Roseanne. Amerikaanse come-
dyserie. Becky wil aan de pil maar
U'oet van Roseanne eerst naar dedokter.

«0-00 (""+TT) Journaal.
Rust roest. 4-delige comedyse-

over opstandige bejaarden. Afl. 2.Anja vindt het vreselijk in Rust Roest,
[Jaar wordt door de charmante Le-ö|anc geïntroduceerd in de bridge- en
[Welzijnsclub. Dat blijkt echter niet al-'een een gezelligheidsvereninging.

J-18 Hier en nu. Actualiteitenrubriek.
1,47 (TT) Prettig geregeld, comedy-
serie. Afl.: Kunst met Peren. (herh.).
*-20 Jessica Fletcher (Murder she
Wrote). Amerikaanse misdaadserie.Jessica's vriend Dennis Stanton
*ordt vérdacht van moord op de
echtgenoot van een dame met wie hij
j|en avondje uit was.

Flevofestival. Muzikale hoogte-
Punten van dit Youth for Christ eve-
nement uit 1991.<J-33-23.38 "" Journaal.

België/TV 1
17.30 Boes. Tekenfilmserie. Afl. 25
17.51 Duupje. Afl.: Hik.
17.55 Tik tak. Animatieserie. Afl. 180
18.00 Journaal.
18.10 Mooi en meedogenloos (The

bold and the beautiful), Amerikaanse
serie. Afl. 456. Eric is ontsteld omdat
Margo haar kind alleen moet opvoe-
den. Clarke zegt de vader van het
kind te zijn en dat Margo hem ge-
chanteerd heeft.

18.35 Avonturenbaai (Danger bay),
Canadese jeugdserie. Afl.: Wolven.
Grant neemt de verdediging van wol-
ven in een landelijke streek op zich.

19.00 Buren (Neighbours), Australi-
sche serie. Afl. 880. Harold duikt
dapper in zee om Madge te redden.
Todd heeft een geschenk gekregen,
dat Beverly niks bevalt.

19.22 Vakantievlinder. Toeristische
tips. Presentatie: Alexandra Potvin.

19.25 Paardenkoersen, mededelin-
gen en programma-overzicht.

19.30 Journaal en Sport.
20.00 Zeg 'ns Aaa, Nederlandse co-

medyserie. Afl. 94. Mien Dobbelsteen
is vreselijk zenuwachtig, maar het lijkt
wel of Koos deze belangrijke dag he-
lemaal vergeten is. Dan staat er in de
keuken ook nog een tas waar rare
geluiden uitkomen.

20.25 Een gevaarlijk leven (A dange-
rous life), 3-delige Australische ge-
dramatiseerde documentaire over
Cory Aquinos weg naar het presi-
dentschap van de Filipijnen. Afl. 3.

22.00 Op de koop toe. Compilatie
van dit consumentenmagazine. Van-
daag: De verblijfsmogelijkheden in
Knokke en Westende/Middelkerke.
Presentatie: Emiel Goelen en Rita
van Neygen.

22.30 Vandaag en Sport.
22.55 Programma van deKatholieke

Televisie- en Radio-Omroep.
Aansl.: Baraka-uitslagen.

23.45-23.50 Coda. Lucienne Stas-
saert leest voor uit eigen werk.

België/TV 2
17.30-23.50 Zie België/TV 1

SAT1
05.30 Regional-Report. 06.00 Ontbijttv.
08.30 Neighbours, Austral. serie. 09.00
Nws. 09.05 Verliebt in eine Hexe.
Amer. comedyserie. 09.30 Huisdieren-
magazine. 09.55 Vorsicht Kamera.
10.20 Frauen sind doch bessere Diplo-
maten. Duitse speelfilm. Herh. 11.55
Glücksrad. 12.40 Tip des Tages. 12.45
Tele Börse. Met Nws. 13.35Knots lan-
ding. Amer. serie. 14.30 Neighbours.
Austral. serie. Aansl. Nws. 15.05 Hotel.
Amer. serie. 16.00 MacGyver. Amer.
serie. Aansl.Nieuws. 17.05 Geh aufs
Ganze! Spelprogramma. 17.45 Regio-
nale programma's. 18.15 Bingo. Spel-
programma. 18.45 Nieuws. 19.20
Glücksrad. Spelprogramma. Aansl.
Weerbericht. 20.15 Dr. Kulani - Arzt auf
Hawaii (Island son). Amerikaanse se-
rie. Afl.: Der Sturz des Ikarus. 21.15
Frühling in Berlin. Duitse speelfilm uit
1957 van Arthur Maria Rabenalt. 23.00
Nieuws. 23.10 News & Stories. Maga-
zine. 23.55 KANAL 4 vor Ort. Reporta-
ge over neo-nazi's in Duitsland. 01.00
MacGyver. Amer. serie. 01.50 Pro-
gramma-overzicht. 02.00 SAT 1 Text.

" Erste Allgemeine Verun-
sicherung. (Duitsland 1 -
20.1.5 uur).

Radio 1

radio7.00 Gelukwens t.g.v. de verjaar-
dag van Z.K.H Prins Bernhard
Aansl : Wilhelmus. 709 NCRV's
lier en nu (7.30 Nws; 8.53 Woord
snderweg; 12 30 Nws; 1255 Me-
dedelingen t.b.v land- en tuin-
oouw). 13.45Kerk vandaag. 14.05
Veronica nieuwsradio. (17 30
Nws.). 19 04 Veronica Sportradio
20 04 Klasse 21 04 KROs Jazz
connection 22.04 Op de eerste
rang 22 50 In demarge. 23.07 Met
net oog op morgen 002 Easy lis-
lening. 202 AVRO Nachtdienst
5.02 Van-nacht naar morgen
S 02-7 00 Sugar in the morning

Radio 2
7.00 Gelukwens t.g.v. de verjaar-
dag van Z.K.H. Prins Bernhard.
Aansl : Wilhelmus. 7 04 De haver-
moutshow (804 Aktua) 904
TROS Gouden uren. 11.04 Neder-
landse artiestenparade. 13.04
TROS Aktua. 13 15 Gewoon Arme.
15.04 De spoorwegen van Noor-
wegen 16.04Open huis 16 57 EO
Metterdaad hulpverlening 17.04
Hel leeuwendeel. 18 04 Tijdsein
18.25 Hallo Nederland 18.50 De
grabbelton 19.04 Waar waren we
ook alweer? 19 20 Licht op jonge-
renkoren 1935 Hemelsbreed
20.04 Van U wil ik zingen. 20.40
Ronduit radiaal. 21 00-7 00 Zie ra-
dio 1.

Radio 3
Elk heel uur nieuws
6.02 Wakker 700 Gelukwens t
g.v. de verjaardag van Z K.H. Prins
Bernhard. Aansl: Wilhelmus 7.02
Nws 804 Popsjop 10 04 Dolce vi-
ta 1204 Eeh... 13.04 Popparazzi.
15.04 Paperclip 17 04 Basta
18 04 De avondspife. 19.04 Forza.

20.04 Paperclip magazine 22.04
Rock City 23.04-24.00Liefdeslijn

Radio 4
7 00 Gelukwens t.g.v. de verjaar-
dag van Z.K.H Prms Berhard
Aansl.: Wilhelmus. 7.02 Nws. 7.04
Aubade (8 00 Nws) 930 Daar
word ik stil van. 10 00 KRO-Klas-
siek I Vermeer Kwartet II Muziek
van Toru Takemitsu 12.00 In ant-
woord op uw schrijven 13 00 Nws
13.04 KRO-Klassiek I Jessye
Norman, sopraan en James Levi-
ne, piano 11. Muziek van Luciano
Beno 16 00 Zin in muziek. Athe-
neum Kamerork. met cello 17.00
Hans Werner Henze 18.00 Nws
18 04 Muziekjournaal 19.00 De

klassieken 20.00 Nws 2002 De
VARA matinee Radio Kamerork
met fluit en harp. 21 35 Alessandro
Scarlatti. Dixit dominus 22 00 Jazz
op vier - Aad Bos. 23.00-24.00 Het
zout in de pap.

Radio 5
6 30-6 49 Scheepvaart- en uitge-
breid weerbericht 830 IKON
vroeg. 9 00 Nws. 9.02 NOS Spor-
tief. 925 Waterstanden. 9.30
Grensgevallen 10.00 Faktor 5
12 00 Nws 12.05 Het voordeel van
de twi|fel 13 00 Nws 13 10 Faktor
5 met om 14.30Gesproken portret;
15.00 Bericht uit het koninkrijk;
16.00 Over de rooie. 16 30 Ver-
haal 1700 NOS-taal 17.30 Start.
17 55 Mededelingen en schippers-
berichten. 18 00 Nws 18.10 Even
muziek 18 30 Overzicht 18.40 7e
Dags Adventisten. 18.55 Nieuws
en actualiteitenrubriek in het Turks.

19.30 Nieuws en actualiteitenru-
briek in het Marokkaans en Ber-
bers. 20 15 Nieuws en actualitei-
tenrubriek in het Chinees 20 30
Achtergrondinformatie, met om
20 30 Turks 20.50 Arabisch. 21.10
Nederlands 21 30-22.20 Scoop.

België/RTBF 1
12.15 Vacaturebank. 12.30 Vendetta,
Mexicaanse serie. 12.55 Weerbericht.
13.00 Journ. 13.15-13.55 Télétouris-
me. 16.45 Nouba nouba. 17.35 Jake
and the Fatman. Amer. serie. 18.30
Married with children. Amer. serie.
19.00 Ce soir. 19.30 Journ./weerbe-
richt. 20.10 Belmondo-cyclus: Le mag-
nifique, Franse komedie uit 1973 van
Philippe de Broca. 21.40Baraka-uitsla-
gen. 21.50 Ces années-la, 13-delige
serie over de jaren 50 en 60. Afl. 5:
1961. Commentaar: Jean-Francois
Bastin. 22.35 Weerbericht en laatste
nieuws. 22.45 Bourse. Beursberichten.
22.50-23.00 Baraka-trekking.

BBC 2
07.45-08.10 Open universiteit. 09.00
Breakfast news. 09.15 Westminster.
09.30 Under sail. 09.50 (ZW) A week to
remember. Vandaag: 1952. 10.00 The
jewels in the crown? Reportage over
de toekomst van de negen koninklijke
parken in Londen nu het onderhoud
wordt geprivatiseerd. 10.30 (ZW) Sca-
red stift. Amer. speelfilm uit 1953. Met:
Jerry Lewis e.a. 12.15 After hours.
12.35 Impressions. Serie. 12.45
Greenclaws. 13.00 Wimbledon 92. Ver-
slag. (Met om 15.00, 16.00 en 16.50
nws.) 21.10 Open space. Documentai-
re. 21.40 (ZW) Black and white in co-
lour: A passage to India. Tv-film uit
1965 naar de roman van E.M. Forster
over de culturele kloof en het weder-
zijdse wantrouwen tussen de Britse en
Indische gemeenschap. 23.30 News-
night. 00.15 (ZW) Black and white in
colour: Tonight. 00.25 Black and white
in colour: Empire road. 00.55 Weerbe-
richt. 01.00-01.30 Open universiteit.

België/Tele 21
18.30 Ciao Italia. Cursus Italiaans.
19.00 Victor English method. Cursus
Engels. Afl. 12 en 13. 19.30 Journaal
en weerbericht. 20.00 Zie België/
RTBF 1.

TV 5
07.00 Ochtendprogr 12.00 Nws 12.05
La chance aux chansons. 13.00 Nws.
13.30 La bonne aventure. 14.00 Santé
a la une. 15.30 Magellan. Magazine.
15.45 Science cartoon. 16.00 Nieuws.
16.10 Sept sur sept. 17.10 Culinair
magazine. 17.40Methode Victor. 18.00
Spelprogr. 18.30 Nws. 18.55 Weerbe-
richt. 19.00 Natuurmagazine. 19.30
Zwitsers nieuws. 20.00 Enjeux: Le
point. Magazine. 21.00 Nws/Eur. weer-
bericht. 21.30 Soiree fete de la Saint
Jean-Baptiste. 23.30 Nieuws.
23.50-01.50 Ciel mon mardi. Amuse-
mentsprogramma.

RAI UNO
07.55 Ochtendprogr. 13.30 Nieuws
13.55 TG 1 tre minuti di... 14.00 Speel-
film. Aansl.: Sette giorni al parlamento
Aansl.: Big! 17.30 Parola e vita/Le radi
ei. 18.00 Nwsflits. 18.10 Aspettando
uno fortuna. 18.20 Blue jeans. 18.50
Atlante. 19.40 II naso di Cleopatra.
19.50 Weerbericht. 20.00 Nws. 20.40
U boat. Speelfilm. Aansl.: TG 1 linea
notte. Aansl.: Emporion. 00.00 Laatste
nws/weerbericht. 00.30 Oggi al parla-
mento. 00.40 Appuntamento al cinema.
00.50 Mezzanotte e dintorni. Aansl.:
DSE. Aansl. Nachtprogrammering.

BBC1
07.00 Teletekst. 07.30 BBC Breakfast
news. 10.05 Perfect strangers. Amer.
comedyserie. 10.30 Hot chefs. 11.00
Nws. 11.05 Playdays. 11.25 Banana-
man. 11.35 Showbiz people. 12.00
Nws. 12.05 The flying doctors. 12.50
Travel show UK mini guides. Vandaag:
Swanage. 13.00 Nws. 13.05 Summer
scène. 13.55 Regionaal nws. 14.00
Nws. 14.30Neighbours. 14.50Wimble-
don 92. Verslag. 17.10 Gravedale
High. 17.35 Patrick Pacard. 18.00
Newsround. 18.05 Blue Peter. 18.35
Neighbours. 19.00 Nws. 19.30 Reg.
nws. 20.00 Wogan. Muziek van Placido
Domingo. 20.30 Classic adventure.
Magazine. 21.00 Television's greatest
hits. Terugblikken. 21.30 'Allo 'allo. En-
gelse comedyserie. 22.00 Nws. 22.30
Panorama. Documentaire. Vandaag:
N.a.v. de Maxwell-affaire onderzoekt
Nisha Pillai de fraude bij pensioenfond-
sen. 23.10 Today at Wimbledon. Sa-
menvatting. 00.10 Cagney and Lacey.
Politieserie. 01.00-01.05 Weerbericht

Sportnet
08.00 Eurobics. 08.30 Volleybal. Vanuit
Nederland. 09.30 Argentijns voetbal.
10.30 Powersports intern. Magazine.
11.30 Eurobics. 12.00 Zeilen. Omega
Cup. 12.30 Atletiek. Intern. 14.00 Go.
Auto-/motorsportmagazine. 15.00 Eu-
robics. 15.30 Monster truck challenge.
16.00 Speedway. Intern. 17.00 Cycling
magazine. 17.30 World sports magazi-
ne. 18.00 Olymp. spelen. Vooruitblik
Barcelona 92. 19.00 W.K. kanovaren.
19.30 Revs. Laatste nws racecircuits.
20.00 Motorsport. W.K. 20.30 Auto-
sport. 21.30 Autosport. W.K. 23.00
Golf. Franse open 92. 00.00 Wielren-
nen. Vanuit Dortmund. 00.30-01.30
Dansen. Intern, wedstrijden Rock'n roll.

Super Channel
05.30 Victory with Morris Cerullo. 06.00
Super shop. 06.30 Business weekly.
07.30 Europe reports. 08.00 ITN world
news. 08.30 The mix. 09.00 Channel
E. 09.30 Super shop- 10.30 The mix.
12.00 Super shop. 12.30 The world we
share. 13.00 Japan business today.
13.30 Wild America. 14.00 The mix.
16.00 On the air. Showprogramma, li-
ve. 18.00 Wyatt Earp. Westernserie.
18.30 I spy. Detectiveserie. 19.30 (ZW)
Tarzan's new adventure. Amer. speel-
film uit 1935. 21.00 Survival. 21.30
Perspectives. Nieuwsdocumentaire.
22.00 ITN news. 22.30 Europe reports.
22.45 US market wrap. 23.00 (ZW)
Whistle stop. Amer. speelfilm uit 1946.
Aansl. The Mix. 01.30 Super .hop.
02.00 The mix all night.

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

Eurosport
09.00 Atletiek. Intern, meeting. 10.30
Intern, motorsport. 11.30 EK Voetbal.
Herh. 13.00 EK Voetbal. Herh. 14.30
Golf. Open Eur. kamp 16.30 Rally-
sport. Camel Trophy. 17.00 Motorsport.
TT van Assen. 19.00 Kickboksen.
20.00 Boksen 21.30 Eurosport nws.
22.00 EK Voetbal. Road to '92. 00.00
Eurofun. 00.30-01.00 Eurosport
nieuws.

MTV
07.00 Awake on the wildside. 10.00
Paul King. 13.00 Simone. 16.00 Grea-
test hits. 17.00The report. 17.15 At the
movies. 17.30 News at night. 17.45 3
From 1. 18.00 US Top 20 video count-
down. 20.00 Wayne's world special.
21.00 Prime. 22.00 Greatest hits. 23.00
The report. 23.15 At the movies. 23.30
News at night. 23.45 3 From 1. 00.00
Rock block. 02.00 Kristiane Backer.
03.00-07.00 Night videos.

Omroep Limburg
700 Limburg Aktueel 800 Over-
name Radio 1 actualiteiten 8.30
Limburg op maandag 900 Licht
Limburgs 10 00 Blauwe maandag
1200 Limburg Aktueel 13.00
Overname Radio 1 actualiteiten.
17.00 Limburg Aktueel
18 00-18 30 Het podium

België/Radio 2
06 00 Nieuws 605 Radio 2 Re-
gionaal. (6.30, 7.00, 7 30 nieuws)
800 Nieuws. 8 10 De Dapper-
straat; gevarieerd amusementspro-
gramma met het accent op goede
muziek 1000 Nieuws 10 03 Kwis-
tig met muziek. Met Ro Burms en
Els van Herzele 11 50 Het koe-
koeksnest 1200 Radio 2 Regio-
naal 1300 Nieuws 13 10 Pluche
en plastiek 14 00 De eerste dag
met Herwig Haes 16.00 Vooruit
achteruit. 17.00Radio 2 Regionaal
18 00 Nieuws 18.10 Hitrevue.
20 00 Zaal Twee. Amusementsma-
gazine over film en video. 22 00
Nieuws 2205 Tweestrijd Program-
ma rond oude muziekparels en
nieuwe liedjes. 23.30-06.00 Nach-
tradio

België/BRF
Elk heel uur nieuws

605 Radiofrühstück + Spiel
Glückstretter (6.15 Wort in den
Tag; 6 45 Hörergrusslottene; 7 15
Veranstaltungstips; 830 Presse-
schau) 9.10 Gut aufgelegt Tips
und Themen am Vormittag 12.05
Musik a la carte (om 12 30 BRF-
Aktuell) 13 00 Presseschau 13 05
Musikbox 1605 Popcorn 1805
BRF Aktuell") Aktuelles vom Tage).
18.35-20.05 Frischauf.

RTL4Radio
Elk heel uur nieuws.
07 03 Geeuwen met Van Leeuwen,
Bart van Leeuwen 1003 Koffie-
kringen. Jan de Hoop 1203
Goeiemiddag Nederland, Mare Ja-
cobs. 14 03 Oorwarmers, Ron Bis-
schop 17 03 Vri|he.d-Bli|heid. Jan
van de Putte 19 00 Seven o'clock
rock 22 00 RTL Megahits. 01.00
RTL Nightshift.

WDR4
04.05 Radiowecke. 600 Nach-
richten 6 05 Morgenmelodie (8 00
Nachrichten) 905 Der Musikpavil-
|on (10 00 Nachnchten) 12 00
Nachrichten 12.05 Zur Sache
12.07 Gut autgelegt (13 00 Mit-
menschen) 14 00 Nachrichten
1405 Sachwort Wirtschatt 1407
Auf der Promenade 1500 Calé-
Konzert 16 05 Heimatmelodie.
17 00 Der Tag urn Fünt 17 07 Mu-
sik-Express (18 00 Nachrichten
und Wetter) 2000 Nachrichten.
20 05 Zwischen Broadway und Ku-
damm 21.05 Musik zum traurnen.
22 30-04.05 ARD-Nachtexpress
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Niets voor confectiebillen en een doorsnee-smaak

De Tupperware van
de bikinihandel

DOOR BART VAN OORTMERSSEN

Weleens naar een bikini-party
geweest? Nee, niet een feestje waar je
in bikini moet verschijnen, maar een

waar je liefst met een bikini of badpak
weggaat. Initiatiefneemster van de

nieuwste tupperware/lingerie/make
up-variant is Jolanda de Jong,
voormalig wereldkampioene

windsurfen en tegenwoordig als
kleine zelfstandige opererend in de

snelle wereld van de badmode.

Tien jaar geleden baarde
Jolanda opzien door als
16-jarige de wereldtitel in
de Windsurfer-klasse voor
zich op te eisen. Toen al zet-
te ze voor de 10l haar eigen
badpakken in elkaar.
Tegenwoordig brengt ze meer
tijd door in haar atelier aan de
Amsterdamsestraatweg dan op
de Maarseveense plassen. Onder
de merknaam 'Skizzi' ontwerpt
en maakt ze een eigen collectie
bad- en aerobicmode, die ze
vooral middels party's bij familie
en vrienden aan de vrouw (en
een enkele man) brengt.
Sinds de eerste in maart ('Een
idee van m'n zus') heeft Jolanda
er vijf party's opzitten. Daar zal
het voorlopig ook wel bij blijven,
'want iedereen gaat nu toch met
vakantie.
De overeenkomst met het plastic
bakjes-gebeuren is dat je van
zon party bijna altijd thuiskomt
met spullen die je eigenlijk niet
nodig had. Het verschil en te-
vens de charme van de bikini-
party zit 'm in het feit dat je uit
de veelheid aan stoffen en mo-
dellen naar eigen inzicht je idea-
le strand-outfit kunt samenstel-
len. Ideaal voor wie niet is
geboren met confectiebillen en
een doorsnee-smaak.
De gretigheid waarmee de gas-
ten zich op de demo's storten
varieert van keer tot keer, heeft
Jolanda ervaren. „Soms is de
eerste al aan het passen voordat
de tweede binnen is." Tijdens de
laatste party bij vrienden in IJs-
selstein gaan de gasten minder
voortvarend te werk. Eerst kof-
fie, beetje kijken, beetje kletsen.
Pas na een korte uiteenzetting
van Jolanda ('Als je straks iets

uitkiest moet je vooral naar het
model kijken, want de stoffen
kun je helemaal zelf combine-
ren') zwermen de aanwezigen uit
over hetrek met voorbeelden, de
stalen, het modellenboek en de
koopjesmand. Passen en keuren
gebeurt deze keer op de boven-
verdieping, wajfr het gegiebel
('Hoe zit dat, joh. Moet dat ge-
woon los?') al snel overheerst.
De hilariteit werkt aanstekelijk,
want een voor een verdwijnen de
gasten toch met een of meer
stukken textiel de trap op. Voor
een prijs van rond de zeventig
piek hoeft ook niemand zich in
te houden.

Als iedereen een uurtje met fles-
jes, broekjes, beugeltjes en rits-
jes in de weer is geweest worden
er zaken gedaan. In het grote be-
stelboek worden de pakken en
de individuele wensen geno-
teerd: dit hesje, met dat broekje,
in die kleur, met langs de zijkant
deze stof, maar dan iets verder
doorgetrokken naar achteren
en... Wie voor zichzelf de verlei-
ding kan weerstaan, loopt nog
het risico te smelten voor de col-
lectie schattige peuterzwem-
broekjes.

Met een week of twee moeten de
pakken wel klaar zijn, schat Jo-
landa. Het lijkt een optimistische
voorspelling van de part-time
modiste, maar gemiddeld is een
uurtje achter de machine ge-
noeg, verzekert ze.

Als de laatste bestellingen zijn
.afgeleverd, gaat Jolanda aan een
nieuwe collectie werken. Daar-
mee wil ze vervolgens de mid-
denstand gaan benaderen. Via
de contacten uit haar surftijd
heeft ze al wel wat badkleding
afgezet in winkels en sportscho-
len, maar, het party-stadium is
'Skizzi' toch nog niet ontstegen.
„En dat is uiteindelijk wel de be-
doeling." " Bikiniparty: de gretigheid varieert van keer tot keer. Foto: GPD

Doorsnee publiek op westernfeest
Winchester

City in
Amstenrade

steeds
drukker

DOOR HAN BRINKMAN
Amstenrade naderend, kan het
niet meer missen. Hoog boven
de weg hangt aan een takel een
soort reclamebord met een cow-
boy te paard. De arm van de ta-
kelwagen wyst in de richting
van het country & westernfesti-
val, dat jaarlijks langs de Rijks-
weg in Amstenrade wordt geor-
ganiseerd.

Winchester City, zoals ook het
festival heet, is afgezet met on-
der meer metershoge decors die
'Westernse' taferelen doen ver-
moeden: saloon-achtige gebou-
wen brengen de bezoeker al een
beetje in de cowboy-sfeer. Coun-
try-muziek, de reuk van paarde-
poep en hamburgers, beer en
dergelijke doen derest.

Het is de dertiende keer dat het
festival plaatsvindt en de belang-
stelling neemt nog steeds toe.
Telde de organsatie in 1980, in
het begin, nog maar zon 500 be-
zoekers, tegenwoordig komen er
al gauw tienduizend mensen op
af. Voor een deel uit de omge-
ving, maar voor een (over)groot
deelkomen ze van heinde en ver.

„Ook uit België, Duitsland en
Luxemburg," zegt Jo Leunissen,
spil in de organisatie.
Hy heeft geen jeans aan, geen
laarzen en ook geen cowboy-
hoed. Wie denkt dat Winchester
City puur een cowboy- en wes-
ternfeest is, heeft het mis. In het
begin trok het festival de pure
liefhebbers aan. Maar de cow-
boy-hoeden die er rondgaan, zrjn
nu gemakkelijk te tellen: al en-
kele jaren verheugt de organisa-
tie zich in een veel bredere be-
langstelling. Het festivalterrein
dreigt nu zelfs te klein te wor-
den.

Volgens Leunissen trekt het fes-
tival nu een doorsnee-publiek.
Veel gezinnen die gewoon een
leuke dag willen hebben, met
country-muziek en attracties
voor de kinderen.
Ook de volwassenen kunnen
zich onttrekken van de western-
klanken, als ze dat willen. Er zrjn
enkele wigwams, met origineel
uitgedoste indianen, en er staatzon oude huifkar, die zo uit een
cowboy-film kan zijn weggere-
den. Liefhebbers van koetsen
kunnen eventjes hun hart opha-
len bij een verzameling oude rij-
tuigen.
De groeiende belangstelling eist
zijn tol van de organisatie. De
eerste aflevering van Winchester
City kwam er na een spontaan
initiatief in het Country-home
van Amstenrade, dat even ver-
derop ligt. Maar vandaag de dag
moet tijdig een draaiboek wor-
den gemaakt en zijn 360 vrijwilli-
gers in de weer.

De bezoekersstroom uit zich ook

in het aantal vaten bier. In het
eerste jaar waren dat er 22 en
binnen een paar jaar werd dat
aantal verdubbeld. Tegenwoor-
dig wordt er niet meer in vaten
gerekend. Achter de decors staat
één tankwagen, met een inhoud
van 14.000 liter bier. Dat is nog
niet opgegaan; het record ligt
rond de 10.000 liter.

" Het festival Winchester
City in Amstenrade is
steeds minder het exclusieve
domein van de cowboyhoed.
Het festijn leent zich meer
en meer voor gezinsver-
maak: voor dekinderen zijn
er diverse attracties.

Foto: PETER ROOZEN

Hitte
Ook na gisteren zal dat vermoe
delrjk het record blijven. „De hit
te is niet goed voor de bierom
zet," legt Jo Leunissen uit. „Na
vijf glazen in de zon val je al
om." Hij schrijft het ook aan de
warmte toe dat het 's middags
niet vol is. Er zijn naar schatting
zon zevenduizend mensen bin-
nen. Beduidend minder dan vo-
rig jaar, gebaart Leunissen. Maar
de avond moet dan nog komen.

Het is te hopen dat niemand echt
last van de brandende zon heeft
gekregen. Vorig jaar was er
eventjes een schermutseling, die
de krant haalde. Horen een paar
rake klappen ook bij een cow-
boyfeest? Leunissen reageert
nóg geïrriteerd over het krante-
bericht „Het stelde niks voor,"
zegt hrj. „'s Middags zijn toen
een paar klappen uitgedeeld.

Daarna is er niets meer voorge-
vallen."

Het draaiboek voorziet trouwens
wel in een calamiteitje hier of
daar. Achter de coulissen staat
een arrestanten wagen, terwijl de
politie rondom het terrein op
meerdere plaatsen nadrukkelijk
aanwezig is. Voor het geval dat
een of andere cowboy toch iets
in zijn hoofd haalt.

's anderendaags J

Hebbedingen
bij cd's:

first come,
first serve

DOOR PAUL STRAMROOD

Daar flitst hij weer even door het
beeld. Hij komt zelfs tot stilstand
in de reclamespot, zodat hij kort
is te bewonderen: de zilveren
sleutelhanger van ZZ Top. In
uiterst beperkte oplage kregen
de kopers van de 'Greatest hits'-
cd ze cadeau. Te beperkt, oor-
deelt menig teleurgesteld koper:
Hans Breukhovens platenzaken-
keten Free Record Shop haalde
1500 exemplaren uit Amerika,
via ZZ Tops maatschappij War-
ner Records.

Het gezoek naar de sleutelhan-
ger - twee flitsende Z's over el-
kaar heen - begon al in 1987. De
elpee 'Eliminator' - 'ook ver-
krijgbaar op cd', heette het toen
- bevatte enkele fraaie scheu-
rende singles: 'Sharp dressed
man', 'Legs' en 'Gimme all your
lovin'. Als eersten brachten de

bebaarde gitaristen en de baard-
loze drummer Frank Beard lün
aan in de bijbehorende clips.

Globaal: droom van jongen of
meisje of jongen en meisje wordt
waarheid door de ingreep van ■ZZ Top. De dromer mag hun
fraaie rode voiture lenen en
krijgt de zilveren sleutelhanger
toegeworpen. De clips stonden
niet het minst in de belangstel-
ling door de overdaad aan vrou-
welijk schoon dat de auto om te
beginnen al bevolkte. De muzi-
kanten stonden aan de zijlijn de
dromers aan te moedigen.

De hanger was niet te krijgen, tot
de FRS hem uit Amerika haalde-
In twee weken waren de 150"
exemplaren weg. En nieuwe ko-
men er niet. Harry Chün: „we
wilden het echt exclusief hou-
den, dus niet het exclusief noe-
men en dan ontelbare èxempl3'
ren weggeven. Het was een korte
actie, first,come, first serve, een
aanzet om de cd neer te zetten-
De bedoeling was echt dat men;
sen heel snel zouden reageren-
De radio verspreidde de reclame
en de liefhebbers reageerden
snel, maar desondanks te laaf'
dus, vaak. In Nederland zijn ze
niet meer te krijgen. Ook Warner
heeft er niet één meer op de
plank liggen.

Een kleine troost voor wie ook
van Dire Straits houdt: bij cd ot
videoband krijgt de koper nu
een pin: Mark Knopflers gitaar
zoals afgebeeld op 'Brothers 'n
arms' in het klein. Dat moet een
rage worden, al wil het in Neder-
land nog niet geweldigvlotten.
Chün: „We blijven wat achter, "1
Frankrijk is het een rage." En °de duivel ermee speelt: meteen
komen nog een paar van die ge-
heimzinnige pms in beeld, van
enkele dure automerken. Maa
niets haalt het bij die fraaie sleu'
telhanger. Waarvan de mythe W.
dat hij lang geleden eens te krU'
gen is geweest. In goud.

Crémants mogen niet
'champagne' heten
DOOR HELEEN DE BRUIJN

Champagne is al lang niet meer
het enige feestnummer op de
markt. Het bubbelende vocht, al
tijden de drank bij uitstek voor
feestelijke aangelegenheden en
jaarwisselingen, heeft er nu offi-
ciële concurrenten bij gekregen.
Geen échte concurrenten na-
tuurlijk, want geen enkele ande-
re streek in Frankrijk dan de
Champagnestreek mag de naam
champagne op de flessen laten
prijken, maar er zijn alternatie-
ven dievoor de leek althans ver-
dacht veel op champagne lijken
en veel goedkoper zijn.
Deze wijnen, die worden aange-
duid met de naam créTttcmts wor-
den tot nog toe uitsluitend ge-
produceerd door wijnboeren uit
vijf streken in Frankrijk: de Loi-
re, Elzas, Bordeaux, Bourgogne
en Limoux, een streek in het ui-
terste zuiden van Frankrijk. De
doorgaans witte mousserende
crémants worden geproduceerd
volgens de methode champenoi-
se, dezelfde manier waarop ook
champagnes worden geprodu-
ceerd.
Sinds 1981 hebben de producen-
ten van de crémants zich ver-
enigd in een federatie die de
naam crémant moet beschermen
en de wijnen promoten. In
Frankrijk raakt de markt verza-
digd, dus zoeken de producen-
ten hun heil in het buitenland
om ook daareen afzetmarkt voor
de crémantswijrjen te creëren.
Met de toenemende concurrentie
uit landen als Spanje en Italië
was bundeling van krachten
noodzakelijk.
„Het verschil tussen een cham-
pagne en een crémant zit hem ,
voornamelijk in het soort drui-
ven dat gebruikt wordt om te
wijn te produceren. Voor een
champagne wordt vaak een rode
druif gebruikt, maar kwalitatief

zijn de crémants te vergelijken
met de champagne," zegt ""Schilperoort, een Nederlands
vertegenwoordiger van een va
de crémants uit de Limou*'
streek. „Behalve wijnboeren ui
de champagnestreek mag nie]
mand de term methode chainP?'
noise voeren. In ruil voor di
afspraak hebben de champagr^'
producenten de naam crérnaf 1 "die gebruikt werd voor een m'n
der mousserende champ3^'?^
soort, weggegeven aan de pr°d '

centen buiten de champago _
streek die ook mousseren*^wijnen gingen maken. Maardez
alternatieve champagnes moete
wel aan dezelfde strenge produ
tie-eisen als de echte chamP
gnes voldoen."
Volgens de Franse vertege^
woordigers zijn de crémants cc
goed alternatief voor de ve
duurdere champagnes. Maar
willen zich nadrukkelijk ge^econcurrent noemen omdat °-
crémant gewoon een heel and
produkt is. De crémants zijn h
natuurlijk wel, maar dat w°£ tniet hardop gezegd. Jemerkt n
hoogstens aan het feit dat o
champagneproducénten n°^alerter zijn op alles wat maar cc
beetje lijktop iets wat met charj;
pagne heeft te maken, zoals
voorbeeld de etiketten. .
Een goeie champagne kost
gauw een gulden of vijftig. te
wijl de prijzen van de créman
tussen de twintig en dertig gu
den liggen. Schilperoort: eal in de decembermaand zie J
wel eens champagnes in de aa
bieding. Goedkoop, dat wei-
maar het is ronduit bocht, cc
aanfluiting! Daarom hoor je oo*
vaak dat mensen achteraf zegge
dat ze champagne eigenlijk hel
maal niet zo lekkervinden. AlsJ
op de prijs moet letten kun J
dus maar beter een crémant n
men dan een goedkopere cham
pagne."

" En inderdaad, ze lijken erg op champagne, niet allee\
de smaak, maar ook deflessen. En, heel belangrijk, je kuTl
knallen met de kurk. Net echt.

(ADVERTENTIE)

Modehuis
Boosten

10-50%
KORTING

op uw zomerinkopen
(een merk uitgezonderd)
NU NOG VOLOP KEUSI Akerstraa.-Nrd.ls6 I
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Bucklerploeg
valt uiteen

Van onze sportredactie

- Jan Raas heeft
Jn renners van de Buckler-

£°eg gezegd, dat hij geeneuwe sponsor voor het vol-Ij jaar heeft gevonden en
on! Z^ wat nem betreft vrij zijn

111 elders onderdak te zoeken.

aas blijft overigens op zoek
geldschieters en hij acht

et niet uitgesloten dat er als-
j°B een kleinere financier op-

ans Maassen gaf de mening
*n menig andere Buckler-ren-

her Weer: «Ik wil eigenlijk
gemaal niet weg. Dit is eenJne ploeg. Maar je moet na-
k,

_
rhjk ook reëel zrjn; ik wil

Hlven koersen."

aast Buckler, dat op het ein-
(j . van het seizoen stopt met de
b) 'eJarige sponsoring van de
Q°eg, verdwijnt ook PDM.
gj^f d'equipe Jan Gisbers zegt

** nieuwe ploeg van twintig
j-an te gaan opzetten met tien
j^derlanders. Den Bakker,
yellssen en vrijwel zeker ookan Poppel horen daarbij,Venals Alcala.

g êukink heeft nog steeds
va

en Ja gezegd. De financier
üi e t'en mUJoen gulden wil
i"'identiteit pas later bekend
Kaken. Er zou vooral geld uitUltsland beschikbaar zijn.

y.l^r Post schijnt het verst te
1 met een nieuwe sponsor.e en wat dat is houdt hij

j Sstvallig geheim tot wellicht
,^ Tour de France. TVM gaat
o teder geval nog een jaar
°Qr.

IOC-leden
omkoopbaar

__■

liq/^IJN - Berlijn en de interna-
at! a^e Olympische beweging staan

vooravond van een schan-
tv ' Het Duitse, politiek getinte
t^V^gramma Monitor verzorgt
ti^andagavond een reportage waar-
Ou 'fioet blijken dat de Berliner
tw^Pia-NV, die de Olympische zo-
_er]sPelen van het jaar 2000 naar

d^* Jr* moet halen, er vanuit gaat,
*cv van de 94 lOC-leden er slechts

cri niet omkoopbaar zijn.

(^J^aatschappij zou speciale on-
tt^ °eksteams indiscrete en intie-
t>i 6ilr>fbrmatie hebben laten verza-
Wetl over alle leden van het Inter-
it. or»aal Olympisch Comité en daten centraal computerbestand

°en opgeslagen.

_t DlJ2ondere belangstelling ging
boaar sexuele voorkeuren, het ge-
\fy k van alcohol en drugs en op-
_sy ngen ten aanzien van het natio-

'Socialisme.

Tijd
De arbitragecommissie onder voor-
zitterschap van de Fin Lauri Tarasti
heeft in het weekeinde in Londen
uitgebreid de tijd genomen voor de
„affaire Krabbe". De drie van do-
pingfraude beschuldigde Duitse at-
letesKatrin Krabbe, Silke Möller en
Grit Breuer, werden tweemaal ge-
hoord, alsmede een groot aantal
andere getuigen onder wie doping-

controleur dr. Analene Bindeman
en de Zuidafrikaanse official Chris
Hatting, die in januari bij de do-
pingcontrole in Stellenbosch de
controle uitvoerden, en professor
Donike, die in zijn Keulse laborato-
rium drie indentieke urinemonsters
aantrof.

Aanvankelijk zag het er naar uit dat
de arbitragecommissie snel zou be-
slissen, een bevestiging van de
schuld met vier jaar schorsing dan
wel vrijspraak, zoals in april in
Duitsland gebeurde op basis van
procedurefouten. Maar na een lange
vergaderdag zaterdag werd het ein-
de van de zitting gisteren telkens
een of twee uur uitgesteld. Zondag-
avond kort voor negenen kwam was
het verlossende bericht.
„Het is allemaal zeer vermoeiend",
zei Krabbe tussendoor. Het lange
weekend in Londen kreeg voor haar
en haar landgenotes een happy end.

sport

Neoprof Tristan Hoffman beloond na monsterontsnapping van zes uur

Groende in rood-wit-blauw
DOORWIELVERHEESEN

j^ERSSEN - Vorig jaar reed Tristan Hoffman uit Groenlo
°_ bij de amateurs. Gisteren werd hij in Meerssen kampioen
***> Nederland bij de profs. De 22-jarige renner bekroonde een

die amper vijf kilometer na de start be-son en pas eindigde toen na 230 kilometer de zesentwintigste
eklimming van de Lange Raarberg achter de rug was. Zijn
eeste medestrijders uit de eerste koershelft zaten toen al ge-

tijd op het terras. Jan Siemons niet. Hij werd achter zijn
Ploegmakker bij TVM tweede. Erik Breukink kwam evenals
°rig jaar niet verder dan het brons.

j" » ik vanaf het begin geloofde in,*t Welslagen van dc vlucht?", her-
aaide Tristan Hoffman dc vraag,

y cc. het was gewoon een kwestie
(j* 11kijken waar het schip zou stran-de*1' ovendien had ik van ploeglei-r Priem dc opdracht meegekre-

om geen afwachtende houdingon te nemen. 'Vanaf het begin. cded opletten', zei hij. Eenmaal mets anderen aan dc leiding, was het
j^nkwestie van doorrijden. Zoiets
tir/°cc* voor dc publiciteit, dacht ik
_.__*. eS nou zelf, wie kende mij ei-
«* .lijk?"

i. " dc vroege kopgroep behoorde,
J^nalve Hoffman, Meijs,Vink, Ver-
<_kVen' Mulders en Zuyderwijk
4p an Siemons, ploegmakker van
c,e nieuwe kampioen bij TVM.
°iiman: „Rond halfkoers zei hrj

tegen mij: 'Wij moeten de groep uit-
dunnen'. Siemons demarreerde en
ik reageerde. Fout, natuurlijk, ik
nam de anderen mee. 'Wat doe je
nou?', kreeg ik te horen. 'Je moet
een gaatje laten vallen.' Toen wist ik
pas echt wat de bedoeling was.
Daarop nam ik het initiatief. Alleen
Vink kon nog aanpikken. Voor het
overige veranderde het koersbeeld
bijna iedere ronde."

Dertig kilometer voor het einde was
de Panasonic-renner alleen nog bal-
last voor Hoffman, die vanaf dat
moment alles of niets speelde. „Uit
de luidsprekers hoorde ik wat zich
achter mijn rug afspeelde. Siemons
bleef als bewaker bij Breukink
Die wetenschap gaf mij vleu-
gels. In de laatste ronde (bijna ne-
gen kilometer, red.) wist ik, dat het
niet meer fout kon gaan."

Erik Breukink uitgezonderd gingen
de groten van het vaderlandse prof-
peloton ten onder in de drukkende
hitte. Dat lag overigens minder aan
de temperatuur, dan aan de koers-
wijze, waarin vooral op eikaars ne-
derlaag werd aangestuurd. Eddy
Bouwmans, Frans Maassen, Gert-
Jan Theunisse, Danny Nelissen
(van wie veel verwacht werd) ein-
digden niet eens bij de eerste tien.

Titelverdediger Steven Rooks ver-
dween geplaagd door een blessure,
na 80 kilometer van het strijdtoneel.

Zie verder pagina 16

" 'Voorbereiding
was perfecf " Zes uur solo. Tristan Hoffman is aan het eind van het kampioenschap en zijn krachten. Foto: HARRY BEUGELS

Vrijspraak voor Katrin Krabbe
LONDEN - De arbitragecom-
missie van de Internationale
Amateur Atletiek Federatie
heeft gisteravond de Duitse at-
letes Katrin Krabbe, Silke
Möller en Grit Breuer vrijge-
sproken van dopingfraude tij-
dens een trainingskamp in
januari in het Zuidafdrikaanse
Stellenbosch. Dit betekent dat
de drie atletes kunnen deelne-
men aan de Olympische Spe-
len in Barcelona, indien zij
door hun nationale Olympisch
Comité worden geselecteerd.
Daarvoor bestaat tot 10 juli de
gelegenheid.

„Ik ben vrij", zei Krabbe na de lan-
ge tweedaagse zitting opgelucht.
„Ik kan het haast niet geloven. Maar
ik heb er toch altijd in geloofd. Op
weg naar Londen kon ik in het
vliegtuig kiezen tussen water en
champagne. Ik heb champagne be-
steld."
Indien de arbitragecommissie de
schorsing had bevestigd zou Krab-
be voor ruim vier miljoen gulden
aan reclamecontracten hebben ver-
loren alsmede grote bedragen meer
aan start- en prijzengelden.

" Katrin Krabbe kan haar geluk niet op na de vrijspraak in
Londen.

Foto: REUTER

Van Breukelen
bedankt

voor Oranje
GRONINGEN - Hans van Breu-
kelen heeft de jacht op het re-
cord van Ruud Krol gestaakt. De
sluitpost van PSV heeft besloten
een punt te zetten achter zijn in-
terlandcarrière. Hij heeft de
nieuwe bondscoach Dick Advo-
caat inmiddels van zijn beslis-
sing op de hoogte gebracht.

Van Breukelen denkt niet meer
de motivatie op te kunnen bren-
gen zich honderd procent voor
zowel PSV als Oranje in te zet-
ten.

Hij heeft 73 keer bij het Neder-
lands elftal onder de lat gestaan.
Op de eeuwige Oranje-ranglijst
neemt hij daarmee de tweede
plaats in.

Ruud Krol staat met 83 inter-
lands fier en onbedreigd boven-
aan.
Hans van Breukelen (35) is na
Adri van Tiggelen het tweede lid
uit de selectie datRinus Michels
mee naar het EK in Zweden
nam, die afscheid van Oranje
heeft genomen.
De gedreven keeper, inmiddels
vakantie vierend op een Zuideu-
ropees strand, maakte op 11 ok-
tober 1980 zyn debuut in het
Nederlands elftal.

Voller
Rudi Voller heeft ha de verloren
finale tegen Denemarken zijn af-
scheid van de nationale ploeg
aangekondigd. De 32-jarige aan-
valler van AS Roma zal op 14
oktober in devriendschappelijke
wedstrijd tegeh Mexico voor de
laatste keer deel uitmaken van
de Duitse selectie.
Voller brak brj het EK in de ope-
ningswedstrijd tegen de GOS-
ploeg zijn onderarm, waarna hij
niet meer in actie kwam. Vol-
ler, wiens contract in Italië over
een jaar afloopt, stelt zich op
aandrang van bondscoach Berti
Vogts nog één keer beschikbaar
voor het nationale team.

De aanvoerder wilde eigenlijk
met onmiddellijke ingang be-
danken voor Duitsland, maar
daarmee nam de kleine teamchef
geen genoegen.

„Zon gelouterde speler verdient
een groots afscheid en mag niet
in stilte terugtreden", meende
Vogts.

Leo Beenhakker
wacht ontslag

MADRID - Na het
verliezen van de
strijd om het lands-
kampioenschap
kreeg Real Madrid
het afgelopen
weekeinde een
tweede dreun te
verwerken.

De Koninklijke ver-
loor, in eigen huis
nog wel, de finale
van de Spaanse be-
ker. Stadgenoot At-
letico was te sterk
voor de zwalkende
equipe van Leo
Beenhakker: «2-0.
De positie van de
vroegere Don is
daardoor wankeler
dan ooit geworden.

Over zijn toekomst
bij Real, waar hij
nog een contract
van twee jaar heeft,
wilde Beenhakker

zaterdag opnieuw
niet veel zeggen.
Hij gaat er van uit
bij de club te zullen
aanblijven als ma-
nager.

Maar de Spaanse
pers is ervan over-
tuigd, dat Beenhak-
ker de komende
week een gouden
handdruk van rond
de vijf miljoen gul-
den tegemoet kan
zien.

Real-voorzitter
Mendoza heeft
reeds een opvolger
voor Beenhakker
aangetrokken in de

persoon van Benitt
Floro, die behalvi
trainer van het eer
ste elftal ook di
volledige zeggen
schap over all<
voetbalaangelegen-
heden bij de clul
krijgt.

Schuster en Futn
waren de grot
mannen bij de ri
vaal. Zij scoordei
in de eerste heli
voor Atletico et
daar kon Real na di
spelhervatting
slechts een gemist
strafschop van Mi
chel tegen ove
stellen.

(ADVERTENTIE)
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Vrees
Zeelenberg had zich zonder ver-
wachtingen aan de start gemeld.
„Eigenlijkvreesde ik vooraf het erg-
ste; dat ik de wedstrijd wel eens
niet uit zou kunnen rijden. Het is

1ook een hele moeilijke race voor me
geweest, misschien wel de moeilijk-
ste van mijn leven. Vooral de eerste
ronden gingen niet naar mijn zin, ik
werd toen linksom en rechtsom
door Jan en alleman gepaseerd. Ik
mocht met mijn been geen enkel ri-
sico nemen en moest daardoor voor
de bochten steeds veel te vroeg in
de remmen. En omdat ik toch ook
steeds pijn had, kon ik me ook niet
voor de volle honderd procent con-
centreren".

Dat kwam volgens Zeelenberg
vooral tot uiting in de rondetrjden.

„Normaal gesproken zijn diebij mij
altijd heel regelmatig, maar nu wa-
ren ze heel onregelmatig. Ik moest
steeds goed opletten wat ik met dat
been deed en proberen geen fouten
te maken. Maar gaandeweg ginghet
steeds beter en omdat er nogal wat
rijders uitvielen, reed ik op een ge-
geven moment rond de elfde,
twaalfde plaats en dat betekende
dat de kans op een WK-punt aanwe-
zig was".

Schwantz
breekt arm

sportprijsvragen
Lotto 26; winnende getallen:
2-20-21-29-32-39; reservegetal: 26.
Cijferspel 26; winnend getal: 270042.

Duitse lotto; winnende getallen:
3-14-15-19-24-42; reservegetal: 37. Superge-
tal: 5. Spiel '77: 7766382.

Belgische lotto: winnende getallen:
4-22-26-27-28-33; Reservegetal: 19. Jokert-
nummer: 2553807.

ASSEN - Kevin Schwantz heeft
tijdens de IT van Assen zijn lin-
ker onderarm gebroken bij een
valpartij. De Amerikaan kwam
met zijn landgenoot Eddie Law-
son in de zevende ronde van de
500cc-race ten val in de Haar-
bocht. Schwantz werd met een
brancard afgevoerd. Lawson kon
lopend de reis naar het renners-
kwartier afwerken.

Krachtbron
Aan het eind van de achttien rond-
jes over het zaterdagmiddag
gloeiend hete Asser circuit, stond
Zeelenberg evenwel met lege han-
den - alleen de eerste tien krijgen
WK-punten en Jurgen van den
Goorbergh bleef hem juist voor en
sleepte zijn eerste WK-punt in de
wacht. De tegenwoordig in België
(Sint Leenaarts) wonende voormali-
ge Bleiswrjker ging er amper onder
gebukt, al had hij in de laatste
bocht de jonge Van den Goorbergh
(22) nog trachten te verschalken. De
ultieme poging mislukte. Zeelen-
berg raakte buiten de baan, maar
wist zijn krachtbron, zij het op het
nippertje, overeind te houden. „En
dat met mijn gebroken been".

In de 500 cc tuimelden de vedetten
een voor een van de machine. Het
leverde de voormalige koningsklas-
se eindelijk weer eens een interes-
sante wedstrijd op. Met de eerste
Spanjaard in de geschiedenis als
winnaar. Alex Crivillé, in 1989 we-
reldkampioen in de 125c- klasse,
verraste zaterdag zijn sponsor en de
buitenwereld met zijn eerste over-
winning op de 'powerbeesten'. De
ongenaakbare leider in de strijd om
de wereldtitel, de Australiër Mi-
chael Doohan, crashte vrijdag tij-
dens de slottraining. Enkele minu-
ten later ging zijn teamgenoot
Gardner onderuit, ook hij kon de
TT zaterdag vergeten. Tenslotte viel
ook favorietKevin Schwantz van de
motor.

Zie verder pagina 1 6

" Hetweekeinde van
de TT Assen

Afgeknapt op
benzineleiding

Van onze correspondent
THEO KEYDENER

BAARLO - Een defecte benzinelei-
ding maakte favoriet Laurens van
der Velde op slag kansloos tijdens
het Europees kampioenschap auto-
speedway in Baarlo. De hotrods-
coureur uit Ittervoort ging voortva-
rend, van start, geheel conform de
verwachtingen. „In elke titelstrijd
word ik achtervolgd door tegenslag.
Ik hoop dat ik deze keer eindelijk
een race kan uitrijden.'.'

Dat viel bar tegen. Terwijl JosKuij-
pers uit Best uitgebreid als Euro-
pees kampioen werd gefêteerd,
stond Van der Velde met tranen in
de ogen bij zijn bolide. „Het is alsof
de duivel naast me in de auto zit."

In bijna alle klassen moest een
groot deel van de rijders wegens
oververhitting van de motoren de
race staken. In de rodeoklasse was

i Piet Keizer (Helmond) opnieuw de
snelste vóór de Engelsman Mike
Gent en de Duitse Armelies Norra.
Henk Hanssen uit Horst werd fraai
derde in de speedwayklasse die
door de Brabander Willy Hurkens
werd gewonnen.

Sneu was de laatste finaleronde
voor de Noordlimburger John de
Bruijn in finale superstocks. Nadat
hrj veertien ronden aan de leiding
had gereden, maakte hij in de voor-
laatste bocht een stuurfout. Willy
Peters (Nijmegen), Toon Schut
(Dordrecht) en Frans Lauf (Sieben-
gewald) konden hem daardoor in
deze volgorde nog passeren. Sjaak
Valk (Waarland) won in de stockcar-
klasse. Koos Peters (Brunssum) viel
buiten de prijzen.

Grift tweede in
Grote Prijs

WASSENAAR - Hennie Grift heeft
met Incredible Crafts beslag gelegd
op de tweede plaats tijdens de Gro-
te Prijs derLanden. Winnaar van de
met tweehonderdduizend gulden
gedoteerde draverij op Duindigt
was de Zweedse hengst Lucky Til-
ly. Dat verbaasde niet alleen veel
toeschouwers, maar ook pikeur
Torbjörn Jansson, die de koers was
ingegaan met het idee dat de twee-
de plaats het hoogst haalbare was.
Tweede werd Incredible Crafts met
Hennie Grift op de sulky. Derde
werd de Duitser Habsburger met
Helmuth Beckemeyer.

Van den Hoorn
en Findhammer
voorop in leper

lEPER - Eddy van den Hoorn en
Johan Findhammer uit Helden-
Parmingen deden goedezaken in de
24 Uren van leper. Met zrjn Ford
Sierra Cosworth 4x4 eindigde het
duo op een achttiende plaats in het
eindklassement van deze vermaar-
de rally.

Eddy van den Hoorn was in een he-
vige strijd gewikkeld met Mitsu-
bishi-rijder Coen Vink. Na de eerste
dag bezette Van den Hoorn de vijf-
entwintigste plaats, twee nummers
achter Vink. Zaterdag kon de rijder
uit Putte toeslaan en zeven plaatsen
opschuiven. Aldus staan Van den
Hoorn en Findhammer aan de lei-
ding in het internationaal Open
Nederlands Rallykampioenschap.

Chiel Bos en Jan van der Marel
moesten de strijd staken, omdat ze
van de weg waren geraakt. Aan de
kop van het klassement eindigde de
rally vol strijdgeweld. Vanaf de
start tot en met de negenentwintig-
ste klassementsproef (van de 38)
ging de Duitser Erwin Weber aan de
leiding. Op de dertigste proef ging
de versnellingsbak van zijn Mitsu-
bishi stuk, waarna Patrick Snyers
de kop overnam.

24 Uren van leper: 1. Snyers-Colebunders
3.41.43; 2. Tabaton-Caluro op 4 sec; 3. Ba-
roni-David op 3.52; 4. Saeles-Castelein op
8.23; 5. Mcßae-Arthur op 12.31; 6. Thiry-
Prevot op 16.26; 7. Demevius-Lux Op 16.09;
18. Van den Hoorn-Findhammer op 29.22;
20. Vink-Van de Kimmenade op 29.57.
Stand Internationaal Open Nederlands Ral-
lykampioenschap: 1. Eddy van den Hoorn
262 pnt; 2. Maurice Bergsteyn 244; 3. Coen
Vink 186.

sport

Favorieten vallen af voor winst in klasse 500cc

Voltreffer voor Zeelenberg
DOOR JAN MENNEGA

ASSEN - Ron Reinders droeg Wilco Zeelenberg op handen.
Letterlijk en figuurlijk. Reinders, promotion- en sponsorship-
manager van Lucky Strike, was apetrots op zijn paradepaard-
je. Hij had daar ook alle reden toe, want hoewel de breuken in
zijn linkerenkel en -sleutelbeen nog niet geheeld zijn, klom
Zeelenberg tijdens de TT van Assen weer op zijn stalen strij-
dros.

Hij bleef in de kwartliterklasse, ge-
wonnen door de Italiaan Pier-Fran-
cesco Chili, net buiten de WK-pun-
ten. Maar de elfde plaats waarop
Zeelenberg beslag legde, was een
klassering om U tegen te zeggen en
publicitair gezien een voltreffer. En
dus was Ron Reinders gaarne be-
reid Zeelenberg, naar verluidt dit
seizoen voor één miljoen gulden
door genoemd sigarettenmerk aan-
getrokken, de perskamer van zijn
werkgever min of meer binnen te
dragen. Want na zijn spektaculaire
crash in de Grote Prijs van Europa
(Barcelona, 31 mei) is Zeelenberg
nog slecht ter been. „Ik verbaas me
er zelf ook wel een beetje over dat
ik elfde heb kunnen worden, maar
ik ben er niet minder blij om", oor-
deelde de beste Nederlandse wegra-
cer van dit moment nadat hij achter
het spreekgestoelte plaats had ge-
nomen.

" Chandler (10),
Schwantz (34) en
Doorakkers (15) in
actie in de 500 cc.

Foto: PETER ROOZEN

Van Langen snelt naar wereldtop

Ellen 'kan het toch nog'
HENGELO - Ellen van Langen
bracht met haar indrukwekkende
eindsprint op de 800 meter enthou-
siasme bij de Adriaan Paulen Me-
morial. Tot dat moment hadden de
15.000 toeschouwers wat plichtma-
tig zitten kijken in het warme Fan-
ny Blankers-Koen stadion in Hen-
gelo. De 26-jarige Amsterdamse
won de in de breedte beste 800 me-
ter voor vrouwen van de laatste ja-
ren niet alleen in een nieuw natio-
naal record van 1.56,66, maar nestel-
de zich met die tijd ook aan de kop
van de wereldseizoenranglijst.
Van Langen, zal in Barcelona waar-
voor zij zich reeds eerder plaatste,

voor Nederland niet als enige op de
800 meter uitkomen. Ook Stella
Jongmans, de 22-jarige Haagse vol-
deed met 1.58,61 ruimschoots aan
de olympische eis (1.59,50).

Op hetzelfde onderdeel bij de man-
nen zal Nederland in de Catalaanse
hoofdstad eveneens met twee deel-
nemers vertegenwoordigd zijn.
Marco Koers, het 19-jarige talent uit
Molenhoek, en Robin van Helden
verzekerden zich eveneens van een
olympisch startbewijs. Koers liep
1.45,27, Van Helden haalde met
1.45,90 precies de limiet. Het aantal
Nederlandse atleten datzeker is van

Barcelona, kwam daarmee op zes-
tien.

„Ik kan het toch kennelijk nog,"
sprak Van Langen na afloop. De at-
lete, die haar studie economie op
een laag pitje heeft gezet, verwees
naar de blessureproblemen, waar-
mee zij het laatste anderhalf jaar
heeft geworsteld.

" Met een sprong van 2,03 meter zorgde Heike Henkei voor een hoogtepunt tijdens de Ad Pau-
len Memorial in Hengelo. Foto: EPA

Opvolger
Met Koers heeft Nederland de op-
volger van Rob Druppers. De aan
de Universiteit van lllinois in
Champaign algemene techniek stu-

derende atleet, heeft dezelfde bouw.
Koers, die zijn doorbraak te danken
zegt te hebben aan de ideale combi-
natie van studie en sport in de Ver-
enigde Staten, had de afgelopen
maanden zijn mogelijkheden al aan-
gegeven. Bij wedstrijden in Minnea-
polis won hij een 800 meter in
1.46,33, na een uitstekend indoorsei-
zoen. Drie weken geleden keerde
hij terug naar Nederland.

Erik de Bruin, reeds lang zeker van
Barcelona, wierp 62,46 meter met
de discus, waarmee hij ruim twee
meter achterbleef op de Roemeen
Grasu. De Bruin blijkt echter pro-
blemen met zijn gezondheid te heb-
ben. De vice-wereldkampioen ver-
klaarde zondag te lijden aan de
ziekte van Pfeiffer. In welk mate de
ziekte heeft toegeslagen wist hij
echter nog niet.

Barcelona lijktver weg voor de ver-
springers Frans Maas en Emiel Mel-
laard. Maas is geblesseerd en Mel-
laard zag zondag vlak voor de
wedstrijd toch wegens een lichte
aandoening aan de knie af van deel-
neming.

Boebka
Sergej Boekba, die twee jaar gele-
den in Hengelo drie keer zijn aan-
vangshoogte miste, leek in herha-
ling te vervallen. De Oekraïner
sprong de 5,70 meter tweemaal af,
slaagde toen en liet nadat broer
Vassili op 5,85 m uit de strijd was
verdwenen, 5,90 meter opleggen.
De hoogte haalde hij in zijn eerste
poging. Op zes meter sprong de we-
reldrecordhouder (6,11 m) tweemaal
en zag vervolgens wegens achilles-
peesproblemen van zijn laatste
sprong af.

Van internationaal voortreffelijk ge-
halte was de 2,03 meter waarmee
Heike Henkei het hoogspringen
won en de 3.34,18 van haar Duitse
landgenoot Dieter Baumann op de
1500 meter.

Superman O'Brien gezakt voor Barcelona

Blooper van dertig miljoen
NEW ORLEANS - Vier trainers,
acht sponsors en een promotie-
campagne van liefst dertig mil-
joen dollar zijn nog geen garan-
tie voor deelname aan de Olym-
pische Spelen. Sportschoenengi-
gant Reebok profileerde
tienkamper Dan O'Brien de afge-
lopen zes maanden nadrukkelijk
op' de Amerikaanse televisie als
de superman van de jaren negen-
tig. De nieuwe Hercules zou het
gaan maken in Barcelona. Zater-
dag moesten de commercials in
allerijl van de buis worden ge-
haald. O'Brien ging tijdens de
trials knock-out met de polsstok.
Hoogmoed bracht hem ten val.
De 25-jarige wereldkampioen
wierp de dwarsligger op een aan-
vangshoogtevan 4,80 meter drie-
maal af en verspeelde daarmee

een zekere plaats in het olym-
pisch team. De tragedie van tv-
beroemdheid O'Brien was het
gesprek van de dag. Zelfs de su-
pertijd van Danny Everett op de
400 meter viel erbij in het niet.
Over de 43.81 seconden, de twee-
de tijd ooit gelopen, werd niet
meer gerept. Evenmin over de
tegenvallende vijfde plaats van
de recalcitrante Butch Reynolds,
de eliminatie van Jacky Joyner
(100 horden) en de seizoentopper
van tienkamper Dave Johnson
(8.649 punten).

dooi

FRANS
DREISSEN

Alcoholist
Van de hemel in de hel. Het fe-
nomeen Dan O'Brien, een voor-
malige alcoholist, had het pun-
tenrecord van Daley Thompson

zo goed als zeker in zijn achter-
zak. Met zijn ontspannen 1,88
meter lange en 82 kg zware li-
chaam sprintte, sprong en wierp
hij op de eerste dag soeverein
4.698 punten bij elkaar. Een we-
reldrecord.
Het tweede etmaal begon met
een uitstekende hindernisloop
en een persoonlijk discusrecord.
Alles verliep volgens plan voor
O'Brien, die geen stap kon zetten
zonder camerateam in zijn slip-
stream. „Tijdens de warming-up
voor het polshoog flopte ik moei-
teloos over 4,90 meter. In de
wedstrijd leek me 4,80 meter
daarom safe genoeg."

Een strategische blunder, zo
bleek achteraf. De geadopteerde
zoon van een Finse moeder en

een Amerikaans/Afrikaanse va-
der faalde om onverklaarbare
redenen. „Het leek een stoute
droom. Ik had het niet op de
laatste aanloop moeten laten
aankomen."
Hij vermande zich, verdrong zijn
verdriet en maakte de tienkamp
toch af. O'Brien revancheerde
zich met een persoonlijk speerre-
cord en werd na 4.46.53 minuten
op de 1.500 meter verlost uit zijn
lijden: tiende met 7.856 punten.

De olympische tienkamp vindt
plaats zonder de wereldkam-
pioen (O'Brien) en olympisch
kampioen (de Duitser Schenk).
De ogen zijn nu gericht op Dave
Johnson, de andere helft uit de
riskante en kostenverslindende
reclamecampagne 'Dan and Da-

ve'. Johnson deed al op J°n^
leeftijd aan tienkamptrainin^:
Als jeugdig delinquent was nu
constant op de vlucht voor
politie. Hij brak auto's ope?£
sprong over schuttingen orn je
huizen in te breken en gool
met stenen naar passeren
auto's. Toen hij zijn leven na^_gebeterd, wijdde hij zich gene
aan zijn geloofen de tienkamp-

Carla Beurskens
derde in Munster
MUNSTER - Carla Beurskensis
tijdens een stratenloop in Mün'
ster als derde geëindigd. De a»*"
te van Festina had op de tic
kilometer een achterstand va»
veertig seconden op winnare
Andrea Fleischer. De Duitse no-
teerde 33 minuten en 49 secojj
den. De Hongaarse Judith NagJ
werd tweede.

Tweede plaats
Pascal Sutherland
BOXMEER - Tijdens een inter
nationale zijspancrosswedstrU
in Boxmeer legde Pascal Suthe
land uit Papenhoven met bak»
nist Twan Bens uit Schayk bf.
slag op de tweede plaats. In °eerste manche werd het du
tweede, in de tweede oml°°P'
derde.

Ivo Spronkmans
uitblinker
ALBLASSERDAM - De 18-ja£
ge MTS-student Ivo Spro°»
mans uit Grevenbicht schreej _
kwarttriathlon van Albasserda"
in de leeftijdscategorie 17 tot
jaar op zijn naam. Hij eê^e

kltl1500 meter zwemmen, 40 *fietsen en 10 km lopen af in &,
tijd van 2 uur, 1 minuut en 20 s
conden. Tweede van de tw (
honderd deelnemers werd de:
het Friese Lemmer afkomstig
Tido Tinga in 2.02.50. Remy 1^
zer uit Ridderkerk finishte
derde in 2.03.45. Ivo Spr°?*g
mans mag door zijn overwinn
deelnemen aan het EK dat op
juli in Stem wordt gehouden

Ligneel houdt
hoofd koel
BILZEN - Ronnie Lignee^ 51
winnaar geworden van de zeVoji-
de Intercityloop Maastricht-P.g
zën. Bij een temperatuur v^n

tte,
graden hield de man uit *° j
gem het hoofd koel tijdens n
spervuur van demarragesin d
halve marathon. Hij besliste is j
strijd in zijn voordeel op °.gr.
van zijn scherpe eindsprint- 1* ■rie Timmermans uit Boxtel w ,
bij de dames. Desirée Heyn I
die een tijd van 1.23.30 noteer"
moest 1.20 minuten toegeven-

Verstappen
vindt juiste

formule
Van onze correspondent

FLOR SCHILTE __
ZANDVOORT - Jos VerstapP^.|
herstelde op het circuit van ü\e
voort de rangorde in het f°rlT^a|
Opel Beneluxkampioenschap- _p
zijn diskwalificatie vorige weeK
Francorchamps stond hij zes P «
ten achter op Sandro Zani. Nu n
hij op de Nederlandse Italiaan
punten voorsprong genomen-
In de beide kwalificatietrainin^,
was de Montfortenaar ongen.
baar. Vertrokken van poleposi
pakte hij meteen tien meter v
sprong. Achter Verstappen s^r^eIpAlain van Wordragen, Frank Egl
Sandro Zani en Eric Roest om
tweede plaats.

Jos Verstappen won na de
twintig ronden durende race
achttien seconden voorsprong ~Frank Eglem. Jos Verstappen v.
telde aan de finish: „De auto w
fantastisch afgesteld en liep v

$
treffelrjk. Na de start was ik m&te ,
weg en heb nooit meer iemand
zien onderweg."

M t"1Bij de toerwagenracé groep «
2000 cc eindigde Michel Oprey' u.
twaalfde met zijn Alfa 75. Vertn-^ken vanaf een negende startrij r |j
Oprey een behoudende race. O
heb me geërgerd. Er was een W
horde aan het rijden op de baan- .(,
diverse plaatsen langs het cv 4
bleven de auto's na crashes ligg p
De toerwagenracé werd ëeW?Jl\oO,
door Torn Coronel in een BMW \

Geschokt
_■___

Afgelopen weekeinde vergaar'
de 29-jarige Johnson via een u .
zonderlijke tweede dag (weie

cVrecord met 4.411 punten) e
totaal van 8.649 punten. """vLt-
Dan miste, was ik geschokt- *i ,
zelfde is mij in 1985 tweern-^overkomen. Ik omhelsde nenlee-zei: sorry, man. Zulke dingen S
beuren nu eenmaal."

f »,__ur9s dogblod M
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Moe
W. 'k vorige week op Roe-
*__" *°n a' de kwalificaties heb

Werkt en hier in de eerste ronde
v°elH Ware viJfsetter moest spelen,
va_ri 'k me vóór de wedstrijd van
der aa.g erg moe. Ik ben er ook zon-
t^.fnige verwachting aan begon-
dg-, vier breaks, drie in zijn voor-
è^1-beslisten de partij (6-4, 4-6, 6-4,
»_at .
i__ n gebeuren", besefte de 21
„S 0

°ude Amerikaan uit Dade City.
"ïs win jeen soms verlies je.Op

sommige dagen regent het ook wel
eens, maar vandaag was dat niet het
geval. Hij was heel erg goed. Ik
denk dat ik niet mijn beste tennis
gespeeld heb. Vooral op de belang-
rijke punten reikte zrjn spel tot gro-
te hoogte. In het mannencircuit
bestaan er niet zulke grote verschil-
len tussen de spelers. In principe
kan iedereen van iedereen winnen
en dat is vandaag gebeurd. Maar
morgen is er weer een dag", aldus
Courier

Ovatie
Na zijn zege op Courier kreeg Ol-
hovskiy een staande ovatie van de
toeschouwers, die vervolgens snel
hun blik op het scorebord richtten.
Op baan één stond namelijk Enge-
lands tennishoop in bange dagen,
Jeremy Bates, tegenover de Frans-
man Thierry Champion.

De dertigjarige inwoner van Lon-
den zegevierde uiteindelijk in vijf
slopende sets (7-5, 6-4, 6-7, 4-6, 6-4)
en werd zodoende de eerste Engelse
tennisser in tien jaar die de vierde
ronde van Wimbledon bereikte.
Buster Mottram was in 1982 de laat-
ste geweest.

Een andere qualifier, Christian Sa-
ceanu, schakelde de Zwitser Jacob
Hlasek uit met 7-6 (7-3), 3-6, 1-6, 6-3.
JohnMcEnroe toonde aan het einde
van de zaterdag aan dat hij meer
recht op de 16e plaats op de plaat-
singslijst had gehad dan zijn tegen-
stander David Wheaton.
McEnroe versloeg hem met 6-3, 6-4,
6-4.

ThomasHässler
beste EK-speler
j^ÖTEBORG - Thomas Hassler

gekozen tot beste speler van
As v°etbal. De 26-jarige voor
.jj Roma uitkomende Duitser
".c^ de stemming onder de
te^ oteborg aanwezige journalis-*n 1438 punten.

v U had daarmee een duidelijke
L 0rsProng op de Denen Brian
m._.rup' die 472 Punten verza-
lm !.e en de zweed Tomas Bro-die het met 412 punten moest
Ve_n_ asslers uitverkiezing le-n hem de „Gouden Bal" op.

j. ..Uouden Schoen" als beste
linr°Pese schutter gaat naar Bro-
vj en Dennis Bergkamp, die in
5r.,5 wedstrijden elk driemaal°°rden.

AndyBrehmenuar Spanje
h<wCELONA - Barcelona
tfa ' Goran Vucevic onder con-s^t gesteld. De 21-jarigeKroati-
<jri^ international werd op aan-
lokt611 van Jonan Cruyff aange-
had n nac*at de vraagprijs van
sch Split was terugge-
2_o fd van 300 miljoen naar
gü. nuyoen pesetas (vier miljoen

&U t
reas Brehme, de 31-jarige

fyjji Se middenvelder van Inter
t_oaan en de Duitse nationale
bij *_. g> speelt het komend seizoen
■__» Spaanse eersteklasser Za-
afk a' . die stacl is ziJn vrouw
ooi°mstig. Brehme, voor wie
had Barcelona belangstelling
t\v ' krijgt bij Zaragoza voor
tj^e seizoen een bedrag van 150
gUlrt°en Pesetas (drie miljoen

EK levert
winst op
GOTEBORG - Het EK in
Zweden heeft aan de financiële
verwachtingen voldaan. Het
toernooi leverde een record-
bedrag van ruim 63 miljoen op.
Het organiserende land krijgt
twaalf miljoen gulden voor de
bewezen diensten. Na aftrek van
alle kosten hoopt de Zweedse
bond iets meer dan drie miljoen
gulden aan het evenement over
te houden. De KNVB verdiende
'ruim zes miljoen gulden aan het
EK.

Het gemiddeld aantal toeschou-
wers bij de vijftien wedstrijden
bedroeg 28.733. De 431.000 be-
zoekers waren goed voor een
recette van ruim vijftien miljoen
gulden.

De meeste inkomsten kwamen
uit de televisierechten, reclame-
borden en overige commerciële
activiteiten.

Nederlanders in
all-star team
GOTEBORG - Frank Rijkaard
en Dennis Bergkamp maken
deel uit van het all-star team, dat
het Britse persbureau Reuter
heeft samengesteld naar aanlei-
ding van het EK voetbal.

Het „ere-team" ziet er als volgt
uit: Peter Schmeichel (Den), Jur-
gen Kohier (Dvi), Lars Olsen
(Den), Jan Eriksson (Zwe), Hen-
rik Andersen (Den), Thomas
Hassler (Dvi), Frank Rijkaard
(Ned), Dennis Bergkamp (Ned),
Tomas Brolin (Zwe), Flemming
Povlsen (Den) en Brian Laudrup
(Den).
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Grand Slam-droom Jim Courier verstoord door kwalificatiespeler

Nummer 1 gevloerd
JONDEN - De 'Middle Saturday' op Wimbledon is
st

et geworden wat de organisatie zich ervan voorge-
ton heeft- Niet ziJ maar twee spelers bepaalden de
> °n die dag: Andrej Olhovsky en Jeremy Bates.J^g voor de poorten opengingen waren er al langeJen op de Church Road en Sommerset Road vanensen die een overnachting in de openlucht eror over hadden, om een plaats op centre court of
v0Uirt one te kriJgen- ZiJ hadden een goed voorge-ei voor sensationele resultaten.
Voor j

qj, ac meeste opwinding zorgde
c0u

°Vsky. Op het volgepakte centre
do*/ zorgde hij voor de verrassing
Jimr nurriirier 1 van de werfeld
)te fourier uit het toernooi te wër-
Gr ' Met finales in de drie laatste
*_ ?5* Siam toernooien, waarvan
1^ Melbourne en Parijs gewonnen
<W gtf zich zelf ook in Wimble-
qq kansen. De onbeduidende
Igj tennisser Olhovsky, nummer
Wa_"°r toernooi had zich via de
1. d tic een Plaatsje verschaft.
van ronde tegen de finalist
0lh

l Rosmalen Jonathan Stark had
5 sets nodig. Tegen Cou-

t,. Was hij in 4 sets klaar. De win-
e„. . reageerde op zn Russisch:

'utieloos.
Hjo "-eb vandaag gewoon zo goed
Verk?- Setennist. Dat was alles",
sjjjp aarde hij na de grootsteverras-jj^aan de Church Road sinds vijf
ker eruS titelverdedigerBoris Bec-
-5Q 'n de tweede ronde van Peteru°nan verloor.

" Jim Courier,
de nummer één
maakt hard
kennis met de
tennisrealiteit.

Denemarken viert uitbundig feestfOPENHAGEN - Denemar-
ken, heeft de spelers van hetram, dat Europees voetbal-

arnpioen werd, een geest-
driftig onthaal bereid. Naar
f^hatting honderdduizendahs waren zaterdagmiddagaar het raadhuisplein in Ko-penhagen gekomen om deJeuwe helden te verwelko-men.

e twee bussen met de bescher-mingen van trainer Richard

Möller Nielsen plus aanhang ar-
riveerden met enige vertraging.
Rondom de Deense hoofdstad
heerste na de sensationele triomf
in Göteborg een complete ver-
keerschaos, waaraan ook de spe-
lersbussen ten prooi vielen.

Stapvoets moesten de voertui-
gen zich een weg banen door de
enthousiaste menigte.

De stoet werd voorafgegaan door
een ziekenauto, waarin zich de
geblesseerde Henrik Andersen
bevond. De pechvogel, die tegen
Nederland een gebroken knie-
schijf opliep, had de overwin-
ning met 2-0 op Duitsland niet
kunnen meemaken.
Wel hadden zijn collega's hem na
afloop de bokaal in de handen
gedrukt.

De felicitaties stroomden uit
heel Europa binnen. Met name
de gelukwens van Joegoslavië,
waarvoor Denemarken op het
laatste moment als vervanger op-
trad, werd op prijs gesteld.

De
Deense minister-president Poul
Schlueter zond vanuit Lissabon,
waar hij deelnam aan de EG-top
voor regeringsleiders, een jui-

chend telegram. „Het is fantas
tisch wat jullie hebben gepres
teerd", lazen de sterren. „Dene-
marken is een waardige kam-
pioen, dat zijn veel collega's hier
met mij eens."

In de straten van Kopenhagen
ging het er in de nacht van vrij-
dag op zaterdag ook zeer luid-

ruchtig aan toe. Tienduizenden
feestvierders gingen van het ene
terrasje naar het andere, zonder
dat zich incidenten voordeden.
Er werd tot diep in de ochtend
uitzinnig gedanst en gezongen.
De Deense rood-witte vlag kleur-
de het stadscentrum, waar één
groot carnaval werd gevierd.
Vuurwerk maakte het festijn
compleet.

Waarnemers spraken van het
grootste volksfeest in Kopenha-
gen sinds de bevrijding in 1945
van de Duitse bezetters.

Evenaring baanrecord tijdens Limburg Pro-Am

Kelly slaat zijn slag
DOOR FRED SOCHACKI

BRUNSSUM - Voor de zesde
achtereenvolgende keer heb-
ben de in Nederland werkza-
me golfprofessionals tever-
geefs hun tanden in de par
71-baan op de Brunssummer-
heide gezet. Nog nooit lukte
het een broodspeler in Bruns-
sum 'onder' de baan te spelen
en ook gisteren tijdens het
Limburg Pro-Am bleef de sco-
re van de winnaar, Vince Kel-
ly, steken bij 71 slagen. Daar-
mee evenaarde de Brit, die
voor 't eerst op de Brunssum-
se baan speelde, wel het verle-
den jaar gevestigderecord van
Gary Davidson. In totaal telde
het pro-am 150 deelnemers.
De individuele amateurprijs
werd een zekere buit voor Sa-
cha Vincent. De jeugdspeel-
ster bracht een score van 78
slagen binnen.
Aanvankelijk leek het erop dat Kel-
ly's gooi naar het baanrecord van
succes verzekerd zou zijn. Na negen
holes stond hij op 35 slagen. Onder
ideale weersomstandigheden en op
een perfect geprepareerde Bruns-
sumse course kon hij in het tweede
gedeelte die slag voorsprong op het
baangemiddelde echter niet vast-
houden.

Met de 32-jarige Brit, werkzaam als
teaching-pro op de golfbaan van
Wassenaar, kreeg het Limburg Pro-
Am een outsider als winnaar. De fa-
vorieten John Woof, Brian Gee,
Jonas Saxton en Tim Giles lieten
het min of meer afweten. John
Woof stond na drie holes al drie sla-
gen achter het baangemiddelde en
was van meet afaan eigenlijk al
kansloos voor een hoge klassering.
„Ik heb van de week nieuwe golf-
clubs gekregen en er nog niet mee
gespeeld. Ik weet niet eens hoe ver
ik met die stokken sla." Verder dan
een dertiende plaats (79 slagen)
reikte het in elk geval niet. Brian
Gee, kersvers nationaal kampioen

deed er twee slagen minder over.
„Na het behalen van die titel heb ik
amper nog gespeeld. Ik heb con-
stant les staan geven. Ik geef toe
geen ideale voorbereiding op het
nationaal open van komende
week."

Dat kampioenschap speelde de
meeste deelnemers door het hoofd.

Tim Giles, een van de favorieten
voor de strijd op de Hilversumse
golfclub, moest gisteren genoegen
nemen met de vierde plaats. De pro
uit Leusden had, naar zijn zeggen,
moeite met de moeilijke baan. „De
course lag er schitterend bij, maar
blijft moeilijk te bespelen. Het feit
dat in diezes keer Limburg Pro-Am
niemand onder de baan heeft kun-
nen spelen zegt al voldoende. Som-
mige holes zrjn smal en als jebuiten
de baan komt, word je genadeloos
gestraft." Tegen dat licht bezien

vond Giles een score van 74 slagen
niet eens zo slecht. Hij is in vorm en
start woensdag met Brian Gee,
Willem Swart, Jonas Saxton (twee-
de in Brunssum) en amateur Mi-
chael Vogel als grote favorieten
voor het Nationaal Open.

" Vince Kelly (rechts) ont-
vangt uit de handen van Lim-
burg Pro-Am beschermhee
Dijksterhuis de envelope met
daarin de cheque van 2100
gulden.

Foto: CHRISTA HALBESMA

Frans Open
PARIJS - De Spanjaard Miguel
Angel Martin heeft tot ieders en zijn
eigen verrassing het Open Frans
golfkampioenschap gewonnen. Met
een slotronde van 69 slagen drukte
hij de na drie ronden leidende En-
gelsman Nick Faldo naar de derde
positie. De Engelsman Martin Po-
xon speelde met 65 slagen de beste
slotronde en steeg naar de tweede
plaats.
Het was de eerste overwinning in
tien jaar als professional op de Eu-
ropese Tour voor de 30-jarige Ma-
drileen. Hij eindigde dit jaar als

tweede achter Olazabal in het Tene-
rife Open en in het verleden was hij
tweemaal tweede in het Spaans
Open. „Ik ben zes keer in de positie
geweest een toernooi te winnen",
vertelde Martin op de Cours Natio-
nal in Guyancourt bij Parijs.
„Steeds begaven mijn zenuwen
het."

Faldo ergerde zich dood aan de tal-
loze toeschouwers binnen de tou-
wen. „Ik werd er gek van", klaagde
Faldo na afloop, „er liepen wel hon-
derd mensen bij ons, terwijl er maar
vier hoorden te zijn: de spelers en
hun caddies."
Faldo verloor plotseling zrjn preci-
sie. Hrj sloeg ballen in de rough en
bunkers en maakte drie putts op de
17e. Dat kwam hem op een matige
slotronde van 74 slagen te staan.
Martin ging hem voorbij en behaal-
de zijn eerste overwinning.

Tom Nijssen verder
LONDEN - Torn Nijssen en Ma-
non Bollegraf hebben zich in de
tweede ronde van het gemengd
dubbel gespeeld.Lachend en on-
derling weddenschappen afslui-
tend of ze op bepaalde ballen
konden scoren tegen de Austra-
liër Neil Borwick en de Japanse
Ei lida wonnen ze met 6-4, 6-4.

Nijssen: „Zon wedstrijd moetje
gemakkelijk kunnen winnen. Hij
had een vijfsetter in de benen.
Een dame met een dergelijke
service moet je ieder moment
kunnen breken."

In het herendubbel heeft Neder
land nog een combinatie over
Paul Haarhuis en Mark Koever
mans schakelden de Amerika
nen Ken Flach en Todd Witsker
uit met 6-4, 6-4, 6-2. Jacco El
tingh en Torn Kernpers verlorer
echter.

Manon Bollegraf is de enige
Nedserlandse in het damesdub-
bel, samen metKaterine Adams.
In het gemengd dubbel zijn er
naast Nijssen/Bollegraf nog drie
Nederlandse combinaties in de
strijd voor deze titel.

sportkort

" BOOGSCHIETEN - Boog-
schutter Patrick van Berkel
heeft zich gekwalificeerd voor de
Europese ploeg die eind augus-
tus bij de Jeugdolympiade in
Athene aantreedt tegen Azië en
Amerika. In de Italiaanse plaats
Arco kwam hij tot een FlTA-
totaal van 1250 punten. Alleen de
Pool Pukaluc (1276) en de Itali-
aan Clini (1262) deden het beter.

" VOETBAL - Angelo Nijskens
keert terug naar Lokeren. De
Zeeuwse middenvelder stond
vorig seizoen onder contract bij
Club Luik, maar was uitgeleend
aan Charleroi. Nijskens tekende
voor één jaar in Lokeren.

" VOETBAL - De FIFA heeft
Andy Möller een boete van ruim
25.000 gulden kwijtgescholden.
De Duitse international van Ein-
tracht Frankfurt was die straf
opgelegd na incorrect handelen
tijdens de transferbesprekingen
met Juventus.

Karlsson
zwemt toptijd
LANDSKRONA - De Zweedse
zwemmer JanKarlsson heeft op
de 50 meter vlinderslag de beste
wereldtijd neergezet. Hij tikte tij-
dens de Zweedse kwalificatie-
strijd voor de komende Zomer-
spelen aan in 24,33. De oude
toptijd stond op naam van de
Duitser Nils Rudolph, die twee
jaar geleden op een tijd van 24,39
uitkwam.

MVV en PSV:
akkoord Scheepers
DEN HAAG/MAASTRICHT -PSV en MVV zijn overeengeko-
men Twan Scheepers een jaar op
huurbasis onder te brengen in
Maastricht. Alleen de Eindho-
vense spits zelf is nog niet hele-
maal rond met de Maastrichtse
club, maar dat is volgens Schee-
pers' zaakwaarnemer Rob Jans-
sen een kwestie van details. „Als
MVV Twans persoonlijke wen-
sen invult, kan de zaak eind deze
week beklonken zijn." Janssen
heeft vrijdag een gesprek met
MW-directeur Ron Weyzen,
waar niet alleen over Scheepers,
maar ook over de nog openstaan-
de contracten van Raymond Li-
bregts en Roberto Lanckohr
wordt gesproken.

Maradona: nooit
meer Napoli
BUENOS AIRES - Napoli kan
een rentree van Diego Maradona
vergeten. De gevallen ster wei-
gert terug te keren naar de Itali-
aanse club, hoewel zijn contract
pas midden 1993 afloopt. De
schorsing van de Argentijn we-
gens het gebruik van cocaïne is
per 1 juli opgeheven. Het be-
stuur van Napoli wil publiek-
strekker Maradona maar al te
graag weer in de gelederen opne-
men. „Diego zal niet naar Napels
teruggaan, ook niet als hij daar-
toe wordt gedwongen of wordt
bedreigd", zegt zijn manager
Marcos Franchi in de Argentijn-
se krant Clarin. „Hij zou op-
nieuw in een vijandige omgeving
belanden en dat zou hem emo-
tioneel in problemen brengen."
Volgens de manager valt er met
Maradona nog wel te praten over
een nieuw avontuur. „Diego is
een genie en zoals alle genieën
heeft hrj speciale impulsen no-
dig."

OS-lustrum
Sanderson
BIRMINGHAM - Kleiduiven-
schieter Eric Swinkels is in Bar-
celona niet de enige sporter, die
voor de vijfde keer aan de Olym-
pische Spelen deelneemt. Zater-
dag kwalificeerde de Britse
speerwerpster Tessa Sanderson
zich voor de vijfde maal voor het
grootste sportevenement ter we-
reld. Ze is de eerste Britse spor-
ter, die een dergelijke prestatie
levert. Sanderson (36) won in
Birmingham met haar eerste
worp van 63,26 meter de Britse
kwalificatiestrijd voor de ko-
mende Zomerspelen.

Sins in
achterhoede
MEZZANO - Kanovaarder Mi-
chael Reys is tijdens de Pre-
worlds slalomwedstrijd in het
Italiaanse Mezzano als vijfde ge-
ëindigd. De Nederlandse kano-
vaarder van Duitse afkomst
toonde met die klassering een
stijgende vorm. Frits Sins had
minder reden tot tevredenheid.
Hij moest op het woelige water
van de rivier de Noce, waar vol-
gend jaar het WK wordt gehou-
den, genoegen nemen met de
negentiende positie.

Fuur wacht
tevergeefs

QUINTO DO LAGO - Regilio
Tuur heeft vergeefs op zijn te-
genstander gewacht. Hrj zou op-
treden in het bijprogramma van
het WBO-wereldtitelgevecht in
het super middengewicht tussen
Chris Eubank en Ron Essett. De
Colombiaan Juan de la Cruz-
Estupinan^ die als zijn tegenstan-
der was gecontracteerd, kwam
echter niet opdagen. Zijn inreis-
visum zou niet in orde zijn be-
vonden. Het titelgevecht werd
door Eubank op punten gewon-
nen.

Hockeysters
verslaan Spanje
TERRASSA - De Nederlandse
vrouwenhockeyploeg heeft op-
nieuw van Spanje gewonnen. Na
een ruststand van 0-0 zegevierde
Oranje met 1-0 door een geslaag-
de strafcorner van Helen Le-
jeune-Van der Ben. In totaal
kreeg Nederland zeven korte
hoekslagen tegen Spanje niet
één. Van der Ben, de eerste ver-
vangster van haar door een sleu-
telbeenbreuk voor Barcelona
uitgeschakelde schoonzusje Li-
sanne Lejeune, had één keer suc-
ces.

(ADVERTENTIE)

DE EXPERT ACHTER UW VERZEKERINGEN
STAAT OOK ACHTER UW FINANCIERINGEN!

\nais !«._■»■amm
Vula staat vuur deskundigheid up het ge-
bied van cunsumptief en zakelijk krediet.
Wilt u meer infurmatie uver de vele
financieringsmugelijkheden van Vula,
neemt u dan kuntakt up met uw verzeke-
ringsadviseur ufbel Vula(020) 561 2205.
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Blessures
In Rotterdam onbrak dit weekeinde
Doug Partie en kwam Steve Tim-
mons evenmin in actie. De rossige
krachtpatser bleek na de afsluiten-
detraining van vrijdagavond te veel
hinder te ondervinden van een bo-
venbeenblessure.
Oranjes Jan Posthuma, nog altijd
kampend met een onwillige schou-
der, kreeg rust voorgeschreven en
werd in de basisopstelling vervan-
gen door Ronald Zoodsma.

Het sextet van bondscoach Arie Se-
linger haalde zaterdagmiddag in de
eerste twee sets verrassend hard en
doeltreffend uit. De Amerikanen
stelden aanvallend enigszins teleur
en werden volledig onder de voet
gelopen: 15-8 en 15-4. Het tempo
zakte aanzienlijk in de derde om-
loop. Nederland permitteerde zich
een aantal persoonlijke fouten.
Voor een karakterploeg als de USA
voldoende om de bakens te verzet-
ten: 6-12. Selinger greep in door de
verdedigingsspecialisten Marko
Klok en Avital Selinger tussen de
lijnen te sturen. Bovendien maakte
Martin van der Horst na zes weken
absentie vanwege een ontstoken
kniegewricht een voorzichtige,
maar geslaagde rentree.

Oranje weerde op 14-15 vier set-
points af voordat Zoodsma met een
soloblok een einde maakte aan het
enerverende strijdgewoel: 17-15. VS
coach Fred Sturm was van mening
dat Nederland de beste ploeg was
die hij tot nu toe in de World Lea-
gue was tegengekomen. Oranje-aan-
voerder Avital Selinger: „We heb-
ben vandaag optimaal kunnen
profiteren van de spionnage-reis die
assistent-coach Mario Treibitch vo-
rige week naar de duels tussen het
GOS en de USA maakte."

Dat taktische voordeel was een et-
maal later verdwenen. De VS had
zich beduidend beter op de spelpa-
tronen van Oranje ingesteld. Bijge-
volg ontwikkelde de tweed partij
zich tot een zinderende krachtme-
ting. Kwalitatief van beduidend
minder gehalte, maar de wurgende
spanning vergoedde veel. Vedette
Ron Zwerver kreeg speciale bewa-
king aan het net en werd permanent
gezocht vanuit het serveervak. De
Amsterdamse prijsschutter wist
geen raad met die onverdeelde aan-
dacht en zakte steeds verder weg.
In Henk-Jan Held en Olof van der
Meulen beschikte Nederland even-
wel over alternatieve, vormvaste
afwerkers. De eerste periode verliep
nog volgens het gewenste scenario:
15-10. Daarna legden de strijdlusti-
ge Amerikanen hun opponenten
het vuur aan de schenen.

Arie Selinger sprak na afloop van
een 'dood of de gladiolen'-wed-
strijd. „We moesten ook deze pot
winnen om kansen op het bereiken
van de finaleronde te houden. Ame-
rika gaf ons een lesje in verdedigen
en overname van de aanval. Daar-
door stonden we permanent onder

zware druk. In de laatste twee sets
diende er tot driekeer toe een forse
achterstand weggewerkt te worden.
Een knappe prestatie van de ploeg,"
oordeelde de keuzeheer.

Geen ontslag
volleyballers

ROTTERDAM - De directeur
van de arbeidsvoorziening in
Utrecht heeft de collectieve ont-
slagaanvraag van de Nederland-
se Volleybalbond (NeVoBo) voor
de onder contract staande spe-
lers van de nationale selectie af-
gewezen. Hans Koster en Piet
Steenaard, belangenvertegen-
woordigers van de spelersgroep,
tekenden met succes bezwaar
aan tegen de gevolgde procedu-
re. Hun verweer was voorname-
lijk toegespitst op het voorbij-
gaan aan de individuele arbeids-
prestaties.
Bondsdirecteur Theo Hoex ont-
kende namens het hoofdbestuur
dat er sprake was van een con-
flict: „Dit is een puur formele
zaak die correct afgehandeld
dient te worden." De ontslagpro-
cedure is noodzakelijk om straks
nieuwe, individueel opgestelde
contracten te kunnen opmaken.
Naast de spelerscontracten is de
NeVoßo nog volop in gesprek
met hoofdsponsor Nationale Ne-
derlanden over contractverlen-
ging. Bovendien is assistent-
coach Wuqiang Pang een voor-
stel tot twee jaar contractverlen-
ging gedaan.

MOTORSPORT sport in cijfersAssen, Grote Prijs van Nederland, TT:
125cc, 17 ronden, 102.833 km: 1.Gianola
Honda 39.14,559(157,226 km/u), 2. Gresi-
ni Honda 0,667, 3. Gramigni Aprilia
0,745, 4. Debbia Honda 0,989, 5. Marti-
nez Honda 26,295, 6. Sakata Honda
27.057, 7. Shimizu Honda 30,823, 9.
Waldmann Honda 42,065, 10. Casanova
Aprilia 43,189, 11. OetÜ Rotax 51,399, 12.
Petrucciani Honda 52,762, 13. Bodelier
Honda 53,970, 14. Unemoto Honda
54,771, 15. Stief Aprilia 54,977, 16. Mole-
naar Aprilia 1.00,071, 18.Koopman Hon-
da 1.02,955, 20. Spaan Aprilia 1.30,579,
22. Van Dongen Honda 1.33,165. Snelste
ronde: Debbia 2.16,851 (159,125 km/u).
Stand WK na acht races: 1. Waldmann
86 punten, 2. Gianola 81, 3. Gresini 76,
4. Casanova 70, 5. Gramigni 67, 6. Deb-
bia 50, 7. Raudies 47, 8. Wakai 35, 20.
Spaan 2. SOOcc, 20 ronden, 120,980 km:
I. Crivillé Honda 42.00,424 (172,799
km/u), 2. Kocinski Yamaha 0,762, 3. Bar-
ros Cagiva 0,793, 4. Garriga Yamaha
2,254, 5. Mamola Yamaha 34,006, 6. Du-
hamel Yamaha 39,944, 7. Mackenzie
Yamaha 40,415, 8. Catalano Yamaha
43,589, 9. Laycock Yamaha 44,048, 10.
Mitchell Yamaha 1.00,115, 11. Rudroff
Yamaha 1.21,785, 12. Doorakkers Yama-
ha 1.27,838, 13. Arakaki Yamaha
1.33,764, 14. Buckmaster Honda
1.33,999, 15. Crine Yamaha 1.34,265.
Snelste ronde: Garriga 2.04,625 (174,735
km/u). Stand WK na acht races: 1. Doo-
han (Aus) Honda 130, 2. Schwantz Suzu-
ki 77, 3. Rainey Yamaha 65, 4. Chandler
Suzuki 57, 5. Kocinski 51, 6. Crivill'e 49,
7. Garriga 35, 8. Mamola 29. 250cc. 18
ronden, 108,882 km: 1. Chili Aprilia
38.52,184 (168,072 km/u), 2. Cadalora
Honda 6,674, 3. Reggiani Aprilia 14,758,
4. Puig Aprilia 17,552,5. Shimizu Honda
18,004, 6. Schmid Yamaha 18.756, 7.
Bradl Honda 18,961, 8. Capirossi Honda
19,161, 9. Lavado Gilera 31,204, 10. Jur-
gen van den Goorbergh Aprilia 46,575,
11. Zeelenberg Suzuki 46,659, 12. Hang-
geli Aprilia 52,379, 13. Kassner Aprilia
52,644, 14. Eckl Aprilia 55,605, 15. DAnt-
in Honda 1.10,422, op een ronde: 24.
Kuiper Aprilia. Uitgevallen: Patrick van
den Goorbergh Aprilia, Boerman Hon-
da. Snelste ronde: Chili 2.07,831 (170,353
km/u). Stand WK na acht races: 1. Ca-
dalora 135, 2. Reggiani 82, 3. Chili 72, 4.
Bradl 61, 5. Puig 50, 6. Biaggi 43, 7. Car-
dus 37. 8. Shimizu 26, 9. Zeelenberg 25,
23. Jurgen van den Goorbergh 1. Zij-
spanklasse, 17 ronden, 102,833 km: 1.
Büand/Waltisperg LCR-Krauser

37.20,486 (165,231 km/u), 2. Webster/
Simmons LCR-ADM 15,687, 3. Klaffen-
bock/Parzer LCR-ADM 35,173, 4.
Streuer/Brown LCR-Stredor 40,801, 5.
Bohnhorst/Hiller BRM 1.02,083, 6. Gü-
del/Güdel LCR-Yamaha 1.03,595, 7.
Abbott/Smith LCR-Krauser 1.08,282, 8.
Egloff/Egloff LCR-Yamaha 1.20,652, 9.
B. Brindley/whiteside LCR- Yamaha
1.22,079, 10. Kumagaya/Houghton (Jap/
GBr) LCR-Krauser 1.24,465, 11. Van
Kempen/De Haas LCr-Krauser 1.24,915.
Uitgevallen: Lemstra/Kuyt LCR-Krau-
ser. Snelste ronde: Biland/Waltisperg
2.10,345 (167,067 km/u). Stand WK na
drieraces: 1. Webster 55, 2. Klaffenbock
42, 3. Biland 23, 4. Kumagaya 21, 5. Gü-
del 20, 6. B. Brindley en Bohnhorst 16,
8. Dixon 12, 9. Streuer 12.

TENNIS
Londen, Wimbledon: Mannen: Derde
ronde: Olhovski - Courier 6-4 4-6 6-4 6-4,
Forget - Leconte 7-6 6-3 3-6 6-3, Ferreira
- Herrera 7-6 6-1 4-6 6-0, Becker - Snel-
ton 6-4 3-6 7-6 7-6, Saceanu - Hlasek 7-6
3-6 6-3 1-6 6-3, Agassi - Rostagno 6-3 7-6
7-5, Bates - Champion 7-5 6-4 6-7 4-6 6-4,
McEnroe - Wheaton 6-3 6-4 6-4. Dubbel-
spel, derde ronde: Kratzmann/Masur -Eltingh/Kampers 6-3 6-4 6-4, Haarhuis/
Koevermans - Flach/Witsken 6-4 6-4 6-2.
Vrouwen Enkelspel, derde ronde: Ca-
priati - Hy 6-3 6-1, Garrison - Fairbank-
Nideffer 6-4 6-2, Sawamatsu - Wiesner
6-1 7-5, Zvereva - McNeil 5-7 6-4 7-5, Sa-
batini - Hiraki 6-0 6-4, Godridge - Male-
jeva-Fragnière 7-5 7-6, Graf - De Swardt
5-7 6-0 7-5, Fendick - Novotna 6-3 6-3.
Dubbelspel, tweede ronde: Adams/Bol-
legraf - Bakkum/Strandlund 4-6 6-3 6-0,
Fernandez/Zvereva - Muns-Jagerman/
Schultz 6-3 6-2. Gemengd-dubbel, eer-
ste ronde: Kernpers/Vis - Witsken/
Adams 6-4 7-6, Eltingh/Oremans -
Bergh/Appelmans 7-6 5-7 6-4, Nijssen/
Bollegraf - Borwick/lida 6-4 6-4.
Open Heerlense kampioenschappen:
heren enkel Bl: kwartfinale: Lamers -Bodeutsch 6-2, 7-6; Timmers - Hofman
6-1, 6-2. halve finale: Van Oppen - Sis-
termans 6-1, 6-3; Lamers - Timmers 7-5,
1-6, 4-6. Finale Van Oppen - Timmers
6-3, 6-0. heren enkel B2kwartfinale: Sis-
termans -Kemperink 4-6, 6-4, 6-1; De
Vries - Aretz 6-0, 6-7, 6-1. Halve finale
Boesten - Sistermans 6-3, 3-6, 1-4 (w.0.);
De Vries - Hunze 3-6, 4-6. Finale: Sister-
mans - Hunze 3-6, 7-6, 6-4. Finale enkel
Cl: Eygelshoven - Kremers 6-2, 6-2. Fi-
naleenkel C2heren: Eygelshoven - Van

Lier 6-3, 6-3. Finale heren enkel D: Half-
man - Meeuwissen 6-1, 4-6, 6-4. Finale
heren dubbel B: Timmers/Lamers - Hof-
man/Bodeutsch 6-2, 7-5. Finale heren
dubbel C: Roovers/Loog - Bus/Bruine-
kool 4-6, 6-1, 6-3. Finale heren dubbel
D: Gehlen/Loozen - Peters/Smeets 6-1,
6-2. Gemengd dubbel B: Van Bussel/
Hunze - B. en H. Haar 6-4, 5-7, 7-6. Fina-
le gemengd dubbel C: Ploum/Hellebre-
kers - Brouwers/Rouschen 6-4, 7-5. Fina-
le gemengd dubbel D.: Peeters/Rekko -
Erven/Meeuwissen w.o. door blessure
Meeuwissen. Dames enkel 81, halve fi-
nale: Sangers - Horsch 0-6, 0-6; Van
Bussel - Davidse 4-6, 4-6. Finale: David-
se - Horsch 6-2, 6-3. Dames enkel B2
halve finale: Doppen - Sambeth 6-3, 6-1;
Kooien - Wetzels 3-6, 6-3; 3-6. Finale:
Doppen - Wetzels 6-1, 6-1. Finale dames
enkel Cl: Sambeth - Bonen 1-6, 6-4, 7-5.
Finale dames enkel C2: Hanssen - Ge-
raedts 7-6, 6-2. Finale dames enkel D:
Deguelle - Braeken 6-4, 7-5. Finale da-
mes dubbel B: Horsch/Doppen - Bus/
Wassink 7-5, 6-2. Finale dames dubbel
D: De Vos/ Maessen - Winthaegen/Van
Kempen 4-6, 7-5, 6-2.

GOLF
Guyancourt, Frans Open, 1,4 miljoen
gulden: Eindstand: 1. Martin 276 slagen
(70 71 66 69), 2. Poxon 278 (72 68 73 65),
3. Faldo en Rocca 280, 5. Baker 281, 6.
McHenry, Lyle, Fernandez, Forsbrand
en Smith allen 282, Van der Velde 148
(76 72) mist cut.
Tokio, 1.5 miljoen gulden: 1. Nakamura
282, 2. Jones en Fujiki 283, 4. Omachi en
Kaneko 284, 6. Ebihara en Irino 285.
Crossmoor Weert, NK strokeplay
jeugd, 3 ronden: Jongens: 1. Boysen
219, 2. Heyster 224, 3. Robert Stevens
225, 4. Van Groningen 227 (maakt met
71 baanrecord), 5. Tekens 229. Meisjes:
1. Thijssen 227, 2. Neggers 229, 3. Van
Engelenburg 237.
München, Europees Open vrouwen,
330.000 gulden: Eindstand: 1. Davies
285 (72 70 71 72), 2. Nilsmark 287, 3.
Mendiburu 290.
Brunssum, Limburg Pro-Am: 1. Kelly
71 slagen; 2. Saxton 73; 3. Richards 74;
4. Giles en Forrester 75; 9. Kuysters 77;
13. Woof 79; 17. Timmer 81. Longest dri-
ve: Galema. Neary: Huurman. Teams: 1.
Brown (Muermans, Van Goethem,

Hoogland) 129; 2. Loning (Fidder, Kus-
ters, Hanje); 3. Saxton (Von Franken-berg, Van Gasselt, Keulen). Longest
drive: Jacobs, Vincent. Neary: Muer-
mans.

sport

Na dubbele volleybalwinst op USA in World League:

Oranje op schema
Van onze correspondent

PAUL DEMELINNE

ROTTERDAM - De Neder-
landse volleybalploegheeft de
finaleronde van de World Vol-
leyball League onder handbe-
reik. Oranje klopte in het eer-
ste weekeinde van de play-offs
regerend olympisch kampioen
USA met achtereenvolgens
3-0 (15-8, 15-4, 17-15) en 3-1
(15-10, 15-17, 15-12, 17-15).
Door dit resultaat heeft Neder-
land aanstaande zaterdag en
zondag tegen hetreeds gekwa-
lificeerde Italië voldoende aan
twee gewonnen sets om op ei-
gen kracht tot de laatste vier
door te dringen. Het tot nu toe
vergaarde prijzengeld van to-
taal $ 112.000,- kan daarmee
minimaal verdubbeld worden.

Na de eindzege op de Olympische
Spelen, van Los Angeles in 1984
hebben de Verenigde Staten zich-
zelf uitgeroepen tot 'gouddelvers'.
Sedertdien speelt de ploeg in gou-
domrande shirts en domineerde
men inderdaad de jaren tachtig
door ook het WK in '86 en Spelen
van Seoel in '88 winnend af te slui-
ten. Het was Nederland dat in april
1989 een einde maakte aan de lange
zegereeks van de Amerikanen. In
een geladen krachtmeting die ge-
schiedenis maakte als 'de oorlog
van Orlando' won Oranje destijds
met 3-0. Vlak daarna viel de gouden
ploeg uiteen en tekenden vijf spe-
lers een profcontract in Italië.

De teloorgang werd onderstreept
met een anonieme dertiende plaats
tijdens het WK van 1990 in Brazilië.
Dit voorjaar slaagde de bondscoach
Fred Sturm er in om vier van de vijf
veteranen over te halen zich be-
schikbaar te stellen voor de Olympi-
sche Spelen van Barcelona. Alleen
supersterKarch Kiraly verkoos zrjn
gezin boven een hernieuwde ren-
tree. Maar met houwdegen Steve
Timmons, de slimme strateeg Jeff
Stork en het oerdegelijke duo Bob
Ctvrtlik/Doug Partie herkreeg de
USA de status van potentieel me-
daillekandidaat.

"Werk aan de winkel
voor het Nederlandse
blok. Zoodsma en
Zwerver komen
handen tekort om een
smash van de
Amerikaan Ivie (vlnr.)
af te stoppen.
Foto: ANP

Heerlense titel
voor Van Oppen

HEERLEN - De strijd om het open
Heerlense kampioenschap tennis is
in de 81-categorie, zoals verwacht,
gewonnen door Rob van Oppen. In
de finale was hij tè sterk voor Arjen
Timmers: 6-3, 6-0. Bij de dames, in
dezelfde categorie, was de eindzege
voor Joke Davidse. Zij versloeg
Wendy Horsch met 6-2, 6-3.
Er werd in de voorbije week op de
banen van tennisvereniging Oranje
Nassau aan de Valkenburgerweg in
Heerlen strijd geleverd door 220
deelnemers, verdeeld over 18 cate-
gorieën. In totaal werden er 254 par-
tijen gespeeld.

Leon Pelsers
landskampioen

handboogschieten
GEVERIK/BEEK - Leon Pelsers
van Willem Teil uit Geverik-Beek is
nationaal kampioen handboog-
schieten. Bij de wedstrijden in Wan-
roy had hij drie punten voorsprong
op Erwin Janssen van de Volgelin-
gen uit Eysden, die als derde ein-
digden: 476-473. In de eerste klasse
dames, deelden Tiny Hendrickx
van Soranus Boukoul-Swalmen en
J. Thijssen van Diana Venray de
derde plaats met 450 punten.
Landskampioene werd W. Aarts uit
Bladel met 463 punten. Voor het
Nederlands team hebben zich ge-
plaatst: de heren: Leon Pelsers;
Erwin Janssen en H. Schoffeleers
(Geverik-Beek); bij de dames: Tiny
Hendrickx en J. Thijssen en jeugd-
schutter: J. Heilegers (Ysselsteyn).

All Stars zijn niet
vooruit te branden

Van onze correspondent
AD HARLÉ

HEERLEN - Koploper Stelrad/All
Stars heeft de eerder wegens regen
afgelaste wedstrijd tegen DVS uit
Aalst ingehaald. Aanvankelijk met
acht, pas in de vierde innings kwam
de negende speler opdagen, wist
DVS drie innings lang weerstand te
bieden aan de aanvalskrachtenvan

All Stars. De Heerlense trainer Jac-
ques van Ansem was tot dat mo-
ment zeker niet tevreden over de
prestaties van zijn team, ook al won
zyn ploeg moeiteloos met 11-0.

„Niet vooruit te branden," was zijn
mening, „weinig motivatie om te-
gen een relatief zwakke tegenstan-
der optimaal te presteren."

Voor het Beekse Cheetahs stond
het treffen tegen Starlights op het
programma. Tegen deze ploeg leek
het aanvankelijk niet erg succesvol
te verlopen, maar via het vertrouw-
de wapen van de Cheetahs, de
stootslag, werd toen de opmars in-
gezet. Einduitslag 10-21.
Het Weertse Phantoms verloor van
deContente Meppers met 8-7. Maas-
tricht verloor op haar beurt in Weert
met ruime cijfers van de koplopers
in de tweede klasse, de Indians,
13-4.

De dames van Sittard Condors tra-
den dit weekeinde aan tegen de
hekkesluiters van de hoofdklasse,
de Gophers uit Maassluis. De eerste
wedstrijd was eigenlijk al in de eer-
ste innings beslist toen de Condors

een voorspong van 5-0 hadden be-
reikt.ln de derde en vierde innings
werden daar nog eens 5 punten aan
toegevoegd zodat, na nauwelijks
een uur spelen er via de 10-punten-
regel een einde aan de wedstrijd
kwam.

De tweede wedstrijd kende, naast
een identieke opstelling bij de Con-
dors, eveneens een praktisch iden-
tiek spelverloop. Toch viel de score
niet zo hoog uit- als in de eerste par-
tij, 5-2.

In Puttershoek kwamen de dames
van Stelrad All Stars gehandicapt
uit tegen de Bleu Hitters. Blessures
waren mede de oorzaak van het 5-4
verlies.

De tweede wedstrijd kende een ge-
heel ander verloop. Geprikkeld
door het onnodige verlies in de eer-
ste wedstrijd, speelden de Heerlen-
se dames de sterren van de hemel
en wonnen gemakkelijk met 0-8.
Maastricht liep in Nuenen tegen een
gevoelige nederlaag aan van 12-0,
terwijl de Beekse dames van Chee-
tahs klop kregen van de Studs uit
Eindhoven met 30-8.

Lautenslager
bondscoach

in België
HEERLEN - Rembrand Lautensla-
ger uit Breda wordt nog deze week
benoemd tot bondscoach van de
Belgische Handbalbond. Lautensla-
ger neemt zowel de coaching als
training van de Belgische nationale
herenploeg op zich. De Bredanaar
was de afgelopen jaren actief bij Sa-
turnus uit Ridderkerk en volgt in
België Alex Jacobs op.

ATLETIEK
New Orleans, Amerikaanse Olympische
selectiewedstrijden. Mannen. 200 m:
halve finales: eerste halvefinale: 1. Bur-
rell 20,12, 2. Bates 20,19, 3. Mitchell
20,20, tweede halve finale: 1. Marsh
20,26, 2. Johnson 20,29, 3. Lewis 20,50.
400 m: 1. Everett 43,81, 2. Steve Lewis
44,08, 3. Watts 44,22, 4. Valmon 44,52, 5.
Reynolds 44,65, 6. Hall 45,05, Jenkins
45,23, 8. Caldwell 45,46. 5000 m: 1.Traut-
mann 13.40,30, 2. Kennedy 13.41,22, 3.
Gregorek 13.42,20. 3000 m steeple: 1.
Diemer 8.16,56, 2. Lopez 8.16,87, 3. Crog-
han 8.16,88. kogel: 1. Stulce 21,47 meter,
2. Doehring 21,08, 3. Backes 20,77. tien-
kamp: 1. Dave Johnson 8649 pnt (11,18 -7,27 m - 15,05 m - 2 m - 48,21 - 14,44 -
48,70 m - 5,20 m - 74,58 m - 4.27,17), 2.
Long 8237, 3. Muzzio 8163, 11. O.Brien
7856 (10,50 - 7,90 m - 16,60 m - 2,09 m -47,92 - 14,23 - 47,78 m - 0 - 60,72 m -4.46,53). Vrouwen. 200 m halve finales:
eerste halve finale: 1. Torrenee 22,27, 2.
Young 22,68, 3. Finn 22,94,tweede halve
finale: 1. Guidry 22,41, 2. Webber 22,88,
3. Jones 22,91. 10.000 m: 1. Jennings
32.55,94, 2. St. Hilaire 33.03,38, 3. Coo-
gan 33.04,44. hoogspringen: 1. Hughes
1,92 m, 2. Welty 1,89,3. Rembao 1,89.
Birmingham, Britse selectiewedstrij-
den OS. mannen. 100 m: 1. Christie
10,09, 2. Livingston 11,30, 3. Adam 10,36.
200 m: 1. Regis 20,27, 2. Christie 20,29,
3. Black 20,67. 400 m: 1. Daniel 44,84.
800 m: 1. Robb 1.45,16, 2. Heard 1.45,23,
3. McKean 1.45,29. 5000 m: 1. Buckner
13.22,50, 2. Prasad 13.29,70. 110 mh: 1.
Jackson 13,15, 2. Jarrett 13,23, 3. Teape
13,51. 400 mh: 1. Akibusi 49,16. ver: 1.
Culbert 7,85. hoog: 1. Smith 2,31 m, 2.
Forsyth 2,31, 3. Anderson 2,28. hinks-
tap: 1. Golley 16,81 m. polshoog: 1. Tul-
lett 5,30 m, 2. Edwards 5,30. discus: 1.
Reiterer 61,78 m. speer: 1. Backley 88,14
m, 2. Hill 85,32. vrouwen. 100 m: 1.
Gainsford 11,38. 200 m: 1. Gainsford
23,04. 400 m: 1. Freeman 51,14, ver: 1.
May 6,70 m. 3000 m: 1. Vork 8.50,18. 100
mh: 1. Gunnell 13,13. speer: 1. Sander-
son 63,26 m.

Narbonne. Franse kampioenschappen,
mannen, polshoog: 1. Collet 5,70 m.
vrouwen. 200m: 1. Perec 22,55, 100 mh:
1. Piquereau 12,85, 2. Cinelu 12,86.
Port-Louis. Afrikaansekampioenschap-
pen mannen. 5000 m: 1. Songok
13.24,63, 2. Worku Bekila 13.25,98, 3.
Machuka 13.28,85, 4. Nizigama 13.29,08.
20 km snelwandelen: 1. Britz 1.29.56.
ver: 1. Aladefa 7,96 m. hoog: 1. Mousli
2,21, 2. Bellfaa 2,16, 3. Naiko 2,16. speer:
1. Petranoff 87,26 m, 2. Pauer 81,60. ko-
gelslingeren: 1. Toumi 69,80 m. tien-
kamp: 1.Mahour 7467 punten, vrouwen.
3000 m: 1. Tulu 9.01,12. 10.000 m: 1. Da-
ratu 31.32,25 (Afrikaans record), 2. Che-
romei 31.41,09, 3. Luchia 32.28,86. 400
mh: 1. Bothma 56,02. hinkstap: 1.
Dioum 12,47 m. discus: 1. Etzebeth
54,84.

Munster. Cityloop, 10 km, vrouwen: 1.
Fleischer 33.49, 2. Nagy 33,58, 3. Beurs-
kens 34.29, 4. Mocarjova 34.38, 5. Medi-
cherova 34.49.
Sittard, baanwedstrijden AV Unitas:
100 m MB: 1. Dovem 12.70; dames: 1.
Linke 12.92; JB: 1. Lamm 11.65; 2. Krou-
berg 11.99. heren; 1. Klinkenberg 11.03;
2. Luft 11.17; 3. Frank 11.22. 200 m MB:
1. Dovem 26.73. dames: 1. Linke 26.84.
JB: 1. Lamm 23.67. heren: 1. Pouderoi-
jen 22.38; 2. Frank 22.60; 3. Retzlauff
22.97. 400 m MB: 1. Schumann 62.28.
dames: 1. Boyer 60.68. JB: 1. Snijders
55.75. heren: 1. Pouderoijen 48.62; 2.
Mommaertz 50.07; 3. Machiels 50.80.
1500 m MB: 1. Videier 5.08.97. dames:
1. Thijs 4.27.83; 2. Delnoye 4.32.41; 3.
Wiertsema 4.34.41; 4. Havertz 4.38.03.
heren: 1. Van Eek 3.56.35; 2. Hody
3.56.49; 3. Jerome 3.57.23; 4. Rissach
3.59.09; 7. Kamphuis 4.00.518. Delnoye
4.01.15; 9. Hodenius 4.01.23. 2e serie: 1.
Verheijen 4.06.37; 2. Diederen 4.07.47; 3.
Linssen 4.08.61; 6. Pierik 4.11.33; 5.
Driessen 4.11.23-; 7. Finders 4.11.37. 5000
m: 1. Goessens 14.48.55; 2. Peeters
14.54.12; 3. Mahlberbe 15.29.94. dames:
1. Janssen 18.13.83. Ver: 1. Van de Berg
5.07. dames: 1. Allertz 5.04. JB: 1.
Krommberg 6.24. mannen: 1. Billmann
6.97; 2. Unger 6.95; 3. Klinkenberg 6.76.
Discus, heren: 1. Wolff 47.42. JB: 1. Re-
pas 30.30. Kogel, heren: 1. Unger 12.46.
JB: 1. Repas 11.91. Polshoog, heren: 1.
èvensson 4.40; 2. Osling 4.20; 3. Larsson
4.00. JB: 1. Larsson 3.70.
Breda, NKjunioren, tweede dag. Hinks-
tap: 1. Visser (Unitas Sittard) 14,93, 2.
Prinsen 14,51, 3. Tan 14,15. Discus: 1.
Berden (AV Tegelen) 44,28, 2. Hartman
42,50, 3. Barends 42,40.
Hengelo, Adriaan Paulen Memorial.

Mannen; 100 m (- 0,4 m/s): 1. Savin
10,21, 2. Smith 10,34, 3. Stevens 10,46.
800 m: 1. Kiprotich 1.44,29, 2. Koers
1.45,57 (OS limiet), 3. Van Helden
1.45,90 (OS limiet). 1500 m: 1. Baumann
3.34,18, 2. Bassir 3.34,40, 3. Versteeg
3.37,71. 5000 m: 1.Aguta 13.31,61,2. Ko-
roria 13.32,86, 3. Dasko 13.35,83. 3000 m
steéple: 1. Lambruschini 8.15,88, 2. Mi-
tei 8.22,05, 3. Vera 8.23,02. discus: 1.
Grasu 64,54 m, 2. De Bruin 62,46, 3. Hor-
vath 60,62. ver: 1. Bagrianov 7,97 m, 2.
Krause 7,83, 3. Ackermann 7,75. pols-
hoog: 1. Sergei Boebka 5,90 m, 2. Vasili
Boebka 5,75, 3. Potopovitsj 5,70. Vrou-
wen; 100 m(+ 0,8 m/s): 1. Neighbours
11,41, 2. Knoll 11,43, 3. Cooman 11,48.
800 m: 1. Van Langen 1.56,66 (Neder-
lands record), 2. Noeroetdinova 1.56,83,
3. Kovacs 1.57,19.3.000 m: 1. O'Sullivan
8.39,67 (nationaal record), 2. Keszeg
8.40,97, 3. Meyer 8.42,98. 100 m (- 0,4
m/s): 1. Baumann 13,07, 2. Patzwahl
13,08, 3. Langenhuizen 13,44. 400 m: 1.
Ordina 54,65, 2. Trojer 55,53, 3. Maen-
hout 56,76. discus: 1. Costian 65,40 m, 2.
Hellmann 61,90, 3. Dietzsch 60,62. hoog:
1. Henkei 2,03 m, 2. Goldkamp 1,94, 3.
Balck 1,92.
Intercityloop . Maastricht-Bilzen: 1.
Ligneel (B) 1.05.31; 2. De Coux op 4 sec;
3. Weyts op 25 sec; 4. Choge op 35 sec;
5. Van Rijthoven op 1.19; 6. Daenens op
2.05; 7. Wouters; 8. Meyers; 9. Vander-
heyden; 10. Hassaine; 11. Diricks; 12.
Urbain; 13. Somers; 14. Van de Water;
15. Martens; 16. Blanckaert; 17. Goo-
vaerts; 18. Henin; 19. Brussel; 10.
Steenssens.

AUTOSPORT
Auckland, Rally van Nieuw-Zeeland: 1.
Sainz/Moya 6.36,10, 2. Liatti/Tedeschini
6.40,40, 3. Dunkerton/Coceritas 6.46,22.
Stand WK: 1. Sainz 77 pnt, 2. Kankku-
nen 62, 3. Auriol 60.
Zandvoort, nationale en internationale
wedstrijden Opel-Lotus klasse: 1. Ver-
stappen 25 ronden in 27.58,54 (gem.
snelheid: 135,0 km/u), 2. Eglem 28.16,49,
3. Roest 28.17,49. Stand NK: 1. Verstap-
pen 80 punten, 2. Roest 69, 3. Zani 68.

HONKBAL
Competitie, overgangsklasse. All Stars-
DVS 11-0, Gophers-DVS 7-7, Red Caps-
Cardinals 14-11, Schiedam-Rowdies 7-6,
Ducks-Spijkenisse 8-7. Eerste klasse,
Mustangs-Orioles 3-13, C.Meppers-
Phantoms 8-7, Starligh.ts-Cheetahs
10-21. Tweede klasse, Indians-Maa-

stricht 13-4. Derde klasse, Condors-Ra 11'
gers 2-10.

Raymakers scoort
hoog in Arnhem

ARNHEM - Piet Raymakers heeft
met Optiebeurs Ratina Z de Grote
Prijs van Arnhem gewonnen. Van
de 190.000 gulden die beschikbaar
waren in Arnhem, kon Raymakers
er 65.000 mee naarLanaken nemen.

Bij de Nederlanders bleek nu 'W
Piet Raymakers de juiste scherrM
te-pakken heeft, evenals Jos k|M
sink (met Optiebeurs Libero ;■
werd hij tiende). Jan Tops is v ■
Hans Hom het grote probleem- J H
Gun, Tops paard, schijnt aan de JM
tere hand te zijn, maar heeft itM
geen wedstrijd gelopen. Hom
na het CHIO in Aken (morgenPW
definitieve inschrijving voor B^Mlona bij de NHS inleveren. TijdnH
het CHIO van Aken zullen n^HRaymakers en Lansink ook
drix, Romp (in Arnhem scmtter!j)B
derde) en Jenny Zoer van s^jß
gaan. Dit trio is nog steeds in eej I
gevecht om de vacante vierde oI>' I
pische stek verwikkeld. I
Van de vier Limburgse combine I
die in de Grote Prijs van start IT I
gen wist niemand tot de t)al^J-B
door te dringen. Toon Holtus,PL
Kersten en Henk v.d. Brock vei
ten met acht strafpunten de sPrlj^
piste terwijl Eric Willemsz GeerOiQ j
vier strafpunten op zijn coni s
kreeg. Voor Rob Ehrens was^Mhem een mcc- en een tegenva'l^ j
Zijn paarden presteerde v0^eJj c
zijn eigen zeggen prima, maar
moest ook een jong,talentvol pa?j
in Arnhem achterlaten nadat
stierf aan een koliek-aanval. y

sport kort
" VOETBAL - Het Limbu^j ?
jeugdvoetbalteam tot 14 "> j ,
heeft het tijdens het NKS t°J g
nooi in Trier voortreffelijk y
daan door, met het maXll?s tJi
aantal punten, de eerste plaa J
pakken. Van het selectiete jjJ
van KKVS België werd met ,
gewonnen. De doelpunten
kers waren Dave Zavarin (*J ,
JC), Dennis Joosten en Kr^-j
Peeters (beiden WV '86)- V| <Bayern Rheinland werd me ..
gewonnen waarbij de doelP jjVten van Dave Zaverin en *"" J
Hofland (Fortuna Sittard) * J-
men. De laatste wedstrijd tasj»

het team van Nordrhein^Westfalen eindigde opniem^
winst voor het Limburgse t

einduitslag 2-0.

" TAEKWANDO - Tijdens d. . \
examens van de Nederlan "jj(
Taekwondo Bond slaagde
Maastrichtenaar Luigi \,ie.(
voor de vijfde dan. Melis is nA\
mee de jongste vijfde dangf a%
houder in Nederland. Ook J(
Roermondenaar Lesly ■^.°e

z jjir
gels wist met goed gevolg Jt
examen voor de vijfde da
doorstaan. Hoensbroekenaa ~jjj
Krul werd vierde danho" .^j
Van taekwondovereniging O Jt.
slaagden Hub Claessens "Ai
tweede dan, terwijl
Schut, Frank Onnou, M
Koop en Hennie Hovens e j
danhouder werden.

" KRUISBOOG - JeugdscW^
ter Jeroen Nieuwenhuysen ,3'
Willem Teil uit Weert is de nij^
we Nederlandse kruisboog
ning. Hij onttroonde Geert > j
van St. Mathias uit Weert.d°°o j.
punt meer te schieten en Üet j,
andere prominenten achter z
De Limburgers deden het ui .
kend en eindigden met ze:
deelnemers brj de beste neg

" CYCLOBALL - In spon-
de Varenbeuk in Heerlen "afgelopen weekeinde gestre
om de Arie van Dijktrofee. m..,
finale van het door De PfL»
bloem gehouden toernooi K J,
men de thuisclub zelf en
Duitse Baesweiler in het s|rUjc
perk. De wedstrijd eindigde ..
een 10-3 overwinning voor
Duitsers. Derde werden de
terburen uit Buer.

SOFTBAL
Competitie, hoofdklasse. Cardina'
Neptunus 0-27/9-13, Condors-Gopne'
10-0/5-2, Ducks-Zwijndrecht 5'J/£3Saints-Eurostars 1-7/1-9. OvergangsW<»-,
se, Hawks-Hazenkamp 0-5/7-2, 'e^ij
noord-Braves 7-6/12-9, Bleu Hitters-^Stars 5-4/0-8, Mulo-Roef 4-1/4-1. Eersi
klasse, AU In-HBS 8-4, Nuenen-JVW
stricht 12-0, Black Wings-Starlign
12-15. Tweede klasse, Studs-Cheetai
24-8. Derde klasse Phantoms-BullHß'
ters 16-15.

SCHIETEN
Lopik, NK skeet: 1. Swinkels 198 Pu\,
ten, 2. Van leperen 192, 3. Dompel" »
189.

KANO
Mezzano, internationale slalomweds
den: Mannen Kl: 1. O'Wiley 126.8b&

conden, 2. Marusic 127,27, 3. Ferraz
127,52,4. Ratcliffe 127,66,5. Reys 128.' '6. Becker 128,80, 19. Sins 133,38. Vro^wen Kl: 1. Simpson 143,54, 2. Hea
147,36, 3. Woodward 148,42.

VOETBAL
Madrid, Spaanse bekerfinale: Atle j
Madrid -Real Madrid 2-0 (2-0). 7. Sen"
ter 1-0, 28. Futre 2-0. Toeschouwt
78.000.

TRIATHLON
Vlaardingen, SPC 1/2 triatm
(2,5-80-20): 1. Engele 3.51.49, 2. K°c 4.
ders 3.51.50, 3. Freriks (Horst) 3.54°J> {
Van de Bergh 3.54.33, 5. Compaê'
3.59.23, 6. Scheres (Venray) 4.07.39-
VOLLEYBAL
Rotterdam, World League. pli* der-halve finales: eerste wedstrijd: N g,4
land - Verenigde Staten 3-0 (15-° . .
17-15). Tweede wedstrijd: Nederla" j2
Verenigde Staten 3-1 (15-10 15-1" iJ

17-15). Ita jjé
Moskou, eerste wedstrijd: GOS ~^,ge-
-2-3 (16-14 16-14 11-15 11-15 15-17), A^ j5de wedstrijd: GOS - Italië 0-3 C-l5Rraz_-
-4-15). Sao Paulo, eerste wedstrijd: o 3
lië - Cuba 3-2 (11-15 15-12 9-15 _
15-11). Stand: 1. Italië 6-12 (18- 5), *-. 4.
ba 5-6 (12-10), 3. Nederland 6-6 (13- Vz.l'ë
Verenigde Staten 6-6 (11-11), 5. Bra
5-2 ( 6-14), 6. GOS 6-2 ( 7-16)
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Zware val Vaessen
He — ui uk. van ue nauoi ïaie seiec-.. werd de titelstrijd een ware af-

t wedstrijd met tientallen demar-s- Een massale valpartij waarbij

ruim dertig renners betrokken wa-
ren in dc afdaling van dc smalle
Raarberg, kenmerkte dc nervositeit
die er in het peloton heerste. Hierbij
was ook Roger Vaessen uit Meers
betrokken. Liggend op een bran-
card herinnerde hij zich een half
uur later dc valpartij weer. Vaessen:
„Voor mij brak dc voorvork van een
renner waardoor die viel. Ik kon
hem niet meer ontwijken en ging
met ruim tachtig kilometer per uur
over hem heen. Jammer, want ik
voelde me super." In het ziekenhuis
van Maastricht werden naast dc
tientallen schaafwonden ook een
lichte hersenschudding en een ka-
pot kapsel rond zijn schouders ge-
constateerd.
Een tiental kilometer na de valpartij
trok Ruud Poels met Francois
Knarren in de aanval, maar veel
ruimte kregen ze niet. Een groep
van 22 renners die na 70 kilometer
ontsnapte kreeg die ruimte wel.
Hierbij zaten de Limburgse eerste-
jaarsamateurs Mark Lotz, Flavio
Pasquino en Max van Heeswijk.
Een ontsnapping die feitelijk tot het
einde stand hield. Er werden wel
renners teruggeslagen, maar er kon-
den ook nog genoeg renners uit de
achterhoede aansluiten. Bij het in-
gaan van de laatste vierronden, was
Ruud Poels de best geklasseerde
Limburgse renner. Max van Hees-
wijk werd in dieronde door een val-
partij bij de bevoorrading terugge-
slagen, Flavio Pasquino had het
werk in de ontsnapping niet ge-
schuwd, terwijl Mark Lotz veel
werk had verricht voor zijn Koga-
kopmannen. John den Braber die
als vierde eindigde sprak dan ook
vol lof over de Valkenburgenaar.
Op twee ronden voor het einde ont-
snapte Bart Voskamp en Robert de
Poel. In de achtervolging konden
nog dertien renners een vuist ma-
ken. Ruud Poels verrichtte daarin
veel werk, maar op het moment dat
Erik Dekker en Rob Compas in de
achtervolging gingen, kon de Bra-
bantse Limburger niet meer volgen.
Terwijl De Poel vooraan moest los-
sen, kwamen Dekker en Compas bij
hun ploegmaat.

Patrick van Gestel
snelste in Horst
Van onze correspondent

,N^_ BAIRVERHEESEN

V-^ST - Het voor de eerste keer
is feden avondcriterium van HorstInwonnen door de Brabander Pa-

k van Gestel uit Dommelen. Op

de streep was hij sneller dan Jilisen
en Van Hattem. Deze laatste mocht
naast zijn derde plaats ook de lei-
dersprijs voor zich opeisen.

De finale in Horst mocht er zijn,
ook al viel de beslissende slag al
vroeg in de wedstrijd. Een vijftal
renners, waaronder Berry Thoolen,
Armand van Mulken en Roger' Hen-
drikx, opende na acht ronden (1850
meter lengte was het parcours) de
strijd. Negen renners, met daarbij
Rene Kuhlmann uit Baarlo en Leon
Linssen uit Belfeld, kregen nog aan-
sluiting. Door de goede samenwer-
king liepen zij steeds verder weg
van het peloton, waarvan zich in-
middels elf renners hadden losge-
maakt, waaronder Jos Krist en Pa-
trick Knarren. Deze elf konden de
koplopers echter niet meer bedrei-
gen, sterker nog, zij voelden uitein-
delijk ook de hete adem van het ja-
gende peloton in de nek. Voor de
20-jarige Patrick van Gestel bete-
kende het in ieder geval zijn eerste
overwinning van dit seizoen.

Leontien van Moorsel
weer klasse apart

MEERSSEN - Olympisch kam-
pioeneMoniqueKnol heeft voor het
tweede achtereenvolgende jaar de
kracht van de nationale wielerselec-
tie ondervonden. De ploeg van Piet
Hoekstra maakte front tegenover de
vrouw die al twee jaarprobeert het
fietsen van de 'zwakke' sexe sterk
te maken. Knol verloor en kreeg
slechts de bronzen medaille achter
Leontien van Moorsel en Petra
Grimbergen. Daarmee stonden de-
zelfde vrouwen op het erepodium
als in 1991, toen de volgorde Grim-
bergen, Knol, Van Moorsel was.
In de tweede ronde, na tien kilome-
ter, begon Grimbergen de strijd.

Knol reageerde op de eenzame
vluchtster, kreeg Dijkstra en even
later ook Van Moorsel aan haar
wiel. Grimbergen nam een minuut-
je, bijna twee zelfs. Knol, geteisterd
door herhaalde plaagstoten van
Dijkstra en Van Moorsel, haakte in
de voorlaatste ronde af, een paar
minuten na Dijkstra.

Van Moorsel ging alleen door, werk-
te in anderhalve ronde van bijna ne-
gen kilometer een achterstand van
een en driekwart minuut weg en liet
Grimbergen vervolgens staan. „De
sterkste heeft gewonnen," consta-
teerde de onttroonde kampioene.

wielerstrijd in cijfers
.k_,__ °P de weg in Meerssen. Beroeps-

-23n ers: '■ Tr'Stan Hoffman (Groenlo)
2 "y km in 5.52.00 (gem. 39,222 km/u),
l (l^ an Siemons op 1.01, 3. Breukink£*" 4. Vink 1.29, 5. Suykerbuyk, 6. Van
fyi'mout, 7. De Koning 3.41, 8. Nijdam,
l'jv*n den Akker 5.10, 10. Manders 5.50,
V Bouwmans 5.51, 12. Maassen, 13.
Fc '*unisse. 14. Kokkelkoren, 15. Den
y^Kker, 16. Danny Nelissen 5.59, 17.
l9""]Orsouw 6.02, 18. Cornelisse 10.12,
t^' MeijSi 20. en laatste van de 65 gestar-enners Wijnands.

(h°uWen: 1. Leontien van Moorsel
C. kel)' 87'7 km in 2.21.24, 37,213
\ 7 1», 2. Grimbergen 0.20, 3. Knol 2.54,
ij **nie Dijkstra 2.57, 5. Schop 3.57, 6.
V^ln _a, 7. De Rooij, 8. Hillenga 4.00, 9.Cj" nde Elzen 4.02, 10. Beks (Wouw) 4.04.

start: 93 dames, 37 geklasseerd.

ê

2Q?»teurs: 1. Rob Compas (Venhuizen)
*__tkm in 504-37' 40,063 km/u, 2. Erik
°k ' 3- Voskamp, 4. Den Braber,
Qw"' 5-Kras 0.18, 6. Reesink, 7. Richardlo°«nendaal, 8. De Poel, 9. Wolfkamp,
K Ruud Poels, 11. Thebes, 12. Arthur
Ij/nhout 0.30, 13. Kil 0.35, 14. Knaven
U*' 15. Van Bon 2.57, 16. Godert dety^w, 17. Rutte 2.59, 18. 80l 3.03, 19.
Oag 3.07, 20. Boven 4.11, 21. Mareïj*5.30, 27. Max van heeswijk 6.17, 36.

_>!?e Bok (titelverdediger) z.t, 41. Mar-
■_ ~la Haye 2102' 43-f lavianoPasqui-

' Gestart 158 man, 65 geklasseerd.

Buitenlandse profkampioenschappen.
Zwitserland: 1. Wegmüller 224 km
5.46.00, 2. Machler 3.48, 3. Zberg 6.41.
Duitsland: 1. Trumheller 224 km
5.49.00, 2. Aldag 0.29, 3. Hundertmarck,
4. Henn 0.48, 5. Heppner 2.38, 6. Matt-
wew. België (in Peer): 1. Museeuw 252,7
km 5.43.00, 2. Capiot, 3. De Vos, 4. Heyn-
derickx, 5. Moreels, 6. Edwig van Hooy-
donck, 7. Vermote, 8. Huyghe, 9. Didier
Priem, 10. Emonds. Frankrijk: 1. Le-
blanc 249,9 km 6.29.25, 2. Marie 0.26, 3.
Colotti 0.35, 4. Fignon, 5. Dojwa, 6. Vi-
renque, 7. Rué 0.40, 8. Bourguignon
1.56, 9. Lemarchand, 10. Pichon 2.20.
Spanje: 1. Indurain 247 km 6.58.02, 2.
Unzaga, 3. Hernandez, 4. Mauleon 0.06,
5. Uriarte 0.32, 6. Ruiz Cabestany, 7.
Diaz, 8. Rodriguez, 9. Chozas, 10. Alon-
so. Italië: 1. Giovanetti 246 km 6.40.02,
2. Faresin, 3. Fondriest 0.29, 4. Ballerini,
5. Gotti, 6. Botarelli, 7. Bortolami 0.52,
8. Elli, 9. Roscioli, 10. Di Basco, 13.
Chiappucci, 24. Bugno, 25. Chioccioli.Oostenrijk: 1. Maier 200 km 5.19.00.
Portugal: 1. Mota 216 km 2.56.59, 2. Sil-
va 0.55, 3. Abreu, 4. Mendes 1.04, 5. Pe-
reira.

Ronde van Horst, amateurs (45 ver-
trekkers): 1. P. van Gestel (Dommelen)
85 km in 1.56.40; 2. P. Jilisen; 3. A. van
Hattem; 4. E. Raats; 5. M. Enbersen- 6
B. Thoolen; 7. R. Hendrikx; 8. L. Lins-
sen; 9. H. Rouw; 10. H. van de Munck-hof; 11. A. van Mulken; 12. C. van der
Sluis; 13. W. Berns; 14. R. Kuhlmann;
15. M. Leenders op 1 ronde; 16. M. Strij-

Bosch; 17.R. Übben; 18. M. Stobbelaar;
19. P. Adriaans; 20. P. Knarren. Leidt.,
sprijs: Arno van Hattem. Junioren: 1. A.
van Zandbeek (Heeswijk/Dinther) 60
km in 1.22.25; 2. N. van Venrooy; 3. N.
Hamers; 4. B. Porsius; 5. J. Linders; 6.
S. van Haandel; 7. M. Bouwmans; 8. R.
van Dorst; 9. I. Peeters; 10. F. de Vries;
11. F. van der Sluis; 12. S. Lotz; 13. R.

Könnissen; 14. R. van der Borgh; 15. A.
Vos; 16. B. Wolfs; 17. R. Schepens; 18.
F. Caris; 19. L. van Anrooy; 20. R. El-
frink. Leidersprijs: A. van Zandbeek.
NWB-Rog Toer, Weert, eerste etappe:
1. M. Grifnee 12.11.25; 2. J. Steyvers; 3.
Th. Vriens; 4. L. Didderen; 5. J. van Seg-
gelen; 6. I. Behrendt; 7. K. Wouters; 8.
J. Tiffe; 9. T Schunck; lü. B. Smits. 2e
etappe: 1. T. Vriens 2.27.21; 2. M. Fooy;
3. P. Brentjens; 4. G. Hermans; 5. I. Vel-
ter; 6. E. Geuyen; 7. F, van Bakel; 8. E.
Dassen; 9. N, Grifnee; 10. H. Hendrikx.3e etapper: 1. K. Langmans 2.09.30; 2.T. Huls; 3. J. Neevel; 4. L. Didderen- 5
M. Delooge; 6.T. Funck; 7. G. Kramer;
8. J. Übachs; 9. K. Wouters; 10. M. Grif-
nee. 4e etappe: 1. M. Grifnee 2.49.50; 2.
I. Behrendt; 3. J. Steyvers; 4. J. Heuvel;
5. T. Funck; 6. J. van de Bergh; 7. H vanSchantecijl; 8. N. Stoffels; 9. N. Kloos-
terman; 10. M. Cockx. Eindklassement'
1. M. Grifnee 7.13.21; 2. J. Steyvers
7.13.40; 3. M. Fooy 7.13.57; 4. 1. Behrendt
7.14.02; 5. M. Cockx 7.14.05; 6. R. Ros-
kam; 7. M. Stoffels; 8. J. Neevel; 9. N.
Delogge; 10. E. Hilkens; 11. M. van Ris-
wick; 12. T. Hillen; 13.R. Kramer; 14. F.
van Bakel; 15. T. Funck.

sport

Limburgse amateurs in bijrol-Nationale selectie domineert

Rob Compas op goede koers
Vononze correspondent

RAYMOND KERCKHOFFS

- Degenen die steeds klaagliederen over bonds-
°ach Piet Kuys zongen, veranderden zaterdag van toon en lie-

"^ï lofliederen over de nationale selectie horen. Met Rob Com-
j jps,Erik Dekker en Bart Voskamp in die volgorde op het po-

'um was het succes van de oranjebrigade compleet. „Ben ik
i atl nu ineens een topcoach?", vroeg Kuys verbaasd na afloop

r atl de persconferentie. „De wetten in de topsport zijn nu een-

val zo streng dat alleen prestaties tellen. De goede wedstrij-
' sf 11 eWÜ e afgel°Pen drie jaar hebben geleverd werden

£eds overschaduwd door teleurstellende wereldkampioen-

_
.gappen. Vandaar ben ik echt wel blij met dit resultaat," al-: %s Kuys., * jvasniet alleen de uitslag die deht van de oranjebrigade toonde,

' - de wedstrijd werd voor een
3 rSroot deel door de renners van
iSd

s beheest. Als met een kaart-
' So de ploeg steeds met een'i Brfere troef tevoorschijn. Leon van

i{ 3. Anton Tak, Rob Compas, Ri-
< -!^ Groenendaal, Bart Voskamp
ide 'k Dekker kozen in die volgor-. ft^ecis het hazenpad in de laatste

j, kllometer.
( t ys: „Voor de wedstrijd had ik dety"ners duidelijk gemaakt dat zij de

zwaar moesten maken. Ik;.: g Qit Nederlands kampioenschap
t lt) aerale voor de Olmpische Spelen. ner arcel°na- Daar krijgen de ren-
i bo/ een zware wedstrijd voor dei dus moeten ze op het NK
f |,*r eens aantonen dat ze dat aan-

st- en- Met de tropische weersom--0 eden in het Limburgse
1' (ja was ik uitermate tevreden. In
8 tio„Ce^ ona zal net waarschijnlijk
i. 6 Warmer zijn."

I" j0p s voor Piet Kuys in het voorsei-. o o
,n de noodklok luidde, was het: tw Voor de nieuwe Nederlandse

.i J^Pioen Rob Compas uit Venhui-
niet altijd feest. „Verleden jaar

ij£ 'k drie grote koersen, waaron-s jjj de Hel van het Mergelland. Dit"'L. .^ad ik alleen Seraing-Aken-
de a/nS gewonnen. Daarnaast keh-

iVn 0p mÜn werkgebied proble-',. i.ü , verloor mijn baan als boek-
je {j n 11er en raakte daardoor mijn da-
i. .É clinS kwijt. In plaats dat ik
r frii__ mS trainen, werd het juist
j_k r- Kuys heeft mij daarop aan-
udg r°ken. Verder was voor mij ook. _a uitsPraak van Koga-ploegleiderrsen, die mijn kwaliteiten als
JË^enner in twijfel trok, een drijf-
Jur om extra te trainen. Ik wilde
'.

re°htzetten en dat heb ik met
j.^a6 ,?ationale titel toch zeker ge-

" De nationale selectie was zaterdag superieur in het NK voor amateurs. Rob Compas geeft Erik Dekker
en Bart Voskamp het nakijken. Foto: FRITS WIDDERSHOVEN

Vrouwen hoeven niet te plassen
MEERSSEN - De succesvolle bondscoach Piet Hoekstra van de
Nederlandse wielervrouwen is een gewetensvol en professioneel in-gesteld man. Maar toen Hoekstra na het NK in Meerssen ,werd ge-
vraagd wat hij van de afwezigheid van een dopingcontrolevoor vrou-wen vond, antwoordde de ploegleider: „Ach, zon controle is maartijd- en geldverspilling."Maar waarom geen controle? Men, de Com-missieBestrijding Doping (CBD-red), achtte een controle na devrou-
wenkoers niet nodig.

Schaker Tal
overleden

MOSKOU - Oud-wereldkam-
pioen schaken Mikhail Tal is
gisteren in een ziekenhuis in
Moskou overleden. Hij is 55
jaar geworden.Tal was een van
de meest bewonderde groot-
meesters in de historie. Hij
stond bekend om zijn aanval-

lende stijl, die bij veel schakers
tot de-verbeelding sprak. Toen
hij in 1957 eerste werd in het
toernooi om het kampioen-
schap van de Sovjetunie werd
hem een grote toekomst voor-
speld. Die profetie kwam drie
jaar later al uit toen hij zich tot
wereldkampioen mocht kro-
nen door zijn landgenoot Mik-
hail Botwinnik te verslaan. Tal
overleed aan de complicaties
van een zware nieroperatie.

Dood voorzitter werpt
schaduw over concours
Van onze correspondent

TOINE RAMAEKERS

BOCHOLTZ - „We hebben als
leden en bestuur eendrachtig
aan de organisatie van dit jubi-
leum gewerkt en als dagelijks
bestuur hebben we besloten de
wedstrijd toch door te laten
gaan. Natuurlijk in samenspraak
met de familie." Mevrouw Se-
varts, secretaresse van de LRV
De Sportvrienden uit Bocholtz
was nog duidelijk onder de in-
druk. Vijf minuten voor de aan-
vang van het jubileum concours
hippique stierf voorzitter Luc
Vaessen op het wedstrijdterrein.
Beh Boessen had weinig mee ge-

kregen van het dramatische
voorval. Met zijn paarden Royal
Diablo en Royal Dream werd hij
respectievelijk eerste en tweede
in de klasse zwaar. Bij de dres-
suur was het Nijsten die de scep-
ter zwaaide; hij won zowel in de
klasse zwaar 1, als in zwaar 2.

Uitslagen; dressuur; Ring 1 Beginners:
1. M. Snijders met Greoel, 2. P. Sende
metRavel, 3. C. Curfs met Cunno en E.
Laudy met Fokker. Ring 2 Beginners:
1. P. Cruts met Zadok. 2. E. Sevarts met
Falona. 3. R. Nauts met Bolero. Ring 3
Licht 1: 1. W. Goessens met Golden
Ram, 2. A. Nelissen met Fanatic, 3. S.
Meertens met Eldorado. Ring 4 Midden
1: 1. N. v. Mourik met Faron, 2. H. Nelis-
sen met Love You, 3. R. Hambuckers
met Cazaan H. Ring la Beginners: 1.R.
Hambuckers met Fur Elise, 2. F. Hen-
driks met Galanto. 3. I. Weyers met Hu-

ranta. Ring 2a Licht 1: 1. D. Huppener
met Goliath, 2. T. Vallinga met Gentle-
man, 3. M. Hornesch met Gladnes F.
Ring 3a Licht 2: I.R. Roelofsen met Fu-
riosa, 2. R. Vleeming met Epifaan, 3. D.
Kicken met Patron. Ring 4a Midden 2;
1. A. Erkens met First. Lady, 2. A. Hen-
driks met Elmorintho. Ring 4a Zwaar 1:
1. J. Nijsten met Mr Freedom, 2. M.

Knoors met Delvin, 3. W. Voorspuy met
Beauty Boy. Zwaar 2: 1. J. Nijsten met
Duval.
Springen Beginners: 1. K. Kapel met
Fahrenheit, 2. D. Janssen met Colette,
3. N. Peelen met Elegaat. Licht: 1. N.
Nelissen met Chamaraan, 2. R. Beckers
met Max, 3. J. Jorissen met Garantus.
Midden: 1. A. v. Cleef met Übelinda, 2.
J. Bogers met SCS Emigrant, 3. W. He-
ber metPommery. Zwaar: 1. B. Boessen
met Royal Diablo, 2. B. Boessen met
Royal Dream, 3. P. Houtvast met Boy.
Speel Uw Spel: 1. T v. Wersch met Zi-
cor W, 2. P. Houtvast met Tiger, 3. J.
Dingelstad met David.

Museeuw geeft
Capiot het
nakijken

HEERLEN - Het Belgisch
kampioenschap, dat gisteren
in Peer werd verreden, draaide
uit op een massasprint tussen
vierendertig man. Johan Mu-
seeuw was hierin de snelste.
Hij gaf Johan Capiot en Johan
Devos het nakijken.
Overigens heeft de strijd om de
nationale wegtitel voor profes-
sionals niet alleen in Neder-
land een verrassende ontkno-
ping gekregen. Het Duitse
kampioenschap ging naar de
negentienjarige Heinrich
Trummheller, een 19=jarige
ex-Georgiër.
In andere landen veroverden"
renners met een grotere repu-
tatie de nationaletrui, zoals In-
durain (Spanje), Leblanc
(Frankrijk), Wegmüller (Zwit-
serland) en Maier (Oosenrijk).
Giovannetti werd op Sardinië
Italiaans kampioen na een
sprintduel met Faresin. Fon-
driest eindigde als derde.

Equipe voor
Barcelona

nog niet rond
MEERSSEN - De amateurwieler-
ploeg voor Barcelona is nog niet
rond. Zeker van de olympische
wegwedstrijd is Erik Dekker. De
twee andere renners worden later
aangewezen. Het team voor de 100
km ploegentijdrit bestaat uit Bart
Voskamp, Jaap ten Kortenaar, John
den Braber, Pelle Kil en Jos Wolf-
kamp; één van de vijf zal afvallen.
Voor de ploegachtervolging zijn ge-
selecteerd Marcel Beumer, Niels
van der Steen, Erik Cent, Gerben
Broeren en Bart Veldkamp. Ook
hier moet één renner nog afvallen.
Op de individuele achtervolging
rijdt Servais Knaven en in de klas-
sementswedstrijd Leon van Bon.
Het olympisch wegtrio van de da-
mes bestaat uit Monique Knol, Pe-
tra Grimbergen en Leontien van
Moorsel, die ook start op de pour-
suite. Ingrid Haringa rijdt de baan-
sprint.

Franse ploegen
samengesteld

AVIZE - Na afloop van het kam-
pioenschap van Frankrijk in Avize
werden de drie Franse ploegen voor
de Tour de France samengesteld.
Castorama: Luc Leblanc, Dominique Ar-
nould, Jean-Claude Bagot. Thierry Bour-
guignon, Jacky Durand. Yvon Ledanois.
Thierry Marie, Jean-Cyril Robin en GeraM
Rué.
RMO: Charly Mottet, Eric Caritoux, Thierry
Laurent, Pascal Lino, Chnstophe Manin,
Ronan Pensee, Dante Rezze, Marcel Wust
Kandidaat voor de laatste plaats: Jean-Phi-
lippe Dojwa, Frederic Vichot en Mauro Ri-
beiro.
Z: Greg LeMond, Eric Boyer, Thierry Cla-
veyrolat, Jean-Claude Colotti, Bruno Cor-
nillet, Gilbert Duclos-Lassalle. Atle KTvals-
voll, Francois Lemarchand en Jerome'Si-
mon.

Frans Maassen bleef .steken op twaalfde plaats

'Ik kon niet echt in
de wedstrijd komen'

Van onze verslaggeve

MEERSSEN - Van de zes
Limburgse profs in het natio-
naal wegkampioenschap,
waarvoor Alain Strouken te
elfder ure verstek moest laten
gaan, bereikten vier het eind-
punt. Ereplaatsen bleven ach-
terwege. Frans Maassen kwam
als bestgeklasseerde van het
kwartet op de twaalfde plaats.

„Ik kon geen moment echt in de
wedstrijd komen", zei hij. „Welis-
waar speelde de rivaliteit een grote
rol, maar ik voelde bij alle acties,
die in dit kader ondernomen wer-
den, dat ik niet op mijn best was.

Het was ook een heel rare koers.
Bergop werd er vaak keihard gede-
marreerd. In deafdalingen bleef het

tempo in de meeste ronden laag.
Het kijken naar elkaar overheerste,
ook bij de vele keren als het veld
verbrokkelde."

De mededeling van zijn ploegleider
Jan Raas, dat er geen nieuwe geld-
schieter is gevonden om volgend
jaar de Buckler-ploeg over te ne-
men, was geen verrassing meer
voor Frans Maassen. Hij heeft intus-
sen diverse aanbiedingen. Onder
meer ook Jan Gisbers toont interes-
se om de renner uit Ittervoort naar
een nieuw te formeren ploeg mee te
nemen.

Danny Nelissen kwam gisteren als
tweede Limburger op de zestiende
plaats terecht. De Sittardse ploeg-
makker van Erik Breukink bleef
practisch de hele koers in de buurt
van erkende toppers als Maassen,
Theunissen en Bouwmans.

Ad Wijnands en Raymond Meijs
konden een ronde vroeger dan de
andere overgeblevenen afsprinten.
Wijnands: „Was dat even een
vreemde koers. De ene keer werd 20
kilometer per uur gereden; even la-
ter lag het moyenne op zestig kilo-
meter. De koplopers deden het be-
ter. Zij bleven constant doorrijden.
Ik had overigens een beetje last van
verkoudheid, maar mijn Tourdeel-
name komt hierdoor geenszins in
gevaar." Raymond Merjs zei: „Ik
heb mij door mij aanwezigheid in
de vroeg ontstane kopgroep toch
duidelijk getoond, dacht ik. Nader-
hand kon ik in detweede groep ook
nog lang standhouden. Een paar
ronden voor het einde ging daaren-
tegen het licht uit."

Patrick Strouken en Rob Mulders
(hij was de initiatiefnemer van de
vroege ontsnapping) verdwenen
vroegtijdig uit koers. Titelverdedi-
ger Steven Rooks deed dat ook, na
amper 80 kilometer. „Geblesseerd",
meldde hij later. Een ontsteking in
de pees, waardoor hij de Midi Libre
ook niet voltooide. De kopman van
Raas wilde' geen overbodig risico
nemen met het oog op de Ronde
van Frankrijk. Vandaagmeldt hrj
zich weer bij de fysiotherapeut.

" Zij sloten gisteren op deLange Raarberg de rij. Links Ray-
mond Meijs, rechts Ad Wijnands. Vijfenveertig andere profs
hadden toen al destrijd gestaakt. Foto: FRITS WIDDERSHOVEN
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Rivaliteit
Overigens viel niet daarmee het ver-
rassend koersverloop te verklaren.
Veel meer had het te maken met de
rivaliteit tussen de groten én - voor-
al - de onzekerheid waar het de
werkgelegenheid voor volgend jaar
betreft. Het ieder voor zich en god
voor ons allen-gevoel liep dwars
door de merkenbelangen, ook al
was menige ploeg daadwerkelijk
betrokken bij de supervroege ont-
snapping waaruit de nieuwe kam-
pioen te voorschijn zou komen.

Zuiderwijk, Mulders (beiden Buc-
kler), Verhoeven (PDM) en Meijs
(Tulip) waren echter na ruim hon-
derd kilometer door hun beste
krachten heen toen Hoffman en
Vink demarreerden. Jan Siemons
daarentegen deed het in het ver-
brokkelde veld achter duo koplo-
pers daarentegen veel beter. Nadat
Breukink zich eindelijk van zijn
kwelgeesten Maassen, Bouwmans
en Theunisse had ontdaan en op
zoek toog naar de overwinning, was
de aanwezigheid van Siemons van
het grootste belang. Het afstop-
pingswerk werd volgens de regels
der kunst gedaan.

Breukink: „Vanaf het prille begin
was ik al tot achtervolgen gedwon-
gen. Niet alleen ik, want het peloton
ging herhaaldelijk in stukken.
Soms leek het wel een amateur-
koers. Nu eens reed ik een groep op
twee minuten van de kop; daarna
was de marge weer drie of vier mi-
nuten, om vervolgens weer gehal-
veerd te worden. Het was demarre-
ren en weer achter mekaar aan rij-
den. G«en sprake van organisatie,
in geen enkele ploeg, uitgezonderd
TVM."
De nieuwekampioen, Tristan Hoff-
man, wist bij voorbaat, dat hij als
eerstejaarsprof niet voor de Ronde
van Frankrijk aangewezen zou wor-
den. „Ik heb in de eerste maanden
van mijn profbestaan al veel gere-
den", zei hij. „Wanneer je dan je eer-
ste overwinning behaalt in het Ne-
derlands kampioenschap, heb je al-
le reden om gelukkig te zijn. Weet
je, dat ik pas op mijn zeventiende
begon te koersen? Een vriend haal-
de mij hiertoe over. Voor die tijd
deed ik weliswaar aan voetbal en
andere sporten, maar ik dronk toch
ook al menig pilsje. Dat is er sinds-
dien niet meer bij. Wel heb ik tot
mijn overstap naar de profs een vas-
te werkkring gehad als manusje van
alles in een confectiebedrijf. Alleen

wanneer ik naar een meerdaagse
wedstrijd moest kreeg ik vrijaf."
Na zijn juniorenperiode werd Tris-
tan Hoffman amateur. Het ging niet
onaardig en hij kwam in de Ronde
van Mexico terecht. Daar was ook
de huidige PR-officer van TVM,
Piet Liebregts. Hij was gechar-
meerd van Hoffmans rijden. 'Je
moet prof worden', zei Liebregts.

Hoffman: „Ik zei: 'Rustig aan, zo ver
ben ik nog lang niet. Liebregts
heeft mijn verdere loopbaan ge-
volgd en toen ik vorig jaar in de
Koga Miyata-ploeg een tiental over-
winningen in de wacht sleepte, on-
der andere de Teleflex Toer en de
Ronde van Overijssel, was mijn
overstap beklonken."

Fooitje
De Engelsman heeft met ingang
van dit seizoen de organisatie
van alle belangrijke wegraces
naar zich toe getrokken, de over-
koepelende motorsportbond
(FIM) met een fooitje afge-
scheept en kan nu min of meer

doen en laten wat hij wil. Waar
hij eigenlijk naar toe wil, is het
afschaffen van zowel de zijspan-
nen als de 125 cc-klasse. Door-
gaan met alleen de 250 en 500 cc
levert een aantal grote voordelen
op: geen vervoersproblemen
meer en die twee groepen zijn
gemakkelijk in de hand te hou-
den. De eerste maatregelen zijn
er dan ook op gericht de zijspan-
nen weg te houden. Met ingang
van dit jaar mogen coureurs uit
die klasse niet meer in het ren-
nerskwartier komen. De renners
krijgen geen geld meer en moe-
ten zichzelf bedruipen. Zaterdag
werd Jos Vaessen, voorzitter van
de FIM, tijdens een bijeenkomst
op het maije geroepen en het re-
sultaat was dat de zijspancou-
reurs 50.000 dollar kregen. Een
schijntje, dat echter perfect past
in de filosofie van Ecclestone en
consorten; net teveel om dood te
gaan, maar ook te weinig om
door te leven.

Resultaat was dat de Brit Brind-
ley zaterdag een bord op zijn
motor had gezet met als op-
schrift 'Te koop, dankzij Mr.
Vaessen en Mr. Ecclestone'. Een
cynische tekst die echter de si-
tuatie goed weergeeft. De meeste
zijspancoureurs staat het water
tot aan de lippen. Sommigen
hebben zelfs bijna geen geld
meer de toch onontbeerlijke
benzine te kopen. Streuer en Bi-
land hebben daar geen proble-
men mee, ze zijn weliswaar con-
currenten maar maken deel uit

van hetzelfde 'Hollywood-team'.
Het zoveelste sigarettenmerk,
gericht op Oost-Europa overi-
gens waar Amerikaanse namen
het tegenwoordig altijd goed
doen, dat zich nadrukkelijk ma-
nifesteert in de motorwereld.
Streuer liet de beste kans op zij-
spanpromotie in Assen lelijk lig-
gen. Al direct na de start was hij
vrijwel kansloos voor een over-
winningen bleef dan ook steken
op een teleurstellende vierde
plaats. Dat Biland de race won,
was alleen een troost voor de
Hollywood PR-mensen.

De leukste strijd wordt de laatste
tijd echter uitgevochten in de
125 cc. Hans Spaan is al jaren de
Nederlandse corifee in die klas-
se. Won verscheidene races en
was jarenlang met kop en schou-
ders de beste Nederlander. De
Castricummer kreeg vorig jaar
een fabriekscontract brj het Itali-
aanse Aprilia. Kostje gekocht,
dacht Spaan, omdat je als fa-
brieksrfjder nu eenmaal altijd
het allerbesteen dus snelste ma-
teriaal krijgt. Niets was minder
waar; Spaan belandde dit sei-
zoen uitsluitend in de grijze mid-
denmoot.

Vrijdag veroverde hh een min of
meer beschamende twintigste
startplaats en Spaan wist na af-
loop in zijn camper niet meer
waar hij kijken moest. „Dat ding
trekt gewoon niet," luchtte hij
zijn frustratie en begon hy zijn
haast traditionele klaagzang.
„Hier word je toch helemaal gek
van. Het motorblok is van de
week weer naar de fabriek ge-
weest en ze hebben er wel wat
aan veranderd, maar hij loopt er
dus geen kilometer harder door."
Over oorzaken die misschien bij
hemzelf liggen, wenste hij geen
woord te horen. En trok er ook
een gezicht bij, waaruit duidelijk
bleek dat daarover verder vragen
tot grote problemen zou leiden.

Concurrentie
Spaan is inmiddels 32 en er is al
meerdere keren gesuggereerd
dat de Castrimcummer te oud is
geworden voor het vak. De let-
terlijk aanstormende jeugd durft
meer risico's te nemen, zo fluis-
teren insiders. Spaan rijdt nog
net zo hard als vorige jaren, al-
leen de concurrentie lijkt meer

gas te geven. Een veronderstel-
ling die versterkt wordt door het
feit dat zijn teamgenoten Gra-
migni en Casanova wel voorin
rijden en af en toe winnen. Op
hetzelfde materiaal, zo bezweert
de teamleiding. Het team van
Spaan heeft nu weer bedacht dat
het misschien wel aan de benzi-
ne ligt die men contractueel ver-
plicht is te gebruiken.
De laatste maanden wordt er re-
gelmatig zout in de wond ge-
strooid van Spaan. Voornamelijk
door de successen van Loek Bo-
delier. Successen die er voor ge-
zorgd hebben dat hij opgewaar-
deerd is naar deA-categorie, iets
dat hem automatisch enkele dui-
zenden guldens meer aan start-
en prijzengeld oplevert. De
nieuwkomer uit Rosmalen ver-
baast vriend en vijand. En wordt
regelmatig de beste Nederlander
in de 125 cc. lets dat bij Spaan
kwaad bloed zet. Vooral ook nog
eens omdat Bodelier niet op spe-
ciaal materiaal rijdt, maar op een

gewone produktiemotor. „Ik heb
voor Assen nog wel bij Honda
gevraagd of ik iets speciaals kon
krijgen," vertelde Bodelier na
zijn training. „Tenslotte wil je
hier echt goed voor de dag ko-
men. Het is helaas niet gelukt."
Het leek niet al teveel uit te ma-
ken. Bodelier mocht op de der-
tiende plaats starten, Spaan
moest dus op de twintigste plek
beginnen.

Het wordt voor Spaan allemaal
nog ongustiger in de race als Bo-
delier als een speer van start
gaat. Spaan rijdt de hele race
rond de twintigste plaats, Bode-
lier als dertiende. De laatste tien
minuten moet de nieuwkomer
steeds meer inleveren. In de laat-
ste ronde volgt de climax van de
al dan niet sportieve rivaliteit.
Het publiek veert overeind;
ineens ligt Spaan op de grond en
Bodelier komt dol juichend over
de streep als dertiende. Spaan fi-
nisht uiteindelijk als twintigste,

de plaats waarop hij ook begon-
nen is.

Later blijkt dat er het een en an-
der is voorgevallen. De achter-
kant van de motorfiets van Bo-
delier is beschadigd, net als zijn
velg. Spaan geeft na afloop haast
onderkoeld commentaar: „Ik
wilde in de laatste bocht er nog
net voorbij en remde laat, eigen-
lijkte laat. Ik had dehele tijd als
eerste van een groepje gereden
en wilde ook zo finishen, van-
daar." Om er mompelend en be-
paald niet overtuigend aan toe te
voegen: „Die actie had niets te
maken met het feit dat ik Bode-
lier wilde passeren en zo eerste
Nederlander wilde worden. Maar
als hij in de laatste twee ronden
zoveel terugzakt doet hij iets
toch niet goed."

De druiven waren dusbehoorlijk
zuur. Net als bij Bodelier overi-
gens, die na eerst een reclamepet
opgezet te hebben, haast over-

dreven neutraal voor de NU
zijn verhaal houdt. Als de came-
ra weg is komt er een andereve
sic uit: „Wat Spaan deed ga*

werkelijk te ver. Hij krijgt na
tuurlijk al het hele seizoen klaP.
pen om zijn oren van me en d
frustreert. Ik zag hem in de laa
ste bocht komen. Hij wilde er
graag langs, dat hij drie man
gelijk probeerde te Passe«Ltmaar ik gooide het gat dicht. W.
hij wilde kon helemaal niet.
werd door zijn eigen actie aIf=v
straft. Het scheelde voor mi) °°niet veel, ik moest ook het g
door, maar ik dacht echt
noods gaan we samen plat, m
hier kom je niet langs." "^. eefbijtend aan toe te voegen: „«
mij zon fiets als die van Spa 'dan sta ik toch echt bij de e

t
sten." Een mogelijkheid die
helemaal denkbeeldig is; SP "_

wil van zijn contract af bij f^je
lia en Bodelier is al hevig .Jl?eii.
slag met een aantal fabrieK

Onder andere Aprilia

het weekeinde van...

de TT in Assen
DOOR BERT GROOTHAND

ASSEN - Het publiek is overwegend in zwart leer gekleed.
De TT in Assen is een jaarlijks terugkerend toneel van ver-
broedering. Motormuizen uit voornamelijk Nederland en
Duitsland maken van de TT veelal een reünie van een lan-
ge nacht en een vermoeiende dag. Overgoten met hon-
derdduizenden liters bier. Ondanks de aanwezigheid vanzon kleine 150.000 bezoekers komt het de laatste jaren
nauwelijks meer tot onregelmatigheden. Niet echt tenmin-
ste, want na een lange nacht met alcohol wil er natuurlijk
nog wel eens een klapje vallen. Maar rellen zoals de Nacht
van Assen vroeger gegarandeerd opleverde, zijn er niet
meer. De onregelmatigheden worden, zeker dit jaar, uitge-
vochten op en rond het circuit. Door de coureurs en de of-
ficials. De rivaliteit is echter niet uitsluitend sportief ge-
richt, daarvoor gaat er te veel geld om in het wereldje. De
belangen zijn soms te groot om alles helemaal eerlijk te la-
ten verlopen.

De zijspannen mochten zich af-
gelopen zaterdag verheugen in
de belangstelling van het Belgi-
sche schoonheids- en mediawon-
der Goedele Liekens. Niet meer
dan een oogverblindende pleis-
ter op de wonde, omdat de zij-
spanklasse over niet al te lange
tijd vermoedelijk niet meer zal
bestaan. Uitgehongerd, wegge-
treiterd, afgedankt door de heren
Vaessen en Ecclestone. De op-
schriften van de speciaal ge-
maakte t-shirts van honderden
toeschouwers geven de stem-
ming goed weer: fuck Ecclesto-
ne. Vooral in Assen zijn de zij-
spannen enorm populair, niet in
de laatste plaats door de succes-
sen van Egbert Streuer. Helaas is
dat zo ongeveer de enige race
waar de toeschouwers ook voor
de traditionele uitsmijter van de
dag blijven zitten. In vrijwel alle
andere landen verdwijnt het pu-
bliek op het moment dat de zij-
spannen in de baan komen. Pu-
blicitair onaantrekkelijk met an-
dere woorden. En publiciteit,
met het daaraan verbonden geld,
is nu weer het enige dat in de
ogen van Bernie Ecclestone be-
langrijk is.

" Hans Spaan vliegt door de lucht na zijn onverantwoorde inhaalactie. Petrucciani (22) kan zijn weg vervolgen,
Bodelier is alverder weg. Foto: ANP

sport

Tristan Hoffman kwam in Zweden en Italië op temperatuur

'Voorbereiding was perfect'
DOOR WIEL VERHEESEN

MEERSSEN - Het was drie uur in de nacht van donderdag
op vrijdag, toen Tristan Hoffman in bed stapte. Allerminst een
tijdstip waarop een professional zich te ruste begeeft, zeker
niet, wanneer een paar etmalen later een wedstrijd over 230
kilometer om het Nederlands kampioenschap wacht. Toch
sprak Hoffman gisteren in Meerssen, waar hij de vaderlandse
wielerelite voor schut had gezegd, van 'een perfecte voorberei-
ding. Daarmee bedoelde hij overigens de etappewedstrijden
waarin hij tijdens de voorbije weken, in de aanloop naar de ti-
telstrijd, had deelgenomen. De Ronde van Zweden behoorde
daartoe, evenals de Ronde van Apulië in Italië.
In zijn eerste profjaar was Hoffman
trouwens vaak present in meer-
daagse wedstrijden. Meestal bereik-
te hij ook de eindstreep en zo nu en
dan pikte hij in het gevecht om de
dagprijzen een graantje mee, al
bleef hij tot gisteren zonder over-
winning.

„Het feit, dat ik donderdag zo laat in
bed kwam had te maken met de
Ronde van Apulië", zei Hoffman.
„Met een aantal ploegmakkers was
ik na afloop van de slotetappe te-
ruggekeerd uit Italië. Voordat ik
van het vliegveld thuis was in de
Achterhoek was het middernachte-
lijk uur voorbij. Geen nood hoor. Ik
heb vrijdag lekker uitgeslapen,
trainde 's middags nog een paar uur
ontspannen en vertrok zaterdag
naar het hotel nabij Maastricht,
waar wij met TVM logeerden."
Bij de start van de vijfenzestig deel-
nemers, gistermiddag in Meerssen,
was Tristan Hoffman een van de ze-
ven TVM-renners. Nummer acht,
Mare Siemons, ontbrak als gevolg
van een sleutelbeenbreuk in Zwe-
den. Qua mankracht waren Buc-
kler, PDM (ieder met twaalf ren-
ners) en Panasonic (acht man) beter
vertegenwoordigd. Tulip moest het
met slechts vijf man zien te klaren,
Elro met vier. De rest was versnip-
perd.

" Erik Breukink (links)
kon bewaker Jan Sie-
mons niet kwijtraken in
de achtervolging op
diens ploegmakker en
nieuwe Nederlandse
kampioen Tristan Hoff-
man.
Foto: HARRY BEUGELS

Siemons completeert
Tourploeg van TVM

MEERSSEN - Jan Siemons ver-
diende gisteren tijdens de nationale
kampioenschappen de laatste
plaats in de TVM-Tourploeg van
Cees Priem. Eerder wees de Zeeuw-
se ploegleider al acht renners aan.
De formatie die zaterdag in San Se-
bastian aan de start verschijnt, ziet
als volgt uit: Capiot, Harmeling, Ko-
nychev, Millar, Theunisse, Siemons,
Wijnands en het Deense duo Skib-
by en Meinert-Nielsen.
Buckler - Jan Raas twijfelt nog
over de samenstelling van zijn Buc-
klerploeg voor deRonde van Frank-
rijk. Hoewel hij had aangekondigd
na het Nederlands kampioenschap
zijn Tourploeg bekend te maken,
heeft hij diebeslissing tot maandag-

morgen uitgesteld. Zeven renners
zijn al zeker van deelneming. Van-
deraerden, Van Hooydonck, Maas-
sen, Nijdam, Rooks, Solleveld en
De Vries. Voor de overige twee
plaatsen komen de Belgen Mario de
Clercq en Segers, alsmede Veen-
stra, Mulders en Poels in aanmer-
king. „Geen van allen heeft zich in
het NK onderscheiden. Daarom wil
ik eerst nog een nachtje slapen;

voordat ik de knoop doorhak", ver-
klaarde Raas in Meerssen. Hij zou
ook nog overwegen Martin Kokkel-
koren mee te nemen naar La Gran-
de Boucle.
PDM - Jean-Paul van Poppel is
nog een twijfelgeval voor de Tour.
De sprinter uit de ploeg van Jan
Gisbers verliet tijdens het NK in
Meerssen na tachtig kilometer de
wedstrijd, tegelijk overigens met

Rooks. Van Poppel kampt al &*L
tijd met een spierontsteking in p.linker bovenbeen. Die kwaal no
te hem ook tot het voortijdig ve 1
ten van de Ronde van Zwitser!3.
Indien vandaag tijdens de me^ij)it
keuring van de PDM-ploeg w»
dat Van Poppel niet honderd Pf
cent fit is, wordt hij vervangen °Raab of Jakobs. ait
De Tourploeg van Gisbers: t
Aert, Alcala, Boden, Breukink.
Bakker, Earley, Kummer, Maier
Van Poppel of Raab of Jakobs- ~Panasonic - Het Tour-negental
Panasonic bestaat uit Bouvvfl»a
Fondriest, Ekipiov, Nulens, .J
Lancker, Sergeant, Wilfried N
sen, Ludwig en Zhdanov.

Spaarpot PDM
aan diggelen

MEERSSEN - De renners A,
PDM is een lucratief spraarvarke*|l
tje ontnomen. Tot ieders verbazi"
heeft de nieuwe manager van *ploeg, Ad Simonis, de premiere?
ling ingetrokken. Renner Gert J|
kobs: „Dat was toch een altijd #*
heel aardig potje, daar korv_ e *'leuke vakantie van betalen."
De extra gelden konden worf!t
verdiend met overwinningen. "
prestigieuzer de triomf, des te hol
was de premie. Nico Verhoeven
als een van de ploegoudsten,
van plan zich neer te leggen bÜ ?
besluit van manager Simonis. »'nancieel heb ik begrepen gaat« jjniet zo goed met Philips (PDM
een dochter van deze multination
red.), maar het is natuurlijk nietn
jes. Er wordt ons gewoon geld o"\
houden waar we recht op hebbe^Feit is echter wel, dat 'het spaar**-
kentje' niet contractueel is vas _■ j
legd.

Solist Zanoli
aan de kant

MEERSSEN - Michel Zanoli sWjj
niet in de Ronde van Frankrijk- ,
Nederlander verkwanselde "f'kandidatuur door zijn solistisch b
drag binnen de Motorolaplo^ Iwaarvan Hennie Kuiper een van , ]
ploegleiders is. De 24-jarige Za" .
paste zich volgens de leiding pK
voldoende aan bij de ploegdisc'P
ne. ie j„Hij is zoals vele sprinters noga*
genzinnig, ik heb hem meerdere 1
ren gewaarschuwd, maar tocrJ,-: 1
hij te vaak zijn eigen weg- *[jsl
geen slechte jongen, alleen te so
tisch in bepaalde gevallen. In s
seriand had hij de kans zich als J
een plaats te verwerven, ro. 3!^stapte voortijdig af, nadat hij * J
keer als tweede was gefinisht <'dus Kuiper. ..,^f
Zanoli behoorde gisteren too
het NK in Meersen tot de 45 ope
vers. Gedemotiveerd en tele1-i i

steld verliet hij na 100 km de *
strijd. .
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