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Steeds meer
epidemieën in
ex-Sovietunie
j^OSKOU - In Rusland en in«ere voormalige republieken
J~\ de Sovjetunie neemt hetntal epidemische ziekten alar-

erend toe. Alleen al in augus-
sen stlerven in Rusland 21 men-
da aa^ cn°lera- terwijl er meer
r "vijfhonderd besmet zijn ge-
reld ' *"*e autoriteiten en de We-
m^ Gezondheids Organisatie
va ?^ vrezen ook uitbarstingen
** difterie, tbc en tyfus,

in h is ook al geconstateerd
Mo w nal:)uri8e Tsjetsjenië en in

OD]°maamste oorzaak voor het
het u. en van ePidemieën die in
So esten en in de voormalige
co_.etUme zo S°ecl a^s onder
me role waren- is het totaal
sche.Storten van net (sociansti-
Zor

systeem van gezondheids-
en S Gnderbetaling doet artsen
re verpleegkundigen naar ande-
er /oePen vluchten. Voorts is
eir. . ■ aan medicijnen en vac-

Daarbij komt
v=>_ ,een snelle verslechtering

** de hygiëne.

Toenerkrijgt negen
jaarcelstraf voor

moord op peuter
een ? ~ De 14-jarige Eric Smith,
ja^j. merikaanse tiener die vorig
vero ef? kleuter doodde, is dinsdag

Cld weBens moord.
de vj Baf voor de rechter toe dat hij
kee i h_aar oude Derrick Robie de
ren zat dichtgeknepen, een papie-
_^n en een plastic zakje in
hoofy °nd had gestopt, hem op het
er. (j. ad geslagen met een steen
deljju van de kleuter uitein-
bloi[ verbrijzeld met een rots-

Verge^^°caten van Smith hadden
-n°orr, gep'e't de tiener niet voor
*ou j.. te veroordelen, omdat hij
gecor>t aan een zrfekte die tot on"
lejfl. tr°leerde woede-aanvallen
Stujth *-*e aanklager omschreef
n^. n echter als een koele moorde-

EERST NOGEEN BUI
v*n pressie in de omgeving
eeö Uenemarken zorgt voor
Waa"oordwestelijke stroming,

166 onstabiele lucht
heif" ingevoerd. De eerste
00l n

Van de dag komen dan
.'ik n°6 buien voor. Geleide-
enkel °men er in de middag
ter j'e opklaringen, maar la-
tyoii.- de avond neemt de be-
n_ati'n8 weer toe. De wind is
West ~fot vrij krachtig uit
kom. _' jke richting. Bij buien
ls&Vs windst°ten voor tot
ïatiiuec" De maximumtempe-
V_m , bereikt een waarde
"acht graden. De komende
Sra__ daa,t bet kwik tot 11
-oortreff verdere informatie be-

kum nde het weer in Limburg
Vax, U beUen «6-9775.

NDAAG:»»»aa-.n: °6-27 onder: 2«-56
"wi op; 1901 onder: 03-10

«fcaa.- 1 «6-29 onder: 20.54an °P: 19.34 onder: 04.22
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Korpsen werken slecht samen
DEN HAAG - Korpschef J.E. de Wijs van het Korps Landelijke Politie-
diensten (KLPD) heeft de diverse divisies van het politie-apparaat opge-
roepen meer samen te werken aan de veiligheid in Nederland.
In het gisteren verschenen en bovendien eerste jaarverslag van het
KLPD breekt hij een lans voor goede wederzijdse contacten tussen de
regio's, de bijzondere opsporingsdiensten en het KLPD.
Hij vindt dat zij samen „een substantiële bijdrage" moeten leveren „aan
de veiligheid en leefbaarheid" in Nederland. De politiechef waarschuwt
ervoor dat elke verstoring van de wil om gemeenschappelijk op te trek-
ken deze doelstelling nadelig beïnvloedt.
Zijn oproep komt kort na klachten over het ontbreken van goede interac-
tie tussen politie- en opsporingsdiensten. Begin juli fronste het openbaar
ministerie (OM) de wenkbrauwen over het feit dat sommige politiekorp-
sen weigeren - onderbezetting als reden opgevend - bij te dragen aan
de bestrijding van de georganiseerde misdaad.
In Nederland is vorig jaar meer internationaal vals geld in omloop ge-
bracht dan het jaar daarvoor, zo blijkt uit het KLPD-jaarverslag. Ook zijn
meer valse Nederlandse bankbiljetten (5.062) aangetroffen dan in 1992.

Hans Dijkstal (VVD) vice-premier en minister van Binnenlandse Zaken

Zetelverdeling bijna rond
Van onze parlementaire redactie

DEN HAAG - Beoogd pre-
mier Wim Kok heeft de zetel-
verdeling van zijn paarse kabi-
net nagenoeg rond. Vandaag
voert hij gesprekken met alle
kandidaat-ministers, en mor-
gen volgen de staatssecretaris-
sen. De kans is groot dat ko-
ningin Beatrix hetkabinet van
PvdA, VVD en D66 maandag
kan beëdigen. Het VVD-
Kamerlid Hans Dijkstal wordt
naar alle waarschijnlijkheid
vice-premier en minister van
Binnenlandse Zaken in het
kabinet-Kok. Dit meldden gis-
teravond laat bronnen in Den
Haag.
Dijkstal zelf wilde het bericht te-
genover dezekrant vannacht beves-
tigen noch ontkennen. Het Kamer-
lid is woordvoerder Politie en Justi-
tie van de liberalen, en vice-voorzit-
ter van de liberale fractie in de
Tweede Kamer.

VVD-leider Bolkestein had gister-
middag goede hoop dat de samen-
stelling van het kabinet vóór zater-
dag kan worden afgerond. „Er zijn
nog wat moeilijke punten, maar we
kauwen op de laatste eindjes," al-
dus Bolkestein. Hij maakte gisteren
bekend dat hij definitief fractie-
voorzitter blijft. Hij wil vanuit de
Kamer het kabinet-Kok kritisch
volgen.

Vrijwel zeker vindt zaterdag een
congres van de PvdA plaats. Op
grond van de partijreglementen
dient het congres eerst in te stem-
men met het regeerakkoord alvo-
rens de PvdA in het kabinet zitting
mag nemen. D66 en VVD hebben
zon voorwaarde niet.
De D66-fractie besluit vandaag wie
haar nieuwe fractievoorzitter wordt.
Jacob Kohnstamm maakt daarop
de meeste kans nu het ministerie
van Binnenlandse Zaken naar de
WD gaat. De andere kandidaat,
Gerrit Jan Wolffensperger, wordt
genoemd als minister van Justitie
of Milieu.
Het is zo goed als zeker dat partijlei-
derVan Mierlo minister van Buiten-
landse Zaken wordt. Aad Nuis
wordt genoemd als minister van
Onderwijs, omdat PvdA en VVD
hier geen belangstelling voor zou-
den hebben. Ook het ministerievan
Landbouw geldt als een impopulair
departement. Omdat de VVD aast
op Verkeer en Waterstaat (Armema-
rie Jorritsma) en D66 geen enkele
landbouwkandidaat lykt te hebben,
wordt de kans groot geacht dat de
PvdA met landbouw wordt opge-
scheept.
Bij de socialisten lijken, naast Kok
als premier, huidig minister Pronk
en Kamerlid Melkert verzekerd van
een plek in 'paars', terwijl als
nieuwkomer de naam van commis-
saris der koningin in Drenthe, Mar-
greet de Boer, frequent in het Haag-
se circuit opduikt. Ook huidig
Justitie-minister Kosto komt naar
alle waarschijnlijkheid terug, maar
mogelijk weer als staatssecretaris.
De functie die hij bekleedde voor-
dat zijn baas, CDA-minister Hirsch
Ballin, aftrad naar aanleiding van
deIRT-affaire.

Familie ontkent vlucht brein overval

'René staat alleen
doodzieke zwager bij'

DOOR ROB PETERS
ECHT/MAASTRICHT - Volgens
familieleden van de van het uitlok-
ken van een overval verdachte René
B. (45) uit Grevenbicht is van een
vlucht naar Amerika, uit angst voor
represailles en om zijn berechting te
ontlopen, geen sprake.

8., die dinsdag voor de rechtbank
in Maastricht had moeten verschij-
nen, is volgens de familie in mei al
vertrokken om een stervende zwa-
ger in zijn laatste dagen bij te staan.
Volgens planning komt hij medio
september weer naar huis.
De officier van justitie, die de recht-
bank in Maastricht de dagvaarding
tegen B. nietig hoorde verklaren, zal
de man opnieuw vervolgen. B. zal
dan later alsnog voor de rechter
moeten verschijnen.
Volgens een broer en de moeder is
René B. 'een dommerik', die zich
door mevrouw H., de echtgenote
van de overvallen man uit Urmond,
er in heeft laten luizen. „Hy is zeker
geen smeerlap die een overval gaat
uitlokken." Volgens de broer van de
verdachte is er een smerig spel ge-
speeld om de aankoopprijs van een
auto te omzeilen.
Zoals bekend, verdenkt justitie B.
ervan samen met Sittardenaar Van
der S. twee in Sittard wonende
Duitsers zo ver gekregen te hebben
dat zij een overval pleegden bij de
familie H. in Urmond. Dat gebeurde
nadat aan de relatie van B. met me-
vrouw H. een einde was gekomen.
Officier van justitie mr. J. van Op-
stal eiste tegen plegers en uitlokker
straffen van vier en drie jaar.

Serviërs eisen
dieselolie van
VN-konvooien

SARAJEVO - De Bosnische Ser-
viërs laten vanaf vandaag alleen nog
VN-hulpkonvooien door als deze
daarvoor met dieselolie betalen.
Woordvoerder van de Verenigde
Naties Rob Annink liet gisteren
echter weten dat de VN zich niet la-
ten chanteren en geen brandstof
afstaan. De Serviërs hebben geen
verklaring voor hun eis gegeven.
Een hoge VN-functionaris is naar
hunhoofdkwartier in Pale afgereisd
om opheldering te vragen. Annink
hield het erop dat de eis is ingege-
ven door toenemend gebrek aan
brandstof bij de Serviërs in Bosnië.
Zij kregen diesel uitBelgrado, maar
sinds enige tijd is de grens tussen
Bosnië en Servië afgesloten. Presi-
dent Milosevic van Servië wil de
Bosnische Serviërs dwingen in te
stemmen met het internationale
vredesplan voor Bosnië.
Paus Johannes Paulus II zal op 8
september een eendaags bezoek
aan de Bosnische hoofdstad Saraje-
vo brengen. De VN hebben het Va-
ticaan de verzekering gegeven dat
zij voor de veiligheid van de paus
instaan. In kringen van het Vati-
caan is ook gemeld dat de kerkvorst
van plan is op het internationale
vliegveld van de Bosnische hoofd-
stad de mis te lezen.

zetting werd beëindigd nadat het college van bestuur van
de UT had toegezegd de acties van de studenten tegen de
onderwijsplannen in het regeerakkoord te zullen onder-
steunen. De bezetting was een voorschot op de landelijke
protesten tegen het nieuwe onderwijsbeleid. Foto: ANP

" Studenten op het dak van het bestuursgebouw van de
universiteit van Twente (UT). Het gebouw werd gisteren
van vier uur 's ochtends tot half vijf 's middags bezet ge-
houden door ongeveer veertig studenten als protest tegen
de 'paarse' bezuinigingen op de studiefinanciering. De be-
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GRATIS
keuken-

apparaten
Voor alle mensen die op vakan-
tie waren viert Hans Verkerk
Keukens nog een keer zijn dub-
bel feest. Hans Verkerk Keukens
bestaat 30 jaar en opende zijn
40e filiaal. En dat vieren wij met
een ongelofelijke actie. Als u
deze week in één van onze filia-
len een complete keuken koopt
krijgt u 5 apparaten gratis:

OVEN - KOOKPLAAT
KOELKAST- AFZUIGKAP

VAATWASSER
of de helft van de geldwaarde
als extra korting. Kom snel langs
en profiteer NU van deze actie.
'Geldt niet samen metandere aanbiedingen.mmmmm

tmmm„ MAASTRICHTBERGERSTRAAT 70b- 043-626277

Restaurant in kerkte Valkenburg

Synnphonie Orkest van Maastricht
EXCLUSIEF

Galaconcert
ter gelegenheid van de benoeming van

Shlomo Mintz
tot vaste gastdirigent

zaterdag 10 september, 20.1 5 uur Theater a/h Vrijthof
dirigent Shlomo M'llttZ

solist Gerhard Oppitz, piano

/£V)^?r programma
■ Clinka " Ouverture Ruslan en Ludmilla

Brahms " Pianoconcert nr. 1 in d, op. 1 5
■^-.-■«^-L _t Dvor"'t * Symfonie nr. 9 'Uit de Nieuwe Wereld'

Toegangsprijs f 75,= (geen kortingen)
U^i^WlMfc. mcl. programmaboek, garderobe en consumpties hV.i4".">»__■■

Inlichtingen: LSO, Symphonie Orkest van Maastricht Tel.: 043-210963
Uitbalielma. t/m _a. 11.00- 16.00uur) Tel.: 043-210380

(ADVERTENTIE)

VERBOUWINGSUITVERKOOP
FINALE

NOG SLECHTS 1,1/2 WEEK ZOMERPRIJZEN
ALLES MOET NU WIJKEN VOOR DE VERBOUWING...

T-shirts div. modellen nu! fl. t U,"
Zwemshorts nu! fl. , 5/-
Piv. blousen, viscose etc. v.a. fl. 5,"
DamesbroekenJ(^^ _J.'

| IJjJBtt] ty\nIP IILHI-j-lOiltOll _L.__L____F______l

MlHE______^^^^^^Qv_!^

(ADVERTENTIE)

Verdien f 10#- schoon
met Vernieuwde OMO Power.

Zie advertentie verderop in deze krant.

Kindertrainingspakken v.a 29.'**
T^^lT fS§jf|M Sportschoenen/witte zool v.a. 35.^

_^CV \ i jrj —3

It^/kv. KinderPanta|ons 9>90 |^
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l ___Se_«U-»' \HEERLEN SCHELSBERG 88, TEL. 045-721124 (_ MAANDAGS GEOPEND VANAF 10.30 UUR)
I -»S._ARP BRUGSTRAAT 1, TEL 046-51 56 56 VAALS KERKSTRAAT 4, TEL 04454-6 36 36
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'Wij willen het grote publiek bereiken'

Monumenten vereniging
opent erfgoedwinkels

DOOR HERMAN ROSENBERG

Om nog meer belangstelling en steun van het grote
publiek te werven voor monumentenzorg is vorige
week een nieuwe, landelijke organisatie opgericht:
de Vereniging Open Monumenten. De vereniging

moet binnen een paar jaaruitgroeien tot een
publieksorganisatie met 350.000 leden.

Voorzitter drs. U.F. Hylkema noemde tijdens de
oprichtingsbijeenkomst inKasteel Duivenvoorde in

Voorschoten de Vereniging voor
Natuurmonumenten en de Britse National Trust als

voorbeelden voor de nieuwe vereniging.
Open Monumenten geeft een tijdschrift uit, gaat

promotiewinkels exploiteren en wil uiteindelijk ook
zelf bijzondere restauraties gaan uitvoeren.

Eigenlijk wil de kersverse vereni-
ging alles: de publieke opinie en de
politiek beïnvloeden, zelf gebou-
wen restaureren, een blad uitgeven
en gewoon een leuke club zijn. Al-
les staat of valt met de respons van
het publiek. Nog dit jaar zou het
50.000 e lid ingeschreven moeten
worden en over vijf jaar het
350.000e.
Gaat dat allemaal lukken?

Drs. U. F. Hylkema, voormalig di-
recteur van de Rijksdienst voor de
Monumentenzorg en nu voorzitter
van de nieuwe vereniging, is vol
vertrouwen. „Als je kijkt naar het
enorme succes van de Open Monu-
mentendag die vorig jaar 700.000
mensen trok, is duidelijk dat de po-
tentie er is. Wij hebben het advies-
bureau KPMG een onderzoek laten
doen en daarin werd dit bevestigd.
KPMG kwam uit op circa 350.000
leden. Een groot voorbeeld is voor
ons Natuurmonumenten. Zij zijn in
een paar jaar van 100.000 naar
700.000 leden gegroeid."
Hylkema wil de monumentenzorg
en de archeologie definitiefontdoen
van het nogal stoffige imago dat er
van oudsher omheen hangt. „De
wereld van de monumentenzorg is
wel eens bijna in haar eigen deftig-
heid gestikt. Wij willen nu juist het
grote publiek bereiken. Open Mo-
numenten wil een volksopvoeding
bieden van de beste soort."
Maar ook naar de overheid toe is er
een boodschap. „Het is de laatste ja-
ren door de bezuinigingen niet goed
gegaan met de monumentenzorg,"
zegt Hylkema. „Vooral in kleinere
plaatsen en op het platteland, en op
het gebied van de jongere bouw-
kunst zijn achterstanden ontstaan.
Die negatieve spiraal moet worden
doorbroken. Het nieuwe paarse ka-
binet deelt onze zorgen helaas niet."

De afgelopen maanden is door de
Stichting Open Monumentendag,
die nu is opgegaan in de nieuwe
vereniging, koortsachtig gewerkt
aan de voorbereiding van de eerste
activiteiten. Allereerst is er het
nieuwe tijdschrift Open Monument,
dat vanaf oktober tweemaandelijks
verschijnt. Daarin wordt aandacht
besteed aan nieuwe restauraties,
tentoonstellingen en stadswande-
lingen.

Om de toonbanken en informatie-
balies in opengestelde monumen-
ten professioneler te maken, heeft
de vereniging 's Lands Schatkist
ontwikkeld, een grote houten kist
met promotie-artikelen en folders
die in bruikleen wordt verstrekt. De
eerste kist werd gisteren in Kasteel
Duivenoorde in Voorschoten onder
tromgeroffel onthuld.

Op den duur moeten er op vele
plaatsen echte 'erfgoedwinkels' ko-
men, naar voorbeeld van de Herita-
ge Shops van de Britse National

Trust. De eerste winkel wordt vol-
gendemaand geopend in Den Haag.
Later gaan ook winkels open in Den
Bosch en Borger.

Op langere termijn wil de vereni-
ging een soort monumentenfonds
stichten door aandelen te gaan uit-
geven. Enerzijds wordt gemikt op
grotere beleggers als handelsban-
ken, maar anderzijds is er ook hier
een rol weggelegd voor het grote
publiek. Open Monumenten bereidt
daarom een publieksemissie van
aandelen voor die zestig tot negen-
tig miljoen gulden moet opbrengen.
Met dat geld kunnen eigen restaura-
ties worden uitgevoerd, bijvoor-
beeld van gebouwen die anders ten
dode zouden zijn opgeschreven.
Het aandelenproject wordt nader
uitgewerkt door W. Etty, voormalig
wethouder van financiën van Am-
sterdam.

In de loop van deze maand begint
een enorme campagne om leden te
werven. Er komt een sterspot op tv.
De ANWB steunt de vereniging
door reclame te maken in de Kam-
pioen. Op zaterdag 10 september,
Open Monumentendag, worden
door vierhonderd plaatselijke comi-
tés leden geworven. Aanmeldings-
folders liggen bij alle postkantoren
en VVV's. Het lidmaatschap kost
37,50 gulden; ANWB-leden krijgen
vijf gulden korting.

Cultuurminister
Nicolai schaarde zich dinsdag ach-
ter het dringende beroep van vijf-
tien bekende Nederlanders uit de
kunst- en cultuursector op forma-
teur Kok voor cultuur toch een
aparte minister te benoemen. In het
nieuwekabinet is alleen een minis-
ter voor volksgezondheid voorzien.
„In alle andere Europese landen
geldt kunst en cultuur als van een

zodanig gewicht dat men deze ver-
antwoordelijkheid wèl bij een mi-
nister legt", aldus onder anderen
Annie M.G. Schmidt, Benno Prem-
sela, Frans de Ruiter, Hella Haasse,
Hans van Manen, Henk van Os, Lin-
da van Dijk, Ronald de Leeuw en
AVRO-hoofd cultuur Cees van
Twist.

„Een staatssecretaris is absoluut on-
gelukkig omdat deze niet bij het
kabinetsberaad aanwezig is en zo
veel minder mogelijkheden heeft
zich tegen bezuinigingen te verwe-
ren,"meent ook Nicolai. „Ik vind
een staatssecretaris bovendien
slecht voor het prestige van kunst
en cultuur."

Directeur Melle Daamen van de
Mondriaan Stichting, het fonds dat
een deel van de beeldende kunst-
subsidies verdeelt, is het daar van
harte mee eens. Hij denkt zelfs met
weemoed terug aan de tijd dat de
CDA-erBrinkman nog minister van
welzijn, volksgezondheid en cul-
tuur was. „Er werd van hem niet
veel verwacht, maar juist hij heeft
zich altijd sterk gemaakt voor hand-
having van de cultuurbegroting. Ik
had redelijke verwachtingen van
een paarse coalitie, maar de beel-
dende kunst wordt nu zelfs oneven-
redig zwaar getroffen. Dit akkoord
ziet er buitengewoon beroerd uit."

Daamen heeft nog geen idee hoe hij
de bezuiniging van 2,4 miljoen gul-
den over de komende twee jaar gaat
invullen. „Ik wacht eerst maar af of
het doorgaat. Het is in elk geval
heel vervelend dat het gezeur over
geld nu opnieuw begint."

Directeur Frank Ligtvoet van het
Literair Produktie- en Vertalingen-
fonds, gekort met drie ton, vreest
dat het werk van het fonds sterk
onder druk komt te staan. „Juist nu
de Nederlandse literatuur in het
buitenland een doorbraak beleeft,
de literaire tijdschriften eindelijk
weer onderwerp van een levendig
debat zijn en er een lang gewenste
reeks Nederlandse Klassieken op
stapel staat, is zon bezuiniging fu-
nest," aldus Ligtvoet. „Deze maatre-
gel is bovendien in strijd met de
uitgangspunten die het ministerie
bij de oprichting hanteerde."

Ook de Federatie van Kunstenaars-
verenigingen, de organisatie van
een groot aantal beroepsverenigin-
gen van kunstenaars, reageert met
'zeer gemengde gevoelens' op het
regeerakkoord. „We zijn op zichver-
heugd dat de speciale positie van
kunstenaars nu wordt erkend. Maar
door de aangekondigde grote bezui-
nigingen zijn we zeer sceptisch over
hoe deze beleidsintenties worden
ingevuld," aldus de federatie.
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Kunstsector woedend over dreiging bezuiniging
DOOR FRANCOISE LEDEBOER

Woordvoerders uit de kunst- en cul-
tuursector reageren woedend en
met ongeloof op de dreigende be-
zuiniging van 43 miljoen gulden op
het cultuurbudget. De WVC-fond-
sen reageerden 'geschokt' op een al
opgelegde korting van 12 miljoen
gulden over 1995 en 1996. Het
Fonds voor de Podiumkunsten, het
Fonds voor Beeldende Kunsten, de
Mondriaan Stichting, het Fonds
voor de Letteren, het Literair Pro-
duktie- en Vertalingenfonds en het
Fonds voor Scheppende Toonkunst
noemen de bezuiniging 'een bizarre
maatregel. De directies willen na-
gaan of er juridischestappen moge-
lijk zijn. Ze willen zo spoedig moge-
lijk overleg met de huidige of
nieuwe bewindspersoon en de
TweedeKamer.
De geprivatiseerde fondsen werden
de afgelopen jaren opgericht om ef-
ficiënter hetzelfde bedrag aan WVC-
subsidies te kunnen verdelen. Door
het systeem van subsidiëring op
jaarbasis voelen ze zich nu vooral
'een makkelijke prooi bij bezuini-
gingen. „We worden boekhouders
van de bezuiniging, die mogen aan-
geven hoe de gaten in de WVC-
begroting moeten worden gedicht.
Op deze wijze valt niet te werken,"
stelde directeur Geert Dales van het

Fonds voorvBeeldende Kunsten na-
mens zijn collega's.
„De bezuinigingen van 43 miljoen
treffen het totale cultuurbudget
voor musea, monumentenzorg, ar-
chieven, archeologisch onderzoek,
de beeldende kunst en podiumkun-
sten. En dat ondanks de pertinente
uitspraken in de verkiezingspro-
gramma's van de paarse coalitie om
zeker 40 tot 60 miljoen gulden per
jaar extra voor cultuur uit te trek-
ken. Zelfs de WD noemde 40 mil-
joen," zegt Raad voor de Kunst-
secretaris Atzo Nicolai in een toe-
lichting op de protestbrief die de
raad maandag aan formateur Kok
stuurde. „Ik hoop dat de fracties
zich de gevolgen realiseren als ze
deze cijfers nog eens doorrekenen.
Ik kan haast niet geloven dat dit
doorgaat. Als we het regeerakkoord
goed hebben gelezen zal dit zeker
tot pijnlijke ingrepen leiden."

recept
Meloen met frambozen
Momenteel zijn er mooie kleine meloentjes te koop
die ideaal zijn om als mandje te dienen voor een
vruchtensalade. Bewaar meloenen overigens nooit
in de koelkast. Op deze manier bereikt u namelijk
het tegenovergestelde van wat u voor ogen heeft
want ze zullen snel(ler) bederven omdat ze dan ten
prooi vallen aan het zogenaamde lage temperatu-
renbederf.

2 kleine meloentjes
2 doosjes frambozen, poedersuiker, 3 eetlepels crè-
me de cassis, 4-6 muntblaadjes.

Snijd de kleine meloentjes met een scherp puntig
mes zigzaggend door midden. Verwijder de zaadjes
met een lepel. Steek met een meloenballetjes-
schepje bolletjes van het vruchtvlees.
Maak de frambozen schoon.

Bestrooi de meloenballetjes en de frambozen alle-
bei apart met 1,5 eetlepel crème de cassis en be-
strooi de vruchten naar smaak met poedersuiker.
Bewaar de meloenmandjes omgekeerd tot gebruik.
Meng vlak voor 't serveren de meloenballetjes en
de frambozen en verdeel dit over de, vier meloen-
mandjes. Hak de muntblaadjes fijn en strooi ze
over de meloenhelften.

Latry speelt Widor
net iets te snel

DOOR PETER P. GRAVEN

Met de Vijfde Orgelsymfonie in f
van Charles-Marie Widor zette de
Engelse organiste Gillian Weir
vorig jaar om deze tijd in de St-
Servaasbasiliek op magistrale
wijze een muzikale punt achter
de tweede editie van I'Europe &
I'Orgue, het Europees Orgel Fes-
tival Maastricht 1993.

Hetzelfde werk weerklonk eer-
gisteren opnieuw in de Sint Ser-
vaas. Nu aan het slot van het
dertiende concert van de lopen-
de I'Europe & I'Orgue-reeks.
Aan het monumentale orgel zat
ditmaal Olivier Latry, de vaste
bespeler van het orgel van de
Parijse Notre-Dame.
Uit het feit dat Latry voor zijn
Widor-vertolking 'slechts' 37 mi-
nuten nodig had - bijna vier mi-
nuten minder dan zijn vakgenote
vorig jaar - mag afgeleid worden
dat hij de diverse tempi van Wi-
dors Vijfde Orgelsymfonie over
het algemeen iets te snel geno-
men heeft. Uiteraard ervan uit-
gaande dat de interpretatie van
GillianWeir als 'ideaal' te zien is.
Toch bezat het spel van de pas
31-jarige Olivier Latry veel over-

tuigingskracht. De variaties van
het openingsdeel klonken in de
over-akoestische kerk glashel-
der. Zowel het Allegro cantabile
Andantino als Adagio behielden,
ondanks de vlotte tempi, hun
contemplatiefkarakter. De muzl'
kale lijnen van de befaamde Toc-
cata vervaagden echter bliksem-
snel. Een rustiger, eerder statie
klinkende uitvoering zou hier
ongetwijfeld meer effect gesor-
teerd hebben.

recensie
De andere werken van het or>"
miskenbaar Parijse prograrnm3,
uit de jaren 1855 - 1880, hebben
echter op mij de meeste indrU»
gemaakt. Zoals Latry's vertol-
king van twee Andante's van
Alexandre Boëly, die qua loop-
werk en profane uitstraling in oe
verte aan nocturnes van Joh"
Field doen denken. En niet je
vergeten de laatste twee van de
Six Pièces pour grand-orgue van
César Franck: een indringend
meditatief klinkende Prière en
een Final, die met vlagen een
apert heroïschkarakter droeg-

puzzel van de dag

Welk winwoord komt er in het balkje?

HORIZONTAAL: 1 vogel; 6 godin; 12voorganger; 14weinig; 15Kon.
Majesteit; 17borstvliesontsteking; 20 Gem. Universiteit; 21 wagen;
23 laaghartig; 24 jongehond; 25rijstdrank; 27 myth. fig.; 28 kleding-
stuk; 29pakken; 31 gelofte; 32rijdier; 33 wand; 35 opening; 36 stati-
onsstoep; 37 heldhaftigevrouw; 39sluwheid; 41 top; 43 slingerplant;
45 groente; 47 voordeel; 49 scheepstouw; 50 feest; 52 draaiende
trommel; 53 voordat; 54afdelingen; 56openbosplek; 57 centimeter;
58 gloeien; 60 dominee; 61 tocht; 62 tentoonstelling; 64 rang-
schikken; 65 uitgeloogde bodem.

VERTIKAAL: 1 opvallend; 2 legerafdeling;3 ampère; 4 Indn. eiland;
5 Gr. letter; 7 gebruiken; 8 vaatwerk; 9 kunstwerk; 10 vaartuig; 11
stompzinnig; 13 eesten; 16 bericht; 18 verbond; 19 ibidem; 20
schraal; 22 mannetjeshaas; 24 dominee; 26 onderzoek; 28strekking;
30verpleegster; 32 verzekeringsakte; 34 bedorven; 35 tik; 38 muur-
schildering;40 ouwel;42 maansteen; 44hetzelfde;45 gevoelsmatig;
46 gebeurtenis;48 karakter; 50 beslist; 51 plant; 54teken; 55 toonaf-
stand; 58 boerenbezit; 59 Ned. Ped. Inst.; 61 eerw. heen 63 rund.

oplossing gisteren
HORIZONTAAL: 1 wingerd; 6 akelige;
11 lerland; 12 ei; 13 Isis; 14 poot; 15
hu; 17 es; 19 PC; 21 telen; 24 oom;
26 hiaat; 29 ijver; 30 snoek; 32 Mali;
33 nat; 34 TT; 35 la; 37 lee; 38
smoes; 39 tiara; 40 kok; 42 re; 44 nl.;
45 nep; 48 roos; 50 kriek; 53 egel; 54
ereis; 56 iep; 57 geste; 58 Ab; 60 on;
61 po; 62 emoe; 64 smog; 65 kt.; 67
Bredero; 69 lichaam; 70 timpaan.

VERTIKAAL: 1 woestijn; 2 nr.; 3 e\sen; 4 reis; 5 drs; 6 aap; 7 knop;
edoch; 9 ik; 10eruptie; 16 kletskou'
18 kool; 20 faalangst; 22 Eva; 23 eJI
24 on; 25 me; 27 Lm.; 28 ale; *
steek; 31 klink; 34tor; 36 aal; 40kr«£
pel; 41 oor; 43bier; 46eet; 47 pletto^!
49 si; 51 Rl; 52 ep; 53 Ee; 55 sari**
57 gnoom; 59 bora; 60 Omri; 63 B6**64 set; 66 cc; 68 ka.

Winwoord: KAMPEERBOERDE^

" De innerlijke drang naar gaafheid drijft kunstenaar May Ernes tot zijn creaties. Schil-
derijen waarin hij zoals hij zelf zegt de waarden van alle tijden probeert te vertalen. De
Heerlenaar vindt dat terug bij Rembrandt, bij Chinese en Japanse prenten. Structuren,
kleurspanningen, relaties van de ene vorm tot de andere daar draait het in zijn schilde-
rijen om. Een voortdurend zoeken maar waarheid en werkelijkheid. De kleur is voor hem
de kracht van het doek, net als de klanken in de muziek. Zo ontstaan abstracte schilde-
rijen vol expressie en kleur die vanaf vrijdag bij de Heerlense galerie Art & Objects zijn
te bewonderen.

Donderdag 18 augustus 1994 "2

De drang naar gaafheid

tokapua toraja de rechter



Hulpdiensten gaan zich vooral op ouders richten

Opnieuw meer meldingen
van kindermishandeling

jon onze redactie binnenland

UTRECHT - Het aantal
ha H-gen Van kindermis"

is vorig jaar op-
te6.^ fors gesteêen- No-

erden de bureaus vertrou-ensartsen in 1992 11.466
r. _ l

gen> VOl"ig Jaar wa"«n het er 13.209: een stij-
bl_ l Van 15'2 Procent. Dat

.Kt uit het jaarverslag
deLandelijke Stichting

in?r? aus Vertrouwensarts
(L^fft kindermishandeling
?_i °^at m september

verschijnen.
De Sfgen van het aantal meldin-
eti aiietre^ ave leeftijdscategorieën
el._. so°rten van mishandeling:
„De neel« seksueel, lichamelijk.
iHeiri enige trend is dat het aantal
men»ngen constant bhjft toene-

" aldus een woordvoerster.

Folders
valle werden nog slechts 4ÓO ge-
ger_ J? van kindermishandeling
Wordt Volgens vertrouwensartsen
dejj * er nu niet veel meer mishan-
Seu e vr°eger, maar maken men-er eerder melding van.
ren Klnderen (kindertelefoon), bu-
de ' onderwijzers en familieleden
ëeVo_.f naar net meldpunt hebben
-neer en- zullen instanties zich
Voor. Saan bekommeren om het
v °lg-°_nen van mishandeling. Eind
gen gaat de Vereniging te-
recht t m<*ermishandeling ouders
en 2af!feeks benaderen met folders
hei^ ebekendheid en bereikbaar-
sterif Van de Opvoedingstelefoon

K Worden verbeterd.

Verborgen
rt d

gin„^tussentijd werkt de Vereni-
de m e§enKindermishandeling aan
er _e<.eS_ verDorgen groep slachtof-

iaar Darjy's en peuters tot twee
Dr0c fe groep vormt 'slechts' acht

Van het totaal aantal mcl"
tnee .n- »Te mooi om waar te zijn,"
gin„ J°sé Niekus van de Vereni-
.,op ,te.en Kindermishandeling.
yens asis van buitenlandse gege-
spt n^en wij dat in deze groep
öe k_

e
n

S Van een ondermelding."
d_ k;njeren z_n nog te jong voor
r_a ar "^dertelefoon, gaan nog niet
ten 7 Cn°ol en komen weinig bui-
rn criSp

worden kortom door minder
2esiaen gezien dan kinderen vanjaar en ouder.

gen'Biaar neeft de Vereniging te-
hondJ\lndermishandeling enkele
Verbli' 'eidsters in kinderdag-
en v VCn geschoold in het signale-
gencj an kindermishandeling. Vol-
de benrfr 'S de wÜkverPleging aan
tiog rf. **■ ..Op diemanier komen we
we in k

er biJ de bron- Hoe eerder
dUs N.ftet gezin zijn, hoe beter," al-

be^hejrj e dat baby's louter met teder-
de deoi. rden behandeld, is volgens
en kind Undigen on-Uist. Huilbaby's
ten ü

en met eetproblemenkun-
-2eker uders tot waanzin drijven.
s^at«_ de m°eder er alleen voorhet Kr,n_ n°g andere problemen aan

*^°°fd heeft.

Executie veroordeelde Nederlander in Singapore lijkt onafwendbaar

Van Damme krijgt geen gratie
-Y^n^nze redactie binnenland
'

litiek *lAAG ~ De Nederlandse po-
dat d

IS Seschokt en teleurgesteld
geer» e Singaporaanse president
Johan ra*ie heeft verleend aan
bederf168 Van Damme (58). Deze
Stadsta ?der werd v°rig jaar in de
o°rdeelH mgaP°re ter dood ver-
fijn Ve Wegens heroïnesmokkel.
Wekenrzo,ek om clementie is enkeleTeng geleden door president Ong
daaraa neong afgewezen, maar
Ven rf 1S geen ruchtbaarheid gege-
Vind"6 fracties van VVD en D66
liveau er nu °P noog politiek
Worclp Persoonlijk contact moet
raan _1 gezocht met de Singapo-
v

**nse President.
is hethnl fvdA-Kamerlid Van Traa
Slissin» ulteesloten dat deze be-
S'Plom.. onsequenties heeft voor de
Sir»ga__ ke betrekkingen metar»dere .e' Zov,er willen de beide

Paarse' fractiespecialisten

niet gaan. De VVDer Weisglas en
het D66-Kamerlid Van den Bos wij-
zen er beiden op dat er een eerlijke
en open rechtsgang is gevolgd in
Singapore. „Het is allemaal buiten-
gewoon heikel en pijnlijk, maar in
dit stadium moet je alles gericht
houden op de dialoog met de autori-
teiten in Singapore," aldus Weis-
glas. Singapore kent een zeer streng
rechtssysteem, waarin de doodstraf
geen uitzondering is. Gratie is er in
de hele rechtsgeschiedenis van de
Aziatische stadstaat slechts één
keer verleend.

De Nederlandse regering is princi-
pieel tegenstander van de doodstraf

en heeft het verzoek om gratie ac-
tief ondersteund. Nu dat niet heeft
geholpen zal de regering „om hu-
manitaire redenen" blijven aandrin-
gen op clementie, aldus een woord-
voerder van Buitenlandse Zaken.
Volgens de zegsman onderneemt de
Nederlandse regering al het moge-
lijke, maar ~in het belang van Van
Damme" wil Buitenlandse Zaken
niet kwijt welke stappen er precies
zijn ondernomen. Wanneer de te-
rechtstelling zal plaatsvinden, is
niet bekend. „Zolang er dialoog is,
hebben we hoop," aldus de woord-
voerder.
De Nederlandse Maria Krol die vo-
rig jaareveneens de strop boven het

hoofd hing omdat ze voor drugs-
smokkel in Singapore terechtstond,
werd vrijgesproken. Het is al enkele
malen voorgekomen dat een Neder-
lander ,in het buitenland ter dood
werd veroordeeld, maar de straf is
nog nooit daadwerkelijk voltrok-
ken. Dat mag ook nu niet gebeuren,
vindt de PvdA'er Van Traa. „We
kunnen dit niet over onze kant laten
gaan. Jezult meer moeten doen dan
aandringen op clementie, want dat
is klaarblijkelijk al gebeurd." In
welke mate dat moet gebeuren, kan
Van Traa nog niet beoordelen, maar
zijn gedachten gaan uit naar een
openlijk protest en verdere diplo-
matieke stappen, zoals het terugha-

len van diplomatiek personeel uit
Singapore.
Zowel Van Damme zelf, die in een
dodencel in de Singaporaanse
Changi-gevangenis zit, als zijn fami-
lie, is van de beslissing op de hoog-
te gesteld. Een woordvoerster van
de familie heeft laten weten niet te. willen reageren.. De 58-jarige ingenieur, die woonde. in Nigeria, werd op 27 september

1 }991 gearresteerd op de luchthaven: van Singapore waar hij een tussen-. landing maakte op weg naar Euro-. pa. In een bagageruimte werd een; koffer aangetroffen met 4,3 kilo he-
! roïne ter waarde van meer dan vijf
i miljoen dollar. De koffer stond op
t zijn naam. Van Damme deed veel
[ moeite om de verder lege koffer te
i pakken te krijgen.r Op basis daarvan hechtten de Sin-
i gaporaanse rechters weinig waarde. aan Van Damme's getuigenis dat hij. niets van de drugs wist.

binnen/buitenland

Advies: lever is
schadelijk voor
ongeboren kind

DEN HAAG - De Voedingsraad en de Ge-
zondheidsraad ontraden zwangere vrouwen
in een gezamenlijk advies lever of leverpro-
dukten te eten. Aanstaande moeders zouden°pk geen cosmetica moeten gebruiken die
vitamine A bevatten, zoals bodymilk en anti-rimpelcrèmes. Minister Ritzen van WVC stelt
zich vooralsnog terughoudend op ten aan-een van dit advies. Hij vindt dat het met de
"sico's nogal meevalt.
ken gezamenlijke commissie van de Voe-
uings- en Gezondheidsraad heeft vastgesteldaat hoge doseringenvitamine A bij zwangerevrouwen kunnen leiden tot aangeboren af-wijkingen bij hun kind.
<Jrndat in de levers van slachtvee hoge con-
centraties vitamine A zijn aangetroffen, kan
e c°mrrussie geen veilige „consumptie-
grens" voor (mogelijk) zwangere vrouwenaangeven. Aangezien het vermijden van risi-Co in dit geval niet al te moeilijk is en omdat

een gevarieerde voeding voldoende vitamine
A bevat, noemt de commissie het veilig-
heidshalve raadzaam dat zwangere vrouwen
geen lever en leverprodukten eten.
Van geneesmiddelen die vitamine A bevat-
ten, waaronder middelen tegen acne en pso-
riasis, is volgens de commissie geen gevaar
te duchten. Over de risico's van cosmetica
met vitamine A is weinig bekend.
Sinds kort geldenop grondvan de Warenwet

voorschriften waardoor vitamine-supple-
menten naar alle waarschijnlijkheid geen
gevaar opleveren. Wel moeten vooral zwan-
gere vrouwen erop letten dat ze de voorge-
schreven doseringen niet overschrijden.
Minister Ritzen gaat de twee adviesraden de-
ze week nadere vragen stellen. Tot die zijn
beantwoord, biedt volgens hem de huidige
richtlijn dat zwangere vrouwen maar een-
maal in de twee weken orgaanvlees zouden
moeten eten, voldoende bescherming. Het
Produktschap Vee en Vlees onderschrijft dit.
Volgens het schap krijgen veel Nederlandse
vrouwen minder vitamine A binnen dan voe-
dingsdeskundigen aanbevelen. Van de zwan-
geren zou 40 procent minder vitamine A
consumeren dan geadviseerd.
Ritzen heeft de adviesraden ook nadere in-
formatie gevraagd over het effect van vitami-
ne A in cosmetica. WVC ziet geen aanleiding
om het gebruik ervan op dit moment te ont-
raden.

Nek-aan-nek-race Heerma en De Hoop Scheffer
Fractie raadpleegt leden
over opvolger Brinkman

Van onze redactie binnenland

DEN HAAG - De drie leden van de
commissie uit de CDA-fractie die
een opvolger zoeken voor de dins-
dag afgetreden fractievoorzitter
Elco Brinkman, zijn gisteren begon-
nen met hetraadplegen van de frac-
tieleden. De commissie zal naar
verwachting vandaan met de naam
van die kandidaat komen. Demis-
sionair staatssecretaris Heerma
maakt nog steeds de meeste kans
om Brinkman te vervangen. Niette-
min sluiten zegslieden een span-
nenderace tussen hem en de katho-
lieke kandidaat De Hoop Scheffer
niet uit.

Het drietal Kamerleden (waarne-
mend fractievoorzitter Wolters,
Kamervoorzitter Deetman en Bei-
nema, nestor van de fractie) dat met
een voorstel moet komen, sprak gis-
teren met verscheidene Kamerle-
den. Dat gebeurde in de kamer van
de afgetreden fractieleider Brink-
man, diezijn werkruimte vanafvan-
daag aan de nieuwe voorzitter moet
afstaan.
Nadat de drie belangrijkste kans-
hebbers (Heerma, De Hoop Schef-
fer en demissionair staatssecretaris

Van Rooy) bij het driemanschap
waren langs geweest, heeft Van
Rooy laten weten zich terug te trek-
ken als kandidaat. Ook andere
Kamerleden gingen op bezoek bij
de sollicitatiecommissie; zij werden
gehoord over hun voorkeur.
In fractiekringen wordt aangeno-
men dat het spannend wordt nu
Van Rooy zich heeft teruggetrok-
ken. De stemmen van de twijfelaars
worden doorslaggevend in de strijd
tussen de gereformeerde Heerma
en de katholieke De Hoop Scheffer.
De katholieken in het CDA ergeren
zich steeds meer aan de dominantie
van de protestanten. Als dit argu-
ment doorslaggevend wordt, is
Heerma lang niet zeker van de be-
geerde functie. Ook kan op het laat-
ste moment een compromis-figuur
worden aangezocht, zoals fractiese-
cretaris Doelman-Pel of Biesheuvel,
neefvan de oud-ARP-premier.
Ook waarnemend partijvoorzitter
Lodders sprak met het drietal Ka-
merleden dat de voordracht mag
doen. Hoewel zij gisteren beklem-
toonde dat het aanwijzen van de
fractievoorzitter een zaak van de
fractie is en niet van departij, houdt
zij de vinger wel degelijk aan de
pols. Het ligt immers in de rede -hoewel het geen automatisme is -
dat de nieuwe fractieleider ook kan
uitgroeien tot partijleider.

Stasi-documenten brengen Vergès in opspraak

Advocaat terrorist Carlos
mogelijk medeplichtige

Van onze redactie buitenland
PARIJS - Mr. Jacques Vergès, één
van de twee verdedigers van de
sinds maandag in een Franse cel
verblijvende terrorist Carlos, is in
het verleden mogelijk zeer nauw
betrokken geweest bij de activitei-
ten van de internationaal gevreesde
terrorist.
Dat zou blijken uit een tweetal do-
cumenten van de voormalige Oost-
duitse geheime dienst, de Stasi. In
éénvan de twee documenten wordt
de Franse advocaat een 'operatio-
neel lid' van de terroristische orga-
nisatie van Carlos genoemd.

Volgens een ander Stasi-document
zou Mr. Vergès in 1982, toen hij
twee met Carlos bevriende terroris-
ten - onder wie diens latere vrouw
Magdalena Kopp - verdedigde, een
niet nader gepreciseerd geldbedrag
hebben aangenomen dat moest die-
nen om de bewakers van de twee
terroristen om te kopen bij een
eventuele vluchtpoging.

Volgens de Franse krant Le Monde,
die gisteravond melding maakte
van het bestaan van de documen-
ten, zou de Westduitse veiligheids-
dienst de twee documenten vorige
maand aan de Franse onderzoeks-
rechter Bruguière hebben doorge-
speeld. Die leidt het onderzoek naar
de verschillende aanslagen op
Frans grondgebied waarbij Carlos
betrokken zou zijn.

Jacques Vergès, zonder concurren-
tie Frankrijks beroemdste advocaat,
noemde de beschuldigingen giste-
ren 'grotesk.

Jacques Vergès en zijn college Mou-
rad Oussedik hebben gistermiddag
na een tweede gespek met hun
cliënt Carlos opnieuw aangekon-
digd een klacht wegens ontvoering
in te zullen dienen bij de Franse
Justitie. Het staat volgens beiden
als een paal boven water dat Carlos
door de Franse geheime dienst ont-
voerd is uit de Soedanese hoofdstad
Kartoem. De arrestatie van Carlos is
daarom volgens de twee 'illegaal.

Koning Lesotho
zet regering af

KAAPSTAD - Minstens vijf men-
sen zijn omgekomen en twaalf ge-
wond geraakt toen veiligheidstroe-
pen gisteren het vuur openden op
een protestdemonstratie tegen de
'koninklijke coup' in het Zuidafri-
kaanse koninkrijk Lesotho. Gister-
ochtend in alle vroegte kondigde
koning Letsie 111 opschorting van
een deel van de Grondwet en ont-
binding van de regering van pre-
mier Ntsu Mokhele aan. De konink-
lijke coup wordt als een reactie
gezien op de groeiende roep om
Letsies aftreden.

Honden speuren
in duinen naar
vermiste peuter

HAARLEM - Vijf honden met
begeleiders en een tiental politie-
mensen zijn gisterochtend be-
gonnen met een uitgebreide
zoekactie naar de vermiste peu-
ter Beau Morales-Morales in een
stuk duingebied tussen Over-
veen en Zandvoort. Op aanwij-
zingen van de (Chileense) vader
concentreert het zoeken zich op
5,5 vierkante kilometer in het na-
tuurgebied Middenduin. Hoewel
er over het lot van de bijna vier
jaar oude Haarlemse nog niets is
te zeggen, houdt de politie er se-
rieus rekening mee dat zij is
omgebracht. De - politie ver-
wachtte de gehele dag en moge-
lijk ook vandaag nog nodig te
hebben om het gebied af te zoe-
ken.
Beau Morales-Morales wordt
sinds zondag 7 augustus vermist.
Ze ging die dag in het kader van
een bezoekregeling met haar va-
der mee. Toen ze aan het einde
van'de middag niet terugkwam,
alarmeerde haar moeder de poli-
tie.
De vader werd de volgende dag
wegens winkeldiefstal aange-
houden door de Bloemendaalse
politie. Hij had het meisje toen
niet meer bij zich. De man maak-
te een verwarde indruk en legt
sindsdien onduidelijke verkla-
ringen af. Hij is inmiddels in
bewaring gesteld op verdenking
van onttrekking van een minder-
jarigeaan het ouderlijk gezag en
op verdenking van doodslag.

Gijzeling
Een 39-jarige gedetineerde Tu-
nesiër heeft gisterochtend ge-
durende een half uur drie per-
sonen in gijzeling gehouden in
het penitentiair ziekenhuis van
het Scheveningse huis van be-
waring. De man was bang om
uitgeleverd te worden aan
Frankrijk. Toen de gevangene
even niet oplette, werd hij door
bewakers overmeesterd. De ge-
gijzelden, die met een mes wer-
den bedreigd, kwamen met de
schrik vrij.

Altman
De Amerikaanse onderminister
van Financiën, Roger Altman,
is gisteren afgetreden. Hij is er-
van beschuldigd dat hij het
Congres onjuist heeft ingelicht
over de Whitewater-kwestie.
President Bill Clinton heeft het
ontslag aanvaard.

Vasken I
Het hoofd van de Armeens-
Apostolische Kerk, patriarch
Vasken I, is gisteren op 86-jari-
ge leeftijd overleden. Hij heeft
zijn kerk bijna 40 jaar geleid.
De Armeens-Apostolische
Kerk telt vijfmiljoen leden.

Bom
Het Simon Wiesenthal Cen-
trum in Los Angeles is dinsdag
ontruimd na een bommelding.
De politie trof in het gebouw
een explosiefaan dat ook in het
leger wordt gebruikt en scha-
kelde experts in om de bom
onschadelijk te maken. Nadere
gegevens werden niet bekend-
gemaakt. Het Simon Wiesen-
thal Centrum, dat sinds 1977
bestaat, houdt zich bezig met
het onderzoek naar de Holo-
caust.

Nekkramp
In het vluchtelingenkamp Ki-
bumba bij de Zaïrese grensstad
Goma is een epidemie van nek-
kramp uitgebroken. In het cen-
trum, waar zon 200.000 Rwan-
dese vluchtelingen verblijven,
zijn volgens de vluchtelingen-
organisatie van de VN al zon
tachtig gevallen van nekkramp
gesignaleerd. De epidemie is
de derde die de kampen 'in de
omgeving van Goma treft.

punt uit

Windhoos
Een korte en vooral onver,
wachte windhoos heeft gister-
avond rond zes uur in Vlissin-
gen, Heinkenszand en Ritthem,
en in Zandvoort aanzienlijke
schade aangericht. Bij de meld-
kamer van de regiopolitie re-
gende het meldingen van afge-
waaide dakpannen, ontwortel-
de bomen en beschadigde
daken van boerenschuren. Per-
soonlijke ongelukken deden
zich niet voor.

Spijtbetuiging

" De"Amsterdamse burgemeester S. Patijn (links in het
midden) tijdens een bezoek aan de zigeuners aan de Azië-
havenweg. Patijn bezocht hen om persoonlijk zijn excuses
aan te bieden voor de discriminerende brief die de ruim
tachtig uit het voormalige Joegoslavië afkomstige zigeu-
ners deze week van de gemeente Amsterdam ontvingen. In
die brief was de zinsnede opgenomen dat de groep zich als

gast van het Nederlandse volk dient te gedragen. „Dit bete-
kent dat het plegen van diefstallen, zakkenrollen of andere
misdrijven niet aanvaardbaar zijn." De gemeente heeft in-
middels die stigmatiserende passage ingetrokken. Belan-
genorganisaties van zigeuners hebben na het bezoek van
Patijn laten weten tevreden te zijn met zijn spijtbetuiging.

Foto: ANP

(ADVERTENTIE)

Deze week:
Tegen inlevering van uw Gouden Munt
één van deze topprodukten voor de 1/2 prijs!
_mSk HELLEMA
mÊÊP\ COUNTRY COOKIES M |JJ| M4*yp^-^' kokos of hazelnoot tT^^i* IT1

pak è 200 gram 2,29 | _,
-/r__^. . PAK EN BAK PISTOLETS _ _
V^g^ p»k *4 stuks i -89 u****ux

,-r^j., KNORR MIX VOOR __^*^//flßfe', GYROS OF BOEUF [jj| f"l Q/l000 BOURGOUIGNON WJffJ^ I I 04
per zakje 1.69

/(?____, GOTAN THAI __l_f____,
_______

fl^ CRACKERS 1^074zakje è 75 gram 1,49 |J
/?»*- MOBY DICK __\\lmW _ . ___-(SB SPORTSCHOENEN W_^\ /|97'^bc^_~^ per paar 29.95 M^J*^ I f_L *
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w lilt W wPWL^&^^w/_?___F_^^^w !_f_.
_V ____P mÉmmWm mWmm m M «_____■ _#__r _r__/_ffI

___■ __r^^_^^____ ______ _F_ __ _.

Dif bankvoordeel vanMantelkan, gezien de scherpekoers, slechtsvan
tijdelijkeaard zijn.Begrijpelijk, als u ziet welkzitdesign en comfort deze
Montèl-topper biedt in relatie tot znprijs. En dan hebben we het nog niet
eens over de topkwaliteit weefstofbekleding. Mag deBank u uitnodigen ?

2-2K5 van___-T- Q*} C _
Mooi Voor Aiaar /Jy "

MÉÊÊE^^Êi '^ + 2''s 1""I-2^T- wor JWS,- exclusiefsierkussens.

\W \\\^M\W W\ __h__.H_._- Uglklaar. Eva btlltn

De _&m& Nederland kZ'27l
ln deCramer 178- WoonboulevardHeerlen - 7./.0.5-75« OS

_.onr_ vindt u m: Arnhem, Axel, Beveru-i/k, Diemen, Groningen, Heerenveen,Heerlen, Leulichendam,
Oldenzaal, Rotterdam, Son/Emdhoven, Steeniiiikimoer/Coevorden, Utrecht, Zutphen en Z_

Itchf-Studiosera

Heerlen, Spoorsingel 1a
tel.: 045-729735
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«gp[ccolo's
In deCramer 37, Heerlen
Postbus 3100, 6401 DP Heerlen
Postbank:lo3sloo
Bank: ABN-AMRO 57.75.35.935
Fax: 045-739204 of 739364

Piccolo's
Over 1 kolom, in kleine letters met één woord in
hoofdletters. Minimumhoogte: 10 millimeter. Prijs per
millimeter hoogte: ’ 1,40.
Afwijkende tarieven voor rubrieken Proficiat en
VermistGevonden ’ 1,25per mm. Onroerend Goed en
Bedrijven Transakties ’ 1,90.
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: ’ 1,90.
Afwijkende tarieven Kontakten/Klubs en 06-lijnen: ’ 2,35.
Advertenties onder nummer: ’ 7,50.
Bewijsnummers op aanvraag: ’ 4,75.
Prijzen zijn exclusief 17,5% BTW. Betaling contant of
met de acceptgirokaart die u wordt toegezonden.
Enkele rubrieken UITSLUITEND a contant en mét
legitimatie.

Telefonisch opgeven

045-719966
Maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur. Opgave - in de
regel - tot 12.00uur daags voor plaatsing.
Schriftelijk opgeven
Opgave via de 1e post daagsvoor plaatsing.
Persoonlijk opgeven
Via de balie van onze kantoren maandag tm vrijdag
8.30-17.00 uur. Voor plaatsing op zaterdag en maandag
geldt vrijdag 11.00uur.

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

Het Limburgs Dagblad wordt dagelijksgelezen door
bijna 250.000personen van 13 jaaren ouder.
(Bron CeDucu Summo Scanner) 0930

Personeel gevraagd
Uzervlechtersbedrijf J Hellenbrand vraagt MET SPOED
ijzervlechters en maatvoerders

Zonder enige ervaring onnodig te solliciteren.
Telefonische afspraak na 18.00 uur: 045-254058.

Kokkin - huishoudster.
Goed voorkomen, plm. 40 jaar, INWONEND,

wordt bijgestaan door werkvrouw, liefst i.b.v. rijbewijs.
Telef. België (Kortessem): 00-32.11-375004.

Het Dagblad De Telegraaf is op korte termijn op zoek naar
enkele serieuze kandidaat

Bezorg(st)ers
voor bezorgwerkzaamheden in

Valkenburg
meer informatie over de aard van de werkzaamheden en
de verdiensten kunt u krijgen onder tel.nr. 04406-12074.

Het dagblad "De Telegraaf' is op korte termijn op zoek naar
een serieuzekandidaat
Bezorg(st)er

voor bezorgwerkzaamheden in

Vaals
Vergoeding plm. ’ 120,- per week, plm. 1 V_ uur werk p.d.

Bent u geïnteresseerd? bel dan... 045-460683.

Adia Personeelsdiensten
heeft per direct werk voor

confectienaaister
voor een atelier in Kerkrade. Wij zoeken een ervaren kan-
didate die per direct en voor enkele weken beschikbaar is.

Interesse? Neem voor meer informatie contact op met
onze vestiging in Kerkrade, Hoofdstr. 39a, S 045-463700,

of met de dichtsbijzijnde vestiging.
Heerlen, Dr Poelsstr. 16, S 045-713120.

Hoensbroek, Kouvenderstr. 81, S 045-231680.

ADIA
PERSONEELSDIENSTEN

Bouwbedrijf AMSTENRADE BV zoekt ervaren
Metselaars en

1 steller/maatvoerder
voor diverse werken in Limburg en Duitsland.

Zonder vakkennis onnodig te reageren.
Tel, afspraak ma'vrij 9.00-17.00 uur 04492-4036.

Gevraagd WERKSTER voor
4 uur per wk. Neerbeek. Te-
lefoon: 046-374737.
Gevraagd: energieke be-
drijfsleider(ster) en assistent
bedrijfsleider(ster) t.b.v.
speciaalzaak in nederlandse
en buitenlandse kaas, wijn
en fijne vleeswaren te Ge-
leen. Wij bieden u: een pret-
tige werksfeer, goede salari-
ëring, optimale begeleiding.
Wij vragen: opleiding HAVO
of soortgelijke studie, leeftijd
25 t/m 35 jaar, bereid zijn tot
het volgen van cursus, erva-
ring in de verkoop en lei-
dinggeven, goede kontaktu-
ele capaciteiten. Sollicitaties
schriftelijk met pasfoto t.n.v.
Mevrouw L. Strating Dirks-
bergerweg 21 6045EV
Roermond.
Gevraagd ervaren STRA-
TENMAKERS voor Duits-
land. S 04498-59035.
Gevr. MEDEWERKSTER
(17-20 jr.), 2 dgn. p.wk. Soll.
St. Gez. lich. 045-352044.
KLUSJESMAN . kan nog
werk aannemen voor be-
hangen en tegelzetten. Te-
lefoon: 045-227353.
Studenten, zoek je werk
waar je naast hoge verdien-
sten ook veel gezelligheid
vindt?! Leuk werk in de ver-
koop, met vele mogelijkhe-
den evt. part-time. Min. Ift.
17 jr, en min. opl. HAVO. In-
fo 03410-25737 uitsl. tussen
19-22 uur. Vanuit Eindho-
ven en Maastricht.
DAKDEKKERS bieden zich
aan voor het repareren van
pannen- en platte daken.
Tev. voor het repareren van
gevels, zowel particulieren
als bedrijven. Tel. 04750-
-34727 b.g.g. 28253
Gevraagd SERVEERSTER
voor restaurant in Alsdorf
(Duitsland), full-time of part-
time. Telefoon 00-49.2404-
-21146.
Schoonmaakbedr. SIT-
TARD vraagt: beslist nette
dames voor: schoonmaak-
werkzaamheden in de vroe-
ge ochtenduren. Dames
voor inval-werkzaamheden
en dames voor schoon-
maakwerkzaiamheden tij-
dens kant.uren. Uw reakties
gaarne: 046-511264.
FOTOGRAAF heeft werk
voor vrouwelijke modellen,
18-40 jr. Meiden zonder val-
se schaamte, goede "bij"-
verdiensten, ook zonder er-
varing kunt u reageren! Br.m.
foto naar: Postbus 4094,
6201 RB Maastricht.
Word RU-INSTRUCTEUR
(m/v). Voor auto veel vraag.
Ook voor rij-instructeur mo-
tor en nieuw ook bromfiets.
Ook voor rij-instructeur
vrachtauto, autobus- en
aanhangwagen. U kunt ook
sterinstructeur worden voor
alle categorieën. Of rijex-
aminator. Binnen vijf maan-
den kunt u het officiële Ka-
derschooldiploma bezitten
Wilt u vast en zeker full-time
of part-time werk als rij-
instructeur of een succes-
volle rijschool? (zonder mid-
denstandsdiploma) Dit is
ook voor u mogelijk. Binnen-
kort starten »de opleidingen
in Maastricht. Bel voor gratis
studiegids: De Kaderschool
(24 uur per dag bereikbaar,
ook in weekend) 043-
-259550 bgg. 04998-99425.
DIERENVRIEND met Mid-
denstandsdiploma gez. voor
gezamenl. verk. van dieren-
voeding. Info 045-422336.
DAMES, wil u zelfst. werken,
uw eigen tijd indelen en met
mooie dingen omgaan bel:
045-429567/04749-6489.
Handelsondern. Romeco
vraagt voor direkt METSE-
LAARS. Telef. 045-714870.
Gevraagd per direkt: sterke,
handige, enthousiaste
BOUWERS voor kunstpro-
jekt "Het Blok in de Maas".
Informatie op werkdagen
van 14 tot 16 uur bij Sirkel,
046-525574.
Goede bijverdienste. Lande-
lijk ochtendblad zoekt voor
VALKENBURG en Houthem
een agentbezorger (m/v), Ift.
v.a. 15 jr. Inl. tussen 8.00-
-16.00 uur: telef. 040-121775.

Friture Zeswegen vraagt
MEDEWERKSTER met er-
varing v.a. 18 jaar. _r 045-
-726764 na 14.00 uur.
Gevr. HULP in de huish. bij
doktersechtpaar, 3 uur p.wk.
in wijk 21 Maastricht. Tel.
043-257732. 19.00-20.00 u.
(Bij-)VERDIENSTEN??!!
Schrijf voor info naar: Werk-
wijzer, Mozartstr. 150, 6044
RM Roermond, (svp. 2 post-
zegels bijsluiten)
Gevr CHAUFFEUR voor
vrachtauto met aanhang-
wagen, plm. 20 uur per week,
in Nederland. Schriftelijke
reacties aan: Postbus 203,
6190 AE Beek.
Cafetaria/Snackbar vraagt
part-time MEDEWERK-
STERS, plm. 17-23 jaar.
Geen ervaring vereist. Aan-
gepaste tijden i.v.m. school
of studie eventueel mogelijk.
Telefoon 045-213451.
Voeger kan VOEGWERK
aannemen: o.a. voegen, uit-
kappen, stralen en impreg-
neren met eigen steiger. Te-
lefoon: 045-321948.
Serieuze BIJVERDIENSTE
voor gemotiveerde mede-
werkers tussen 20-45 jr. Bel
00-49.2405-18025.
Wij zoeken een vriendelijke
TELEFOONSTEM die voor
ons afspraken maakt. Info
dond. en vrij van 9.00-15.00
uur. _f 0049-2405-18025.
Lieve OPPAS gevraagd
voor meisje van 2V_ jr., 2 da-
gen per week di. en vr. v.a.
7.30 uur. Eigen vervoer.
04498-56529 na 18.00 uur.
Wij zoeken VROUWEN/
mannen die doorzettings-
vermogen hebben en de
Duitse taal beheersen, voor
ons bureau in Aken in de vak.
sfeer. Meer weten? Bel dir.
naar: 00-49.241562001 v.a.
14.00 uur.
Gevr.. AOW'er/WAO'er voor
het bezorgen van geadres-
seerde post cd in Heerlen/
Hoensbroek/Brunssum e.o.
Postbus 5526, 6202 KA
Maastricht.
Voor ons restaurant vragen
wij voor in de avonduren
PART-TIMERS, 1 en/of 2
en/of 3 dagen per week, te
Valkenburg. 04406-13107.
Algemeen Dagblad zoekt
voor de wijk Terwinselen/
Kerkrade West een goede
BEZORGER(STER). Leef-
tijd min. 16 jaar, i.b.v. brom-
mer. Voor ml 045-728529.

Personeel vraag
Gevr. nette part-time SER-
VEERSTER, leeft. v.a. 18 jr.
en medewerker voor bak-
kerij. Patisserie lunchroom 't
IJsbeertje, 04406-12263.

Zonnebanky-hemel

Te kööp ZONNEBANK-
COMB. 20 lamps voor
’1.000,-; kinderwagen 3 in
1, merk Hauck, z.g.a.nw.,

’ 250,-. Tel. 045-465475.

Landbouw
ONDERDELENBANK. TeT
04493-2715.
Te koop PAARDE- en vee-
trailers (merk Weyer); open-
en gesloten aanhangwa-
gens, diverse uitvoeringen,
RDW-gekeurd, nieuw en
gebruikt. Wienen ' aanhang-
wagens en wagenbouw,
Dorpstraat 56, Leveroy.
Telef. 04954-1288.
Te koop jonge LEGKIPPEN
en mestkuikens, 14 dagen
oud. Vaesrade 43, Nuth.
Telefoon: 045-241284.
Te koop SUIKERMAIS extra
zoet. Penders, Kerkstr. 55,
Dicteren. Tel. 04499-1582.
Mooi RECREATIEPAARD
te k. of te h., stalling aanw.;
Te k. gevraagd oude kunst-
meststrooier, mestspreider
en tractor. Tel. 04451-1509.
Te k. KALKOENEN, 4 mnd.
oud en dwerggeitenbokjes.
Rijksweg 33, Heer/M tricht.
Te koop 6-jarige STER-
MERRIE voor fok of recrea-
tie; Wisconsin x Lorenz
stokmt. 1.70 superbraaf. Tel.
043-649313.

Onr. goed te koop aangeb... gevr.

Woonhuis verkopen ???
Direkte aankoop via notaris zonder kosten.

Koopwoning Vastgoed '92 B.V. a 040-128897.

Open huis vrijdag 19 augustus
van 16.30 tot 18.30 uur

Berg en Terblijt, Op de Dries 110.
Goed gel. halfvrijst. woonhuis met ruime garage. Onder

architectuur aangelegde tuin met 2 terrassen, 1 luxe
overkapt. Overdekte entree. L-vormige woonk. met

openslaande tuindeuren. Open keuken met moderne
installatie, 2 royale slaapk. Ruime moderne badk. met

ligbad. Vaste trap naar grote zolder met mogelijkh. voor
extra slaapk. Goed onderh. Opp. ca. 231 m2. Bwj. 1990.

Prijs ’ 269.000,- k.k. 8575.
Inl. STIENSTRA MAKELAARDIJ B.V.

TELEFOON 043 - 61 62 63.

Taxeren vooraf voorkomt
teleurstelling

Vraag vrijblijvend advies aan een beëdigd
NVBT-Taxateur Abaz

onr.goed en taxatieburo o.z. Tel. 045-718731.
Uw huis verkopen
met behulp van de

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

Geen kosten
BRUNSSUM halfvr. woning
met kelder, woonkamer
aparte eetkeuken, 3 slaapk.,
douche, vaste trap naar zol-
der, 4e slaapk., geheel rol-
luiken, gr. tuin met berging,
’159.000,- k.k. Bezicht. op
afspr. 045-251450 na 18 uur.
HOENSBROEK Te koop
halfvrijstaand woonhuis, tuin
met veel privacy, vraagpr.
’273.000,- k.k. Telef. 045-
-215872.
Te koop gevr. ouder
WOONHUIS met tuin (op-
knappen geen bezwaar). Tel.
046-753367.
Voordelig uw HUIS verko-
pen? Bel Busio Vastgoed
BV Sittard. Tel.: 046-512410.
Uw huis verkopen zonder
makelaar? Prima idee! Bel
BUSIO Vastgoed B.V. Sit-
tard. Tel: 046-512410.
Gezien de enorme vraag
dringend woonh. te koop ge-
vraagd. (Alle prijsklassen).
N.M.W QUADEN & Zn. Ma-
kelaardij onr. goed. Lid NVM,
M'Geleen. 8 046-519644.

WOONHUIS met spoed te
koop gevraagd. Opknappen
geen bezwaar, a?040-128897.
Te k. VILLAGROND in Op-
grimbie (B.). Goed georiënt.
24 a., 34 m. breed. Hogere
pr.klasse. 8 00-32.89754012.
Te koop gevraagd vrijstaand
WOONHUIS in Schimmert
of omg., evt. ruil met boer-
derijtje in Schimmert. Br.o.nr.
B-05810, LD., Postbus
2610, 6401 DC Heerlen.
HEERLEN Bokstraat 54.
Goed onderh. tussengel.
woonhuis met mooie tuin, li-
ving 40 m2. Eiken aanbouw-
keuken, bijkeuken, overdekt
terras, plavuizen vloer. Rol-
luiken. 3 Slaapkamers, bad-
kamer met ligbad. Zolder
met vlizo-trap. Vr.pr.
’169.000,-. Direct aan-
vaardbaar. Tel. 00-49.
2406.5088 Na 18.00 uur.
045-233229.
Te koop gevraagd vrijstaand
WOONHUIS, niet Oostelijke
Mijnstreek. Prijsklasse tot
’350.000,-. B 04404-1706.
Misschien heeft u het HUIS
dat wij zoeken in Heerlen of
aangrenzende gemeenten
in de prijsklasse tot ca.

’ 175.000,-. a 045-718731.
HEERLEN, Bekkerweg 23,
herenhuis met stadstuin op
A 1 lokatie. Voormalig tand-
artsprakt. ’215.000,-. Inruil
bespreekbaar. Wijman &
Partners, 045-728671.
HOENSBROEK, Over-
broekerf 71, goed gelegen
woning met garage en tuin.
Bwj. 1988, 3 slaapk., vaste
trap naar zolder, ’179.000,-.
Wijman & Partners, tel. 045-
-728671.

HUIZEN gezocht voor bin-
nen- en buitenlandse kandi-
daten. Verkoper betaalt
geen kosten. Wijman &
Partners 045-728671.

Personeel aanbod
Ervaren STOFFEERDER
bekleedt voordelig trap en
kamers, géén verkoop. 043-
-641313, afstand geen bezw.
Ervaren satelliet antenne
INSTALLATEUR plaatst al
uw installaties. Ook repara-
ties. Telef. 045-228370.
Voor al uw oprit-, terras- en
SIERBESTRATING. Tevens
metselwerk, a 046-334514.
Voor vakkundig snoeien of
kappen van (HOGE) bomen
belt u: tel. 045-728893.
SCHILDER b.z.a. voor alle
voorkomende werkzaamhe-
den binnen en buiten, gratis
prijsopgave. Tijdelijk 10 tot
50% korting, B 04750-11435.
Dakdekkersbedrijf AADAK
kan nog dakwerk aannemen.
Bel voor vrijblijvende offerte.
Telef. 045-226688/226377/
06-52606457.
KLUSJESMAN biedt zich
aan. Telefoon 045-227353.
Zelfstandig BEHANGER
biedt zich aan om al uw
woonruimtes te behangen,
accuraat en snel. Tel. 045-
-422492.
Ervaren TUINMAN biedt !
zich aan voor alle voorko- (
mende tuinwerkzaamheden,
ook voor aanleg. Bel 043-
-614342.
BOOMROOIERIJ 'Habets
voor al uw rooi- en snoei-
werk. Bel 046-755701.
Constructie/lasbedrijf T.J.
ROURS voor sierhekken,
tuin- en raamdecoraties,
schoorsteenkappen, stalen
trappen enz. Modellen te
bezichtigen. Rafaelweg 14
Susteren. 04499-3464.
PARAGNOSTE helpt u van
stress en pijn af. Bel voor af-
spraak. Telef. 043-473161 /
046-583811.

|STUCADOOR kan nog werk .aannemen; tevens metsel-,
timmer- en sloopwerk. Bel
voor een duidelijke en gratis I
offerte a 043-254445.
De Gouden Schaar. Het a- ]
dres voor al uw veranderin- ;
gen aan uw kleding en gor- '■dijnen. Ook leer-REPARA- .
TIES. Open: dinsd. t/m vrijd.
10.00-17.30 uur, zaterd l
10.00-14.00 uur. Ryksweg iN 26A, Geleen, telef. 046-
-754071. Raadhuisplein 60, j
Stem, 339523. {
KINDEROPPAS biedt zich ,
;aan in omgeving Sittard, evt. iook voor naschoolse op- Iivang. Br.o.nr. B-05831, '"!Limburgs Dagblad, Postbus
2610,6401 DC Heerlen.

Bedrijfswagens
Te k" AUTOTRANSPOR-
TER Mitsubishi Canter 3500
TD, met electr. lier, pr.n.o.t.
k., geh. i.z.g.st., 86.000 km. 8
045-461237 na 18.00 uur.
Te k. MERCEDES 307 D, o-
pen laadb., kieper, klein rij-
bew., bwj. '81. ® 045-250238.

'■ —■'■ "■' - "—

Bouwmat./machines
Automatische afstandsbe-
diening voor GARAGE-
POORT, v.a. ’595,- excl.
BTW. Straten. Geulle, Eijks-
kensweg 18. a 043-641044.
KANTELPOORTEN, rol- en
sectiepoorten, in alle maten.
23 standaard maten, direct
uit voorraad, tegen absoluut
de allerlaagste prijs. Straten
Geulle, Eykskensweg 18.
Telefoon 043-641044.
Te koop ALU-PLATEN,
vanaf ’25,- afm. o.a.
150x60 cm. en 2,5 mm dikte.
Tel. 04450-4240 na 18.00 u.
Te k. nw. beschad. binnen-
en buitendeuren v.a. ’40,-;
rollen dakleer (Rubberroid)
10 m 2v.a. ’2O,- t/m ’65,-;
daktrim ’lO,- 2/2 mtr.; un-
derlaymentplaten ’ 45,-;
laminaatparket topmerk
LAMET (normaal ’lOO,-)
nu ’4O,- + ’35,- p.m2.; B-
keus ’25,- + ’3O,- p.m2.Rennemigerveldweg 70 A,
Heerlen. Tel. 045-729710.
Te k. 2x THERMOPANE
glas afm. 82 x 158 cm.; 1 ra-
diator dbl. conv. 140 x 40 cm.
B 04450-3081 na 18.00 u.
Te koop ZANDBAK best. uit
betonelementen, 7,8x6,3
M1; kiosk te gebr. voor alle
doeleinden, 6-hoekig, door-
sn. 5 mtr. tev. alu. traanplaat
90 Ml. Tel. 043-632433.
Te koop partij dikke formaat
METSELSTENEN, 62 st.
per m2, ’0,35 excl. BTW.
Gratis bezorgd. Tev. 5 INP.
balken gegalvaniseerd,
lengte 6.50 mtr. en hoog 22
,cm. Telef.: 045-321948.
Te koop aluminium ROL-
STEIGERS, klein en groot.
Telef. 045-213563.
Doe het nu! SPOUW-
MUURISOLATIE met Geso-
lan glaswolisolatie, min. be-
sparing 8-10 m 3gas per m 2pier jaar. Voor info: Geskal
Geleen, 8 046-743865.
Te koop STENEN v.a.
’0,25; cement 50 kg a

’ 11,50; nieuwe pannen
vanaf ’1,25 p.st; houten
balken tegen zeer lage prij-
zen; tuinschermen op maat
gemaakt; en zand, grind en
bosgrond; underlaymentpla-
ten 18 mm. dik v.a. ’52,-
-incl., 9 mm. ’32,- mcl.,
hardboard ’ 7,50 p.plaat mcl.
Bouwmaterialen De Grubbe,
Grubbenlaan 50, Hoens-
broek (naast Mega). Telef.
045-219428.

OG te huur
Te huur luxe app. centr.
VALKENBURG, ’ 850,-
-excl. 043-630800.
STUDIO te huur per 1-9 as.
voor alleenst. vrouw, 100
mtr. van station-Sittard. Tel.
046-514861
Grote kamer te huur in ge-
meente BORN. Tel. 04499-
-2345.
VALKENBURG te huur luxe
gemeub. app.: 2 slpkmr., 2
wc's, douche, woon/keuken
combinatie, washok en tuin.
Telefoon: 04406-16379.
KERKRADE-WEST, Spek-
holzerheide, Industriestr.
23c. Per direkt, te h. app.,le
verd. Ind.: hal, woonk., keu-
ken, gr. terras, badk., 2
slaapk., berging, ’BOO,-
-excl. p.mnd. Borg ’l.OOO,-
Telef. 04742-3362.
Te huur 1-PERSOONS
(vrouw), gemeub. boyenwon.
nabij centr. Geleen Bel na
18.00 uur 046-743650.
Centr. Venlo D+H BOUTI-
QUE plm. 35 m 2overname
’25.000,-, huur ’2.200,- p.
mnd. Br.o.nr. B-05830, Lim-
burgs Dagblad, Postbus
2610, 6401 DC Heerlen

Te huur gevraagd
Te huur gevr. WOONRUIM-
TE voor 2 pers., bij voork. ei-
gen badk. en keuken, omg. .
Heerlen e.o. 045-727922.

Bouwen/Verbouwen
SIKO voor al uw slijpwerk.
Karveelweg 8, Beatrixhaven
Maastricht. Tel. 043-632114

Hobby/D.h.z.
Op zoek naar een leuke
hobby voor de winteravon-
den. Op maandag 19 sept.
en don. 22 sept. starten wij
weer met een beginnerscur-
sus PATCHWORK/quilten.
Interesse: bel voor meer info
043-615501.
Te koop KETTINGZAAG
Black & Decker. Telefoon:
043-214191.

Geldzaken
Tijdelijk geld nodig? Hoog-
ste prijs voor uw GOUD en
diamant, oud of kapot. Wij
kopen alles op of nemen het
in bewaring (u blijft eige-
naar). Goudboom, Boschstr.
85, Maastricht, 8 043-219698.
SPAREN zonder verplich-
tingen, tegen 5.1% rente, bel
voor vrijbl. info: Dierickx As-
surantiën 8 043-434228.

Reparaties
KOELKASTREPARATIE.
Geen voorrijkosten en gar.
Vroko 045-441566/461658.
ROLLUIK defect. Weber
komt direkt. Telefoon: 045-
-321415.
TV/VIDEO reparatie. Zonder
voorrijkosten. Görgens. In-
dustrieterr. Abdissenbosch.
Landgraaf. Tel. 045-314122
TEBBEN koeltechniek koel-
kast/diepvriesreparaties met
garantie. Voor part. geen
voorrijkosten. 8 045-460471.
DIEPVRIES- en koelkastre-
paraties, zonder voorrijkos-
ten. 8 046-745230. Service
binnen 24 uur met garantie.

Verzamelingen
METAALDETEKTORS vöör
hobby en beroep. Jac Köh-
len Rijksweg Nrd, 104 Sit-
tard. 046-513228-514096.
Verzamelaar zoekt oude
MIJNWERKERSLAMPEN.
Telefoon: 045-315047.

■tf____i__£* / "s^S^KI

Proficiat Pap en Mam
met jullie 40-jarig huwelijk

*** ____ %

Dieter, Cilie en Ramon. s

"Stan en Ollie"
j&jß*jMmg.;:;"'^ '■■ & " Wk% ________!

MwÊÈ . ff*""_____B

Sm
gaan in de VUT, proficiat!!!! __^^

Proficiat met jullie
40-jr. huwelijk

___^*^ '■ __■

Kinderen en kleinkinderen.

Winkel & Kantoor

Kantoormeubelen
TEGEN FABRIEKSPRIJZEN

NIEUW: grote partijen kantoor- en directiemeubelen van
zeer hoge kwaliteit en tegen zeer scherpe prijzen o.a.

brandkasten, dossierkasten, tekentafels, flip-overs, white-
borden enz. enz.

NERGENS GOEDKOPER !!!
Inruil inventaris: palletstelling, magazijnstelling, burokasten,

burostoelen, buro's enz. enz. Alles tegen kostprijs.
ALLES UIT VOORRAAD !!!

Voor de goedkoopste met de meeste service naar de
grootste van Zuid-Nederland: Rockmart

KANTOORMEUBELEN. Kissel 46a, Heerlen. 8 045-723142,
geopend: ma. t/m vr. 09.00-18.00 uur, za. 10.00-16.00 uur.

Aanbieding
Kantoorstoelen

vb. Rock II Za ’ 165,-
Armleggers ’ 50,-

Steeds 5000 stuks op voor-
raad, tegen fabrieksprijzen

Rockmart
kantoormeubelen

Kissel 46a, Heerlen.
Te k. TEKENTAFEL, form.
A 0met tekenmach., i.g.st,
f 250,-. Tel. 04492-2232.

Rijles
Opleiding ADR-certificaat
(verplicht vanaf 01-01-1995)
startdatum 26-8-94. Oplei-
ding chauffeursdiploma
goederen vervoer: startda-
tum 27-8-94. Ook voor al
uw rijbewijzen. Vraag vrijblij-
vend verdere ml. Verkeers-
school ARNOLDUSSEN &
Zn., Hoogstr. 201, Land-
graaf. 045-311631.
2-daagse THEORIE-
OPLEIDING A/B. Startda-
tum 10 + 11 september,
examen 12 september. Ook
voor praktijkopleidingen in 8
of 10 dagen/weken. Inlichtin-
gen: Verkeersschool Leo
Cremers, Reeweg 139
Landgraaf, 045-312558.

Als u ons voor 12 uur
's morgens belt, staat uw
PICCOLO de volgende dag
al in het Limburgs Dagblad.
Tel. 045-719966.

Bedrijven/Transacties

Start uw eigen winkel in
zijden bloemen en kado-artikelen
"Zijde en Zo" helpt U met de opzet en ondersteunt U met de

marketing formule. Snelle opstart, directe omzet en winst.
Bel "Zijde en Zo" telefoon 04492-6030.

Te koop KOELVITRINE (ge-
bak) 2.50 mtr. lang, compl. +
motor. Inl. 043-622331.

Sport & Spel
DUIKFLES, 15 liter te koop,

’ 350,-. Tel. 045-457633.

Kamers
Gemeubileerde KAMERS
voor nette werkende men-
sen te h. in C.-Geleen. Tel.
046-749271. -Kamers te huur HEERLEN,
Heerlen-Centrum en Kerk-
.__o-_ont.nm _■ n4ci-7inQQ7

__^h
Kapper/Cosrn-^,jj

HAARPROBLEMEN? . u h
droog of roos? Raa<« 8
uw Cosmil-specialist jL n
Janssen Coiffures, da ,; b
heren. Stationsstraat rj

Sittard. Tel. 046-514861^^ E
Te koop PARFUM en *J S'
shave 55 flessen, & v

’ 100,-. Tel. 045-427007^ n
Te k. orig. Wella H^ j)
DROOGKAP met kaft «
stoel en wasbak. Tel. °^1990, na 18.00 uur. A\

Onderdelen acc^, -j
Te k. gebruikte BANDENJ )
14, 15 en 16 inch, mcl. % \
tage v.a. ’25,-. Autot^J .Luyten, In de Cramei'
Heerlen, tel. 045-719335^
Nieuwe AUTOBANDEN- y
le merken en maten- ,
laagste prijzen bel vo°rJJezen. Bandenspecialist
Reeweg 143, Landgr*
Telefoon 045-314027. tfTe koop diverse maten »f
bruikte AUTOBANDEN l
235/50x16, v.a. ’25,- '%sief montage, balanceren .-
garantie. Bandenspejo-
Abel, Reeweg 143 La
graaf. Tel. 045-314027. S
Te koop TREKHAKEN $
bijna alle typen auto's
onderbouwen en aansW.;
’150,-. Tel. 045-229%Tevens trekhaken te K
gevraagd: S,
Ink./verk. goede gebr
TOBANDEN. Passant
39, Heerlen. 8 045-22267JX
Te koop 4 SPORTVEIA
voor VW of Opel, pr. ’%
Tel. 045-211189 1'
18.30 uur. y.
Te koop nieuwe ACHI^BANK en hoedenplank *
Golf 3, nw. model, pr.n 0'
Tel. 045-427043. __^_X
Opgelet! Te koop P°'fj
924 onderdelen. Tele'""
04498-56998.

Aanhangwagens^
Te koop gevraagd jt,\
HANGWAGEN tot ’2>Opknappen geen bez* ,
Telefoon: 045-312189. ___^fjj
Te k. AUTOTRANSP°fj
AANHANGER, merk C^Jj
so, bwj. '87, gehee 9eLtfseerd, prijs ’ 3.750,-. ® !
461237 na 18.00 uur. X;
AANHANGWAGEN i-z-Lr;
laadverm. 500 kg, nwe. v]
den en res.wiel, pr. ’ * I
045-740041 b.g.g. 75163g_^jj
Te koop AANHANGER L
x100x35 cm., ’375,-. S ',
258390

Voor Piccolo's
zie verder nanina6 '.— ~ \6n snpl — — ■ 4

T 8e1045-719966 Piccolo's voor méérfesultaat 8e1045-719966 è
Pers.Kont. Klubs

Weg. heropening van onze-
club Aphrodite (centrum-
Maastncht) zoeken wij nog
enkele leuke MEIDEN. Evt.
gar.loon en intern mog. 043-
-434013 v. 18.00-20.00 u.
Wij vragen nog 2 leuke
DAMES. 8 045-429291
Spoed, DAMES en heren
gez. voor Escort regio Zuid-
Limburg. Goede verdiensten.
8 040-428870

06-lijnen
100% Wild Live Sex

06-9891
Geen wachttijd! 1 gpm.

Homo kontakt
Direkt apart met een hete

knul uit Limburg!!
Bel nu 06-9614 (nu 50 cpm)
Hete vrouwen uit de regio

Limburg
06-350.23.047 (100 cpm)

Anonieme
sexafspraakjes in Limburg.
06-320.330 79 (75 cpm)

Heerlijk discreet
Direkt apart met hete
vrouwen uit Limburg!!

06-320.322.11 (75 cpm)

Ervaren
vrouwen

40 jaar zoeken sexkontakt.
06-350.290.37 (75 cpm)

Privé telefoonnummers van
hete vrouwen thuis! (75 cpm)

* 06-9605 *
Thuiskontakt

hete vrouwen in jouw regio.
Bel nu 06-9811 (75 cpm)
Praat nu zelf de heetste

vrouwen jouw(hotel)bed in!
Bel nu! (100 cpm)

06-9664
Gratis

sexgesprek
voor vrouwen. Dames bel 06-

-4300. Heren bel 06-9667
(100 cpm)

Privé telefoonnrs. van hete
vrouwen thuis! (75 cpm)

* 06-9502 *
Gratis sex

voor vrouwen 06-4300,
heren bel 06-320.330.91

(75 cpm)

Homokontakten
Zoek je 'n hete jongen?
06-320.330.18 (75 cpm)

Anonieme
sexadresjes van vrouwen.
Bel nu 06-9737 (75 cpm)

Telefoonsex
Hete vrouwen bellen gratis!

06-320.330.87 (75 cpm)

Homo jongens
Hoor ze heet tekeer gaan.
06-320 330.88 (75 cpm)

Hete vrouwen willen met jou

Sexgesprek
06-320.322.33 (75 cpm)
Hete vrouwen zoeken

anoniem
sexkontakt

Bel nu 06-9511 (75 cpm)

Nymf Linda
Geniet van 2 kanten. 1 g.p.m.
06-320.320.14
sex v. achteren
Marcha achterlangs 1 gpm

06-9618

Adressen
Dames geven hun adressen
en telefoonnummer. 1 gpm.

06-96.85
Direct contact

met DAMES uit heel
Nederland. GEHEEL PRIVÉ

thuis doorgeschakeld.
06-96.80

24 u./p.d. 100 cpm.

Sex via je
Postcode!

Toets de cijfers van je
Postcode in en ontdek de
Sex/Adressen in jouw
direkte leef/woon omgeving!

06-95.46
1 gpm (alle Ned. Postcodes)

Discreet
Sexkontakt met rijpe meiden "06-320.330.42 (75 cpm)

SM kontakt
voor strenge afspraken!
06-320.325.80 (100 cpm)

Gratis
sexkontakt

voor vrouwen: 06-4909,
mannen bel 06-9604 75cpm

Sex voor twee
telefoonsex met vrouwen
06-320.330.46 (75 cpm)

Rijpe vrouwen
zoeken onervaren jongens.

06-9504 (75 cpm)

(’ 1,- p.m.) Kom maar met
jehand onder m'n BH zei ze

tegen de knul.
En heb jedit wel 'ns gezien?
Toen trok ze haar slipje uit.
06-340.350.60
(’ 1,- p.m.) Nel ligt in bed

met haar nieuwe vriend. "Is
het goed als zij toekijkt?"

06-340.340.55
Taboe

beestachtig bep!
1 gpm. 06-320.327.20

(’ 1,-p.m.) Opeens deed hij
m'n rokje omhoog en m'n
broekje n. beneden. "Maar

meneer toch, wat doet u nu?
06-340.340.30

Eroslijn
06-320.321.22 Igpm.

Doe net alsof je me voelt...

Erotifoon
06-320.320.12

Rustig, anders gaat
het veel te snel! igpm.

Anonieme
sexdating

Sexkontakt met eenzame
vrouwen. 06-9706 (100 cpm)

Sex voor twee
sexgesprek met 'n vrouw.
06-320.330.82 (75 cpm)

* SM voor 2 *
Snelle SM kontakten!!

06-320.329.99 (75 cpm)
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.

Gratis telefoon-
sex voor
vrouwen

06-4366 of
4622

Mannen bellen v. ’ 1,-p.m.
Telefoonsex 06-9713
Super sex 06-9716
Sex direct 06-9718
Sexcontact 06-9635

Sex plezier voor 2 06-9894
Live sex 06-320.325.00
Regiosex 06-320.325.92

Homosex voor 2
(’l,-p.m.)

JackOff 06-9735
Telefoonsex 06-9835

Draai eerst 06-320 en dan:
SM voor 2 325.10

Bi-sex 323.36
Travestie 325.09
Breinsex 327.56
Darkroom 324.16

Jongenssex 325.19
Gay Super 329.16

Transsexueel 321.36
Kontakten Klubs .

Charme, Elegantie & Nivo
Bij CHARNEL een vanzelfsprekendheid!

" escortdames v. heren/dames " escortheren v. dames/
heren * striptease m/v * buikdanseres * diner-dates

04750-40707. Geopend vanaf 17.00 uur.

Club & Escort
Mirabel le.

Onze club is open vanaf 22.00-uur tot 05.00 uur.
6 Leuke dames verwennen U.

Burg. Franssenstr. 4, Kerkrade. Tel. 045-427120.

Sex-o-Theek Liberia Susteren
Nieuw! Nieuw!

Uitgebreid met veel nieuwe meisjes voor al uw erotische
wensen. Aanwezig: blonde Lisette en Lana (2 echte Hol-
landse schonen), Maike en Renate (2 Duitse superslanke
langbenige stoeipoesjes). Julie en Ebelize (2 tropische
sapjes) en natuurlijke onze andere poesjes. Open sex met
meerdere meisjes tegelijk of privé. Bubblebad en drankjes
gratis. Naakt dansen, vrijen, knuffelen, allemaal bespreek-
baar. Bij ons is de tijd onbeperkt. Speciaal 3 x relaxen voor
1 all-in prijs. Bel gerust voor meerdere informatie. Ma., di.
en dond.: 12.00 - 02.00 u., wo. en vr. 12-18.00 u.

Maaseikerweg 24, Susteren, 300 m v.a. A2richting Suste-
ren. Privé-parking en cc. accepted. a 04499-4346.

Porky's Pretpark I en II
Hoensbroek 045-228481
Roosteren 04499-5500

+ Porky's Pretpark Escortservice.
12DAMES MET 6 NIEUWE JONGE MEISJES

Lady Escort
Charmant en discreet

g 045-275262
Privé llona

Lesbische trio aanbieding.
Meisjes gevr. v. avond-u.
en zat.dgn. 045-708903.

Suprise Escort
Ook SM. 045-275900.

UULIA!
Privé, SM en adressen,

Meisje gevr. 8 045-225333.
Volslanke knappe
SANDRA,

nu trio mog. 8 045-270358.

I
Kelly

vanaf 10 uur, 045-721759._
Escort al! in

g 045-326191
Sacha's Escort
045-463386 v.a. 17.00 uur.

Keuze uit 7 meisjes! .
’ 50,- all-in

Meer dan handmassage.
Te1.045-423608.

Peggy Privé
Escort ma-vrij. 11-22.30 u.
Wo. tot 19. u. 046-374393.
Grieks moq. Tev. m. gevr.

Twilight escort
8 045-275618. Kvk 49356
Tip: Natasha beeldschone
blondine; Gabi lief Thais

meisje en weer terug
Deborah. Sexy blondje +

nog vele andere lieve
collegaatjes bij:

Maastricht
Privé

Jodenstraat 2
043-254183.

Buro Mieke
Discr. Bern. 046-748768

Angelique privé
en erotische mass. en privé

8 045-311135.

Buro Sittard
' met leuke gastvrouw.

8 046-523203

Privé Papillon
6 leuke meisjes verwennen
u. Bij ons is alles mogelijk.
Ook GRIEKS. 045-355242.

Privé Candy
Massage en trio. Meisjes
gevraagd. 045-212616.

Club La Bellle
Wij zijn van vakantie terug

en verwachten u. Yvon Moni
Karin, Biggi, Meggi, Regina,
Anita. Elke dag geop. van

22.00-05.00. Alle credit-
cards geacc. Graverstr.l3
Kerkrade-W. 045-416143.
Ook Escort. Meisjes qevr.

Marilyn Escort
045-426331, va. 22-05-o^.

Nieuw jong meisje, tota'e
Ontsp.massag6

Tel. 045-353489:__^-/:
Nieuw! Nieuw' '■Foxy Lady
v.a. ’ 50,-. 2 4x voOr

’ 200,-all-in. Ma.-vr. 12'
24.00 u. Rijksweg Zd. I°*'
GELEEN. TeLO46-75633>

Romantica
S 045-419742
Privé en Escort
5 nwe meisjes^
Boys voor boys

escort. 8 045-419742^
Manuela Escort
S 045-418886-
Tevens meisjes gevraagd

Gratis sex
niet commerciële

sexadressen en nummef'
van vrouwen.
8 046-752333. __^

Mannen
gezocht!!

vrouwen zoeken niet
commercieel sexcontac'-

-8 046-752333. _^_-"'
Brigitte, Nancy en GrieK5

045-254596



Rekeningvoor trekkenvan 28 verstandskiezen
«roninger mevrouw Van den Bosch keek zeer vreemd

Gro°en 2e onlan9s van het Academisch Ziekenhuis in
2Q( |?' n9en een pittige rekening kreeg voor het trekken van
Zen'_ Verstandskiezen. Voor het karwei moest ze achtdui-
Acad 9Ulden Deta|en, zo meldt het blad 'Polsslag' van het
Grn m'scn Ziekenhuis en de faculteit Geneeskunde in
er u,'ngen' an een wereldprimeur is echter geen sprake:
v„a

as een foutje gemaakt op de nota. In werkelijkheidaan,n er maar twee verstandskiezen verwijderd voor eenZienlijk lager bedrag.

John Bobbitt wil
[Jet mes terug dat
hem ontmande
tic d r'9e Jonn Bobbitt heeft van de Amerikaanse justi-
L 0 e ,eruggave geëist van het mes waarmee zijn vrouw
2j,n 2? hem vori9 iaar zÜn Penis afsneed.
re adv°caat heeft de rechter gevraagd het mes en ande-
van 9endommen van Bobbitt weg te halen uit een archief
behoUSI'l'e dat ,oe9ankel'ik is voor het publiek. Daartoe
d. <_iren 00k ,otosvan ac operatie waarbij het geslachts-cel "eer is aangezet.
in de"'96 VoorwerPen in het archief waren bewijsstukken
(jog Processen tegen beide echtelieden. Lorena, diezegt
aano man verkracht en op die manier tot de daad
recht_ 2el te 2n'is 'nm'c'dels vrijgesproken door een jury-
van u"k we9ens 'psychische stoornissen' als gevolg
John '^9eweld'seksi°P| Z''n beurt 's vrijgesproken van de aanklacht van
handet.' geweld die ziin vrouw had ingediend. Het mis-
heqe

or9aan werd op 23. juni vorig jaar in een bijna» n uur durende operatie weer vastgenaaid.

Met zeven
mensen
opeen
bromfiets
Een plekje in het Guinness-
recordboek is nog niet voor
hem weggelegd, maar een
prestatie van tormaat was
het wel. De Amsterdamse
politie heeft een man aange-
houden die door de Bijlmer-
meer laveerde met zes kin-
deren op zijn bromfiets. De
passagiers varieerden in
leeftijd van 2 tot 6 jaar.
De man reageerde agressief
op zijn aanhouding door de
politie. Hij probeerde een
agent met zijn helm te slaan
en dreigde vervolgens één
van de kinderen bij Kruitberg
in het water te gooien. De
politie kon dit voorkomen
door de peuter uit zijn han-
den te trekken.

Opera
nekt okapi
Niet alle dieren zijn mu-
ziekliefhebbers. Zo on-
dervond een okapi in de
dierentuin van Kopenha-
gen op noodlottige wijze.
Het dier stortte dood
neer bij het aanhoren
van het Koninklijke
Deense Orkest, dat in
een nabijgelegen park
optrad.

„Toen het orkest de ope^
ra begon te spelen, ging'
de okapi plotseling hevig
hijgen," aldus een
woordvoerder van de
dierentuin. „Het dier
kreeg een attaque en viel
dood neer in zijn kooi."
Ongebruikelijke geluiden
kunnen zware stress bij
wilde dieren veroorza-
ken, aldus de zegsman.
Het vrouwtje en het jong
van de okapi bleven on-
gedeerd. Het orkest heeft
beloofd zijn openlucht-
concert elders te houden
of geluidsisolerende in-
stallaties te gebruiken.

Dronken man dreigt met brandstichting
Een 31-jarige man uit Utrecht heeft dinsdagavond geprobeerd een restaurant in Hille-
gom en de eigenaren ervan in brand te steken. Door snel ingrijpen van de politie werd
dat voorkomen.
De twee restauranthouders, 33 en 39 jaaroud, hadden de politiegewaarschuwd omdat
de stomdronken Utrechter het restaurant weigerde te verlaten. Uiteindelijk verliet hij de
zaak met de dreigende opmerking dat hij het restaurant en de twee eigenaren in brand
zou steken.
Even later keerde de man echter terug met een jerrycanvol benzine, overgoot het ter-
ras en gooide ook benzine over de twee eigenaren die naar buiten waren gekomen.
Agenten konden door snel ingrijpen voorkomen dat de man de boel aanstak. De agen-
ten hadden de man langs zien fietsen met de jerrycan en waren hem achterna gegaan.

binnen/buitenland

Alleen met hogere
salarissen krijg

je betere mensen
DOOR LOUIS BURGERS

iaBpn "AAG - Ook zonder zijn toe-
«ïee. t°U Eric Nordholt, ambtelijke
«leehi. ld in salarisschaal 18, niet
tiaani. Verdiend hebben. Met een
koon , men van (brut°) ruim
ko stp

gulden en een 'gewone' on-
deldp m goeding> kan de gemid-
goeri _ederlander immers redelykca uit de voeten.

liUldon ,g6n Van n°ê eenS 60000
hoofd plaatsen de Amsterdamse
ter i "Commissaris van politie ech-
Schiini e_n aparte categorie. Waar-

/ Nederl als enige ambtenaar in
f «iini<_ d verdient hij meer dan de. brak 5r'president Daarmee door-
I 'n 19R7 .f ho°ggeplaatste diender

geen de ongeschreven wet dat_ '*ent .T ambtenaar meer ver-„ h et d een staatssecretaris. InJ genen artementale stelsel van ran-.»»ed-. standenPast het niet dat een
\bestuu h

meer verdient dan de
dino , der aan wie hij verantwoor-JBurl_ erscnuldigd is.

5 sterd!meester yan Thijn van Am-

'VeriaJ. moest die richtlijn in 1987
i "iet k ' omdat hij anders Nordholt
1 naar_°-. overhalen van Groningen
.' ** een 6 oofdstad te verkassen. Het
f het m Va_1 de beste voorbeelden van

leen -fchanisme dat de overheid al-
t den ai ste mensen kan behou-
''e le_o 2e bereid is fors geld op tafel
i Ton en'

'veM_.anagers in het bedrijfsleven
Jaar h" gemiddeld zes ton per

'2.5 rr_iUn lnk°mens variëren van 2 a-^%>en (Shell, Heineken, Poly-

Gram) tot onder de twee ton (Vrede-
stein en ideële organisaties alsAlge-
mene Spaarbank Nederland en
Triodosbank). De inkomens in de
vrije sector wijken daar niet noe-
menswaardig van af. Topadvocaten
kunnen tot een miljoen verdienen,
notarissen halen 'gemiddeld'
340.000 gulden, en apothekers ko-
men op rond vier ton.
Het inkomen van Nordholt van
rond 240.000 per jaar komt daarbij
wat schril over. Hij is korpschef van
rond 5000 politiemensen in een stad
'waar alles samenkomt. Zijn bijzon-
dere positie kon hij bereiken door
gebruik te maken van een ingesle-
ten systeem van toelagen. Zo wist
hij zijn inkomsten extra op te vijze-
len. De commissarissen Wiarda
(Utrecht) en Brandt (Den Haag) ont-
vangen 'slechts' 13.000 gulden ex-
tra, Hessing van Rotterdam krijgt
28.000 gulden extra.
Volgens dr. Ted Thöne van het
Utrechtse Haye Management Con-
sultants is het een gegeven dat het
spanningsveld tussen bedrijfsleven
en overheid door de toegenomenin-
komensverschillen steeds groter
wordt.

'Haye' adviseert ondernemingen
over de honorering van hun topma-
nagers. Maar ook overheidsdiensten
vragen zich steeds vaker af hoe zij
hun topmensen moeten belonen.
Net als in het bedrijfsleven wordt
daarbij gekeken naar het geëiste re-
sultaat en de risico's die de topamb-
tenaren daarbij lopen. Volgens
Thöne zouden de verschillen klei-
ner moeten worden.

Ook de Centrale van Middelbare en
Hogere Functionarissen bij Over-
heid en Onderwijs (CMHF) ziet in
de zaak-Nordholt een nieuw bewijs
dat het hele systeem van de vast-
stelling van ambtenarensalarissen
grondig moet worden herzien.
Het gaat erom de salarissen bij de
overheid meer in overeenstemming
te brengen met die in de marktsec-
tor. De CMHF wil datbereiken door
de salarisschalen op te splitsen in
drie lagen. Schaal 1 tot 8 (van jong
administratief medewerkster tot po-
litiewachtmeester) zouden moetenblijven zoals ze nu zijn: vaste scha-
len met periodieke verhogingen perfunctiejaar. De schalen 8 tot 13 (af-
delingsdirecteur, schooldirecteur)
worden 'open', met minimum- en
maximum-grenzen en een jaarlijkse
beoordeling. Vanaf schaal 13 zou de
cao moeten worden afgeschaft.
Topambtenaren kunnen dan indivi-
duele afspraken maken.

Het beste zou zijn, aldus de CMHF,dat er net als in 1966 weer een'Toxopeus-ronde' komt waarbij de
overheidssalarissen structureel ver-
hoogd worden onder gelijktijdige
beperking van de toelagen.
De Toxopeus-ronde zorgde wel
voor enige verbetering, maar het ef-
fect verdween vrij snel. Uit de 'pak-
ketvergelijking' van 1986 kwam
naar voren dat het verschil voor de
hoogste ambtenaren weer was op-
gelopen tot zon 30 procent, aldusDe Groot. Ook toen werden er
maatregelen genomen, maar dat
zette weinig zoden aan de dijk. In-
middels wordt het verschil met het
bedrijfsleven weer groter.

„We signaleren dat er nu opnieuw
meer toelagen worden uitgekeerd.
In de cao worden dergelijke func-
tioneringstoelagen of arbeidsmarkt-
toelagen ook genoemd."

Voor de politiekorpsen zijn inmid-
dels richtlijnen vastgesteld. Daar-
aan voldoet de regeling van Nord-
holt in geen enkel opzicht. De
nieuwe Amsterdamse burgemees-
ter, Schelto Patijn, vindt echter dat
hij niet aan het contract met Nord-
holt mag tornen. Misschien getuigt
dat ook wel van wijsheid. Bonusre-
gelingen die officieel verdwijnen,
hebben nu eenmaal de neiging el-
ders op het salarisstrookje en onder
een nieuwe noemer terug te komen.
Uiteindelijk is het immers toch de
markt die bepaalt hoeveel een goe-
de manager waard is.

" Commissaris Nordholt

Opgeblazen
De Russen blijken overigens nog

steeds niet erg onder de indruk
van het gevaar. De Duitsers bla-
zen de zaak op, aldus een officier
van de contra-spionagedienst.
„Door zoveel ophef te maken en
melding te maken van de gigan-
tische bedragen die ermee zijn
gemoeid, creëren ze zelf de
markt voor onze criminelen."

Met het oprollen van de maffia
alleen is het probleem nog niet
opgelost, zeggen de experts. Al-
leen door de bron droog te leg-
gen, kan een einde gemaakt
worden aan het weglekken van
nucleair materiaal naar Duits-
land. Dat betekent dat de kern-
geleerden aan normaal betaald
werk moeten worden geholpen,
zodat ze zich niet op het crimine-
le pad hoeven te begeven. Rus-
land zelf is daartoe niet in staat.
Het Westen zal hier de helpende
hand moeten bieden.

Goudkoorts
in Israël
In de door Israël bezette
Westelijke Jordaanoever is
goudkoorts uitgebroken. Tal-
rijke personen zijn op zoek
naar een legendarische
schat uit het jaar 1918, toen
Duitse soldaten op de vlucht
voor de Britten meerdere kis-
ten met gouden munten ach-
terlieten in de bergen bij
Jenin en Tulkarem. Tegen
het einde van de Eerste We-
reldoorlog wilde het Duitse
Keizerlijke Leger, in zijn ge-
meenschappelijke strijd met
de Turken tegen Groot-Brit-
tannië, de ondersteuning
kopen van de Arabieren en
Bedoeïnen in het toenmalige
Palestina.

Op weg naar Nazareth
kwam het Duitse transport
onder schot van de Britten,
waarop soldaten een deel
van de schat in een berg na-
bij Jenin begroeven. Men
vermoedt dat het andere
deel in een berg bij Tulkarem
ligt, aldus de Israëlische
krant Jediot Ahronot. Na de
verdwijning is regelmatig
naar de schat gezocht, in
1936bijvoorbeeld door para-
chutisten van de nazi's. De
jongste opleving van goud-
koorts heerst vooral onder
Arabische inwoners van de
Jordaanoever.

Erin getrapt
Een bezoeker van de Hema
in Amersfoort is vorige week
tot op zijn hemd toe uitge-
kleed door de politie. Het
diefstal-alarm ging namelijk
telkens af als hij de winkel
wilde verlaten.
De man wist niet wat hem
overkwam, want hij had niets
gestolen en zelfs niets ge-
kocht. Uiteindelijk keek een
van de agenten bij de man
onder de schoenen. Onder
één schoen bleek een stic-
ker te zitten, waarop het
alarm telkens maar weer had
gereageerd. De man rea-
geerde laconiek, de Hema
bood excuses aan voor dit
typisch geval van 'ergens in-
trappen.

Op de fles
Het einde van de fles is in
zicht bij een van de grootste
wodka-producenten in Rus-
land. Deze week werd het
faillissement aangevraagd
van Kristall, dat ondermeer
Stolitsjnaja en zon 20 ande-
re merken van de nationale
drank maakt.
De schulden van Kristall be-
lopen nu ongeveer 5,5 mil-
joen gulden en de staat, die
51 procent van het bedrijf
bezit, wil een grondige reor-
ganisatie doorvoeren.

Russische atoomsmokkel
wordt Duitse nachtmerrie

DOOR PETER VAN NUIJSENBURG

BONN - De intrigevan een der-
derangs thriller lijkt in Duitsland
werkelijkheid te worden. Gewe-
tenloze bandieten smokkelen
plutonium, uranium en ander
materiaal waarmee kernwapens
worden gemaakt het land binnen
met een angstaanjagende regel-
maat.
In de laatste twee maanden wer-
den maar liefst vier gevallen van
'atoomsmokkel' ontdekt. Vorige
week woensdag sloegen politie
en geheime dienst op de luchtha-
ven van München huntot dusver
grootste slag. Zij arresteerden
drie mannen die drie ons pluto-
nium 239 met een zuiverheids-
graad van 87 procent in een kof-
fer hadden. Het drietal, twee
Spanjaarden en een Colombiaan,
waren even tevoren met een lijn-
vlucht uit Moskou geland. Maan-
dag bleek dat zij in totaal vier
kilo van het explosieve spul in
de aanbieding hadden. Prijs: 250
miljoen dollar. Het boulevard-
blad Express uitKeulen vertolk-
te met een vette kop ongetwij-
feld de stemming onder zijn
meeste lezers: Meneer Jeltsin,
wij zijn bang!.

/ achtergrond j
De noodkreet aan het adres van
de Russische president heeft ge-
hoor gevonden. Gisteren heeft
Jeltsin per brief de Duitse ge-
reing zijn medewerking toege-
zegd in de strijd tegen de atoom-
maffia. Niemand twijfelt eraan
dat verreweg het meeste materi-
aal uit de voormalige Sovjetunie
komt. Maar de Russen wijzen de
beschuldigingen dat zij niet op-
treden tegen de smokkelaar ver-
ontwaardigd van de hand: uit
hun fabrieken en laboratoria
wordt niets vermist.
Toch moet de bron in het voor-
malige militair-industriële com-
plex van de voormalige Sovjet-
unie worden gezocht. In honder-
den geheime fabrieken ontwik-
kelden en produceerden daar
duizenden geleerden de chemi-
sche, biologische en nucleaire
wapens die van het land een su-
permacht hebben gemaakt.
Na de ineenstorting van het Sov-
jet-imperium waren de wapenfa-
brieken niet meer nodig. Er
waren plannen om ze om te bou-
wen voor de produktie van
vreedzamere artikelen, maar die
kwamen zoals zoveel plannen in
het post-communistische Rus-
land, niet van de grond. Duizen-
den kerngeleerden raakten bro-
deloos of moesten van een
hongerloon zien rond te komen.

Een aantal van hen moet beslo-
ten hebben hun toegang tot nuc-
leair materiaal te geldete maken.
Zij werden de leveranciers van
de zogenaamde 'atoommaffia'
die nu de Duitsers de stuipen op
het lijf jaagt.
Deskundigen mogen nog zo
plechtig verzekeren dat de ach-
terhaalde hoeveelheden niet vol-
doende zijn om een atoombom
van te maken en er op wijzen dat
het niet mogelijk is zon wapen
met behulp van een geavanceer-
de scheikundedoos in elkaar te
knutselen; veel indruk maakt
het niet. Het materiaal zou door-
gesluisd kunnen worden naar
landen als Iran, Irak, Lybië of
Syrië die er zelf veel onheil mee
kunnen aanrichten of het in han-
den geven van terroristen, mos-
lim-fundamentalisten bijvoor-
beeld.

Het materiaal biedt namelijk
meer mogelijkheden dan alleen
de produktie van kernwapens.
Met de 300 gram plutonium die
vorige week in beslag werd ge-
nomen kan volgens de zondags-
krant Bild am Sontag het drink-
water in heel Duitsland worden
vergiftigd. Nu blinkt dit boule-
vardblad niet uit door zijn be-
trouwbare berichtgeving, maar
je hoeft niet over een rijke fanta-
sie te beschikken om het gevaar
van chantage te onderkennen.

De Duitse regering heeft nu be-
sloten de zaak op het hoogst
mogelijke niveau aan de orde te
stellen. Bondskanselier Kohl
heeft aangekondigd dat hij zich
er zelf mee gaat bemoeien.

# De politie van Bremen toont inbeslaggenomen plutonium. Foto: ap

Tiener eist smartegeld
na afranseling door agent
De 17-jarige Felipe Soltero uit het Californische Compton
eist 10 miljoen dollar smartegeld wegens een afranseling
door een politieagent. Het politiegeweld werd door de bu-
ren op video vastgelegd.
Het incident deed zich op 29 julivoor. Soltero kreeg een
sociaal-werker aan de deur van zijn caravan, dieberichten
wilde onderzoeken dat zijn jongere zusjes zouflen worden
verwaarloosd. Soltero blokkeerde de deur: De sociaal-
werker kwam daarop terug in het gezelschap van de poli-
tieagent Michaël Jackson. Soltero weigerde de twee bin-
nen te laten, waarop hij in een vechtpartij met de agent
verwikkeld raakte. Jackson trok uiteindelijk zijn gummi-
knuppel en sloeg Soltero minstens zeven keer, ook toen
de tiener al op de grond lag. Soltero kreeg handboeienom
en werd aan de gummiknuppel naar de politieauto ge-
sleept. Soltero liep een hersenschudding en andere lichte
verwondingen op. Hij heeft zowel Jackson als het ge-
meentebestuur van Compton aangeklaagd.

Werkomgeving in VS
ideale moordplek
Fluitend iedere ochtend naar je werk. Kijk maar uit. De
werkplek blijkt in de Verenigde Staten een geliefde omge-
ving om een moord te plegen. Afgelopen jaar kwamen
meer dan duizend Amerikanen op hun arbeidsplaats door
geweld om het leven.
Sinds 1989 is het aantal moordenaars van een huidige of
voormalige werkgever vrijwel verdrievoudigd. Elke tiende
moord wordt gepleegd door een geïrriteerde werknemer.
Sinds tien jaar is er sprake van een 'epidemie van geweld'
op het werk. Dat zei de psycholoog Michaël Mantell op de
jaarvergadering van de Amerikaanse Psychologenorgani-
satie APA in Los Angeles.
„Een onvolwassen werknemer in een slecht werkklimaat
kan een tijdbom betekenen," aldus Mantell. Hij beroept
zich op zijn ervaringen als chef-psycholoog bij de politie
van het Zuidcalifornische San Diego.

Jongetje redt z'n konijn
het leven dankzij tv-serie
Het scheelde niet veel of het konijn Boogedy, het lieve-
lingsdier van de 13-jarige James Thorogood, was ver-
dronken in devijver achter het ouderlijk huis van James in
het Australische Perth. Dankzij de Amerikaanse televisie-
serie Baywatch wist James echter precies wat hij moest
doen om Boogedy het leven te redden.

James trof zijn konijn vrijdag op sterven na dood aan op
de bodem van de vijver. Hij aarzelde geen ogenblik,
sprong in het water, bracht het beestje op het droge en
paste vervolgens - precies zoals hij de leden van de Cali-
fornische reddingsbrigade in een aflevering van Baywatch
had zien doen - hartmassage en mond-op-mondbeade-
ming toe. Boogedy reageerde voorbeeldig op de behan-
deling. Hij begon te ademen en water op te spugen. In-
middels huppelt hij weer vrolijk en kerngezond door de
tuin, berichtte de krant Western Australian dinsdag,
slot
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De Franse koorddanser Jacques Steinmesse balanceert op
zijn motor over een koord van 600 meter lengte boven de Tourne-
mire-vallei. Al rijdend halen Steinmesse en zijn maat Pascal Bar-
tier op 200 meter hoogte halsbrekende toeren uit. Foto: ap
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Aanbieding Occasions
Alfa 75 1.8 IE nov 1990 nü ’ 18.900,
Citroen AX 1.1 TGE 1992 nü ’ 16.900,-
Ford Escort 1.1 okt 1985 nü ’ 5.900,
Honda Aerodeck 2.0EX 1988 nü ’ 13.900,-
Lancia Dedra 1.8 IE nov 1990 nü ’ 21.900,-
Lancia Thema 16V 1991 nü ’ 26.900,-
Lancia Thema 16VLS 1994 direktieauto
Mazda 323 1.3 GLX okt 1988 nü ’ 12.900,
Mitsubishi Cordia 1984 nü ’ 4.900,-
Corsa 1.2S Sedan nov 1987 nü ’ 8.900,-
Peugeot 205 Junior 1987 nü ’ 8.900,-
Peugeot 205 GTi 1.9 1988 nü ’ 17.900,-
RenaultsTßl.4 1989 nü ’ 8.900,-
Renault 21 TL 1986 nü ’ 4.900,-
Seat Ronda 1.2GL 1984 nü ’ 3.700,-
Volvo 340 automaat 1983 nü ’ 3.900,-
Volvo 343 GLS autom 1990 27.000 km!! ’ 14.900,-
Volvo 740 GL LPG 1989 ’ 22.750,-
-10 x Fiat Panda vanaf ’ 4.950,-
Fiat Panda automaat 1991 nü ’ 13.900,-
-15 x Fiat Uno '85/93 vanaf ’ 3.900,-
Fiat Tipo 1.4 DGT 1989 nü ’ 15.900,-
Fiat Tipo 1.4 SX 1993 nü ’ 25.900,-
Rat Tipo 2.0 GT 1991 nü ’ 21.900,-
Rat Tipo 1.9 turbo diesel 1991 nü ’ 19.900,-
Rat Tempra 1.6 SX 1991 nü ’ 21.900,-

Bovaggarantie - inruil - financiering
OFF. FIAT - LANCIA DEALER
Creusen Heerlen

Parallelweg 34, g 045 - 742121.
Op = Op = opruiming

Peugeot 405 1.9iSRi 01-'9O’ 20.950,-
Nissanl 00 NX plus coupe 10-92’ 30.950,-
NissanlooNXl.6il6V+ 08-91 ’ 25.450,-
Citroën ZX 18i Furio 09-92’ 22.950,-
BMW 518i1e eigenaar 05-86’ 10.950,-
Mitsubishi Colt 1.3iEXE 10-'9l ’ 18.950,-
Mttsubishi Colt 1.3 GL 08-'B9’ 13.950,-
Hyundai Pony 1.5L11-'87 ’ 8.950,-
Suzuki Swift 1.3 GL automaat 04-93’ 21.950,-
Suzuki Swift 1.3 GS 05-92’ 19.950,-
Opel Calibra 2.0ivele extra's 01-92’ 42.950,-
Opel Frontera 2.0iSport VAN 11-93 ’ 36.950,-
OpelAstra 5-drs. I.6iGL+ 08-'92Jf 25.950,-
Opel Astra 3-drs I.4iGL 01-92 ’ 23.950,-
Opel Astra 3-drs 1.4iGL 11-'9l ’ 19.950,-
Opel Veetra 4-drs 1.6iFrisco 01-92 ’ 25.950,-
Opel Veetra 4-drs I.6iGL 01-'9l ’ 23.450,-
Opel Veetra 4-drs 16i GL 05-'B9 ’ 18.950,-

Inruil en financiering mogelijk

—! ~7 OF^EEL-^

Haefland 2, Brunssum. Telef. 045-257700'

Eurocasions
Rij nu, betaal later

Nissan Primera 2.0iSLX grijsmetallic 09-92
Citroen ZX 1.6iAvantage zwart 05-92
Citroen BK 1.6TGi Break rood 01-92
Citroen AXl.li TGE groenmetallic 05-92
Citroen AXl.li First rood 04-92
Volvo 460 I.Bi GL wit 10-'9l
Volvo 440 1.7GLT rood 04-'9l
Citroen BK 1 6i TGi grijsmetallic 01-92
Toyota Carina grijsmetallic 06-'9l
Fiat Tempra 1 6i SX grijsmetallic 05-'9l
Opel Kadett I.Bi Frisco wit 04-'9l
Toyota Carina 11 1 6i grijsmetallic 02-'9l
Ford Escort 1.6irood 09-'B9
Toyota Carina Il l6i grijsmetallic 10-'B9
Audi 100cc wit met airco 11-'BB
Ford Siërra 2.0 grijsmetallic 01-88
Nissan Bluebird roodmetallic 01-'B9
Ford Siërra Turbo Diesel blauwmetallic 04-'9l
Citroen C25 bestel diesel wit 06-94
Peugeot 405 I.6Reference-uitv. wit 01-92

Openingstijden maandag fm vrijdag van 9.00 tot 18.00 uur.
Zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur.
Telef. 045-223300

BMW 318iS Coupé
mei 1993, 29.000 km., diverse extra's. Garage Veneken BV,
Peter Schunckstraat 10, 6418 XD Heerlen, g 045-412641.

Golf Cabriolet
20.000 km, 26-09-1990.

Zwart. Verlaagd. Leder inte-
rieur. Afstandbediening
alarm en central loek.

Electrische ramen. Sport-
velgen. g 045-740037.

Te koop gevraagd voor ex-
port: LADA'S + Skoda's enz.
bwj. '85 t/m '90, direct con-
tant geld. Auto Roberts,
Heirstraat 8, Urmond. Tel.
046-332352.
FIAT Panda 34, bwj. '84,
lichtblauw, nwe. APK, vr.pr.
’2.250,-. Tel. 045-726175.
OPEL Ascona 16S, '85, i.z.g.
St, ’3.950,-. Math Bruis
Auto's, Hoofdstr. 200
Hoensbroek 045-227395.
Te k. zeer mooie MAZDA
323 1.3 GL, bwj. '86, vr.pr.

’ 6.000,-. Tel. 046-527368.
Te koop PEUGEOT 205 1.1
Accent, mod. '88, in perf. st.
’7.950,-. Tel.: 04499-5557.
Te k. VW POLO, 3-drs., bwj.
■84, i.z.g.st, pr. ’3.600,-.
Tel. 04404-1571.
Te k. CORVETTE, bwj. '85,
techn. 100%, iets werk, pr.

’ 18.000,-. Tel. 045-242068.
Te k. PEUGEOT 205 CT
Cabriolet, bwj. '87, zeer
mooi, 1e eig., pr. ’14.500,-.
Tel. 045-242068.

Te k. BMW 318 im.40, bwj.
'88, zeer mooi, 4-drs., vr.pr.

’ 13.750,-. 043-615547.
Opel KADETT 1.2 S, '84,
118.000 km., APK 5-95,

’ 3.450,-.Tel. 045-255784.
Te koop BMW 320i t.'Bs, in
nieuwstaat, 2-drs. vr.pr.
’7.500,-. 043-615547.
Te koop OPEL Ascona 1.6
HB, bwj. '82, APK 7-95, te.
a.b. Telefoon: 04498-58455.
Te koop FIËSTA, bwj. '84,
nw. model, vr.pr. ’2.600,-;
Toyota Celica, bwj. '82, vr.pr.

’ 2.250,-; Mitsubishi, bwj.
'83, vr.pr. ’1.500,-. Tel.
04754-88483.
Te koop PEUGEOT 205,
bwj. '86, APK tot 14-01-95,
zeer goede staat, ’6.000,-.
Telefoon: 046-521669.
Te koop SUZUKI Alto, 5-drs.
'86, 61.000 km, ’5.750,-.
Telefoon: 045-740423.
VW PASSAT 1.9 GL diesel
station, rood, roofrack, w.w.
glas, bwj. '90, vraagprijs

’ 23.500,-. Tel. 046-528336
b.g.g. 581841.
Te koop CABRIOLET Golf
GLS, bouwjaar '81, vr.pr.

’ 7.000,-. Tel. 045-728185.
Te k. enkele mooie goede
en goedk. auto's met APK.
Bernardstraat 12, Munster-
geleen. 046-518401.

1 Te k. gevr. loop-, sloop- en
Schadeauto's

Ik betaal de hoogste prijs in
Limburg. Tel. 045-272019.. Moet weg! Fiat UNO 45 SIE,- bwj. '91, rood, APK '95, in- absolute nieuwstaat, t.e.a.b.- Telef. 046-754667.- ALFA 33 '91 1.5 IE zwart-

-1 met., z.g.a.n., ’21.000,-.- Tel. 04498-57997.
\ ALFA Romeo Spider 2.0,

bwj. '86, kl. zwart, nw. dak,
absoluut roest- en schade-
vrij, Im-vlgn., RDW-gek., km.
St. 68.000. Tel. 045-232762.- Te k. ALFA Spider cabrio- 2.0i, bwj. '85, zwart, i.g.st,- ’ 17.000,-. S 046-339275.

" ALFA 164 V-6, bwj. '89, 1e
eigenaar, alle extra's + airco.

" Telefoon: 046-750495.. ALFA Romeo 33 1.7 i.e. '90,. nw. mod., 0.h.-boekje aanw.,. ’ 13.750,-. Tel. 046-511446.- ALFA 33 1.3 J i.z.g.st, bwj.

" '89, rood, verl., sportvelgen,
pr.n.o.t.k. 045-354593.
Te k. AUDI 50 LS, bwj. '76,
APK 3-95, trekhaak, i.z.g.st.
S 043-470962.- Te koop AUDI 80, bwj. '79,
’500,-. Telef. 045-410280.. AUDI 80, bwj. '84, APK 8-. '95, abs. nw.st., ’3.600,-.. Tel. 045-429042.
Te k. MINI 1000, '84, Jubi-
leum uitv., APK 9-95, vr.pr.
’3.200,-. Tel. 04408-1724.
Te k. BMW 323ibwj. '84, i.z.
g.st, schuif- kanteldak, Koni-
verlaagd, 5-bak, pr.n.o.t.k.

' Telefoon: 045-313309.. Te k. BMW 730i, bwj. '87, nw.
model, aut, electr. kamen,
schuif/kanteldak, ABS,
’15.000,-. Tel. 04752-5581.
Te koop BMW 327i Hartge,
’3.200,-; BMW 323i, 5-bak,
motor defect, ’700,-. Telef.
046-332833 na 18.00 uur.
BMW 318i i.z.g.st., APK, gr.
beurt. Telef. 045-740041 b.g.
g. 751632.
Te k. BMW 316i, bwj. '88,
zwart, pr.n.o.t.k. Tel. 046-
-527721.
Te k. BMW 325 IX, bwj. '86,
diamant zwart LM-vlgn„

' 80.000 km. Tel. 046-527721.
BMW M3, bwj. '87, diamant-
zwartmet, leder int, sch.
dak, div. opt, elke desk.
keur. toegest, ’27.500,-.

'■046-528336 b.g.g. 581841.
! BMW 320i, 6-cyl., 1984,
i Delphin, APK 4-95, div. ex-
I tra's, i.z.g.st., ’8.750,-. 043-

-619546 na 15.00 uur.
Te k. BMW 320 i automaat,: bwj. '85, kleur wit, 4-deurs,
pr.n.o.t.k. g 043-650027.
Te koop BMW 316, nieuw
mod., APK 5-95, bwj. '84, vr.
pr. ’3.450,-. g045-722741._:—_ :
Te koop BMW 323i, met veel
extra's, bwj. '83, ’4.500,-. g
046-529162
Te k. BMW 324D, bwj. '89, kl.
rood, 17" sportvlgn. Azev, vr.
pr. ’15.500,-. 045-455905.
Te k. BMW 316iTouring, bwj.
10-'9l, kl. rood, km.stand
42.000, sportw., ABS, afn.
trekhaak, stuurbekr., ver-
stelb. koplampen, BMW Ba-
varia radio + alarm, centr.
vergr., getint glas, in nieuw-
st, ’ 31.500,-. g 045-323178.
Te koop BMW 318i, bwj. '84,
Im-velgen, pr. ’ 4.950,-.g 045-456543.
Te koop BMW 630 CS, bwj.
'76, veel extra's, ’4.950,-. g
046-529162.
Te k. CAMARO Z 28E V8
targa, alle opties, '86, gerev.
motor en bak, g 04459-1848.
BK 1600 TRi ’7.200,-. Met
APK, bwj. '88, in nw.st. Ach-
ter de Heggen 51, Hulsberg.
CITROEN CX 20 RE bwj.
'85, i.g.st, APK 7-95, pr.
’4.900,-. Tel. 045-413443.
Te k. Citroen VISA, bwj. '83,
met APK, vr.pr. ’1.150,-.
Tel. 046-526646.
Te k. DAIHATSU Feroza,
bwj. '91, km.st. 41.000, grijs
kent, kl. zwart/roze, zomer/
wint.kap. Tel. 045-417742.
Te koop GEVRAAGD: loop-
en sloopauto's, tevens
schadeauto's. Wij betalen
de hoogste prijs. Telef. 045-
-273933. .
Te koop nieuwe BMW alu
WIELEN; Opel Kadett Se-
dan, 1988; Opel Kadett,
coupé, 1977. g 045-443287.
Te k. NISSAN Sylvia 2.0
16V, bwj. '86, 145 PK, plm.
500 spuitwerk, pr. ’5.250,-.
Tel. 04404-1571.
Te koop OPEL Kadett nw.
type, 1300, als nw., bwj. '87.
Pr.n.o.t.k. Inr. mog. Telef.:
045-426817.
Te koop FIAT Uno 45 S,
zeer mooie auto, techn.
100%, bwj. '84, pr. ’2.900,-.
Tele..: 045-215873.
Te k. Ford ESCORT 1.6 GL
Estate type '87, 1e eig. i.z.g.
st. ’ 5.900,-. 045-752420.

Autobedr. Bert ARETZ & Zn
VOF, St. Barbarastraat 10,
Palemig-Heerlen. S 045-
-721268 biedt aan onder voll.
Bovag-garantie: BMW 318i

" Touring, 5-drs., '90, div. ex-
jtra's, ’25.000,-; Ford Es-
cort station Clipper 1.4, s-
bak, 5-drs., '91, nw. model,- ’17.800,-; Ford Escort 1.4i

" CL, 5-drs., 5-bak, '90,
’11.500,-; Ford Escort 1.6
automaat, zeer mooi,, ’13.500,-; Escort '83,, ’3.500,-; Ford Fiësta '89,. nw. model, ’10.800,-; Ka-
dett '90, 1.41, 5-bak,

’ 13.900,-; Omega 2.3 Die-; sel, 5-drs., '87, ’9.750,-;
Corsa '83, i.z.g.st.,

' ’3.500,-; Rat Tipo '89, 5-- drs., 5-bak, ’12.500,-; Su-
i zuki Swift '88, ’8.750,-,

zeer mooi! Suzuki Alto s-
drs., '87, ’7.500,-; Peugeot
309, 5-drs., 5-bak, i.z.g.st,
’7.500,-; Nissan Sunny, '87,
automaat, ’ 11.500,-; Nis-

" san Micra '86, automaat,
’7.500,-; VW Kampeerbus,
'85, zeer mooi, ’15.500,-;. Mercedes 406 Diesel, cam-
per, nw. motor, vakantie-
klaar! ’13.500,-. Tevens off.
APK keuringsstation, zonder
afspraak, kosten ’75,-. Alle
reparaties en onderhoud.

; Vakantie voorbij, onze lage
prijzen blijven. VW Golf GTi
nw.mod. '86 schuifdak etc.
’7.900,-; Golf GTi 16V
gloednieuw ’ 12.900,-; Golf
1.3 sportvlg. zeer mooi '87
’6.900,-; Golf '82 ’1.450,-;
Kever ’900,-; Ford Escort
aut. nw.mod. '88 ’7.900,-;
Escort XR3i '85 schuifdak
RS-velgen ’ 4.900,-; Fiësta
'83 ’1.900,-; Fiësta '81
’500,-; Taunus '82 ’950,-;
Volvo 340 aut. mod. '88
’4.900,-; Nissan Micra SLX
'87 ’5.250,-; 3 x Peugeot
205 '86-'BB koopjes; BMW
316 zeer mooi '87 ’6.900,-;
Mercedes 200 Diesel rood
sportvelgen verlaagd etc '86
’14.500,-; 190 E uitgeb.
sportvelgen, ABS
’10.900,-; Opel Corsa 1.2
GL mod. '88 ’6.900,-; 2x
Ascona met nwe. APK
’450,-; Fiat Regatta '87
’1.900,-; Lancia HPE '82
’1.900,-; Subaru Jumbo
mod. '84 ’1.250,-. Wij rui-
len alles in. Snelle discrete
financiering binnen 4 uur.
Gespreidde betaling, afbe-
taling alles is mogelijk. Al-
leen bij Autobedrijf JOOS-
TEN, Scharnerweg 3,
Maastricht. Tel. 043-634978.
Suzuki Swift autom. '92; Su-
zuki Swift '88-'9O; Suzuki
Alto autom. '83-'B4-'B5; Su-
zuki Alto '82-'B3-'B6-'BB-
-'9O; BMW 316 i '89; Merce-
des 230 E '87; Opel Veetra
'91; Toyota Starlet '91; To-
yota Celica '90; Toyota Co-
rolla 1.6 '89; VW Golf '89;
Mazda 323 Sedan '89; VW
Passat C.L.V. '89; Volvo 340
'84; Volvo 343 '83; Citroen
Visa '87; Ford Escort 1.3 '88;
Ford Escort '84; Ford Siërra
'85; Honda Accord 2.0 '86;
Honda Civic 1.4 GL '88;
Saab 99 '83; Toyota Tercel
'83; Seat Fura '85; Mitsubi-
shi Pajero Jeep '85. Vakga-
rage Autobedrijf REUB-
SAET, Groenseykerstraat
17, Geleen. Tel. 046-
-757777. Uw adres APK
keuring. Alle auto rep. (Doe
het zelf Car Wash).
Te koop MERCEDES 230 E
bouwjr. 12-'B6, i.z.g.st, met
Pioneerinstallatie + cd-wis-
selaar. Telefoon: 046-
-510480.
Te k. gevr. alle merken au-
to's. Bet. HOOGSTE prijs!!!
045-416239 tot 21 uur open.
Weg. overcompl. R 5COS-
MOPOLITAN GTX duurste
uitv. zeer excl., 1990, i.z.g.st.
pr. ’ 8.500,-. g 046-526265.
Te koop 2CV6, bwj. '84, nwe.
APK, dak en koppeling,
45.000 km, ’2.750,-. Tel.:
043-210369 b.g.g. a.u.b.
bandje inspreken.
Te koop Opel CORSA 1.2
bwj. '89, APK '95, i.z.g.st. kl.
wit, pr. n.o.t.k. Telef. 043-
-250447 na 17.00 uur. Niet
op woensdag en donderdag.
Toyota CELICA 2.0 GT 16V
'87, ’11.900,-; Golf GTi
16V '86, ’9.500,-; Ford
Siërra 2.0 GL '88, ’7.950,-;
Mini Mayfair '87, ’4.500,-;
Corsa 1.2 S '84, ’3.250,-;
Celica 1.6 ST '84, ’2.750,-;
Golf D aut. '82, ’1.750,,-;
Isuzu Trooper '85 benz.,
’5.950,-. S 045-211071.
Overbroekerstr. 54 Hoens-
broek.
Te k. PEUGEOT 205 GTi
1.9, bwj. 11-'88, 1e eigenaar,
71.000 km., koopje! g 043-
-610690.
Te koop PEUGEOT 205 GTi
1.6, bwj. '84, vr.pr. ’3.950,-.
Tel. 046-332343.
PEUGEOT 205 Gti 1.6, bwj.
'87, i.z.g.st, kleur rood.
Telefoon: 046-750495.
PORSCHE 944 Targa, rood,
bwj. '84, i.z.g.st. diverse ex- itra's. Telef. 046-750495.
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Wegens verblijf in buiten-
land te koop VW JETTA,
automatic, met trekhaak,
mooie, prima wagen! APK
12-94, ’2.750,-. Tel.: 045-
-212577 na 18.00 uur.
Te koop weg. omst.heden
OPEL Astra 1.7 Diesel, bwj.
'92, wit, 80.000 km.,

’ 20.750,-. Tel. 046-337477,
na 19.00 uur.
Te koop weg. omst.heden
BMW 315, bwj. '81, met ra-
dio/cassette, i.g.st., APK '95.
Tel. 045-414368.
Te koop Opel KADETT 1.6 S
bwj. '86, pr. ’4.250,-. Telef.
04406-13287.
Te k. M.B. 190 E, zwartmet,
schuifd., get. glas, lm. vel-
gen, stereo enz. i.z.g.st. bwj.
'87. Caeciliastraat 4, Gutte-
coven.
SUZUKI Swift 1.3 GS bwj.
'85, kl. zwart, APK 8-95,

’ 4.350,-. 045-255784.
Te koop SUZUKI GS 550, i.g.
st., bwj. '78, vr.pr. ’2.750,-.
Tel.: 045-228624.
Te koop BMW 318 bwj. '79
met APK, in goede orig.
staat, schuif/kanteldak. Telef.
04454-66531.
OPEL Kadett 1.7 D, 5-drs„
1990, km.st. 138.000,

’ 12.900,-. 04498-58558.
M.G.B, in uitst. staat, Hawai
Blue, 1980, vaste pr.

’ 19.000,-. 04498-58558.
Te koop HONDA Civic, '85,
wit, i.z.g.st, pr. ’6.800,-.
Telefoon: 045-353334.
Inruil koopjes! Alfa Romeo
33 '83 ’1.250,-; Zastava
Yugo '86 ’1.750,-; Mitsubi-
shi Starion '83 ’4.500,-;
BMW 518 '83 ’3.250,-; Ci-
troen BK 19 D Van m.'B7
’2.750,-; Citroen BK 16
TRS '84-'B9 Muf 2.000,-;
Fiat Ritmo '84-'B6 v.a.
’1.000,-; Fiat Panda '83
’1.750,-; Ford Escort '82-
-'B5 v.a. ’ 1.250,-; Ford Fiës-
ta '82 ’750,-; Ford Siërra
'83 ’2.500,-; Ford Taunus
combi '82 ’ 1.000,-; Ford
Orion 1.6 L '84 ’3.000,-;
Hyundai Pony '82 ’750,-;
Hyundai Stellar '84
’1.250,-; Mazda 626 '85
’3.500,-; Mazda 626 autom.
'84 ’ 3.750,-; Mitsubishi
Cordia '84 ’2.500,-; Nissan
Cherry '83 ’ 1.750,-; Nissan
Sunny '85 ’2.500,-; Nissan
Sunny aut. '84 ’3.750,-;
Nissan Micra '84 ’2.500,-;
Opel Kadett aut. '82
’1.750,-; Opel Ascona '82-
-'B6 v.a. ’1.000,-; Opel Re-
kord '82 ’1.000,-; Opel Ka-
dett '82-'B5 v.a. ’lOOO,-;
Opel Rekord Combi '83
’1.250,-; Opel Monza 30 E
'79 ’4.000,-; Peugeot 505
Break '84 ’3.750,-; Renault
9 GTL '84 ’2.500,-; Renault
9 GTD '84 ’ 1.000,-; Re-
nault 5 Turbo '83 ’2.500,-;
Renault 5 '84 ’1.750,-;
Saab 900; 900 Turbo '84

’ 2.250,-; Chevrolet Monza
'82 ’1.500,-; Toyota Celica
'82-'B5 v.a. ’2.250,-; VW
Golf D '82-'B4 v.a. ’1.250,-;
VW Jetta '82-'B4 v.a.
’1.250,-; VW Passat D '81-
-'B6 v.a. ’950,-; Mazda 929
coupé '84 ’4.250,-; Toyota
Corolla D '84 ’4.250,-; VW
Passat '87 ’5.750,-; Volvo
340 '82-'B6 v.a. ’1.250,-.
Volvo 240 Combi '79-'B2 v.a.
’750,-. Han van SINT-
MAARTENSDIJK Auto's B.
V. Trichterweg 109,
Brunssum. g 045-229080.
Te koop MERCEDES 190 E,
bwj. '83, donkerblauw, aut,
ABS, cv, ww glas, electr.
ramen en schuifd., BBS
velgen, i.z.g.st., ’12.950,-.
Te1.04498-56893.
Te koop 4 alu. VELGEN 15",
met 4 banden, i.z.g.st, mr.
org. velgen VW, BMW en
Opel mog. Vr.pr. ’900,-.
Honda Civic 1200 S.bwj. '82,
APK 8-95, 5-versn., trekh.,
i.z.g.st, vr.pr. ’950,-. Telef.:
046-748573.
HONDA CRX 1.5i, bwj. '84,
rood, ’ 4.500,-. Telefoon:
04493-4929
Te k. FIAT Tipo 1.4 wit, bwj.
9-'BB, i.z.g.st. ANWB-gek.,
div. acces. 043-671262.
Te koop MERCEDES 190 D,
bwj. 6-'B7, blauw/zwartmetal.
5-versn., 4 hoofdsteunen,
armsteun voor, schuifdak,
orig. MB verl.set, 15" 8 gats
nwe. velgen met banden,
afst.alarm, get. glas, plm.
250.000 km, met onderh.
boekje, vr.pr. ’ 20.500,-.
Telef: 04750-26168.
Te koop KADETT C, bwj. 6-
86, zilvermetal., 87.000
echte km's, APK 7-95, vr.pr.
’6.250,-. Tel: 043-621177.
Te koop FORD Taunus 1.6
GL, bwj. 1981, APK 5-95,
orig. km.st. 89.000, trekh., i.'
z.g.st, vr.pr. ’1.250,-. Telef.
04498-59052 na 17.00 uur.
Te koop VOLVO 66 L, au-
tom., bwj. '82, APK, ’400,-.
Tel.: 045-210838 na 13 uur.
Te koop MERCEDES 230-4,
bwj. '80, APK 6-95, zeer
mooi en goed, mr. mog. vr.pr.
’2.950,-. 045-311316.
Te k. weg. omst. VW PAS-
SAT, bwj. 1990, 56.000 km,
nwe. banden en stuurbekr.
Tel.: 043-642618 of 641495.
Te k. PORSCHE 924, bwj.
'84, i.z.g.st, pr. ’11.950,-.
Tel. 04754-85847 na 18.00u.
Te koop RENAULT Clio 1.4
RN, bwj. 7-'9l, 5-drs.
41.000 km, als 2de auto ge-
br. Auto is als nw. Telef.: 046-
-744303 b.g.g. 339097.
Te koop MERCEDES 190 D,
bwj. '86, rood, automatic,
sportmod., vr.pr. ’16.000,-.
Telefoon: 046-375634.
Te koop Ford ESCORT, t.
'87, nwe. banden en uitl.,
APK juni '95, in nw.st.,

’ 4.250,-. Tel. 046-522529.
Te k. VW GOLF GTS 1600,
'83, APK 9-95, vr.pr.
’2.950,-. Tel. 045-228361.
Te koop OPEL Ascona, bwj.
'82, motor '89, I.Bi, blauw, vr.
pr. ’2.500,-. Telef.: 046-
-754993 na 18.00 uur.

Uw AUTOVERZEKERING
met no-claim-bescherming
na 2 jaar schadevrij rijden.
Max Hendriks, Bom. Tel.
04498-55050.
Te k. weg. omstandigheden
2-pers. 40 km AUTOOTJE,
geen rijbewijs nodig, auto-
maat, mcl. verwarming, z.g.
a.nw., nw.pr. ’ 19.000,-. Nu
’7.000,-. Moet weg! Kan
event. gratis gebracht wor-
den. Telef.: 035-242225.
KOOPJE Honda Prelude 18
EX, '84, div. extra's, vr.pr.
’4.500,-. Tel. 04454-65871.
Te koop Toyota COROLLA
1984, APK, pr.n.o.t.k. Telef.
0445.-66384.
Te k. FORD Escort 1300
Sport, bwj. '81, 4 nw. ban-
den, pr.n.o.tk. 045-441433.
Te koop TRIUMPH Spitfire,
bwj. '78, APK 7-95, winter/
zomerkap en overdrives, pr.

’ 10.500,-.Tel. 04409-2004
Te koop MAZDA 323, 5-drs.
'82, APK aug. '95, ’1.150,-.
Telefoon: 04450-4201.
Te koop FORD Fiësta I.li,
sept. '92, 17.500 km, pr.

’ 17.500,-. g 04493-2492.
Te koop 2CV6 CHARLES-
TON, bwj. '82, APK 5-95, i.z.
g.st. Telef.: 046-527478.
Te koop OPEL Kadett HB
1.3, 1986, omgebouwd tot
GSi, veel accessoires, grijs-
metallic, pr.n.o.t.k. Telefoon:
046-333517 na 19.00 uur.
Te k. FIAT 600, bwj. '67, in
nw.st; Cadillac, bwj '62,
moet gespoten. Deze auto's
vanaf jan. belastingvrij rijden,mr. bespreekbaar. Akerstr.
Nrd. 164, Hoensbroek.
Te koop Nissan SUNNY 1.3,
bwj. '88, 78.000 km, vr.pr.

’ 9.250,-. Tel. 04498-59795.
Te koop Opel D-KADETT,
bwj. '80, APK 2-95,

’ 1.350,-. Tel. 04499-2631.
Te koop PORSCHE 911
Carrera, bwj. 5-'BB, mett,
leer, veel extra's, schadevrij,
mooie auto, ’64.000,-. Tel.
00-49.24563529.
Te k. PORSCHE 944, kleur
wit, taxatierapp. ’ 50.000,-,
inruil auto of motor mogelijk.
Te1ef.04498-56998.
RENAULT 21 TL bwj. '86,
gas, APK '95, vr.pr.

’ 4.500,-. Tel. 043-634204.
RENAULT 9 GTX, aug. '86,
LPG, trekh., dakraam, APK,
’5.000,-. Tel. 045-231006.
Te koop RENAULT 5 GTL,
bwj. '84, geheel open dak,
APK 8-95, ’3.250,-. Tel.
045-271723.
Te koop RENAULT 25 TS,
bwj. '87, vr.pr. ’5.500,-. Tel.
04754-88483.
Te koop RENAULT 19 GTS,
bwj. '91, rood, diverse ex-
tra's. Tel. 046-334411.
Te koop RENAULT 9 GTL,
groen, 4-drs., met LPG,
APK t/m dcc. '94, vraagprijs

’ 1.150,-. g 045-272711.
Te k. weg. omst. Seat MAR-
BELLA, eind '89, i.z.g.st. Tel.
043-635785 Of 046-744171.
Te k. SEAT Marbella, bouw-
jaar '87, in perfecte staat,

’ 5.200,-. Tel. 043-646938.
Te k. SEAT Marbella GLX,
als nieuw, bwj. 8-'B7, APK,
kl. rood. Tel. 046-583530.
Te koop Seat RONDA 1.2,
bwj. '84, i.z.g.st, vr.pr.
’1.500,-. g045-724729.
SKODA Florida, 20.000 km,

’ 3.500,-. g 04493-2609.
Hobbelrade 105, Spaubeek.
Te koop Suzuki VITARA,
bwj. '89, kl. wit, grijs kent,
div. extra's, g 045-444872.
Te koop SUZUKI Alto, bwj.
'82, wit, APK 8-95,

’ 1.950,-. Tel. 045-255784.
SUZUKI Jeep U 80 V, bwj.
'82, APK 8-95, div. extra's,
’2.900,-. Tel. 046-741196.
Te koop TOYOTA Starlet '83,
i.g.st, pr. ’1.500,-. Telef.:
045-253178.
Te koop TOYOTA Tercel,
bwj. '80, APK * 10-94,
’650,-. Tel. 045-415528.
Te k. VW GOLF, i.g.st, bwj.
'79, APK 3-95, ’750,-. g
04492-2931/045-270146.
VW KEVER bwj. '68, op-
knapper of voor onderd. Tel.
046-521518.
VW GOLF bwj. '75, APK 2-
95, pr. ’400,-. Tel. 045-
-317351.
Te koop VW PASSAT CL
Variant '82, met schade, te.
a.b. Tel. 043-631862.
Te koop VW KEVER bwj. '72.
Tel. 046-514861, na 18.00
uur: 00-32.89562331.
Te k. VW JETTA turbo die-
sel, 4-drs., bwj. '89, kleur
wit, 45.000 km., vr.pr.
’15.750,-. 045-324296.
Te k. VW GOLF 1.8 cabriolet,
bwj. '87, kl. wit, in nieuwst.,
div. extra's. 045-212852.
VW Scirocco bwj. '76 GTi,
met APK, i.z.g.st. vr.pr.
’1.250,-. Tel. 043-630871.
VW GOLF GTi, 16 V, 1986,
kleur donkerblauw, prijs
’9.250,-. g 045-214699.
Te k. VW JETTA, bwj. '82,
met trekh. APK t/m 8-95, i.z.
g.st. vaste pr. ’2.000,-. 045-
-230499.
Te k. zwart/witte VW KEVER
Speedster cabriolet, APK
'95. Markt 3, Treebeek/
Brunssum. 045-212595.
VW GOLF '78, APK, uitl.,
accu nieuw, radio, banden, i.
g.st, motor defect, ’350,-.
045-711445.
Te k. VOLVO 440 GL, bwj. 9-
91, kl. wit, 1.m.-velgen,
71.000 km, LPG, vr.pr.
’16.900,-. Tel. 046-518010.
VOLVO 340 Diesel, bwj. B-
'Bs, geen roest, APK 7-95

’ 2.950,-. 045-423084.
Te koop VOLVO 460 GL 20i
Sedan, bwj. 9-92, kl. Ferra-
rirood met alle denkbare ex-
tra's en onderhoudsboekjes,
schadevrij, apart mooi,
f 19.950.-. Tel. 043-254462.

Te koop VW DERBY, DW).
'79, APK gek. aug. '95, pr.

’ 700,-. g 046-755724.
Te k. GOLF cabrio 1.63, bwj.
'80, alle extra's, kl. rood, zr.
mooi, mr. mog. pr.n.o.t.k. Tel.
045-720489.
Te k. VW GOLF 1600, kl.
grijs, sportvlgn., zeer mooie
auto, bwj. '86, vr.pr.
’6.900,-. Tel. 046-519066.
Te k. VW GOLF diesel, kl.
rood, zeer mooi, met sport-
vlgn., en div. extra's bwj. '86,
vr.pr. ’6.800,-. Tel. 046-
-516062.
Te k. VW DERBY, bwj. '81,
met APK, nette auto, vr.pr.
’950,-. g 045-217669.
Te k. KEVER, bwj. '84, i.z.g.
origele staat, vr.pr. ’4.750,-.
g 045-719272/716519.
Te koop VW JETTA 1600
automatiek, bwj. '83, vr.pr.

’ 2.600,-. Hortensiastr. 34,
Valkenburg.
Te k. 2 VW BUSJES, bwj.
'74 + '78, motorisch defect,
voor liefhebber, pr. ’BOO,-.
Telef. 045-421102.
Te k. VW PASSAT Variant
1.8 CL, '90, blauwmet., LPG,
schade ra-scherm,

’ 15.750,-. 045-312044.
VW GOLF diesel, '88, 3-drs.,
la-schade, ’ 6.750,-. Tel.
045-312044.
GOLF GTi 1.9, bwj. 9-'B6,
1e eig., schuifdak, kleur
zwart, vr.pr. ’8.250,-. g 045-
-708604, b.g.g. 045-721790.
VW PASSAT GL 5, aut.,
1982, als nw. ’4.975,-. Te-
lefoon: 046-753779.
Te koop GOLF GT, spec.
1.8 L, bwj. '89, zwart/grijs
metal. met schuifdak en
dakantenne, g 045-427588.
Te k. VOLVO 440, kleur wit,
bwj. '91, i.g.st, vraagpr.

’ 15.500,-. g 046-526739.
VOLVO 740 GL diesel sta-
tion, zwartmet, bwj. '88, i.z.

' g.st, vr.pr. ’ 14.750,-. 046-

-'528336 b.g.g. 581841.
Te koop VOLVO 343 L au-: torn., bwj. '81, APK 3-95, i.z.
g.st, vr.pr. ’850,-. Telefoon
045-712062 na 18.00 uur.
Te koop gevr. LOOP- sloop
en schadeauto's, g 045-
-228604 b.g.g. 04405-3783.
Te koop gevr. loop-, sloop-
en SCHADEAUTO'S, wij
betalen een redelijke prijs,
en halen alles gratis af. Tel.
04405-2074.
F. v. OPHUIZEN autohandel
biedt aan: Fiat Uno 45 '88;
Opel Ascona 1.6 S 4-drs.
'87; DAF ,400 bestelbus '89;
Ford Scorpio 2.0 CL '86;
BMW 316 LPG '85; Renault
11 GTD '86; Opel Kadett 16
D 5-drs. '85; Peugeot 205
GE 5-drs. '85; Volvo 360 2.0
5-bak '85; Citroen Visa 17
RD 11-'86; Ford Siërra 20 L
V 6'83; Ford Escort 13 Bravo
'83; Opel Kadett 13 S '83;
Fiat Ritmo 60 L 1e eig. '85;
Renault 9 TL '83; Citroen
Axel '86; Volvo 340 GL aut.
5-drs. '83; Opel Ascona 16S
'82; Reanult 5 GTL '82; Fiat
127 1050 '83; Opel Kadett
1.2 N '80 ’950,-. Inkoop,
verkoop, financ. Div. inrui-
lers. Akerstr.Nrd. 52C,
Hoensbroek. g 045-224425.
Geopend van 10-18 uur, zat.
10.00-17.00 uur.
Te koop ALFA 75, bwj. '90,
vr.pr. ’13.500,- BMW 320
Bauer, bwj. '80, vr.pr.
9.500,-. Tel. 04754-88483.
Autohandel O.K. CARS: 2x
Opel Kadett stat.car diesel
'87; Kadett '88; Nissan 1.5
'85; Siërra '86; Golf GTD '87;
Toyota Corolla LB 1.6 '84.
Inruil, financiering, garantie.
Verlengde Lindelaan - 23,
Oirsbeek. 04492-5782.
Auto KALDEBORN. Wij be-
talen de hoogste prijs voor
uw auto!! 045-411572.
SUPERCARS Akerstraat
Noord 20a Hoensbroek
heeft voor U: Kadett 16i bwj.
'88, rood; Kadett 1600 5-drs.,
'85; Golf 1600, '86; Alfa 75
'86 gas; Siërra 2.0 bwj. '83;
Fiat Panda '85; Citrën AX
bwj. '88; Escort '84/'B5; Opel
Manta '85; Passat '85; Es-
cort 1400 CL '86; Fiësta '84;
Citroen BK diesel 1900 '85;
Volvo 340 '85; Siërra v.a.'B4
t/m '86; Alfa t. 33 '86

’ 4.900,-; Mitsubishi Lancer
1500 '86; Escort bwj. '83;
Renault 11 bwj. '87; Fièsta
'82; Passat Diesel '85. Nog
diverse andere auto's. Telef.
045-222455 of 231448.
Auto-, motor- en bromfiets-
verzekeringen door SPE-
CIALISME goedkoper.
Informatie M.A.A.F. Assu-
rantiën, 043-616395. Voor
al uw verzekeringen, pen-
sioenen en sparen.
Wij geven het MEESTE voor
uw auto. U belt wij komen.
045-423973, ook 's avonds.
Te koop Opel KADETT 1.2,
bwj. '80, APK 8-95, i.z.g.st,
’950,-. g 046-513425.
Te koop Opel KADETT D,
bwj. '82, APK '95, ’1.500,-.
Telef. 04492-3763.
Te k. CORSA S, bwj. '90,
30.000 km., o.h.boekjes, pr.

’ 9.500,-. Tiliastr. 1, Stem.
Opel CORSA 1.2 S HB, bwj.
'85, rood, ’4.850,-, 86.000
km, i.z.g.st. g 045-729036.
Te koop Opel OMEGA 2.3
LS, Diesel, .bwj. '88, APK ju-
ni '95. Telef. 04492-3154.
Te koop OPEL Kadett 1.2
HB, i.z.g.st, bwj. '84, vr.pr.

’ 2.400,-. Tel. 046-526257
b.g.g. 525474.
Te koop Opel KADETT GSi
2.0 i als nieuw, model '88,
rood, alle extra's, 115 pk,
83.000 km, vraagpr.
’12.750,-; Opel Kadett Sta-
tion Club 16i, wit,s-drs„ met
extra's, zeer mooi, bwj. '87,
75.000 km, vraagpr.
’11.500,-. - Walramstr. 18,
Bom. Telef. 04498-60042.
Opel KADETT 1.61, bwj. '90,
3-drs., antr.met, i.z.g.st,
ond.pap. ti., ’11.750,-. Tel.
046-528336 b.g.g. 581841.

Te k. Opel REKORD 2.0 S,
bwj. '84, lichte motorschade,
’1.000,-. g 045-426554.
Te koop Opel KADETT 1.3
bwj. 10-'B3, 140.000 km,
APK 6-95, i.g.st, pr.

’ 2.500,-. Tel. 045-454064.
Te k. Opel ASCONA 13 S,
bwj. '83, groen, pr.n.o.t.k. g
045-465683 na 18.00 uur.

.Te koop OPEL Corsa 1.4i
Swing, bwj. '90, rood,
45.000 km, vr.pr. f 13.250,-.
Telefoon 045-428025.
Opel ASCONA HB 1.6, bwj.. '84, vraagprijs ’2.500,-. Tel.
046-582569. "Te koop Opel KADETT bwj.. '88, i.z.g.st, vr.pr. ’8.000,-.
Tel. 045-319305.
Opel ASCONA 1.6 S met
sunroof, bwj. '78, APK 2-95,
pr. ’875,-. Tevens 2 stoe-
len Opel Kadett GSi. Tele-
foon: 043-643482-. Opel ASCONA 1.6 S, 1978,
APK maart '95, goede start,

’ 500,-. g 045-250803.
Te k. ASCONA S Hatchback,. 5-drs., '87, ’5.900,-. Tel.
046-521798.
KADETT 1.41 Hatchback,
'90, wit, 5-bak, 77.000 km.,. ’ 10.900,-. Tel. 046-524864.
Leuke Opel KADETT '80,
APK, 12S, HB, 4-drs. trekh. i.
g.st. ’1.250,-. 045-728919.
KOOPJE! Opel Kadett '81,
APK, 12S, i.g.st. ’1.250,-.
Telef. 045-728919.
Te k. Opel OMEGA station-
car 2.0i, model '90, dealer-
onderhouden, met keurings-
rapport, werkelijk nieuw,
’15.950,-. Tel. 045-423750.
KADETT GSi 2.0 L bwj. '89,
15" velgen + nw. banden,

’ 16.500,-. 045-352546.
Te koop PEUGEOT 205 Ju-
nior, bwj. '87, APK 2-95, vr.
pr. ’ 5.200,-. g 046-740541.
Te k. PEUGEOT 205 GTi,
bwj. '89, in abs. nw.st., div.
extra's, vr.pr. ’ 14.900,-. In-
ruil mog. g 046-754895.
Ford SIËRRA 2.0, bwj. '86,
LPG, APK 8-95, i.z.g.st.,
prijs ’6.000,-. Tel. 04499-
-1079, na 18.00 uur.
Te k. SIËRRA XR4i, bwj. 10-
-'B3, APK 6-95, mooi en snel,
pr. ’6.000,-. Telef. 046-
-331763 na 18.00 uur.
Te k. weg. omst. heden Ford
FIËSTA, puntgaaf, in nieuw-
staat, kleur wit (3 jaar APK)!,
vr.pr. ’4.250,-, zien is ko-
pen. g 045-716688.
Te koop Ford ESCORT 1.6
GL, type '88, APK 9-95,
zeer sportief, ’ 7.500,-. Te-
lefoon: 04408-1325.
ESCORT Cabrio, bwj. '84,
87.000 km gelopen, geen
winter geleden, vr.pr.
’8.500,-. Tel. 045-217290.
Ford ESCORT 1.6iCLX, nw.
mod., bwj. '91, zwart, als nw.,
’16.750,-, mr. garantie mog.
046-528336 bgg. 581841.
FORD Siërra 1.6 Laser, bwj.
'85, LPG, APK 9-95, prijs

’ 3.950,-. g 045-724729.
Te k. SIËRRA 1.6 Laser, bwj.
'86, APK '95, i.z.g.st, vr.pr.

’ 4.750,-. Tel. 045-455700.
Te k. rode FIËSTA '86 1 L,
div. extra's, APK 5-95,
’5.900,-. g 045-257451.
Te koop FORD Fiësta 1.1 L,
bwj. '79, APK 6-95, vr.pr.

’ 950,-. Tel. 045-256572.
Te k. Ford FIËSTA, bwj. eind
'80, i.g.st, APK 11-94,
’1.250,-. g 045-246059.
Te k. ESCORT 1.3 L, bwj.
'82, APK 8-95, ’1.950,-;
Fiësta 1.1 L, bwj. '81, APK 3-
95, ’1.250,-. g 045-455700.
Te koop FORD Escort Sta-
tionwagon, bwj. '86, i.z.g.st,
89.000 km. ’4.200,-. Tel.
046-511106.
KOOPJE! Ford Escort 1600
XRi, '85, APK, schuif-/kan-
teldak, enz., i.g.st, pr.
’3.250,-. Tel: 045-728919.
Te koop FORD Fiësta 1.6
Diesel, bwj. 9-'B5. Vr.pr.
’3.250,-. Tel. 043-621745.
Honda ACCORD EX 1.8,
1984, i.z.g.st, vraagpr.
’4.500,-. g 045-210548.
Honda PRELUDE, bwj. '84,
met APK en LPG, div. ex-
tra's, i.z.g.st, vr.pr.

’ 3.850,-. Tel. 043-630871.
Autom. Hond CIVIC, APK, in
nieuwstaat, ’ 6.850,-. Telef.
046-582697.
Te k. NEKAF legerjeep, met
kenteken, in goede staat.
Telefoon 045-243121.
Te koop JEEP Aro, bwj. eind
'86, grijs kent, APK juni '95
pr. ’2.700,-. Kaalweg 4A,
Landgraaf (de Voort).
Te k. LADA Niva 4WD, APK
juni '95, plus extra's, vr.pr
’2.250,-. 04498-60136.
Te koop Lada SAMARA
1300cc, bwj. ' '89. km.st.
51.000, APK 6-95, i.z.g.st,

’ 5.250,-. g 045-752605.
Te koop Lancia PRISMA 2.0
Turbo diesel, bwj. '86, snelle
en zuinige auto! Luxe uitv.,
prijs ’4.750,-. Inr. mog.
g 045-725038.
MAZDA 323 1.3 HB, 3-
deurs, '85, APK 5-95,

’ 3.750,-. Tel. 045-255784.
Te koop MAZDA 626 GLX,
bwj. '83, APK 9-95, prijs
’2.700,-. g 04498-58174.
Te koop MAZDA 626, 2.0
coupé, bwj. '83, vraagpr.

’ 2.000,-. g 045-724729.
Te koop MAZDA 626 1800i,
5-drs., HB, bwj. nov. '93,

’ 10.000,- onder nieuwprijs.
Tel. 04498-59684.
MERCEDES 280 S, met
APK, bwj. '85, bijz. mooie
auto v. liefh., mr. mog., vr.pr.
’12.500,-. Tel. 043-630871.
MERCEDES Bus 207 Diesel,
bwj. '87, ’12.000,-. g 046-
-529162.
MB 280 SE, bwj. 11-'B4, 5
versn., ABS, in nw.st, alle
opties, el. schuifdak en ra-
men, airbag, ’15.000,-.
Rijksweg-Zuid 160, Geleen.

Te koop MERCEDES diesel
409 D-1 bwj. 8-'B3, voor
vervoer alle voertuig. Sport-
centrumlaan la, Sittard.
MERCEDES 190 E 2.3 16V
(ABS), st.bekr., volleder,
elec. ramen, sportvelgen,
vew. stoel, enz., bwj. '85,
schadevrij, 94.000 km, rook-
zilver, - moet weg! Vr.pr.
’23.500,-. 046-519644 na
17.30uur 581536.
Te k. MERCEDES 190E, kl.
blauw, verlaagd, cv., alu-
velg., spoiler, electr. schuifd.,
ramen, enz., bwj. '87, vr.pr.
’22.000,-. g 045-410726.
MG MIDGET, bwj. '78, RHD,
topconditie, prijs ’ 12.500,-.
Telef. 045-255784.
Te k. MG Midget, bwj. '76 i.z.
g.st, RDW-gekeurd, vr.pr.

’ 9.500,-. Tel. 04458-2693.
Te koop MINI 1000 bwj. '80,
pr. ’1.000,-. Tel. 045-
-422664.
Te k. MITSUBISHI Galant
1600, bwj. '81, vr.pr.

’ 1.500,- of te ruil teg. klei-
nere auto. Tel. 045-226568.
Te koop MITSUBISHI Ga-
lant 1.6, bwj. '87, vr.pr.
’4.900,-. Tel. 045-441758.
Mitsubishi TREDIA 4-drs.,
1400 GL, type '84, APK,

’ 1.900,-. Tel. 045-429042.
Te k. Mitsubishi SPACEWA-
GON 1800 GLX 7-pers. uitv.,
pr.n.o.t.k. 045-228802.
Te k. Nissan KINGCAP,
2WD, bwj. eind '87, i.z.g.st,

’ 14.000,-. Tel. 043-477083.
Te koop Nissan PRIMERA
2.0 SLX Sedan, '91, com-
plete auto, g 046-334411.
Te k. weg. omst. h. Nissan
MICRA, bwj. '87, i.z.g.st,
APK 2-95. g045-752263.
Te koop MERCEDES 280
CE Coupé, bwj. '78, vr.pr.

’ 4.250,-. Tel. 04754-88483.
Te k. MERCEDES 230 E,
bwj. '86, vele extra's, als
nieuw. Tel. 04406-14821.
Te koop MERCEDES 190 E
automaat, 2 Ltr., bwj. '85.
Tel. 046-516458.
MERCEDES 190 E 2.3 16-V,
bwj. '85, champ. met. airco,
electr. sch.dak, mooie be-
trouwbare auto, pr.n.o.t.k.
046-528336 b.g.g. 581841.
Te koop MERCEDES 260 E
autom., bwj. '86, RDW gek.,
’18.750,-. g 046-529162
Te koop VOLVO 244 GL,
bwj. '82, APK, nieuwe motor,
80.000 km., LPG, prijs
’2.700,-; Volvo 740 GLE,
bwj. '85, in zeer goede staat
motor, 18.000 km., prijs
’6.750,-; VW Jetta TX 1600,
APK '95, in zeer goede staat,
prijs ’5.500,-. Telefoon 043-
-430283 (12.00-15.00 uur) of
043-251040 (na 18.00 uur).
Te k. gevraagd auto's van
'79 t/m '87, ook busjes en
bedrijfsauto's. Auto LAM-
BRIEX, Schuttersstr. 14,
Elsloo, g 046-377545.
Te k. Toyota Carina 1.6 '85
automaat ’3.950,-; Ford Si-
ërra 1.8 Laser '86 in nieuwst.
’5.950,-; Fiat Uno 55 S '85

’ 3.950,-; Isuzu Pick-up
Crewcad '86 ’3.250,-; Ford
Escort 1.6i CL '87 ’8.500,-;
Rat 126 Bambino '85
’3.250,-; Alfa Sprint '81
’1.500,-. Auto LAMBRIEX,
Schuttersstr. 14, Elsloo, g 046-
-377545.
Te k. PORSCHE 911 2.7
Targa ’ 29.500,-; Mercedes
190 E '84 verlaagd ABS
sportwielen stuurbekracht.
’16.000,-; BMW 323 i Bauer
cabrio '80 ’12.000,-; Audi
80 1.8 S automaat '90

’ 22.000,-; Volvo stationwa-
gon 240 GL '87 ’16.000,-;
Toyota Starlet 1.3 S rood '87
’6.750,-; Kadett 1.6 GT 2-
deurs '88 ’9.900,-; Kadett
1.3 LS '87 ’7.500,-; Fiat
650 Bambino '87 ’4.500,-;
Mazda 626 coupé '84
’4.500,-; Mazda 626 5- ,
deurs diesel '86 ’5.900,-;
VW Scirocco GTi '83 ,
’3.900,-; VW Golf GTi '87 ,
’13.500,-; VW Golf 1.3 '86 '’7.500,-; Opel Ascona 2.0i IGT '87 ’8.000,-; Opel Cor- i
sa 1.2 GT '86 ’7.000,-;
Ford Siërra 2.0 4-deurs rood
'87 ’7.500,-; Ford Fiësta \1.1 rood '85 ’5.000,-; Nis-
san Bluebird 2.0 LX 5-deurs
'88 ’8.500,-; Renault 5 SC
'87. ’ 6.000,-. Div. inruilers
met APK v.a. ’1.000,-.
Mercedes Benz 207 diesel \bus grijs kent. ’4.000,-. (
Crossmotor Kawasaki 500
cc '92 compl. met crosskle-
ding ’4.500,-. Inruil + finan-
ciering mogelijk. Autobedrijf i
LUYTEN, In de Cramer 50, I
Heerlen, ?g 045-719335.
PEUGEOT 205 Diesel, 5- ;
deurs, bwj. '83, vraagprijs '’2.750,-; Ford Siërra, bwj. I'83, 5-deurs, LPG, vraagpr. '■f 2.750,-. g 04754-88483. 'ITe koop FIAT Uno 55 S, bwj. ,
'85, rood, APK 7-95, ,
’ 3.750,-. Tel. 045-255784. i
Te k. FIAT Uno 55 S, in zeer !
goede staat, '84, APK '95, pr. !
’1.800,-. Tel. 04450-1984. I
Te koop FIAT Uno 45, bwj.
'84 v. dame, vr.pr. ’1.400,-. 'Tel. 046-580136, na 18 uur.
Te k. Fiat UNO type 75 iSE, J5-deurs, bwj. eind '87. Telef. ,
04498-56998. \
FIAT Uno autom., '91, nw. .
mod., 75 Pk., 65.000 km.,
antraciet, ’11.750,-. 046- I516678.
Fiat UNO 45 bwj. '84, APK
febr. '95, kl. wit. Tel. 046-
-375285. :
Te k. Ford SIERRA 2.0, bwj.
'86, trekh., i.z.g.st, vr.pr.

’ 7.000,-. g 043-473572
Te koop Ford FIËSTA, bwj.
'83, kl. blauw, APK nov. '94. g
045-419703.
Te koop Ford SCORPIO 2.0
GL bwj. '85, electr. ramen, st.
radio, i.g.st, ’5.400,-. Tel.
046-511624.
Te k. FORD Escort 1300 L, 'bwj. '82, APK 9-94, prijs
f 1.900,-. Tel. 045-250199.

LEIJENAAR'S-autocentralj*, „
al reeds 33 jaar uw auw>
ner. BMW 320 i cabrio VL
met. '88; Toyota HB 1-°j]Twin Cam 16V rood
Toyota Carina II 1.6 %<
'90; Toyota Corolla 1.3 uAj,
drs. 5-speed '86; Au« ;
1.8 S 66.000 km. ma^.'89; VW Golf I.Bi Pa^,
schuifdak tornadór. '91' :
Golf 1.3 i Manhattan ,
Opeis: Veetra 1.6 GD f\model '93; Veetra I-6 \sedan Frisco '92; Veetra
GLi sedan '90; Veetra \*i
HB 5-drs. '89; Veetra I
diesel sedan '91; Corsa . |
1.2 S Van grijs kent. ',-
'B9; Corsa HB 1.2 LS ®«
'86; Corsa 1.2 S GL fj
'86; Astra 1.4 GLi 24.44'"
'92; Kadett HB 1.6i G|';
'90; Kadett stationcar \?..drs. '89; Kadett HB W. ;
Kadett HB 1.6iClub en '",
Club '88; Kadett sedan
NB met schuifdak '89-.. '.
dett sedan 1.3 NB Club-,t
'86 en '87; Kadett HB 1-J3*
5-drs. '87; Kadett HB
LS 2 st. '87; Kadett °T
1.3 S autom. '86; Kade"s_
S Combo extra verh-Jj
Kadett HB 1.2 S '85; "f. ,
HB 1.2 S '82; Ascona '-JJautom. stuurbekr. '85; jft\na B 2.0 i '81; Manta W>\.
N '79. Fords: Escort I*J.
rood '91; Escort 1-6„fl fjl
zeer mooi '84; Siërra 2-%

_
stationcar '91; Siërra >%_, ,
2.0i CLX roodmet. '91; 2;
ra sedan 2.3 diesel 5' ,
bekr. '90; Siërra sedanj.
met RS-velgen '89; *?_
sedan 2.0 Laser 2 st ,
Siërra 1.6 Laser '87; 7
21 Nevada GTS sta»^'87; Mercedes 250 "ü 2\
tioncar vele extra's J;
Mazda 626 2-0 "|.
46.000 km. '89; Mazda .
sedan 1.5 automatic 4\
'88; Nissan Micra 1.2 L*^hMitsubishi Colt . pi
’2.950,- '84; Volvo 3*^.,
’1.450,-' '84. Auto's
Bovaggarantiebewijs, __4-
nale autopas, WN-ky
en gratis grote ondern^beurt. Vraag ook naar ,

gemakkelijke betalinjrjj
dities. Bovag Auto^
Ridder Hoenstraat _k
Hoensbroek, g 045-2 1'

Inruil motors ook mogejÜ!_^
Te koop Fiat PANDA J
'82, motorisch goed in f»
t.e.a.b, APK tot okt. '94
045-232387. -A
Fiat UNO 55 S bwj. '84,
'95, vr.pr. ’ 2.250,--
-043-634204. ——^<g
Te koop REGATA 70, '&
i.z.g.st, APK t/m 5-95, '^
g045-752848. _^j
Te koop FIAT Uno 45
'85, i.g.st, pr.n.o.t.k
04493-2465.
!_ ! " V

Sloopauto's > h
Te koop gevraagd l_ ,„"
sloop- en schadea^ *Tegen redelijke prijs- ü .
afhalen g 04405-1602;
Te koop gevr. SLOOP' 4 .schade auto's, tev. .
verkoop gebr. auto-o 110

A. Korter, g 045-229045^
Te koop gevr. schade- ,t
oude sloopauto's. Tev- Jjp
derd. Autosloperij K. j^
FER, 045-227377, w ]
triestr. 7, Hoensbroek.^^,,^ ,
Te koop GEVRAAGD lols j
sloop en schadea" j
Telefoon 045-228236. J^i{
Wij geven de hoogste u. <voor uw auto, SC"l^ 1AUTO en sloopauto-
-045-225774 __<^ 1
Te koop gevr. loop-, ;jjf(. 'schadeauto's, tev. A. j 1
WRAKKEN. Ook na 18UU l
g 045-232075 of 214403 ,̂<
Te k. SLOOPAUTO'S- Z 'Kadett '83 ’ 250,-; n.j '340 DL '83 ’200,-; D%tt
Cherry '80 ’lOO,-- ,rf
Landgraaf 101, Landgraaf
045-311078. y

Kunst en An_#y
ANTIEKHANDEL Lod« J
vraagt te koop antieke J
boedels, klokken, kleinjLg
enz. tegen contante be'a
Tel. 040-120526. -^j
John van Riessen
in- en verkoop antieke
bels, zoals vitrinekas 5
commodes, riachtkaSL.
compl. slaapkamers, J^tmers, bankstellen, ,s
Jachtstijl en Barok me^Ook voor complete in 4J
dels. Herkenbroekerweg g
Valkenburg, g 04406-161^
Te koop gevraagd
antieke en grootmoede1
MEUBELEN. 04499-3763^Antiek SIMONS gesp^-
seerd in noten, grenen,
ken antieke meubelen,
pen, klokken enz. u err
straat 45A, Nuth (in het "j^
trum to. kerk), g 045-2*^
Een begrip voor deregig[_^
ANTIEK Nick Toma.
sortering antieke rneU^>Hl'in diverse stijlen en n4l
soorten. Goede service jj
garantie. Heerenweg
Heerlen, g 045-222481_^
Te k. diverse ANTIEKE J^ten, commodes, tafels, s^(i
len etc. o.a. eiken en $e _f
Riga, Ambyerstr. Nrd- Jfi
Maastricht, Wijk 25.S V
620924, v. 10-17 uur, **dag 12-16 uur. j

Radio e.d. __>
Te koop STEREOTO^.Schneider met kast, f^Jc
Vinkenstr. 77, Heerlen p

senberg. -—^nft'
Gevraagd BANDR6C p.
DER met groete sp?
liefst Akai. Tel.: 04499^358_>iik^ita"Semi-professionele n, ü1
CAMCORDER, compleö' rf
kunststof koffer met ac^'soires. Opnemen op rff
banden, dus ideaal vo°|fj|r.
kopiëren van SP Q.tta 11
Prijs ’950,-. Felix, pu
laan 105, Sittard.

Voor Piccolo's
zie verder pagina 26



Reorganisatie
Het concern is al enkele jarenbezig
met een grote reorganisatie. Onder
Anton Dreesmann werd in de jaren
zeventig het ene na het ander be-
drijfopgekocht. Het concern breid-
de uit, investeerde zelfs in Brazilië,
maar werd tot staan gebracht door
de recessie en het kritischer worden
van de consumenten.
Zo draaiden de warenhuizen van
Vroom & Dreesmann met verlies.
Grote verliezen werden geleden bij
de postorder-bedrijven. Sindsdien
is het concern bezig met een reorga-
nisatie om een eind te maken aan
de verliezen. In het, afgelopen jaar
werd de verbetering duidelijk zicht-
baar. De warenhuizen noteerden
voor het eerst sinds jaren een klein
positief resultaat, terwijl de meeste
verliesgevende activiteiten beëin-
digd werden. Onlangs werd het
kleine bankiershuis Staal Bankiers
verkocht aan de verzekeringsgroep
AVCB.

Voedingsbondeist
prijscompensatie

v9n d»i ~ Een meerderheid
*I.V ( _eden van de Voedingsbond.procent) wil dat in 1995 de
__con. Jglngen in de lonen worden
pUète Penseerd' Dat leert een en"Nen u de vakbond onder zijn
_'t L. eeft gehouden.

Lasisv 0nderzoekje, dat dient alst_le . d °or net arbeidsvoorwaarden-
proceJn 1995> bhJkt verder dat 21bare j." Van de leden alle beschik-
'terhog lmte wil besteden aan loons-
«erei,j lngen- Veertien procent is
?ao >r»^,enoegen te nemen met een*°ider loonstijging.

beurs

Afgestraft
" terenransportfonds Nedlloyd is gis-beu' °P de Amsterdamse effecten-

vajj &enadeloos afgestraft. Tegen-
u verwachtingen voor de

koers lft van het Jaar deden de
sehr_ Van het aandeel f 6,40 ver-
ent >Relen °P f 64>6°.liefst 9 Pro-van '.s °chtends vóór de pubükatie

' n°R f. ,clJfers noteerde Nedlloyd
Neciii _ln de Plus- De handel in

" aanri«.
y was druk. Liefst 875.985

d_n *en (dubbeltelling) verwissel-en u 3? eiëenaar, aanzienlijk meer
100.000 gemiddelde van ongeveer
de (j stuks. Beursplein 5 begon
sUbsta t redeuJk voortvarend. De
Vs __antlele renteverhogingen in de
deral fZovvel het disconto als de fe-
Centou_? rate ging een half Pro"
v°_r_. °mhoog - deden de angst
Êur "ogehjke rentemaatregelen inboerse Verbleken. De obligatie-
dubh. H

openden zon drie a vier
h°ger- BiJ het slot van de

Winst. resteerde een gemiddelde
Aa nd Yan twee a drie dubbeltjes.
Werd , Singen mee omhoog. Er
delen _. °,r ruim f 1 miljard in aan-E°E ;Jf!!nandeld. De Amsterdamse
WiHst V bereikte een maximale

h
27 punt °P 419,74. Mede

daarv °e
u
val van Nedlloyd bleef

Duntn, j het slot slechts 0,73over op 417,80.

mSte- dam was de voedings-
ging en,branche populair. CSM
f69 7o

an k °P met f 2 koerswinst op
tjes 't ' A. °ld boekte zeven dubbel-
WeSs_rremwinst op f 47,30. Bols-
leventm",' dat voor f 200 miljoen de
cerj. plddelengroep van het con-werkte rru° ns & Crosfleld inlijft,
f 41,70 Z1

.i
dertig cent omhoog op

Verde. i_ » uitgevers presteerden
in re ~ . ■ Wolters Kluwer, dinsdag
f 1 507 °P de halfjaarcijfers nog-f Ha _n f? I*'1*' bootte f 2af op
f 191 p, VNU daalde f 1,80 op
Vo0r _«- a ler' dat interesse heeft-**t daa^ Amenkaanse uitgever Ziff,
de lift^^gen zeven dubbeltjesin/ut °P f 171,20.

Hoofdfondsen v.k. sk
ABN AmroHold. 60,30 60,90
ABNAmroA.inF. 84,30 84,40
ABN Amro L.Gr.F. 182,10 182,20
ABN Amro Obl.Grf. 201,20 201,20
Aegon 98,20 99,10
Ahold 46,70 47,30
Akzo Nobel 218,80 220,00
Alrenta 232,30 232,30
BolsWes.c. 41,40 41,70
CSM eert. 67,70 69,70
Dordtsche Petr. 194,40 193,10
DSM 142,60 143,60
Elsevier 170,50 171,00
Fokker eert. 16,70 16,80
Fortis Amev eert. 75,00 74,70
Gist-Broc. eert. 49,70 50,00
Heineken 240,00 241,90
Heineken Hold. 216,40 217,00
Hoogovens nrc 81,70 81,20
Hunter Douglas 83,70 84,60
INGc. 79,40 79,50
KLM 53,20 54,20
Kon. KNP BT 49,90 50,00
Kon. Olie 193,10 192,00
KPN 50,50 50,80
Nedlloyd 71,00 64,60
Océ-v.d.Gr. 78,00 77,40
Pakhoed eert. 53,10 53,40
Philips 58,20 58,20
Polygram 76,40 76,80
Postb.Beleggf. 59,30 59,30
RGFlorenteF. 128,80 128,90
Robeco 117,00 117,60
Rodamco 55,20 55,10
Rolinco 120,10 121,00
Rorento 86,10 86,10
Stork 48,70 48,90
Unilevereert. 199,60 199,50
Van Ommeren nrc 54,60 54,70
Ver.BezitVNU 192,80 191,00
WoltersKluwer 120,50 118,50

Avondkoorson Amsterdam
KLM 53,80-54,20(54,20)
Kon Olie 190,80.191,50(192,00)
Nedlloyd Gr. 64,80-64,90 (64,60)
Philips 58,00-58,20(58,20)
Polygram 75,80-76,20(76,80)
Unilever 198,00-199,20(199,50).

Binnenl. aandelen
Aalberts Ind 88,50 88,50
ABN AmroHld.prf.c. 6,26 6,25
ABN Amropref. 59,00 59 70
ACF-Holdingc. 38,50 39,00
Ahrend Groepc. 143,00 145,50
AsdOptionsTr. 19,20 19,20
Asd.Rubber 2,90 2,90
Ant. Verff. 401,00 bAtag Hold. eert. 133,00 132,50
Athlon Groep 66,50
Athlon Groepnrc 66,00
Aut.lnd.R'dam 105,50 a
Ballast Nedamc. 76,00 76,00
BAM Groep 110,00 110,00

Batenburg 137,40 136,50
Beers 175,00 175,00
Begemann Groep 37,00 37,90
Belindo 281,00 281,00
Blydenst-Will. 33,50 34,00
BoerDeWinkelb. 64,90 65,20
BorsumyWehry 28,50 28,50
Boskalis eert. 42,20 42,30
Braat Beheer 29,10 29,10
Breevast 9,10 9,50
Burgman-Heybroek 1600,00 1600,00
Calve-Delft pref 850,00 850,00
Calvé-Delftcert. 1350,00 1365,00
CapVolmac 19,00 19,50
CetecoHold. 41,00 41,80
Cindu Intern. 106,50 106,50
Claimindo 279,50 279,50
Content Beheer 28,80 29,50 'Credit LBN 42,50 42,50
Crownv.G.cert. 134,50 134,00
CSM 67,70 69,50
Delft Instrum. 25,60 25,40
Dorp-Groep 40,00 a 40,00 a
Draka Holding 42.40 42,00
Econosto 24,60 24,80
EMBA 201,00
Eriks Holding 115,00 116,00
Flexovit Int. 79,00 79,00
Frans Maas eert 51,00 53,80
Fugrocert. 37,70 38,00
Gamma Holding 98,50 98,50
Gamma pref. 6,20 6,20
Garza_llis 10,50
Getronics 49,10 49,70
Geveke 34,00 34,00
Giessen-deN. 48,00 48,50
Goudsmit 27,00 29,00
Grolsch eert. 49,60 49,10
GTI-Holding 166,50 170,00
Hagemeyer 137,00 136,50
HALTrust B 17,00 17,00
HALTrust Unit 17,00 17,00
HBG 297,50 298,00
Hes Beheer c. 21,50 23,10
Heümans 58,00 58,40
Hoek'sMach. 79,70 b 81,00
Holl.Colours 82,20 82,50
Holl.SeaS. 0,41 0,41
Holl. Ind. Mij 68,00 a 61,00
HoopEff.bank 8,90 8,50
HunterD.pref. 1,80
IHCCaland 41,00 40,90
Internat Muell. 82,30 82,20
ING 7,50 7,62
Kas-Associatie 67,00 66,50
Kempen _ Co 13,10 13,10
Kiene Holding 140,90 140,90
Kondor Wessels 46,00 47,00
KBB 103,50 104,00
Kon.KNPßTc.pref. 7,71 7,70
Kon. Sphinx 53,00 54,00
Koppelpoort 416,00 416,00
Krasnapolsky 151,00 151,00
Landré&Gl. 50,00 50,00
Macintosh 47,40 47,40
Maxwell Petr. 188,00 187,00a
MoearaEnim 1675,00 1690,00
M.EnimOß-cert. 86,50 86,00
Moolen Holding 42,30 43,00

Mulder Boskoop 36,90 36,50
Multihouse 2,10 2,10
Naeff 450,00
NAGRON 86,20 86,50
Nat. Inv. Bank 136,50 136,50
NBM-Amstelland 16.90 17,10
NEDAP 60,60 61,00
Nedcon Groep 32,50 32,00
NKFHolding 208,50 208,50
Ned.Part.Mij 51,60 51,60
Ned.Springst. 6400,00b MOO.OOb
Norit 22,40 21,50
NutriciaVB eert 86,80 87,50
Nijv.-TenCate 88,80 88,00
OPGcert. 45,20 45,00
OrcoBank eert. 64,20 64.00
OTRA 303,00 a 301,50
Philips Electr. d'9s 0,10
PirelliTyre 14.50 14,90
Polynorm 186,00 185,00
Porc. Fles 26,20 26,20
Randstad 81,50 83,70
Reesink 114,30 114.50
Rothmans Int. 3,74 3,94
RotoSmeets Boer 39,50 39,50
Samas Groep 57,50 57,60
Sarakreek 7,50 7,50a
Schuitema 1885,00 1900,00
Schuttersveld 42,30 42,10
Smit Intern. 46,00 46,30
St.Bankiers c. 18,50 18,50
Stad Rotterdam c. 37,70 37,70
TelegraafDe 176,50 178,00
Textielgr.Twente 75,50 75,50
Tulip Computers 16,50 17,00
Tw.Kabel Holding 190,50 190,50
Übbink 114,00 114,00
Union 32.50 32,50
Vereenigde Glas 565,00 565,00
Volker Stevin 87,20 87,50
Vredestein 13,00 13,00
Wegener 110,80 111,00
West InvestF. 13,50 13,50
West Inv.F. wb 65,00 65,00
WoltersKluwer 484,00
Wyers 24,90 24,90

Beleggingsinstellingen
ABN Amro Aand.F. 97,50 98,10
ABN AmroAmer.F. 72,50 74,00
ABN Amro Eur. F. 86,30 87,70
ABN AmroFar E.F. 78,50 79,70
ABN Amro Neth.F. 117,70 118,00
ABNAmro rent.div 160,90 160,90
Aegon Aandelenf. 47,00 47,40
Aegon Spaarplus 5,00
AldollarßFs 30,70 30,80
Alg.Fondsenbez. 252,00 253,50
AllianceFund 10,20 10,20
Amvabel 95,50 95,80
Asian Cap.F.s 61,70 61,90
AsianTigersF 112,30 113,30
Asian Select. F. 104,20 105,50
Austro Hung. F. 7,90 7,90
Bemco RentSel. 62,90 62,90
Bever Holding 4,60 4,60
CL Aandelenfonds 98,40 98,80
CLLiq.Groeifonds 102,00 102,00

CLObl.Dividendf. 104,00 104,10
CLObl.Waardef. 122,00 122,10
Delta Lloyd Inv. 39,10 39,10
Donau Fonds ' 33,00 33,30
DP America Gr.F. 34,50 34,50
EGF Investm. 165,00 165,00
EMFRentefonds 82,90 83,00
Eng-Holl.Bel.Tr. 21,00 a
Eng-Holl.Bel.Tl 10,60
Envir.Growth F. 43,50 43,50
Esmeralda part. 38,50 38,70
Eur.Ass. Trust 8,30 8,30
EMS GrowthFund 102,50 102,50
EMS IncomeFund 91,00 91,20
EMS Offsh.Fund 100,50 100,50
EOE Index Fnd 451.00 451,00
EuroGrowth Fund 64,00 64,00
Euro Spain Fund 8,70 870Far East Sel.F. 84,50 84,50
Gim Global 58,40 58,50
Groeigarant 1,36 1.36
Holland Fund 90,80 90,80
Holl.Eur. Fund 61,50 61,80
Holl. Obl.Fonds 133,00 132,00
Holl. Pac. Fund 144,00 144,00
Holl. Sel.Fonds 98,00 98,50
Hooge HuysHypf. 129,50 129,00
ING BnkDutch F. 62,20 62,30
ING Bnk Geldm.F. 60,52 60,53
ING BnkGlob.F. 55,00 55,10
ING Bnk Oblig.F. 33,00 33,00
INGBnk Spaard.F. 102,85 102,85
INGBnk Rentegr.F 129,80 129,80
ING Bnk Vastg.F. '22,00 22,00
INB Bnk Verre Oost. 49,30 49,70
Innovest 65,00 b
lnlerbonds 500,00 500,00
Intereffekt 500 29,50 29,50
Intereffekt wt 43,20 43,50
Intereffekt Yen Value 89,00 89,00
lnvesta part. 85.50
lSHimal.Fundt 18,30 18,40
Jade Fonds 225,50 226,90
JapanFund 20,20 20,00
Jap.lnd.AlphaF 7050,00
Jap.Sect.Rat.Yen 5400,00
Korea Pac.Tr.S 13,50
LatinAm.Eq.F. 96,80 98,30
LeveragedCap 60,00 61,00 .
Liquirent 54,30 54,30
MalCapital F.s 15,70
MeesObl.Div.F 114,30 115,00
Mexico IncomeF. 20,10 20^0
Mondibel 77,00 77,00
NaJ.Res.Fund 75,30 75,40
New AsiaFund 10,70 11,50
Nomura Warr. F. 0,30
Obam, Belegg. 323,20 326,00
OAMFRentefonds 11,50 11,45
OrangeFund 27,90 28,10
Pac.Dimensions 115,70 115,70
Pac.Prop.Sec.F. 37,60 37,60
Pierson Rente 128,30 128,50
Pustb.Aandelenf. 58,40 58,40
Postb.Obl.f- 48,60 48,60
Postb.Verm.gr.f. 59,40 59,40
Rentalentßel. 168,70 168,90
Rentotaal NV 38,80 38,90
RG Aand.Mixfund 61,30 61,70

RG America F. 137,00 137,40
RG DivirentF. 53,50 53.50
RG EuropeF 131,00 131,60
RG Hollands Bezit 99,00 99,60
RG NettorenteF. 104,80 104,80
RG Obl.Mixfund 62,10 62,30
RG Pacific F. 145,70 146,80
RG Rente Mixfund 64,00 64,10
Rodamco Ret.Ned. 98.30 98,30
Rodin Prop.s 70,00 70,00
Rolinco cum.p 90,00
Schrod.lnt.Pr.F 29,20 29,30
Sci.echs 14,00 13,70
SuezLiq.Grf. 199,30 199,30
TechnologyFund 16.30 16,30
Tokyo Pac.Hold. 265,00 265,00
Tolsteeg,Beleggmij 348,00 348,00
TransEur.Fund 91,50 92,00
TranspacF. 375,00 385,50
Uni-lnvest 19,50 19,50
Unicolnv.Fund 71,00 71.00
UnifondsDM 33,00 33,50
Vaste Waard.Ned 54,50 55,50
VastNed 108,20 108,20
VIB NV 52,20 51,70
VSBAand.F. 100,70 101,90
VSB MixFund 61,80 61,90
VSBObl.Groeif. 108,90 108,50
VSB Rente Fonds 99,80 101,20
WBO Intern. 71.30 71,60
Wereldhave NV 109.50 110,00
ZOMFlorida F. $ 33,50
Zonnespectrum 8,95 9,00

Parallelmarkt
ABF 114,40 114.40
ARTU Biolog. 3,80 3,80
ASN Aandelenf. 52,90 53.30
AustnaGlobal 1203,00 1203,00
AXAE&LBelegg.l 94,50 95.10
AXAE&LBelegg.2 93,50 93,90
AXAE_LBelegg.3 117,10 117,10
AXA E_L Belegg.4 87,30 87.60
AXA E&L Kap.Rente 118,70 118,90
Besouw Hold. 34,40 34.40
Biogrond Belegg. 10,40 10j0
Comm.ArgeusF. 89,30
Comm.Benacus F. 91,50 90,50
Comm.CeaF. 93.10 92,40
De Drie Electr. 15,20 15,20
Delta Ll.Dollarf. 54,80 55,20
Delta Lloyd ECU 53,90 54,20
Delta Lloyd Mix 73,50 73,70
Delta UoydRent 60,70 6100
EHCO KLM Kleding 34,50 34,50FreeRecord Shop 29,70 30,00
German CityEst. 32,10 32J0GoudaVuurvast 70,50 70,50
Groenendijk 30,60 30$)
Heivoet Holding 26,50 26,50Inter,'ViewEur. 5,70 5,80
Management Share 1,50 1,50
OhraAand.F. 63,90 64 jo
Ohra Liq.Grf. 54,00 54,00
OhraObl.Df. 54,90 55,00
OhraObl.Grf 55,10 5530
OhraOnr.G.F. 63,60 63,80OhraTotaal F. 58,70 58.90

Pan Pac. Winkel 3,10 3,10 Advieskoersen
P&CCroep 108,10 108,10 „___._ ,

c<m
, „„„

PieMed.cal 4,70 470 "f>k dollar '■» >*»Pitcher 4500 4500 ""^dollar 1,23 1,35
RoodTesthouse 42 4 0 WH*"*»»» M» 5^________ 1.8. M canad.dollar 1,200 1,320Su^r.Fun- _"_ _m deensekroon (100) 26,80 29,30VHltaS W W «""> .09,65 „365

' engelse pond 2,56 2,81
Parallel too-15 finse mark(100) 32,25 34,75r franse frank (100) 31,15 33,90
Alanheri 3710 3710 gneksedr.(lOO) 0,64 0,81
DICO Intern 70W 70,50 hongkongdlr.(lOO) 19,00 23,00
Gelderse Pap. 7310 72 20 'erse P°nd 2,52 2,77
Grontmij 6400 6500 itaUire(10.000) 10,00 11,70
KühnetHeitz 3590 3510 jap.yen (10.000) 170,50 176,50
LCI Comput.Gr. 3,95 395 noorsekroon (100) 24,00 2650
Melle.vannrc 112ioO 11270 oost.schill.(100) 15,68 16,18
NedschroefHold. 74J0 74^20 port.escudo(lOO) 0,99 1,17
Neways Electr. 1100 1100 spaanse pes. (100) 1,25 1,41
Ordina Beheer 21,20 2UO turkse lira(100) 0,0035 0,0070
ShgroBeheer 90 50 9050 zuid.afr.rand 0,34 0,49
Vilenzo 4550 4570 zweedse kr. (100) 20,70 23,20
Welna SOJO 50^30 zwits.fr.(100) 130,75 135,25
Weweler 35,00 34^50Wolff. Handelmij 61,30 61,30
u, „ __ WisselmarktWall Street

ifiinu n/na amerik.dollar 1,75025-1,75275
allierUirnal ?. __ antiU.gulden 0,9700-1,0000
-m_b___ _. _. austrd°Uar 1.2940-1,3040
m the w. a_ bel«tak<loo» 5,4465-5,4515

amococom WV 5. canad.dollar 1,27175-1,27425.Tareoinc _> m deensekroon (100) 28.255-28,305
bethl steel 21_ 20 _ duitsemark(lOO) 112,2550-112,3050
boeinsco __ ah, engelse pond 2.6925-2,6975cTSe 6 !£_ franse frank (100) 32,705-32,755hëvron 49 i. «riekjedr.dOOl 0.6915-0.7915ss sa s £*«»' ggw»
g* « J» =0.000, sscónslson _. 7. J<>Pyen (10.000) 174,450-174.550dtó'^uZ Zt v 8 ""^dollar 1.0450-1.0550SS" % m ""^" 25,475-25.525
eSink_ZT __ ___ <x>stenr.sch.(loo) 15,9525-15,9625
exxoncom o W f*>««*udos(100) 1,0750-1,1150
ford moto? __ w spaansepes.(loo) 1.3390-1,3490enSric . m »«<»* "»■««>> 22.125-22,175
genm_Ï_ 5. .! zwits.frank(lOO) 133.575-133.625gen.motors 51 5 1Vb , ~„, ~,--
goodyear 34% 34% 2,1305-2,1355
hewlett-pack. 87% 87 Vs
int. bus.mach. 64% 64'/_
inttel.tel. 85% Wk Co-id en lilverklmairünes 30% 31% »°W "" »>W
mcdonnell 1181/. 117 Goud onbewerkt 20,990-21,590, vorige
merckco. 33% 34% 20,930-21,530,bewerkt 23,190 laten,vorige
mobiloil 82 81% 23,130laten.
omega financ. 25% 26 Zilver onbewerkt 250-320, vorige 250-320,
phüips 33 _ 33% bewerkt 360 laten,vonge 360 laten,
royaldutch 110 109._
sears roebuck 46% 45%
sfe-south.pac. 20 19% Indexen
texaeoinc. 61 60.
travelers 34% 34% cbskoersindex 276,70 276,90
united techn. 62% 62'/»
westinghouse 12% 12V. eoe-index 417,07 417,80
whitmancorp 17 17 _
woolworth . 15% 15'/. D^j,^ 377W8 m

Optiebeurs
serie omzet v.k. t.k.

KPN c okt 50,00 632 1,60 1,90
KPN cjan 52,50 281 1,50 1,70
abn amro c okt 60.00 231 2,00 2.40
abnamrocokt 6250 281 1,10 1.20
ah c okt 47,50 334 1,50 1,90'
bsw c okt 40,00 562 2,60 2,60
dfl c aug 175,00 258 0,90 0.75
d/fl paug 175,00 287 0.90 0,60
dsm pokt 125,00 520 I,ooa 0,80
coc c aug 375,00 713 42,00 43.00 a
coc c aug 415,00 513 3,80 4.00 a
coc c aug 420.00 1255 1.30 a 1.00
coc c aug 425.00 671 0.30 0,30-coc c scp .415,00 443 7.90 a 8.50a
coc c scp 425,00 232 3.30 3.80
coc c scp 430,00 586 2,20 b 2,60
coc c okt 375,00 673 42,50 43,50a
coc c okt 420.00 260 9,50 9.50
coc c okt 430,00 270 5,80 5,90
coc paug 415,00 705 1,50 0,80
coc paug 420,00 630 4.00 3.50'coc pokt 390,00 302 2,80a 2.00
coc pokt 400,00 433 4.40 4.00
coc pn9s 280,00 250 1.40 a 0,90
fokker c okt 17,50 1125 0.60 o,Boa
fokker pokt 17,50 261 2,10a 1,70
ing pokt 75,00 788 1,40 a 1,20
kpbt c okt 50,00 658 2,50 a 2.60
nedl c okt 70,00 724 6,00 2,80
nedl c okt 72,50 356 4,70 2.20
nedl c okt 75,00 301 3,90 1,60
nla paug 95.00 250 5.10 a 4.50
nla pnov 95,00 250 5.30 a 4.70
nll c feb 100,00 380 1.80 1,80
phil c aug 55,00 252 3.30 3,40
phü c aug 57,50 475 1,00 1,00
phil c okt 55,00 783 4,90 4,80
phil c okt 60,00 950 2,00 2.00
phil cjan 55.00 433 6,20 6.40
phil cjan 65,00 1072 2,00 b 2,00
phil c 096 35,00 529 25,20 25,20
phil pjan 55,00 1033 2.50 a
tops c aug 790,00 249 4.20
unil c aug 195.00 285 4.80 4.8. .
unil c aug 200,00 708 1,50
unil c okt 190,00 279 13,00
unil c okt 200,00 596 7,10 7.30
unil c okt 210,00 568 3,00 3.20a
unil c jan 220.00 271 3.80 4.00
x033 c okt - 340 0,65 a

a .aten g=bieder_ex.div.
b=bieden h.aten*ex._v.
c=ex-claim k=gedaan+h
d=ex-dividend Ugedaan+g
e=gedaan«bieden vk=slotkoers vorige dag
fegedaan-.laten sk=slotkoers gisteren

Verzekeraars schieten gat
in wao-regeling kleinmetaal

Van onze redactie economie

DEN HAAG - Een pool van vijf
verzekeringsmaatschappijen wil de
afgeschermde markt van de verze-
kering van het zogenoemde wao-gat
in de klemmetaal openbreken. Zij
bieden een verzekering, waarvan de
premie volgens directeur M. Kerk-
hof van De Amersfoortse Verzeke-
ringen 15 procent lager ligt dan die
van de regeling die werkgevers en
vakbonden in de bedrijfstak zelf
hebben opgetuigd.

Werkgevers en vakbonden in de
metaalnijverheid (300.000 werkne-
mers) besloten twee jaar geleden
een eigen verzekeringsmaatschap-
pij op te richten (MN Verzekerin-
gen), die dekking moest bieden

tegen de verslechteringen in de wao
(kortere uitkeringsduur, lagere uit-
keringen). In eerste instantie gold
voor zowel bedrijven als individue-
le werknemers in de bedrijfstak de
plicht om het risico onder te bren-
gen bij MN Verzekeringen.
Die bepaling wilde minister de
Vries (Sociale Zaken en Werkgele-
genheid) echter niet algemeen ver-
bindend verklaren. De bewindsman
stond erop dat er een dispensatie-
mogelijkheid zou komen voor
werknemers die zich elders wilden
verzekeren. Uiteindelijk kwam die
mogelijkheid er.

In de praktijk stelde die ontsnap-
pingsclausule volgens Kerkhof
'geen ene donder voor. „Het was
een twee-handen-op-één-buik-situa-
tie," aldus de directeur van De

Amersfoortse. „De dispensatiever-
zoeken werden door de directie van
MN beoordeeld. Uiteindelijk is er
dan ook maar één verzoek gehono-
reerd."

Omdat de verplichting tot verzeke-
ring bij MN per 1 januari 1995 ver-
valt, ziet de pool van verzekerings-
maatschappijen (De Amersfoortse,
Aegon, Centraal Beheer, Goudse
Verzekeringen en Nationale Neder-
landen) zijn kans schoon om een
einde te maken aan de 'gedwongen
winkelnering. Dezer dagen hebben
de circa 28.000 werkgevers in de
metaalnijverheid een briefin de bus
gekregen waarin de pool hen de
worst van de lagere premie voor-
houdt. Overigens kunnen alleen
individuele werknemers beslissen
of zij zich elders willen verzekeren.

De verzekeraars, die ook een 'man-
telcontract' met de metaal- en elek-
trotechnische industrie hebben
afgesloten, mikken in eerste instan-
tie op een aandeel van om en nabij
de 10 procent van de lucratieve
markt (jaarlijks 250 miljoen gulden
aan premies). Alleen De Amers-
foortse heeft na ruim een week vol-
gens Kerkhof al voor 4 miljoen
gulden aan opdrachten binnen.
~Heel veel werkgevers en werkne-
mers hebben nu eenmaal de pest
aan die gedwongen winkelnering,"
zei hij.
De lage premie is mogelijk doordat
de verzekeraars mikken op cluste-
ring van veel kleine bedrijven. Ook
de samenwerking in de pool levert
efficiencyvoordelen op ten opzichte
van MN Verzkeringen, aldus Kerk-
hof. Werknemers die overstappen
moeten er overigens wel rekening
mee houden dat zij medisch ge-
keurd zullen worden, wat bij MN
niet het geval is. Alleen als de pool
minimaal 50 procent van het werk-
nemrsbestand kan inschrijven, ver-
valt die individuele keuring.
Van de sociale partners was giste-
ren niemand voor commentaar be-
reikbaar.

economie

'Zakelijke dienstverlening als kernactiviteit gaan afstoten'
Vendex gaat mogelijk

Cemsto en ASB verkopen
Van onze redactie economie

«_
_ Vendex concentreert zich mogelijk op zijn

Topman J. Hessels sluit niet uit dat op ter-
geJ? e schoonmaakbedrijven en uitzendbureaus worden af-
een en'. s^aat m ®en interview met het maandblad Safe,
2e p^kl .katie van de Robeco Groep. Tot nu toe behoorde de-
Co Zakelijke dienstverlening tot de kernactiviteiten van het

"^ Cern- Bij verkoop ervan zou een kwart van de totale con-
ee nornzet verdwijnen. Vendex behaalde in het afgelopen jaarn omzet van 10 miljard gulden.

woordvoerder van Vendex ont-

'Warnf gisteren dat er 'concrete
i rrien Destaan om afscheid te ne-
tlij V?n de zakelijke dienstverle-
sloten °p termijn is niets uitge-
zet _:- "Het is eén mogelijkheid,"
laar nog leunt Vendex' eige-
DrP(. Van onder meer Vroom &
seho ann ' Perrv sP°rt- Edah 'reau ?^?ker Cemsto en uitzendbu-

h
°p drie kernactiviteiten.

<ieie de winkels voor levensmid-
Secto

en de 'non-food-sector' is de
derk

r met uitzendbureaus en on-
rijk g"dsdiensten de derde belang-

st'h_iftE _? Hessels niet beweren," zo
«ctivit "Safe' "dat deze drie hoofd-
dex d

en het karakter van Ven-
ten i^ komende jaren zullen bepa-

-1 het v andere woorden: dat dit
heef» ~dex is dat ni J voor °gen
ook 'h is niet denkbeeldig dat
dog zakelijke dienstverlening
Ve^deens.wordt afgestoten en dat
heren Zien volledig gaat concen-
"Het 0p de detailhandel." Hessels:
Vera 's heel goed mogelijk dat er
stel);- rmSen komen in de samen-t_aa"g Van de pakketactiviteiten.
Seh__ Ver wordt druk gesproken enuramstormd."
öe st_de 2aj7p om afscheid te nemen van
Sische vke Vendex-tak lijkt een lo-
den Va Vendex, nu nog in de han-
enitelan.diverse families, wil binnen
hee^ n Jaren naar de beurs, maar
.teite et genoeg geld om ahe acti-

'bij l nte onderhouden. Er werken
.erit„ concern in totaal 80.000

het „ emers. Niet alleen beschikt
hinkel c-ern over maar liefst 1559
over .' s 'n zeven landen, maar ook
tfien..* kantoren voor de zakelijkeVoo^enmg.
Ve^s .ac warenhuizen en de le-
2iJhvo delentak (Edah, Dagmarkt)
*^_or het concern erg belangrijk,

maar die sectoren kampen met een
grote achterstand op koplopers als
KBB en Ahold. Om die achterstand
te verkleinen, moet er nog veel ge-
ïnvesteerd worden. Een verkoop
van een belangrijk deel van het con-
cern zou Vendex miljoenen guldens
opleveren.

Werkloosheid daalt verder
DEN HAAG - De werkloosheid in ons land blijft dalen. Het aantal
werklozen, gecorrigeerd voor seizoensinvloeden, daalde de afgelopen
drie maanden met 7000. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het Centraal
Bureau voor de Statistiek (CBS). Vanaf maart van dit jaar daalt de
werkloosheid met 5000 a 10.000 per maand. Die trend zet zich dus
voort. In totaal zijn nu 456.000 mensen officieel geregistreerd als werk-
loos. In februari 1994 waren dat er nog 520.000: een daling van 64000
in vier maanden tijd. De correctie voor seizoensinvloeden is juist in
deze zomermaanden van belang omdat de schoolverlaters zich in deze
periode van het jaar massaal op de arbeidsmarkt melden. Zonder cor-
rectie voor seizoensinvloeden is de werkloosheid licht gestegen, maar
minder dan normaal voor deze periode van het jaar.Ondanks alle posi-
tieve ontwikkelingen zijn er deze zomer nog altijd 70.000 werklozen
meer dan in de zomer van 1993. Vooral de jongeren kampen met werk-
loosheid. Van de beroepsbevolking tot 24 jaar is 9,8 procent werkloos.
In de leeftijdscategorie van 25 tot 34 jaar is dat 7,5 procent.

munt uit

Nedlloyd
Het Rotterdamse transportcon-
cern Nedlloyd heeft in het
tweede kwartaal van 1994 een
winst behaald van f 25 miljoen
tegen een verlies van f 30 mil-
joen in het tweede kwartaal
vorig jaar. Het concernresultaat
over de eerste helft van dit jaar
bedroeg f 35 miljoen. In het
eerste semester van 1993 leed
het concern nog f 116 miljoen
verlies, i

BolsWessanen
koopt Britse

concurrent op
Van onze redactie economie

AMSTELVEEN - Het voedings-
middelen- en drankenconcern Bols-
Wessanen koopt voor f 200 miljoen
in contanten de levensmiddelen-
groep van de Britse Harrisons &
Crosfield. Met deze overneming
komt BolsWessanen op een aandeel
van 10 procent in de Europese
markt voor 'eereals', graanproduk-
ten voor het ontbijt, zoals cornfla-
kes, muesli's en rice crispy's.

De overneming behelst Telford
Foods (UK) - die maakt in Telford
en Market Harborough ontbijtingre-
diënten, oplossoepen en dessert-
poeders - en H&C Céréales in
Frankrijk - die in Faverolles een
volledig assortiment eereals produ-
ceert. De gezamenlijke omzet van
deze bedrijven bedraagt f 225 mil-
joen; er werken 700 mensen.

BolsWessanen verwacht dat het
nieuwe bedrijfsonderdeel al dit jaar
een positieve bijdrage levert aan de
winst per aandeel. Vorig jaar steeg
de nettowinst per aandeel uit gewo-
ne bedrijfsuitoefening van f2,96 tot
f 3,07. Analisten schatten die voor
1994 op f 3,40 a f 3,45 en voor 1995
op f 3,70 af 3,80.

De onderneming maakt eereals in
Nederland en in Groot-Brittannië.
Het merendeel daarvan bestaat uit
muesli's die als huismerken van Al-
bert Heijn en Marks & Spencer aan
de man worden gebracht. BolsWes-
sanen wordt na de transactie verre-
weg de grootste aanbieder op de
Europese markt voor huismerk-
cereals. De laatste jaren treedt op de
markt voor ontbijtprodukten een
verschuiving op van fabrikanten-
merken naar huismerken.

Huismerken zijn volgens BolsWes-
sanen niet meer weg te denken van
de markt voor consumentenpro-
dukten en in sommige categorieën
overtreffen zij de fabrikantenmer-
ken. Geografisch bestaan grote ver-
schillen. Op de Britse markt is het
aandeel van de huismerken groot
en in Italië heel klein.

Nederland neemt in Europa een
middenpositie in. Het concern heeft
voor de graanprodukten voor de
ontbijttafel bewust gekozen voor de
huismerken, omdat die markt
groeit.

In Europa vormt Groot-Brittannië
de grootste markt voor eereals en
nog groeit deze markt. In Europa
gaat jaarljks 675.000 ton naar de
consument. De Britten nemen daar-
van 57 procent voor hun rekening.

Reed Elsevier
Het Brits/Nederlandse uitge-
versconcern Reed Elsevier
heeft belangstelling voor ge-
deelten van de Amerikaanse
maatschappij Ziff Communica-
tions, die in de etalage staat.
Volgens de gezaghebbende
Amerikaanse krant The Wall
Street Joumal is Reed Elsevier
niet de enige gegadigde. Ook
de Amerikaanse K-111 Commu-
nications heeft interesse ge-
toond voor delen van Ziff. Voor
het hele concern worden prij-
zen genoemd van twee tot drie
miljard dollar. Ziff is marktlei-
der in Amerika op het gebied
van computerbladen zoals PC
Magazine, een computermaga-
zine met een oplage van een
miljoen exemplaren, alsmede
belangrijke titels als PC Week
en PC Computing.

Winstsprong
Asea Brown Boveri (ABB)
heeft in het eerste halfjaar een
winstsprong van 31 procent ge-
maakt. Het nettoresultaat van
het Zweeds-Zwitserse elektro-
en machinebouwconcern groei-
de van 245 miljoen tot 322 mil-
joen dollar. De winst uit gewo-
ne bedrijfsuitoefening nam 20
procent toe van 507 miljoen tot
608 miljoen dollar, terwijl de
omzet fractioneel omhoog ging
van 13,08 miljard tot 13,10 mil-
jard dollar. Voor het hele jaar
rekent ABB op een verbetering
van het resultaat uit de gewone
bedrijfsuitoefening.

Instrumenten
Bedrijven in de instrumenten-
branche hebben in de eerste
helft van 1994 voor 4,8 procent
meer aan orders geboekt dan in
de eerste twee kwartalen van
1993. De omzet nam in diezelf-
de periode met 1,7 procent toe.
Dat blijkt uit een trendonder-
zoek van de federatie Het In-
strument, de overkoepelende
organisatie van 750 bedrijven
in de high-techbranches voor
industriële elektronica, indus-
triële automatisering, laborato-
riumonderzoek en medische
technologie.

" Luchtfoto van de Wijkertunnel in aan-
bouw. Begin 1993 werd begonnen met de
aanleg van deze nieuwe tunnel onder het
Noordzeekanaal. Het gesloten deel krijgt

BANG & OLUFSEN

jA Koh.w.Hifi
HIGH FIDELITY IN SOUND « VISIO.»

Plankstraat 10, Maastricht
Tel. 043-211133

Donderdag 18 augustus 1994 "7

In aanbouw

een lengte van 700 meter. De nieuwe ver-
keersweg moet de bestaande Velsertunnel
ontlasten. De bouwkosten worden geraamd
op 600 miljoen gulden. Foto: ANP



:"*^^____>/■ J '^^ia____[#" ___■ _i*^__'^

__P: _____
■_■■

J___ ■Égrrr.-^' h

■ tl y^l _t"/or/f%Èi-_H ■______’ ÉÉr W-ÉLmk___ \V?' > iJB ___
BPWBiHI^^ _B: _________

S_.ÉI?_IP>
: iO____ ' ______

>____~ ■ __Ë_i *. oP|.___ m

<""' s iffi B___________l P^

___V _■ ___f ___H_ _. *^^^ ____! I^___^_ ' JP^^
Hb i__. Br _H _*% i _H :■ . '"^ ■___

___r ___r ___r _B_ ?m^_ VI

_i^? _H _H __________■_.

_________ JËÊr' BP^^^^l ____, _M^|

r - vl t|^
__p
I

lifcte-

Voordelig fruit plukken
doe jebij JanLinders.

_^\> ZOMERFRUIT UIT FRANKRIJK Grote Limburgse kersen- v. Beek Meergranen
— ; '. T vlaai ±1050 gram 027 cm eieren gew. klasse 2, doosa

sófTxA Frankrijk op z n best *4s~nu_.et ✓or iost_ks_^r Iqr
2.50korting O.xD 80 et voordeel: I. / J

Franse Cantaloupe meloen 9 98 Coca Colatraya4xo.s Beckersfrikandellen
metfris oranjevruchtvlees ± 850 gr per stuk _____."' \J

|j terflessen O QQ 40 stuks *70 Bram ,3^

________É __f^_ ■ f. .erziken -) AT van^ynu Ó.77 Nu met 2.50 I Ar

Jr __M \ , ... _S. ✓*} Kanis en Gunninkkoffie voor cc. "_
Jr J| M boordevol sap, hele kilo nu voor *^ "#" *__r

Pprf_ kt Cornets
N _A snelfilter, pak a \T *")Q rertekt cornets

_^B "* ___w^_ c i-i. r *^ f\ P" 500 m 7ryr-J ,Z. _7 room-ijsdoosaBst-r9T"

__É__k _l_?"=^__r lW» < % hele kilo nu voor *J "7 +J perfekt sinaasappelsap ioOcent __../✓
JÊM )£&W^*W _T ' " """*'"' *\ r\r\ °f aPPelsaP 3 miniPaki es IpÏo visstickspak a lOst

W _J W_*_>- R^k subliemekwaliteit, hele kilo nu voor Am.XJ 7 50et voordee|: |. J 7 üwvoordeel IQQWw __ik J^ k. .p—iy * " ' ■ '—' jj

V ▼ 0^ *<s_d.. '______! " ~ 400 gram^tS" OQQ met aardbeien, QQ

Ê «Sm hele kilo nu voor Olvaritkindermaaltijd Melkunie verse
I^. _O_T l_______É- il___________ JfXM. ïr\ %—

diverse smaken'naar keuze blanke vla iQQ
wL Crj sperzieboontjes hele kilo l"7 *J 4 halen, 3 betalen! -— _ ;—■T mF/ÉW .... ' Gouda s Glorie margarine

É^'JFi ..,/_,_ I r\f\ Olvarit peutermaaltijd „»„_„„'"^B Wtte-of blauwe druiven UU K, . pak|e 250gram0.79
_T ■ WWW ( /0 diverse smaken, naar keuze _

Kpfalpnl

■k___f l^Hfl ____Ëi \_\ mij .. , r-..
, „cfi| or ,K 4 halen, 3 betalen! Aktlesgeldlg t/mzaterdag 20 aug '94.

■ Wy&jÊ? r* Malse kogelbiefstuk Fijne varkensfiletz.b. f 1 "a c ' i

J_WT/_¥_4o^- metgratis oO <)-9^'ram O. /^ Zomervoordeeltjes zijn geldigt/m zaterdag 27 augustus'94.

%ri€_4mm\\ __T___i kruidenboter *X " V_f \/ r^c'ï-AANJr--■ H Jm^mm KAAS VAN DE r-AAND. doosil2stuks r/N cafemevni, pk Qft
SPSP W Puur malse entrecóte Boerenbelegen i7Omi elders _r_T Z.jU fles-iiiter -t_"U.77

■ Jo__^P Per lo°Bram OQQ volvette kaaS l!i+ - Yovol frisse yoghurt- Fruttis magere verse
____SÏ___[ ■>_»«--.. _Z_ _/ö vers van'tmes, ’ _fl. t drink 2-, 3-of 4-vruchten. vruchtenyoghurt

■»*&i_s_^BHP*3_rfa___&____l *^" nu ■""" * . __ __w / j ■ _r- i rr\B®<_____H -^_^___BP____i — 500 gram-Br_>u /"!«_/ . /t _^-l Si I"___■ WSj&L r- ,- _." « 8 fles a I liter -_ST I.^J .xl2sgram -_fffl.JV
W^émtL Extra: Limousin rosbiet wö„- . :—_T^i 'tX^Sff^ k f neden

ta.weDOlietjes Party fris in blik: orange. Zachte witte bollen of

SOOgram \\ Af) ZwteWT 0.99 SMJT 0.39 peT.^uk,

janlinders
't Allerbeste voor 'n vriendelijke prijs.
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Agenten sloegen arrestant enkele keren in gezicht

Ombudsman tikt politie
Heerlen op de vingers

len. Die verwondingen waren
volgens de arrestant ontstaan na-
dat zijn kunstgebit onder het fy-
sieke geweld van de agenten was'
gebroken.

Over het negeren van de verzoe-
ken om water en een dokter ont-
houdt de Nationale Ombudsman

zich van een oordeel. Hij zegt
zich daarover geen duidelijk
beeld te kunnen vormen, omdat
klager dronken was toen hij naar
het politiebureau werd overge-
bracht.

De klacht dat de agenten dreig-
den hem meteen panlat te lijf te
gaan, is door de Nationale Om-
budsman afgewezen. De panlat
zou de man by diensarrestatie al
zijn afgepakt.

De uitspraken van de Nationale
Ombudsman brengen geen sanc-
ties met zich mee. Niettemin ple-
gen overheidsinstanties zijn
oordeel zeer serieus te nemen.

CDA vergroot druk
op Jef Pleumeekers

Beoogd voorzitter: 'Ik blijfburgemeester'

door de Heerlense politie had in-
gediend.

De man beweerde ook dat de po-
litie weigerde hem water te bren-
gen, hem dreigde te slaan met
een panlat en geen arts wilde
waarschuwen om verwondingen
aan zijn mond te laten behande-

|JEELEN/DEN HAAG - De
«eerlense politie is in juni 1992
°rs over de schreef gegaan doorj*1* van doodslag en bedreiging

iVet geweld verdachte man uit
"oensbroek enkele keren in het
juicht te slaan. Bovendien heb-°en de agenten de arrestant in. "_d met deregels geboeid ach-
""gelaten in de verhoorkamer inJ^aats van hem over te brengen

2far een politiecel,
"at zegt de Nationale Ombuds-man die zich heeft gebogen over

waslyst van klachten die de
erdachte over zijn behandeling

Rijksarchief
Limburg verhuist
HEERLEN - Het Rijksarchief Lim-
burg is deze week begonnen met de
verhuizing naar het gerestaureerde
kloostercomplex aan de St.-Pieter-
straat in Maastricht. De eerste stap is
het overbrengen van de 12.500 oor-
konden en 4500 kaarten en prenten,
die tijdens de bijna vier jaar durende
verbouwing ondergebracht waren bij
fjpt Gemeentearchief Heerlen. Vanaf
5 september worden de tijdelijk elders
opgeslagen archieven in Maastricht,
Den Bosch en Schaarsbergen over-
gebracht naar het gerenoveerde
pand. De nieuwe ondergrondse de-
pots bieden ruimte aan 27 kilometer
archief. Wegens de verhuizing is van
5 september tot en met 15 oktober de
studiezaal volledig gesloten en zijn
geen archieven en microfilms raad-
pleegbaar. Vanaf 17 oktober kunnen
bezoekers weer terecht in hetRijksar-
chief.

Zijn vorige functie, die van gedepu-
teerde, verliet hij vrij kort na de
Provinciale-Statenverkiezingen,
hetgeen hem het verwyt van kie-
zersbedrog opleverde.

Pleumeekers heeft de afgelopen
weken dan ook stellig beweerd dat
hy niet beschikbaar is voor het lan-
delijk CDA-voorzitterschap. „Dat is
een full-timebaan, net als het burge-
meesterschap. Beide zaken zijn niet
te combineren en dus ben ik niet
beschikbaar."

Deze uitspraak is volgens een ge-
meentelijk woordvoerder onver-
minderd geldig.

HEERLEN - Binnen het CDA
wordt Heerlens burgemeester Jef
Pleumeekers steeds vaker genoemd
als kandidaat voor de post van lan-
delijk voorzitter. Maar Pleumeekers
zelf blyft erbij dat hy niet beschik-
baar is. Het CDA is na het forse ver-
kiezingsverlies dringend op zoek
naar een respectabele voorzitter.
Het aftreden van fractievoorzitter
Brinkman maakt de situatie alleen
nog maar nijpender.

Zowel waarnemend voorzitter Lod-
ders als het Limburgse Kamerlid
Van der Linden hebben Pleumee-
kers de afgelopen dagen een ge-
schikte kandidaat genoemd.

Pleumeekers, die in het verleden al
lid was van het landelijk CDA-
bestuur, is echter pas anderhalfjaar
aan de slag als burgemeester van
Heerlen. Hij heeft toegezegd deze
functie minstens zes jaar te zullen
vervullen.

Gemeente wil garanties inzake onderwijs en politie

Asielzoekerscentrum
in klooster Heerlen

Opnieuw inval
in illegaal

casino Urmond

Joseph Shomon
terug in Margraten
MARGRATEN - Joseph Shomon zal
voor het eerst sinds lange tijd weer
een bezoek brengen aan Margraten.
De Amerikaanse veteraan werd in
1944 belast met de stichting van de
Amerikaanse begraafplaats in Mar-
graten. De komst hangt samen met
de herdenking van de bevrijding van
Zuid-Limburg die vijftig jaar geleden
plaatsvond. Op het kerkhof in Margra-
ten is de herdenking op dinsdag 13
september. Shomon, naar wie in Mar-
graten een straat is vernoemd, -zal
worden vergezeld door de huidige
Amerikaanse ambassadeur Terry
Dornbush.

Ontsnapte man
overmeesterd
DIEMEN - De politie in Diemen heeft
gisteren met behulp van een aantal
omstanders de 28-jarige S.B. gear-
resteerd. De man ontsnapte op 3 april
van het vorig jaar met vijf anderen uit
de strafinrichting De Geerhorst in Sit-
tard. De man zat daar een straf uit
wegens het plegen van diverse ge-
welds- en vermogensdelicten. Agen-
ten hielden hem in Diemen aan tij-
dens een routinecontrole van zijn
snorfiets. De man gaf een valse naam
op. De agenten kwamen via het com-
putersysteem achter zijn ware identi-
teit. Daarop sprongen B. en zijn maat,
een 26-jarige Amsterdammer, de poli-
tiemensen op de nek en probeerden
hen het dienstpistool te ontfutselen.

URMOND - Een illegaal casino in
café De Meule in Urmond is voor de
tweede keer in korte tyd op lastvan
de politie gesloten. Twee buurtbe-
woners hebben bevestigd dat het
casino dinsdagavond rond acht uur
weer open was. Nog geen twee uur
later stond de politie in de zaak en
was de beheerster bekeurd.
Circa tien klanten waren aanwezig
op het moment van de inval. Die
zyn niet verhoord en er zijn geen
spullen in beslag genomen.

Eind juni rolde de Steinse politie
het casino op, dat toen een week
open was. Een roulettetafel, een
Black Jacktafel en bijbehorende at-
tributen zijn toen in beslag geno-
men. Dergelijke tafels waren dins-
dagavond ook aanwezig. Tegen de
beheerster, een in Heerlen wonende
37-jarige Duitse vrouw, werd een
proces-verbaal opgemaakt.

De gemeenteStem weigert een ver-
gunning te geven voor eerf gelegen-
heid w^ar kansspelen staan. De
advocaat van de voormalig casino*-"
beheerster heeft de gemeente al ge-
vraagd of ook een vergunning nodig
is als in de zaak geen alcoholische
dranken worden geschonken en als
'er 'slechts' een behendigheidsspel
staat, laat een woordvoerster van de
gemeente weten. Aangezien Stem
ongeveer een maand geleden haar
beleid op dit gebied heeft aange-
past, heeft de gemeente de vraag
van de advocaat met 'ja' beant-
woord.

Ook de gemeente Landgraaf kampt
al jaren met de aanwezigheid van il-
legale casino's, met name in de wijk
Schaesberg. Nadat die zaken ruim
twee jaar hebben gedraaid, deed de
politie medio juni enkele invallen.
Deze werden maanden lang in het
geheim voorbereid. Geld, fiches en
speeltafels werden in beslag geno-
men.

(ADVERTENTIE)
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Rector niet gelukkig
met bijbaantjes
SITTARD - Rector ir. J. Hendricks
van Scholengemeenschap Serviam in
Sittard is allerminst gelukkig met de
groei van het aantal bijbaantjes van
scholieren. In een brief aan ouders
van leerlingen van 4 havo en 5 athe-neum en gymnasium vraagt hij onder
meer toe te zien dat er een juiste af-
stemming komt van bijbaantjes en
studie. „Een goed evenwicht tussen
ontspanning en studie is de basis
voor het succes," verklaart rector
Hendricks. „We vinden het bovendien
belangrijk datde ouders weten hoe de
school er over denkt. Sommigen zul-
len daar heel blij mee zijn. Dan heb-
ben ze iets in handen waarop ze hun
kind kunnen wijzen."

ren en rende naar het huis van
de buren. Bij de voordeur trof hij
in pyjama de 15-jarige Tonje
Veldkamp aan, die uit het bran-
dende huis wist te ontsnappen.
Buurman This Veldkamp, vrouw
Jannie en de 10-jarige Jantje wa-
ren door het vuur ingesloten en
zaten vast op hun slaapkamer.
„Ik heb heel diep adem gehaald
en geprobeerd de trap op te lo-
pen, maar halverwege moest ik
terugkeren door de hevige rook-
ontwikkeling," aldus Kühnel.
„Toen ben ik in mijn eigen huis
de trao opgerend om via het dak
de achterkant van het huis van
de buren te bereiken."

HOENSBROEK - „Het hele
huis zag zwart van de rook, maar
ik heb geen moment getwijfeld.
Een paar seconden aarzeling zou
een tragedie hebben betekend."
Met trillende stem draait Peter
Kühnel de film voor de zoveelste
maal terug. Afgelopen zondag-
morgen slaagde de 49-jarige
Hoensbroekenaar erin om zijn
buren uit hun brandende wo-
ning aan de Prins Hendrikstraat
te redden. Kortsluiting in het te-
levisietoestelwas de oorzaak van
alle ellende.
Even over vijven vroeg in de
ochtend schrok zijn vrouw Koos-
je wakker. „Ik werd wakker van
een bonkend geluid tegen de
muren," herinnert ze zich. „Met-
een rook ik een rare geur, die
leek op verbrand pvc-materiaal.
Toen ik de rolluiken opentrok
zag ik een grote waas zwarte
rook. Razendsnel maakte ik mijn
man en onze zoon Rinaldo wak-
ker."

Peter Kühnel schoot in zijn kle-

" Peter Kühnel
redde zijn buren
uit hun
brandende
woning. Het huis
vatte vlam door
kortsluiting in de
televisie.

Foto: CHRISTA
HALBESMA

Van^?LEN ~ Het ministerie, n WVC gaat 285 asielzoekers
in en biJ het voor-

de lg 2usterklooster Imstenra-
Heerlen. WVC heeft een

«iwJa?S contract afgesloten
bv -de eigenaar Imstenrade
h-i' e gemeentestemt daar inmncipe mee in.

dustvlooster h^t aan derand van in-
nau^le,?ebicd De Beitel en heeft
vertr omwonenden. Na het
_tiid 6 van de zusters bewoonden
is pia t

ten het pand. In het klooster
ri ge ats voor 175 personen. De ove-
Onde asielzoekers brengt WVC
ac ht_ ln mobiele units van elk
recti letl vierkante meter. Voor di-
feeh ccee'rla<^mmistratie, portier, medi-
daa dienst en dergelijke wordt
(ïigj^ast een zeshonderd vierkante
De .r 6r°ot gebouw geplaatst.
confoevvoning van het klooster is
Voor "J 1 het bestemmingsplan,
steiij_ units wü het college vrij-
rnaai ..geven. Dat kan voor maxi-
ke k- Vl^f Jaar. „Gezien het landelij-
Op „'akter zal helemaalvolbouwenote bezwaren stuiten," zegt
Het b

uder Wil Houben.
6en 3

meentebestuur verbindt wel
tlewB^^ voorwaarden aan de me-
asie] rking aan de komst van de
J3leü~?ekers. Burgemeester Jef

ko m^eekers: „Er moet extra politie
_oej.

n'het onderwijs voor de asiel-
gel(j trskinderen dient goed gere-
den zijn en de gemeente moet
kr^jg hnanciële tegemoetkoming

&fofPeJTeente verwacht niet dat veel
.Ulleif Zal ontstaan. „Natuurlijk
irif0r

We de omliggende bedrijven. im_i ren en ook de gemeente
Silion '" Stelt wethouder Paul
het n

S
-'

.OMt uUwe asielzoekerscentrum
derde in °osteliJk Zuid"

fr.ert g na Brunssum en Schim-
af Va_ datum van opening hangtWv" een definitiefakkoord tussen
„^

en de gemeente.

werd hij ook nog getroffen door
een hartstilstand. Ternauwer-
nood wisten ijlings toegesnelde
brandweerlieden het 40-jarige
slachtoffer te reanimeren.

Kühnel: „This had een volledige
black-out. Vind je het gek? Hy
wilde absoluut dat zijn zoon en
vrouw eerst werden gered. Door
de inspanningen en de rookdam-
pen had hij niet genoeg kracht
meer om zelf uit het raam te
klimmen. Het had slechts een
paar seconden gescheeld of hy
had het leven gelaten."
Met een ambulance werd het
drietal naar het ziekenhuis ver-
voerd, waar ze met rookvergifti-
gingenwerden opgenomen. This
Veldkamp werd voor alle zeker-
heid tot zondagmiddag laat op
de intensive care gehouden.

„Ze zijn gered en dat is het enige
dat telt," merkt Koosje Kühnel
op. „Op zon moment denk je
niet aan sieraden of andere dure
spullen. Het leven zelf is het be-
langrijkste, de rest is bijzaak."
De stand-by knop van de televi-
siezal ze voortaan altijd uitdoen.

Meisje (8) botst
tegen brommer
HEERLEN - Een achtjarig Heerlens
meisje liep dinsdagavond een been-
breuk op na een onfortuinlijk ongeluk-
je met haar fiets. Het kind wilde
afremmen om met haar ouders de
kruising Einderstraat'Varenbeuker-
weg over te steken, maar schoot met
de voeten van de trappers en reed
toch met het rijwiel de weg op. Een
negentienjarige Brunssumse kon haar
niet meer ontwijken met een brom-
fiets. De Brunssumse kon na behan-
deling weer naar huis, het kind is
opgenomen in het De Weverzieken-
huis.

Vrouwen nog
op dievenpad
BRUNSSUM - De groep van acht
vrouwen plus een man die zaterdag
een bejaarde man uit Onderbanken
van zijn geldkist beroofden, zijn vol-
gens de politie nog steeds op dieven-
pad. De verdachten, vermoedelijk
afkomstig uit Zuid-Europa, werden
ookjn Heerlen gesignaleerd. De poli-
tie roept mensen op 's avonds alert te
.zijn.

HAM - In het kanaal Kwaadmeche-
len-Dessel hebben zich de afgelopen
dagen giftige tropische algen ontwik-
keld. Een aanzienlijke hoeveelheid
vissen en eenden is om het leven ge-
komen. De gemeenten langs het ka-
naal hebben een zwemverbod inge-
steld.

o/z

Tropische algen
in kanaal

Hartstilstand
Kühnel slaagde erin op blote
voeten by het raam van de Veld-
kamps te komen en met behulp
van enkele toegesnelde omwo-
nenden het drietaluit devuurzee
teredden. Op het nippertje, want
de giftige rookdampen hadden
hen bijna het bewustzijn ontno-
men. This Veldkamp, die als
laatste werd gered, was er het
ergste aan toe. Eenmaal beneden

Gedwongen ontslagbij RDC-Limburg
~ Vijfentwintig perso-

Mmbu en van de stichting RDC-
iaar JS zullen binnen anderhalf
<>ie zj" h

aBen krijgen. De stichting,
a_ bezighoudt met beroeps-

r j~dvisering en opleidingen enleen no°fdvestiging heeft in Ge-
ezüin ■ neSentig werknemers.

h.icj ij lglnSen door de rijksover-
t«Ur (js^en volgens algemeen direc-
te ot,t ?■ A.. Calis ten grondslag aan
°Pli lagen-
bur _ __.Uari 1993 verrees RDC-Lim-
opgej " een door de rijksoverheid
ber0eng?e fusie van de studie- en
taetcZs

t
keuze-instellingen het con-

Het j^„ rum Onderwijs-Arbeid en
''ng\VeSl°naa^ orëaan voor het leer-
°verhefr.n *"*e usie was volgens de
over sr°- nodig om de voorlichting

en beroepskeuze en de
6io te h^ onderwijs-arbeid per re-
insteiij trUndelen en de gefuseerde
rer_ rw gen Vervolgens te privatise-
°Ver_ar.e Jaar nad de overheid als
?erin_ ngstermijn voor deze privati-Nsfdnledachten-
l^eeft pVhoofdvestiging in GeleenMaast " {-'C-Limburg kantoren in

enl 0 ' Heerlen, Roermond en
Vet_rayen sublokaties in Venlo en

Politie zoekt 'spionnen' tegen milieucriminelen
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Van onze verslaggever

SITTARD - De politie in Zuid-
Limburg zet een nieuw wapen in te-
gen milieucriminelen. In adverten-
ties wordt burgers gevraagd 'spion'
te worden en tips over de 'groene
misdaad' door te geven via een
daarvoor ingesteld telefoonnumer
(045-354379). De milieu-afdeling van

de Regionale Criminele Inlichtin-
gendienst (RICD) gaat een jaar lang
adverteren in dag- en weekbladen.
Daarvoor is vijftienduizend gulden
uitgetrokken. Deze aanpak is vol-
gens initiatiefnemer Jos Ariaans
nodig, omdat milieucriminaliteit
zich aan de gewone rechercheme-
thoden onttrekt.

Bij 'gewone' misdaad komen tips

meestal vanuit het criminele milieu.
Milieumisdaad speelt zich echter
meestal af in de 'bovenwereld', bij-
voorbeeld de top van overheden en
bedryven. De politie hoopt dat de-
genen die deze vorm van criminali-
teit signaleren dat (anoniem) willen
doorgeven. „We willen kijken hoe
breed het gebied waaruit we inlich-
tingen kunnen krygen," aldus
Ariaans.

Limburgs Dagblad Regionaal
■JÜgeversmaatschappij Limburgs Dagblad B.V. Postbus 3100, 6401 PP Heerlen - Telefoon 045-739911 - Hoofdredacteur Ron Brown

'Paar seconden aarzeling
had tragedie betekend'

Von onze verslaggever

Van onze verslaggever

Van onze verslaggeefster
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Geboren 17 augustus

JEAN
Zoon van Peter en Angelique

deEsch-Herpers
Broertje van Emma en Margo

Kasteelstraat 18
6436 EAAmstenrade

04492-4291

t
Heden is overleden mijn lieveman, onze zorgza-
me vader, schoonvader, opa, broer, zwager, oom
en neef

Ger van Ooijen
echtgenoot van

Mia Spronck
Na een lange lijdensweg is hij toch nog onver-
wacht in de leeftijd van 58 jaar,voorzien van het
h. sacrament der zieken, van ons heengegaan.

Heerlen: G.M. van Ooijen-Spronck
Eygelshoven: Will van Ooijen

Gulpen: Margriet en Leon
Swillens-van Ooijen

Heerlen: Math en Ellen
van Ooijen-Simons

Hoensbroek: Tiny en Ed
Vleugels-van Ooijen
Davy
Familie van Ooijen
Familie Spronck

6418 KW Heerlen, 16 augustus 1994.
Peter Schunckstraat 684.
De plechtige uitvaartdienst zal worden gehou-
den op zaterdag 20 augustus a.s. om 10.00 uur in
de parochiekerk van O.L. Vrouw Onbevlekt
Ontvangen te Kerkrade-Terwinselen gelegen
aan de St.-Hubertuslaan, waarna aansluitend
de crematie zal plaatsvinden in het cremato-
rium te Heerlen Imstenraderweg 10.
Byeenkomst in de kerk alwaar gelegenheid is
tot schriftelyk condoleren.
Avondmis tot intentie van Ger vrijdag 19 augus-
tus om 19.00 uur in voornoemde parochiekerk.
Gelegenheid tot afscheid nemen in de rouwka-
pel van het De Weverziekenhuis te Heerlen da-
gelijks van 16.00 uur tot 17.00 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten hebben ont-
vangen gelieven deze annonce als zodanig te
willen beschouwen.

Met grote verslagenheid namen wij kennis van
het overlyden van onze zeer gewaardeerde me-
dewerker en collega

Gerrit van Ooijen
Wij wensen zijn familie veel sterkte toe by het
verwerken van dit verlies.

Direktie en Personeel
N.V. Vereenigde Glasfabrieken
Vestiging Maastricht.

t
Bedroefd, maar trots op wie en hoe hy was, heb-
ben wij afscheid genomen van

Henri Heydendael
Officier d'AcadémieFrancaise

Ridder in de Orde van Oranje Nassau
* 24-6-1906 te Heer 117-8-1994te Beek-Übbergen

weduwnaar van

Fieke Dassen
Plasmolen: Paul Heydendael en

JeanneKonings
Oirsbeek: Ward Heydendael en

Marij Reumkens
Davos (Zw.): Ineke Heydendael

Maren Kessel: Rob Heydendael en
Heleen deKemp

Nijmegen: Luc Heydendaelen
Emelie van Bers
Mede namens hun kinderen
enkleinkinderen.

Verpleeghuis Kalorama.
Correspondentie-adres: Rijksweg 164, 6586 AB
Plasmolen.
De uitvaartdienst wordt gehouden op maandag
22 augustus om 11.30 uur in de kapel van het
St:-Bernardinuscollege aan de Akerstraat te
Heerlen, waarna aansluitend de bijzetting
plaatsvindt op de Algemene Begraafplaats Im-
stenrade, Heerlen.
Samenkomst in de kapel, waar tevens gelegen-
heid is om schriftelijk te condoleren.

t
Dankbaar voor het vele goede dat hij ons tij-
dens zijn leven heeft gegeven, delen wij u mede
dat na een liefdevolle verzorging in het bejaar-
dencentrum Huize Louise te Brunssum, op
76-jarige leeftijd toch nog onverwachtvan ons is
heengegaan, voorzien van de h. sacramenten
der zieken, mijn lieve man, onze zorgzame va-
der, schoonvader, opa, broer, zwager, oom en
neef

Sjeng Offermans
echtgenoot van

Bertha Hendrikx
Brunssum: M.H. Offermans-Hendrikx
Brunssum: Jos en Fientje

Offermans-Cordewener
Bram, Torn

Brunssum: Hub en Marlies
Offermans-Stevelmans
Stefanie,Twan
Familie Offermans
Familie Hendrikx

16 augustus 1994
Huize Louise, Vijverlaan 5, 6443 BA Brunssum
In de St. Gregoriuskerk, aan de Kerkstraat te
Brunssum, zal de plechtige uitvaartdienst ge-
houden worden op zaterdag 20 augustus a.s. om
10.00 uur.
Samenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is
tot schriftelijk condoleren.
De begrafenis vindt aansluitend plaats op de
gemeentelijke begraafplaats aan de Merkelbee-
kerstraat.
Avondwake vrijdag om 18.00 uur in de kapel
van Huize Louise.
Gelegenheid om van Sjeng afscheid te nemen,
dagelijks volgens afspraak in de rouwkapel van
HuizeLouise.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen,
gelieven deze annonce als zodanig te beschou-
wen.

I i"
Altijd was jezo sterk aanwezig.
Nu opeens niet meer.
Je verhalen, je schilderingen,
maar vooral je liefde en geloof heb jeons achter-
gelaten.

Lei Coenen
75 jaar

overleden in de nacht na de 15e augustus 1994
in het bejaardenhuis Op Den Toren in je ge-
boorteplaats Nuth, 21 jarenna jouw en onze lie-
ve Steffie. Nog maar zo kort geleden had je het
huis aan de Harmoniestraat in Hoensbroek ver-
laten.

Herman Coenen
Fannie, Marieke
Lieske Tilburg

Jo Coenen en
Marlies Dirks
Camiel Maastricht

Louis en Enny,
Wies en Jan,
Jeanne,Corry,
Thei en Mia,
Wim en Bertha,
Herman Hoensbroek, Heerlen

Stem, Susteren,
Nuth, Spaubeek

Corr.-adres: Bouillonstraat 14,
6211 LH Maastricht.
De plechtige uitvaartdienst zal plaatshebben op
zaterdag 20 augustus a.s. om 11.00 uur in de pa-
rochiekerk van de Grote St.-Jan te Hoensbroek,
gevolgd door de begrafenis op de begraafplaats
te Nuth.
Bijeenkomst in de kerk alwaar gelegenheid is
tot schriftelijk condoleren.
Avondwake opvrijdag 19 augustus a.s. om 19.00
uur in deKleine St.-Jan aan deMarkt te Hoens-
broek.
U kunt afscheid nemen in een der rouwkamers
van De Universele, Hoofdstraat 100 Hoens-
broek. Bezoekgelegenheid dagelijks van 17.30
tot 19.00 uur.

Enige en algemene kennisgeving

t
Tot onze grote droefheid delen wij u mede dat
na een kortstondige ziekte op 62-jarige leeftijd
is overleden mijn dierbare vriend

Karl Willms
in liefde verbonden met

Margriet Pauli
Brunssum: G.F.M.M. Pauli

en kinderen
Familie Willms

17 augustus 1994.
De Gasperistraat 18, 6441 JK Brunssum.
De plechtige uitvaartdienst zal worden gehou-
den in de parochiekerk van de H. Geest aan de
Fl. Nightingalestraat te Brunssum-noord, op za-
terdag 20 augustus a.s. om 10.30 uur.
Samenkomst in de kerk alwaar gelegenheid is
tot schriftelijk condoleren.
De begrafenis vindt aansluitend plaats op de
gemeentelijke begraafplaats aan de Merkelbee-
kerstraat.
Avondwake vrydag om 19.00 uur in voornoem-
de kerk.
Gelegenheid om afscheid te nemen dagelijks
van 18.00 tot 19.00 uur in Uitvaartcentrum
Brunssum van H. Peters Begrafenisonderne-
ming Heugerstraat 4a te Brunssum.

t
Achter je ligt een leven
van werken en plicht.
En juist dat bepaalde in alles
jouw gezicht.
Eenvoudig en stil was jij je hele leven,
moedig ben je tot het einde gebleven.

Na een leven dat getekend werd door eenvoud,
goedheid en behulpzaamheid, is heden toch nog
onverwacht op 76-jarige leeftijd van ons heenge-
gaan, voorzien van de h. sacramenten der zie-
ken, mijn lieve vader, opa, overgrootvader,
broer, zwager, oom en neef

Thei Maréchal
weduwnaarvan

Enny Palmen
Kerkrade: Gertie

klein- en achterkleinkinderen
Brunssum, 13 augustus 1994
Corr.adres: Kievitstraat 8, 6469 XZ Kerkrade
Op wens van de overledene heeft de crematie-
plechtigheid in besloten kring plaatsgevonden.

-
Met grote droefheid geven wij u kennis dat op
74-jarige leeftijd toch nog onverwacht uit ons
midden werd weggenomen, mijn goede man,
onze vader, schoonvader, opa, broer, zwager,
oom en neef

Vick Brühns
echtgenoot van

Stanny Wolff
Brunssum: S.C. Brühns-Wolff

Partij: Winny en Sjef Vluggen-Bruhns
Danny

Brunssum: Inge en Mat
van der Haghen-Brühns
Dave, Marscha, Myrna

Brunssum: Ron en Vicky Brühns-Melis
Mandy

17 augustus 1994.
Stokhoes 8, 6444 DA Brunssum.
De plechtige uitvaartdienst zal worden gehou-
denin de Fatimakerk te Brunssum, hoek Linde-
straat-Essenstraat, op maandag 22 augustus a.s.
om 14.00 uur.
Samenkomst in de kerk alwaar gelegenheid is
tot schriftelijk condoleren.
De begrafenis vindt aansluitend plaats op de
gemeentelijke begraafplaats aan de Merkelbee-
kerstraat.
Gelegenheid om afscheid te nemen dagelijks
van 18.00 tot 19.00 uur in Uitvaartcentrum
Brunssum van H. Peters Begrafenisonderne-
ming Heugerstraat 4a te Brunssum.
Liever geen bezoek aan huis.
Zij die geen kennisgeving mochten hebben ont-
vangen gelieven deze annonce als zodanig te
beschouwen.

■■^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^■■M-____________-_______________________________________________________H

Diepbedroefd, maar dankbaar voor de liefde en de
zorg waarmede hij ons gedurende zijn leven heeft——— —— omringd, geven wij u kennis dat heden, na een liefde-
volle verzorging in zijn eigen vertrouwde omgeving,
van ons is heengegaan myn dierbare man, onze zorg-
zame vader, schoonvader, lieve opa, broer, schoon-
broer, oom en neef

Martin Henssen
echtgenootvan

Dina Paumen
Gesterkt door het h. sacrament derzieken overleedhij
op 79-jarige leeftyd.

Geleen: Dina Henssen-Paumei-
Sittard: ZefHenssent

Thea Henssen-Robberts
Marjo en Paul
Sandra

Nieuwstadt: YvonneBessems-Henssen
Huub Bessems
Astrid en Frank
Ingrid en Peter

Schinnen: Peter Henssen
JoséHenssen-Bouwmeister
en zijn achterkleinkinderen
Familie Henssen
Familie Paumen

6163 CW Geleen, 17 augustus 1994
Bloemenhof 51
De plechtige eucharistieviering zal plaatshebben za-
terdag 20 augustus a.s. om 11.00 uur in de parochie-
kerk van O.L. Vrouw van Altijddurende Bijstand te
Lindenheuvel-Geleen, waarna de begrafenis op de be-
graafplaats aldaar.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid tot schrif-
telijk condoleren vanaf 10.30 uur.
Tot intentie van de dierbare overledene zal een avond-
mis worden opgedragen vrijdag 19 augustus om 19.00
uur in voornoemde kerk.
De overledene is opgebaard in de rouwkapel van het
Maaslandziekenhuis, Barbarastraat 1 te Geleen, al-
waar gelegenheid tot bezoek dagelijks van 17.30 tot
18.30 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten hebben ontvan-
gen, gelieven deze annonce als zodanig te willen be-
schouwen.

Jaardienst

t
Je stoel is leeg, je stem stil,
al zijn wij nu alleen,
toch blijf je altijd om ons heen.
De liefde die jeons bood,
is niet te scheiden door de dood.

Hans, we zullen je nooit vergeten. 1 jaar geleden ging alles toen zo
gauw, waarom moest dit gebeuren met jou.

Hans Jeha
Kerkrade: M.J. Jeha-Wolters

kinderen en
kleinkinderen

De plechtige jaardienstzal gehouden worden op zaterdag 20 augus-
tus om 18.00 uur in de parochiekerk St. Lambertus teKerkrade.

23 augustus is het een jaar geleden dat wy plotseling afscheid moes-
ten nemen van hem die ons zo dierbaar was

Wil Borger
De eerste jaardienstzal gehoudenworden op zondag 21 augustus om
10.00 uur in de H. Catharinakerk te Grevenbicht.

Elly Borger-Peters
Lucienne, Jack en Timo
Desireé en Marcel

18 augustus is het een jaar geleden dat wij afscheid hebben moeten
nemen van onze onvergetelijke moeder, schoonmoeder en oma

Truus Jungbauer-Bogers
Op zondag 21 augustus is er een plechtige jaardienst in de St. Jozef-
kerk te Hoensbroek-Passart om 11.00 uur ter herinnering aan onze
dierbare ouders.

De kinderen en kleinkinderen

Enige en algemene kennisgeving

t
Tot onze droefheid is op 74-jarige leeftijd geheel
onverwacht overleden onze dierbare broer, zwa-
ger, oom en neef

Sevier (Jung) Claessen
weduwnaar van

Corrie van Deelen
Familie Claessen
Familie van Deelen

17 augustus 1994
Jacintahof4, Brunssum
Corr.-adres: Mozartstraat 13,
6444 AV Brunssum.
In de St.-Vincentiuskerk aan de Pr. Hendrik-
laan 378 te Brunssum zal de plechtige uitvaart-
dienstworden gehouden op vrijdag 19 augustus
a.s. om 9.30 uur.
De crematieplechtigheid vindt in alle stilte
plaats.
Gelegenheid om afscheid te nemen dagelijks
van 18.00 tot 19.00 uur in Uitvaartcentrum
Brunssum van H. Peters Begrafenisonderne-
ming Heugerstraat 4a te Brunssum.

Zeswekendienst
Daar het ons onmogelijk is eenieder persoonlijk
te bedanken voor de vele blijken van medele-
ven die wij mochten ontvangen bij het overlij-
den en de begrafenis van mijn lieve man, onze
vader, schoonvader en grootvader

Gerrit Schepers
betuigen wij u hiermede onze oprechte dank.

Mevrouw M.M. Schepers-Luttgens
kinderen enkleinkinderen

Heerlen, augustus 1994
De plechtige zeswekendienst zal gehouden wor-
den op zondag 21 augustus om 11.00 uur in de
St. Corneliuskerk te Heerlen-Heerlerheide.

I ï" iDiepbedroefd, maar dankbaarvoor de liefde en zorg waarmee hij ons ,
omringde, hebben wij vandaag afscheid moeten nemen van onze ;
dierbare man, vader, schoonvader, opa, broer, schoonbroer, oom en
neef. Hij is thuis overleden op de leeftijd van 76 jaar, voorzien van het
h. sacrament der zieken.

Maria Joseph Arthur
Sluijsmans j

gemeentesecretarisvan Valkenburg-Houthem van 1948-1981
echtgenoot van

Maria Josepha Mathilda Cremers
Valkenburg a/d Geul: M.J.M. Sluijsmans-Cremers

Scheulder: Maria en Wil
Uden: Wilma en Jan

Oote, Vera
Sittard: Arthur en Els

Nanda, Chris, Erik
Sittard: Jacqueline

Nijmegen: Josen Masja
Familie Sluijsmans- Familie Cremers
i

16 augustus 1994
Oranje Nassau 14, 6301 LW Valkenburg a/d Geul
De plechtige uitvaartdienst zal plaatsvinden op zaterdag 20 augustus
om 11.00 uur in de parochiekerk van de H. Joseph in Broekhem, 6e'
volgd door de begrafenis op de begraafplaats aan de Bosstraat.
Wij nodigen familie, vrienden en bekenden uitdeze uitvaartdienst bij "
te wonen en onze dierbare overledene te vergezellen naar zijn laatste
rustplaats.
Voorafgaand aan de dienst is in de kerk gelegenheid tot schriftelijk
condoleren.
Op vrijdag 19 augustus om 19.00 uur zal de overledene bijzonder her-
dacht worden tijdens de avondwake in voornoemde kerk.
De dierbare overledene is opgebaard in mortuarium Smeets, Spoor-
laan 29 te Valkenburg. Bezoek dagelijks van 19.00 tot 20.00 uur.

Met grote verslagenheid namen wij kennis van het overlijden vap de
heer

M.J.A. Sluijsmans
Van 1939 tot 1981 was hij werkzaam bij onze gemeente, vanaf 1948 als
gemeentesecretaris. Wij zullen hem en zijn positieve bijdrage aan de ;
gemeenschap steeds in herinnering houden.

De raad, het college van
Burgemeester en Wethouders en
medewerk(st)ers van de gemeente
Valkenburg aan de Geul

Bedroefd hebben wij kennis genomen van het overlijden van ons
oud-bestuurslid, de heer

Arthur Sluijsmans
Zijn persoonlijke inzet voor de bank, alsmede zijn collegialiteit zul-
len altijd in onze herinnering blijven.
Wij wensen zijn echtgenote, kinderen en familie veel sterkte toe.

Bestuur, Raad van Toezicht,
directie en medewerkers van de
Rabobank Valkenburg-Houthem

Met diep leedwezen geven wij kennis van het overlijden van onze
ere-voorzitter, de heer

M.J.A. Sluijsmans
Hij was vanaf 1948 lid van het Rode Kruis als secretaris en voorzitter-
Drager van de medaille van verdienste in zilver en houder van de
gouden legpenning van het Ned. Rode Kruis.
In gedachten zal hij altijd bij ons blijven en wij wensen zijn echtge'
note en kinderen veel sterkte.

Bestuur en ledenRode Kruis
afd. Valkenburg a/d Geul-Nutb

■^^— _

Vervolg
familieberichten
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Daar het ons onmogelijk is eeniederpersoonlijk
te bedanken voor het medeleven, ons betoond
bij het overlijden en de crematie van mijn lieve
man, onze zorgzame vader, schoonvaderen opa

Hendrik Weening
willen wij u langs deze weg hartelijk danken.

Mevrouw B. Weening-Thill
kinderen en kleinkinderen

De plechtige zeswekendienst zal worden gehou-
den op zondag 21 augustus a.s. om 11.30 uur in
de parochiekerk van Onze Lieve Vrouw van Al-
tijddurende Bijstand te Kerkrade-Heilust.

Daar het ons onmogelijk is eenieder persoonlijk
te bedanken voor het medeleven, ons betoond
by het overlijden en de begrafenis van mijn lie-
ve man en vader

Harry Thijssen
willen wy u langs deze weg hartelijk danken.

Mevr. M.Thijssen-Mühlenberg
Theo

Landgraaf, augustus 1994
De plechtige zeswekendienst zal plaatsvinden
op zaterdag 20 augustus a.s. om 19.00 uur in de
parochiekerk van de H.H. Theresia en Don Bos-
co te Waubach-Lauradorp.

Daar het ons onmogelijk is eenieder persoonlijk
te bedanken voor het medeleven, ons betoond
bij het overlijden en de begrafenis van onze
zorgzame vader, schoonvaderen opa

Wiel Theunissen
willen wij u langs deze weg hartelijk danken.

Kinderen en kleinkinderen
Landgraaf, augustus 1994
De plechtige zeswekendienst zal plaatsvinden
op zondag 21 augustus a.s. om 11.30 uur in de
parochiekerk van de H.H. Petrus en Paulus te
Schaesberg, gelegen aan de Hoofdstraat.

Dankbetuiging
Uw steun en medeleven bij het overlijden en
uitvaartvan onze moeder en oma

Maria Wijnen-Fredri*
hebben ons goed gedaan. Wij willen u daarv"
hartelijk danken.

Kinderen en
kleinkinderen Wijne°■ deDe zeswekendienst zal worden gehouden in x

parochiekerk van de H. Laurentius te Voefe
daal op zaterdag 20 augustus 1994 om 18.30U^.
Wij willen u bedanken voor debelangstelling flde vele blijken van medeleven die ons wei-01 j
betoond bij het overlijden en de uitvaart v
mijn man, vader, schoonvader en opa

Jo Dols
Mevrouw Dols-Cortleve' ■kinderen en kleinkinder

Puth, augustus 1994
De plechtige zeswekendienst zal plaatsvin d.
op zaterdag 20 augustus om 19.00 uur in de P j
rochiekerk van de H.H. Dionysius en Odiha
Sweikhuizen.

Dankbetuiging
Onze welgemeende dank voor de blijken Y3,
medeleven, die wij mochten ontvangen na n
overlijden en bij de begrafenis van onze Üe
zus, schoonzus, tante en nicht

Gertrud
Ohligschlager-RömgeriS

FamilieRö_ngeps
De zeswekendienst wordt gehouden op zateo.'0.'dag 20 augustus a.s. om 19.00 uur in de Paf \
chiekerk van de H. Catharina te Holz-Kerkrade

Het is alweer een jaar geleden dat wij afsche
moesten nemen van mijn lieve man, vader
opa
i

ZefLadeur
De eerste jaardienst zal worden gehouden j
zondag 21 augustus a.s. om 11.00 uur in dePaf |
chiekerk St. Jan Evangelist te Hoensbroek-

Mia Ladeur-Janssei*i
kinderen en kleink,,'y

Donderdag 18 augustus 1994 " 10Limburgs Dagblad



LANDGRAAF/MAASTRICHT - Wegensn Poging tot moord met een vleesmes op
rh voormalige vriendin Sandra hoorde Mi-"»ael K. (24) uit Heerlen officier van justitie
str t Ummels gisteren zes jaar gevangenis-
straf eisen. Een eis, die de timide verdachten zyn raadsman mr. H. Ruysink, maar ookJr 1 slfchtoffer dat de behandeling bijwoon-ue. schokte.
"et meisje uit deKakert werd op 15 mei vani jaar volslagen verrast door de met eencesmes met een lemmet van twintig centi-' eter binnenstormende K. „Ik was mezelfet meer toen ik hoorde dat zij met een an-

een kwetsbare jongen, die hartstochtelijk op
zoek naar vaste verkering, opnieuw was te-
leurgesteld. Een jongen die therapeutische
hulp nodig heeft.

„Hij had op het moment dat hij in de taxi zat
nog steeds kunnen besluiten niet naar San-
dra te gaan," vond officier mr. Ummels, in
zijn onderbouwing dat het hier ging om
voorbedachte rade. Raadsman Ruysink vond
dat van rustig overleg en kalm beraad geen
sprake kon zijn, gezien de toestand waarin
K. had verkeerd.

Uitspraak over veertien dagen.

der geslapen had," bekende Michaël gisteren
tegenover zijn rechters. Hij had zich die dag
per taxi naar Landgraaf gehaast om verhaal
te halen bij zyn vriendin. „Ik wilde haar
neersteken," bekende hij direct na zijn daad.
De psychiater beschreef de xtc-gebruiker als

Zes jaar geëist
voor neersteken
van ex-verloofde

Sint-Pieter stelt vijf alternatieve lokaties voor

Gemeente onderzoekt
opvang junks op Maas

Neef velt duivenmelker Beter waterputten slaan
dan pleisters plakken

" Eugène Landsbergen met Tara op de arm en Carla Fooien met Swid. Zij vertrekken volgende
maand voor minstens driejaarnaar Namibië. Foto: frits WIDDERSHOVEN

■——___^an_onzeverslaggever

"^ASTRICHT - Een werk-
Wf£ van de Vereniging
:he.f?„arheid Sint-Pieter;
n-f. l de gemeente vijf alter-'
waa lokaties voorgesteld
<je Leen (nood)opvang voor■Bpi-Maastrichtse verslaafdenva_e..tlgd kan worden. Een
tigp voorstellen is het ves-
Pon? Van de Junks °P eenEri aof op een dekschuit
'<}e a jTaas- De inhoud van
'liet u re voorstellen is nog
ond bekend- De gemeente
«^at _Z°ekt de voorstellen en
Wk mende maandag we-WL e daar in het stadhuis.
; ver wordt gedacht.

taVd~rk,groeP heeft er biJ de keuze
keliji. alternatieve lokaties nadruk-

M.gelet dat niet een andei-e
1
met het ProDleem wordt

steHen k" ' Voorts passen de voor-
neem lnnen de eisen van de ge-
da.h,.6' Waarvan een belangrijke is
de lepf°Pvang dicht in de buurt van
"s.aafcJomgeving van de zwaar ver-
tekent m°et zi Jn êelegen- Dat be"
cetltr een lokatie zoeken bij het
'Bek ;_ __in elk geval binnen de sin-l« Maastricht.:Voi„
Vestige de werkëroeP heeft het
-Oevej n Van de opvang op de oost-
lledvhVan de Maas tussen de Ken-
>t. ccn g en de Sint-Servaasbrug,
"Sc_iuit °, de hotelboot. of een dek"
_>ortOp ? een ponton voorzien van
£ePla__' meer voordelen dan de
-ift d püe vestiging in de MTB-loods

"ms Bisschopsingel.

DOOR GEERTJAN CLAESSENS
zendprogramma uit een tropenart-
sencursus en een aantal lessen over
de cultuur van het land. Ter plekke
zullen ze de streektaal Mbukushu
nog moeten leren, want daarover is
in Nederland geen Teleac-cursus
voorhanden.

Aande slag

Snel

DOOR MONIQUE PARREN

CADIER EN KEER - Ze wilden als
homeopaten uitgezonden worden
naar Namibië. Volgende maand ver-
trekken ze echter als 'gewone' art-
sen zonder grenzen, als ontwikke-
lingswerkers én als wetenschap-
pers. Carla Fooien en Eugène
Landsbergen hadden tot voor kort
een homeopatische artsenpraktijk
in Reuver. Nu bereiden ze zich in
het Centrum voor Ontwikkeling der
Volken (COV) in Cadier en Keer
voor op hun uitzending naar het
Zuidafrikaanse land, waar ze straks
zullen werken in een plattelands-
hospitaal in het Noordnamibische
districtKavangoland.

Ze zijn er achter gekomen dat ge-
zondheidszorg niets kan bereiken,
als in het land de economie niet ver-
betert. Zonder werk, welvaart, hy-
giëne, stromend water en voldoen-
de eten helpt 'pleisters plakken'
niet. Deze vaststelling moet ook een
bittere pil zijn voor de talrijke art-
sen-zonder-grenzen die zichvoor de'
vluchtelingen uit Rwanda inzetten.

„Je kunt beter waterputten slaan,
als gewone ontwikkelingswerker
kun je meer bereiken dan als arts,"
erkentLandsbergen. Maar arts is nu
eenmaalzijn vak. Hij en zijn partner
gaan nu voor minstens drie jaar
naar Namibië om hun vak uit te oe-
fenen en mensen te ontmoeten.

Studie
De eerste plannen voor het verblijf
in een Derde Wereldland kwamen
opborrelen tijdens de artsenoplei-
ding, waar ze elkaar ook leerden
kennen. Voor de reis geregeld was,
waren ze heel wat jaren verder. Me-
dio jaren '80 waren de twee klaar
met de studie, maar daarna wilden
ze de opleiding tot homeopatisch
arts volgen. Die studie duurt nog
eens drie jaar, te volgen naast een
baan. Fooien en Landsbergen lie-
pen hun huisartsenstage in Reuver,
een stage waaraan ze steeds meer
klanten voor hun eigen praktijk als
homeopatisch arts overhielden.

Uiteindelijk hadden ze genoeg pa-
tiënten om een eigen praktijk te
openen. Maar uiteindelijk wilden ze
toch naar het buitenland. Daarvoor
volgden ze nog stages chirurgische
vaardigheden en verloskunde. Ver-
der bestond het omvangrijke uit-

Aanvankelijk voelden zy er meer
voor door de kleine organisatie Ho-
meopaten zonder Grenzen te wor-
den uitgezonden. Maar naarmate de
contacten vorderden werd hen dui-
delijk dat die organisatie vooral
kennis overdraagt, terwijl Carla en
Eugène juistzelf aan de slag willen.
Bovendien vragen ze zich af of je
wel geaccepteerd wordt als je je al^'
leen als 'leraar' opstelt.

Ze besloten hun uitzending door te
zetten, maar niet via de 'alternatieve
club' te laten verlopen. In de voor-
bereidingen volgen ze zelf ook niet
de homeopatische principes. Hun
kinderen (Tara en Swid) krijgen ge-
woon spuiten tegen tropenziektes,
om alle risico's uit te sluiten. „Het is
nog niet bewezen dat homeopathie
ook helpt tegen diarree, polio, cho-
lera of difterie," zegt Landsbergen
nuchter. „Homeopathie is prima,
maar kan niet alles. Het heeft een
beperkte waarde," stelt hij nuchter
vast. Bovendien is de persoonlijke
werkwijze die homeopaten volgen
waarschijnlijk minder toepasbaar
voor de massale problemen in veel
Derde-Wereldlanden. Toch denkt
Landsbergen zich daar nuttiger te
kunnen maken dan hier. „Nu ben ik
in een spreekuur vaak alleen bezig
met bloeddruk meten en praten."" JohnNauts vertelt vanaf zijn ziekbed over het handgemeen met zijn neef. Foto. christa halbesma

'Net of ik tegen een
betonnen muur opliep'

;>laak dt. erop Bewezen dat die
Val h. kC tweehonderd meteropv- is verwijderd. Een
dietl °°P of aan de Maas is boven-

erzicnteli->k: aan drie kanten
Weg d A

aan de voorzijde een brede
op he*6 Maasboulevard. De opvang
kunnp Water zou bovendien snel
%-_£_ Worden aangelegd. De ves-
die <jl voldoet voorts aan de eisengemeente daaraan stelt.
Delen trio

1 .ente zou verder maatrege-
Veei m nemen om overlast zo
*<? nu Ijk te voorkomen, net als
Sint-tv 1: doen als de vestiging inmieter doorgaat.
"^e w"<*erlandkg.°ep wijst erop dat in Ne~
°p het vaker een noodopvang
"^eer i_WAater is gerealiseerd, onderr *n Amsterdam.

start met nieuwe
Vondcursussen in Heerlen,

Maastricht en Sittard.
046-371732

Traditie
BRUNSSUM - Een vaag bloed-
spoor op de tegels voor het dui-
venhok in de tuin van de Dorp-
straat 171 in Brunssum markeert
de plek waar wao'er John Nauts
(48) maandagmiddag tegen de
aarde klapte. Ook het bruine jas-
je dat de duivenmelker aanhad
tijdens het handgemeen met zijn'
neef, zit totaal onder de bloed-
spatten. Het slachtoffer zelf ligt
in bed, met dichtgeslagen ogen,
kneuzingen en blauwe plekken
in de nek en diverse hechtingen
in beide wangen.

Een gesprek over het handge-
meen met zijn neef Jan, valt
John Nauts zwaar. Herhaaldelijk
moet de zakdoek eraan te pas
komen om opkomende waterlan-
ders te drogen. Ook moeder
Maria Nauts (69), bij wie John in
huis woont, heeft het er maar
moeiiyk mee.

De toedracht van het incident is'

Wel wil hij ter plekke bekijken of
iets met alternatieve geneeswijzen
te doen is. In elk geval gaat een flin-
ke hoeveelheid informatie mee op
reis. Ook wilLaAdsbergen bezien of
traditionele Namibische genezers
kunnen helpen bij het werk in het
ziekenhuis.

Namibië lijkt hem een fascinerend
land, mede omdat het zon jonge
staat is. Het land is pas enkele jaren
onafhankelijk, voor 1990 werd het
bezet door Zuid-Afrika en ver-
scheurd door een burgeroorlog tus-
sen krachten uit Zuid-Afrika en
Angola. Het enorme land, 23 keer zq
groot als Nederland, telt slechts 1,5
miljoen inwoners.

erg onduidelijk. „Jan beweert"
dat zijn duiven bij mij zijn neer-
gestreken en dat ik ze hardhan-
dig uit het hok heb gehaald,
maar die duiven zijn helemaal
niet in mijn hok geweest," ver-'
telt John vanaf zijn ziekbed.

„Jan probeert me ook ten on-
rechte de schuld in de schoenen
te schuiven van een klein wond-
je aan de teen van een van de
duiven. Hij kreeg zijn beesten
gewoon niet meer naar binnen
en dat moest ik bezuren." Een
woordenwisseling tussen het
tweetal ontaardde in een knok-
partij. „Voor ik het wist, was Jan
over het hek gesprongen en zat
hij in mijn nek," herinnert John
zich. „En ik had nog zo gezegd,
dat ik géén heibel wilde."

De Brunssummer draagt een
speciale bril, omdat de lenzen
van zijn ogen loszitten. Links'
ziet Nauts helemaal niets meer,
rechts heeft hij nog een gezichts-
vermogen van vyftig procent.
Hij zegt zelf niet geslagen te heb-
ben. „Meteen bij de eerste klap
ging mijn bril stuk en'vloog het
glas in het rond. Ik klapte tegen
de grond en voelde het bloed
overal lopen. Geslagen heb ik
niet, want ik hield de handen
voor mijn ogen, dat is mijn zwak-
ke plek, dat weet Jan ook. Hy
bleef er maar op los slaan.
'Straks wordt ik nog blind',
dacht ik. Het enige dat ik heb
gedaan is mijn ogen bescher-
men."

Moeder Maria was tijdens het

voorval in de keuken aan het
strijken. „Toen ik buiten een
hoop kabaal hoorde, ben ik gaan
kijken. John lag bloedend op de
grond met Jan bovenop zich. Ik
heb geroepen: 'Jan, in gods-
naam. Mijn zoon ziet nog maar
zo weinig, weet u. En hij doet
geen vlieg kwaad, hij heeft al-
leen maar vrienden."

Hulpvaardige buurtgenoten
brachten John naar de Eerste
Hulp van het ziekenhuis in zijn
woonplaats, daar werden zijn
verwondingen verzorgd en oog-
tests verricht. De politie kwam
proces-verbaal opmaken en Jan
Nauts moest mee naar het bu-'
reau voor verhoor. Hij wil geen
commentaar geven op het inci-
dent. „Het is ons beider fout,
meer zeg ik niet." Moeder en
zoon Nauts hebben inmiddels
een advocaat ingeschakeld.
„Zelfs al is het familie, dit kan ik
niet over mijn kant laten gaan.
Jan zocht gewoon een excuus
om te slaan."

(ADVERTENTIE)
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Vluchtende autodieven horen vier jaarcel eisen

Justitie neemt dolle rit
door Heuvelland hoog op

tiewagen waren gevlogen," zei
hij.

In debuurt van Valkenburg kon
de auto eindelijk worden ge-
stopt, maar niet eerder dan nadat
de Polo tegen een fietser, die
juistpasseerde, was gereden. De
man kwam er met lichte verwon-
dingen van af. „Allemaal opge-
blazen, om de schade aan de
politiewagens op ons af te schui-
ven," beweerde Ton B.

DOORROB PETERS

(ADVERTENTIE)
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Binnen en buiten
k^gggr gaan hand in hand bij ...
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'Aleph Übik', fraai eigentijds ontwerp van 'King Costes' het nieuwe ontwerpvan
Philippe Starck. Geschikt voor binnen én Philippe Starck. Houten rug met lederen
buiten, ideaal voor projecten en horeca. zitvlak.

Stapelbare kunststof stoel in 6 kleuren lever- Een stoel met een prima zitcomfort,
baar. Promotieprijs: Van 300,- voor 225.- Promotieprijs: van 1995,- v00r1395.-
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- Tientallen
rs aan de alternatieve

het u Goldrace op 12 mei door
aan , Uvel'and zijn onbewust
d.ft . le.vensgevaarlijke toestan-
dat er " apt- Het is een wonder
de ___ niet meer dan een gewon-üetser is gevallen.
Dat .tic „f 1 gl

T
steren officier van justi-

*tr_fe__J- Ummels tijdens de
die tri? tegen twee autodieven
gine rf een wilde achtervol-
ben. _.°0r de Politie voor adem-
2°rg_l 6nde stunts hadden ge-

gier iaor.
rrir it gevangenisstraf eiste■ ummels tegen het zichtbaar

lewagen op zijn hielen via Bane-
heide, Simpelveld, Eys, Wittem,
Wijlre richting Schoonbron. Vrij-
wel elkverkeersvoorschrift werd
overtreden: auto's werden links
ingehaald, tegenliggers aan de
kant gedrukt en verkeerslichten
genegeerd. Vier keer knalde de
achtervolgende patrouillewagen
op de Polo, omdat B. steeds op-
nieuw op de rem ging staan.

Intussen hield zijn maatje zich
onledig met het uit de auto mik-
ken van een helm, een radio en
een setje schroevendraaiers.
„Een paniekreactie," sneerde De
B. zelf, maar Ummels hield het
op een poging tot doodslag. „De
gevolgen waren niet te overzien
geweest wanneer die voorwer-
pen door de voorruit van de poli-

" geschrokken tweetal, dat tot dat
moment branie-achtig de politie
van fantasie had beschuldigd.

Hoofdmoot in de strafzaak be-
trof gisteren de rit tussen Vaals
en Valkenburg, die junkie Mi-
chel de B. (24) en zijn maatje Ton
B. (26) uit Heerlen maakte. Op 12
mei betrapte een getuige de twee
mannen bij een poging tot mo-
tordiefstal bij het Drielanden-
punt. B. en De B. sloegen op de
vlucht met een eerder gestolen
rode VW Polo.

Mishandeling
De B. stond gisteren ook terecht
voor een ergerlijke mishandeling
tijdens een eerder verblijf in het
Huis van Bewaring in Maas-
tricht. Daar had hij in de lift een
naar zijn zeggen handtastelijke
pedofiel zodanig bewerkt dat de-
ze wekenlang in het ziekenhuis
verpleegd moest worden. Vol-
gens het slachtoffer omdat hij
een telefoonkaart, die De B. op-
eiste, niet wilde afstaan.

Tijdens de zitting bleek uit hulp-
verleningsrapporten dat met
name voor De 8., die seroposi-
tief is, weinig toekomstperspec-
tief meer is.

Uitspraak over veertien dagen.

In Lemiers al kreeg de politie de
auto in het vizier. B. negeerde
achter het stuur echter elk stop-
teken en raasde met de patrouil-

Stopteken
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Beeks bedrijf springt op gebrekkige kennis wegvoorschriflen in

Nieuwe verkeersregels
handzaam op één kaart

Het nieuwe Reglement Verkeersregels en
Verkeerstekens(RW) is alweer bijna driejaaroud,

maar de meeste weggebruikers kennen de
veranderde verkeersregels nog steeds niet. Dat bleek
uit een onderzoek dat de Stichting Wetenschappelijk
Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) uitvoerde in

opdracht van het ministerie van Verkeer en
Waterstaat. Een bedrijfje in Beek had dat op eigen
kracht al vastgesteld en zelf een oplossing bedacht.

Onmiddellijk nadat het SWOV zijn conclusies
wereldkundig maakte, ging een brief vanuit Beek

naar het ministerie in Den Haag.

DOOR RIK VAN DRUTEN
zoeken hoe je iets moet doen,
ben je de meeste tijd kwijt met
het vinden waar die informatie
staat."

Succesvol
BEEK - „Dit is 'm," zegt
Rob Ummels trots en over-
handigt een 25 bij zeventien
centimeter grote kartonnen
kaart in een dunne hoes van
doorzichtig plastic. Over-
zichtelijk staan de nieuwe
verkeersregels die sinds no-
vember 1991 al van kracht
zijn, op de ,kaart gerang-
schikt. Inhalen, afslaan,
strepen op het wegdek,
voetgangers - alles keurig
in een eigen hokje.

Dat is nog eens iets anders dan
het ruim tweehonderd bladzij-
den dikke boekje dat het Politie
Verkeersinstituut in 1991 uitgaf,
om verkeersagenten en wegge-
bruikers te informeren over de
veranderingen. „Dat boekje is nu
bovendien nauwelijks meer te
krijgen," weet Ummels. „We
hebben nog de grootste moeite
moeten doen om het te pakken
te krijgen."

Ummels runt in Beek ProfSoft
bv, van oorsprong een automati-
seringsbedrijf. Er werken drie
mensen, Ummels incluis, en
twee freelance verkopers. „Maar
groei zit er in de computerbranc-
he niet meer in," weet Ummels.
„En toch wilden we ons werkter-
rein vergroten."

ProfSoft bedacht allereerst de
IntelliCard, een handzame kaart
van stevig karton, beschermd
door een laagje plastic. Op elke
kaart de belangrijkste instructies
by - professionele — computer-
programma's. Ummels: „Bij al,
die programma's worden vuist-
dikke instructieboeken geleverd,
die de meeste gebruikers nauwe-
lijks gebruiken. Als je wilt op-

De kaart bleek redelijk succes-
vol, ofschoon ProfSoft nog
kampt met distributieproble-
men. „Momenteel verkopen we
een deel van de IntelliCards nog
rechtstreeks aan onze afnemers,
maar in de toekomst moet dat al-
lemaal via de computer- en de
boekhandel gaan," zegt Ummels.

ProfSoft wilde meer. lets buiten
de wereld van computers en aan-
verwanten. „Begin dit jaar kwa-
men we op de nieuwe verkeers-
regels," vertelt Ummels. „Zelf
wisten we nauwelijks wat pre-
cies was veranderd. Wat rond-
vragen in onze omgeving leverde
hetzelfde resultaat op. Toen heb-
ben we besloten een IntelliCard
te maken met de gewijzigde ver-
keersregels."

Het resultaat lag nog maar net
bij de boekhandel, toen de Stich-
ting Wetenschappelijk Onder-
zoek Verkeersveiligheid (SWOV)
begin deze week wereldkundig
maakte dat de meeste wegge-
bruikers de nieuwe regels niet
kennen. Het SWOV onderzocht
dat in opdracht van het ministe-
rie van Verkeer en Waterstaat.
Wat bleek? Nog geen zesde deel
van de ondervraagden wist drie
of meer veranderde regels te
noemen. Een van de aanbevelin-
gen van het SWOV aan de minis-
ter is dan ook een nieuwe voor-
lichtingscampagne.

Dat advies is voor ProfSoft een
geschenk uit de hemel. „We heb-
ben meteen een brief gestuurd
aan het ministerie en aan Veilig
Verkeer Nederland," zegt Um-
mels. „Onze IntelliCard zou uit-
stekend geschikt zijn voor die

CADIER EN KEER
De Keerder Kunstkamer, Kerkje
10. Zomeropstelling en 'Groot in ' -j(
ne'. T/m 28/8. Open do t/m zo 13'J 'uur.

nen maken voor een prijs van
minder dan een gulden per
stuk." Nu kost de kaart in de re-
guliere boekhandel 2,95 gulden.
Ummels denkt dat zijn Intelli-
Card beter werkt dan nieuwe tv-
spotjes van Postbus 51, de uit-
zendingen van de Rijksvoorlich-
tingsdienst. „Naar aanleiding
van zon tv-spotje gaan de men-
sen echt geen boekje bestellen.

VALKENBURG
Streekmuseum, Grote Straat c3l- "zichtsexpositie Jos Caelen. Van 5/»
25/9. Gemengde technieken van » ,
Orbons. Van 5/8 Vm 25/8. Open di«/"
10-17 uur.

Door onze kaart huis-aan-huis te
verspreiden is de drempel veel
lager." .
De brief naar het ministerie van
Verkeer en Waterstaat is net de
deur uit; het is nog te vroeg voor
een reactie. Gespannen wacht
Ummels nog even af.

Ondertussen heeft ProfSoft al-

MARGRATEN
Henk Schram Centrum Eckelr» ..
Klompenstraat 1. Schilderijen van _,
sein KhEuehzadeh. Tot eind aug"s
Open ma t/m vr 14tot 16 uur.

vast verzekerings- en leasemaat-
schappijen met de kaart bena-
derd ('die hebben er toch belang
bij hun auto's heel te houden') en
werkt Ummels' bedrijf aan ande-
re kaarten, voor toepassingen in
de automatisering en daarbuiten.
„We zijn bijvoorbeeld bezig met
een kaart met informatie over
wijn, en eentje met belastingtips
voor de particulier."

" Rob Ummels van het Beekse automatiseringsbedrijf ProfSoft laat de kaart zien, waarop de veranderde verkeersregels
schematisch zijn samengevat. Foto: PETER ROOZEN

voorlichtingscampagne," denkl
Ummels.

Huis-aan-huis
Enthousiast dendert hy door.
„Als we nou eens onze Intelli-
Card huis-aan-huis verspreiden.
Er zijn in Nederland 5,8 miljoen
huishoudens. Wij zouden bij zon
grote hoeveelheid de kaart kun-

lini, deze keer met 'Prova d'orc-
hestra.' Een dag later opnieuw
een absoluut hoogtepunt. In de
parkeergarage onder de schouw-
burg brengt Theater Kontra-
punkt met het ensemble Con-
traint 'Das Schwein mit der Gei-
ge,' een theaterstuk met muziek
dat handeltover een jood die het
concentratiekamp overleeft door
zyn vioolspel. Aanvang 22.15
uur, entree vijftien gulden (VW
en schouwburg). De voorstelling
is ook op vrijdag 9 september.

Op zaterdag 10 september wordt
in de Stadsgalerij een expositie
geopend over de excentrieke
beeldend kunstenaar Joseph
Beuys, die nog tot 13 november
loopt. Op 19 en 26 september zyn
lezingen over het werk van
13euys.

Het filmhuis besluit de Fellini-
cyclus op 14 september met 'E la
nave va,' waarna de Vroedvrou-
wenschool het decor is van de
voorstelling 'Klukkluklan.' Op
donderdag 15 en vrydag 16 sep-
tember om 19.30, 20.45 en 22.00,
uur beginnen diverse eeenacters
in verschillende ruimtes.

Van onze verslaggevers

HEERLEN - Het Heerlense zo-
merfestival Cultura Nova heeft
vanaf morgen tot eind septem-
ber weer een groot aantal opmer-
kelijke voorstellingen in petto.
Met name de lokaties waar de
voorstellingen worden gehouden
vallen op: een viaduct, onder-
grondse parkeergarage, de heide,
een oude kerk, de binnenplaats
van een kasteeltje en het
schouwburgplein zelf.

Het festival begint met de onder-
gang van passagiersbhip Titanic,
die op het schouwburgplein
wordt nagebootst door het Duit-
se gezelschap Theater Titanick.
Daar komt per voorstelling
12.000 liter water uit de Sigrano-
groeve aan te pas. Kaartjes voor
devoorstelling, die vrijdag en za-
terdag telkens om half tien 's
avonds begint, kosten vijftien
gulden en zijn verkrijgbaar by
de VW Heerlen.

Het filmhuis vertoont op zondag
21 en donderdag 25 augustus
twee films van Frederico Fellini,
respectievelijk 'I Vitelloni' en
'Otto e Mezzo.' Een volgende
toppef is Trajekt, dat op vrydag
26 en zaterdag 27 augustus op-
treedt op deBrunssummerheide.
Een voorstelling met een bijzon-
der decor op een bijzondere
plek, aanvang om 21.00 uur.
Kaartjes kosten twaalf gulden
vyftig bij de VW.

Zaterdag 27 augustus staat over-
dag in het teken van muziek en
straattheater. In en rond de
schouwburg treden dan de vijf
actrices van Lady Komedie,
theatergroep Narcis, de slag-
werkgroep Slagerij van Kampen,
de Handsome Harry Company
(swingende muziek uit de jaren
dertig) en het Pitboel Theater op.
De laatste groep zorgt voor ver-
rassende 'tussendoortjes.' Voor
de kleuters wordt Platvoetje ge-
speeld.

" Willem Breuker

Historische kern. Land en water
tiouw t/m 16 augustus, daarna v, j»>
tm 20/10. Galerie Stevensweert. ~van Steffeswertplein 8. Lan en w^jJ
binnenexpositie. Open do t/m z°
uur.

WEERT
Galerie SVU/SKW, Muntpassage I*j>
Vierkante Meter. Van 21/8 t/m 14/9.°r
ma t/m vr 10-17 uur, zo 14-17 uur. m
Verpleeghuis St. Martinus, E-rirnjV
gel 25.De Vierkante Meter. Van 21'?,.i1
14/9, open ma t/m vr 10-17 uur, zo »
uur.

Cultura Nova in viaduct, op heide en in parkeergarage
Titanick, Deelder, Breuker, Trajekt en Slagerij van Kampen naar Heerlen

" Scène uit 'In zand bijten' Foto: COR weerts

je

MAASTRICHT - Terugkere^.
vakantiegangers zullen het f

,
mend weekeinde op de e(Lfl
landse wegen in het algern ~.
weinig problemen ondervind s.Wel wordt de nodige verke* ~drukte verwacht op de A2tu"Ljii
Luik en Maastricht en rond
Eindhoven. 0f-Op een aantal belangrijke d" .
gangsroutes in Europa verw" ..j^
ten zowel het Korps LandeW y.
Politiediensten als deANWB p

zonder grote drukte. f 3De Franse en Duitse wegen j
ken komend weekeinde
omdat veel vakantiegangers .f
rugkeren. In Frankrijk zijn a ~>zon drie miljoen. Het ëT 0 Ac
knelpunt is naar verwachting .<.
Autoroute du Soleil tussen A».^
non en Lyon. Ook door de jy
gafsluiting op de A6, tussen u '

en Parijs, kunnen files ontsta
In Duitsland eindigen de valCue-
ties in drie deelstaten en de
dryfsvakanties van de ut°Ai-
brieken VW, BMW en A^Zaterdag wordt de gro°.e ji
drukte verwacht, in het nooro^op de wegen van en naai" ~Oostzee en in de omgeving .jt
Hamburg. In het zuiden _é' t\
dat voor de snelwegen tuS■*),
Neurenberg en Frankfurt (^5)
tussen Basel en Frankfurt (^
en tussen Salzburg en Münc"„.
(A8). Ook rondom de stad N^lchen verwacht de ANWB v
drukte. S

Weekenddrukte
op A2tussen Luik

en Maastricht

De eerste eigen produktie in op-
dracht van Cultura Nova is op
zaterdag 17 en zondag 18 sep-
tember (ook op 24 en 25 septem-
ber) te zien óp de binnenplaats
van kasteel Terworm. De kinder-
voorstelling 'In Zand Bijten' be-
gint om 15.00 uur en kost zeven
gulden vijftig.

Op woensdag 21 september
speelt I Compani muziek uit Fel-
linifilms in de Open Universiteit
(entree twaalf gulden vijftig), ter-
wijl het Scapinoballet de voor-
stelling Kathleen op 22 septem-
ber speelt in de voormalige
Piuskerk (entree twaalf vyftig).

Flamenco-gigant Paco Pena
staat op zaterdag 24 september
in de Stadsschouwburg (kaartjes
kosten 55 gulden), Het Vervolg
speelt er op 28 en 29 september
De Meid/Open Huwelijk (27,50
gulden). Een mooi slotakkoord

'van Cultura Nova is op 30 sep-
tember in de muziekschool van
Hoensbroek het optreden 'Con-
certo Musica' van de docenten
van de muziekschool. Aanvang
20.00 uur, entree tien gulden.Joseph Beuys

De jaarlykse openluchtfilm is
deze keer 'El Mariachi,' het alom
geloofde debuut van de Mexi-
caan Rodriguez. De lokatie:
Campus Niger, het kunstzinnige
plein tussen Kamer van Koop-
handel, Stadsgalerij en biblio-
theek. Op 28 augustus om 21.00,
uur.

Wel uitermate bijzonder is het
concert dat op woensdag 31 au-
gustus wordt gehouden aan de
Daelsweg onder het viaduct van

de autosnelweg A76. Voor hon-
derd belangstellenden is plaats
op deze weg van Heerlen naar
Übachsberg, als om 21.00 uur
een Keuls gezelschap het Boven-
tonenconcert speelt. Een soort
minimal music met religieuze in-
slag.

Van donderdag 1 tot en met zon-
dag 4 september slaat jazz rond-
om de Pancratiuskerk de klok.
Vera's Jazz heet nu Heineken
Jazz en dit festival begint op

donderdag meteen met Willem
Breuker, die de gebroeders Flint,
een komisch vyftal, begeleidt.

Jules Deelder en zijn Trio me
Reet (plus twee) maakt de vrij-
dag tot een ongetwijfeld gekke
boel, de zaterdagavond is het
feesten met het Surinam Music
Ensemble en de zondag is het
Big Band Time!

Op woensdag 7 september
brengt het filmhuis opnieuwFel-

eposities
HEERLEN

Stadsgalerij, Raadhuisplein. (In>)P*S
bic Waltz. T/m 4/9. Open di t/m vr H'
za en zo 14-17 uur. . .„.
Galerie 't Wevertje, De Wever Zie*
huis. Werk van Greetje Notenboom
Arno Sijben. T/m 14/9.

KERKRADE
Raadhuis, Markt 1. Werk van Eg*
Knops. Van 13/8 t/m 23/9. Open ma
vr 10-17 uur. <_%
Botanische tuin, Hubertuslaan
Werk van Egidius Knops. Van 13° j0
23/9. Open di t/m vr 9-17 uur, za en
13-17 uur.

VOERENDAAL

Gemeentehuis, Raadhuisplein '" ~3*den. T/m 30/8, open ma Urn vr 9-'*-
uur, di 13.30-16.30 uur.

BRUNSSUM
Gregorius-ziekenhuis. Acrylwerk
Rosita Botterweck. T/m 12/9.

SITTARD
Maaslandziekenhuis. Werk van Fra"
Witte. T/m 31/8. „j
Het Domein, Kapittelstraat 6. VVerK
Stan Roukens. T/m 4/9. Portretten^naakten van Joke van Katwyk. T/"J j)
Open di t/m vr 10-17 uur, za en zo »
uur. <

GELEEN
Maaslandziekenhuis. Werk van Je*
Roost. T/m 31/8.

Salon Artistiek, St. Amorsplein
Werk van Christell Prints, Wiel r-*> ,
en Charles den Haan. T/m 6/9, open ,
13-18 uur, di t/m za 9-18 uur. $.
Galerie Henn, St. Nicolaasstraat „"
Werk van Curt Stenvert. T/m 3/9. or
do t/m za 15-19 uur. , 59.
Studio Maastricht, Brusselsestraa^Vlakglas. Maastricht, de masters en
werken. Van 4/9 t/m 25/9, open do t/n
13-18 uur.

Gallery Bell'Arte, Achter de Com^.16a. Beelden van Jean en Marianne "
mers. Open do t/m zo 12-17.30 ""''".^Galerie Amarna, Rechtstraat »%(
Louisa Lilani solo. T/m 27/8, open t" ,
za vanaf 11 uur. -gji
Theater aan het Vrijthof. _ oto-eXP",
tic De eerste, de beste. T/m 3/9, open
t/m za 11-16 uur. «^Tuin verpleegkliniek Klevarie.
den en installaties van Marjo Boe
en Paula Knooren. T/m 30/10. m-
Kamer van Koophandel, Maasbo
yard 5. Werk van Arjen van Pcoov
T/m 3/10, open tydenskantooruren-^Gouvernement, Limburglaan W
stemming, 75 jaar vrouwenkiesrec» .
Nederland. T/m 26/8, open werkoa*

9-17 uur. id

MAASTRICHT

STEVENSWEERT

ROERMOND
Gemeentemuseum Roermond, £%]!
sonweg 4. Passie en idolen van Ma .f
ne Aartsen. T/m 21/8. Groninger kuj _',
naars. T/m 22/8. Open di t/m vr
uur, za en zo 14-17 uur.

VAALS
De Kopermolen, Von Clermontple'^
Expositie van Bert Roijen. T/m
open di t/m zo 14-17 uur.

VENLO
Museum Van Bommel-Van Da»' efi
ken van Oppensingel 6. Wissels 2, pr
van Noud van Dun & Noëlle v°n,o3<>
gen. Vanaf 10/6, open di t/m vr ln' 1

uur, za en zo 14-17 uur. , 2'
Limburgs Museum, Goltziusstraa ,f
In Uitvoering I. T/m 4/9, open di v"
10-16.30 uur. S
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" Hub Limpens in zijn achtertuin, leunend op het overgebleven stukje muur van de villa.
Foto: FRANS RADE
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Heerlen
Hoofdkantoor, In de Cramer 37,

6411 RS Heerlen,
tel: 045-739911,
fax: 045 - 739264.

Kerkrade
Rayonkantoor, Markt 42,

6461 ED Kerkrade,
tel: 045-452932,
fax:o4s-455506.

Brunssum
Rayonkantoor, RumpenerstraatBl,

6443 CC Brunssum,
tel: 045 - 256363,
fax: 045 - 259056.

JJEERLEN - De woningstich-
, "gen Heerlerbaan en Hoens-
vr°ek laten onderzoeken of de; schrmalige Vroedvrouwen-

' tnt verD°uwd kan worden'°l woningen. Eind dit jaar
be t 1 daar duideliJKneid over

tiiH, .^roedvrouwenschool zijn nu
i bo<t£v de bewoners van de Ham-

ir.Br niek ëehuisvest. omdat die
bew Pend wordt gerenoveerd. De
WapK. ers kunr»eri echter naar ver-
%ktmg in april 1995 terug naar

°eide woningstichtingen heb-'

ben in overleg met de gemeente
Heerlen en de Dienst der Domei-
nen, eigenaar van de Vroedvrou-
wenschool, besloten tot twee onder-
zoeken naar de mogelijkheid van
wonen in het gebouw aan de rand
van de wijk Heerlerbaan.
De firma Colpron voert eerst een,
marktonderzoek uit, om te bekijken'
welke doelgroepen in welke mate
geïnteresseerd zijn in woonruimte
in de Vroedvrouwenschool.
Vervolgens gaan de bureaus Co-
man, Grontmij en Satijn aan de slag
met een haalbaarheidsstudie.Daar-
in worden betrokken de financiële,
praktische en stedebouwkundige
mogelijkheden.
Directeur A. Kerkhoff van de wo-
ningstichting Hoensbroek: „We I
bekijken of dit belangrijke gebouw

op een belangrijke plek zonder al te
veel aantastingen behouden kan
blijven."
Volgens zijn collega B. Vermeulen
van Heerlerbaan betekent dat con-
creet dat de voorgevel in elk geval
behouden moet blijven. „Als het on-
derzoek een positief resultaat ople-
vert, praten we met Domeinen over
een mogelijke aankoop."
Volgens wethouder W. Houben is
nu definitief dat het gebouw niet
langer in aanmerking komt als
asielzoekerscentrum. „In ruil vooronze instemming met de komst van
asielzoekers in het voormalige
klooster Imstenrade hebben we die
garantie afgedwongen bij het minis-
terie van WVC."

" De uitbundige villa Luckerheide, adres Toupsbergstraat 14. Datum van defoto en de
man op de trap zijn onbekend.

Snoeperig kasteeltje door
mijnschade gesneuveld

In tuin dr. Limpens staat nog muurtje villa Luckerheide
Hoensbroekse buurt
tegen asielzoekers

op Kouvenderstraat

DOOR BENTI BANACHAutokraker
aangehouden

Politieagent
krijgt klappen

KERKRADE - Een politieman van
de basiseenheid Kerkrade/Simpel-
veld heeft een klap op zijn oog ge-
kregen bij de huisuitzettingvan een
46-jarigeKerkradenaar. De agenten
een collega assisteerden een deur-
waarder, die de man uit de woning
aan de Drievogelstraat moest zet-
ten. De bewoner wilde aanvankelijk
de deur niet openmaken. Toen hij
uiteindelijk verscheen, haalde hij
uit naar een agent. Deze hield aan
de klap een rood, pijnlijk oog over.
De dader is beboet.

in de villa een klasje van sjieke
dames. Daar waren ook kennis-
sen van mijn moeder bij, die wel
eens bij ons thuis koffie kwamen
drinken. Ik zie mevrouw Her-
mesdorf nog bij de deur staan
met de dames eromheen," zegt
Limpens. Het is zijn enige duide-
lijke beeld van de villa. „Ik ben
er een paar keer binnen geweest,
maar daar kan ik me niets meer
van herinneren. Ik was zes toen
het werd gesloopt."

KERKRADE - Villa Lückerhei-
de is zeker een van de markant-
ste gebouwen die ooit in Kerkra-
dehebben gestaan. Zou het met
zijn talrijke torentjes, erkers,
hoeken en kantelen in de huidi-
ge tijd al behoorlijk opvallen, in
het begin van deze eeuw moet,
het voor de toenmalige mijnwer-
kers in Kerkrade een nog grotere
blikvanger zijn geweest.

Wat nu nog rest van de* villa is
niet meer dan een stuk muur die
deel uitmaakt van de tuin van
Hub Limpens, huisarts aan de
Sint Pieterstraat in Chevremont.
De rest is in 1936 gesloopt na on-
stane mijnschade.

Hermesdorf een offerte uitge-
bracht voor het maken van
muurschilderingen in de abdij-
kerk. De heren van Rolduc von-
den hem echter te duur.

Via Den Haag belandde hij in
1892 in Kerkrade waar hij trouw-
de met Maria Josepha Francisca
Hubertina Deutz, telg uit het in-
vloedrijke Kerkraadse geslacht
Deutz. Na een tijdje te hebben
gewoond in de hoeve Lückerhei-
de, die op de plek stond van de
huidige Schoutstraat, trok hij in
de villa enkele meters verderop.

Het bouwwerk zou nu onomsto-
telijk veel bekijks trekken en
waarschijnlijk op de monumen-
tenlijst zijn beland. Maar of hier

Villa Luckerheide moest worden
gesloopt als gevolg van schade,
veroorzaakt door de mijnbouw
in de Kerkraadse grond. Lim-
pens: „Het was bouwvallig, de
fundamenten van de villa waren
helemaal niet berekend op mijn-
bouw. De mijnen hebben me-
vrouw Hermesdorf toen uitge-
kocht. Het kwam haar financieel
niet slecht uit. Ze is vervolgens
naar Nijmegen verhuisd en in
1937 gestorven in een bejaarden-
huis voor bemiddelde ouderen."

„De direct omwonenden zijn al-
lemaal bezocht door ambtena-_
ren, maar we willen de overige
mensen niet de indruk geven dat
ze kunnen meebeslissen. Heer-
len moetvan hetrijk nu eenmaal
asielzoekers opvangen, tot nu
toe zijn ze allemaal naar Heerlen-
Zuid gegaan."
Volgens de ambtenaren hadden
de bezochte Hoensbroekenaren
geen noemenswaardige proble-
men met de huisvesting van de
asielzoekers, wel met de algeme-
ne toestand van de wijk. „Wet-
houder Simons gaat dat nog-
maals in het college aan de orde
stellen," zegt de woordvoerder.
De gemeente Heerlen denkt af-
doende maatregelen te hebben
genomen om eventuele overlast
tegen te gaan. Volgens wethou-
der Paul Simons hanteert de.
gemeente extra strenge criteria
voor het pand. Ook worden de
toekomstige bewoners nauwge-
zet begeleid en is het apparte-
mentencomplex alleen bedoeld
voor tijdelijke opvang. „Hierdoor
voorkomen we dat de wijk defi-
nitief opgezadeld wordt met
eventuele probleemgevallen," al-
dus Simons, die hoopt dat de
asielzoekers een eerlijke kans
krijgen.

der is dit niet gebruikelijk

JJpENSBROEK - De omwo-nden van de voormalige So-
str Dienst aan de Kouvender-
dp3^l 'n Hoensbroek zijn tegen
; huisvesting van asielzoekers" het pand. De stichting Huis-esting Alleenstaanden heeft het
fe °Uw aan de gemeente Heem-n aangeboden voor vluchtelin-
vp_ **et voorn_alige kantoor is
erbouwd tot negen apparte-

tot *en' geschikt voor dertienjj;vijftien personen.
- buurtvereniging meent dat
, wijk al ernstig is belast door
sli aanwezigheid van koffie-
bpuPS' vee^ Duitenlandse kamer-
O^woners en het drukkeverkeer,

ke. e komst van de asielzoe-
gesf te verninderen is de buurt
na tart met een handtekeninge-

r e.lriitiatiefnemérs zeggen geen, cistische bedoelingen te. heb-
v n- ..We zijn niet tegen de op-
j.

ng van asielzoekers, maar om
ir.

6 opvangplaats te laten vinden
„ en zo kwestbare buurt, dataa. te ver," schrijft de vereni-glri6 naar het college. Ook is de
uurt boos, dat er vooraf geenesPrek heeft plaatsgevonden.o'gens de gemeentewoordvoer-

Nummers 3

"De meeste drankautomaten
zeggen na afloop iets in de
trant van 'bedankt en tot ziens',
dat wil zeggen het verschijnt op
het displaytje. Vanwaar deze
ingeblikte vriendelijkheid? Als
excuus voor de koffie die niet te
drinken is? Omdat we het ge-
voel moeten krijgen door een
alleraardigstekoffiejuffrouw te
worden geholpen? Het liefst za-
gen wij de tekst 'ik weet het,
echte koffie is lekkerder. Maar
ik sta hier nu eenmaal omdat
ik goedkoper ben, en met mij
moet je het dus doen.

Automaat 2

" Jk neem een 41. En jij?" „00,
doe mij deze keer maar een 15."
U kent ze vast, automaten die
drank beginnen te spuwen als
je een cijfercode indrukt. Op
drukke dagen kan het wel eens
voorkomen, dat jeveel telefoon-
tjes moet plegen, snel even naar
de koffieautomaat rent voor
een bakkie leut en uit ver-
strooidheid een telefoonnum-
mer begint in te tikken. Als de
automaat dan vraagt 'extra
sterk' of 'melk en suiker', dan
weet je dat jefout zit.

Automaat

" Annie Kooiker toonde de wa-
re geest en viste de overmoedige
vleermuis uit het water. Een-
maal thuis rees de vraag: wat
nu? En die vraag is niet zo een-
voudig te beantwoorden. Als
huisdier is de vliegende muis
niet echt gezellig. Het IVN heeft
de vleermuis uiteindelijk 's
nachts in een boom gehangen.
Nu maar hopen dat er geen vij-
ver in de buurt is en het zoog-
diertje geen recidive pleegt.

De Oostelijke Mijnstreek. Dit eens zo landelijke gebied is in
de loop van deze eeuw ingrijpend veranderd. Weilanden zijn

bebouwd, markante gebouwen zijn gesloopt om plaats te
maken voor nieuwbouw, dorpjes werden stadjes, stadjes

werden steden. Onze zomersene 'Vervaagd verleden' toont
een aantal van deze plekken die een ware

gedaanteverwisseling hebben ondergaan. Hoe het was, dat
is in onze herinnering vervaagd.

Vandaag: Villa Luckerheide in Kerkrade.

De villa is afgebroken in 1936.
„Mijn vader kon daarna een stuk
tuin erbij kopen. Ik weet nog dat
tuinarchitect freule De Geer,
dochter van de toenmalige mi-
nister, een plan voor onze tuin
heeft ontworpen. Waarschijnlijk
heeft zij gedacht dat ,het leuk
was om een stukje muur van de
villa met een grachtje erbij te la-
ten staan." Dat stuk witgeschil-
derde muur staat nog steeds in
de dichtbegroeide tuin van Lim-
pens, waar het deel uitmaakt van
een door zijn vader gebouwde
pergola..

" Soms laat de automaat even
heel duidelijk merken geen juf-
frouw te zijn. Dan zegt hij (of
zij?) ,JiELP! *££. __.*& s%
%%jhn lq?ja ??s daB 72qr53
%*<_s6 L%s." Het is goed om te
weten dat de drank die hij dan
schenkt beter niet kan worden
gedronken. lemand heeft het
ooit geprobeerd. Toen haar ge-
vraagd werd hoe het smaakte,
antwoordde ze: „&%ghjk (*Y&
%| 5879»*„7 aoi6r23 *%o_V.
'/.''/.£_£;."

Nummers 4

sprake is van hoogstaande archi-
tectuur is onduidelijk. Villa Luc-
kerheide viel op door haar
sprookjesachtige uitbundigheid.
Met haar snoeperige torentjes en
potsierlijke uitbouwsels zou het
pand dienst kunnen doen als do-
micilie voor een tweede Oberon
of voor de wereldvreemde pro-
fessor Zonnebloem die bezig is
op zolder een tijdmachine of per-
petuum mobile te bouwen.
„Het is een Italiaanse villa," weet
Hub Limpens, huisarts aan de
St.-Pieterstraat. „Het model
heeft Hermesdorf meegebracht
van een van zijn reizen naar Ita-
lië." Limpens werd geboren in
1930 en is zes jaar buurjongen
geweest van de villa. Op vele fo-
to's uit het oude familiealbum
fungeert het droomkasteel als
een soort bordkartonnen achter-
gronddecoratie.

Frans Peter Hermesdorf heeft hij
niet meer gekend. Wel weet Lim-
pens dat diens weduwe, later
hertrouwd met Pieter Heymans,
kook- en naailessen gaf. „Ze had

in gesprek
Zeswegen_ °B_vin emSe tijd volg ik de bericht-
Ér. h,f over de acties in Zeswegen.
ken °ewel. °ok ik de problemen er-'. y 2'e

rBer ik me steeds meer aan de
\vegenWaaroP de inwoners van Zes-
tij.D ,\worden misbruikt voor par-
hetja 11leke doeleinden. Wie was
'veru"s eni8e tijd geleden zelf de
liseerd den' °Phing? Wie orga"

|
het actiecomité en werd

e"s woordvoerder van?

ro.ecii!a? de neerVan Zutphen. In de
lo0s 0n hij de gemeente moeite-
drejeffen ultimatum stellen. Hij

met harde acties als de
"-ebben*86 politiek geen oog zou
straa,,* 1 Voor de gevolgen van de
fnandpr.°sbtutie in Zeswegen. Nie-stelde de heer Van Zutphen

de, voor-de hand liggende, tegen-
vraag: waarom wil de heer Van
Zupthen, die raadslid is namens de
SP, niet meewerken aan een realis-
tische oplossing? De dames van de
CBS-weg zullen namelijk moeilijk
in rook kunnen opgaan. Een ge-
doogzone, gelegen buiten woonwij-
ken, is dan een realistische oplos-
sing die door de SP echter conse-
quent wordt afgewezen (dit stand-
punt heeft de SP inmiddels gewij-
zigd - red).
Inmiddels verplaatst het probleem
zich naar de omliggende wijken.
Maar bewoners van Grasbroek,
Musschemig en Beersdal, slaapt
rustig voort. De SP heeft ook uw
wyk al op haar actiekalender gezet!:
Maar heeft de heer Van Zutphen
ook een oplossing voor het negatie-
ve imago van de wijk Zeswegen dat
hij zelf nu versterkt?
HEERLEN Rob Handstede

KERKRADE - Het gebied in Kerk-
rade-centrum tussen de Niersprink-
straat, Koninginnestraat, Oranje-
straat, Hoofdstraat en O.L.Vrouwe-
straat wordt momenteel ingericht
als 30 kilometer/uur-zone. Alle stra-
ten in dit gebied krijgen verkeers-
drempels en een snelheidsremmen-
de indeling van parkeervakken.
In de Prins Bernardstraat en Wilhel-
minastraat, die in dit gebied liggen,
wordt tegelijkertijd een nieuw riool
aangelegd. De reconstructie zal tot
omstreeks eind september duren.
Bewoners zullen zo veel als moge-
lijk met hun auto bij hun woning
kunnen komen. Doorgaand verkeer
wordt geweerd. De reconstructie-
plannen zijn aangepast aan de be-
woners, die hun wensen tydens een
inspraak kenbaar hebben gemaakt.
De gemeenteKerkrade heeft verder
de herinrichting van het Heiveld-
plein afgerond. In het najaar wordt
hier nog in het middenvak een gro-
te boom geplant. Rond het plein
komt een bomenrij.

Kerkrade krijgt
in stadscentrum
30 km/uur-zone

HEERLEN - Een Heerlenaar (40) is
na een taxirit op de Spoorsingel
aangehouden door de politie, omdat
hij een autokraak had gepleegd in
Hoensbroek. Een patrouille zag de
man, een goede bekende van de po-
litie, in de taxi stappen en achter-
volgde de wagen. Tijdens de rit
zagen de agenten dat de man iets
verstopte. Toen ze de taxi doorzoch-
ten, werd de buit van de autokraak
gevonden: tien eurocheques, een
paspoort en enkele bankpasjes.
De diefheeft inmiddels toegegeven
dat hij de spullen eerder op de
avond gestolen had.

Het kasteeltje is gebouwd eind
vorige eeuw in opdracht van
Frans Peter Hermesdorf. Deze
kunstenaar-restaurateur heeft er
zelf slechts enkele jaren kunnen
wonen: in 1904 overleed hij op
vijftigjarige leeftijd.

Wie was deze man die Kerkrade
dit opzienbarende bouwsel heeft
geschonken? Frans Peter Her-
mesdorf werd in.1854 geboren in
een dorpje bij Trier in Duitsland.
Hij studeerde in Zurich, Mün-
chen en Parijs. Hij was tijdens
zyn studie betrokken bij de res-
tauratie van de fresco's in het
stadhuis van Basel en barokke
muurschilderingen in de Trierse
St.-Paulinuskirche.
Hij maakte studiereizen naar Ita.
lië, maar schilderde ook veel in
de Peel, Scheveningen en Den
Haag, waar hij nog heeft gewerkt
met Josef Israëls. Het werk van
Hermesdorf kan worden gere-
kend tot de Antwerpse school.
Schilderijen van hem zijn te-
rechtgekomen in musea in Maas-
tricht en Keulen. Ooit heeft

Zou een kunstenaar die zon
weelderige stulp laat optrekken
veel contact hebben gehad met
de Kerkraadse omwonenden?
Limpens denkt het niet. „Her-
mesdorf was namelijk meestal in
Italië. Zijn zoon, de Nijmeegse
hoogleraar Romeins recht B.
Hermesdorf, kwam later wel
eens een borrel drinken bij mijn
vader. En zyn twee kleinzoons
ken ik ook: de een is rechter ge-
weest in Maastricht, de ander is
enkele jaren geleden gestorven.
Hij was een succesvol restaura-
teur in Meerssen."

" 17 zou voor de grap eens na
moeten gaan, hoeveel cijfers u
tegenwoordig uit uw hoofd kent
en moet kennen. Giro, bank,
huisnummer, pincode, postco-
de, telefoonnummer, cijferslot,
kenteken auto, employéenum-
mer, schoenmaat, lengte, broek-
en hemdenmaat, cupgroolte
van de bh, sofinummer, rijbe-
wijs, paspoort, nummer van je
staatslot, en ga zo maar door.
Je zult maar je sleutel in het
slot steken van een huis dat toe-
vallig hetzelfde nummer heeftals jouwpostbankrekening. Wij
kennen overigens iemand die
ruim tien miljoen telefoonnum-
mers uit zijn hoofd kent. Hij
weet alleen niet van wie ze zijn.
Nee, het is niet de man van Pa-
lemig. Die kent er maar twee
miljoen van buiten.

In de door mijnbouw en mijn-
werkers gevormde omgeving
was de overdadige villa Lucker-
heide op zijn zachtst gezegd een
Fremdkörper. Diezelfde mijn-
bouw heeft na veertig jaar een
eind gemaakt aan deze opmerke-
lijke passage uit de historie van
Kerkrade.

Vleermuis
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Besluit moet nog eind dit jaar vallen

Onderzoek naar wonen
in Vroedvrouwenschool

Van onze verslaggever

Vleermuis 2

9 Wat moet dievleermuis in het
water, dacht Annie Kooiker uit
Waubach. Met haar kinderen
was zij in het Duitse Übach-
Palenberg gaan zwemmen. In
het zwembad dreef een jonge
vleermuis. Het beestje had over-
duidelijk geen zwemdiploma,
want het was hard bezig te ver-
drinken.

Van onze verslaggeefster

(ADVERTENTIE)

Verdien
f 10,-schoon.

Deze week bij aankoop van Vernieuwde OMO Power f10,- plus portokosten retour.

Meer hardnekkige vlekken er ln één keer uit en ook nog eens f 10.- terug. Met Vernieuwde
OMO Power. Maar wees er snel bij! Want alleen nog met de bon uit deze advertentie kunt u f'lo,-
-retour krijgen. Hoe? Heel eenvoudig. ■_■_________________!

Koop deze week een navulzak of doseer-can Vernieuwde OMO Power.

Sluur de streepjescode van de navulzak (van de doseer-can mag udc streepjes M\*rï~*'
todc natekenen) samen met de kassabon en de ingevulde bon naar OMO Power I
Tien Gulden Schoon Actie U ontvangt dan z.s.m. f 10.- plus portokosten op uw ff~#~_^
bank- of girorekening. Heeft v vragen? Bel gratis 06-0772. L__ J

Vernieuwde OMO Power verwijdert meer hardnekkige vlekken in één keer.
Maximaal één inzending per huishouden toegestaan Geldig 7olang dc- voorraad «trekt. Uilersic aankoopdatum 20/8/94uiterste inzenddalum: 27/8/94 Omcirkel op uw kassabon hel aankoopbedrag en dc aankoopdatum.

I
1 Naam

I Adres: I

| Postcode: , Woonplaats: I

I Bank ol "girorekening: ___ I
j Stuur de/e bon, de kassalx.ll en de streepjescode ui een voldoende gefrankeerde envelop naar: OMO Power Tien Gulden

I Schoon Aelie. Postbus 1864. 6201 BW Maastricht JCL1 ST®__

regionaal

vervaagd verleden
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I IDankbetuiging
Daar het ons onmogelijk is eenieder persoonlijk
te bedanken voor de vele blijken van medele-
ven die wij mochten ontvangen bij het overlij-
den en de crematie van niijn dierbare man, onze
vader, schoonvader, groot-en overgrootvader

Hein
van Knippenberg

betuigen wij u hiermede onze oprechte dank.
Mevrouw P. van Knippenberg-Hendriks
kinderen en kleinkinderen

Hoensbroek, augustus 1994
De plechtige zeswekendienst zal gehouden wor-
den op zondag 21 augustus om 10.00 uur in de
Christus Koningkerk te Hoensbroek.

Dankbetuiging
Voor uw zeer gewaardeerde blijken van deelne-
ming ons betoond bij het overlijden en de be-
grafenis van " "

Sjeng Philippens
betuigen wij u onze oprechte dank.

Familie Philippens

De zeswekendienst wordt gehouden op zondag
21 augustus om 9.30 uur in de parochiekerk van
de H. Gerlachus te Houthem.

Bij het overlijden van onze lieve moeder,
schoonmoeder, groot- en overgrootmoeder

Tina de Liège-Delang
mochten wij vele blijken van deelneming ont-
vangen. Zij zijn ons tot troost geweest en wij
betuigen daarvoor aan alle betrokkenen onze
hartelijke dank.

Kinderen, klein- en
achterkleinkinderen

Kerkrade, augustus 1994
De plechtige zeswekendienst zal gehouden wor-
den op zaterdag 20 augustus a.s. om 19.00 uur in
de parochiekerk van de H. Joannes de Doper te
Eygelshoven.

tHoe vlug gaat toch een jaar,
het lijkt nog niet helemaal waar.
Niets is meer 't zelfde in ons leven,
maar 't houden van jou is gebleven.

Het is nu een jaar geleden dat wij plotseling af-
scheid hebben moeten nemen van mijn lieve
man en onze zorgzame vader

Ad Stuijts
Wij gedenken hem tijdens de jaardienst, welke
wordt gehouden op zondag 21 augustus om
10.00 uur in de parochiekerk van St. Willibror-
dus te Obbicht.

Martha Stuijts-Diederen
Lyonne, Renier

Dankbetuiging
Wij waren diep ontroerd door de volle kerk, de
vele bloemen en de condoleances. Een mooier
afscheid van mijn man, onze vader en opa

Arnold (Nol) Lataster
hadden wij ons niet kunnen wensen.
Het was een grote troost dat wij niet alleen ston-
den met ons verdriet.
Daar het ons onmogelijk is iedereen hiervoor
persoonlijk te bedanken doenwij dit langs deze
weg.

Katharina Lataster-Wetzels
Kinderen en kleinkinderen

Terwinselen, augustus 1994
De zeswekendienst zal worden gehouden op za-
terdag 20 augustus 1994 om 19.00 uur in de paro-
chiekerk van O.L. Vrouw Onbevlekt Ontvangen
te Terwinselen-Kerkrade.

tWullem Frencken, echtgenoot van Betje Vogels,
73 jaar, St. Odiliënberg. Corr.adres: Putveestraat

2, 6065 NJ Montfort. De plechtige uitvaartdienst
zal worden gehouden op zaterdag 20 augustus om
10.30 uur in de parochiekerk van de H. Catharina
te Montfort.

tMath M.H. Frijns, 71 jaar, echtgenootvan Maria
Wintraecken, Bunderstraat 224, Meerssen. De

uitvaartdienst vindt plaats op vrijdag 19 augustus
om 10.30 uur in de parochiekerk van St. Joseph
Arbeider te Meerssen-West.

t Elisabeth (Betsy) Johanna Bernardina Mur-
kens, 83 jaar, Via Regia 132e, Maastricht. De uit-

vaartdienst vindt plaats op vrijdag 19 augustus om
11.30 uur in de parochiekerk van St. Anna te Maas-
tricht.

tTine Dacier, 89 jaar, weduwe van Louis Mul-
kens, Huize Ave Maria, Geulle. De uitvaart-

dienstvindt plaats op vrijdag 19 augustus om 14.00
uur in de kerk van St. Joseph Arbeider te Meers-
sen-West.
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t Charles Paulissen, 72 jaar, echtgenootvan Eve-
lyn Hendriks, St. Annalaan 19b, Maastricht. Deuitvaartdienst vindt plaats op vrijdag 19 augustus

om 11.00 uur in de kapel van St. Lambertus te
Maastricht.
4- (Enny) Anna Titt, 84 jaar, weduwe van GuusI Coenen, corr.adres: Schippersdreef 49, Maas-
tricht. De uitvaartdienst heeft in besloten familie-
kring plaatsgevonden.

+ Sjef Ummels, 68 jaar, echtgenoot van Thérèse

' Ummels, Papenweg 40, Bunde. De uitvaart-
dienst vindt plaats heden, donderdag 18 augustus
om 11.00 uur in de St. Agneskerk te Bunde.
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Showroommodellen met zéér lichte
beschadiging * OttEReeds vanaf I ■ _I</Oja
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-enKantoormeubelen
Koop niet voordat u bij

I % __éI Van Dooren bent geweest!
I .___■ B Sittard, Handelsstraat 23 "_" 046-514867
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Vr., za. 00.30 uur.
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AANKONDIGING |(
Bij exploit van de dat"
augustus 1994, heb i*
liusXavero Smit, bela*»
deurwaarder der i-^iLtingen te Heerlen, Grtn
Boord 21, kantoorhoujl
de aldaar Groene B°°j£u['
op verzoek van de v~\
tingdienst ParticuliQ.
Ondernemingen
land te Heerlen, in \,
mede domicilie kiezelen kantoorhoudende of
kantoor van mij, belas"1
deurwaarder

BETEKEND
aan LJ. Merrique, ge°°\ ,-
op 17-12-1950, thans zo"
bekende woon- of ver>J.plaats binnen en bi» ,
Nederland, een a^ie^fbetekening aan de 1^:cuteerde van executo^beslag op onroerende s
deren.
Een tweede afschrift]
bijgaand beslag en diH.
ploit kan worden
gen te mijnen kantojü
Heerlen, Groene Boord!
De belastingdeurwaan
belast met de beteken111*

J.X. Smit.
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tLeentje Wolters,
echtgenote van

Wiel Meuwissen, 71
jaar, Tuinstraat 18,
6101 CJ Echt. De
plechtige eucharistie-
viering wordt gehou-
den op zaterdag 20
augustus om 11.00 uur
in de parochiekerk
van de H. Landricus
te Echt.

tLudovicus Jose-
phus Mertens, we-

duwnaar van
Elisabeth Dorothea
Huijskens, 81 jaar,
Stramproy. Corr.
adres: N. Kusters, Wil-
helminastraat 22, 6039
AD Stramproy.

ik wil

"""""«"""""""""■""

"""■""""«"""■"""""

...als
het einde
nadert
Sterven betekent niet altijd
rustig inslapen. U kunt de-
ment worden, in coma raken,
ongeneeslijk ziek worden.
Hetstukje vlak voor de dood
is vaak onzeker. Wat gebeun
er met u> Wat wilt u: Wel-
licht zijn het vragen die u, of
mensen in uw omgeving
bezig houden. Daarom is er
nu een boekje ma de titel
'Tussen leven en dood; over

wilsverklaringen en cutha- 'nasie'. Vraag ha aan en sta
eens stil bij straks. Stuur een

briefkaan naar Postbus 978,
1000 AZ in Amsterdam.

Plak f 1,- extra aan postze-
gels als bijdrage ~p
in dc portokosten.

I
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Méér zomer voor je geld bij de Nissan dealer.
De Nissan Micra Jive. Nü met schuif/kanteldak voor maar 250,- extra. I

finanrp Vfaa3b''de"'ssa"de^^ K' edie'som
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Beek, Jo Crutzen Auto's 8.V., Stationsstraat 115, tel. 046-371727. Kerkrade, Jurgen Autocentrum 8.V., Langheckweg 36, tel. 045-452570. Maasbracht, Auto Van Laar 8.V., Hazenspoor 9 tel 04746-3*s'Maastricht, Autobedrijf André Feyts 8.V., Duitse Poort 15, tel. 043-214175. Melick (Roermond), Garagebedrijf Geelen 8.V., Groenstraat 33, tel. 04752-2021. Sittard, Garage Schoenmakers Sittard &>.Limbrichterweg 78, tel. 046-512814. St. Geertruid, Autobedrijf G. Nelissen Sint Geertruid 8.V., Burg. Wolfsstraat 6, tel. 04408-1201



# Wiebren Veenstra
wint de derde
etappe van de
Ronde van
Nederland.

Foto: ANP

DOOR WIEL VERHEESEN
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we^ naar Limburg is het in de top van
*i Ver l^ Van Nederland-rangschikking dringen geblazen. Het

de Sf tussen de nieuwe lijstaanvoerder Abdoesjaparov en
"j Van S-tWeec^e geklasseerde Bottaro moet zelfs in honderdsten
ibe ,een seconde worden uitgedrukt. De marge tussen de Oez-
i Jel n U de Italiaan bedraagt precies 22/100ste deel van die ene
Ikink °Ven^en v°lëen Knaven, Ekimov, Riis, Yatez en Breu-I _°^ mm<^er dan een halve minuut. Allemaal een gevolg
I la^j individuele tijdrit rond Haaksbergen, waarin de vader-
I .we !? wielersport een opleving heeft meegemaakt middels deeede plaats van TVM-renner Servais Knaven.

Servais Knaven lichtpunt
Abdoesjaparov in oranje leiderstrui naar Limburg Tenniscracks

in Treebeek

—«».._
V _*__ J. V _.-_.—_ _11_1_1. >Je zie* j .

ieiten ".. er nog jeugdmet kwali-_ iier_
1S

t
aldus chef d'equipe Cees

&iav. ' miJ betreft nemen ze
>*t w VolSende week mee naar
<T en» ereldkampioenschap tijdrij-

*an < _lfr,J.teerd met de opmerking
foaoh^ Ploegbaas zei bonds-
*ij nip, eme Knetemann: „Het lijkt1 21nvol om hem alsnog naar

" WIELRENNEN - De Frans-
man Luc Leblanc, vierde in het
eindklassement van de Tour de
France, fietst de komende drie
seizoenen voor een nieuwe Fran-
se ploeg: Le Groupement. Le-
blanc, dit seizoen actief voor
Festina, krijgt gezelschap van de
huidige ploeggenoten Lino en
Vermote.

Christie onverslaanbaar
Engelsman snoert alle critici opnieuw de mond

zege was onbetwist, met eentiende
voorsprong op Drummond.

Christie reageerde uitgelaten. Tel-
kens hebben vooral de Amerika-
nen wel commentaar op hem.
Types als Mitchell, onlangs win-
naar van de Goodwill Games, heb-
ben nogal een grote mond en
roepen denigrerende dingen over
de op Jamaica geboren Christie,
die antwoord met prestaties. „Ik
ben misschien oud, maar nog niet
versleten", zei Christie. „Ik hoop
dat Carl Lewis de wedstrijd op te-
levisie heeft bekeken."

Maria Mutola, wereldkampioene
800 meter uit Mozambique, had
een aanval op het oeroude wereld-
record van Jarmila Kratochvilova
aangekondigd. De Tsjechische
liep in 1983 1.53,28. De talentvolle
Nederlandse Ester Goossens was
aangetrokken als haas. Ze sleepte
Mutola naar een tussentijd halver-
wege van 56,28, ongeveer gelijk
aan die van Kratochvilova des-
tijds. In de laatste ronde kon Mu-
tola het tempo dat haar naar de
legendarische tijd moest voeren
niet volhouden. Ze finishte in
1.55,19, wel ruimschoots beter dan
de snelste vrouw van het seizoen,
de Russin Goerina.

Stella Jongmans, de atlete uit Den
Haag die tijdens het EK aankon-
digde op zoek te gaan naar een
geestelijk adviseur, eindigde ver-
dienstelijk als zesde. De 2.00,68
was de beste prestatie van de door
een blootblad gesponsordeNeder-
landse dit seizoen. Uitstekend was
de winnende tijd van Moses Kip-
tanui uit Kenya op de 3000 stee-
ple. Met 8.08,81 bleef hij ruim zes
seconden boven zijn wereldre-
cord.

mond 10,15, 3. Adeniken 10,22. 200 m
(-1,9 m/sec): 1. Michaël Johnson 20.33, 2.
Effiong 20,46, 3. Williams 20,53. 400 m:
1. Milis 44,93, 2. Watts 45.03, 3. Steve
Lewis 45,12. 800 m: 1.Kipketer 1.46,12,
2. Tanui 1.46,80,3. Kiproch 1.47,22, 1500
m: 1. Nyongabo 3.36,15, 2. Koech
3.37,57, 3. Suleiman 3.37,59. Myl: 1.
Boelkovski 3.55,28, 2. Holman 3.55,50, 3.
Sediki 3.55,67. 110 mh (-0,7 m/sec): 1.
Jackson 13,19, 2. Crear 13,29, 3. McKoy
13.40. 400 m horden: 1. Adkins 47,90, 2.
Matete 47,94, 3. Tverdotsjleb 48,34. 3000
m steeple: 1.Kiptanui 8.08,80 (beste we-
reldseizoenprestatie), 2. Barngetuny
8.16,74, 3. Croghan 8.17,41. Kogelslinge-
ren: 1. Abdoevaljev 83,24 m, 2. Sidoren-
ko 82,02, 3. Astapkovitsj 80,50. Hoog: 1.
Smith 2,28, 2. Hoen 2,25, 3. Fedorkov
2,25.
Vrouwen, 200 m (-1,0 m/sec): 1. Privalo-
va 22,15, 2. Torrenee 22,16, 3. Ottey
22.41. 800 m: 1. Mutola 1.55,19 (beste
wereldseizoenprestatie), 2. Doetsjnova
1.57,87, 3. Djaté 1.58,07. Mijl: 1. Boul-
merka 4.22,09, 2. O'Sullivan 4.23,14, 3.
Rogatsjeva 4.23,88. 100 mh (-1,5 m/sec):
1. Dimitrova 12,61, 2. Graoedin 12,82, 3.
Baumann 12,85. Ver: 1. Kravets 7,09
(-0.8 m/sec), 2. Drechsler ( 7,01 (+0,4 ri-
see), 3. Joyner-Kersee 6,95 (-0,4 m/sec).
Discus: 1. Zvereva 66,58, 2. Wyludda
64,90, 3. Costian 64.68.

"Linford Christie was ook in Zurich niet te verslaan.
Foto: ARCHIEFLD

sportkort

BRUNNSUM - Marcella Mes-
ker, Huub van Boeckel én Kees-
Jan Schuilenburg van het Ten-
nis Tour Pro-team geven zater-
dag een demonstratie in het
complex van Ativu aan de Vesta-
straat in Treebeek. De happe-
ning begint om 12.30 uur en
duurt tot 16.30 uur.

Poolbiljarters
verrassen op WK
MANCHESTER - Het Neder-
lands herenpoolbiljartteam heeft
tijdens het WK in Manchester
voor een sensatie gezorgd. Oran-
jeversloeg vice-wereldkampioen
Australië met 14-13.

MSV Duisburg
test Huistra
DUISBURG - Pieter Huistra, de
laatste vier seizoenen actief by
Glasgow Rangers, heeft gisteren
een testtraining afgelegd bij
MSV Duisburg. De voormalig
Nederlands international maakte
een goede indruk op de techni-
sche stafvan de Bundesligaclub,
aangevoerd door trainer Ewald
Lienen.

Jan Siemerink
telt weer mee
NEW HAVEN - Jan Siemerink
heeft Andre Agassi verslagen in
de tweede ronde van het met
twee miljoen gulden gedoteerde
tennistoernooi in het Ameri-
kaanse New Haven. De Rijns-
burger won de partij tegen de als
vierde geplaatste Amerikaan met
6-3 3-6 6-3.

Volksopstand
in Aken
AKEN - Volksopstand op de Ti-
voli. Boze fans namen gisteren
bezit van de eretribune en be-
dreigden Alemannia-trainer Wil-
fried Hannes, die na afloop dan
ook onder politiebescherming
het speelveld moest verlaten. De
reden: een compleet systeemloos
spelend Aken ging met 1-5 kans-
loos ten onder tegen Paderborn
en staat nu, met twee punten uit
drie duels, voorlaatste in de Re-
gionalliga.

Nederlaag
Blauw Wit
BEEK - Revival/Blauw Wit
speelde gisteren een oefenwed-
strijd tegen de Belgische kam-
pioen Initia Hasselt en verloor
met 20-23 (10-10). Bij Blauw Wit
maakte Raymond Cremers, na
wat regionale omzwervingen,
zijn rentree en debuteerde de
jonge Paul Verjans, die afkom-
stig is van de Sittardia-jeugd.

Tegenvaller
Anderlecht
BRUSSEL - Anderlecht, met af-
stand de favoriet voor het win-
nen van de titel in België, is het
seizoen officieel begonnen met
een tegenvaller. De kampioen
verloor op eigen veld de strijd
om de Super Cup van Club
Brugge. De zege van 3-1 voor de
bekerwinnaar was volledig ver-
diend. Club was voortdurend
dreigender dan Anderlecht en
leidde bij rust al met 2-0.

Gullit scoort
voor Milan
MILAAN - Ruud Gullit heeft
zijn oude en nieuwe werkgever
AC Milan aan de overwinning op
Bayern München geholpen: 1-0.
De Nederlandse oud-internatio-
nal, die afgelopen seizoen bij
Sampdoria bewees nog niet ver-
sleten te zijn, zorgde in de 66e
minuut met het hoofd voor de
treffer.

Ingrid Haringa
zonder medaille
PALERMO - Een wereldtitel
krijg je niet op bestelling. Woor-
den van Ingrid Haringa, drie
weken voor de wereldkampioen-
schappen op de baan gebezigd.
Gisteravond op het ovaal van het
Paolo Bosselino-stadion in Pa-
lermo werden ze tot haar spijt
bewaarheid. De politieagente
werd in de kwartfinales van de
sprint uitgeschakeld. De Russin
Galina Enioekhina versperde de
Nederlandse de weg naar de hal-
ve finales.

pas na bestudering van de fotofi-
nish. Ten koste van Cason. In de
finale, waarin de Amerikaan
Drummond als snelste weg was,
versnelde Christie indrukwek-
kend in de laatste 40 meter. Zijn

Karstens rijdt
lantaarnpaal om
.e_^SBERGEN - Oud-cou-
Sist. er,:)en Karstens maakte
_.o_f_en een slechte beurt bij
Ronr? Sponsor Sportlife van de
HaarrT Van Nederland. De voor-
Nede i

te geldschieter van de
de d ndse etappekoers huur-
drijri6 oud-prof in voor het ron-t'-dri?n Van enkele gasten. De
ó^nde m haaksbergen werd het
kitenc Van de _astenwagen. Kar-
ire Ch! p.arkeerde zijn auto op een
'iama S van de weg teëen een
tal-lo npaal' De wa£en was to-
deerffS ' de Sasten bleven onge-

VandaagnaarLimburg

._t K̂sBERGEN - De vijfdeype i n de Ronde van Neder-
!ïier.eindigt vandaag na 180 kilo-m Venl°- Gestart wordt in
taiie u1?0601' waarna enkele tien-
Sebi ometers op Duits grand-eur. Wordt Sereden- In de
ra.__ Van Nijmegen komt de ka-
Genn Weer in Nederland- Via
.om. P' Venray en Velden

re »kt (<_"°nd 1530 uur Venlo be-
na (i Urbanusweg), alwaar
drje

e eerste finishpassage nog
tt.eteronden van ieder zes kilo-
Aan 1. moeten worden afgelegd.
°»nli.°tmst rond 1630 uur- In het
0^ jf'-'ngsprogramma wordt
eX-rP uur een wedstrijd voor
kil osnners verreden over dertig

Sicilië te sturen. Ten eerste zijn
Breukink en Nijdam reeds aange-
wezen en bovendien staat het regle-
ment niet toe om iemand anders
zoals Knaven, die vóór een bepaal-
de termijn niet is aangemeld, te la-
ten starten. Laten we ons daarom
maar verheugen over het feit dat
een jongerenner zich in de kijker
heeft gereden. Zijn kans komt heus
nog".

Overigens, de prestatie van Servais
Knaven werd voorafgegaan door
een ander Nederlands succes. In de
korte ochtendetappe van Ede naar
Haaksbergen, waarvoor detoen nog
als eerste geklasseerde Rus Kony-
chev niet meer startte wegens
maagklachten, gaf Wiebren Veen-
stra ruim honderd medestrijders
het nakijken. De Fries in Belgische
dienst onderstreepte daarmee zijn
regelmaat. In diverse andere etap-
pewedstrijden reikte hij dit jaaróók
met succes naar de dagprijs. „Vori-
ge week lukte het mij nog in de
Ronde van Groot-Brittanië", aldus
Veenstra.

De rit tegen het horloge over ruim
dertig kilometer leek geruime tijd
een winstpost op te leveren voor
Ekimov. In ieder geval maakte de
Rus uit de ploeg van Jan Raas een
einde aan de illusies van Breukink.
Diens goede bedoelingen om zowel
een greep naar het oranjetricot te
doen alsook een morele opsteker te
vinden met het oog op de wereldti-
telstrijd in deze discipline, kregen
een klap. Niet alleen Ekimov, Kna-
ven en latere winnaar Bottaro ble-
ken sneller. Ook Abdoesjaparov,
Riis en Yates gingen hem vooraf.

„Ik heb", zei Breukink, „in het be-
gin uiteraard last gehad van de re-
gen. De bochten waren daardoor
enigszins glad. Anderzijds kon ik in
de tweede helft voluit doorgaan. Ik
wil de omstandigheden dan ook
niet als excuus gebruiken". De te-
leurstelling was desondanks zicht-
baar. Ook het gezicht van Ekimov
sprak boekdelen.

Servais Knaven had lak aan de
dreun waarop erkende specialisten
waren getrakteerd. „Ik heb toen ik
nog amateur was altijd goed gere-
den in tijdritten", zei de in Zevenaar
woonachtige renner. „Het resultaat
had heel vaak ook tot gevolg dat ik
eindwinnaar werd van deze of gene
etappekoers".

De Ster van Brabant, Teleflex Tour
én Olympia's Ronde van Nederland
waren daarvan vorig jaarnog de be-
wijsstukken. Bij de profs was het
echter even iets anders. „Beroeps-
renners draaien zelfs bergop altijd
nog een grotere versnelling rond
dan amateurs", zei hij. „Toch voelde
ik in de loop van mijn eerste jaarals
prof reeds progressie. De Ronde
van Murcia leverde mij twee keer
de vierde plaats op in de ritten te-
gen de klok. Tijdritten in andere
wedstrijden beëindigde ik steeds
rond de vijftiende plek. Het grote
publiek lag hier misschien niet di-
rect wakker van, maar in het metier
kijkt men daar anders tegenaan".

Of hij als één van de jongere profs
de druk van het moeten presteren
een extra belasting vindt bij gebrek
aan prestaties van de oudere garde?

tweede van het WK, was meteen
uitgeschakeld, als vierde in een
van de series.
Burrell, die zes weken geleden in
Lausanne het wereldrecord op
9,85 bracht, haalde de droomfinale

ZURICH - Linford Christie is de
onbetwiste knaller onder de
sprintkanonnen. Sinds drie jaar
wint de 34-jarige Brit alle belang-
rijke titels. Olympisch kampioen
in 1992, wereldkampioen een jaar
later en de Europese titel in Hel-
sinki vorige week. Gisteren, in de
stromende regen van Zurich, was
hij verreweg de sterkste in de
meest prestigieuze 100 meter van
het jaar, het mini-WK. Weer zagen
de concurrenten uit de Verenigde
Staten en Afrika zijn rugnummer.

Christie sneerde naar de rivalen,
die altijd wel wat op te merken
hebben over hem. „Nummer een",
riep hij toen het publiek zijn naam
scandeerde. „Op het moment dat
alle groten aanwezig waren, was
Christie eerste. Deze wedstrijd
was moeilijker dan die op het
WK."

De belangrijkste jaarlijkse sport-
avond van de stad Zurich verre-
gende. En niet zon beetje ook.
Onweer, stortregens en windvla-
gen verknoeiden het atletiekfeest
van Res Brügger, in ieder geval
waar het om absolute toppresta-
ties ging.

Het koningsnummer, de 100 me-
ter, was aangekondigd als hoogte-
punt. Van de bijna zeven miljoen
gulden startgeld die Brügger en co
van de Zwitserse bank haalden,
ging verhoudingsgewijs het mees-
te naar de snelle jongens. Op Le-
wis na, die zich had afgemeld met
vage klachten, was de gehele we-
reldtop aanwezig. Christie, de
Amerikanen onder wie wereldre-
cordhouder Burrell, de Nigeria-
nen Effiong en Adeniken. Drie
series waren noodzakelijk om een
finale samen te stellen. Cason,

„Niet bepaald", aldus Knaven. „Het
leven van een beroepsrenner is an-
ders toch al zwaar genoeg. Je moet
de jongererenners ook even de tijd
gunnen".

Nelissenen TVM
rond de tafel

sen*^S5ERGEN - Danny Nelis-
8aan n u Dloegleiding van TVM

re
a net wereldkampioenschap

c,°ginp nen om de tafel zitten in een
*en n ee,n c°nflictsituatie op te los-
y°or ï

e Limburger eist van TVMWj s September drie maanden sa-
is gedurende de

Ü__t .®n februari, maart en april

" Ty^j"«betaald omdat hij volgens
W_6e werk niet kon doen van-ren „ "artritmestoornissen. Die wa-
CardjJTgnaleerd door de Stichting
e'd v_.P°rt' die over de gezond-

I SSpan de TVM-renners waakt.
ter- daa

1 uP zijn beurt beweert ech-
-1 6etl' har. °ndersteund door 'ei-

'ets h,__ftSpecialisten, dat hij nooit'cc« gemankeerd.

TVï»i. v°s' de P-r.-manager van
*ty arhp^ern van de zaak is of Dan-
°nges e

hldsgeschikt dan wel arbeids-üie Vra
kt was in die periode. Over

ging aaS buigt de bedrijfsvereni-
straits h *

m°menteel. Zegt men
f»etsp hl-' wel geschikt was om

Middel]rC dan zuHen wij hem on-
Oig [.' IJk uitbetalen. Maar voorlo-gen «?.nen we niets voor hem: !§en j y" zijn al onze verplichtin-
eteke_. .f hem nagekomen, dat

*»ekte ", dus dat hij in die periode
i echterëem. beeft ontvangen. Hij eist

dafl;ln v°Uedige salaris op,
U1 u,

ls geen zaak van TVM. Dat
.°S een 6_ issen in het gesprek

I ken, h
"s duidelijk proberen te ma-

' °ch WpfÜ.el hiJ daar volgens ons
i." ei degelijk van op de hoogte

?P het heeft Sr. ofdkantoor in Hoogeveen
stemd Ponsord irecteur Ad Bos ont-

' dreigemgereageerd op Nelissens
?chakell ent om de rechter in te
et'rd r> Bovendien was hij gepi-

_e renn. ei_het verbale geweld van
! er fat bern als een man zon-■ Arjan Roensnormen kwalificeerde.
( T m;. os' die sinds kort de titula-
'. [>atn en .' V°or ziJn naam mag zetten,

UsS en p IJn vader: „Ik weet dat Ne-
Nar dit" nogal eens wat uitflapt,
Linnen«l SOOrt dingen kun je beteramers houden. Bovendien
!ezegd h

6 mal een gesprek toe-
'j Zo n a 1 begrijp ik niet waarom'aar buiten is getreden".

Juan Gonzalez, 4. Dias, 5. Garcia. Alge-
meen klassement: 1. Mauri 14.43.17, 2.
Alvaro Gonzales 0.07, 3. Edmonds 0.12,
4. Casero 0.26, 5. Saitov 0.27.

Ronde van Limousin. Tweede etappe:
1. Durand 164,5 km in 4.06.03, 2. Rous
0.11, 3. Vandenbroucke, 4. Declerq 1.38,
5. Capelle, 6. Heppner, 7. Thibout, 8.
Brochard, 9. Masdupuy, 10. Vasseur. Al-
gemeen klassement: 1. Heppner 7.59.09,
2. Lebreton, 3. Cornillet, 4. Roux, 5. Ga-
rel, 6. Tessier, 7. Thibout 0.25, 8. Van
Haecke 0.36, 9. Jemison 0.39, 10. Vas-
seur 0.42.

Lissone. Coppa Agostoni. 1. Pelliccioli
205 km in 4.52.30 (41,948 km/uur), 2.
Furlan 0.04, 3. Ghirotto, 4. Faresin, 5.
Della Santa, 6. Elli 0.52, 7. Poelnikov, 8.
Casagrande, 9. Bartoli, 10. Bortolami.

Palermo. Vrouwen, achtervolging, hal-
ve finales: Samohvalova wint van Eick-
hof 2-0, 3.50,026 en 3.52,531; Clignet w.v.
Belluti 2-0, 3.45,686 en 3.54,107. Finale:
Clignet w.v. Samohvalova 2-0, 3.43,399

en 3.50,898.
Sprint, kwartfinales: Enoekhina w.v.
Haringa 2-1, Haringa gediskwalificeerd,
12,046 (Haringa), belles 11,885; Ballan-
ger w.v. Salumae 2-0, 12,549 en 12,184;
Tyler w.v. Wang Van 2-0, 12,349 en
12,459; Grisjina w.v. Dubnicoff 2-0,
12,311 en 12,655. Halve finales: Ballan-
ger-Grisjina, Tyler-Enoekhina.
Mannen, sprint halve finales: Hill wint
van Fiedler 2-1, 10,965 (HiU) en 11,006,
belles 11,173; Nothstein w.v. Hubner
2-1, 11,092 (Hubner) en 11,117, belles
10,932. Finale: Nothstein w.v. Hill 2-0,
10,882en 10,987. Om derde plaats: Hub-
ner w.v. Fiedler 2-0, 11,432 en 11,096.
Om vijfde plaats: Paris w.v. Pokorny ,
Chiappa en Sjelinski 11,145.
Ploegachtervolging 4 km, kwartfinales:
Frankrijk verslaat Denemarken 4.12,946
tegen 4.14,127, Verenigde Staten ver-
slaat Italië 4.15,509 tegen 4.18,447, Duits-
land verslaat Nederland (Van Bon, Pie-
ters, Nijdam, Den Braber) 4.12,532 tegen
4.18,536, Australië verslaat Rusland
4.11,770 tegen 4.18,378. Halve finales:
Duitsland-Frankrijk, Australië-Verenig-
de Staten.

Van Veenendaal 3.46, 70. Veenstra 3.52,
79. Meijs 4.18, 81. Akkermans 4.20, 89.
Arntz 4.47, 100. Hopmans 6.13, 102. Ent-
hoven 6.33, 103. en laatste Van Doninck
6.43. Canzonieri en Biets wegens tijd-
overschrijding uit koers genomen.
Algemeen klassement: 1. Abdoesjapa-
rov 11.32.18, 2. Bottaro, 3. Knaven 0.13,
4. Ekimov 0.17, 5. Riis 0.20, 6. Yates 0.21,
7. Breukink 0.22, 8. Cordes 0.34, 9. Scin-
to 0.42, 10. Voskamp 0.46, 11. Nijboer
0.47, 12. Hincapie 0.52, 13. Heulot ü.56,
14. Bauer 1.00, 15. Schurer 1.01, 19. Ver-
mey 1.22, 20. De Vries 1.25, 22. Den
Bakker 1.26, 23. Nelissen 1.31, 25. Dek-
ker 1.41, 30. Harmeling 1.53, 33. Van
Poppel 1.55, 34. \Koerts 1.57, 36. Eyk
2.06, 37. Van Aert 2.07, 39. Van den Ak-
ker 2.08, 43. Talen 2.13, 51. Rooks 3.10,
60. Mulders 3.34, 63. Van Veenendaal
3.46, 64. Veenstra 3.48, 74. Meijs 4.15. 76.
Akkermans 4.20, 83. Arntz 4.47, 94. Hop-
mans 6.13, 96. Enthoven 6.33, 103. en
laatste Minali 12.06.

Ronde vin Castille en Leon. Vierde
etappe: 1. Saitov 4.48.18, 2. Colonna, 3.

WIELRENNEN
Konde van Nederland. Derde etappe,
Ede-Haaksbergen: 1. Veenstra 101 km
in 2.24.47, 2. Abdoesjaparov, 3. Nelissen,'
4. Martinello, 5. Fidanza, 6. Baldato, 7.
Koerts, 8. Teutenberg, 9. Harmeling, 10.
Steels, 11. Zabel, 12. Van Brabant, 13.
Gorini, 14. Akkermans, 15. Feys, 16.
Hopmans, 18. Knaven, 19. Nelissen, 20.
Van Poppel, 22. Mulders, 23. Nijboer,
25. Dekker, 30. Schurer, 32. Rooks, 38.
Cordes, 40. Breukink, 45. Van den Ak-
ker, 47. Voskamp, 53. De Vries, 73. Van
Aert, 74. Den Bakker, 84. Vermey, 87.
Van Veenendaal, 90. Eyk, 91. Meijs, 97.
Enthoven, 101. Talen, 105. en laatste
Willems 2.08. Niet gestart: Konisjev,
Holm.
Vierde etappe, individuele tijdrit: 1.
Bottaro 30,8 km in 37.45 (gem. snelheid:
48,953 km/u), 2. Knaven 0.15, 3. Ekimov
0.17, 4. Abdoesjaparov 0.18, 5. Riis 0.20,
6. Yates 0.21, 7. Breukink 0.22, 8. Fina
0.34, 9. Cordes, 10. Voskamp 0.46, 11.
Nijboer 0.47, 12. Hincapie 0.56, 13. Heu-
lot, 14. Bauer 1.00, 15. Schurer 1.01, 21.
Vermey 1.22, 22. De Vries 1.25, 24. Den
Bakker 1.26, 25. Nelissen 1.31, 27. Dek-
ker 1.42, 32. Harmeling 1.53, 36. Koerts
1.57, 37. Van Poppel 1.58, 39. Eyk 2.06,
40. Van Aert 2.07, 42. Van den Akker
2.08, 46. Talen 2.21, 55. Rooks 3.10, 67.

ATLETIEK
Zurich. Grand Prix: Mannen. 100 m
(-1,4 m/sec): 1. Christie 10,05, 2. Drum-
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Roda JC stapt naar rechter om vergunning af te dwingen

Werkverbod voor Iwan

David Hofman
heeft drie
sets nodig

" Eddy Achterberg
(rechts) neemt
vanafgisteren de
positie in naast
hoofdtrainer
Huub Stevens.

Foto: DRIES LINSSEN

Levenslans voor nieuwe assistent-coach van Roda JC

Kees Rijvers 'koppelt'
Achterberg aan Stevens

" Tomec Iwan mag het Roda-shirt vooralsnog niet dragen. Foto: DRIES LINSSEN

DOOR FRED SOCHACKI

KERKRADE - De in
principe levenslange ver-
bintenis tussen Roda JC
en Eddy Achterberg is gis-
teren officieel ingegaan
met een contract dat zes
jaar geldt. „De bedoeling
is echter," aldus voorzitter
Theo Pickée, „dat Eddy
Achterberg veel langer
aan de club verbonden
blijft dan de nu overeenge-
komen termijn tot het jaar
2000." Met de aanstelling
van de man die zeventien
voetbaljaren bij FC Twen-
te sleet, is de Kerkraadse
club aan het einde van een
heuse speurtocht geko-
men. Een lange rij namen
van onder anderen Tiny
Ruys, Dick Voorn, Michel
Mommertz, Jimmy Cal-
derwood, Jan Poortvliet,
René Notten en Wim
Vrösch passeerde de re-
vue, alvorens Roda JC de
vacature-Versluijs had op-
gevuld.

Op het moment dat alle contacten
in Nederland uitgeput leken en
Huub Stevens zich al verzoend
had met het eenzame stekkie
naast de dug-out, kwam het ver-
lossendetelefoontje. Nota bene uit
Frankrijk, van oud-bondscoach
Kees Rijvers. Achterberg: „Rijvers,
en ik hebben vanuit die Twente-
periode nog steeds een perfect
contact. We bellen vaak wekelijks.
En ik weet ook dat Huub Stevens
een dergelijk contact met hem
heeft. Rijvers wist van mijn drang
om FC Twente te verlaten en van
Roda's noodzaak een assistent
voor Stevens te vinden. Onze peet-
vader combineerde het een met
het ander en nu ben ik hier."

Meubelstuk
Eddy Achterberg, meubelstuk in
Het Diekmanstadion, zat niet
meer lekker in zijn vel sinds de
wisseling Issy ten Donkelaar voor
Rob Baan. „Ik had een prima sala-
ris maar mocht slechts halve da-
gen werken met het tweede elf-
tal," geeft Achterberg de proble-
matiek aan. In Kerkrade kan hij
wat dat werk betreft in elk geval
zhn hart ophalen.

„Hij wordt de man waar alle lijnen
samenlopen. Het boegbeeld van
de club en degene dievoor de con-
tinuïteit dient zorg te dragen. Als
een hoofdtrainer vertrekt en er
een nieuwewordt aangesteld, mag
het technisch concept niet meteen
overhoop liggen. Achterberg is
een enorm belangrijke spil in de
organisatie. En dat wij het volste
vertrouwen hebben in de persoon
Achterberg en zijn functioneren,
wordt bevestigd door deze langdu-
rige verbintenis," aldus Pickée.

De 47-jarige Achterberg, vader
van twee dochters, zal zich zo snel
mogelijk in de buurt van de club
vestigen en zijn werkzaamheden
bij Roda JC met onmiddellijke in-
gang starten.
Collega Huub Stevens toonde zich
eveneens verheugd over de invul-
ling van de vacature. Beiden ken-
den elkaar reeds van de cursus
coach betaald voetbal. Stevens:
„Roda heeft een assistent van for-
maat aangesteld en ik ben blij dat
H. Wncrf-1 nu __._r H. \ct*r\t ie "

Donderdag 18 augustus 1994 # 16
sport

oefenvoetbal
Polen-Wit-Rusland
Zweden-Litouwen
Israël-Kroatië
Denemarken-Finland

VKC '89-Voerendaal
Abdissenbosch-Sylvia
Lindenheuvel-Minor
Vaesrade-Adveo
Heer-RKONS
Quick '08-GSV '28
Sittard-FortunaSittard 2
Almania-Haslou
Stevensweert-Caesar
RVU-Eijsden
RKBFC-Standaard
RKVCL-RKASV

Kampioenschap van Brunssum:
Finale: >|
RKBSV-SV Treebeek
SVTreebeek wns
3e en 4e plaats: jj
Schuttersveld-Langeberg

VANDAAG „,
SVN-Kolonia 19-X
Groene Ster-Limburgia 19.J"
Kakertse Boys-Waubachse Boys

Rimburg-Kolonia 2 l9?ü_J
RFC-Rios'3l ?9-3ü

sport kort

" VOETBAL - Ajax eindig*
als tweede in het toernooi van
Spaanse club Tenerife. De .
sterdammers speelden tweem
met 1-1 gelijk, tegen de organ' j
rende club en Deportivo. k'
winnaar was Deportivo, dat
2-0 van Tenerife won.

" WIELRENNEN - Bon^coach Piet Hoekstra heeft v
Tolhoek uit Giessen aangeWeZ^
als vervanger van JürgenGüs'^voor de WK-wegwedstrijd

_
de amateurs, volgende * a
dinsdag op Sicilië. Gilsing "L
maandagavond bij een val w
sleutelbeen.

" VOETBAL - De finan^zorgen van FC Den Bosch «,
iets verlicht. De club heeft.y
VKS Asbestsanering een sh' ,
ponsor gevonden die 175.000g
den op tafel legt. DaarnaaS^,
René Nijhuis voor 100.000 »
den aan TOP verhuurd.

" VOETBAL - Het tweede &.
tal van MVV verloor de uit^strijd voor de beloftencompe%
tegen Charleroi met 2-1. Uit &

vrije trap scoorde Léon ReU
ders de Maastrichtse treffer-

" VOETBAL - Dordrecht *?
als kampioen van de eerste d'
sic gepromoveerd naar de h° _.
ste klasse, heeft de Deense d°^man Benny Gall voor twee s .
zoenen aangetrokken. De 23-J j,
ge Gall is afkomstig van HefI ,e
ge, dat uitkomt in de eef
divisie.

sport in cijfers
TENNIS
Indianapolis. Mannen, 2 miljoen £~
den. Eerste ronde: Costa-Furlan o-1 -j.
Karbacher-Javier Sanchez 2-6
Wilander-Zoecke 6-3 6-3, Woodl<"-..
Ullyett 6-3 6-3, Rusedski-Knowle*■ ,e
3-6 7-5, Steven-McGuire 6-1 7-6. Wfe.ronde: Bruguera-Masur 7-6 6-0, ut
retja-Courier 1-6 6-4 6-3, Ferreira-u[

_*.
6-1 6-3, Reneberg-Pioline 6-2 6-2,
Volkov 2-6 6-3 6-2.

New Haven. Mannen, 2 miljoen gu g.2.
Eerste ronde: Gilbert-Tarango 6"Sf_r
Vacek-Carlssen 2-6 7-6 7-6, O'Brien-^,
get 3-6 6-3 7-6, Apell-Palmer 7-b
Björkman-Jensen 6-2 6-4, McE.%.-
Lareau 6-3 7-5. Tweede ronde: s'k0vrink-Agassi 6-3 3-6 6-3, Kafeln"V|.
Weiss 7-6 6-1, Smith-Ruah 7°
Black-Gilbert 6-3 6-0.

Montreal. Vrouwen, 1,5 miljoen gu' j.l.
Eerste ronde: Tauziat-Ferrando
Likhovtseva-Helgelson 3-6 6-1 6-2, je:
sner-McGrath 6-2 6-2. Tweede ro!^-
Sanchez-Carlsson 6-4 6-2, Sabatm1' va
tud 6-1 6-3, Basuki-Magdalena Mflïy
6-4 2-6 6-3, Sawamatsu-Stafford 6-*
6-3, Reinach-Graham 3-6 6-2 6-4.

pc
Brunssum. A-B-C-toernooi: HEA ,civ
Lange-Van de Broek 6-3, 6-4; Boe» „
Strik 1-6, 1-6; Van Oppen-Hendri". f,
6-2, 6-3; Beekman-Van Assende»1 6J;
2-6;Van Dommelen-Hardeman I'2'jjp
Meijers-Panday 6-7, 6-3, 6-0; *eu „
Molier 2-6, 2-6; Rombauts-Bouvv^.s;
6-1, 6-1; Ten Have-Boekema 0-6, 6"^0U
Hofman-Hooijmaijers 7-6, 6-7, 6-4: « .
ters-Bok 6-7, 2-6; DEA: Beltgens-Ba,4.«;
5-7, 6-3, 6-1; Wouters-Vioen l-6' civ
Krutko-Schutrops 6-4, 6-0; Bon' _.
Schevernels 2-6, 6-2, 3-6; HEB1: " r
horst-Bachman 6-2, 6-2; Van Dom^n
len-Beekman 5-1 opg. Beekm-; *._e\-
Oppen-Cauberg 7-6, 6-3; DEB1: V
man-Steenhauer 6-1, 4-6, 2-6; SSap'mpr
Krutko 2-6, 0-6; Beltgens-Steenn<13;
6-2, 6-1; HEB2: Drentje-Ferfer 6-1. 7..;Van Vlijmen-Stoffens 3-6, 6-1.. „,.-
Dirkx-Van Erp 6-0, 7-5; Krijnt)e \j
Smeets 6-1, 7-6; DEB2: Damen-^f' s.
6-4, 7-6; Janssen-Pubben 6-0, 6-2; n'.^rsen-Dullens 3-6, 6-1, 6-3; Dewitte- lvg.i;
6-4, 6-2; Snüders-Dupuis 6-3, 3-6- t
Bodeutsch-Nagelhout 6-1, 6-4; Cj^-tti-
veld-Zimmerman 6-2, 6-1; HECI: W" ~Diel 6-1, 6-3; Vandenbergh-Metse'j;
kers 6-0, 6-1; Sikkink-Eshuis 6-J te j.
Oonk-Martens 4-1 opg; Nievels'
Maessen 6-3, 3-6, 7-6; DECI: Jans*ujS
Demandt 7-5, 6-4; Isenborghs-Dl^.
6-1, 6-2; Lindemans-Nagelhout 6-2. °

sport op tv
VANDAAG
05.45-06.00 Dld 1: Morgenmagazine-
-13.07-14.35 Ned 1: Studio Sport.
18.39-18.47 Ned 2: Sportjournaal.
22.15-22.30 Ned 3: Sportjournaal.
22.30-22.55 BRT 1: Sport. „ (V
23.15-23.30 Dld 2: WK wielrennen °P
baan.

sportprijsvragen
Lucky i
1-2-3-4-5-15-17-19-22-23-24-28-33-42-4'
54-60-62-71-74. f
Duitse lotto. Trekking -^K'3-11-12-21-28-48. Reservegetal: 40. V

M\.
king B: 1-3-34-37-41-47. Reserve/.,
15. Spel '77: 1231404. Super 6: 5086^"

Van onze verslaggever

KERKRADE - Het optimis-
me van Roda JC omtrent de
tewerkstelling van Tomec
Iwan, kreeg gisteren een for-
se knauw toen de fax van het
ministerie van sociale zaken
op het bureau van directeur
Serve Kuijer dwarrelde. De
aanvraag voor de tewerkstel-
lingsvergunning was afgewe-
zen. Met andere woorden,
Tomec Iwan mag niet als
profspeler in Nederland ac-
tief zijn. Tegen dit besluit zal
de Kerkraadse eredivisionist
juridische stappen onderne-
men, maakte de clubleiding
gisteren bekend.

Binnen de gelederen van de club
ergert men zich vooral aan de wij-
ze waarop Stichting Arbeidsza-

ken, het adviesorgaan van het
ministerie, met de 'zaak-Iwan' is
omgesprongen. Alle Roda-argu-
menten zijn kennelijk van tafel
geveegd, terwijl in vergelijkbare
aanvragen door de grote eredivi-
sieclubs, wel positief is geadvi-
seerd. In navolging van MVV, dat
in kort geding via de rechter een
werkvergunning voor de Nige-
riaanse spits Balarabe kreeg, heeft
Roda JC de zaak inmiddels aan-
hangig gemaakt.

De Poolse jeugdinternational zal
in elk geval de bekerwedstrijd bij
Fortuna Sittard (morgenavond 20
uur) moeten missen. In de voor-
laatste training voor dat treffen
maakte de begaafde technicus al
geen deel meer uit van de Roda-
aanval, die trainde tegen de verde-
diging. Iwan fungeerde als ballen-
jongen achter het doel van Ruud
Hesp.

„Doodzonde," vond coach Huub
Stevens de omstandigheid voor
zyn middenvelder en Roda JC.

„Het heeft geen enkelezin hem nu
nog bij de voorbereiding te be-
trekken. We moeten verder zonder
hem. Zeker komende week. Dan
zien we wel hoe de rechter over
deze situatie denkt. Tot zo lang
laat ik Tomec met het tweede elf-
tal spelen, zodat hij toch zijn wed-
strijdritme blijft vasthouden."

Tomec Iwan begrijpt niets van.
wat er allemaal rond zijn persoon
gebeurt. „Ik heb twee maanden in
spanning op toestemming ge-
wacht. In die periode hebben mijn
vrouw en ik ons reeds aardig inge-
burgerd in Eij gelshoven en bij
Roda JC. We hebben het hier naar
onze zin en voelen er niets voor
weer naar elders te verhuizen om
bij weer een nieuwe club onderge-
bracht te worden. Misschien dat
de rechtzaak alles tot een goed
einde brengt. We wachten maar
weer verder af. De zaak-Balarabe
geeft hoop. Hij heeft wel een ver-
gunning gekregen, terwijl hij niet
eens een basisplaats in de MVV-
aanval zou hebben."

Van onze correspondent

BRUNSSUM - De regen was
gisteren bij de start van het
Brunssumtoernooi spelbreker.
Wedstrijdleider Albert Geenen
en zijn team lieten de partijen
gedeeltelijk tussen de buien
door op het park en gedeeltelijk
in de Zuidlimburgse tennishal-
len spelen. In de eerste ronde
waren er verschillende overwin-
ningen voor Limburgse tennis-
sers.
De zevende geplaatste David
Hofman had drie lange sets no-
dig om Pascal Hooijmaijers te
verslaan (7-6, 6-7, 6-4). Opvallen-
de was de gemakkelijke 6-2, 6-2
zege die Rob van Oppen behaal-
de op de beschermde speler
Edwin Hendriksen. Peter van
Dommelen had amper meer
moeite met Dennis Hardeman:
7-5, 6-2.
In het Klaas Breman-toernooi in
het Noordhollandse Bergen
heeft Ramon Lacroix in de eer-
ste ronde een overwinning ge-
boekt. Hij won met 6-3, 6-3 van
Bart Meijer. Het was de eerste
partij van Lacroix na een zware
knieblessure. Ook Rogier Was-
sen heeft de tweede ronde be-
reikt. Hij had geen problemen
met Robin Verbeet (6-4, 6-3).

In de tweede ronde vande kwali-
ficatie voor het 25.000 dollar-
toernooi in het Amerikaanse
Fayetteville is de als tweede ge-
plaatste Anique Snijders uitge-
schakeld. De Amerikaanse
Laxmi Poruri wist Snijders vol-
ledig uit haar spelte krijgen door
een heel zacht spelletje te spelen,
zoals twee weken geleden in
Weert Sandra van der Aa deed.
Snijders probeerde het spelletje
mee te spelen hetgeen haar niet
lukte. Ze verloor met 7-6, 6-2.

Désirée Ockers
naar Victoria

HOENSBROEK - Désirée Oc-
kers kan komend seizoen toch
uitkomen voor BC Victoria. On-
danks protest van haar vorige
vereniging, het Roermondse
Boonen BC, besloot de Bonds;
Kommissie Wedstrijdwezen
(BKW) recentelijk dat de bad-
mintonster toch overschrijving
krngt naar de Hoensbroekse
overgangsklasser.

Boonen BC weigerde de mede-
Werking bij het vertrek van Oc-
kers, omdat zij aanvankelijk had
toegezegd in Roermond te blij-
ven spelen. „Op het einde van
vorig seizoen zijn bijna alle he-
ren van de hoofdmacht gestopt
of vertrokken. Sylvia Franssen
en Désirée Ockers zeiden echter
beiden te zullen blijven, wat er
ook gebeurde. We hebben er
daarna alles aan gedaan heren te
krijgen om toch nog met het eer-
ste team in de overgangsklasse
te kunnen blijven. Helaas is dat
niet gelukt, waarop we besloten
het eerste team terug te trekken.
Vervolgens heeft Désirée zich
bedacht en wilde ze alsnog ver-
trekken, nadat ze zonder mede-
weten van het bestuur door Vic-
toria was benaderd. Dat was niet
volgens de afspraken. Daarom
hebben we geprotesteerd tegen
haar vertrek, na 1 april," aldus
Chris Elshout, bestuurslid van
Boonen/BCR.

Bij Victoria is men een andere
mening toegedaan. „Wat betreft
Désirée Ockers was er zowel bij
haar als bij ons interesse. De
BKW verleende haar de dispen-
satie omdat Boonen pas na 1
april, de uiterste overschrijvings-
datum, het eerste team terug-
trok. Daardoor ontstond een
nieuwe situatie en kon Roer-
mond zich niet beroepen op de 1
april-regeling. Daarom is het ook
logisch dat de bond haar de toe-
stemming gaf," meent Victoria-
trainer Franz-Josef Breuer.

Kleine clubs zijn wantoestanden en oplichting beu

Oproer in Italië
Van onze correspondent

MILAAN - Het Italiaanse voetbal
is zijn zilveren WK-avontuur al ver-
geten. De trotse officials van de
bond en de topclubs staan in de
vuurlinie van een achterhoedege-
vecht, dat een paleisrevolutie kan
uitlokken. Zelfs bondsvoorzitter
Matarrese, die over vier jaarJoao
Havelange als voorzitter van de Fifa
wil opvolgen, is zijn leven niet meer
zeker door het oproer uit de provin-
cie, terwijl enkele gerenommeerde
clubs, zoals Inter Milaan, op hun
grondvesten schudden.
De aanstichter van het vuur is ene
Francesco Farina, die enkele weken
geleden uit protest opstapte als
voorzitter van de provincieclub Mo-

dena. Hij is het zat dat zijn club in
juniuit de tweede klasse degradeer-
de, terwijl tegenstanders die allefis-
cale verplichtingen aan hun laars
lappen, zich wel handhaafden.
Modena is volgens Farina een van
de slechts drie clubs in de Serie A-
en B die er in het afgelopen seizoen
eenkeurige boekhouding op nahiel-
den, waarbij ook aan de fiscale af-
drachten is voldaan. „De meeste
clubs kochten spelers met geld dat
ze aan de fiscus moesten betalen,
terwijl wij juist spelers verkochten
om aan die verplichtingen te vol-
doen. Daardoor werd ons team
zwakker en uiteindelijk is dat ons
fataal geworden."
Farina schakelt een onderzoeks-
rechter in om na te gaan hoeveel

clubs zich werkelijk aan de regels
houden en klaagt Matarrese aan we-
gens het oogluikend toestaan van
wantoestanden. „Het voetbal moet
worden bevrijd van die man, die de
grote clubs niet durft aan te pak-
ken."

Sinds enige tijd worden elk jaar en-
kele clubs uit de lagere divisies naar
de amateurs teruggezet. Er zijn
twee kwesties die dezezomer in het
oog springen. Zo verdween Pisa, de
oude club van Wim Kieft en Mario
Been, uit het betaald voetbal omdat
de club opeens een gigantische be-
lastingschuld had.

„Alsof de schulden in één jaarzijn
ontstaan. ledereen weet dat Pisa in
de jaren dat het in de Serie A speel-

Van onze sportredactie

ALKMAAR - Het be-
stuur van AZ heeft Piet'
Schrijvers opgedragen
zijn opstelling aan te
passen. Voorzitter en
hoofdsponsor Dirk
Scheringa van de ambi-
tieuze eerste divisieclub
heeft zijn trainer ver-
teld dat aankoop Rini
Coolen voortaan als li-
bero speelt. De ex-inter-
national heeft geen
moment overwogen op
te stappen na deze op-
merkelijke dienstop-.
dracht. Hij wenst de

Voorzitter van AZ
bepaalt opstelling

komende weken echter
niet op de resultaten
van het elftal te worden
aangesproken.

Piet Schrijvers leeft al
wekenlang op gespan-
nen voet met Theo
Vonk, sinds dit seizoen
technisch manager van
de club. De trainer mag
weliswaar - volgens het

contract - de opstelling
bepalen, maar Vonk
koopt de spelers. Zo
kocht de technisch ma-
nager Rini Coolen van
Heracles, bedoeld als
leider en libero van de
club.

Schrijvers zegt in Van
Ophuizen al de aange-
wezen 'baas' van het

elftal te hebben, en zet-
te Coolen in de voorbe-
reiding 'ergens' weg op
het middenveld. Het
conflict werd verder
aangescherpt, toen
Vonk sterk werd.afge-
raden het trainings-
kamp in Gelderland te
bezoeken. Schrijvers
hield 'voor iedereen' de
deur dicht. De onder-
handelingen met Mark
Verkuyl waren voor de
trainer de druppel.
Schrijvers wildede rou-
tinier van AA Gent he-
lemaal niet en dreigde
hem zelfs op de bank te
zetten.

de, op te grote voet leefde. De bond
liet het allemaal maar toe en nu het
nog maar een klein clubje is, wordt
het uit de strijd genomen. Zo is het
voetbal in Pisa in één klap kapot.
Het is te zot om waar te zijn," aldus
Farina.

Een ander geval is de Zuiditaliaanse
club Cosenza, dat met valse papie-
ren aantoonde dat op tijd aan alle
verplichtingen was voldaan. Toen
de bond de inschrijving weigerde
wegens twijfels aan de echtheid van
de documenten, kwam de gemeente
de volgende ochtend spontaan met
een paar miljoen gulden over de
brug. In plaats dat Cosenza voor de-
ze wandaad wordt bestraft, mag de
ploeg straks aftrappen in de tweede
klasse.
„Een voorbeeld van pure oplich-
ting. Maar ja, Cosenza handhaaft
zich en mijn ploeg degradeert. Ik
wil dat derechter hier een uitspraak
over doet, want dit riekt naar
smeergeld," zegt Farina, die om de-
ze reden als voorzitter van Modena
aftrad om als eerzame burger de
bond voor de rechtbank te dagen.

Dit achterhoedegevecht kan ernsti-
ge gevolgen hebben. Matarrese
moet wellicht wegens de grote poli-
tieke druk aftreden, terwijl enkele
topclubs (Napoli, Inter, Genoa en
AS Roma) waarschijnlijk niet kun-
nen voldoen aan de fiscale schulden
en zodoende het risico lopen om
een paar klassen terug te worden
gezet dan wel spelers moetenverko-
pen.

Matarrese verdedigt zich met de be-
wering dat de bond alles onder con-
trole heeft. Premier Berluseoni
houdt zich voorlopig op de vlakte in
deze zaak, terwijl de voormalige
communisten ultra-rechts om steun
hebben gevraagd om het christen-
democratische bolwerk, dat de
voetbalbond sinds oudsher is, om--
ver te werpen.
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.Een scheidsrechter is een topsporter."
Punt uit, kordaat. Er is alles mee ge-
zegd. Eigenlijk 'hoeft dat hele verhaal
voor de voetbalkrant niet. Buiten de lij-
nen krijg je hem hooguit na gedegen
speurwerk te pakken. Hij heeft met de
vrouw afgesproken dat ze 'het strikt ge-
scheiden houden', zeker na de gezins-
uitbreiding. Geheim nummer. Alweer
dus zon droogkloot, want dat zijn refe-
rees. Wat neutrale, duffe figuren,
doodsbenauwdvoor aantasting van hun
status van diplomatieke onschendbaar-
heid.

Hugo trekt meteen de rode kaart.
Ooit, toen hij nog maar een fluitje van
een cent was, sloeg een grensrechter
hem in een amateurwedstrijd met de
vlag op de kop. Bewusteloos, maar de
week erna ben ik weer gegaan. Het
overwinnen van de druk - hij vermijdt
het woord angst - 'is een persoonsei-
gen kwaliteit die ook de kampioen ken-
merkt. Anky van Grunsven met Olym-
pic Bonfire de arena in, de manier
waarop zij de spanning verwerkt. Dat
herkent hij.
Het is de zoveelste herhaling van een
tropische dag, maar Hugo doet ijskoud
de Coopertest. Hij heeft de conditie van
een marathonduif en fluit als een nach-
tegaal. Zeven jaareerste en eredivisie,
'niet als de mislukte echtgenoot, maar
vanuit de liefde voor het spel. Tweeënt-
wintig gasten 'leuk laten voetballen,
omgaan met de elementen. Streelt het
ego.

'Hondeloer op afroep.
Gezellige hobby, boeman met brede
rug. Je bent ijdel genoeg om daar" - in
de striptease van het strafschopgebied
- „te lopen. Dan moet je ook de conse-
quenties aanvaarden." De dreigemen-
ten van de supporters die je weten te
vinden. „Ik was 's avonds op bezoek bij

zich bevindt, speelt een enorme rol
Ook op het hoogste platform.

Afgezien van het kleurige tenue htf
het WK nauwelijks iets verfrissends W*
gevoegd aan het fletse imago.
De scheidsrechter protesteert. „Er 'clean gespeeld in Amerika. Ik hoop &
die trend doorzet. De jongen die 9aa
voetballen, komt weer aan voetbad
toe." Vandaag evalueren de referees'
Zeist de Fifa-aanpak tijdens de Won"'
cup '94. Aan de orde zijn de aansch#'
ping van de spelregels, het streng "*straffen van de tackle van achteren, f*
nauwkeurig bijtellen van verloren gega
ne tijd en het buiten het veld behang
len van de geblesseerde speler. „Da
zien we straks allemaal terug in "competitie."

Het accent ligt onverkort op het geha".
nes met het fenomeen buitenspel -'feite is er niets nieuws. Het gaat om h*
begrip strafbaar buitenspel, de pos*
van de man die de bal ontvangt. M<#
je nog buitenspel geven aan de aanv*j
ler die niet direct betrokken is bij *actie? Voorheen koos iedere sche»5'
rechter de veilige weg." Moet jerW
Luijten sowieso niet mee aankome11
Geen erwt, maar pit in defluit.

Frans Houben na de wedstrijd PSV-
Ajax waarin Jan Wouters hem de bal uit
de handen sloeg. Telefoon rood-
gloeiend. Ik heb me toen heilig voorge-
nomen: dét wil ik niet meemaken."
Vandaar het geheime nummer. Zelfbe-
scherming.

Hij is de vierde loot aan de stamboom
van de zuidelijke apostelen van de spel-
regels. Leo Hom, Theo Boosten, Frans
Houben, Hugo Luijten. Merkwaardig -
met alle respect - dat de provincie per
generatie slechts één topfluiter voort-
brengt op een nationaal totaal van vijf-
endertig.

Limburg hinderlijkbuitenspel.
Teruggefloten door de Hollandse clan.
„Een hot item... De goeden worden ge-
kozen op basis van kwaliteit." Schoor-
voetend: „Het is misschien de gemak-
zucht van de Limburgers." Niet ieder-
een voelt debehoefte om zich te profile-
ren. .Weten hoe de wereld in elkaar zit.
Als jein Eindhoven de directie van Phi-
lips tegenkomt of Leo Hom bij Ajax,
moet je natuurlijk wel weten wat je
zegt."

Ook in het prentenkabinet weet hij van
wanten. Jn het begin was ik erg conse-
quent. Dat heeft me wel eens parten
gespeeld. Als ik naar het aantal gele
kaarten kijk, ben ik toch niet sneller dan
John Blankenstein of Gerard Jol. Het
gemiddelde in de Bundesliga is vier per
wedstrijd. Dan zit ik met drieëneenhalf
toch niet slecht."

Steile carrière, diagonaalnaar het doel.
Van Struchter Boys naar de Uefacup.
Behoedzaam: „De eerste keer in het
PSV-stadion is indrukwekkend, maar
vervolgens ben je geconcentreerd be-
zig." Met de billen bloot voor de tv-
camera's. „De impact van de televisie is

" Europacup in de peiling. Hugo Luijten. Foto: ermindo armino

groot, iedereen ziet hoe je hebt gepres-
teerd. Je groeit er in mee."

Via de fluit in één adem hoorbaar ma-
ken wat het flitsende oog aan onregel-
matigheden ontdekt. De ontwikkeling
van die gave ziet hij als 'een bevesti-
ging van een aantal persoonlijke kwali-
teiten. Tweeëntwintig van de vieren-
twintig wedstrijden 'goed tot erg goed
fluiten geeft een kick. Een resultaat
neerzetten op termijn. „Het school-
meestertje dat niet kan voetballen en

daarom maar arbiter wordt, is een ver-
tekend beeld." Verleden tijd.

Toch is er een opvallende link met het
onderwijs.
Een kwart van het snerpend Fifa-korps
bij het wereldkampioenschap werd ge-
vormd door leraren. Hugo Luijten is
docent geschiedenis en aardrijkskunde,
Eurocollege in Maastricht. „In het dage-
lijks leven ben ik niet zon beslisser,
maar het anticiperen, corrigeren en rea-

geren tijdens de lessen zijn goed verge-
lijkbaar met wat de scheidsrechter op
het veld doet." De computer heeft dat
haarfijn aangetoond.

Hij voetbalde bij Caesar en leverde op
zijn achttiende de bal in voor de fluit.
Meer toevallig dan bewust. „Je haalt je
toch wat op je hals, maar daar denk je
niet aan, de rotzooi die er bij komt kij-
ken. Zo vergaat het de meesten. Op het
fietsje naar Sweikhuizen 5, omdat het
een verschrikkelijk mooie sport is."

Daarna de amateurs, de hoofdklasse
en 'als je eenmaal de keuze hebt ge-
maakt' het betaald voetbal.

Voor Luijten een haast automatische
stap. „Dat is ook niet lastig. Ik word ge-
motiveerd omdat ik tot de dertig besten
van het land hoor. Knap is vijfentwintig
jaar fluiten in de Afdeling." Het hoofd
bieden aan agressie, petje af voor die
mensen. „Limburg komt elke week drie-
honderd arbiters te kort. Logisch. Het
negatieve waarin het woordje gezag

Remy Reynierse en de doe-het-zelvers
door

HARRY
MURÉ

Terug naar de natuur
zuivere trap prefereert jeugdbena^
Reynierse de sprong van het trapsge^'rVVV, hoe bestaat het.

Doelman John Roox, al vier keer gepromoveerd en driemaal
gedegradeerd.
Voetbal in Venlo, net een schuiftrompet.
Zal de komende jarenook wel geen einde aan komen. „Moet
jeniet raar van opkijken." (Remy Reynierse).
Binnenkort voor de honderdste keer terug naar de eredivisie.
„Het lot van de club."
Geen Nol Hendriks, geen elftal. „De supporters hebben er
mee leren leven." Met het perpetuum mobile van het quasi
betaald voetbal.
De Koel, om een complex van te krijgen.

De Koel, schieten en schutteren. Va" j

promotie in de puree. „Altijd zo ge*B^
Venlo accepteert het. Op zich bestknaPv
het niet escaleert. Nooit heibel in de ie^.De regelmaat van VVV zit 'cm in he* "
schommel.
Het is de charme van het clubje. Stug Y^.
houden aan drie spitsen, tegen de ver%
king in, net als Dick Advocaat in 0r,a,0.
Op naar de nacompetitie. „Je bent als
ner toch maar een jojo in het spel me \
balletje. Door winnen of verliezen heb i*"
nooit laten leiden, ook niet als voetbal
Remy Reynierse, pendelaar met vast *

VVV

rière werd hij jeugdcoördinator voor onbe
paalde tijd. „Het is mijn toekomst."

Remy Reynierse, geblokt figuur in korte
broek, heeft een heel ander idee-fixe.
Schroeiend windje, Orlando-temperatuur.
De nieuwe trainer ruimt na het partijtje van
de rode hesjes tegen de steunkleur blauw
zelf de pylonen op. Wegmarkering binnen
de witte lijnen. Hij schuift de oranje hoeden
in elkaar en torst het stapeltje naar het ma-
teriaalgebouw. Of het straks ook allemaal
zo gladjes past?

VVV, doorgangshuis voor oefenmeesters.
Vergoossen, Reker. Trainerscarrousel, Van
Veen, Hulshuizen, Rayer, Korver, stuivertje
wisselen. Nu dus Reynierse. Zit hij eindelijk
op de stoel waar hij altijd al op heeft willen
zitten. „Ho ho, zo is het toevallig niet." Hij
aasde helemaal niet op die job. „Niet als
potenzager."

Toch draagt hij de tatoeage van dwarslig-
ger/opstandeling. Hij heeft er geen notie
van hoe dat hatelijke beeld in de wereld is
gekomen. Mot met Leo van Veen, maar dat
is alweer een eeuw geleden. „Hij gaf mij de
zwartepiet." Het akkefietje blijft hem achter-
volgen. "»

Oostbrabander Reynierse, 33, Vessem.
Sportacademie, spelbepalende middenvel-
der met trap van velours, karakterspeler.
Valkenswaard, Eindhoven, VVV. Man van
merkwaardige regelmaat. Bij elke club
voetbalde hij telkens zes seizoenen, in
achttien jaar slechts drie vereningen. Dat
van 'die lastige jongen' slaat nergens op.

Al twee lustrums print hij zijn voetzolen in
het Venlose plaveisel. Na zijn actieve car-

Daarom had hij - hand op het hart - liever
neen gezegd tegen de heren. Nooit ambi-
ties gekoesterd voor het hoofdvak van
coach. Later misschien, maar de opdracht
sprak hem aan. „De club wil af van de voor-
bijgangers die hun eigen specifieke wensen
hebben." Om de haverklap een andere pief.
Pure ellende, ratjetoe. Continuïteit luidt het
nieuwe commando. Tijdperk van de pas-
santen passé.

Stadion: De Koel Venlo, 16.000
Voorzitter: Jan Vlaminckx
Manager: Frans Nijssen
Trainer: Remy Reynierse

Selectie: Geert Braem (24), Ivo
Cartenstart (20), Dogan Corneil-
le (20), Harold Derix (24), Jay
Driessen (25), Wim Jacobs (29),
Saeed Janfada (30), Alfred
Knippenberg (24), Maurice Koe-
nen (19), Marco de Laat (21),
Nico van der Meer (22), Roger
Polman (26), John Roox (33),
Patrick Roulaux (18), Gerald Si-
bon (20), Werner Smits (23),
Bert Spee (27), Eric Teeuwen
(22), Juno Verberne (25), Erwin
Wolter(2l).

Aangetrokken: Erwin Wolter
(eigen jeugd), Ivo Cattenstart
(PSV), Gerald Sibon (FC Twen-
te), Wim Jacobs (Venray), Alfred
Knippenberg (Go Ahead Eagles,
gehuurd), Marco de Laat (PSV).

Vertrokken: Hans Vincent (Hel-
mond Sport), Gêne Hanssen
(Lommei), Carlos Hasselbaink
(FC Utrecht), Maurice Rayer
(Fortuna Sittard, verhuurd),
Remco Torken (TOP, verhuurd),
Niels Gerestein (Helmond
Sport), Jos Smits (RKHBS),
Marcel van 't Hek (Viktoria
Goch), Mart Minten (Viktoria
Goch), Pieter van Leenders
(Nuenen), Maurice Graef (Roda
JC), Jos Rutten (RKDEV), Louis
Laros (Willem II).

Voorhoede

goed te laten functioneren. Met bescheiden
middelen er alles uithalen." Bekend geluid,
al bevat het obligate thema een aantal ver-
heffende variaties.

Reynierse, meer bespraakt docent dan ma-
giër met bionische blik, heeft 'weinig recht-
streekse invloed op de groep. Hij werkt
'indirect', principe doe-het-zelf. Spelers die
nadenken en zelf oplossingen verzinnen.

In de oefenpartijen tegen Roggel, Reuver
en Wilhelmina verscheen de tegenstander
in totaal vijftien keer vrij voor John Roox.
„De keeper ranselde er weliswaar dertien
ballen uit, maar het had evengoed anders
kunnen aflopen. Ik heb tegen de verdedi-
gers gezegd: hoe los je dat op? Niet eerst
alles voorkauwen. Tegen TOP ging het een
stuk beter." Dan ben je ineens twee stap-
pen verder.
Debuterend coach in het betaald voetbal,
onbelast en op redelijk experimentele ba-
sis. Zijn geloof wijkt in één opzicht stellig af
van de gevestigde visie. In het klimaat van
de oorlog predikt hij tolerantie. Verfrissend
element. „De medespeler is je concurrent,
maar je moet hem niet benadelen." Hij
heeft - dat is zijn tic - strenge richtlijnen
over intern en extern gedrag gegeven, svp
'geen kloterij'.

Reynierse moet 'een goede organisatie' op
poten zetten om 'alles op één lijn te krij-
gen', want dat was 'aan de bovenkant niet
het geval. Een mutatie, een speler kopen,
dient een beslissing te zijn met een breed
draagvlak en geen toevallige oprisping van
een seizoenarbeider.

Het tableau de la troupe is drastisch gewij-
zigd. Eerste divisie, ietsje minder. Dertien
bekende namen uitgegumd, een heel elftal.
Van de rake voorhoede van twee jaarterug
is niemand meer over. Laros-Graef-Baban-
gida in de opheffingsuitverkoop. Gêne
Hanssen en Carlos Hasselbaink geblazen.

De nieuwe aanwinsten in de door elkaar
gehusselde 'prima selectie van twintig' zijn
van offensief kaliber. De PSV'ers Ivo Cat-
tenstart (linksbuiten) en Marco de Laat (kan
ookop de linkervleugel), spits Gerald Sibon
van FC Twente en routinier AlfredKnippen-
berg, de van de Eagles gehuurde 'bodybuil-
der', aanvallend middenvelder, rechtsbui-
ten of spits. Doelman Wim Jacobs werd
van hoofdklasser Venray overgenomen om
JohnRoox te kietelen.

Stokpaardje van Reynierse zijn de baby's.
Als scout roffelde hij in één weekeinde
soms acht jeugdwedstrijden af. Maurice
Koenen (Lottum), Dogan Corneille (Venlo-
se Boys) en Patrick Roulaux (VVV '03)
speelden vorig jaar nog in het tweede.
„Voor jongens die ik zelf heb gehaald, zet
ik de poort eerder open dan een vreemde
trainer. Die komt binnen, probeert ze en ze
zijn meteen gebroken." In de kunst van de

Fatsoenlijk
Hij heeft een tweejarig contract getekend
en kan zó weer terug in de rol van jeugd-
coördinator. Dat geeft een stuk rust. „Fat-
soenlijk met elkaar werken. Dan voorzie ik
leukedingen." Terug naar de oorsprong, de
natuurlijke ontwikkeling van 'een enthou-
siaste en eensgezinde groep zonder sfeer-
verknallers of uitschieters op een bepaald
gebied. ledereen 'on speaking terms' hou-
den. Dat is zon beetje zijn filosofie. Bove-
nin meedraaien mag. Het is geen halszaak.
Of de didactiek-Reynierse wat uithaalt?
'Capaciteiten complementair maken. Als
de klas dat maar snapt. „Ik zal nooit rare
dingen roepen. Mijn taak is het de spelers
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De krenten
in de pap

" Vingerwijzing. Remy Reynierse:„ VVV moet af van depassanten." Foto: jan-paul kuit

Hugo Luijten, snerpend man

Geen erwt, maar
pit in de fluit

ELSLOO - Hij speelt voortdurend met de sleutels,
zonder dat het jeop de zenuwen werkt, en maakt met
de vrije hand zwaaiende bewegingen om de rond het
limonadeglas cirkelende wesp onder controle te
houden. Hugo Luijten is een aanstekelijk man. Hij heeft
pas een kwiek ritje op zijn hybride met twaalf
versnellingen door de braadpan van de Elslose dreven
achter de rug en verschijnt fris als een hoentje op de
met gevoel voor cachet gekozen locatie, het terras van
het kasteel. Zesendertig jaar, zesendertig graden.
Zwarte pantalon, beige hemd, bovenste knoopje los.
Gecultiveerd, een massa gekanaliseerde energie
verspreidend en kennelijk habitué van een
gerenommeerd hairstylist. Tikje ijdel, op de aangename
manier. Mooie Hugo, le Beau Hugo, net als monsieur
Koblet. Het etiket van de etiquette. Nu de Fifa-badge
nog.

Limburg telt vier arbiters betaald
voetbal. Hugo Luijten is de enige
A-man, dat wil zeggen 'een hele
echte. Hennie de Graaf (Maas-
tricht) en Ben Bettinger (Venlo)
vertoeven op de B-lijst. Herman
Creemers (Geleen) heeft de C-
status.

Elslonaar Hugo Luijten is nog
lang niet zo gesetteld als Mario
van der Ende, maar hij manifes-
teert zich nadrukkelijk op het
hoogste niveau en staat op het
punt door te stoten naar het in-
ternationale korps.

Van de zeven internationals die
Nederland in het veld brengt,
vallen er dit jaar drie af, omdat
ze de 'pensioengerechtigde'
leeftijd van vijfenveertig jaar be-
reiken: John Blankenstein, Hans
Reijgwart en Jef van Vliet. De
kans dat Hugo Luijten in januari
een van de nieuwe drie wordt, is
reëel. Vorige week was hij 'vier-
de man' bij het Uefacupduel
Gornik Zabrze - Shamcock
Rovers in Polen. Europacup en
interlands 'komen steeds dich-
terbij, je droomt ervan, want het
zijn de krenten in de pap.

voetbalkrant



Nota bene tegen Fortuna werd in Oss
wel gewonnen, en scoorde Van der
Weert een van de twee Brabantse tref-
fers. Fortuna volgde de spits vanaf dat
moment nauwgezet en stak de belang-
stelling voor de lange Utrechter niet
onder stoelen of banken. „Ze hebben
geloof ik wel vijftien wedstrijden van me
gezien. Al die tijd mocht ik niets zeggen,
omdat Fortuna niet wilde dat TOP de
prijs zou opdrijven. Chris Dekker wilde
me al hebben en toen duidelijk werd dat
Pim Verbeek hem zou opvolgen, liet
ook hij zijn interesse telefonisch blijken.
Precies op 15 mei, toen de transfer-
markt opende, maakte Fortuna de zaak
rond. Een dag later belde Piet Schrij-
vers van inmiddels AZ. Hij vloekte ste-
vig toen hij hoorde dat ik al een over-
eenkomst met Fortuna had. Maar voor
mij geldt; wie het eerst komt, het eerst
maalt. Voor mij was het heerlijk dat een
dergelijke professionele club als Fortu-
na mij graag wilde hebben, want laten
we eerlijk zijn TOP is toch niet meer
dan een omhoog gevallen amateur-
club."

men. Als de spelers voor elkaar willen
werken, kom je het verst in de eerste
divisie. Toen ik het afgelopen seizoen
tegen Fortuna speelde, had ik het ge-
voel dat er te weinig gewerkt werd. In
de eredivisiekun jeer op voetbaltechni-
sche kwaliteiten komen, maar in de
eerste divisie moet je vechten."

En dat kan Van der Weert. Hij werd ge-
schoold in de Galgenwaard, waar kei-
harde profs als Johan de Koek en Jan
Wouters met ijzeren hand regeerden.
„Ik speelde De Koek ooit eens door de
benen op de training. Nou dat heb ik
geweten. Hij liet me tien minuten lang
tijdens een partij alle hoeken van het
veld zien. Daar kun je alleen maar hard
van worden zal wel de achterliggende
gedachte geweest zijn. Ik bén er in
ieder geval hard door geworden."

Toch is Van der Weert door die ervarin-
gen niet overdreven veel respect gaan
tonen voor oudere spelers. „Dat is ook
niet goed. Toen we met TOP tegen For-
tuna speelden, vertelden ze me ook dat
Samuel een Canadees international en
oud-PSVér is en dat Szalma een kei-
harde voormalige Hongaars internatio-
nal is. 'Leuk voor die jongens, maar wat
moet ik er mee' zei ik toen. Ik moet er
toch voor zorgen dat die voorstopper
achter mij aan rent en niet andersom?
Nou dan."

In zijn nieuwe Sittardse huis heeft Van
der Weert samen met zijn vriendin Si-
mone in ieder geval al tijd gevondenom
de situatie bij Fortuna grondig door te
nemen. „Maessen en Boessen zijn de
wat oudere jongens, dan komen Vroo-
mans en ik als mid-twintigers en daarna
de jonge spelers Een ideale combinatie
om aan iets moois te gaan bouwen. -De
voorwaarden zijn perfect. Een prachtig
stadion met een schitterend sponsorho-
me en een dito spelershome, een rijk
clubverleden. Het is aan de spelers om
dat rijke verleden weer te laten herle-
ven. Alleen wij kunnen de Sittardse
aanhang weer het stadion in spelen. Ik
wil mijn kans hier in ieder geval grijpen,
want ik heb een verloren jaar goed te
maken."

Stijl
Van der Weert verheugt zich nu al op
de duels met TOP - 'de voorzitter wen-
ste me niet eens succes toen ik vertrok'- én op de start van het voetbalseizoen.
De spits wil niets liever dan het afgelo-
pen seizoen van zich af schudden en
bewijzen wat hij kan. „Dat de supporters
van Fortuna graag strijd en werklust
zien, komt me goed van pas. Dat is he-
lemaal mijn stijl."

Een tweemans-voorhoede met Vroo'
mans en Van der Weert zal in ieder
geval ontzag inboezemen. „Laat dan de
ballen van de flanken maar komen. Ik
ben een type spits dat gaten trekt, twee
verdedigers bindt en zelf zijn goaltje
meepikt. In ieder geval kunnen jongens
als Losadaen Van Bommel van mijn in-
spanningen profiteren." Van der Weert
heeft zijn strijdplan al klaar. „We moe-
ten zo snel mogelijk een eenheid vor-

het seizoen gezien. „Des te vreemder
was het feit dat Schrijvers vervangen
werd door Bram Braam. De spelers-

tie en vijf keer voor de beker. TOP ein-
digde als negende in de eerste divisie
en werd algemeen als dé revelatie van

Van der Weert draaide met Schrijvers
en TOP een uitstekend seizoen. Hij
scoorde zeventien maal in de competi-

Utrecht. Ik koos mede door hem voor
TOP, dat hij mij dolgraag wilde hebben
was voor mij doorslaggevend."

" Robert van der Weert is ookthuis niet te beroerdom de handen uit de mouwen te steken.
Foto: PETER ROOZEN

Duo
De trainer van FC Wageningen die Ro-
bert van der Weert er per se bij wilde
hebben, was toen niemand anders dan
Pim Verbeek. Verbeek en Van der
Weert zagen en zien het wel zitten in
elkaar, ook al werkte het duo slechts
een half jaar samen. „FC Wageningen
ging failliet en ik kon transfervrij vertrek-
ken. TOP reageerde toen het snelst,
terwijl ook NEC, RBC en FC Utrecht mij
wilden hebben. Piet Schrijvers, toen
trainer van TOP, was echter al voor het
faillissement van Wageningen bij me
geweest. Hij kende mij al langer, door
zijn functie als keeperstrainer bij FC

door

HANS
STRAUS

er maar 500 man zitten. Dat moet an-
ders kunnen bij deze club, waar het
materiaal en de ambiance aanwezig
zijn om er iets moois van te kunnen
maken."

~(TTARD - Van de vier nieuwe aanwinsten van Fortuna
Robert van der Weert, Urvin Lee, Roland

Vroomans en Maurice Rayer, heeft laatstgenoemde
[J'sschien nog wel de moeilijkste taak. De geboren
ö|erickenaar moet de Canadese international en
ïj-Ud-PsVer Randy Samuel doen vergeten. ,
' oegegeven, Arno van Zwam krijgt het als opvolger van

vvdu ud Hesp ook niet makkelijk, maar hij kent de cultuuran de club en heeft in het tweede elftal bewezen over
v°'doende talent te beschikken. Voor Rayer, voorheen
Uitkomend voor respectievelijk VVV en Telstar, is de
laak heel wat zwaarder. Hij is nieuw bij Fortuna en nog

21 jaar.

Overtuiging
Wil het zover weerkomen in Sittard dan
zullen er eerst punten moeten worden
gepakt en moet Fortuna zich richten op
de nacompetitie. Dat is althans de stelli-
ge overtuiging van Rayer. „Natuurlijk
moet je met Fortuna aantrekkelijk voet-
bal gaan spelen, maar dat is niet het
belangrijkste. Als de mensen in de stad
en de streek in de gaten krijgen dat For-
tuna weer punten pakt en meedoet, dan
komen ze pas kijken. Daarna kun jewat
aan het kijkspel gaan doen."

Winnen staat bij Maurice Rayer hoog in
het vaandel. „Ik kan absoluut niet tegen
mijn verlies. Als ik met mijn ploeg on-
deruit ga, dan ben ik daar dagen ziek
van. Ik wil graag van mijn oude clubs
Telstar en VVV winnen, en hoop ook
dat dat gebeurt komend seizoen, maar
eigenlijk wil ik na ierder duelkunnen jui-
chen. Ik denk ook dat dat de enig juiste
instelling is voor een voetbalprof."

Selectie:Wil Boessen, Mark van
°°rnmel, Guido Jacobs, Urvin
Lee, Job van Lier, Robert Loon-[lens, Rapha Losada, René
Maessen, Maurice Rayer, Fer-
hando Ricksen, Fuat Usta, Do-
fniniek Vergoossen, Roland
jroomans, Robert van der
jj'eert, André van der Zander,

Richard Sneekes, Arno van
f*am, Ivo Pfennings, Bart Meu-lenberg, Ronald Dassen.

Aangetrokken: Robert van der
"«eert (TOP Oss), Maurice
Rayer (VVV/Telstar), Rolandvroomans (EVV Eindhoven), Ur-
Vlr> Lee (Haarlem).

Vertrokken: Ruud Hesp (Roda
JC), Roy van de Heuvel (Roda

Patrick Deckers (EVV Eind-
hoven), Randy Samuel (onbe-
kend, weigert contract), Paul
Janssen (NAC), Anton Janssen(onbekend, weigert contract),Etienne Barmentloo (onbekend,
transfervrij), Jos Mordang (Lom-
mel), Kenneth Nysèther (VIF
Vallerèngen),René Hofman (on-
tkend, transfervrij), Fred de
Jon 9 (onbekend, transfervrij),
Jerry Taihuttu (Helmond Sport),
J°sef Szalma (Boedapest).

Verdediger Maurice Rayer moet Randy Samuel doen vergeten

Nieuw slot op de deur

ken .aakt RaVer niet de indruk wak'
Wa '. h9gen van de taken die op hem
lang " lntegendeel, de 1.90 meter
ger»-' Uit-de kluten gewassen verdedi-
tro let z.n debuut bij Fortuna met ver-
rnaa i 'gemoet. „Ik ben pas 21 jaar,
v oeth i°P toch al vier 'aar in het prof"
ik n<_ mee- OP mijn veertiende werd
ja aescout door VVV en met zeventien
f}aye

s
r
peelde ik al in het eerste," aldus

Bescheidenheid
club 1 bovendien bij Telstar, de
tief w aarv°or hij afgelopen seizoen ac-
se ht?S'kde sPreekwoordelijke Limburg-
Als ®SCneid enheid van zich afgegooid.
Kr aaT,Ulderlin9 in een team met Hans
ker 2, ! unior en trainer Simon Kistema-
dat _ <e Je wel moeten profileren. EnUatdeed Rayer dus ook.

De wat hem betreft bij uitstek Limburg-
se manier van kritiek uiten, meestal
achter de rug van de betrokkene om, is
sowieso uit den boze. „Daar had ik na
mijn ervaringen bij VVV mijn buik van
vol. Je wordt achter jerug om neerge-
sabeld zonder dat je jekunt verweren.
Dat was vooral moeilijk toen mijn vader
nog trainer was van VVV. Ik heb daar in
ieder geval van geleerd nooit meer bij
een club te gaan spelen, waar mijn va-
der trainer is. Niet vanwege mijn vader
natuurlijk, want met hem heb ik een uit-
stekende band."

Rayer leerde bij Telstar dus van zich af
te bijten, een karaktertrek die hem in
het métier van profvoetballer nog van
pas zal komen. „Ik roer mijn mondje
wel. Vooral in het veld, waar ik mezelf
uit door te coachen. Daar vaart een ver-
dediging alleen maar wel bij. Natuurlijk
wordt er dan ook wel eens gescholden,
maar dat is alleen tijdens de wedstrijd.
Als mensen daar moeite mee hebben,
is dat niet erg. Je kunt niet met iedereen
binnen een selectie bevriend zijn. Waar
het om gaat, is dat er punten worden
gepakt."

Rayer is overtuigd van zijn kwaliteiten.
Het zelfvertrouwen dat hij uit die weten-

Met zijn robuuste lijf en overwicht in de
lucht kan Fortuna nog veel profijt heb-
ben van Rayer. Met zijn 21 jaar is de
Noordlimburger bovendien iemand voor
de toekomst. „Ach ik ben een redelijk
sterke mandekker en heb een goede
voortzetting in de benen. Opbouwend
kan ik goed mee en met jongens als
Wil Boessen en René Maessen om me
heen kan ik alleen nog maar beter wor-
den. We zullen als ploeg natuurlijk naar
elkaar toe moeten groeien, de aanpas-
singen zullen tijd vergen. Maar ik heb
er allevertrouwen in. Met de kwaliteiten
die de spelersgroep van Fortuna heeft,
ben ik er van overtuigd dat we mee
gaan doen om de bovenste plaatsen in-
de eerste divisie." Rayer barst van het;
zelfvertrouwen. Misschien is dat nou
net wat Fortuna nodig heeft.

Zelfvertrouwen

■Het is „,
Kj ste' me daar uitstekend bevallen.
en tJ/aker en Kraay zijn voetbaldieren,
ik Dh~end| en recht-door-zee. Daar kon
'eerd if mee overwe9- Daar neb ik 9e"
Lirnbii ie met een combinatie van
Westp

se bescheidenheid met wat
verst k

blUf misscnien nog wel het

Robert van der Weert moet Fortuna voorsaan in strijd om eerherste

Breekijzer in de Baandert
SITTARD - De Sittardse voetbalfan is van oudsher niet
e°ht veeleisend. Fortuna-supporters zien natuurlijk
9raag een mooi uitgespeelde aanval en een dito
jj°elpunt, maar dat hoeft niet elke week. Er mag ook

best verloren worden, als er maar gestreden wordt voor
iedere meter. Een tegenstander kan meer in huis

maar mag nooit feller of agressiever zijn.
Werklust, dat is het toverwoord in de Westelijke
Mijnstreek, waar veel mensen ondergronds hun brood
Jjerdienden, en tegenwoordig werkzaam zijn bij DSM of
Nedcar. IJver en inzet zijn daar de normaalste zaak van
jjewereld en worden ook op het voetbalveld verlangd,

geruisloos verdwenen Fred de Jong, sukkelend meteen zware knieblessure, was wat dat betreft het beste
voorbeeld. Zelden scorend, altijd ploeterend en dus
toch immens populair bij de aanhang. Fortuna Sittard
,°opt nu met Robert van der Weert weer zon type spits
ln huis te hebben. Eentje die trouwens minder moeite
!|tet scoren heeft. Robert van der Weert, nieuw
breekijzer in de Baandert.

" Maurice Rayer, de man die de aanwijzingen geeft in de Fortuna-defensie. Foto: ermindo ARMINO

schap put, zal hem helpen bij zijn taak
Samuel op te volgen. „Ach, voor mij is
het niet zaak Samuel te doen vergeten.
Ik had eigenlijk het liefst nog met hem
samengespeeld, want van zon jongen
kun je alleen maar leren. Ik ben hier

gewoon om te voetballen en dat zo
goed mogelijk."
Maurice Rayer is er op gebrand al zijn
kwaliteiten in dienst te kunnen stellen
van Fortuna, een club die al twee jaar
aan hem trekt. „Fortuna wil me al langer

hebben, maar de transfer ketste steeds
af op het feit dat de voor Fortuna te
duur geworden Samuel niet weg kwam.
Randy heeft nu zelf gezegd niet meer
voor Fortuna te willen spelen, dus is de
weg eindelijk vrij. Eindelijk ja, want ik

wilde altijd al in de Baandert spelen. Je
moet weten dat ik vroeger altijd kwam
kijken toen VVV nog op zaterdag speel-
de en Fortuna op vrijdag. Toen was er
sfeer in het stadion. Dan doet het pijn
als jemet Telstar hier speelt en ziet dat

aar wie is die Robert van der Weert
°u eigenlijk? Voor veel Limburgers

la__ onbekende. in het westen des
echter een erkend talent. Typi-

"e spits, 24 jaar pas en gezegend
ei een oersterk lichaam. De robuuste

geboren in Utrecht, leerdeoe,°allen bij amateurclub Holland uit

Fortuna Sittard
Stadion: De Baandert, capaciteit
16.000
Voorzitter: Eric BouwmeesterManager: Jacques Opgenoordrrainer: Pim Verbeek

Utrecht en zag een droom in vervulling
gaan toen FC Utrecht hem scoutte.
Daar kon hij het echter niet bolwerken
tegen concurrenten met gevestigde na-
men als Smolarek, Willaarts, Lindenaar
en Van der Ark.

„Ach, ik was een jonge gast en had
niets te eisen," aldus Van der Weert.
„Als je een goede wedstrijd had ge-
speeld kon je niét meer stuk, maar na
één slechte verdween je ook meteen
weer naar het tweede. Ze hadden ge-
woon geen geduld. Toen er interesse
kwam van FC Wageningen had ik mijn
keuze gauw gemaakt. Kiezen tussen
spelen in het tweede of in de eerste di-
visie vond ik niet zo moeilijk."

groep was verbijsterd, en al helemaal
toen Braam vijf nieuwe, volledig onbe-
kende, spelers in bracht. De basis die
de negende plaats had behaald, telde
niet meer mee."

De resultaten waren navenant. TOP
was geen schim meer van de revelatie
van het seizoen 92-93 en ook Van der
Weert deelde in de malaise. „Het liep
voor geen meter. In de meeste wedstrij-
den speelde ik helemaal alleen voorin
en werd de rest van het team, het mid-
denveld inbegrepen, gevormd door ver-
dedigers. De klachten van de spelers
werden niet serieus genomen door
Braam en we wisten slechts heel af en
toe een wedstrijd te winnen. Voor mij is
het een verloren seizoen geweest."

voetbalkrant
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Selecties betaald vc
" Roda JC seizoen
94/95. Bovenste rij
staand v.l.n.r. Marco
van Hoogdalem, René
Trost, Johan de Koek,
MareLuijpers, Gerrie
Senden, Maurice
Graefen Cedric
Ihalauw. Midden: Jo
Hodiamont
(teambegeleider),
Serve Kuijer
(algemeen directeur),
Max Huiberts, Ruud
Hesp, Anton
Scheutjens, Dirk-Jan
Derksen, Huub
Stevens (technisch
directeur), Nor Keulen
(verzorger). Zittend:
Eric van derLuer, Iwan
Tomasz, Raymond
Atteveld, Erwin
Vanderbroeck, Arno
Doomernik, Barry van
Galen, Roy van de
Heuvel en Riek Plum.
Op de foto ontbreekt
Tijjani Babangida.

Foto: DRIES LINSSEN

Aangetrokken: Johan Garrelfs (Alphense Boys), Erik ten
Hag (FC Twente), Zeljko Petrovip (FC Den Bosch), Bobby
Petta (Feyenoord), Jurgen Streppel (Telstar).

Aangetrokken: Edwin Gorter (Lommei), Carlos Hass
baink (VVV), Peter Hofstede (Roda JC), David Nascime'
to (Roda JC).

22-09-1969, Ronald Hamming 09-01-1973, Arafath Heu-
vel 13-10-1975, Harris Huizingh 10-02-1963, Erwin Koe-
man 20-09-1961, Dick Kooijman 10-11-1972, Patrick
Lodewijks 21-02-1967, Alex Pijper 18-08-1973, Bas Roor-
da 21-02-1967, Lucian Sahetapy 11-09-1974, Romano
Sion 09-06-1971, Dick Schreuder 02-08-1971, JanVeen-
hof 28-01-1969.

Goffertstadion: 29.200
Voorzitter: Lex Coenen
Manager: Heino Jacobs
Trainer: Cees van Kooten

Vitesse

Vertrokken: Marcel Valk (GA Eagles), Peul Nortan
(TOP), Patrick Peelen (FC Den Bosch), Evert Eikenhout
(Veere), Jos van Herpen (Zwaluw VFC), Herman
Teeuwen (com. manager TOP), André Hoekstra (trainer
RBC), Giovanni van Bronckhorst (Feyenoord), Fabrizio
Marcucci (onbekend).

Vertrokken: Bert Aipassa (Holland), Willem van der
(Cambuur L), Pieter Bijl (SC Heerenveen), Patrick
Diemen (NEC), Patrick Hondeveld (SC Heracles), Etier
Kelders (onbekend), Johan de Koek (Roda JC), Mare
Liesdek (Hongkong), Jan Oosterhuis (De Graafscw'
Robert Roest (SK Beveren).

Aangetrokken: Raymond Beerens (PSV), Mariano Bom-
barda (ACV), Marcel Boudesteyn (Excelsior), Arjan Ebbin-
ge (eigen jeugd), Arafath Heuvel (eigen jeugd), Erwin
Koeman (PSV), Dick Kooijman (Heracles), Patrick Lode-
wijks (PSV), Lucian Sahetapy (eigen jeugd), Romano
Sion (Dordrecht '90), Dick Schreuder (PSV).

Stadion: Spangen 16.000
Voorzitter: Peter van der Burg
Commercieel directeur:Charles van der Steene
Trainer/coach: Han Berger

Selectie: Carlos Aalbers 01-05-1964, Wilfried Brookhuis
16-10-1961, Ulrich Cruden 08-11-1966, Bennie Dekker
06-02-1967, Patrick van Diemen 12-06-1972, Emiel van
Eijkeren 27-07-1967, Ejo Elburg 11-12-1962, Andréas
Gliatis 08-02-1973, Serge Heuveling 31-10-1974, Danny
Hoekman 21-09-1964, Cees van der Linden 15-01-1964,
JeffreyKooistra 10-11-1968, Cees Lok 18-08-1966, Pavel
Mikhalevitch 22-01-1974, Marcel Nijenhuis 17-04-1974,
Berry Radstaat 10-01-1973, Juan Viedna Schenkhuizen
27-10-1974, Sandy Schreur 20-05-1971, Eric Stock
10-05-1971, Mark Verhoeven 14-10-1969, Carlos van
Wanrooy 01-06-1967, Frank Wijnhoven 10-01-1963.

Aangetrokken: Patrick van Diemen (FC Utrecht), Emiel
van Eijkeren (ADO Den Haag), Ejo Elburg (Pax), Jeffrey
Kooistra (SC Heerenveen), Pavel Mikhalevitch (eigen
jeugd), Juan Viedna Schenkhuizen (Ajax), Mark Verhoe-
ven (MVV).

Vertrokken: Christiaan van der Weerden (Vitesse), Kees
van Wonderen (NAC), Jan-Geert Wagenaar (studie Enge-
land), John Hoeks (onbekend), Marco de Jong (TOP),
Graard Xhofleer (onbekend).

Vertrokken: Kor Bakker (onbekend), MilkoDjurovski (Ma-
ribor), Mart van Duren (onbekend), Grafton Holband (Club
Italiano), Erik van Kessel (FC Utrecht), Edwin Olde Rjeke-
rink (onbekend), Michaël Reiziger (Ajax), Jos Roossien
(VV Roden), Riek Slor (Veendam), Clyde Wijnhard (Ajax),
Ulrich Wilson (FC Volendam), Bertil ter Avest (FC Twen-
te), Ernst Faber (PSV).

Selectie: Ron van den Berg 15-08-1960, Dennis de Bruin
29-08-1971, Wim Bubberman 30-10-1970, Jos van Eek
02-05-1963, Carlos Fortes 27-04-1974, Nico Jalink
22-06-1964, Frank Kooiman 13-01-1970, Arjan van der
Laan 10-11-1969, Edward Metgod 19-12-1959, Dennis de
Nooijer 04-04-1969, Gerard de Nooijer 04-04-1969, Arie
van de Padt 28-06-1972, Tonegido Milko Pieren
30-01-1971, Michaël Renfurm 08-07-1976, Gerald Sandel
10-12-1963, Adilson dos Santos 15-05-1974, Mike Snoei
04-12-1963, John Veldman 24-02-1968, Germain Watta-
maleo 05-08-1976.

Stadion: Monnikenhuize 11.390
Voorzitter: Karel Aalbers
Directeur: Rein Papenburg
Trainer: Herbert Neumann

Selectie: Theo Bos 05-10-1965, Phillip Cocu 29-10-197!,
Hans Gillhaus 05-11-1963, Raimond van der G°t
24-03-1963, Glenn Helder 28-10-1968, Ben . Ir<^29-11-1969, Arco Jochemsen 21-02-1971, Abc Kn<^28-08-1963, Willem Korsten 21-01-1975, Dennis rW
man 21-07-1972, Martin Laamers 02-08-1967, Bart L»
heru 08-11-1965, Huub Loeffen 11-01-1972, Erwin van"
Looi 25-02-1972, Roy Makaay 09-03-1975, Ante M*
14-06-1967, Patrick Pothuizen 15-05-1972, Jerry Sim0'
29-08-1969, Edward Sturing 13-06-1963, Arjan Verme"
len 19-03-1969, Christiaan van der Weerden 15-11-19'
Aangetrokken: Arco Jochemsen (SVDB), Dennis Kr.9
man (Sparta), Ante Mise (Hajduk Split), Jerry Sim0'
(Dordrecht '90), Christiaan van der Weerden (NEC)

Vertrokken: René Eijer (techn. staf Vitesse), Robe
Straal (MVV).

Abc Lenstra Stadion: 13.500
Voorzitter: Riemer van der Velde
Algemeen manager: Tjisse Wallendal
Trainer: Foppe de Haan Aangetrokken: Tonegido Milko Pieren (eigen jeugd), Mi-

chaël Renfurm (eigen jeugd),Germain Wattamaleo (eigen
jeugd).

Vertrokken: Winston Bogarde (Ajax), Michel Valke (Dor-
drecht '90), Patrick van Leeuwen (Helmond Sport), Elden
de Getrouwe (EVV Eindhoven).

FC Volendam

Stadion Beatrixstraat: 11 .996
Voorzitter: John Peek
Manager: Martien Vreijsen
Trainer/coach: Ronald Spelbos

Willem 11-stadion: 13.000
Voorzitter: Wim Groels
Algemeen directeur: Frans van Dommelen
Technisch directeur: Jan Reker

Selectie: Yassine Abdellaoui 21-06-1975, Jan ''*£
05-02-1975, Hans van Arum 23-12-1966, Arne van °Berg 19-06-1973, Danny Blankers 06-09-1976, Adnfgers 04-05-1965, Nabil Bouchlal 02-08-1974, John rf
kens 03-11-1965, Jimmy van Fessem 07-08-1975, J<*i,
Paul van Gastel 28-04-1972, Martin van Geel 27-11-1
Mark van Hintum 22-06-1967, Arno Hofstede 03-07-1p*»'
Roland Jansen 24-09-1967, Louis Laros 12-03-I^/'Mare Latupeirissa 13-09-1970, Leon Meijs 23-09-19°*
Dave Smits 07-08-1969, Sekou Soumah 18-08-1974, e*
nest Stewart 28-03-1969, Mohammed Sylla 22-02-19'
Ron Vos 26-02-1974.

aangetrokken: Arne van de Berg (eigen jeugd), D3jJ *
Blankers (PSV), Jimmy van Fessem (eigen jeugd), p
Vos (eigen jeugd).

Vertrokken: Jeroen den Boer (verhuurd aan FC
Bosch), Bart Griemink (amateurs Emmen), Bert Verhaö
(gestopt).

Sportpark Olympia: 6.200
Voorzitter: Jan Snoeren
Algemeen manager: Hans Verel
Trainer/coach: Bert Jacobs

Selectie: Romeo van Aerde 21-09-1967, Marco Boogers
12-01-1967, Marcel Brands 16-03-1962, Harry Decheiver
08-03-1970, Johan Garrelfs 06-09-1965, Ramon van Haa-
ren 16-09-1972, Erik ten Hag 02-02-1970, Leon Hutten
30-09-1962, Zeljko Petrovic 13-11-1965, Bobby Petta
06-08-1974, René van Rijswijk 03-01-1971, Bobby Schoo-
nens 07-12-1972, Alfred Schreuder 02-11-1972, Arno
Schreuders 23-11-1975, Jeffrey van der Steen
15-12-1974, Jurgen Streppel 25-06-1969, Jacky Verbeek
11-01-1975, Hans Vonk 30-01-1970, Hans Werdekker
30-09-1959.

Stadion Galgenwaard: 15.000
Voorzitter: Cies Bouwens
Directeur: Ad Zonderland
Trainer: Leo van Veen

Selectie: Jan Willem van Ede 13-04-1963, Edwin Gorter
06-07-1963, Raymond Graanoogst 19-02-1975, Carlos
Hasselbaink 13-12-1968, Ferdino Hemandez 27-05-1971,
Peter Hofstede 28-01-1964, Jean-Paul de Jong
17-10-1970, Suvat Karadag 30-10-1970, Erik van Kessel
28-02-1966, Edwin de Kruyff 30-01-1970, Erik van der
Meer 07-07-1967, David Nascimento 16-03-1966 Marcel
van der Net 24-12-1964, Ab Plugboer 26-03-1964', René
Ponk 21-10-1971, Erik Smit 27-09-1971, Wlodi Smolarek
16-07-1957, Ferdy Vierklau 01-04-1973, Robert Wijnands
20-11-1971.

PSV-stadion: 27.000
Voorzitter: William Maeyer
Manager: Frank Arnesen
Trainer: Aad de Mos

FC Twente '65

Selectie: Tony Alberda 23-03-1974, Carlo l'Ami
20-07-1966, Pieter Bijl 14-10-1964, Michel Doesburg
10-08-1968, Leeroy Echteld 30-09-1968, René Groen
26-02-1968, Johan Hansma 11-06-1969, Wilco Hellinga
16-08-1970, Edwin Huizinga 31-12-1970, Maarten de
Jong 26-03-1962, Piet Keur 20-12-1960, Antoon Kuil
08-12-1969, Hennie Meijer 17-02-1962, Arnold Ooster-
veer 01-03-1963, Erik Regtop 16-02-1968, Marco Roelof-
sen 03-10-1968, Jan Harm Schippers 06-10-1975, Mel-
chior Schoenmakers 22-10-1975, Torn Sier 01-01-1970,
Aldo Swager 01-09-1965, Erik Tammer 29-06-1969, Ger-
tjan Verbeek 01-08-1962, Jan de Visser 01-01-1968, Bart
Vonk 20-08-1969, Geert Jelle de Vries 06-10-1974, Bert
Zuurman 16-03-1973.

Diekman Stadion: 18.000
Voorzitter: Cees Anker
Direkteur: Han van der Zeeuw
Trainer/coach: Issy ten Donkelaar

Aangetrokken: Pieter Bijl (FC Utrecht), Antoon Kuil
(Veendam), Hennie Meijer (Cambuur L), Jan Harm Schip-
pers (eigen jeugd), Melchior Schoenmakers (eigen jeugd),
Bart Vonk (Veendam), Jelle de Vries (eigen jeugd).

Selectie: Jurgen Dirkx 15-08-1975, Björn van der Doelen
24-08-1976, Ernest Faber 27-08-1971, Robert Fuchs
15-02-1975, Mitchel van der Gaag 22-10-1971, Peter
Hoekstra 04-04-1973, Torn van der Leegte 27-03-1977,
Edward Linskens 06-11-1968, Stanley Menzo
15-10-1963, Erik Meijer 02-08-1969, Torn van Mol
12-10-1972, Luc Nilis 25-05-1967, Ronaldo Luis Nazario
de Lima 22-09-1976, Arthur Numan 14-12-1969, Boude-
wijn Pahlplatz 15-12-1971, Patrick Paauwe 27-12-1975,
Gregory Playfair 19-01-1974, Gica Popescu 09-10-1967,
Jeffrey Prommayon 25-10-1971, Marcos Vampeta
13-03-1974, Marciano Vink 17-10-1970, Ronald Water-
reus 25-08-1970, Jan. Wouters 17-07-1960, Boudewijn
Zenden 15-08-1976.

Sportpark Sportlaan: 12.000
Voorzitter: Jan Lagrand
Manager: Jan Brouwer
Trainer: Wim Rijsbergen

Selectie: René Binken 06-01-1970, Hans de &>L
05-03-1974, Mike Ferrier 27-01-1976, Fabian de Fre"*
28-07-1972, Edwin van Holten 04-03-1971, Elroy K%.
heer 15-01-1970, Robert Molenaar 27-02-1969, Arie
dam 06-02-1973, André Ooyer 11-07-1974, Danny °*_
Ouden 29-09-1970, Alex Pastoor 26-10-1966, Miros!'
Stefanovic 20-04-1967, Johan Steur 23-03-1962,
Vukov 02-02-1970, André Wasiman 11-04-1962, U|rl
Wilson 05-05-1964, Edwin Zoetebier 07-05-1970.

Aangetrokken: André Ooyer (Ajax), Ulrich Wilson (
Groningen).

Vertrokken: Michel Holterman (Zilvermeeuwen), ~}°
Sier (Heerenveen), Peter Buter (Hollandia T.), René V

tiet (Haarlem), Maarten Koorn (FC Haarlem), Jorg Smee
(Heracles).

Vertrokken: Milan Blagojevic (Australië), Geert Huitema
(afgekeurd), Jeffrey Kooistra (NEC), Edward MacDonald
(TOP), Gerrie Schaap (TOP), Erik ten Voorde (SC Herac-
les).

Selectie: Berthil ter Avest 19-11-1970, Michel Boerebach
29-07-1963, Sander Boschker 20-10-1970, Paul Bosvelt
26-03-1970, Arnold Bruggink 24-07-1977, Juul Ellerman
07-10-1965, Wilfried Elzinga 11-08-1969, Jan van Halst
20-04-1969, Nico Jan Hoogma 26-10-1968, André Karne-
beek 01-03-1971, Arno Knapen 20-03-1976, Ruud Kool
01-11-1966, Erwin Leurink 29-08-1972, Michaël Mols
17-12-1970, Daniel Nijhof 15-01-1973, Rik Platvoet
06-08-1975, Pascal de Vries 17-04-1977, Joost Volmer
07-03-1974, Edwin Vurens 06-06-1968, Sander Wester-
veld 23-10-1974, Clemens Zwijnenberg 18-05-1970.

NAC

Aangetrokken: Jurgen Dirkx (eigen jeugd), Björn van der
Doelen (eigen jeugd), Torn van der Leegte (eigen jeugd),
Stanley Menzo (Ajax), Luc Nilis (Anderlecht), Ronaldo
(Cruzeiros), Boudewijn Pahlplatz (FC Twente), Patrick
Pauwe (eigen jeugd), Marcos Vampeta (Bahia Vittoria),
Marciano Vink (Genoa), Ronald Waterreus (Roda JC),
Boudewijn Zenden (eigen jeugd).

Aangetrokken: Berthil ter Avest (Roda JC), Paul Bosvelt
(GA Eagles), Arnold Bruggink (eigen jeugd), Juul Eller-
man (PSV), Arno Knapen (VV Holten), Pascal de Vries
(eigen jeugd), Sander Westerveld (eigen jeugd).

Willem IIVertrokken: Arno Arts (Cambuur L), Jan Gaasbeek
(NAC), Erik ten Hag (RKC), Gilbert van der Heuvel (Excel-
sior), Erwin Hilgerink (SC Heracles), Hans de Koning
(jeugdtrainer FC Twente), Boudewijn Pahlplatz (PSV),
André Paus (Japan), Prince Polley (nog geen club), Ge-
rald Sibon (VVV).

Selectie: John Achterberg 08-07-1971, Ruud Brood
19-10-1962, Geert Brusselers.o6-01-1970, Dick van Burik
29-11-1973, Jan Gaasbeek 04-12-1962, Dennis Gerritsen
29-06-1971, Francois Gesthuizen 18-09-1972, Pierre van
Hooijdonk 29-11-1969, Paul Janssen 17-09-1971, John
Karelse 17-05-1970, Jacq Koumans 23-04-1966, John
Lammers 11-12-1963, Paul Lieftink 05-03-1973, Ton Lok-
hoff 25-12-1959, Yureck Persoon 27-11-1972, Peter
Remie 13-09-1964, Marco Sas 16-02-1971, Olaf Schaap
28-08-1971, John Smit 14-09-1967, Fabian Wilnis
23-08-1970, Kees van Wonderen 04-01-1969, Romeo
Zondervan 03-03-1959.

Aangetrokken: Dick van Burik (Ajax), Jan Gaasbeek (FC
Twente), Paul Janssen (Fortuna Sittard), Francois Ge-
sthuizen (PSV), Yureck Persoon (eigen jeugd), Olaf
Schaap (Dordrecht '90), Kees van Wonderen (NEC).

Vertrokken: Adil Bouziani (WVO), Ton van Bremen (Ex-
celsior^ Jan Desmit (onbekend), Emiel Dorst (Tubfintia,
België), Stefan ten Haaf (VV Zwaluwe), Michel Jonckman
(VV Goes), Peter Ketting (MVV '27), Michel Smits (onbe-
kend), Raymond Verstraeten (onbekend), Kris Voeten
(onbekend).

Vertrokken: Wim de Ron (SC Cambuur), Juul Ellerman
(FC Twente), Berry van Aerle (Helmond Sport), Hans van
Breukelen (gestopt), Jan Heintze (Uerdingen), Erwin Koe-
man (FC Groningen), Thomas Thorninger (Aarhus), Adri
van Tiggelen (Dordrecht '90), Patrick Lodewijks (FC Gro-
ningen), Kalusha Bwalya (Club d'America), Nü Lamptey
(Aston Villa), Francois Gesthuizen (NAC), Jerry de Jong
(Cannes), Wim Kieft (onbekend).

eredivisie

voetbalkrant
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Stadion: De Meer: 20.500
Voorzitter: Michaël van Praag
Commercieel directeur: Arie van Eijden
Directeur betaald voetbal: Louis van Gaal

selectie: Danny Blind 01-08-1961, Frank de Boer
15-05-1970, Ronald de Boer 15-05-1970, John van den
Brom 04-10-1966, Winston Bogarde 22-10-1970,Edgar
Davids 13-03-1973, Finidi George 05-04-1971, Fred Grim
17-08-1965, Nwankwo'Kanu 01-08-1976, Patrick Kluivert
01-07-1976, Michel Kreek 16-01-1971, Olaf Lindenbergh
06-02-1974, Jari Litmanen 20-02-1971, Tarik Oulida
19-01-1974, Mare Overmars 29-03-1973, Michel Reiziger
03-05-1973, Martijn Reuser 01-02-1973, Frank Rijkaard
30-09-1962, Edwin van der Sar 29-10-1970, Clarence
Seedorf 01-04-1976, Sonny Silooy 31-08-1963, Peter van
Vossen 21-04-1958, Nordin Wooter 24-08-1976, Mendel
Witzenhauser 03-01-1976, Clyde Wijnhard 01-01-1973.

Aangetrokken: Winston Bogarde (Sparta), Fred Grim
(Cambuur L).

Vertrokken: Rob Alflen (afgekeurd), André Ooyer (uitge-
leend aan FC Volendam), Stanley Menzo (PSV), Ignatius
Tuhuteru (verhuurd aan RBC), Stefan Pettersson (IFK
Göteborg), Dan Petersen (AS Monaco), Johnny Hansen
(Odense), Dennis v.d. Pol (FC Haarlem), Dick van Burik
(NAC), Donny Huysen (uitgeleend aan FC Haarlem), Jef-
frey van As (MVV).

Dordecht '90
Stadion: Krommedijk 9.000
Voorzitter: Kees den Braven
Manager: Piet Lagarde
Trainer/coach: Nico van Zoghei

Selectie: Maarten Atmodikoro 04-02-1971, Virgil Breed-
veld 10-07-1967, Vincent Goossens 23-05-1975, Peter
Heijstek 26-07-1973, Ricardo de Jongh 02-09-1968, Leo
Koswal 13-10-1975, Michel Langerak 08-07-1968, Cor
Lems 13-03-1961, Roel Liefden 19-02-1967, Eric van de
Merwe 19-09-1972, Reinier Robbemond 31-01-1972, Mi-
scha Rook 26-06-1973, Gerrie Slagboom 26-09-1964,
Adri van Tiggelen 16-06-1957, Michel Valke 24-08-1959,
Warry van Watturn 22-10-1968, Brian Wilsterman
19-11-1.966, Romeo Wouden 24-12-1970.

Aangetrokken: Vincent Goossens (eigen jeugd), Peter
Heijstek (DFC), Leo Koswal (eigen jeugd), Cor Lems
(ADO Den Haag), Mischa Rook (eigen jeugd), Adri van
Tiggelen (PSV), Michel Valke (Sparta).

Vertrokken: Ries Fok (Koz. Boys), John van Gastel
(WVO), Olaf Schaap (NAC), Jerry Simons (Vitesse), Ro-
bin Schmidt (Stadtlohn).

Feyenoord

Stadion: De Kuip 51.000
Voorzitter: Jorien van den Herik
Directeur: Thijs Libregts
Trainer/coach: Willem van Hanegem
Trainer/coördinator: Geert Meijer

Selectie: Regi Blinker 04-06-1969, Peter Bosz
21-11-1963, Giovanni van Bronckhorst 05-02-1975, Rob
van Dijk 15-01-1969, Harvey Esajas 13-06-1974, Henk
Fraser 07-07-1966, Ulrich van Gobbel 16-01-1971, Ed de
Goey 20-12-1966, Dean Gorré 10-09-1970, Ruud Heus
24-02-1961, Jozsef Kiprich 06-09-1963, Henryk Larsson
20-09-1971, John van Loen 04-02-1965, Rob Maas
17-12-1969, Errol Refos 19-03-1970, Arnold Scholten
04-12-1962, Gaston Taument 01-10-1970, Orlando Trust-
full 04-08-1970, Rob Witschge 22-08-1966, John de Wolf
10-12-1962

Aangetrokken: Giovanni van Bronckhorst (eigen jeugd).

Vertrokken: John Metgod (hoofd opleidingen Feyenoord),
Mike Obiku (uitgeleend aan Helsingborg), Sjoerd Conrad
(uitgeleend aan RBC), Eugène Bulayima (overgegaan
naar RBC), Lloyd Kammeron (uitgeleend aan GA Eagles),
Bob Petta (uitgeleend aan RKC).

GoAhead Eagles

Stadion: Adelaarshorst: 13.000
Voorzitter: Hans Homeman
Trainer: Henk ten Cate

Selectie: Alphons Arts 29-08-1965, Jason van Blerk
16-03-1968, Jan Bos 01-04-1969, Jack de Gier
06-08-1968, Marco Heering 08-05-1970, Joop Hiele
25-12-1958, Dennis Hulshoff 20-01-1970, Lloyd Kamme-
ron 22-11-1971, Bas Leferink 17-09-1974, Cees Marbus
14-12-1968, Jan Michels 08-09-1970, Marthijn Pothoven
16-09-1969, Toine Rorije 24-04-1974, Mark Scherming
18-10-1970, Victor Sikora 11-04-1978, Gijs Steinmann
02-04-1961, Frank van Twillert 16-06-1976, Marcel Valk
18-04-1967, RKC Maringo Vlijter 01-03-1976.

Aangetrokken: Jack de Gier (Cambuur L), Joop Hiele
(Dordrecht '90), Lloyd Kammeron (gehuurd van Feye-
noord), Bas Leferink (eigen jeugd), Viktor Sikora (eigen
jeugd), Frank van Twillert (eigen jeugd).

Vertrokken: Paul Bosvelt (FC Twente), Edwin Overmars
(SC. Heracles), Alfred Knippenberg (verhuurd aan VVV),
Niels Creutzburg (FC Utrecht), Frank Ensink (onbekend),
Erwin Looms (onbekend), Peter Rufai (onbekend), Bas
Martron (Quick '20).

FC Groningen

Stadion: Oosterpark: 20.000
Voorzitter: Henk van der Wal
Manager: Martin Koeman
Trainer: Hans Westerhof

Selectie: Raymond Beerens 14-02-1972, Arjan Blaauw
08-01-1974, Claus Boekweg 03-03-1966, Mariano Bom-
barda 10-09-1972, Marcel Boudesteyn 23-09-1971, Arjan
Ebbinge 06-12-1974, Joop Gall 25-12-1963, Marian Chlad

Ajax

NEC

SC Heerenveen

PSV

Sparta

RKC FCUtrecht



v!_?lOn A|kmaarderhout: 11.434
Dick Scheringa«nager technische zaken: Theo Vonkra'ner: Piet Schrijvers

{?'ectie: Michaël Buskermolen 02-03-1972, Rini Coolen
nioi 1967'Robert van Dam 27-09-1964, Winston Da-
'=s 17-09-1970, Kenan Durmusoglu 09-04-1973, Marco

s 'ster 04-12-1971, Silvan Inia 24-01-1969, John Mut-
ffi 15-03-1972, Paul Nortan 01-12-1963, Tristan Ooms,";08-1975, Martin van Ophuizen 03-11-1968, René Pan-
-3 26-08-1964, Marco Ruitenbeek 12-05-1968, Mark

12-03-1972, Remco Tuinenburg 03-03-1972,
enn's den Turk 27-06-1969, Peter Wijker 20-07-1971.

Rini Coolen (SC Heracles), Kenan Dur-
J'foglu (Sc Heracles), Remco Tuinenburg (ARC), Peter

(ADO 20).enrokken: John Beelen (AFC'34), Erik-Jan Driessen
L^H), Eric te Paske (afgekeurd), Rini van Roon (Telstar),Ed*in Vork (WFC).

Selectie: Khalid Benlahsen 22-04-1974, Edward Burleson
19-09-1967, Remon Cobussen 01-08-1971, Pascal van
Corstanje 28-12-1969, Frans Danen 12-09-1966, Patrick
Deckers 09-10-1971, Silvio Diliberto "16-12-1963, Huub
Driessen 12-12-1962, Elden de Getrouwe 11-02-1972,
Gerard den Haan 29-01-1963, Patrick Hobbelen
26-11-1974, Edwin van Houts 21-10-1976, Kees Ploegs-
ma 01-03-1975, Maartijn v.d. Rijt 05-07-1975, Albert van
der Sleen 30-04-1963, Dragan Thijssens 24-11-1973, Er-
win Vereijken 21-09-1968, Patrick Winkelmolen
18-06-1969.
Aangetrokken: Edward Burleson (Excelsior), Remon Co-
bussen (Haarlem), Patrick Deckers (Fortuna Sittard), Sil-
vio Diliberto (Haarlem), Elden de Getrouwe (Sparta),
Gerard den Haan (Berghem Sport), Kees Ploesma (PSV).
Vertrokken: Wilbert Goossens (onbekend), Loek Frijns
(onbekend), Radjin de Haan (verhuurd FC Den Bosch),
Bart Jansen (Duitsland), Dick van der Linden (DBS), Pas-
cal Maas (Geldrop), Faust van der Meer (Spijkenisse),
Patrick Methorst (België), Jeffrey Prommayon (PSV),
Tjapko Teuben (Parmingen), Peter Treffers Wuustwezel),
Roland Vromans (Fortuna S), Edwin Hermans (PSV),
Youssef Laaroussi (PSV), Roberto Verhagen (PSV), Yus-
si Nuorela (PSV).

Emmen

Sportpark Meerdijk: 12.000
Voorzitter Technische Zaken: AJ. Pijlman
Algemeen directeur: Rob Groener
Commerciële zaken: J.H. Timmer
Trainer: Leen Looyen

Selectie: Etienne Barmentloo 22-12-1969, Roy Beers
11-05-1971, Jouke Dantuma 11-01-1966, Martin Drent
31-03-1970, René Grummel 06-06-1968, Marco de Haan
15-02-1966, Ben Haverkort'2l-10-1961, Jan de Jonge
08-05-1963, Albert Koops 19-04-1962, Said Larossi
22-01-1973, Mika Lipponen 09-05-1964, Henri Meijerman
12-01-1969, Theo Migchelsen 13-12-1969, Peter Uneken
04-02-1972, Frank Veldwijk 21-08-1964, Wessel Woort-
man 26-07-1972, Mark Zegerius 01-01-1970.

Aangetrokken: Etienne Barmentloo (Fortuna Sittard),
Roy Beers (Germania), Jouke Dantuma (Cambuur L),
Said Larossi (Vitesse).
Vertrokken: Frans Hettema (Blauw Wit), Ruud Jalving
(ACV), Lowie Piebes (Nieuw Buinen), Harold Wekema
(Achilles).

Excelsior

Stadion Woudestein: 10.000
Voorzitter: Martin de Jager
Manager: Aad van Kralingen
Trainer: Rob Baan

Selectie: Winston Bakboord 24-12-1971, Peter van de
Berg 19-12-1971, Mario Been 11-12-1963, Ton van Bre-
men 11-12-1963, Marinus Dijkhuizen 04-05-1972, Andre
van de Heuvel 31-12-1968, Gilbert van den Heuvel
17-09-1974, Raymond de Jong 15-11-1973, Winand van
Loon 07-02-1964, Oni Louhenapessy 07-09-1968, Alex
van der Made 31-01-1970, Bram Marbus 16-04-1972, Os-
car Moens 01-04-1973, Edwin van Ooijen 11-11-1969,
John Schuurhuizen 09-11-1966, Ben Spork 19-02-1968.

Aangetrokken: Ton van Bremen (NAC), Marinus Dijkhui-
zen (Excelsior M), Gilbert van den Heuvel (FC Twente),
Raymond de Jong (eigen jeugd), Alex van der Made (Ka-
pelle), Ben Spork (Cambuur L).
Vertrokken: Marcel Boudesteijn (FC Groningen), Edward
Burleson (EVV Eindhoven), Fabian Gelderblom (DCV),
Takafoumi Ogura (Nagoya Grampus Eight), Gilbert Tau-
ment (Sparta R), Leonard van Utrecht (Cambuur), Hubert
Verspuy (Spakenburg).

De Graafschap
Stadion De Vijverberg: 11 .000
Voorzitter: Anton van Kooten
Manager: Jos Tiernessen
Trainer: Jan Versleijen

FC Den Bosch

Selectie: Dennis te Braak 27-05-1973, René van de Brink
02-04-1966, Rob Das 27-06-1974, Edwin Godee
26-09-1964, Reinder Hendriks 26-04-1973, Karel Hulshof
17-08-1970, Henk Klein Holte 15-12-1972, Frank Lukas-
sen 22-05-1967, Rob Matthaei 20-09-1966, Mohammed
Mouhouti 08-02-1972, Jan Oosterhuis 30-09-1963, Erik
Redeker 20-07-1968, Lowie van Schijndel 23-01-1967,
Roberto Tuinstra 18-11-1973, Raymond Victoria
10-10-1972, Rudy Vonk 13-05-1974, Jan Vreman
17-09-1965, Richard de Vries 27-02-1964, Dennis Wis-
sink 24-11-1972.
Aangetrokken: Rob Das (Doesburg), Mohammed Mou-
houti (GA Eagles), Jan Oosterhuis (FC Utrecht).
Vertrokken: Patrick van der Gronde (SV Argon), John
Leeuwerik (MVR), Erwin Looms (was gehuurd van GA
Eagles), Ron Olyslager (onbekend), Michel van Oostrum
(was gehuurd van SC Cambuur), Lody Roembiak (onbe-
kend), Chris Trentelman (onbekend), Klaas Vink (SC He-
racles), John Willems (Babberich), Mustafa Yucedag
(Sariyer).

FC Den Haag

Stadion Zuiderpark: 9.000
Voorzitter a.i.: John van Ringelenstein
Trainer: Lex Schoenmaker

Selectie: Michel Adam 22-01-1968, Huseyin Bayhan
25-12-1975, Dick Boereboom 28-08-1973, Winston Fae-
ber 27-03-1971, Marco Gentile 24-08-1968, Dick Heesen
15-09-1969, Riek Hoogendorp 12-01-1975, Ruben Jordan
31-08-1971, Marcel Karlas 19-07-1973, Marcel Koning
14-01-1975, Harry van der Laan 24-02-1964, Marco
Meyer 15-08-1971, René Stam 27-01-1965, Maurice
Steyn 20-11-1973, Jeffrey Talan 29-09-1971, Zier Teb-
benhoff 01-02-1971, Virgilio Teixeira 11-08-1973, Richard
Tettero 24-01-1975. RVC Anton Vriesde 18-10-1968,
Kander Zwinkels 27-11-1974.

Aangetrokken: Huseyin Bayhan (eigen jeugd), Dick Boe-
reboom (Scheveningen), Winston Faeber (ADO), Riek
Hoogendorp (ADO), Maurice Steyn (ADO), Richard Tette-
ro (RVC), Kander Zwinkels (Velo).
Vertrokken: Alex Barendse (RCL), Emiel van Eijkeren
(NEC), Patrick de Geus (onbekend), Erwin Hermes (FC
Lisse), Patrick Olsthoom (RKSVH), Raymond Pavon
(ADO), Edmund Vriesde (Emmen), Cor Lems (Dordrecht
'90), Marcel Valk (GA Eagles), Hennie de Romijn (heeft
contract nog niet getekend).

FCHaarlem
Haarlem-stadion: 14.000
Voorzitter: F.C. Bastiaenen Frie
Manager commerciële zaken: Fred Postma
Trainer: Hans van Doorneveld

Selectie: Dries Boussatta 23-12-1972, Martin Cruijff
18-01-1972, Marco Daman 08-10-1968, Ali Fattouchi
01-02-1975, Hans van der Haar 01-02-1975, Donny Huy-
sen 25-10-1973, Patrick de Jong 16-03-1970, Martin
Koorn 31-03-1967, Edward Mac Donald 07-12-1969, Re-
né Petiet 04-11-1970, Romeo Pocorni 18-06-1970, Den-
nis van de Poll 12-07-1970, Mohammed Sinouh
29-11-1973, Peter de Waal 22-10-1973, Mohad Zaoudi
25-06-1972.
Aangetrokken: Dries Boussatta (Ajax), Ali Fattouchi
(Ajax), Hans van der Haar (Ajax), Donny Huysen (Ajax),
René Petiet (Volendam), Mohad Zaoudi.
Vertrokken: Urvin Lee (Fortuna S), Cees Baas (afge-
keurd), Herman van Eekeres (Animo), Mike Helenklaken
(ziektewet), Max de Jong (onbekend), Pieter Mulders (Hil-
versum), Ferry Stroes (OSV), Mark Verzijlberg (DIO),
Frank Weijers (Dessel Sport, België), Mare Meijering (Ar-
gon).

Helmond Sport

Stadion De Braak: 9.000
Voorzitter: R.W. van Baar
Manager: Gijs de Ruijter
Trainer: Adrie Koster

Selectie: Berry van Aerle 08-12-1962, Mario Captein
03-10-1971, Niels Gerestein 11-02-1971, Luuk Maes
05-11-1971, Jan Martens 18-09-1969, Hans Meeuwsen
01-02-1962, Patrick van Leeuwen 08-08-1969, Micky Oe-
streich 21-08-1969, Marcel Peters 24-06-1966, Bert
Schippers 10-08-1966, Remco Schol 14-01-1973, Gerrie
Schuman 23-02-1968, Edward Sijahailatua 04-11-1971,
Tino Swinkels 16-08-1973, Jerry Taihuttu 29-01-1970,

Stadion De Vliert 21.000°orzitter: Theo Heijmansra,r,er: Hans van der Pluym

le«ie: Maikel Aerts 26-06-1976, Jeroen den Boer
'-03-1973, Peter Burg 01-01-1975, Jan Gösgens
'-10-1966, Radjin de Haan 12-08-1969, Marcel van Hel-I °nd 25-11-1966, Stefan Jansen 04-07-1972, Darije Ka-

A__ 01-H-1969, Orpheo Keizerweerd 21-11-1968,
Vb_*nd Kremers 25-10-1975, Bas Kurvers 16-02-1976,'adimir Laisina 14-05-1971, John Laponder 17-03-1971,
01

K Meulendijk 29-11-1970, Ruud van Nistelrooy
Q -07-1976, René Nijhuis 18-11-1968, Arnold Nijkamp
17r_' 1973' Patrick PeeJe" 23-01-1968, Florian Sinanaj
0-, r_~ 1975'Eli Strijks 04-05-1974, Carel van der Velden0-08-1972, Maurice Verberne 12-06-1971.

(w?i9etrokken: Maikel Aerts ( psv)'Jeroen den Boer
(Ne m ")'Rad'in den Haan (Eindnoven), Dariie Kalezic
(eir_re,Va'' Armand Kremers (eigen jeugd), Bas Kurvers
Pe<_? n Jeugd), Ruud van Nistelrooy (eigen jeugd), Patrick, 'en (RKC), Florian Sinanaj (Prischtina), Maurice Ver-{j* (Helmond Sport).
(onhroklwn: Janvan Baal (onbekend), Hicham Benkirane
min end)' Jan Gerver (KBV'' Eric Heerenveen (Wilhel-
(W<f^ oys)' Dennis Heine (onbekend), Jago LarosL'^C), Zeljko Petrovic (RKC), Dennis van de Poll (FC
kenen *' Wim Volkerink (MSC>' Fred de Weerd (°nbe-

Cambuur L.

VoÜ)eenteliik Sportpark Cambuur: 11 .500"orzitter: Wim Sleijferrainer: Fritz Korbach

13 .. .6: Jonan Abma 05-05-1969, Willem van der Ark
2g '1-1963, Arno Arts 26-06-1969, Sierd van de Berg
270." 968' Jan Bruin 30-09-1969, Richard Elzinga
15 01~i' Richard Goulooze 16-11-1967, Marcel Keizer
10 07 1 69' Bert Kon,erman 14-01-1971, Mitar Mrkela
trum ol965, Mark oos,erhof 21-11-1969, Michel van Oos-
-23.0P 2-08-1966, Ron Postma 26-11-1970, Wim de Ron
10 04 ln69, Jan van Raal,e 12-08-1968, Tjeerd Rijpma
28 10 1 ' JaaP s,am 17-07-1972, Jeppe Tengbjerg

'^-1973, Gustaaf Uhlenbeek 20-08-1970.

Arts .co°kken: Willem van der Ark <FC utrecht), Arno
Postm Twente), Richard Goulooze (derby County), Ron
Vertr t 'eugd)' Wim de Ron 'PSV)-Danti° s,an|ey Brouwer (Zwarte Schapen), Jouke
(Aiay.".? (Emmen), Jack de Gier (GA Eagles), Fred Grim
ren J' \/lnnie Haatrecht (TOP), Hennie Meyer (SC Hee-Roo.6^' Bart van den Meu|en (SV Veendam), John
Spork c and.k)' Harry Sinkgraven (FC Zwolle), Ben"" * (Excelsior), Dick Veenstra (vv Drachten).

Mark Valentijn 20-01-1971, Hans Vincent 24-04-1962,
Harald Wapenaar 10-04-1974, Robert-Jan Zoetmulder
09-08-1972. amateur

Aangetrokken: Berry van Aerle (PSV), Niels Gerestein
(VVV), Luuk Maes (PSV), Patrick van Leeuwen (Sparta),
Micky Oestreich, Tino Swinkels (amateur), Jerry Taihuttu
(Fortuna Sittard), Harald Wapenaar (RBC), Robert-Jan
Zoetmulder (amateur).
Vertrokken: Rein van Duijnhoven (MVV), Raymond van
de Kerkhof (vv Deurne), Bertran Kreekels (onbekend),
Marco de Laat (onbekend), Roland van der Linden (Par-
mingen), Wensley Ton (onbekend). Maurice Verberne (FC
Den Bosch), Ambro de Vries (BW Kessenich), Pieter de
Vries (onbekend).

SC Heracles '74

Gem. Sportstadion: 8.500
Voorzitter: Gerard Tusveld
Technisch directeur: Hennie Ardesch
Trainer: Azing Griever
Selectie: Jacco Beerthuizen 13-01-1969, Renzo Bolk
17-10-1971, Roeland Deuring 03-12-1969, Gerrie van
Guine 04-09-1969, Edwin Hilgerink 16-01-1972, Patrick
Hondeveld 17-01-1972, Berry Huizing 05-01-1075, Mark
Kemna 25-01-1972, René Kolmschot 11-01-1969, Joost
Kooijman 08-01-1971, Niki Leferink 12-02-1976, Eric
Manders 25-08-1967, Hans Mol 10-12-1968, Christian
van Ooyen 05-08-1975, Edwin Overmars 02-12-1970,
Folkert Velten 25-08-1964, Mark Veurink 26-11-1975,
Klaas Vink 15-08-1964, Erik ten Voorde 14-06-1968, Mar-
co Waslander 05-12-1967, Mark Wiggers 12-01-1974,
"Ronald Zwiggelaar 01 -06-1975. '
Aangetrokken: Renzo Bolk (UD Weerselo), Roeland
Deuring (ACV), Gerrie van Guine (KBV Amsterdam),
Edwin Hilgerink (FC Twente), Berry Huizing (GA Eagles),
Mark Kemna (Quick 20), JoostKooijman (FC Utrecht), Ni-
ki Leferink (eigen jeugd), Christian van Oyen (eigen
jeugd), Edwin Overmars (GA Eagles), Mark Veurink (ei-
gen jeugd). Klaas Vink (De Graafschap), Erik ten Voorde
(SC Heerenveen), Ronald Zwiggelaar (eigen jeugd).
Vertrokken: Dick Kooijman (FC Groningen), Rini Coolen
(AZ), Kenan Durmusoglu (AZ), Michaël Dikken (HSC '21),
Bob Kemna (Quick '20), Manuel Sanchez-Torres (PH),
Richard Vennema (SV Veendam), Mark Weynreder (Tu-
banters), Nordin van Schuppen (Eindhoven).

RBC
Stadion De Luiten: 6.782
Voorzitter: Th. Mangnus
Technisch adviseur: Piet de Visser
Trainer/coach: Wim Koevermans
Selectie: Ivan Alvares 13-05-1974, Barry Bierstekers
19-07-1975, Cristol van Campenhout 06-08-1964, Sjoerd
Conrad 17-10-1972, Ton Cornelissen 24-01-1964, Khalid
Didi 15-10-1975, Jeroenvan Empel 30-04-1973, Johnvan
Gastel 05-09-1970, Richard van Gils 16-03-1973, Erik
Hellemons 02-06-1971, Albert Jürgens 28-08-1964, Roy
Kort 26-09-1972, Arjan Magielse 11-06-1968, Ronald van
Oeveren 10-11-1965, Jeroen Rigbers 07-10-1974, Dennis
Scp 23-03-1973, Jimmy Simons 24-10-1970, Sedat Siner
15-10-1973, Ignacio Tuhuteru 23-08-1973, Cemal Yilmaz
01-10-1968.

Aangetrokken: Ivan Alvares (eigen jeugd), Sjoerd Con-
rad (Feijenoord), Ton Cornelissen (Poederlee), Jeroen
Rigbers (eigen jeugd), Sedat Siner (Willem II), Ignacio
Tuhuteru (Ajax).
Vertrokken: Mike But (Hoek), Roy Hendriksen (Hoek).
Sjef de Kort (TSC), John Mutsaers (AZ), Michel Roovers
(TSC), Romano Sion (FC Groningen), Gerrie Voets (on-
bekend), Peter Wubben (Lisse).

Telstar

Stadion Schoonenberg: 15.000
Voorzitter: Evert Jan Meijer
Trainer: Simon Kistemaker

Selectie: Alami Ahannach 20-09-1969, Frans van der
Heide 03-02-1966, Ronald Hoop 04-04-1967, Rogier
Koordes 13-06-1972, Hans Kraay 22-12-1959, Jan Neder-
burgh 25-04-1958. Michel Nok 13-07-1971, Marcel Oost
05-05-1970, Sander Oostrom 14-07-1967, Ron de Roode
20-03-1965, Rini van Roon 24-01-1961, Regillio Simons
28-06-1973, Walter Smak 13-04-1968, Brian Tevreden
17-06-1969, Arjan de Zeeuw 16-04-1970.

EVV Eindhoven

etbalseizoen '94/'95
" Fortuna Sittard
seizoen 94-95.
Achterste rij van links
naar rechts: Jan
Mulder, Mark van
Bommel, Robert van
der Weert, Maurice
Rayer, Roland
Vroomans, Bart
Meulenberg, Robert
Loontjens, John
Smeets.

Middelste rij van links
naar rechts: Dominiek
Vergoossen, Rapha
Losada, Job van Lier,
Jacques Opgenoord,
Arno van Zwam, André
van de Zander, Ronald
Dassen.

Voorsterij van links
naar rechts: Ivo
Pfennings, Ervin Lee,
Willy Boessen, Dick
Voorn, Pim Verbeek,
TinyRuys, René
Maessen, Fuat Usta,
Guido Jacobs.

FOTO: PETER ROOZEN

Aangetrokken: Rogier Koordes (Hillegorn), Marcel Oost
(Animo), Rini van Roon (AZ).
Vertrokken: Clement Koster (EDO), M_rcel Oerlemans
(ZPC), Richard Plug (FC Zwolle), Richard van Son (ADO
'20).

TOP

Stadion Complex Mondriaanlaan: 7.200
Voorzitter: Henk de Bruijn
Commercieel manager: Herman Teeuwen
Trainer: Hans Dorjee

Selectie: Berry Arends 08-10-1967, Edw/in van Brakel
05-02-1974, Stanley MacDonald 29-06-19.5i5, Jurgen van
der Goor 28-08-1972, Winnie Haatrecht 05-11-1963, Dan-
ny Hesp 19-10-1969, Marco de Jong 19-08-1971, Werner
Hopstaken 20-03-1973, Anton Konigs 16-ÏO-1973, Joep
Kemkens 19-11-1972, Raymond Koopman 03-02-1969,
José Lopez 23-03-1974. Stefan van Roosmalen
21-02-1970, Paul Nortan 01-12-1963, Gt.rrie Schaap
09-11-1964, Remco Torken 03-01-1972. Markwin van
Uden 01-09-1974, Ken Watanabe 03-05-197. 4, Thijs Wa-
terink 26-12-1968, Mark van der Zanden 25-11-1971.

Aangetrokken: Edwin van Brakel (eigen jeugd). Stanley
MacDonald (SC Heerenveen). Jurgen van der Goor (ei-
gen jeugd), Winnie Haatrecht (Cambuur L). Marco de
Jong (PSV), Anton Konigs (Vitesse). Paul Nortan (RKC),
Gerrie Schaap (SC Heerenveen), Markwin van Uden (FC
Den Bosch).
Vertrokken: Ton Berens (onbekend), Chris van den Dun-
gen (onbekend). Gert Eenkhoorn (SC Genemuiden). John
van Geenen (JVC), Jochem Gerrits (Achilles 1929). Pa-
trick Kooien (onbekend), Lodewijk de Kruijf (Spakenburg).
Geran Rikken (onbekend), Mark van der Velden (onbe-
kend), Robert van der Weert (Fortuna S).

Veendam
Stadion: De Langeleegte 10.000
Voorzitter: Chris Arlman
Directeur: Henk Nienhuis
Trainer: Jan Schulting

Selectie: René Alberts 10-02-1972, Armand M;ac Andrew
30-10-1972, Yko de Boer 19-03-1967. Willem Brouwer
30-03-1963, Egbert Darwinkel 18-09-1965, Alexander
Grijpma 21-08-1971, Lucian Hie 14-10-1967. Dick Lukkien
28-03-1972, Bart van der Meulen 24-06-1970 Joseph
Oosting 29-01-1972, Lee Payne 12-12-1966, Lesmond
Prinsen 18-06-1973. Peter de Roo 16-02-1970. Riek Sloi
16-08-1971, Richard Vennema 15-11-1967, Rol f Venne-
ma 09-01-1971, Gerard Wiekens 25-02-1973, Piot Wiers-
ma 10-09-1967.

Aangetrokken: Yko de Boer (Broekster Boys), Alexandei
Grijpma (eigen jeugd), Bart van der Meulen (Ci.imbuur),
Joseph Oosting (WKE), Lee Payne (Emmen), L.esmonc
Prinsen (Oranje Nassau), Peter de Roo (Dracht., n), Ried
Slor (FC Groningen), Richard Vennema (SC Ht.racles)
Rolf Vennema (eigen jeugd).
Vertrokken: Paolo Assorgia (FC Groningen), Johan Boh
huis (Looisport, België), John Dollenkamp (Oo_terpar-
kers), René van der Duin (De Pelikanen), Grads Fuhler
(Looisport, België), Jurrie Koolhof (hfd Jeugdopl. De
Graafschap), Antoon Kuil (SC Heerenveen), Edwin Prins
(Hoogeveen), Bart Vonk (SC Heerenveen), Bert dE) VroO'
me (Noordster).

FCZwolle
Oosterenk-stadion: 13.500
Voorzitter: Gaston Sporre
Algemeen manager: Jeroen Bijl
Trainer: Ben Hendriks

Selectie: Johan van de Berg 30-17-1971, Remco Boer<
29-10-1961, Harry Buisman 18-01-1968, Johan van Dijl
29-10-1971, René Grotenhuis 14-11-J 967. Wibo Kogge
12-08-1971, Marco Koorman 31-06-1967, Robert Maas
kant 10-01-1969. Richard Plug 05-09-1967. Maurice- Po
27-06-1974, Milles Reingoud 18-09-1974, Martin F.eyn
ders 11-04-1972, Leo Schellevis 07-01-1967, Harry S.ink
graven 21-01-1968, Arie Smit 17-08-1974, Henk Tirrime
03-12-1971, Henri van der Vegt 18-02-1972, Herman Ver
rips 18-08-1962.
Aangetrokken: Johan van de Berg (eigen jeugd), H arr
Buisman (IJsselmeervogels), Johan van Dijk (eigei
jeugd), Richard Plug (Telstar), Maurice Pot (eigen jeugd)
Milles Reingoud (PSV). Harry Sinkgraven (Cambuur L)
Arie Smit (eigen jeugd).
Vertrokken: Henk Buimer (Flevo Boys) Edwin Duim ( S(
Genemuiden), Pascal Frederiks (CSV '28), Johan Ha ms
ma (SC Heerenveen). Henk Loonstra (Hector), Arjan Lou
wen (ESC), Sander Roege (Be Quick '28).
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_
lijk was er nog maar één kans om'
vege lijf te reden: de nacompetitie-
„lk heb," zegt Korver, „nog steedsw
bedenkingen over de gang van zaken
bepaalde wedstrijden op het einde v
de rit vóórdat de nacompetitie beg^
Er zijn toen dingen gebeurd dievan
vloed waren op de staart van het Kk»

sement. Te bewijzen valt zoiets n<**
Bovendien, wij hadden in een eero*
fase gewoon de punten moeten F
ken, die nodig waren om buiten de f
varenzone te blijven. Zo simpel was
toevallig ook weer."
Restte de nacompetitie, restte de la*
ste kans voor VVV op behoud vanJ*eredivisieschap. Heracles deelde rnf
een een tik uit. Met een 3-1 winstke*
de de Almeloërs huiswaarts.
Frans Korver nam geen blad voor
mond. Hij spaarde zijn ploeg allermin
Werklust van iedereen is het mms
dat je kunt verlangen. Maar die was
al enige tijd niet meer. Het elftal was
verzwakt door bepaalde omstandig
den. Wanneer je met een smalle se(*
tic komt te zitten en jekrijgt boven*
te maken met drie of vier man die n
renderen, kom je als trainer in &
moeilijke situatie te zitten. Het vert^
wen verdwijnt, het concept valt weg

n_

Was het dan niet juist de taak van £trainer om het maximale rendement
de groep te halen? Korver: „Oké, m^het moet een samenspel zijn van'
partijen in een organisatie. Toen W
Teeuwen een jaargeleden als mana^bij VVV vertrok viel eigenlijk de discP
ne binnen de vereniging weg. leder^j
wist opeens hoe het moest. Als men j
verwijt, dat de vertrouwensband tuss^mij en een deel van de spelersgr*
was verbroken, vraag ik meteen °'niet andere geledingen bij VVV war
die niets deden met de signalen."

Hoe dan ook, Körvers uitspraak na
nederlaag tegen Heracles ('als ik '^schouwer zou zijn en moest bèta
voor hetgeen VVV mij liet zien zo"
wegblijven') had consequenties. .
„Voel je nog niet het zwaard van\V
modes boven je hoofd?" vroeg 'K
Korver 's avonds laat toen haar rfl*_
thuiskwam. Antwoord: „Nee. De voorz
ter (mr. Jan Vlaminckx, red.) sloeg^
uur geleden nog zijn armen om ?'
schouders en zei, dat ik er ook m
aan kon doen."

ROERMOND - Frans Korver heeft alles. Behalve
werk. En dat doetpijn. Voor het eerst in twintig jaar
staat de trainer rond deze tijd niet op het veld, heeft hij
geen trainingskamp achter de rug en evenmin kijkt hij
met spanning uit naar de eerste confrontatie in het
nieuwe sei zoen. Om de doodeenvoudigereden, er is
geen club v/vaaraan hij verbonden is. Woensdag 18 mei
daags na die verloren wedstrijd in de nacompetitie
tegen Heracles, heeft hij van het bestuur van VVV te
horen gek. egen, dat men toch maar liever met een
andere oetenmeester de nacompetitie wilde afwerken.
Financieel geen probleem, althans niet voor Frans
Korver. Zijn contract eindigt pas in de zomer van 1995.
Dat zit dus wel goed.

Hij haalde met Tongeren de finale van
de Belgische beker. Promoveerde met
Wageningen, VVV, MVV en Fortuna
Sittard. „Bij Fortuna hadden ze dertien
jaar geprobeerd terug te komen in de
eredivisie. Wie werkte er al niet als trai-
ner? Teunissen, Van der Hart, Brom,
Castenmiller. Geen promotie. Met mij
wél. In plaats van vijftienhonderd of
tweeduizend zaten tien- a dertiendui-
zend mensen op de tribunes."
Bij zijn vertrek uit de Baandert, nu al-
weer een aantal jaren geleden, bood hij
zijn opvolger een ploeg aan die zich
geplaatst had voor Europacupvoetbal.
Tussendoor werkte hij bij FC Dordrecht,
Roda JC en Helmond Sport. Overigens,
VVV is gedegradeerd, maar niet met
hem. Er was pas één wedstrijd in de
nacompetitie gespeeld toen hij moest
vertrekken.

Oppeppen

" Schijn bedriegt. Aan de oever van de Maas vindt Frans Korver niet de rust. Hij hunked naar het werk en de spanning
van hettrainersvak. Foto: JANPAULKun-

door

V/lEL
VERHEESEN

„Maar ik wil werken voor mijn centen,"
zegt hij. „Ik ben zevenenvijftig jaar.
Energie in overvloed. Thuiszitten is
niets voor rr lij, hoe fijn Thea en ik het
ook hebben. Ik fiets, ik wandel, ik speel
een partijtje tennis. Ik zie mijn kinderen
en kennisse n vaker dan vroeger. Het
zou nog mo Dier zijn als ik ook weer op
het veld kon staan."

Telefoon
Thuis in een Roermondse nieuwbouwijk
aan de Ma.is wacht Frans Korver op het
verlossende telefoontje. Of hij wellicht
interesse hoeft om eens te komen pra-
ten ...
„Als ieman <J mij belt sta ik morgenvroeg
voor de grc >ep," zegt hij. „Waar? Kan me
niet schelen. Nederland, België? Doet
er allemaa I niet toe. Ik wil aan de slag.
Van 's mor gens vroeg tot 's avonds laat.
Zie jemij _ il iedere dag in de tuin staan?
Krant en k opje koffie tussendoor? Ik wil
zelf bepal> 3n wanneer ik met pensioen
ga."

Een levei . in de voetballerij. Er leek
geen eind e aan te komen. Achttien jaar
was Fran: 3 Korver profvoetballer. Alleen
al bij MV V stond hij dertien seizoenen
onder de lat. Daarna werd hij trainer.
Inspireerde spelers tot daden waartoe
anderen: ze niet in staat hadden geacht.

Degradatie? Geen mens die er aan
dacht. Toch kwamen de Venlonaren in
de onderste regionen terecht. Uiteinde-

„Vierde lustrum." Hij zegt het op spot-
tende toon. Er verschijnt zelfs een lach
op zijn gebruind gelaat. Maar het is
geen spontane lach. Er is niets om te
lachen. Hij mist de geur van het gras,
hij mist de groep, de spanning, de sfeer,
de dugout. Dan opeens: „Maak er voor-
al geen treurverhaal van. Ik ben nog

In huize Korver kwamen na het ontslag
stapels brieven binnen van supporters
en anderen, die de oefenmeester en
diens echtgenote hun morele steun toe-
zegden. Thea Korver: „Op een gegeven
moment leek het alsof er een jubileum
of kampioenschap gevierd moesten
worden. Telegrammen, bloemen, wijn.

De vele blijken van sympathie veran-
derden niets aan de keiharde wet van
de voetbalsport. Sentimenten tellen
niet. Korver: „In Venlo heb ik een jaar
na mijn komst ter gelegenheid van de
promotie naar de eredivisie de champa-
gne laten vloeien. Ik ging op de schou-

ders. Het kon niet stuk. Sterker nog.
Halverwege het voorbije seizoen was ik
nog de gevierde held. VVV stond einde
januari nog op een gedeelde achtste
plaats. Achttien punten uit achttien wed-
strijden. Het negentiende punt sleepten
wij thuis uit het vuur tegen NAC."

Frans en ik kregen van een sponsor
van VVV een week vakantie aangebo-
den op Kreta."

gezond. Er zijn mensen die er erger aan
toe zijn."

wordt hij voor het eerst geconfronteerd
met ontslag.

Pauze
De volgende dag stond Frans Kor*
weer voor de groep. Tijdens de Paü
zag hij het ene bestuurslid na het an
re binnendruppelen. Op een bepa
moment kwam iemand hem roef*
„Daar zaten de heren. Ze hadden
moeilijk zag ik aan hun houding
het maar', zei ik. Het hoge woord k*
er uit" tssHij ziet ze nü nog zitten. Moet je j
gaan. „Een paar maanden tevoren <|
Fortuna Sittard nog bij VVV gein'"
meerd of men bereid was mij tuss
tijds naar de Baandert te laten vertr
ken. 'Nee', luidde het antwoord. 'Wij*'
content over hem. Hij dient hier
contract uit.' Dat heb ik gemerkt."

De strijd om het blote voetbalbestaan begint voor Fernando Ricksen en Boudewijn Zenden

Limburgs toptalentTwee Limburgse voetballers maakten de afgelopen
maand deel uit van het Nederlands Elftal onder achttien
jaar, dat deelnam aan het Europees kampioenschap in
het S paanse Merida en daar een vierde plaats uit het
vuur sleepte. Maastrichtenaar Boudewijn Zenden,
uitkomend voor PSV en Heerlenaar Fernando Ricksen,
voetballend bij Fortuna Sittard. Dit seizoen hebben ze
voor het eerst kans op een basisplaats in de
hoofdmacht van hun club. Verdringt dat het Nederlands
Elftal naar de achtergrond?

Van onze correspondent
MAARTEN DE KEVER

EINDHOVEN/SITTARD - Het contrast
is groot. Boudewijn Zenden wordt bij
het verlaten van het PSV-stadion be-
laagd door vooral jeugdige PSV-aan-
hanrjers. Handtekeningen en fotokaar-
ten worden hem bijna uit zijn handen
gen kt. Enthousiaste vaders en moe-
ders; willen hun kroost samen met Zen-
den op de gevoelige plaat vastleggen.
Voc >r Fernando Ricksen zijn deze tafe-
rele n nog ver weg. Hij voetbalt bij de
modale eerste divisieclub Fortuna Sit-,
tarc), waar hij op zijn gemak binnen en
bui ten loopt, de scooter-brommer pakt
en koers zet naar Susteren. Naar de
camping waar hij en zijn familie een
groot gedeelte van het jaar domicilie
kieken. Toch spelen beiden in het Ne-
derlands Elftal. Zenden als linksbuiten.
Rkiksen als rechtervleugelverdediger.

Hi.t EK in Spanje was het voorlopige
hoogtepunt. Nederland behaalde een
vi ..rde plaats, mede dankzijZenden, die
twee keer scoorde in de met 3-2 ge-
wonnen wedstrijd tegen Frankrijk. „Het
w-as te gek om het WK mee te maken.
De sfeer, de entourage. Een onvergete-
lijke ervaring," vindt Zenden. „Boven-
dien leer je ontzettend veel. Die erva-
r ing kan ons het komend seizoen heel
cjoed van pas komen," meent Ricksen.

De manier waarop ze in het Nederlands
Elftal gekomen zijn verschilt nogal. Voor
Zenden is het de normaalste zaak van
de wereld dat hij geselecteerd wordt. Al
vanaf zijn veertiende is hij vaste keus
voor Zeist. Toen voetbalde de bij Leoni-
das begonnen zoon van sportschool-
houder Pierre Zenden nog bij de jeugd
van MVV. Een jaar later maakte hij de
overstap naar PSV. De selecties voor
de vertegenwoordigende elftallen ble-

Concurrentie
Dan heeft Zenden het een stuk moeill!'
ker. Als linksbuiten moet hij beter z.n
dan Peter Hoekstra, Arthur Numan'
Torn van Mol en leeftijdgenoot Roben
Fuchs voordat hij aanspraakkan make n
op een basisplaats. „Ik zal in ieder geva
100 procent mijn best doen. Overda*
heb ik geen beslommeringen meer-
Avond wil ik, via de avondschool, VW^5 gaan doen. Toch zie ik dit seizoen al»
een leerjaar. Het is allemaal wennen_
Je staat nu toch op het veld met spele^
als Popescu en Wouters. Die zie je nor'
maal op tv schitteren. In het begin den*
je: 'Hoe spreek ik zo iemand aan. In frê
veld roep je echter niet: 'meneer Wo"
ters'. Dan zeg je toch gewoon 'Jan'"
Zijn hoogtepunt tot nu toe was een l(]'

valbeurt tegen Barcelona. „Ik heb RO"
nald Koeman en Hagi nog een handje
gegeven. Fantastisch!"
Of PSV dit jaar kampioen wordt kan
Zenden niet zeggen. „We beginnen el'
genlijk weer opnieuw. We hebben alle'
maal stuk voor stuk goede voetballer8-
Maar doordat er zoveel jeugd bij gek°_
men is zal er toch enige aanpassins
nodig zijn."

Ricksen gokt met zijn Fortuna op een
periodetitel. „Ook wij hebben vee
jeugd.Dit jaar zullen we moeten la'ef]
zien dat we goed voetbal kunnen spe'
len. Dan haal jevanzelf een prijsje.
gend jaar is voor ons het uur u."

Dat Ricksen voldeed als back blijkt nj»
alleen uit de keuze van Advocaat. H*
weekblad Voetbal International scriba
over hem: „Hij kan de rechtsback W?.
den die in Nederland momenteel r"f
voorradig is. De Limburger is fel en sn
en lost de situaties voetballend op" " (
was wel vereerd met die kritiek," ze9
Ricksen. „Maar nu moet ik me eerstjy
Fortuna bewijzen. Vorig jaar heb ik °°al bij de selectie gezeten, maar toe
speelde ik nog erg weinig in het eers,e'
Dit jaar hoop ik dat het verandert. Tra'
ner Verbeek heeft gezegd dat ik cc
eerlijke kans zou krijgen. Ik was er ne
tijdens de hele voorbereiding bij, maa
in de oefenwedstrijden die ik tot nu 1°
gespeeld heb, speelde ik goed." Hijz
de concurrentie moeten aangaan m
middenvelder Fuat Usta of rechtsbac
en aanvoerder René Maessen.

Voor Ricksen was het dus wel wennen.
Voor Zenden niet. „Sinds ik voor het
Nederlands elftal speel, kom je vrijwel
steeds dezelfde spelers tegen. Hoofd-
zakelijk van Ajax en van PSV. Ik voetbal
al jaren met ze. Toch waren een aantal
spelers ook nieuw voor mij. Omdat ik op
15 augustus geboren ben, val ik offi-
cieel nog in de categorie onder 17 jaar.
De peildatum ligt op 1 augustus. Toch
heb ik in het Nederlands elftal onder
achttien gespeeld. Eigenlijk zijn die spe-
lers allemaal een jaar ouder. Met een
aantal van hen heb ik nog niet zo vaak
gespeeld. Een voordeel is trouwens dat
ik volgend jaar ook nog in het team on-
der 18 jaar kan uitkomen," aldus de
Maastrichtenaar.
Hij kon het zich zelfs permitteren om
zich aan het begin van dit seizoen af te
melden bij Advocaat. „Het afgelopen
schooljaar heb ik eindexamen Havo ge-
daan. Ja, geslaagd. Maar dat beteken-
de wel dat ik iets meer de nadruk moest
leggen op de studie. Dus geen wedstrij-

Wennen

„De eerste wedstrijd was tegen Noor-
wegen, uit. Ik had nog geen basis-
plaats. Maar een aantal (oefen (wedstrij-
den later stond ik er vanaf het begin in."
Een basisplaats die Ricksen niet meer
afstond. Ook niet tijdens het EK. Behal-
ve in de laatste wedstrijd. Toen wgp hij
geschorst, na twee gele kaarten.

Ricksen kwam pas het afgelopen jaarin
beeld bij de KNVB. Zijn trainer, Chris
Dekker, tipte de KNVB over het talent
van Ricksen, die bij EHC begon, door
Roda werd gescout maar later voor For-
tuna koos vanwege de reputatie van de
jeugdopleiding in Sittard. Assistent
bondscoach Rinus Israël kwam kijken
en daarna ging het snel. Na een paar
selectiewedstrijden bleef hij over als
een van de zestien spelers die de eer-
ste kwalificatiewedstrijd voor het EK
moesten spelen.

Beiden prijzen de sfeer binnen het Ne
derlands team. „Er is natuurlijk wel eon

Doel
Voor Ricksen is het Nederlands elftala-
vontuur voorlopig weer ten einde. Hij is
27 juli 18 is geworden. Net te vroeg ge-
boren om nog een jaar jeugdspeler te
zijn. „Ik mag wel nog mee naar het WK,

ze 'Je bent zeker met je gedachten bij
het Nederlands team."

Frappant is dat Ricksen in het Neder--
lands team als rechtsback speelt, terwijl
hij bij Fortuna als verdedigende mid-
denvelder aantreedt. „Ik speel het liefst
op het middenveld, dat is eigenlijk mijn
plaats. Maar Advocaat heeft me steeds
als rechter verdediger laten spelen.
Daar zeur je niet over. Je bent gewoon
blij dat je mee mag doen."

dat in maart in Nigeria gehouden wordt.
Doordat we vierde werden in Spanje
hebben we ons daarvoor geplaatst.
Maar daarna is het over. Geen verte-
genwoordigende jeugdelftallen meer. Ik
hoop dat ik in aanmerking kan komen
voor het Nederlands elftal onder 21
jaar, zeg maar het Olympisch elftal. Dat
wordt mijn doel."

currentie. ledereen wil op je plek spe-
len. Als ze je niet kennen is dat een
nadeel. Maar onderling is er geen spra-
ke van groepjesvorming. Of je nu van
PSV, van Ajax of van Fortuna komt. Je
bent gewoon een van de zestien en
wordt geaccepteerd," vindt Zenden.
Ricksen beaamt dat. „Ik was de. enige
eerste divisiespeler. Maar daar werd
niets van gezegd. Je hoorde er gewoon
bij. Bij Fortuna maken ze af en toe wel
opmerkingen. Als ik slecht speel roepen

den voor het Nederlands team. Maar
toen ik klaar was heb ik dat gemeld bij
de bondscoach en hij heeft me weer
opgenomen in de selectie."
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Vierde lustrum als trainer geen reden voor opgewekte stemming

De pijn van Frans Körver

voetbalkrant

Een vaak gebezigde uitspraak? „Korver
kan een ploeg oppeppen en naar de
eredivisie loodsen. Als het effect uitge-
werkt is blijven de resultaten achterwe-
ge. Na hooguit drie jaar moet hij weg."
De naar werk hunkerende oefenmees-
ter veert overeind. „Körver-effect? Is
drie jaar bij één club dan niet lang ge-
noeg. Trouwens, uitgezonderd in mijn
Rodaperiode heb ik als trainer altijd met;
beperkte middelen moeten werken. Be-
perkt in spelerskwaliteit, welteverstaan.
Ik kon geen tonnen uitgeven. Niettemin,
promotie is altijd het doel, maar als het
bestuur er niets mee doet of niet kan
doen houdt alles op."

Echtgenote Thea had uitgerekend, dat
haar man aan zijn twintigste jaar als
trainer bezig was. Uitgerekend daarin



deun.. en bescheidenheid zijn de
spectaen,Waarlangs dat pad liep. Niet
lopg'acu'a|r klimmend, maar rustig op-
Paar 'aar ie,s verbeteren; een
niet t rocen,ies- Meer laat het budget
900.5 c meer hoeft 00k niet- Sef Ver-
het n 6n MW komen lan9zaam °P.Punt dat de top in zicht komt. Met
tract par verlengde de coach zijn con-
een' fe" afscheid op het hoogtepunt is
Robertod' d dat Sereen zich wenst.
te _{. ° s,raal lijkt op voorhand precies
een h" ln dat beeld- Weer is MVV
tic jn?l6De,er °P een bepaalde posi-
habb. l.

elftal 9eworden. Voor een
veroo ' Deze keer was het niet
Arnhe°SSens monnikenwerk, maar een
'eks_m_ driehoe .e, dat, met Straal als
'er r_7 ,C er' regisseur en hoofdrolspe-ler de bühne ging.

Motieven
veria n

9elimi,eerd transferbedrag en het
n9en na acht jaar Vitesse wel eens "Roberto Straalzit gebeiteldin De Geusselt. Foto: ermindo armino

een andere kleedkamer van binnen te
zien," waren de motieven om zijn wa-
penbroeders Roelofsen en Visser in te
schakelen. MVV had, na het afscheid
van Hans Linders en het einde van de
huurstage van Raymond Beerens, 'iets'
nodig op de rechtsbackplaats. En voor
twee ton kon niemand zich een buil val-
len in De Geusselt. De deal was snel
beklonken en Straal in een noodgang
naar het zuiden.

„Bij Vitesse dacht men dat ik flauwekul
maakte. Mij was een driejarig contract
aangeboden, maar echt tevreden was.
ik niet. Dat had niet zoveel met geld te
maken. Ik had het wel gezien in Arn-
hem. Wilde gewoon wat anders en de
clausule in mijn contract gaf mij die mo-
gelijkheid. Misschien is MVV sportief
wel een stapje terug in de ogen van ve-
len. Voor mij niet. Ik ken mijn kwaliteiten
en mogelijkheden. Voor een topclub
zou ik toch niet in aanmerking komen.
Waarom dan niet een goede midden-
moter en een club waar ik een goede
kans krijg?"

, AASTRICHT - Het gevecht tegen een instabiele knie.an door een stabiele geest worden gewonnen. Een
|^er lang stond Erik Maes achter. Met 'n nulletje of vier.
Int Sen °'D een overw'nn'n9 waren er amper., legendeel. De verdediging werd zwakker. Voorste
/Uisband linkerknie afgescheurd. 31-7-1993. Geen

U(ten aan. De lange revalidatie ging gepaard met alleI |schrikkingen die zon blessure kan meebrengen.
teolddels isErikMaes °P9ekrabbeld- Heeftweer

pengescoord. Van de week nog op de velden vanisden, waar hij tijdens een trainingssessie bij stand-in, e'man Wim Dusseldorp door 'het poortje' speelde.scnen, gieren brullen. „Kan hij niet tegen," verklaart

'aes Dusseldorps norse blik.

„Het afgelopen seizoen heeft me in elk
geval duidelijk gemaakt dat ik iets ach-
ter de hand moet hebben. Je bent
kwetsbaar als voetballer Met dat diplo-
ma op zak kan ik nog altijd voor de klas.
Bovendien is de combinatie sport en
studie ideaal. Zeker als je, zoals in mijn
geval, alle medewerking krijgt van
school. Ik mag om half drie naar de trai-
ning, terwijl het laatste lesuur tot tien
voor drie duurt. De resultaten lijden er
amper onder. Nog anderhalf tot twee
jaaren ik heb dat papiertje. Dan kan ik
me helemaal concentreren op voetbal."

Groene Ster, SV Heerlen en inmiddels
al het vijfde jaarMVV. Roda JCtrok ook
nog even aan de bel indertijd. „Roda JC
had me uitgenodigd voor een training.
Omdat ik diezelfde dag voor het Neder-
lands zaalvoetbalelftal in actie moest
komen, meldde ik me keurig af in Kerk-
rade. Daarna heb ik nooit meer iets
vernomen van Roda." Die Oranje-selec-
tie vloeide voort uit zijn kunsten bij Cos-
mos Kerkrade en De Haantjes. Aan
techniek ontbreekt het de linkermidden-
velder niet; aan karakter evenmin. Als
hij de zaak heel houdt, heeft Roger
Reijners er een geducht concurrent bij
in de toekomst.

Kwaliteit

plaats. Gekozen werd in overleg om via
krachttraining en het verstevigen van de
spiermassa in het linkerbovenbeen de
averij in het gewricht te compenseren.

Keuze

" Erik Maes verleent allemedewerking aan MVV's open dag. Foto: FR)TS widdershoven

Het
blessVerbe,en gevecht tegen de sport-
lach on

6HIS niet voor niets geweest. De
len jn yl ,ra'ning is helder en het dol-
,lk Zai°e k' eedkamer niet van de lucht,
ik weer' op9even tot het moment dat

°P het niveau vorig jaar ben.pas dheste!, .heb 'k öewonnen. En dat is het
v°etbaii 9spunl om verder aan mijn
Vecht N°pbaan te bouwen." Erik Maes
rrtaar u meer ,e9en de bierkaai,
"°ktohf- °r een plaa,s in de selectie.er- november we zien wel."

Ook De
6S heeft er vertrouwen in. MVV

Overee^Con,ractverlenging, die onlangs
betref» Werd gekomen, laat wat dat
het Vel

9een twijfel bestaan. Ondanks
ker v"oren iaar. „In sportief opzicht ze-
re n ]a.;

0r de rest wil ik het geen verlo-
den. je°ernen-Ik ben rustiger gewor-
*aken in hl^ meer na over andere
lo°Ptrai_ 'even' Als er voorheen een
k°hdi_iik 9 op het bord stond aar,ge-
rnet ple_ lk de ziek,e in- N" ,rek ik
den^ ik t

m''n '°°Pschoenen aan en
"W y lopen-lk waardeer het alle-
ik een ia'Sschlen komt net ook doordat

laar ouder ben geworden."
Eenachte1?^ du' zijn litteken hoe dan ook
°Pstuit. r ,gela,en- 31-7-94. Een hoog
Cercle n" bal in de wedstrijd MVV-
voor br"9ge. Erik Maes, vechtend
Sens |,: n basisplaats in Sef Vergoos-
2ijn knip vftic' haalt om en zakt doorweg kruisband en weg basis-

„Er waren voorbeelden van spelers die
probleemloos zonder voorste kruisband
nog jaren op nivo voetbalden. Lerby bij-
voorbeeld. Bij mij pakte deze keuze niet
goed uit. Mijn knie bleef te veel speling
houden. En na het eerste voorzichtige
partijtje, na vier maanden, ging ik er
doorheen. Ik was weer terug bij nul."

De operatie, waar men aanvankelijk
weinig heil in zag, was onvermijdelijk.
„Ik werd in Enschede geopereerd en
kreeg een kunststoffen kruisband." En-
schede was het voorstel van clubarts
Weber. Dr. Vierhout, een grootheid in
zijn vak, legde het nieuwe band en werd
daarbij op de vingers gekeken door
2000 vakbroeders die in die periode
Enschede aandeden voor een congres
waarin kruisbandletsels 'n thema wa-
ren. Maes vond al die aandacht maar
niets. Trainer Sef Vergoossen had er de
pasklare opmerking voor. „Met zoveel
meekijkende collega's kan Vierhout zich
in elk geval geen fout veroorloven."

Fouten werden er dus niet gemaakt en
het revalidatieproceé kon opnieuw be-
ginnen."Met Roda's oudgedienden Leo
Degens en Johnny de Jong bij Henk

Drang
Het is die ontembare drang die de
22-jarige Heerlenaar parten kan gaan
spelen. De technische en medische staf
van MVV zullen Erik Maes regelmatig

„Hij kan," aldus Sef Vergoossen, „met
een paar acties een wedstrijd beslissen.
En wat ik tot nu toe op de trainingen
heb gezien, heeft hij van zijn specifieke
kwaliteiten niets ingeboet. Zijn startsnel-
heid is nog steeds zijn grote kracht. Het
is een echte linkspoot met een goed
schot en iemand die makkelijk scoort."

Erik Maes doet over zijn spel laconiek.
„Het is al zolang geleden dat ik een
wedstrijd heb gespeeld. Ik weet het al
bijna niet meer. Ik zou eens een oude
videoband op moeten zetten..." De con-
tractverlenging met een jaar was niet
alleen een sociale geste uit De Geus-
selt. MVV heeft het vertrouwen dat alles
weer goed komt met Maes en vooral
met zijn knie. Die knie zal echter nooit
meer dezelfdezijn. Een litteken als indi-
catie en een aantekening op de verze-
keringspolis. Belangrijker voor Maes is
evenwel dat met de fysieke vooruitgang
de angst afneemt.

aan de handrem moeten trekken. De
duels gaat hij nog uit de weg. „Ik mis de
echte wedstrijdkracht nog. Partijtjes één
tegen één sla ik nog over. Zoiets moet
geleidelijk komen, denk ik. Ik heb ge-
vraagd of ik volgende week met het
tweede elftal meemag. Om er mis-
schien een kwartiertje mee te mogen
ballen. De trainer zou het bekijken en
er met de medische staf over praten."

Het is duidelijk; Maes is ontembaar en
wil voor de winterstop bij de selectie zit-
ten. Dat is niet het eerste maar het al-
lerbelangrijkste doel. „Mijn eerste doel
nu, is het behalen van het hertentamen
dat ik nog moet doen voor mijn oplei-
ding aan de Pabo Heerlen." Erik Maes
zit in het derde jaar en strandde voorlo-
pig op het vak psychologie. De komen-
de drie weken zijn de heren Freud en

Reuvers in de 'martelkamer'. „Ik heb
veel steun aan hen gehad. Het zijn
vrienden geworden. Ze hebben uren
met me gepraat en misschien is het wel
door hen gekomen dat ik nooit heb op-
gegeven. Bovendien heb ik hetkarakter
er niet naar om iets op te geven. De
woorden van de trainer: 'je zit tegen de
groep aan' bleven door mijn hoofd spo-
ken. Ik zou en moest terugkomen. Te-

gen de groep aan. Wat ik eenmaal voor
ogen heb, dat moet ik bereiken."

Jung minstens zo belangrijk als Ver
goossen en Weijzen.

Diploma

Kwaliteiten
Lang, fysiek sterk en genadeloos in de
duels: Roberto Straal. Als zestienjarige

Vitesse, maar geen vaste stek. Dat zat
niet lekker. Kortom, Sef Vergoossen
krijgt er een spelerbij, die van veel ver-
dedigende markten thuis moet zijn.

Straal moet de MVV-defensie sterker
maken en, als de mogelijkheid er is,
met zijn fysieke vermogen ook in het
strafschopgebied van de tegenstander
voor gevaar zorgen.

Roberto 'Arie' Straal is inmiddels opge-
nomen in de MVV-clan. Gaat makkelijk
als je geen kapsones hebt. Aanvanke-
lijk kwam het tot wat spraakverwarring
omdat in Maastricht 'Roberto' uiteraard
Lanckohr is. 'Noem mij dan maar Arie

naar trainers als Dorjee, Jacobs, Over-
weg en Neumann. „Je steekt overal iets
van op. Zeker tactisch en positioneel,"
zegt hij, zonder een kwaliteitsoordeel uit
te spreken. „In voetballend opzicht heb
ik veel geleerd van Frans Thijssen. Hij
liet iedereen bij Vitesse beter spelen.
Door hem zijn voetballers als Van der
Brom op het niveau terecht gekomen,
waar ze nu zijn."
Roberto Straal doet het met minder,
ook nu als Arie. Met dien verstande dat
zijn voormalige semi-profverbintenis in
Maastricht een fullprofcontract werd. „Ik
kwam op straat te staan. Het bedrijf
waar ik halve dagen werkte, moest re-
organiseren en 250 werknemers zaten

uit Arnhem-Zuid weggeplukt door De
Graafschap. Daar, na drie jaar, terugge-
haald naar zijn geboortestad door Vites-
se. Kampioenschap en promotie en
vervolgens vier jaar Europees voetbal.
Geen onverdienstelijke staat voor een
speler met, zoals hij zelf betitelt, be-
perkte kwaliteiten. „Goed genoeg voor
de subtop van de eredivisie, maar niet
voor de top. Dat heeft met talent te ma-
ken en met het feit dat ik verdediger
ben. Verdedigers worden doorgaans
opgeleid in de eigen jeugdafdeling en
men is zelden bereid de beurs te trek-
ken voor 'n dienende speler."

Roberto Straal luisterde zijn oren rood

of zo,' was de simpelste oplossing. Dus
speelt in De Geusselt de komende drie
jaar ene Arie Straal. Op twee, zou Louis
van Gaal die positie noemen. Voorlopig
dus nog geen Europacup en opk de
verhuizing van Vitesse naar het Akzdrö-
me zal hij niet als speler meemaken. „Ik
vraag me af of ik die overgang ooit als
actief voetballer zou hebben meege-
maakt. In die acht jaar hebben we al
vier keer gebak gehad, maar Vitesse
speelt nog steeds op Monnikenhuize." door

FRED
SOCHACKI

Twaalfde man
Met goede kans bedoelt Roberto Straal
iets anders dan hij het laatste seizoen in
Arnhem meemaakte. De verdediger
speelde nagenoeg alle competitiewed-
strijden, maar was toch twaalfde man in
de formatie van Herbert Neumann. „Als
Sturing geblesseerd was, speelde ik
rechtsback; toen Vermeulen met zijn
arm in het gips kwam, verhuisde ik naar
de andere kant. Ik zwierf door de ach-
terste linie en speelde ook nog als ver-
dedigende middenvelder." Acht jaar bij

MVV
Von'°2:De Geusselt: 10.000C?,ltter: Kan DittrichTrat, 6Ur: Ron Weijzen*'"*: Sef Vergoossen

BerÜÜ!61 JeffreV van As (22), ArmandPranft. (25) Rob Delahave (35>'
ven 7PD'ks,aal <24>' Rein van Duynho-
Haeirii '' Jan van Grinsven (34), Stijn
(23 'oermans (19), Maurice Hofman
(24 ' a Joordens(25), Roger Knarren
lih,' ,berto Lanckohr (25), Raymond
Relies (29), Erik Maes (22), Roger
Gha_.rSo(3o)' Richard R°elofsen (25),
01. . Salamat (23), Sjoerd Sanders
Straai /

Scneepers (22), Roberto
ViSSp 27>. Reginald Thai (29), Hans** (27), Sascha van Wissen (20).

Jeffrey van As (Ajax),
Ghaii. Aca

c Duvnhoven (Helmond Sport),
San_L Salama< (eigen jeugd), Sjoerd'oers (PSV), Roberto Straal (Vites-

'■ sacha van Wissen (eigen jeugd).

k!_en: Marc Geyselaers (onbe-
pct6r u ger Har,gerink (onbekend),
(9e___. ffels (België), Hans LindersVyes,°Pt), Mark Verhoeven (NEC).

MVV hoopt dat getalenteerde middenvelder zijn blessure onder de knie heeft

Erik Maes: aparte band met voetbal
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opeens zonder job. Voor mij niet zon
ramp omdat ik met voetbal mijn brood
verdiende. Ik was enkel een prima aflei-
ding met betrekking tot mijn sport kwijt.
De combinatie werk-voetbal heb ik altijd
als zeer prettig ervaren, 's Morgens
naar het bureau - ik was administratief
medewerker en zat voornamelijk achter
de computer - en om drie uur naar de
middagtraining. Werkte perfect. Erger
vond ik die reorganisaties voor mijn col-
lega's, die vaak al vele jaren werkzaam
waren in het bedrijf en ineens op straat
stonden en niets meer hadden."

Bij Bruil Beton Arnhem op straat, opge-
stapt bij Vitesse en als Arie in De Geus-
selt begonnen aan een nieuwe episode.
Prima opgevangen door Hans Visser en
vanaf 1 september met vriendin Claudia
op eigen benen in De Heeg. „Als ons
huis dan tenminste klaar is." Nu is het
nog even behelpen. Logeren bij Visser
en in het weekeinde op en neer naar
Arnhem. „Nog even, dan is dat achter
de rug. Ik ben blij met de mogelijkheid
bij Hans Visser, maar een eigen plek is
natuurlijk idealer." Kan Straal weer zijn
basgitaar tevoorschijn halen en zijn ge-
liefde reggae-muziek spelen. De mu-
ziek is hij trouw gebleven; van de
dreadlocks nam Straal afstand toen Vi-
tesse kampioen werd. Jaren geleden.

Maastricht moet nog even wennen aan
Arie. De Geusselt ook. Toen vriendin
Claudia bij de administratie voor de oe-
fenwedstrijd tegen AA Gent de kaartjes
op naam van Roberto Straal afhaalde
bleek dat. 'Roberto Straal...? Roberto
Straal? Is dat een speler van Gent?'
„Misschien ben ik hier al zo ingeburgerd
dat ze me alleen nog maar als Arie ken-
nen...."

Behelpen

'Arie' verdedigt in De Geusselt de koers richting subtop

Aan Roberto loopt niemand straal voorbij
MAASTRICHT - MVV en Sef Vergoossen staan erom

J gekend. Koopjes op dekop tikken. Met bijna niets in de°eurs die speler zien aan te trekken die a: past in de9r°ep en b: potentie heeft om met diezelfde groep door| 'e groeien. MVV wordt er sterker door. De spelers
Roberto Lanckohr, Twan Scheepers,

gehard Roelofsen, Hans Vissers, Jeffrey van As enRoberto Straal. Huurlingen of 'afdankertjes'; in Degeusselt worden ze op waarde geschat en vormen,
jamer>met een harde Maastrichtse kern, een elftal dat
! d

er)kele jaren promoveerde van gedoodverfd
naar gevestigd middenmoter met

Perspectief richting subtop.

___* f I | . . t , F . ~_. :■■■■ iIITIDUrCiS QQCiDIQO
_-_fc__l^^^aÉtt^MM^^^^M„„__j!g!______, !^* voetbalkrant



KERKRADE - Hij timmert aardig aan de weg. Als
civieltechnisch HTS-ingenieur verdient Johan de Koek
de kost bij Koninklijke Wegenbouw Stevin (KWS); als
voetballer krijgt hij de opdracht Roda JC weer op het
rechte pad te zetten. Niet nog eens een seizoen van
pieken en dalen. En vooral weg met het moeras waar
de ploeg van trainer Huub Stevens, met
'Uefacupvoetbal voor het grijpen, vorig seizoen alsnog
in wegzakte. Johar»de Koek moet het recept aanreiken
van een stevig fundament waarop Roda JC een solide
toekomst kan bouwen. Op weg naar Europees voetbal.
Aandacht voor een voetballer met oog voor andere
zaken.

De Roda JC-fans hebben Johan de
Koek hoog zitten. Al bij de eerste de
beste oefenwedstrijd op Kaalheide hing
er een spandoek om de nieuwe rots in
de Roda JC-branding een hart onder de
riem te steken. „Leuk," reageert de
29-jarige verdediger spontaan. „Ik moet
zeggen dat ik heel vriendelijk en spon-
taan ben opgevangen bij Roda JC. Ook
door de fans. Het doet me toch wel wat
dat ik nu blijkbaar al respect bij de sup-
porters heb afgedwongen."

Johan de Koek is een van de meest er-
varen spelers uit het betaalde voetbal.
Tien jaar eredivisie en in totaal een slor-

Roda JC
Stadion: Kaalheide Kerkrade,
23.000
Voorzitter: Theo Pickée
Directeur: Serve Kuijer
Trainer: Huub Stevens

Selectie: Ogechukwu Ajah (22),
Raymond Atteveld (27), Tijjani
Babangida (20), Dirk-Jan Derk-
sen (22), Arno Doomernik (24),
Barry van Galen (24), Maurice
Graef (24), Ruud Hesp (28), Roy
van den Heuvel (22), Marco van
Hoogdalem (22), Max Huiberts
(23), Cedric Ihalauw (22), Johan
de Koek (29), Eric van der Luer
(29), Mark Luijpers (23), Riek
Plum (21), Anton Scheutjens
(26), Gerrie Senden (23), Iwan
Tomasz (23), René Trost (29),
Erwin Vanderbroeck (26).

Aangetrokken: Raymond Atte-
veld (Waregem), Maurice Graef
(VW), Ruud Hesp (Fortuna Sit-
tard), Roy van den Heuvel (For-
tuna Sittard), Johan de Koek
(FC Utrecht), Iwan Tomasz
(Warta Poznan).

Vertrokken: Michel Haan (Ger-
mania Teveren), Peter Hofstede
(FC Utrecht), Arkadiusz Kaliszan
(Legia Warschau), David Nasci-
mento (FC Utrecht), Berni Ro-
mero (Germania Teveren),
Ronald Waterreus (PSV).

Verdediger moet fundament leggen voor solide prestaties

Het recept van Johan de Koek

debuteerde De Koek in het WK-voor-
rondeduel tegen Turkije. „Jammer dat
het daarbij is gebleven. Ik weet dat de
bondscoach best gecharmeerd is van
me, maar de slechte prestaties van FC
Utrecht afgelopen seizoen hebben na-
tuurlijk ook een rol gespeeld. Jammer,
want ik had stiekem gehoopt misschien
zelfs in aanmerking te komen voor de
selectie van 22 spelers voor het WK in
Amerika."

Internationaal voetbal smaakt naar
meer, vindt De Koek. „Dat zijn toch de
krenten in de pap." Met Roda JC denkt

hij een reële kans te maken het beoog-
de doel te bereiken. „Vorig seizoen zat
Roda er al heel dicht bij. Toen hebben
ze pas op de laatste speeldag Euro-
pees voetbal verspeeld. Ik denk dat de
ploeg er sterker op is geworden. In elk
geval is er meer ervaring in huis. Ik zou
dus niet weten waarom Roda JC geen
Europees voetbal zou kunnen afdwin-
gen."

Johan deKoek is in een aantal opzich-
ten een buitenbeentje bij Roda JC. In
de eerste plaats is hij de enige vader
binnen de selectie. Thuis vragen ook

nog een zoon van vier jaar oud en een
dochtervan anderhalf de aandacht. Bo-
vendien staat hij dertig uur per week op
de loonlijst van KWS. Johan de Koek
hoor je dan ook niet klagen dat voetbal-
lers een zwaar leven hebben.

Roda's laatste aankoop - Johan de
Koek werd pas definitief vastgelegd
toen de voorbereiding op het nieuwe
seizoen al bijna drie weken aan de
gang was - vindt dat er meer tussen
hemel en aarde is dan voetbal. Na een
jaar economische bedrijfstechniek aan
de HTS van Dordrecht, maakte hij de

overstap naar de afdeling weg- en wa-
terbouwkunde in Groningen. „Han Ber-
ger plukte me namens FC Groningen
weg bij de amateurs van VV Süedrecht.
Ik wilde echter wel blijven studeren,
maar in Groningen kon ik geen econo-
mische bedrijfstechniek volgen. Zo-
doende is het weg- en waterbouwkunde
geworden."

De laatste fase van de vierjarige oplei-
ding volgde De Koek in Utrecht. „Han
Berger zat toen bij FC Utrecht. Hij was

,het opnieuw die me vroeg te komen.
Berger heeft grote invloed op mijn voet-

balloopbaan gehad. Ik heb in elk 9*^
veel van hem geleerd."

Na de beëindiging van zijn stujl*
kwam Johan de Koek al vrij snel
dienst bij KWS. Tot op de dagvan v»
daag staat hij op de loonlijst van <*
wegenbouwbedrijf. „Meestal werk ik l
'n uur of twee 's middags en 's woe I
dags de hele dag. Dat is doorgaf
immers de vrije dag voor voetbal» _
Natuurlijk is het niet altijd mogelijk P'
cies die dertig uren te maken, m 3*

gelukkig heb ik in KWS een werkg^
gevonden die zich coulant opstelt ais
verplichtingen bij de club heb."
Johan de Koek werkte de laatste fi \
als assistent van de hoofduitvoerder
de stad Utrecht. Aangezien KWS <*j
een vestiging in Hoensbroek hee_
hoopt De Koek overgeplaatst tekunn»
worden. „Het is nog niet allemaal 9e
geld, maar ik neem aan dat ik wel &
geplaatst kan worden naar Limburg
wil namelijk toch graag blijven werk

_
In de eerste plaats om op andere 9
dachten dan voetbal te komen. B°ve
dien wil ik ook graag iets achter ;
hand hebben voor als het over een pa
jaar afgelopen is met mijn voetbalt
baan. Dan moet ik toch ook mijn g#
kunnen onderhouden."

De enige semi-prof van Roda JC v
het geen belemmering dat hij niet
trainingen bij kan wonen. „Dat is
bewuste keuze van me. Tot nu toe n
dat nog nooit tot problemen geleid
bij Roda JC is deze zaak goed doorg
sproken. Het vergt alleen veel zelf**
pline, maar dat kan ik gelukkig op"'
gen."

Naast Han Berger kreeg Johan deK<^met nog een handvol andere trainers
maken. Rob Jacobs, Cees Loffeld. .
Fafié en Leo van Veen gingen HU
Stevens vooraf. „Het grootste verse
tussen de meeste andere trainers
Huub Stevens is de discipline. Steve
is strenger, strikteren duidelijker dan
anderen. Ik vind dat een goede&'
De aanpak van Stevens leidt in elk 9
val niet tot misverstanden."

De verhuizing naar Limburg is De r>°j?
goed bekomen. Op dit moment zit Hl'
delijk in een appartement, maar is na?.
stig op zoek naar een eigen huis- v
moet lukken met een makelaar *
voorzitter. „Ik voel me goed thuis me.
Fijne mensen en een prachtig 'an
schap."

Maar uiteindelijk zal Johan de
vooral beoordeeld worden op zijn PJ*taties binnen de krijtlijnen. „We hebb\
een moeilijke start met meteen
aantal pittige tegenstanders. Je.
niet hoe dat uitpakt. Natuurlijk is °voorbereiding alles behalve ideaal 9
weest. Veel onzekerheden voor St
yens, waardoor we eigenlijk geen enk
lekeer met een complete groep heb"^kunnen werken. Maar ik verwachtn
dat ons dat gaat opbreken. Deze se|e^
tic is sterk genoeg om dat op te vange.
Ik denk dat we een mooi seizoen tefl
moet gaan."

door

IVO OP DEN
CAMPTreffers Maurice Graef moeten Peter Hofstede doen vergeten

Spitten in de spits

" Maurice Graef, de man voor de afwerking in deRoda JC-aanval. Foto: dries linssen

met de Roda JC-leiding, maar
wachten was nog op de onderhandel
gen tussen beide clubs. Toen ook fVP*
JC en VVV de laatste plooien gladst
ken, kon Graef opgelucht ademha'^„Want ik stel me heel veel voor van
komende jaren bij Roda JC. Ik denk°,
ik hier heel wat doelpunten kan scor^
Vooralsnog is het echter even wen^
Behalve dat hij zijn draai in het vijan*
strafschopgebied nog niet echt gev ,-

den heeft, vergt de overgangvan ve
naar Kerkrade ook anderszins aanpf.
singen. „Het gaat er hier veel profes^
neler aan toen. Dat merk je in alle 9e ,e
dingen. Bij VVV aten we tussen
middag frite met frikandel. Hier kriJlLj
we een goed verzorgde sportmaa' .
voorgezet. Aan dat soort zaken merk,1
dat Roda JCveel verder is dan WV-
Toch is Maurice Graef niet bang da' .
zijn van nature gemoedelijke houd'
vaarwel moet zeggen. „Ik heb welee
vaker gehoord dat ik te gemoedeli|kz j
zijn, maar dat vind ik flauwekul. Ik l.^hier net zoveel plezier maken als
Venlo, maar natuurlijk altijd binnen (
toelaatbare grenzen. Als ik geen P.
meer kan maken, stop ik liever f
voetballen."

Sinds twee jaar is Maurice Graef 'ü
prof. Zaligmakend is dat niet voor hO.
„Ik heb bij VVV steeds acquisitie 9
daan voor het sponsorblad. Missen' (
ga ik dat bij Roda ook wel doen V
vind ik leuk werk. Ik heb een c.diploma en de cursus assurantie B 9
volgd. Een beetje werken in de c°
mercie zie ik wel zitten."

Maurice Graef vindt de opdracht die n
bestuur de ploeg dit jaar heeft meeQ
geven- Europees voetbal halen - nie' (
hoog gegrepen. „Ik denk dat dat be
wel een reële eis is. Natuurlijk legt f ,-

ons een bepaalde druk op, maar
groep is er toch niet zwakker op 9e* e\den. De onderlinge concurrentie is b^
groot. Elke positie is in feite dubbel b\
zet, dus je zult steeds scherp moe'
blijven. Als de sfeer zo goed blijft als n
denk ik dat we heel ver kunnen kome .
Al is de groep misschien nog wat 3
de jonge kant. Dan ga je ook wel &

_
flink op je bek. Maar voorop staat o
we erg aantrekkelijk voetbal moe
kunnen spelen, waarbij we de res^'
ten zeker niet uit het oog zullen ver"
zen."

Maar niemand had natuurlijk verwacht
dat we nog echt in de problemen zou-
den komen."

VVV redde het niet en moest proberen
via de nacompetitie nog het gezicht te

redden. Ook dat ging falikant mis, het-
geen Korver de kop kostte. „Niet te-
recht," vindt Maurice Graef. „Natuurlijk
was het effect van hem voor een deel
uitgewerkt, maar ik denk dat we als
spelers ook zelf voor een groot deel

schuld zijn geweest."
Degradatie was niet meer af te wenden.
Voor Maurice Graef was dat het sein
om te zien naar een andere club. „Ik
wilde toch graag in de eredivisie blijven
voetballen." Uiteindelijk meldde Roda

JC, dat Peter Hofstede zag vertrekken
naar FC Utrecht, zich bij de Middenlim-
burgse spits. „Dat was natuurlijk hele-
maal perfect. Een goede club en ik
hoefde niet eens te verhuizen."
Maurice Graef kwam dan ook snel rond

voetbalkrant
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KERKRADE - Maurice Graef is een laatbloeier. Hij is
al zes jaaractief in het betaalde voetbal, wordt nog
deze maand 25 lentes oud, maar de echte doorbraak
beleefde de in Heythuysen woonachtige spits pas twee
seizoenen geleden.Opeens kwamen de kwaliteiten van
de gemoedelijke aanvaller bovendrijven. Hij heeft een
neus voor doelpunten. Niet dat Maurice Graef een
beweeglijke voetballer is, maar hij staat wel altijd op de
juiste plaats om toe te slaan. Daarvoor heeft Roda JC
hem ook gekocht van VVV. Maurice Graef moet Peter
Hofstede doen vergeten.

Het publiekop Kaalheide heeft de echte
Maurice Graef nog niet gezien. De on-
derhandelingen tussen Roda JC en
VVV wilden niet vlotten, waardoor hij
een deel van de voorbereiding miste.
Bovendien kampte de Middenlimburger
nog met de naweeën van een kijkope-
ratie aan de rechterknie. De scherpte
ontbreekt nog duidelijk, maar dat is iets
waar Maurice Graef zich niet druk om.
maakt.

„Ik moet het juiste gevoel weer terugkrij-
gen," legt de spits uit. „Daarom heb ik
Stevens gevraagd voor speciale trainin-
gen, die alleen op afwerken berusten. Ik
heb duidelijk gemerkt dat er aanvanke-
lijk te veel mislukte, maar na verloop
van tijd ging het al veel beter. Ik ben
absoluut niet bang dat ik plotseling niet
meer kan scoren."

Het wachten is wellicht op de hereni-
ging met zijn maatje Tijjani Babangida.
Met de Nigeriaan aan zijn zijde scoorde
Maurice Graef twee jaar geleden bij
WV in de eerste divisie 29 keer in 34
wedstrijden. „Baba is een jongen bij wie
ik beter uit de verf kom. Hij passeert zijn
mannetje en bereikt makkelijk de ach-
terlijn. Ik hoef dan alleen nog maar posi-
tie te kiezen en te zorgen dat ik voor
mijn tegenspeler uitkom."

Toch bewees Maurice Graef afgelopen
seizoen ook zonder de speersnelle Ni-
geriaan zijn instinct voor doelpunten
niet verloren te hebben. Veertien keer
scoorde Graef in 26 duels. En dit keer

in de eredivisie. Een trots gemiddelde,
zeker bij een club die aan het eindevan
de rit weer degradeerde. „Daarom
maak ik me ook geen zorgen. Roda JC
heeft een aanvallende ploeg. In zon elf-
tal scoor ik altijd mijn doelpunten."

Maurice Graef speelde ooit bij de ama-
teurs van KSV Hom, maar maakte tien
jaar geleden al de overstap naar VVV.
Daar kreeg hij aanvankelijk te maken
met Sef Vergoossen, de huidige trainer
van MVV, die aanvankelijk nog de Ven-
lose jeugd onder zijn hoede had en pas
later promoveerde tot hoofdtrainer. „On-
der Vergoossen heb ik het eerste elftal
bereikt," weet Graef zich nog te herin-
neren.

Daarna kwamen Leo van Veen en Doe-
ke Hulshuizen. Beiden bleken niet meer
dan snelle passanten. „Dat was dus niet
goed voor mijn ontwikkeling. Later
kwam Henk Rayer. Maar voor die was
ook alles nieuw. Pas onder Frans Kor-
ver was er iets van een opleving te
merken. Korver was de juiste man op
de juiste plaats. Hij bracht weer bezie-
ling terug in het elftal."

Maar ook de extraverte Frans Korver
zou het karwei in De Koel niet mogen
afmaken. Na de promotie en een flit-
sende competitiestart, zakte VVV vorig
seizoen steeds verder weg. „Ik denk dat
de mensen te veel verwachtten. In het
begin hadden we ook alle geluk. Later
zat het flink tegen en kregen we ook
nog eens te maken met blessures.

" Johan de Koek hoopt op vier mooie jarenir) Kerkrade. Foto: dries linssen

dige driehonderd competitiewedstrijden
staan achter zijn naam. Drie jaar FC
Groningen, zeven seizoenen FC
Utrecht en nu Roda JC. „Een nieuwe
uitdaging. Dat werkt altijd verjongend,"
vindt de in Süedrecht geboren voetbal-
ler.

Toch was de overgang van FC Utrecht
naar Roda JC verrassend. Een ruil met
David Nascimento, die het in Kerkrade
niet meer naar zijn zin had, plus een fik-
se transfersom kwamen eraan te pas
om De Koek naar Kaalheide te loodsen.
„Ik werd bij FC Utrecht de laatste maan-
den met weinig respect behandeld. De
nieuwe aanbieding zag er bijvoorbeeld
anders uit dan we mondeling overeen
waren gekomen. Ze zeiden nog wel dat
ze me graag wilden behouden, maar in
de praktijk bleek daar weinig van. Ik
vind dat je een aanvoerder zo niet be-
handelt. Daarom was het voor mij dui-
delijk dat ik naar een andere club zou
gaan."

Bij Roda JC heeft de eenmalig interna-
tional al snel zijn draai gevonden. „Ik
heb niet voor niets een vierjarig contract
getekend. Dat betekent dat beide par-
tijen veel vertrouwen in de toekomst
hebben." Trainer Huub Stevens hoopt
in Johan de Koek iemand gevonden te
hebben, die de weg kan effenen naar
Europees voetbal. De Koek; de man die
rust moet brengen in de Kerkraadse
defensie.

Veertien keer speelde De Koek met FC
Groningen en FC Utrecht in een van de
Europacuptoernooien. In februari 1993
leidden zijn prestaties zelfs tot een uit-
nodiging voor het Nederlands Elftal.
Voor eigen publiek in de Galgenwaard



DONDERDAG 18 AUGUSTUS

MARGRATEN: Midzomer-
markt, 14 tot 20 uur.
KRONENBERG: Oogstcorso. tot
en met zondag.

VRIJDAG 19 AUGUSTUS
HORST: Davy Crocket Weekend
tot en met zondag.
GRUBBENVORST: Tuinfees-
ten.
EINDHOVEN: Eindhoven Festi-
val, vanaf 20 uur. Tot en met
zondag 28 augustus.
GULPEN: Gulpener Bierfeesten,
openluchtfeest tot en met zon-
dag. .
BERG A/D MAAS: Oostdank-
feesten met optocht, tot en met
zondag.
HEERLEN: Cultura Nova.
ROERMOND: Christoffelfees-
ten, tot en met zondag.
SUSTEREN: Ballonnenfestijn,
recreatiepark Hommelheide, tot
en met zondag.
EINDHOVEN:Inline-Skate fes-
tijn in het beursgebouw Eindho-
ven, tot en met zondag. Vrijdag
en zaterdag 14-22 uur, zondag
11-17 uur. Toegangsprijs 10 gul-
den.
HASSELT: Summer Beach Par-
ty in de Grenslandhallen in Has-
selt.

ZATERDAG 20 AUGUSTUS
MELDERSLOO: Kennedymars
Ook zondag.
WIJNANDSRADE: Antiek- en
folkloremarkt in en om het kas-
teel Wijnandsrade. Ook zondag.
Zaterdag van 14-20 uur, toegang
6 gulden. Zondag 10-18 uur.
SINT GEERTRUID: Korenfees-
ten, met trekkertrek-wedstrij-
den. Ook zondag.
HASSELT: Kunstmarkt Hasselt-
Montmartre achter het Stadhuis.
Tentoonstelling en demonstra-
ties van artiesten en hobbyisten.
Van 14-18 uur.
MAASTRICHT: Excursie Wyck.
Een wandeling door het stadsge-
deelte Wyck en een bezoek aan
brouwerij De Ridder. Vertrek
14.30 uur vanaf het VW Maas-
tricht, Kleine Staat 1.
MAASTRICHT: Lange kazemat-
tenwandeling in het Waldeck-
bastion bij het Waldeckpark.
Vertrek 13 uur vanafhet bastion,
toegang 9 gulden.
EINDHOVEN: Graanoogst en
Broodbak-weekeinde in het Pre-
historisch openluchtmuseum in
Eindhoven, van 10 tot 17 uur.
OVERIJSSE: Druivenfeesten in
de Markthal in het Belgische
Overijsse bij Brussel, tot en met
28 augustus.

ZONDAG 21 AUGUSTUS
STEIN-URMOND: Beren- en
poppenshow in Motel Stein-
Urmond van 10.30-16.30 uur.
VALKENBURG: Braderie in het
pretpark De Valkenier van 10-22
uur.
Luikse markt in de het centrum
van Valkenburg, van 10-18 uur.
BAARLO: Wereldkampioen-
schappen Stockcar Formule 1 in
de Berckt, van 13-18 uur.
BILZEN: Folkloredag bij Alden
Biesen vanaf 10 uur. Oude am-
bachten, volksmuziek, straat-
theater enz.
NEDERWEERT-SCHOOR:
oogstdankfeest.

MAANDAG 22 AUGUSTUS
SINT TRUIDEN: Wandeltocht
van 5 kilometer, van 13-20 uur.
Vertrek vanaf de Feestzaal.

WOENSDAG 24 AUGUSTUS
MAASTRICHT: Excursie Wyck.
Wandeling door het stadsgedeel-
te Wyck en een bezoek aan brou-
werij De Ridder. Vertrek 14.30
uur vanaf VW Maastricht.

Bij sommige evnementen wor-
den toegangsprijzen geheven.De
redactie van het Limburgs Dag-
blad is niet verantwoordelijk
voor het eventueel niet doorgaan
van een evenement of verplaat-
sing naar elders of naar ander
tijdstip.

die steeds weer een indrukwek-
kend uitzicht geven op dc grilli-
ge kustlijn met zijn schitterende
rotsformaties, schilderachtige
baaien en zee-inhammen. Dc im-
posante golfslag boeit. Zeker als
je beseft dat tot aan het Zuid-
amerikaanse continent dc zee
nergens door ook maar één
streepje land wordt gestoord.

Ongenaakbare rotsen en moei-
lijk toegankelijke inhammen
maken dat zeehonden hier op
verschillende plaatsen vrijwel
ongestoord hun jongen ter we-
reld kunnen brengen en laten
opgroeien. Hoog op de kliffen zie
je als wandelaar de dieren bene-
den jezwemmen.

Bijzonder is ook de vogelwereld
en de weelderige flora. Waar het
pad door militair gebied loopt, is
de flora bijzonder weelderig.
In Manorbier, pal aan de mooie,
stille kust, is een militair onder-
komen zelfs omgebouwd tot een
jeugdherberg waar je ook als ge-
zin kamers kunt huren; eenvou-
dige, maar uitstekende accom-
modatie met modern comfort.

Zeehonden

Dylan Thomas

a>_ de twaalf Britse nationalearken telt Wales er liefst drie.
C<_T. nder het Pembrokeshire
van.. National Pai"k- Kleinste
kv .t

drie' maar wel het enige
stat d in Brittannië dat deUs vai» nationaalpark draagt.
Watbrol muakt die kust van Pem-
Ver£. e dan zo bijzonder en
Wel,lafrt het zuchten bij 't vaar-
sant el kort gezegd: zn impo-
dei-A _Schoonheid en de bijzon-
«sZ flora en fauna. En er is maar
ken manier om die goed te leren
Ee_nen en dat is per benenwa-n. wandelend dus. Er is royaal
% eid dat te doen' want er
üefet 9. _ , kustwandelweg vanc'st 270 kilometer.

D^.nu de schrik in matig be-oetde kuierlatten schiet, dezeverHStStelling: de hele route is
en h in etaPPes> ook korte
oef gescnikt voor minder ge- ,

Iende en fervente lopers.

bifVb661" van het kustpad ligt
Uukroth en dat is niet ver van
ver r» ne ' waar dichter-schrij-
Boath lan Thomas woonde. Zijn
be l"ouse is nu als museum te
het Eén Soede reden om
1^ wandelen eens te onderbre-voor een andere activiteit.

*uiHdieel van de route dat door
U ?e4Jk Pembrokeshire loopt,at ae wandelaar over kliffen

Weersverwachting vakantielanden

Je vindt het onderkomen een
eindje buiten Tenby, een alle-
raardigst ommuurd en gezellig-
druk stadje met een intieme ha-

van-genten en allerlei soorten
meeuwen. In enkele uren ben je
het eiland rond en heb je ook
kunnen genieten van mooie uit-
zichten op zee, met niet zelden
de zeehonden weer binnen ge-
zichtsveld. In het voorjaar moet
Skomer één blauw tapijt van zijn
van blue-bells, Scylla's dus.

Nu niet denken dat vakantie in
Pembrokeshire-aan-zee louter
geknipt is voor de introverte na-
tuurvorser op wandelschoenen.
De tientallen zandstrandjes zijn
bijvoorbeelderg leukvoor gezin-
nen met kinderen. Allerlei activi-

ven van waaruit je een boot-
tochtje naar het eiland Caldey
kunt maken. Er woont daar een
groepje Benedictijner monni-
ken, onder wie een Nederlander,
dat al een paradijselijk voor-
schotje lijkt te hebben genomen.
De heren verzorgen een lusthof
van bloemen om er parfum van
te maken.

Een andere vaartocht die vooral
bij natuurminnaars gewild is, be-
treft het eiland Skomer. De
naam zegt het al, ook hier waren
de Vikingen. Anders dan zy
maakt de hedendaagse toerist de

" De overweldigende rots-
kust van zuidwestelijk Pem-
brokeshire.

Foto: DRIES LINSSEN

teiten als fietsen, paardrijden,
surfen, (zee)vissen zijn er moge-
lijk en in het binnenland zijn
genoeg leuke en interessante
dingen te doen en te bekijken.
Maar het is toch vooral die mach-
tige kustweg die het vaarwel
moeiiyk maakt.
Informatie: Brits Toeristenbu-
reau, Stadhouderskade 2, 1054
ES Amsterdam, te1.020-685.5051.

oversteek uit Martins Haven in
een kleine motorboot. Het kan-
wel even deinen worden als de
zee roerig is. Maar de beloning is
er in de vorm van een niet alle-
daagse bestemming.

Het onbewoonde eiland en het
omringende water behoren tot
beschermd natuurgebied. Sko-
mer is een van de twee Marine
Nature Reserves die Groot-Brit-
tannië telt, zogezegd een natuur-
reservaat ter zee. Het eiland
biedt eenrijkdom aan byzondere
vogels, van papegaaiduikers tot
scholeksters, van valken tot jan-

DOOR PETER BRUIJNS Slapen aan de
lopende band in
computerhotel

In een hotel inchecken, afreke-
nen, douchen, slapen en de vol-
gende ochtend zo fris als een
hoentje weer vertrekken zonder
al die tijd ook maar iemand te
hebben ontmoet. Dat is in steeds
meer plaatsen mogelijk dankzij
de massale opkomst van de com-
puterhotels.

standaard is. Verse bruidsparen
zijn gewaarschuwd: echt zinnen-
prikkelend is het allemaal niet.
Hier nestel je je ook niet lekker
voor een weekje vakantie. Maai
voor wie op doorreis is en een
nachtje wil pitten, voldoet het.
Want met de matrassen is niks
mis.

Het idee voor de slaapbatterijen
is inmiddels veelvuldig geko-
pieerd. De hotelketen Nuit d'Hö-
tel heeft nu al 100 kolossen uit de
grond gestampt. lets duurdei
dan de Formule 1, maar daai
staat tegenover dat iedere kamei
zowaar een heus toilet herbergt.
Nog iets sjieker zijn de 120 iden-
tieke slaapbunkers van Première
Classe. Daar hebben de bouwers
kans gezien ook nog een piep-
klein douchetje in het kamertje
te proppen.

Verwende hotelgasten die zelfs
daar nog geen genoegen mee ne-
men, kunnen het best op zoel-
gaan naar een B&B hotel. Die
nieuwe keten heeft de meetlat
iets minder vrekkerig gehan-
teerd. Het eerste doe-het-zelfho-
tel waarin jejekont kunt keren.

stoppen. Automatisch wordt
thuis 55 gulden van je rekening
afgetrokken. (De pryzen ver-
schillen per land: in Frankryk is
hetgoedkoper.) Vervolgens geeft
de computer je een pincodevoor
jouw kamer, sleutels bestaan
niet meer in een computerhotel.
Als je de pincode bij jouw ka-
merdeur op een paneeltje hebt
ingetikt, mag jenaar binnen.

Pas op dat je niet meteen je
knieën stoot. In de kleine vier-
kante kamer heb je wel erg wei-
nig loopruimte. Een eerste blik
leert dat alles, van de sprei tot
het schilderijtje aan de wand,

In byna ieder Frans stadje langs
de snelweg is er tegenwoordig
wel een te vinden: een uit pre-
fab-beton opgetrokken hotel
waar automobilisten in weinig
luxe voor een paar grypstuivers
de nacht kunnen doorbrengen.
De hotelketen Formule 1 begon
er een aantal jaren geleden mee
en heeft inmiddels heel Frank-
ryk volgeplempt met 280 iden-
tieke betonnen kolossen. Inmid-
dels hebben ook Australië,
Hongarye, Duitsland, België, En-
geland, Zuid-Afrika, Zwitser-
land, Zweden en Nederland met
het fenomeen kennisgemaakt.

of ze nu overnachten in Kerkra-
de, Sydney of Marseille. Een
kamer meet tien vierkante me-
ter, met een tweepersoons bed,
stapelbed, televisie en wastafel
staat het zon beetje vol. Voor
een douche of toilet moet je de
gang op.

Wie moe van het langerijden een
kamer wil nemen hoeft niet lang
naar een portier te zoeken. Die is
vervangen door een computer.
Je kunt er dag en nacht terecht
zonder een stuiver op zak. Ge-
woon by de buitendeur je gege-
vens op een toetsenbordje intik-
ken en je creditcard in de gleul

De stamgasten weten in een For-
mule 1-hotel blindelings de weg

ook wel de 'langste dag van Bra-
bant' genoemd. Concerten, fol-
klore, kunstmarkt, tentoonstel-
ling van klassieke bolides,
bourgondisch eten en drinken,
muziek, optochten en nog veel
meer staat de bezoeker te wach-
ten. Informatie VW Eindhoven
en Kernpenland, tel. 040-449231.

Vestingmuseum
In de koele kazematten van het
Nederlands Vestingmuseum in
Naarden worden tot en met 30
oktober twee tentoonstellingen
gehouden: 'Drijvende batterijen,
kustverdediging rond 1880' en
'Naarden, garnizoensstad, de mi-
litaire legering in Naarden tus-
sen 1809 en 1986. Het vesting-
museum is gelegen aan de
Westwalstraat 6. Openingstijden:
10-16.30 uur, weekend 12-17 uur.
Entreeprijs f 5. Boottocht f 3,50.
Informatie: tel. 02159-45459.

openbare kijkdagen en men kan
ook zelf voorwerpen meenemen
om gratis te laten taxeren. In het
theater Diligentia wordt beide
dagen van 12-13 uur een gratis
veilingles gegeven onder leiding
van de prentenhandelaar Theo
Laurentius. Speciaal voor de
Kunst- en Antiekdagen wordt
ook op zaterdag een Antiek-
markt op het Lange Voorhout
gehouden. Verder wordt een
'Kunst- en Antiekwandeling'
door de stad georganiseerd, on-
der leiding van een gids, van
11-16 uur. De Stichting Promotie
Den Haag verstrekt meer infor-
matie: tel. 070-361.88.25.

Zelf vliegen
Wie zelf eens wil vliegen, hij of
zy' spoedezich naar het vliegveld
Lelystad. VW Flevoland heeft
een arrangement samengesteld
dat voorziet in een verblijf in het
4-sterren Hotel Mereure Lely-
stad, inclusief diner en Ameri-
kaans ontbijt en een theorieles
van 30 minuten, gevolgd door 30
minuten zelf vliegen, onder lei-
ding uiteraard. Het arrangement
komt op f398- voor 2 personen.
De partner vliegt bij de proefles
gratis mee. Informatiepakket te
bestellen bij VW Flevoland,
postbus 548, 8200 AM Lelystad,
tel. 03200-305Q0.

De 'Brabantse Dag' in Heeze
duurt maar liefst van vrijdag-
middag 26 tot en met zondag-
avond 28 augustus, en wordt dan

Brabantse dag
Haagse antiekdagen
Voor het eerst worden op zater-
dag 27 en zondag 28 augustus de
Haagsche Kunst- en Antiekda-
gen gehouden. Het publiek kan
op beide dagen terecht bij be-
kende veilinghuizen. Er zijn

Wandelen voor goud
Gouden, zilveren en bronzen
plakken zijn in het Oostenrijkse
Stödertal te verdienen voor ge-
harde en avontuurlijke bergwan-
delaars. In vier dagen kunnen zij
samen met een plaatselijke berg-
beklimmer een hoogte van 3602
meter overwinnen. Zes dagen
halfpension, twee ontspannende
'schapenbaden' en bezoeken aan
sauna en zwembad komen in to-
taal op f7OO.
In hetzelfde gebied kunnen on-
verschrokken 'bungee-jumpers'
elkaar ontmoeten op de 50 m ho-
ge stuwdamin Klaus. Een duize-
lingwekkende sprong. Maar je
kunt hier ook halsbrekende toe-
ren doen aan een klimwand - de
hoogste van Europa. Er zyn zes
routes met een moeilijkheids-
graad van 9-plus. Voor kinderen
zyn er eenvoudige klimtuinen.
Een klimcursus kost f2OB.
Inlichtingen: Ferienregion Phyr-
Eisenwurzen, A-4560, Kirchdorf,
Oostenrijk. Tel. 00.43.7582-2450.
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Overweldigende natuur en fraaie geologie

Kustpad van Wales
als nationaal park

Knul van elf
anti-held in
'The Cliënt'

De 'zwarte'
ergernis van

Eddie Murphy
PAGINA 27

Leven Herman
Brood verfilmd

Prodigal Sons
hoogtpunt
Sjwaampop
PAGINA 29

" Eddie Murphy

DOOR CHRIS VAN TWISK

e Tourist Board van Wales laat het Shakespeare in een
sm .nge brocnure n°ë maar eens zeggen: 'Welcome ever
Een i

and farewell goes out sighing'. Wat zoveel wil zeg-
ten p .^elkom is altiJd een glimlach, vaarwel doet zuch-kel'h- n inderdaad > terugdenkend aan zuidelijk Pembro-smre met zijn overweldigende kust, heeft Shakespearewat mij betreft gelijk.

tijdje vrij
film

tijdje vrij

pop

korte toer

ertussenuit

Monniken
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Motoren
De laagste MOTOR-PRE-
MIES met aanvangskorting
tot 45%. Max Hendriks, Bom
S 04498-55050.
Te koop BMW met zijspar
R 75/6, bwj. '74. Telef. 04454-
-63428.
Mooie chopper KAWASAKI
454 LTD, kl. rood, bwj. '89,
vr.pr. ’ 7.000,-. 046-752384.
Te koop Honda SHADOW
VT 600 C, bwj. '93, kl. zwart-
/rood, km. st. +/- 4.000, z.g.a.
n. S 04498-55893.
Te k. YAMAHA XV 750 Vira-
go, bwj. 8-92, pr. ’10.800,-.
g 045-443525 na 18.00 uur.
Te koop KIOORT kuip, vork
+ wiel. Tel. 045-258758.
Div. mooie BMW-MOTOR-
FIETSEN KlOO, KIOORS,
KIOORT, RlOO, RIOOGS
Paris Dakkar, ook gebr.
onderd. RAM Motorcycles
Posterholt, 045-258758;
04742-4130.
Te koop HONDA 750 K 7;
900 80l Dor F 2bwj. '79 en
bwj. '83 i.z.g.st., ’4.500,-
-en ’5.500,-. Tel. 045-
-220013 of 045-211625.
Te k. CROSSMOTOR Ya-
maha 125cc, bwj. 90;
crossmotor Yamaha 250cc
met aanhangwagen en kle-
ding, z.g.a.nw. ’2.500,-. Na
18 uur 046-337476.
Te k. weg. plaatsgebrek:
CHOPPER Yamaha XV535
Virago, in nieuwstaat! Zien is
kopen, bwj. '90, vr.pr.
’6.900,-. 8 045-716688.
Te koop kinder CROSSMO-
TOR, 50cc, automaat. Inl.
045-210461.
Te koop HONDA CB 750 KZ,
bwj. '83, DOHC, roodmetal-
lic, i.z.g.st., vr.pr. ’ 4.250,-.
Telefoon: 046-374522.
Te koop Toermotor HONDA
VF 750 S, met div. ace., zeer
mooi. Tel. 046-581715.
Te k. ZIJSPANCOMBINA-
TIE merk Dnjepr, bwj. '94, vr.
pr. ’3.750,-. 046-580118.
BMW K 75, 1989, class.
zwart, i.z.g.st., koffers en div.
ace., nw. band. 046-755392
Te k. BMW R6O-6, bwj. '76,
in orig. staat, 2e eig., vr.pr.
’4.500,-. S 045-716519.
SUZUKI GT 750 J, '72,
’5.800,-; Suzuki GT 550,
'75, ’ 2.200,-. 8 046-751538.
CHOPPER Suzuki Savage,
bwj. 86, vr.pr. ’6.500,-. Tel.
046-379899 na 17 uur.
Te koop YAMAHA 600 XJ,
bwj. '91, i.z.g.st., vr.pr.

’ 6.800,-. Hortensiastr. 34,
Valkenburg.
Te k. KAWASAKI Z 750 LTD,
bwj. '82, i.g.st., ’4.250,-.
Tel. 046-525474.
2 KAWA'S 650, bwj '77/76;
Kawa 900 77; Honda VF
750 F '83; Kawa GPZ 750
'83; Kawa GPZ 1100! 81
045-231083/04492-5782.
Verl. Lindeln. 23, Oirsbeek.
Te k. KAWASAKI ZZR 600,
'92, zw./paars, nwe. banden
+ grote beurt, 16.000 km., pr.
’14.750,-. 8 046-529253.
Te koop KAWASAKI 900
GPZR, bwj. '84, ’5.000,-.
Telefoon: 045-464228.
Te k. HONDA Africatwin 750
'91, in nw.st, 13.000 km.off
the road; Kawasaki kir. 650
'87, perf. st. Bongerd 35a,
Spaubeek. 04493-5224.
BMW KlOO RT, zeer mooi,
kl. parlemoerwit, bwj. '88.
Tel. 046-372614.
Te k. Yamaha VIRAGO 700
cc, Amerikaanse uitvoering,
bwj. '85, bordeauxrood met
goudkleurige velgen, diver-
se extra's, 10.000 miles, i.z.
g.st., vraagprijs ’10.500,-.
Telef. 045-222530.
Te koop SUZUKI GSX 750
S, bwj. 9-88, i.z.g.st, prijs n.
o.t.k. Telef. 045-259005.

(Brom)fietsen
Te koop OMAFIETS, dames-
heren- kinderfietsen, v.a.
’55,-. Telef. 045-257371.
Te k. MOUNTAINBIKE Ra-
leigh ’300,-, z.g.a.n. Telef.
04492-2931045-270146.
Te k. PUCH Maxi, vraagprijs
’350,-. Telef. 045-453316
tussen 13.00-18.00 uur.
Te koop RACEFIETS Gios
Compact, mt. 53, afgemon-
teerd Campagnolo, kleur
rood. Tel. 045-458661.
H.FIETS 3 versn., m. trom-
melr., racefiets Giant + Peu-
geot, z.g.a.n. 045-326810.
Te koop DAMESFIETS
Sparta 3-versn. trommel-
remmen; herenfiets Gazelle
met terugtraprem en 3-
versn. Tel. 045-219900.
Te k. PUCH Maxi met ster-
wielen, i.z.g.st, bwj. '89, pr

’ 500,-. Tel. 045-463709.
Te koop PUCH Maxi, zwart
met sterwielen, verzekering,

’ 600,-. Tel. 04409-2907.
Te koop nieuwe fiets-
BROMFIETSAANHANG-
WAGEN voor vele doelein-
den. Telef. 046-527127.
Te koop gevraagd loop- en
sloop VESPA en snorbrom-
mer. Telefoon 045-750393.
Te koop gevraagd PUCH
Maxi of Vespa Ciao, defect
geen bezwaar. 045-259727.
BATAVUS race, ATB, sport,
citybike, hybride en dagelijk-
se fietsen, kinderfietsen.
Tweewielerspeciaalzaak
Olthof, Marisstr. 14, Geleen-
Zuid. Tel. 046-749237.
Koga Miyata Valleyrunner
’3.295,- nu ’1.995,-; Koga
Miyata Terrarunner
’2.795,- nu ’1.795,-.
Tweewielers Math SALDEN,
Limbricht-Sittard.
Jeantex REGENKLEDING,
lange jassen, kinderkleding
nu 50% korting. Tweewie-
lers Math Salden, Sittard.
Te k. VESPA Ciao, bwj. '93,
met sterwielen, vraagpr.
’950,-. Telef. 045-741186.

Te koop Vespa CIAO, bw
'93, i.z.g.st, pr. ’ 650,-. S 046

" 336822.
3 BROMSCOOTER Vespa 5. Pk, grijs, alle ace. en radic

pr. ’1.500,-. 5045-314776
i Te koop PUCH Maxi Specia- i.z.g.st, ’625,-. Telefoor

04458-2322.
I Div. maten 2e-hands KIN, DER-, vouw, cross en d./t

fietsen. Tel. 046-746436.
/ Te koop VESPA Ciao; Pucl- Maxi en snorbrommer. Tele. foon: 045-218268.. VESPA TKSO scooter mc- verz., electro starter, vasti. pr. ’ 2.300,-. 045-463975.- Te koop gevraagd VESP/< Si, met sterwielen, i.g.st. Te

lefoon: 04458-1870.- Te koop gebr. dames- ei, herenfietsen. Ook ATB ei> CITYBIKES. S 045-751850.
Te koop heren CITYBIKE 2

' versnelt Shimano onderde

' len, nog nooit gebruikt, nw- pr- ’700,-, pr. ’350,-. Telef
; 045-311316.
1 Nu 2 halen 1 betaler

' MOUNTAINBIKES, afge
monteerd met Shimano-on- derd. o.a. Diore LX, DX, ST)- enz. Tel. 045-416737.

: Piccolo's in het Limburg.- Dagblad zijn groot in RE
i SULTAAT! Bel: 045-719966.

Huw.,Kennism.
\ | ALLEENSTAANDE: heder

gezellige dans- en contact
avond met DJ Richard ir- Chalet Treebeek. Toeganc■ boven 30 jaar, legitimatie
verplicht. Het bestuur.- Schrijf voor kennismakings

■ exemplaar van de CON

" TACTSLEUTEL - het eon
tactblad van Limburg, (s.v.p. 5 postzegels van 70 cent bij

i sluiten voor tegenmoetko

" ming v.d. onkosten). Boor
devol gratis advertenties

" Redaktie: Mozartstr. 150
6044 RM Roermond.
Jongeman zkt. echtpaai■ voor TRIO-relatie. event. tgn
vergoed. Br.o.nr. B-05819
Limburgs Dagblad, Postbus. 2610, 6401 DC Heerlen.

1 Zakenm. 40 jr. eigen won
zkt. kennsis m. vl. attract. LADY voor vaste rel. of latrel, Trefw.: romant., avont. erot
vacant., uitg. Brieven mei
foto o.e.r. Postbus 397
6160 AJ Geleen.
Dame 70 jr. zkt. kennism
met leuke oudere HEER v.d
gezelligh. en gesprek. Br.o
nr. B-05822, LD., Postbus
2610, 6401 DC Heerlen.

Opleidingen
ANWB & Bovag erkende. Verkeersschool WISCH-
MANN & ZN voor al uw rij-
bewijzen en chauffeursdi-
ploma's. Europaweg Zuid
340, Landgraaf, telefoon
045-321721. Rij-opleiding
kan in 8 dagenof in 9 weken.
Wilt u snel in het bezit zijn
van het MIDDENSTANDS-
DIPLOMA of Ondernemers-
diploma? Bel dan : Handels-
school Brunssum of Han-
delsschool Echt, 8 045-
-241156 of Handelsschool
Maastricht, Handelsschool
Geleen, Handelsschool Gul-
pen en Handelsschool
Weert, 8 043-430477.
Leer zelf KLEDING maken
voor beginners en gevorder-
den door gedipl. coupeuse.
In september starten de
nieuwe lessen. Voor info:
04492-2044.
CURSUS Fantasie-poppen
maken voor snelle beslis-
sers zijn er nog enkele
plaatsen vrij, voor de lessen
die in september beginnen.
Info.: Van Haaren Atelier
voor handgeboetseerde
poppen, Vrouenraetslaan 39,
Landgraaf. 045-310693.
Te k. geh. nwe CURSUS
Spaans en Engels met cass.
en bandree. 043-637243.
CHAUFFEURSCURSUS
CCV-B startdatum 17-9-
-1994 met garantie. Inlich-
tingen: Verkeersschool Leo
Cremers, Reeweg 139,
Landgraaf. 045-312558.
Start kursus CHAUF-
FEURSDIPLOMA op 27-08-
-94. Start kursus Gevaarlijke
Stoffen 17-09-94. Ver-
keersschool Wischmann &
Zn. Tel. 045-321721. Euro-
paweg Zuid 340, Landgraaf.
Cursus POPPENMAKEN,
start 12 september. Info 046-
-581201.
LESSEN voor keyboard, ac-
cordeon en orgel, notenle-
zen binnen 1 wk., studio-
opnames van Uw les, mid-
dels floppydisk of me enz. V.
a. ’ll5,- per kwartaal, in
Hoensbroek en Heerlerbaan.
Reserveer tijdig i.v.m. be-
perkte plaatsingsmogelijk-
heden. Telef: 045-415270.
Er is nog plaats op de CUR-
SUS "Vrouw en moderne
administratie" voor herintre-
dende vrouwen in de Ooste-
lijke Mijnstreek; start sep-
tember. Info: 046-580712.
De Cursus VERKOOPME-
DEWERKER voor herintre-
dende vrouwen en werkzoe-
kenden tot 40 jaar; start sep-
tember. 046-580712.
WERKZOEKEND en inte-
resse in een Oriëntatiecur-
sus detailhandel? Start sep-
tember, duur 4 mnd. Info:
046-580712.
SPEAK and write good Eng-
lish. Professional, business,
conversation, social, school
curricula or beginners taught
by experienced native Eng-
lish teacher. Phone: Wayne
Babb 045-213779
Maak uw MODE zelf bij mo-
devakschool Suzanne, zo-
wel opleiding als voor eigen
gebruik. 8 045-316196.
Cursus TEKENEN, schilde-
ren, kunstbeschouwing en
materialenkennis. 8 045-
-253585 Of 045-429227

Huishoudelijke artikelen

i Massale magazijnverkoop
van duizenden apparaten.

In de Witte Hal
Met volledige garantie en service!

Koelen-vriezen-wassen-hifi-stereo-kleurenTV-video'setc.waar nieuwe, licht-beschadigde ol overjarige apparaten uit
de Hom-winkels worden verzameld en verkocht tot liefst....

60% korting
OP = OP. Slechts enkele stuks!

Hier enkele voorbeelden uit onze duizenden koopjes:
! BLUE AIR DROGER

CT 95, 5 kg inhoud, RVS trommel, electronisch gestuurd,
i condensdroger, geen afvoer nodig.

GEEN ’ 1.449,- OF ’ 899,- MAAR:

; ’ 699,-
-i BAUKNECHT KOELKAST

KGC 2533/1, dubbeldeurs koelkast, automatische ontdooi-
ing, drie sterren vriesvak, koeling, 180 liter, vriezer met

lades 60 liter.
GEEN ’ 1.299,- OF / 849,- MAAR:

’ 599,-
-i BAUKNECHT WASAUTOMAAT

WA 583, 5 kg inhoud, RVS trommel, 800 toeren centrifuge,
spoelstop, kleine was programma, E-toets.

GEEN ’ 1.299,- OF ’ 899,- MAAR:

’ 699,-
ELECTROLUX STOFZUIGER

Z3830, 1200 watt motor-vermogen, diverse hulpstukken,
metalen buizen

GEEN ’ 499,- OF ’ 349,- MAAR:

’ 249,-
PHILIPS KLEURENTELEVISIE

17 AA 3342, 42 cm beeld, afstandsbediening, automa-
tische zenderafstemming, 60 voorkeuze-zenders

GEEN’ 999,- OF ’ 749,- MAAR:

’ 549,-
YOKO TUNER

YCT 3030, digitaletuner, 24 voorkeuze stations, FM-AM
band, automatische zenderzoeker.
GEEN ’ 198,-OF ’ 129,-MAAR:

’79,-
PHILIPS COMPACT DISC SPELER

AZ 6892 portable model met adaptor, schokbestendig,
programmeerbaar, inclusief hoofdtelefoon.

GEEN ’ 198,- OF ’ 129,- MAAR:

’79,-
AKAI MUSIC CENTER

mx 650, 2X 50 watt versterker, digitale tuner met voor-
keuze-zenders, dubbel cassettedeck met auto-rverse,

programmeerbare Cd-speler.
GEEN ’ 1.649,- OF ’ 1.299,- MAAR:

’ 999,-
WITTE HAL

SITTARD, Bergerweg 51-53, telef. 046-518162.
HEERLEN, Heerlerbaan 273, telef. 045-426842.

MAASTRICHT, Scharnerweg 66-70, telef. 043-633162.

■ Te k. WASAUTOM., dubbel-
deurs ijskast, wasdroger, ta-

■ felmodel ijskast, diepvriesje.> Tel. 046-528315.
\ Te koop KOELKAST, tafel-

mod. met kl. vriesvak, 10
I mnd. oud, Blue Air, ’350,-., 046-783366 (vragen naar. Mevr. Paulissen).

Te koop dubbeldeurs IJS-
_

KAST; tafelmodel ijskast; la-
dendiepvries. 8 046-753152.- Te koop STRIJKMACHINE,- merk Siemens, vr.pr■ ’ 100,-. Tel. 04405-3483.

jTe koop WASCOMBINATIE
AEG Turnamat. Telefoon:1 045-220027.

ITe koop WASMACHINE
volautomaat, Philips, 1100■ toeren; halfautomaat, AEG1 Turnamat; wasdroger, Bau-
knecht v.a. ’150,-. Tele-
foon: 04498-52655.
i -; Te k. gevraagd: IJSKASTEN,

diepvriezers (kist + kast),- gasfornuizen (buta- en
1 aardgas), wasmachines en

drogers. Telef. 045-457624.
Te koop WASAUTOMAAT,

’ 75,-. Telefoon: 04492-
-2022.
Te koop IJSKAST, combi-
ijskast, droogtrommel, diep-
vriezer en gasstel. Tel. 045-
-222258.
12 Pers. eet- en KOFFIE-
SERVIES, Villeroy & Boch,
Decor Burgerland-rood,
zeer uitgebreid. Nieuwpr.
’1.600,-. Vr.pr. ’750,-.
Felix. Rurtenln. 105, Sittard.

Baby en Kleuter
Babyhuis PICO BELLO: Niet
alleen de allergoedkoopste
in babykamers! Ook uw kin-
derwagen-autostoel of box
tegen zeer concurrerende
prijzen. Prinsenbaan 87, Ko-
ningsbosch. Tel. 04743-
-1853, open wo./do. 13.00-
-18.00 uur, vr. 13.00-20.00
uur, za. 10.00-17.00 uur.
Te koop combi-KINDER-
WAGEN vouwbaar, 2 in 1,: mintgroen met 2 voetzakken,

’ 150,-. Telef. 045-273278.
Te koop KINDERWAGEN 3
in 1, kl. I.blauw ’150,-; au-
tostoeltje ’125,-; box
’75,-; badset ’25,-; kin-
derkleding t/m mt. 80 ’50,-;
reiswieg ’25,-; maxi cosi
’125,-; wipstoeltje ’25,-;
flessenwarmer ’ 40,-;
compl. babykamer met he-
meltje ’500,-. Alles als
nieuw. Tel. 045-754365.
MAXI-COSY ’ 75,-; draag-
zak ’35,-; kinderwagen +
toebeh. ’lOO,-. Tel. 043-
-640006.
Te k. wit BABYBEDJE, ba-
bybadje, luieremmer, wip-
stoeltje, jumpzak, loopstoel-
tje, buggy en reiswieg. Vr.pr.

’ 450,-. Tel. 045-274883.
Te koop zeer mooi donker-
blauwe KINDERWAGEN I
met witte stippen, 3 in 1, V_ |
jaar oud, prijs ’550,-. Tel.
045-320021.
Te koop BABY-UITZET, 10
volle dozen, ’ 150,-; 'Spaans eiken babybed met
hemel, ’300,-. Na 17 uur
045-314902.
Te k. SLAAPKAMER; baby-
box; kinderstoel; kinderwa-
gen; slaapbank; baby-wip-
stoel; baby-loopstoel; kinder-
fietsstoel, alles plm. 1 jaar
oud, als nieuw. S 04458-3025
na 18.00 uur.

Te k. volaut. WASMACHINE,
tafelmodel koelkast en dub-
beldeurs koelkast. Telefoon:
045-255578.
Te koop luxe witte GAS-
FORNUIZEN van ’l5O,- tot

’ 225,-; luxe wasautomaten
vanaf ’150,-. Incl. garantie,
bezorgen en plaatsen. Tel.
045-228582.
Te koop Zanussi WAS-
MACHINE, 3V_ jr. oud,
’400,-. Weinig gebruikt.
Telefoon: 043-618493.
IJSK., gasf. ’95,-; wasaut
’175,-; diepvr. ’175,-;
wasdr. ’ 175,-. 045-725595.
Te koop Pelgrim GASFOR-
NUIS met electr. ontsteking,
electr. bakoven + grill, als
nw., nw.pr. ’1.100,-, vaste
pr. ’350,-. 8 045-417393.
Te koop AEG combi WAS-
AUTOMAAT ’ 250,-; Philips
boyenlader smal model
’275,-; 6 mnd. garantie.
Telef. 045-275291.

Wonen

Lampeh
Totale lee<

Alles gaat weg tegen c
Korting tot 75%. Kap voor st.

ANITA VERLICHTIN
Übach-over-Worms (Lan

Luxe AANBOUWKEUKENS
mcl. apparatuur nu met 30%
korting. Tel. 04406-40857,
Pieter van Zwanenburg.
Te k. gevr. BAROKMEU-
BELS, antieke meubels en
porcelein. Tel. 04498-51122.
BANKSTELKUSSENS!
Honderden stuks voorradig.
Tevens het adres voor meu-
belstoffen en kuipbankstel-
len. Nergens goedkoper! Bij
de vakman beter uit. Stof-
feerderij Savelsberg, Ein-
derstr. 112, Kerkrade.
Maandag gesloten. Telefoon
045-452189.
In- en verkoop 2e HANDS
meubelen en antiek. Tel.
045-724943, Rotterdamstr.
80a, Heerlen.
STOELMATTERIJ vë.
nieuwt rieten- en biezen-
stoelen m. gar., echt vakw.,
eigen werkpl. 8 045-418820.
Koopje Oriënt TAPIJTEN,
nergens goedkoper! Afm. ca.
240 x 170 cm ’lOO,-; ca.
300 x 200 cm ’150,.-; wol-
len kleuren Maroc, ' Nepal
etc; handknoop karpetten
tot 40% goedkoper dan el-
ders, alleen bij: Mady Oriënt
Tapijten, Import & Export,
Hoogenweg 10, Stem. Tel.
046-333247 (richting haven).
In- en verkoop 2e hands
MEUBELEN en antiek, le-
dere dag geopend tot 18.00
uur. Voskuilenweg 91, Heer-
len. Tel. 045-741708.
Geloogd GRENEN meube-
len. Ambachtelijke kwaliteit
voor een zeer scherpe prijs.
Twin Peaks, Prinsenbaan 87,
Koningsbosch. 04743-1853.
Open wo. do. van 13.00-
-18.00, vrijd. van 13.00-
-20.00, zat. 10-17.00.
BOERENEETHOEKEN, ei-
ken meubels op maat, antiek.
St. Gerlach 38, Houthem.
Tel. 043-642018.
KOOPJE! Tapijten aan fa-
brieksprijzen. Voorbeeld: ca. ,
240 x 170 cm ’lOO,-, ca.
300 x 200 cm ’ 150,-. Ner-
gens goedkoper! Grote keu- ;
ze bij Mady, Rijkswg. Nrd 38,
Geleen (t.o. Paterskerk). 'Telefoon: 046-744529.
i

Te k. eik. WANDMEUBEL; :
eik. tafel + 6 stoelen, pr.n.o.t. ,
k. 8 046-523636 na 18.00 u. 'Te k. eiken leren BANK- :
STEL, i.z.g.st., 3-zits + 2 ]
fauteuils, vr.pr. ’1.150,-. 'Telef. 045-443195. 'Te koop weg. plaatsgebrek: j
klassieke EETKAMER; sa- :
lontafel; 2 fauteuils; 2-zits
bank; 2 handgeknoopte ta- !
pijten; 2 7-armige kroon- .
luchters, alles i.z.g.st., pr.no.
t.k. Na 17 uur 046-520758.
Te koop TIENERKAMER'prijs ’275,-. Tel. 046- '521517' na 16.00 uur. 'Te koop INBOEDEL, te be-
zicht. 18 aug. van 11-18 uur. 'Betalen a contant. Anjelier- 'str. 141, Heerlen-Nrd. !
Oude MIJNWAGEN; eiken
ronde salontafel; antieke
eethoek. Tel. 045-323735 y
na 17.00 uur. 'Te koop antiek blank grenen i2-drs. KAST; eiken salon- ;
tafel; 1-drs. eiken vitrinekast. \Tel. 045-418234. .

Totaal

tappen.
gverkoop.
.ngekend lage prijzen.
aande voet reeds v.a. ’ 50,-.
IG, Rotscherweg 52,
idgraaf) 8 045-312873.
Te k. JUKE-BOXEN 50 en
60-er jaren, Neons, bolle
koelkasten. 8 04951-32207.
Te koop AUTOBED Formule
I, V_ jr. oud. Tel. 045-274241.
Te k. 2-delige eiken KAST
met boven glazen ruitjes;
mooie eiken hanglamp met
leren kapjes, samen ’275,-.
Tel. 043-635943.
Te k. blank eiken 2-zits
BANK met fauteuil, beige le-
deren kuipzitting, i.z.g.st. Tel.
045-316758, na 18.00 uur.
Te koop 2-pers. LEDIKANT,
2 nachtkastjes compl. met
ombouw, lattenbodems met
matras, z.g.a.nw. 140x190.
Tel. 046-512005.
Te koop weg. sterfgeval
compl. INBOEDEL. Tel. 045-
-461990.
Te k. 1 KROONINTAPIJT
Louis Terpoorte I. 3.00m, br.
2.00 m; handgeknoopte
Pers I. 3.10m, br. 2.10. Telef.
045-444865. '_
Te k. gevraagd eiken BED of
(oma) slaapkamer. Tel. 045-
-226568.
Te koop grenen VITRINE-
KAST; grenen 4-delige
woonkamerkast, i.g.st., pr.n.
O.t.k. 8 045-464716.
Te k. eiken 2-zits BANK met
leren kussens. Tel. 04451-
-1705.
Te koop eikenhouten
KEUKEN landhuisstijl mcl.
apparatuur, afm. 305x210,

’ 2.500,-. Te1.04492-2908.
Te k. mooi eiken DRES-
SOIRKAST, 2.00cm br. 106
cm. h. Tel. 045-423014.
OPHEFFINGSUITVER-
KOOP. Prachtige heren-
clubs van plm. ’ 795,-, nu
’295,-; van plm. ’2.500,-
-nu ’895,- enz. div. mooie
eethoeken V_ prijs. Kolom en
zilverkasten, .oogkasten en
bankstellen, schitt. spiegels,
enkele prachtige beelden
enz. enz. Art Deco. Station-
str. 41, Sittard. Is groot
hoekpand schuin t.o. station.
Te k. oma's-tijd eiken
KLEERKASTEN met gesl.
spiegels plm. ’875,-; div.
commodes. 8 045-312164.
Te k. eiken WANDMEUBEL,
235m. br. en 2.00 mh. vr.pr.
’600,-. Tel. 046-520145.
Beige mohair klass. BANK-
STEL, z.g.a.n., ’ 400,-;
Chippendale eethoek,
’300,-; bijpass, kast, 2.50
m.br., ’200,-. 8 045-323231.
Te koop ronde eiken TAFEL
op kolomp., in nw.st. ’150,-.
Torenstr. 26, Brunssum.
Te k. massief eiken SALON-
TAFEL, rond, doorsn. 1,06
mtr., h. 50 cm., ’350,-; Bie-
dermeyer eetkamer ’ 600,-.
8 04499-2653.
Te k. meubels, huish. art.,
lectuur, KLEDING etc.etc.
Alles voor 'n prikje. Tel.
D4406-10302.
Te koop BANKSTEL, TV,
bandrecorder, video, CD-
video, TV-kast, dressoir,
wandmeubel, videobanden
en bandjes TDK D-60. Tel.
D46-339783.
Zkt. u 2e hands MEUBELS?
Veel keus, ook antiek. Kou-
i/enderstr. 208 H'broek.

Te k. gedeeltelijke INBOE-
DEL i.v.m. vertrek naar be-
jaardenhuis. 8 04498-57846.
Te k. antieke SLAAPKA-
MER; babykamer en antieke
eethoek. Tel. 04457-1542.
Te koop bijzondere RAN-
KENKAST, pr.n.o.t.k. Tel.
045-740947.
Te koop eiken BANKSTEL
met leren kussens en salon-
tafel 3-1-1 ’1.000,-. Tel.
04409-1675, na 18.00 uur.
ZOLDEROPRUIMING: grijs
lederen 2-zits bankje en bij-
pass, draaifauteuil; grijze
Luxaflex lamellen kamer-
hoog, kamerbreed; 2 witte
metalen barkrukken en bij-
pass, hoge ronde tafel; mo-
derne witte eethoek; kolom-
tafel en 4 witte stoelen;
staande lamp en bijpass,
wandlamp beige rookglas;
witte massieve salontafel;
wit kinderbedje en camping-
bedje. Intressante prijzen.
Te bevr. Felix, Ruttenlaan
105, Sittard.
TOPCLASS. 2-zitsbank van
plm. ’2.700,- nu ’495,-;
clubfat. in mohair van plm.

’ 1.600,- nu ’ 395,-; idem in
rundieder van ’2.500,- nu

’ 495,-; klasse eethoek
rundleren bekleding van
’4.500,- nu ’995,-; wortel-
noten orgelgebogen zilver-
kast van ’7.000,- nu

’ 2.495,-. Verder: wand-
meubels vanaf ’95,-, dres-
soirs, slaapkamers vanaf
’175,-; eethoeken diverse
stijlen vanaf ’95,-. Enorme
keus in enorme hal. Oude
Maastrichterweg 27, Geleen.
(Deze weg loopt parallel met
de Rijksweg Noord, let op
videotheek De Kijkdoos,
daarachter is de hal.) Oude
meubels worden ingeruild
en ! betaling in 6 maanden is
contant.

Caravans
Wegens beëindiging cara-
vantijdperk te koop: onze i.g.
st. verkerende TOERCARA-
VAN Kip 510 T de Luxe, bwj.
77, mcl. zomer- en winter-
tent, luifel en inventaris, vr.pr.
’7.500,-. 8 045-412988.
Te koop t.e.a.b. beschadig-
de KNAUS toercaravan,
lengte 3.60 m. 8 045-412988.
Caravans en vouwwagens
bij RIDDERBEKS, Prinsen-
baan 180, Koningsbosch.
Tel. 04743-2213.
Te huur STALLINGPLAATS
(binnen) voor Oldtimer,
klassieker of motorfiets e.d.
Tel. 046-745483 na 17.00 u.
Te koop VOUWWAGEN Tri-
gano Chambord '93, prijs
’6.250,-. Inl. tot 20.00 uur
045-326161 b.g.g. 310892.
Te huur CARAVAN-buiten-
stalling. Telefoon 04498-
-57579.
Te koop VOUWWAGEN Al-
penkreuzer type Senior, bwj.
'80, 4-pers., in prima staat,
pr. ’1.000,-. 04499-3149.
Te koop VOUWWAGEN ty-
pe Europa-camper De Luxe,
'87, met toebeh. ’3.500,-.
Na 18.00 uur: 046-520006.
Te koop CARAVAN Hobby
Prestige bwj. '82, met ijskast,!
kachel enz. vr.pr. ’6.500,-.
Tel. 043-630871.
Te k. gevr.: VOORTENT
Caravan, omloopmaat 685
cm. Tel.: 043-633551.
Te koop Caravan ADRIA, 3-
-4 pers., bwj. '88, ’9.500,-.
Tel. 045-315403.
Te k. ADRIA, type touring
400, met voortent, bwj. '86,
vr.pr. ’6.500,-. 045-414386.

Te koop BERGLAND cara-
van, bwj. '82, 3-4 persoons,
koelkast, verw., voort., vr.pr.
’5.200,-. Tel. 04405-3986.
ADRIA 305 SB, bwj. '76, in
goede staat, t.e.a.b. Tel.
04498-57765.
Wij ruimen op. Overjarige en
nog enkele inruil en verhuur
caravans met hoge kortin-
gen. Tevens Uw adres voor
caravanstalling. BERG-
LAND Caravans Stem 8 046-
-332458, 's zaterdags ge-
opend tot 12 uur.
Voor REPARATIES en
schaderegelingen Bartels
Caravaning, Hommerterweg
256, Amstenrade, 04492-
-1870.
DUIZENDEN guldens voor-
deel op onze ex-verhuur ca-
ravans. Geheel compl. mcl.
voort., res.wiel, opstap enz.
Bartels Caravaning, Hom-
merterweg 256, Amstenrade.
04492-1870.
Te k. goed onderh. KNAUS
Azur 440 '86, mcl. kachel
raamluifel + voortent, mei
grondzeil, res.wiel, gr wa-
tertank en 2 gasflessen.
’12.500,-. Ned. registratie-
bewijs. 00-49.24563745.
Caravan CHATEAU Touring
Elite 390 vr.pr. ’8.000,-.
Incl. 2 voortenten, (1 tour en
1 vaste voort). 043-475371.
Te koop CARAVELAIR Bra-
silia 395 T, bwj. '88, 4-per-
soons, met wascabine en
extra's, vr.pr. ’8.500,-. Te-
lefoon: 043-611510.
5-pers. VOUWWAGEN
Europa Camper De Luxe,
1988, met ace, vraagpr.
’3.400,-. 8 045-312063
Caravan DETHLEFF No-
mad 460, bwj. '90, compl. 8
046-336896 na 18.00 uur.
Te koop 3-4 pers. CARA-
VAN compl. met voortent, i.z.
g.st. 360 kg, vr.pr. ’950,-.
Telef. 046-743301.
Te k. aangeb. 3-pers. CA-
RAVAN met voortent, nieuw
gestoffeerd, vr.pr. ’1.000,-.
Tel. 045-726209.
Caravan HOBBY 350 '90/'
91,370 '89, 420 '91, 460 '94,
520 '90, Bürstner 340 '91,
Knaus 420 '92. 04498-
-54390.
KNAUS Süd Wind 485, bwj.
'87, licht interieur, PVC voort.
nieuw. 8 04498-54664.
Te k. CARAVAN Homecar
Rally 422, bwj. '84, mcl. luxe
Brand voort., pr. ’8.750,-. 8
043-219016.
CARAVAN Home Car Rally
GTi 382, 1988, voortent, als
nieuw, 04498-54390
HOBBY 545 TL, 1994, 2 we-
ken gebruikt, compleet met
voortent, vaste slaapkamer
en alle opties. 8 045-725495.
Te koop TOERCARAVAN
Hobby De Luxe 5.50 m. lang
met grote voortent, en geh.
inger., bwj. '84. 8 043-610413.
HOBBY Prestige 535, bwj.
'85, badruimte, PVC voor-
tent, 04498-54664.
HOBBY caravans 370 '90;
400 '90; 450 '85; 470 '91;
495 '93; 535 '85. R.v. Gelre-
straat 45, Nieuwstadt. s
04498-54664.
Te koop CHATEAU 320
Elite met grote voort, en uit-
bouw, i.z.g.st. + gratis stal-
lingv. 1 jr. Tel. 045-221741.
Te k. TABBART Contesse
510, bwj. '84, z.g.a.n., pr.n.o.
t.k. Telef. 077-730332.
Te k. WILK Stern de Luxe, 4
tot 5-pers., zomer- en win-
teruitv. met alle access.,

’ 12.500,-. 504498-53347.

Te k. Alpenkreuzer VOUW-
WAGEN, zeer ruim, 8-pers.
type Super, nwe. banden, i.g.
st. ’1.250,-; 1e jr. binnen-
stalling bespreekb. Tel.
04498-53569.
Te huur CARAVAN in Zee-
land vanaf 28 augustus, 5 tot
6 persoons, ’450,- per
week. Tel. 045-427721.
Te k. VOUWWAGEN Wal-
ker 5-pers., mcl. koelkast,
’2.500,-. Tel. 043-612248.
Te koop 4-pers. ROLLER
caravan met PVC-voortent
met slaapcabine, 2 x ge-
bruikt, i.z.g.st. vr.pr.
’3.250,-. 045-311316.
Te koop 3-pers. Knaus Süd-
wind CARAVAN, i.z.g.st.
Telefoon: 043-623524.
Te k. caravan KNAUS Azur
380QR (zonder toilet), i.z.g.
st, '87, luifel, tv-antenne/
versterker, ’ 9.500,-. Telef.:
na 17.00 uur: 045-214119.
Te koop BÜRSTNER 485
TN De Luxe, bwj. '88, met
brand/wintertent, uitritsbare
luifel, wasruimte, combi-rol-
lo's, omvormer, rondzit, TV-
antenne etc, pr. ’12.500,-.
Telef. 045-461669.
Te koop VOUWWAGEN Al-
penkreuzer type Select i.z.g.
st. bwj. '87. 04451-2238.
Te k. CARAVAN, bwj. '83Corsar, 3-pers., kachel en
ijskast, met voortent, hele-
maal compl., vakantieklaar,
vr.pr. ’3.750,-. Tel. 046-
-518751.
Te k. CARAVAN Adria 380,
bwj. '81, met luifel, kachel,
koelkast. Tel.: 046-339182.
Te k. CARAVAN Hobby 400
N Prestige, bwj. '82, mcl.ijsk-
ast, kachel, voortent, i.z.g.
st. ’5.950,-. 043-471368.

Vakantie
VAKANTIEWONING (Cha-
let) te koop, bosrijke omge-
ving in Zutendaal (België).
Telefoon: 045-320229.

Te k. vouwwagen TRIGANO
Oceaan, bwj. '92, vele ex-
tra's, vr.pr. ’ 4.500,-; te k.
hondekar, vr.pr. ’300,-. 8
045-427065 na 18.00 uur.

LAST MINUTE Zuid Frank-
rijk Frejus, 6-pers. luxe sta-
caravan, 4 "*** camping, v.a.

’ 245,-p.wk. 8 01640-59460.
Te h. CARAVAN in de Belgi-
sche Ardennen v.a. 20 aug.
nog vrij. Tel. 043-476659.
OVERWINTEREN in Zuid-
Spanje (Malaga) v.a. ’450,-
-per mnd. voor 2 pers. Ne-
derlander ter plaatse aan-
wezig. Wij verhuren studio's,
2- en 3 kamer app. en cha-
lets. Ook boeken voor zo-
mer '95 reeds mogelijk.
Augustus '95 al volgeboekt.
Inl. 046-581592.
Te koop groot CAMPING-
HUIS in Zutendaal, 77 m2,
gemeubileerd. Voor zomer
en winter, vaste maandlas-
ten ’175,-, pr. ’39.000,-.
Telef. 045-310117.
ZEELAND te huur luxe sta-
caravan in de Roompot voor
6 pers. v.a. 26-8 t/m 2-9,
’475,-. Tev. luxe bungalow
in Drenthe met overdekt
zwembad, vrij v.a. 10-9. Te-
lefoon: 045-327794.
Te koop ZOMERHUISJE in
België. Telefoon: 043-
-620698.
VAKANTIEBUNGALOW te
h. in Opoeteren België,
weekend/week, nabij Wouter
Bron en kasteel De Schans.
Privézwembad + visv. 8 00-
-32.89-757003.

St. MAARTENSZEE, "ij
strand, zwemparadijs. 'T.
w'kend/midw. 02246-3JOM-

Bel de Vakman^,
" NEW LOOK BV LanOT

Gevelreiniging, uitkapw
I voegen, steigerverhuuf |

045-312154. Fax 323452^J■ DAKDEKKER kan nog T^aannemen. Repareren ï
vernieuwen. Telef.
750347 na 18.00 u.

i Voor SCHILDER-, _l
hout-, pleister- en teg*l"»
specialist in schrootjesjj
35 jaar ervaring. 'EK
046-750347, na 18.Q0___-^,
Riet- en BIEZENSTO&j
vernieuwen ’ 50,- pef ji
met garantie. Telefoon
435761 b.g.g. 646919^.,
Fa. ROLLUX voor *jï
urn rolluiken, vnjbCT,
prijsopgave ook voor u-l;
(bij inlevering van dezei-
vertentie 5% korting). 5.
kunststof ramen (<e3d
profiel). Telef. 046-/=^
Rijksweg Nrd. 62, GgÜ_M
All-round KLUSJES^biedt zich aan voor 1,
werkzaamheden. Tel. 253372b.g.g. 04409-J33M. VOEGER voor al uw jj|
teitsvoegwerk, uitkapn

ï voegen, impregneren en
I velreinigen. 045-322965^_j
■Uw huis vakkundig j

SCHILDERD. Degelijk..
werk en toch de SJO^jJ
ste. Bel voor gratis <*
04750-19334. _—<jl
LOODGIETER voor
mer, keuken, riolering.
Vrijbl. prijsopg. 045-3520f_>j
Ervaren vakman bied' j
aan voor straatwerk o.a-j
ritten, sierbestrating. a
voor uw gehele tuina»
zeer SCHERPE f"Gratis offerte: 045-3231JM
Doe het tiu! SP°rg j
MUURISOLATIE met
lan glaswolisolatie, min. ï
sparing 8-10 m 3gas P?Jipier jaar. Voor info:
Geleen, 8 046-743865^
Doe het nu! SP<L
MUURISOLATIE met
lan glaswolisolatie, rnj 0.
sparing 8-10 ,m3gas P?
per jaar. Voor info: ""H
Geleen, 8 046 743865__^Elektro-REPARATIE."
machine, droger, 'I
Telefoon: 046-528708. .

Braderieën/Markt^
MGC 't Sjitske organfjff,
zond. 4 sept. a.s. van
tot 17.00 u. een RO^j
MARKT op de midgeJ;
baan in Steinerbos, ingaï-<
o. Superconfex. Star* <
ders kunnen zich v°® ftaug. aanmelden bij
Hoedjes, 8 043-648589^_<
Deelnemers gevr.
ROMMELMARKTEN #_,$
Luikse markten: zat. *">Gulpen; zond. 21/08
burg; zond. 4/09 Epen; z |Jj
11/09 Spekholzerheide-
-045-324112. y

ROMMELMARKT 21 J
gustus in 't Juphuis, "5
delerstr. 81, Heerlen. #
721452/728393. __-^
Te koop 2 MARKTZêL
met zijwand, samen /
Tel. 045-427007. ___-<4
Per bus naar 'de *,$
MARKT in Beverwijk■ I i
per pers. ledere zatero«
zondag. Tel. 045-257777^,

Voor Piccolo's
zie verder pagina 2» .
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DE KROONJUWELEN VAN DE-
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VAN LINKS NAAR RECHTS: DE VEELBESPROKEN SEAT IBIZA. LEVERBAAR MET ZEVEN VERSCHILLENDE MOTORTYPEN MET EEN RIANTE KOFFERBAK DIE IN N HANDOMDRAAI

VERSCHILLENDE MOTOREN. TE BEGINNEN MET DE KRACHTIGE 1.3. OPLOPEND TOT DE ZELFS NOG KAN WORDEN VERGROOT STANDAARD GETINT GLAS EN HOOFDSTEUNEN
,

UITGESPROKEN SPORTIEVE 18 1 6-KLEPPER 95 KW/1 30 PK MET N TOP VAN RUIM 200 ACHTER VANAF DE 1 6 INJECTIE MET STUURBEKRACHTIGING.

KILOMETER. STANDAARD MET STUURBEKRACHTIGING. ELECTRISCH BEDIENBARE ZÜRUI- TENSLOTTE DE TOLEDO. EEN BEKENDE VERSCHIJNING OP DE EUROPESE AUTO-

TEN. CENTRALE DEURVERGRENDELING EN LICHTMETALEN VELGEN. WEGEN. MET N ZEE VAN RUIMTE EN N OVERVLOED AAN LUXE. VANAF DE 1.8 STANDAARD

miMW^^M é^WÊmm DAN DECORDOBA. VAN BUITEN N SPORTWAGEN EN VAN BIN- MET STUURBEKRACHTIGING EN IN 2-LITER UITVOERING ZELFS MET ABS DUS WAT

~~**^M¥ ____■ NEN EEN RUIME GEZINSAUTO DRIE UITVOERINGEN. ZEVEN DACHT U VAN EEN BEZOEK AAN ONZE SHOWROOM? WEL MOOI VAN SE AT.

RAADPLEEG VOOR UW DICHTSBIJZIJNDE SEAT-DEALER, DE GOUDEN GIDS.
Consumentenprijzen inclusief btw. exclusief kosten rijklaar maken lease Toledo vanaf f 799 ■ex btw w....tingen unoo= __._ __. . _F» f
DEALER BEMIDDELEN ,N EEN FINANCIERING VAN DFM TE AMERSFOORT. AANGESLOTEN B, J MET BKRTE 1I EL U F.NAN_ EfIH E ENBEDRAG M.TF FK, " " "°"£,,? E. ""»«" EEN ~'E""* TOLEDO AANSCHAFT KAN D E S^-,
DIT ,N 36 MAANDEN AF VOORBEELD KR E DIE TBEORAG F 10 000. TE R MIJ NBEDR A G F 294 49 J,E , ,GÜ DN_ _ 6V Z.» 'ï MA*'M"M VAN Fl2 000.- TEGEN EEN EFFECTIEVE RENTE VAN 3.9% EN U t-°V
F 722.04 VOOR GROTERE TE FINANCIEREN BEDRAGEN GELDEN EVENEENS ZEER GUNST,GETAR,EVENDEIE^ . DEA LER L E FT U G R A A G f KREDIETB E O R AG F 12 000 TERMIjN B E DR AG F 353.39. KREDIETVER GO E <"" <,AKIEVEN UE _-«I DEALER GEEFT U GRAAG ALLE INFORMATIE IMPORTEUR P.N CAR BV . LEUSOEN. TEL 033 951550 y



Cultura Nova
Heerlen toont
vier 'Fellinis'

DOOR FRANK JANSEN

In juli waren in Amsterdam en
Den Haag alle twintig speelfilms
te zien van de vorig jaar overle-
den Frederico Fellini. Ook in
Heerlen zal - zij het op beschei-
dener schaal - worden terugge-
blikt op het oevre van deze be-
roemde Italiaanse filmregisseur.
Want in het kader van Cultura
Nova vertoont filmhuis De Spie-
gel tussen 21 augustus en 14 sep-
tember vier Fellini-films. Men
heeft gekozen voor een program-
ma met steeds een film uit een
ander decennium: de jaren vijf-
tig, zestig, zeventig en tachtig, in
chronologische volgorde te ver-
tonen. Afgezien van 'Otto e Mez-
zo' komen er een paar minder
bekende films aan bod die niet
al te vaak vertoond worden. Dat
geldt bijvoorbeeld voor 'I Vitel-
loni'. In deze vroege Fellini-film
(1953) blikt de regisseur terug op
zijn jeugd in Rimini, een onder-
werp dat regelmatig terugkeert
in zijn latere werk. Deze tragiko-
medie over de vriendschap van
vijf levensgenieters dateert nog
duidelijk uit de periode van het
neorealisme, ofschoon poëzie en
nostalgie hier overheersen boven
maatschappijkritiek.
Tien jaar later was de nieuwe Ita-
liaanse steracteur Marcello Ma-
stroianni voor het eerst te zien
als Fellini's alter ego in 'Otto e
Mezzo', een krachtige satire op
de filmwereld waarin ook Clau-
dia Cardinale en Anouk Aimé
hun opwachting maken. Het le-
verdeFellini zijn derdeOscar op.

Excentriek
'Prova d'Orchestra' uit 1978 is
een fictieve reportage over een
orkestrepetitie, een filmisch es-
say waarin Fellini op allegori-
sche wijze de Italiaanse politiek
aan de kaak stelt. Deze film da-
teert uit een periode toen Fellini
volgens sommigen al op zijn re-
tour zou zijn. Wellicht wordt
'Prova d'Orchestra' zestien jaar
later meer waarde toegedicht.
Datzelfde geldt voor 'E La Nave
Va' uit 1983, zich afspelend op
een cruiseschip in de Middel-
landse zee. Een select gezelschap
muziekliefhebbers gaat de as
van een overleden operadiva uit-
strooien boven het water. Fellini
heeft in deze film weer een aardi-
ge collectie excentriekelingen
om zich heen verzameld, een van
zijn specialiteiten.

Overigens is er op 21 september
in de Open Universiteit in Heer-
len een optreden van het orkest
'I Compani', datzich heeft toege-
legd op composities van Fellini's
hofcomponist Nino Rota. 'I
Compani', met onderandere sa-
xofoniste Vera Vingerhoeds,
speelt onder een filmdoek waar-
op fragmenten uit Fellini-films
geprojecteerd worden.

DOOR HANS TOONEN

üsan Sarandon versus Tommy Lee Jones. Dan bolt deüksem van het filmdoek. Want beiden weten hoe je een
0 . hoe pietepeuterig klein die soms ook mag zijn, onder

i oogspanning zet. Kijk anders (nog) maar naar eens 'Thel-a & Louise' waarvoor de Newyorkse actrice bijna eenuscar k;reeg En ook naar ,rphe pugitive', die de Texaanse-°teur meteen een Oscar voor Beste Bijrol opleverde.

I °ch speelt dit duo niet de hel-denrol in 'The Cliënt. Die eer
v^ï Brad Renfro toe, een knul

I <j V . . Gekozen uit vijftienhon-
ion tleners> onder wie tal van

" Dai.
e acteurs met het talent van

eaui
WCg het 'home alone-kid' Ma-

Jn 1 Maar regisseur
r.vel Schumacher ('Falling

own' en Dying Young') wilde
J(r se een, brutaaltje die ruikt

[ VQa[ de Mississippi. Want dieL aa û meteen het broeierig ritme
sd. Tan het verhaal, dat zich af-■ Ori tussen Memphis en New

Rpnp natuurtalent, deze Brad

' Plukt' "door 'Hollywood' ge-
Kn U^ de schoolbanken innoxvuie, Tennessee. Moest«s nog elf worden toen hij

|^ recensie _\
. . uitverkoren om Mark SwayPelen, de hoofdpersoon in de-

basZ°Beheten 'legal tnriller'> ge-van..rc* op weer een bestseller■ ver merikaansejurist/schrij-
h- etl megamiljonair John Gris-

Ongezond
Ri.uen met zÜn jongere broertje
sen " duikt Mark Swav de bos"
roi

ln °n_ stiekem een sigaret te
2onr.n' *n nun Seval een onge-
t\ve ->eugdzonde. Want al na■ va,, 6 puQes stopt er een joekel

" j^/1 een Cadillac met achter het
caat^ de zelfmoordlustige advo-

' ijQ Jerome (Romey) Clifford.
slaa Cen es °ourbon, een buisje
vo_ .P ên en een rev°lver °P de
U-in ik stapt ni J uit om een

- Pen >fng in de uitlaat te Prop-
■. eftp a weer een slok bourbon
'de f" handvol pillenkomt er uit

sluJuinslang echter alleen bo-
Cliff Woest vloekend propt
laat dde slang terug in de uit-
lan :,zyn entreekaartje naar 'lala-

Al
st M__r__ opnieuw vanuit het

uikgewas richting de suicide

bron tijgert, heeft de advocaat
hem bij zijnkladden. Eenmaal in
de zachtleren, mobiele gaskamer
vertelt Clifford meer dan goed is
voor Mark's toekomst. Clifford is
een dubbelhartige advocaat voor
de maffia in New Orleans, Zijn
voornaamste klant is Barry Mul-
danno, bijgenaamd Het Mes.
Muldanno, in al zijn duivelse
domjheid knap uitgebeeld door
Anthony LaPaglia, wordt ver-
dachtvan moord op een senator.
Maar de FBI noch Roy Foltrigg
(Tommy Lee Jones), deziekelijk
ambitieuze openbare aanklager
van Louisiana, kunnen het lijk
vinden. Vlak voordat Clifford
zijn lippen om het revolver
klemt, vertrouwt hij dit dodelij-
ke geheim toe aan Mark.

Blazen
Terwijl Mark zichzelf en zijn van
schrik in coma geraakte broertje
terug sleept naar de stacaravan
van zijn alleenstaande moeder,
knoopt Roy Foltrigg alvast zijn
duizend-dollar-pak dicht voor de
laatste ronde met de Muldanno-
maffia. Daarvoor hoeft zijn juri-
disch staf van kontelikkers al-
leen maar een knul van elf valse
wind in de broek te blazen. En
Muldanno wacht een boeiende
toekomst. Foltrigg zelf ziet zijn
carrière al bekroond met het
gouverneurschap van Louisana.

Inderdaad, Foltrigg krijgt Mark
razendsnel aan de praattafel. Op
vragen als 'heb ik geen recht op
een advocaat' en 'moeten jullie
niet eerst ook mijn moeder bij
dit gesprek uitnodigen, of is dit
soms een verhoor?, krijgt de
anti-held snerende, wegwuiven-
de antwoorden.
Voordat hij wil reageren op de
hamvraag of advocaat Clifford
hem verklapt heeft waar het lijk
verborgen is, vraagt Mark of hij
even naar het toilet mag.
Even later maakt Reggie Love
(Susan Sarandon) onverwacht
haar opwachting als Marks ver-
dediger. Of de heren de knul op
zyn rechten hebben gewezen,

" Susan Sarandon als advocate Reggie Love en Brad Renfro als haar cliënt

bioscopen
HEERLEN

Royal: Beverly Hills cop 3,
dag. 19 en 21.30 uur, za zo
ook 14.15 en 16.30 uur, wo
ook 14 uur. Rivoli: The
cliënt, dag. 18.30 en 21 uur,
za zo ook 16 uur. Duimelijn-
tje, za zo en wo 14 uur.
Maxim: Four weddings and
a funeral, dag. 18.30 en 21
uur, za zo ook 16 uur. De
aristokatten, za zo en wo ook
14.30 uur. H5: Speed, dag.
14.30 18 en 20.45 uur, za ook
23.30 uur. Aristokatten, dag.
14.15 en 16.15 uur. The geta-
way, dag. 18.15 uur. Striking
distance, dag. 20.45 uur, za
ook 23.30 uur. The flintsto-
nes, dag. 14 16.15 en 18.30 21
uur, za ook 23.30 uur. Blank
check, dag. 14 en 18.30 uur.
My father the hero, dag.
16.15 en 21 uur, za ook 23.30
uur. The Beverly Hillbilhes,
dag. 14 16.15 en 18.30 21 uur,
za ook 23.30 uur.

LANDGRAAF
Autokino: Speed, do t/m wo
22.15 uur. The Beverly Hill-
billies, vr en za 00.30 uur.

MAASTRICHT
Mabi: The cliënt, dag. 18.30
en 21.15 uur, za zo en wo ook
14.30 uur. Maverick, dag.
18.30 en 21.15 uur. de aristo-

katten, za zo en wo 14.30uur.
Beverly Hills eop 3, dag.
18.30 en 21.15 uur, za zo en
wo ook 14.30 _ur. Duimelyn-
tje, za zo en wo 14.30 uur.
Four weddings and a fune-
ral, dag. 18.30 en 21.15 uur.
Ciné-K: Love and human re-
mains, dag. 21 uur. Cinema-
Palace: Speed, dag. 14.30 18
en 21.15 uur. The flintstones,
dag. 14 19en 21.30 uur, za zo
ook 16.30 uur. De aristokat-
ten, dag. 14 uur, za zo ook 16
uur. Striking distance, dag.
18.30 en 21.30 uur. Lumière:
Dracula, dag. 20.30 uur. Man-
hatten murder mystery, dag.
21.30 uur.

" Een van de W«*
Flintstonetjes

GELEEN
Roxv: The flintstones, dag.
20.30 uur. Speed, dag. 20.30
uur. De aristokatten, za zo en
wo 14 uur.

SITTARD
Forum: Thecliënt, dag. 20.30
uur. Beverly Hill cop 3, dag.
20.30 uur. Duimelijntje, za zo
en wo 14 uur.

ECHT
Royal: The cliënt, do t/m di
20.30 uur. Beverly Hills cop
3, do t/m di 20.30 uur, za zo
en wo 14.30 uur. Duimelijn-
tje, za zo en wo 14.30 uur.

ROERMOND
Royal: Speed, do t/m wo
20.30 uur, za zo gn wo 14.30
uur, zo ook 17 uur. Royaline:
The flintstones, do ma t/m
wo 20.30 uur, vr t/m zo 19.30
en 21.30 uur, za zo en wo ook
14.30 uur.

wil ze weten. Na een handvol
halvewaarheden en hele leugens
van Foltrigg en zijn, hem naar de
mond pratende FBI-recher-
cheurs haaltReggie een cassette-
bandje uit haar handtasje, dat
Mark bij zich droeg toen Foltrigg
hem met gladde smoesjes pro-
beerde uit te horen.

Deze scène zet méteen de venij-
nige toon tussen Foltrigg en
Love. Vooral met de advocate
valt niet te spotten.
Dat Reggie Love in Mark Sway
meer ziet dan cliënt nummer zo-
veel, heeft byna alles te maken
met haar privé-leven dat gete-
kend is door het toekennen van
haar twee kinderen aan haar
'asshole' van een ex-man. Als
een tijger verdedigt zij dan ook
de belangen van Mark, waaraan
Foltrigg blijkbaar geen enkele
boodschap heeft. Zelfs als mis-
dadiger Muldanno bij Mark let-
terlijk het mes op de keel laat
zetten, schuwt het Openbaar Mi-
nisterie geen enkel 'misdadig'

middel om de knul het leven
zuur te maken.

Spannender
'The Cliënt' is spannender dan
de gelijknamige bestseller. Dat
valt ook te beweren van Gris-
hams 'The Pelican Brief met
JuliaRoberts. En zeker van 'The
Firm', de vorige verfilmde 'le-
galthriller' van Grisham. Maar
toen heeft regisseur Sydney Pol-
lack het boek bijna compleet
door de machine gehaald om de
juridische hoogstandjes onder-
geschikt te maken aan het men-
selijk drama. In 'The Cliënt'
daarentegen volgt Schumacher
redelijk goed de verhaallijn in
het boek. De menselijke interac-
tie tussen de knul en zyn advoca-
te hoeft niet opzij voor de snel-
heid in spanning die een thriller
nu eenmaal ook moet vasthou-
den. Ook de juridischekunstjes,
die Grisham maar al te graag in
zijn bestsellers propt, zijn afge-
knipt tot een overzichtelijk ge-
heel.

Bovendien verwaarloost Schu-
macher ook het detail niet. Voor-
beeld: als Foltrigg in Memphis
neerstrijkt om Mark te verhoren,
krijgt hy breeduit medewerking
van FBI-rechercheur McTune,
gelikterol van J. T Walsh ('Good
Morning Vietnam' en 'A Few
Good Men'). McTune hengelt
naar een baantje binnen de staf
van Foltrigg. „Dan moet je wel
wat aan je haar doen en een an-
der pak kopen," schampert de
vooral op zijn gepolijste buiten-
kant levende officier van justitie.

Tegen het einde van de thriller
heeft de FBI-agent inderdaad
zy'n haar beter gekamd en is zijn
pak niet uit de serie van een be-
talen, twee halen. En toch neemt
Foltrigg hem niet mee naar de
ontknoping in New Orleans.

Een scène zonder woorden. Ver-
ademend als een open plek in
een bos. En even gedurfd en
spannend als 'The Cliënt.

Massahysterie rond van moord verdachte superstar O.J. Simpson zet megaster aan het denken

De 'zwarte' ergernis van Eddie Murphy
DOOR WILMA DE REK

Deining over
'elitaire'

Filmkeuring
Het bestuur van de Nederlandse
Filmkeuring meent dat het ge-
zelschap dat de produkten voor
de bioscopen keurt, geen elitair
clubje keurige dames en heren
is. „Naast hoogopgeleidenomvat
het filmkeurdersbestand studen-
ten, een brandweerman, een fo-
tograaf en een baliemedewerks-
ter van een bank."
Dat schrijft het bestuur naar aan-
leiding van het besluit van Bob
Bouma om uit het keurkorps te
stappen. In een brief aan de mi-
nister van WVC, waarin hij vori-
ge week zijn ontslag aanbood,
schreef Bouma dat de Filmkeu-
ring hard op weg is de aanslui-
ting met de samenleving te ver-
liezen. Zy zou zich ook isoleren
van de film- en bioscoopwereld.
Het bestuur van de Filmkeuring
nam de zaak zo hoog op dat er
begin deze week een extra verga-
dering aan de kwestie werd ge-
wijd. Bouma verwierf bekend-
heid als presentator van de tv-
filmquiz 'Voor een briefkaart op
de eerste rang.
Het bestuur bestrijdt het verwijt
van Bouma dat bijna iedere
keurmeester hoog is opgeleid.
Wel erkent zij dat „mensen met
een donkere huidskleur" ontbre-
ken. Niet-blanke filmkeurders
melden zich volgens het bestuur
niet. Aanvulling en/of vervan-
ging van het veertig leden tellen-
de gezelschap geschiedt via
advertenties in de landelijke
dagbladen. Volgens de wet moet
de groep een evenwichtige af-
spiegeling van de Nederlandse
bevolking zijn.

Be st
S 33 jaar oud' behoort tot de

Ver„v?rdienende acteurs van de
en v__gde Staten- is echtgenoot
derd van twee kinderen (een
2Warf in aantocht), en hy is
doerui &t was kennehjk vol-
otn h

re denvoor een journalist
rentifl ern üjdens een persconfe-
niet ~, ln éen adem te verbinden
'iwf'e Probleemgevallen Mike
Sim_ ' Michael Jackson en O.J.'nPson.

hot^i^u" 116 in het Amsterdamse
Mur-iu e Gl-and verschiet Eddie
-.ieuu een paar uur later op-
Voor" iVan kleur als h _ aan het
JOurnM Wordt herinnerd. „Die
volg. !ist vroeë zich af of ik de
die v zwarte Amerikaan was
Het id ZlJn v°etstuk zou vallen.
Vrouwe

o
Tyson verkrachtte een

de er .. ■"*" Simpson vermoord-
°P dfft11 en Jackson trok zich af
nee f. borst van een kind. Dus
gen'de b „k niet dat ik de vol*

De
Simr-?lassahysterie rond O.J.
sPortrr?n' de Amerikaanse ex-
beschman en tv-presentator die
oPziin gd wordt van moord
viHdt i./reX"vrouw en haar vriend,
de Vo UrPhy verbijsterend: „In
aanzptt *e de televisie niet
Weer h? of Je struikelt over al-
haai nl v°lêende sensatiever-
r°erndi. SimPson is een be-
beschi__' d' en als zo iemand
dat Pb

gd wordt van moord is
Verhaal ZeThaaL Dat de pers dat
gen u _de mensen wil bren-
onKLi„egnJP ik wel. Maar het is
ve_;o?°fl Jk hoe het publiek er
op tv

ns mee omgaat. Ik zag
JOelenHmensen schreeuwend en
Zag egl Voor zijn huis staan, ik
de lüfKt"1311 die een geweer in
hij sj-nt hield en bulderde dat
hoofn mps°ns hersens uit zijnotd zou blazen.

Vrouwen
■"Hetaan h-.e_°e rond OJ- heeft me

ei denken gezet over de re-

" De roemruchte O.J. Simpson, verdacht van moord op
zijn ex, samen met zijn advocaat voor de rechter in LosAngels " Ondanks zijn ergernis kent Eddie Murphy ook gelukkige momenten, zoals blijkt uit de

ze scène uit 'Boomerang'

latie die je als artiest hebt met je
publiek. Ik was er inmiddels wel
aan gewend dat je publiek bezit
bent als je op het filmdoek of op
de televisie verschijnt. Regelma-
tig hoor ik vrouwen beweren dat
ze met me getrouwd zijn ge-
weest, kinderen van me hebben,
met me naar bed zijn geweest;
pas nog werd ik achtervolgd
door een vrouw die zeker wist
dat ik iets van haar wilde omdat
namen in mijn films overeen-
kwamen met namen uit haar pri-
véleven.
„Het hoort er allemaal by, het is
de negatieve kant van beroemd
zy'n. Maar elk beroep heeft zijn
negatieve kanten, ik vind dat je
daar dus niet al te dramatisch
over moet doen".
„Maar toch: O.J. Simpson was
een held, nu is hij een prooi. En
natuurlijk speelt mee dat hij
zwart is. Time Magazine had het
hoofd van Simpson voor de

cover notabene extra zwart ge-
maakt om te benadrukken dat
we hier met een gemene neger te
maken hebben. Er is niet zoveel
veranderd in de VS als het om
racisme gaat. Vroeger zeiden ze
dat je een verdomde neger was,
nu denken ze het. Begrijp me
niet verkeerd, er zijn ook genoeg
mensen die wèl liberaal denken
en absoluut niet racistisch zijn.
Maar elke zwarte in Amerika
komt elke dag wel iemand tegen
die hem hufterig behandelt al-
leen omdat hij zwart is".

Boodschap
Eddie Murphy pakt uit tijdens
zijn rondje Europa om zijn
nieuwste film, Beverly Hills Cop
111, onder de aandacht te bren-
gen, maar veel lust om over de
film te praten toont hij niet. In
Beverly Hills Cop 111 speelt Mur-
phy opnieuw de rol van Axel

Foley, een politieman uit Detroit
die bij het opsporen van gemene
boeven telkens in Californië be-
landt. Dit keer zoekt hij er de
moordenaars van zijn baas,
waarop hij terecht komt in het
pretpark Wonder World.

Gewelddadig
Tussen de eerste en de derde af-
levering van Beverly Hills Cop
liggen tien jaar. In een poging
het karakter van Axel Foley 'rij-
per en volwassener' te maken,
hebben de schrijvers in deel 111
een flinke dosis geweld gestopt.
Volgens Murphy mag je daar
niet te moeilijk over doen: „Film
is maar een reflectie van de wer-
kelijkheid. Het journaal is veel
gewelddadiger dan Beverly Hills
Cop 111. Toen ik een kind was,
twintig jaar geleden, kon ik ge-
woon naar de winkel lopen zon-
der dat mijn moeder thuis in de

zorgen zat; tegenwoordig zou je
er niet over piekeren je kind in
zijn eentje om een boodschap te
sturen".

Murph> wenst zich er niet over
uit te laten of hij deze film beter
vindt dan de bedroevend slechte
Beverly Hills Cop 11. Hoe de film
het in Europa zal doen, interes-
seert hem weinig. „Ik hou me
absoluut niet bezig met dereac-
ties en de mening van het pu-
bliek en denk er nooit over na of
de ene film beter is dan ëen an-
der", zegt hij. Lachend: „Niet
één van de twaalf films waarin ik
heb meegespeeld, is geflopt. Was
dat wel zo, dan zou ik me om cij-
fers en dergelijke waarschijnlijk
wel drukker maken.

„Ik ben nog elke dag ontzettend
dankbaar dat het me überhaupt
gegeven is om films te kunnen
maken. Je moet bedenken dat 95

procent van de Amerikaanse ac-
teurs zonder werk zit. Ik geniet
zeer van het hele proces van
filmmaken. Om het eindprodukt
maak ik me niet druk".

Entertainers
Welk soort films hij in de toe-
komst wil maken? „Ach, ik ga
niet planmatig te werk, hou me
niet bezig met de vraag wat wel
of niet goed zou zijn voor mijn
carrière. Ik ben in voor alles wat
op mijn weg komt en goed aan-
voelt. Soms is dat iets serieus,
soms iets grappigs. Ik ben in de
gelukkige omstandigheid dat ik
elke film kan maken die ik wil.

Ik denk niet in termen van toe-
komst. Ik ben een gelukkig
mens, ik werk hard, ik probeer
mensen aan het lachen te krijger
en that's it".

Donderdag 18 augustus 1994 "27

Met Susan Saradon valt niet te spotten

Knul van elf anti-held
in thriller 'The Cliënt'

film
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(Huis)dieren
De grootste KENNEL van
Limburg. Alle jonge ras-
hondjes. Meer dan 60 ras-
sen plus gar. en tatoeage. Kl.
America, Th.Watsonln 34
Achel(B). 09-3211644489
Zond, open maand, gesl.
Te k. en te k. gevraagd
PAPEGAAIEN, Ara's en Ka-
katoe's. Inr. mog. Baby's in
voorraad. Tel. 04750-40073.
Te koop weg. allergie Sibe-
rische HUSKY, 4 mnd.,
’200,-. Tel. 045-224933 of
223499.
Te koop SIEREENDEN,
manenganzen, sierduiven.
Telef. 046-520621.
Te k. plm. 60 KANARIES
mannen en poppen en
broedkooien. 045-444865.
Te koop jonge Golden RE-
TRIEVERS met stamboom
en inenting, g 04110-1376.
Te koop mooie ROTTWEI-
LER reu, 9 mnd. oud met
stamboom, lief en zindelijk.
Tel. 04754-88015.
Goed teh. gez. voor lieve
POES en kater, gesteril.,
gecastr., en mooie jonge
katjes, g 04409-1247.
Te k. ROTWEILERPUPS.
Tel. 04742-1666.
Te koop zeer mooi lieve
COLLIE. Tel. 045-219477.
Te k. Maltezer LEEUWTJE,
met alle inentingen, lief en
zindelijk. Tel. 045-724852.
Te koop grote BOOMERS,
ingeënt en ontwormdé Tele-
foon: 04459-1816.
Gratis af te halen kleine
GEITEBOK. Telefoon:
04459-1816.

Te k. gevr. PAPEGAAIEN,
Kakatoe's en Ara's, voor de
kweek. Tel. 04754-84707.
HONDEN-, kippen- en ko-
nijnenhokken v.a. ’195,-.
Houtbouw Übachs, Eygels-
hovergracht 39, 6464 GA
Kerkrade. Tel. 045-460252.
Te koop WESTHIGHLAND
White terrierpups, moeder
aanwezig. Tel. 04404-1527.
Te koop uit gedipl. kennel
PUPS van Maltezers; Kees-
hondjes; Poedels; Yorkshire
Terriërs; Pinchers; Labra-
dors en leuke bastaard-
hondjes. Met goede garan-
tiereg. Lochterweg 8, Budel
5ch00t.04958-91851, ook
zondag.
Kruis. Duits/Mech. HER-
DERS, 9 wkn. oud, ingeënt,
ontw., ’ 250,-. 045-463065.
Te k. 4 EENDEN Zaagbek,
Kuiseenden, winterpaling,
zilver Bahama. 04404-2564
De mooiste RASHONDEN
met stamb. en gar. in kennel
"Het Lusthof' o.a. Yorkshire,
Maltezer, Shi-Tzu, Westy,
Schot, Cairn, Jack Russel,
Teckel, Schnauzer, Chow
Chow, Husky, Fox, Pincher,
Chihuahua, Dobberman,
Rotweiler, Bouvier, Mastino,
Duitse Herder, Boxer, Fran-
se en Engelse Bulldog, Buil-
terriër, Labrador, Golden
Retriever, Spaniel, Poedel,
Berner Sennen, Shelty, Las-
sie, Boemers enz. Tel. 00-
-32.14.679708.
Katterij biedt enkele KIT-
TENS te koop aan met
stamboom en geënt. Tel.
045-324130.
Te k. paard Haflinger, 1 jr.
hengst, g 045-752848

Leo's '85 start op zondag 28-
-8-94 om 10.30 u. met de
volgende CURSUSSEN:
puppy-cursus; elementaire
gehoorzaamheid 1 en 2; be-
hendigheidcursus. Voor
aanmelding en/of ml.: J.
Wetzels 043-647310. J. van
Ham, 043-620929.
Te k. handtamme ARA'S,
grijze roodstaarten, beo's,
vlakparkieten etc. Begra,
Akerstr. 64, Kerkrade-West.
Te k. 7 meter AQUARIUM-
STELLING, 4 mtr hg. Voor
winkel of kweek. Geheel
compleet. Tel. 045-426580.
Te koop mooie PUPS, 9 wkn.
Rottweiler x Mechelse Her-
der. 04499-1405.
Te koop langharige TEC-
KELS, met stamb. Tel.
04780-81531.
Kynologen ver. "Limburg"
start de cursus Gedrag en
Gehoorzaamheid voor
HONDEN. Maandag 29-08-
-94 in manege "Galop" te
Terwinselen. Inl. en aanm.
secr: tel. 045-419020.
Te koop verpl. KAMER-
VOLIÈRE met schamalyster,
vr.pr. ’275,-. 045-214261.
Labrador x Golden Retriever-
PUPS, vanaf ’375,-. Tel.
00-32.14.679708.
Kuvasz-PUPS, witte Hon-
gaarse Herderhond, zeer
zeldzaam, met stamb. + gar.
Tel_oo-32.14.679708.

Te koop West Highland
White TERRIËR-PUPS met
stamboom, ouders aanwe-
zig. Tel. 04130-65127.
Te k. MALTEZER Leeuwtjes
en leuke klein blijvende krui-
singjes, ingeënt en ont-
wormd. Tel. 045-230129.

VIJVERVISSEN, div. soor-
ten, maten, zoals Israël. Koi-
karper plm. 18 cm., ’ 17,95.
Hunnecum 20, Nuth, zat.
10.00-17.00 u.
Te koop prachtige BOBTAIL
pups, met stamboom en
sehr. gar. Tel. 04138-73284.
Te k. Canadese witte HER-
DERPUPS. S 0/16-525129.
Te k. VIJVERVISSEN v.a.
’0,50; Koi vanaf ’2,50;
zuurstof/vijverplanten ’ 2,50.
Eerdshaag 22, Kelmond/
Beek, za. van 10-17 uur.
RUIGHARIGE Tekkelpups,
dwerg en middelgroot. Tek-
kelkennel sinds '61. Fam.
Bienert, Herzogenrath. Te-
letoon 00-49.2406-3175.
H.T.I. start eind augustus in
Schinnen en Geleen weer
zijn nwe. GEHOORZAAM-
HEIDSCURSUSSEN, voor
puppy's, beginners en ge-
vorderden. Voor meer info:
046-377148 / 046-740407.
Z. mooie MALTEZER en
York-Shire, ingeënt. ontw.
en stamb. 00-32.89754012.
Te k. GROENENDALER en
ten/uren pups, ing. en ont-
wormd. 00-32.14308914.
Te kopp Engelse COCKER-
SPANIËL pups met stam-
boom. Telef. 045-325447.

Watersport
MAKREELVISSEN, dag! a.
vaart, buitenhaven Stellen-
dam. MS Mijntje. Telef.
01879-3359.
Te k. SURFPLANK, merk
Dufour Wing (wedstrijd), met
surfpak maat 46-50, + tra-
peze, t.e.a.b. s 045-461237
na 18.00 uur.

(f* VENDUHUIS DICKHAUT *j) ■^i;M'lVi:W;l!ldl.M|

I KUNST & ANTIEK |
| BREDESTRAAT 23/23A- 6211 HA MAASTRICHT : TEL. 043-213095 - FAX 043-259384S Dagelijks van 13.00-17.00 uur, zaterdag van 14.00-16.00 uur.

B" VEILING I
op maandag 22 en dinsdag 23 augustus 1994 telkens om 1 6.00 en 1 9.00 uur, |

ten overstaan van mr. J.M.Ruyters, notaris te Maastricht. »

2 Waarbij tevens verkocht zal worden: de inventaris van het atelier van FRANS HAMER 2
getiteld: EEN BIDSTOEL VOL PENSELEN. Met kijkdagen aldaar (zie kijkdagen). »

«5 Meubilair: 17de eeuwse kist, kussenkast, buffetkast, secre- Beeldende kunst: met werk van o.a. C.J. v.d. Aa, L. Bauts, =Htaire, vitrinekast, chiffonnière, broodkast, garderobekast, H. Bekman, Buil, M. Dekker, P. Delnoy, E. Dorren, Dijkman!
kerkbank, kaptafel, tafels, stoelen, fauteuils, slaapkamer, G. Eggen, Falif, P. Grégoire, F. Hamer, Ch. Hollman, L. v!. nachtkastjes etc; Houc, Kaby, H. Kuyt, C. Landsaat, H. Leufkens, E. Mol, W.
Klokken en horloges: w.o. régulateur, comtoise, appelklok, Neuhoff, F.J. Schipper, L. Schrijvers, H. Sietskorn, W. v. _:

" pendule; Soest, A. Spinner, Br. v. Velde, F. Vertommen, J. Viehoff, 2
5 Tapijten en text.lia Afghaan, Baloudj. Bochara, Hamadan, R wildeb°er, P. Wilhelmus, W. v. Woerkom; 2
£ kelims, tempelvoorhang, merklap; Porselein en aardewerk: met o.m. Bavaria, Brussels, Delft, "~ Boeken en platen: klassieke muziek, antiquarische boeken, Les«an' Hum

h
me's. Hutschenreuther Regout, R. Albert, R. |

=: kunst, volkskunst, handwerken, koken; Tudor' Tsiechoslowakue, VHleroy et Boch;

S Lampen: hanglampen, kronen, tafellampen; Kr,s,al en 9|as: dlvers tafelgoed;

ff Art deco, art nouveau, design: serviesgoed, litho's, fotoal- Gou* zilver, plated, sieraden: tafelbestek, serviesgoed,
bum tegel Dati bouillorre, kandelaars, schrijfgerei, sieraden; _

B Metalen en varia: divers koperwerk, tin, religiosa, ikonen, Azia,ica: meubilair' P°rselein- sniJwerk: 1etsplaten, speelgoedkabinetje 18de e., piano Dresden; _z n wat ver(jer ter tafel komt <_____________________________________________________________________________________i ""Kijkdagen: op bovenstaand adres en op Kleine Looiersstraat 2, pi
2 zaterdag en zondag 20 en 21 augustus, telkens van 13.00 tot 17.00 uur
«s; Afhalen: na de avondzittingen en woensdag van 11.00 tot 16.00 uur. —
S Volgende veilingen 3 oktober, 7 november, 12 december 1994. Inbreng tot uiterlijk 6 weken voor elke veilingdatum.

_ . : ———

Te k. i.z.g.st. Tencate
SURFPLANK, compleet met
zeil, giek, mast, vraagpr.

’ 600,-. Telef. 045-459279.
Gestroomlijnde SPEED-
BOOT Sealine, bwj. '92, met
nwe. 60 Pk Johnsonmotor +
nieuwe trim, motor 10 vaar-
uren met rekening ter inzage,
nieuwe trailer + alle toebe-
horen, nieuwprijs ’ 30.000,-,
nu ’14.000,-. Moet weg! g
045-323178.

Zonwering
LUXAFLEX stuk" Bei vöör
reparatie 043-431846. Van
te voren prijsopgave. Ook
alle onderdelen, hijskoorden,
ladderkoorden, koordrem-
men enz. Sunshine Zonwe-
ring, Cantecleerstraat 107,
Maastricht.
Te koop ZONNESCHERM
met knikarm, 6 mtr. breed en
2.50 mtr. uitval. Telef.: 043-
-259272.

Computers
COMPUTERSPEL huren!
keuze uit meer dan 1000
spellen, voor alle systeem-
spelcomputers. Eurovideo,
Scharnerweg 65, Maastricht.
Te k. weg. omst.heden
splinternieuw TOSHIBA PC
1200 FF met printer. Tel.
043-215484 (Loes).
Te k. COMPUTER PC 386
SX 25, 2 MB RAM, 40/80 MB
HD, met SVGA-kl.mon.
’875,-. g 045-216218.
Te koop Super NINTENDO
met 7 spellen, ook los te
koop. Tel. 045-725247.

..

the^Hrt of being happy IyHappy, een eigentijdse woonwinkel op de
1© etage van Berden meubelen. De collectie
moderne design en grenen meubelen is
aangevuld met fauteuils en bankstellen in zeer
variërende kleuren en materialen. Loop eens
binnen, u interieur krijgt er een kleur van!

m

_____

|__i_ _f^"___K_____Pi_-i KUgp^ L^gËSÉ! 8WÊÊEËËÊÊÊBÊËÈBÈSÊÊm

i ■meubelen
GEGARANDEERD 'TGOEDKOOPSTE IN KWALITEITS MEUBELEN
2e3e 4e VERDIEPING IN SCHUNCK
VENLO-BLERICK, LA PLAZA - HEERLEN. PROMENADE 12H__l_l________Hl__________ ROERMOND. WILLEM II SINGEL 25 - VENRAY, GROTE MARKT 12

CINERENT! Vijf videothe-
ken in Maastricht brengen
Top-amusement voor de
buis en entertainment bij u
thuis. Grote keuze in video-
films, computerspellen en
CD'S. Cinerent vindt u in
Heer, Malpertuis, Daalhof,
Nazareth en Scharn.
TELE GAMES de spellengi-
gant! Grootse keus voor de
laagste prijzen. Inruil spellen
mogelijk! Nintendo, Sega,
Mastersystem, CDI, CD-
ROM P.C., P.C. Games en
meer spiellen op 1 cassette
voor Game Gear en Ninten-
do. Sittard, 046-583513.
Maastricht 043-637763.
COMPUTERSPEL huren.
Keuze uit meer dan 1000
spellen. Nu' ook CD-ROM
en CDI. Eurovideo, Schar-
nerweg 67, Maastricht.

Te koop COMPUTuR 20
MB harddisk met kleuren-
monitor en printer, pr.n.o.t.k.
Hunnecum 20, Nuth.
COMPUTERS met kl.mon
386SX 2R 130 HD ’ 1.500,-
-386DX 4R 210 MB ’1.750,-
-486SX 4R 210 MB ’2.000,-
-486DX 66 250 MB ’2.400,-.
Norbetijnenstr. 67, Geleen.
Tel. 046-743394.
Te k. PC 80386 DX 40 met
copro, 100 MB HD, 3'/. " HD,
4 MB + kleurenmonitor met
software. Tel. 045-223805.

Te k. Primax 16,8 M
KLEURSCANNER ’ 250,-;
Dynalink 14k4 modem/fax-
kaart ’250,-, z.g.a.nw., met
org. sofware, g 045-719536.

TV/Vldeq

KLEUREN TV grote sorte-
ring vanaf ’65,-. RadioTV
van Voorst, Ganzeweide 48
Heerlerheide. 045-213879.
VIDEOREPARATIES snel
en voordelig bij P.A. Wild-
schut, bel of fax 043-437066.
Te koop gevr. DEFECTE
KTV's v.a. '85 en defecte
VHS video's v.a. '87 (typenr.
vermelden), g 045-723712.
Te koop VHS Videorecorder
Blaupunkt, priis ’220,-. Tel.
045-314754. *
Goede KLEUREN-TV'S,
grote sort. m. gar. v.a. ’95,-.
Meer dan 25 jr. TV-Occa-
sions centrum Geel, Gras-
broekerweg 25, Heerlen.
045-724760.

Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Literatuur
't RAETHUYS antiquariaat
in- en verkoop van de betere
boeken. Raadhuisplein 13,
Heerlen, g 045-717306.
Nieuwe 2-jarige MEAO-
BOEKEN A en S (comm.),
weg. andere studie, helft v.d.
nw.pr. Tel. 04406-13858.
Te k. MEAO-BOEKEN BA-
richting, i.pr.st. school AENS,
40% v. nw.pr. 045-720489.
Te koop HTS-BOEKEN 1e jr
technische natuurkunde.
Telef. 045-310512.
Te koop gevraagd GE-
SCHIEDENISBOEKEN H.K.
LS. 1e jr. Telef. 045-310512.

Mode Totaal
Sla uw slag! 2e-hands
MERKKLEDING al v.a.

’ 10,-. Kledinghoekje, Fran-
kenstr. 203A, Maastricht.
Telef. 043-631449. Open
dinsdag-donderdag-vrijdag
van 12.00-17.00 uur.
Te koop grijze vos BONT-
JASJE, mt. 44-46, als nw.
Telefoon: 04409-2004.
OORBELLEN, haarmode e.
a. mode-artikelen. Groot
assortiment. 04492-4816.
Te koop aparte BRUIDS-
JURK met bolero-jasjes, mt.
38, pr.n.o.t.k. 04405-3822
na 18.00 uur.
Te k. speciale BRUIDS-
JURK mt. 36/38, nw.pr.

’ 3.500,- voor ’ 2.000,-.
Telef. 046-379323.

Campers
Te koop CAMPER Hanno-
mag Hensel, bwj. '73, kl.
beige, mr. caravan mog. Tel.
04498-52465.
Te k. CAMPER Mercedes
508 D, plm. 8-pers., TV, vi-
deo, douche enz., bwj. '76, i.
g.st., APK, kl. rijbew., vr.pr.

’ 14.5j)0,-. Tel. 045-228782.
Orig. FABRIEKSCAMPER
Fiat Ducato '87„ 6-pers.,
85.000 km. Tel. 046-740817.

Telecommunicatie
~~ SEMAFOONS *"*"*"
zonder abonnementskosten.
Officieel PTT. Enorme be-
sparing v. bedrijf en partic.
Venno tel/fax 04758-2416.

Te k. GREENHOPPER
500 S (telef. + semafoon),
mcl. lader + accu, pr. ’475,-.
Telef. 045-231014.

Te k. gebruikte tone only
SEMAFOONS ’ 100,-, te-
vens grote inkoop gevraagd.
Tel./fax 04493-5272.

Kachels/Verwarming
GASKACHELS/houtkachels.
Zomerprijs! Gratis geplaatst.
De Kachelsmid, Walem 21
Klimmen. Tel. 04459-1638.
WASMACHINE volautom. +
dubb.deurs ijskast + was-
mach. combi, g 046-744602.
Gas- HOUTKACHELS - cv-
ketels. Keus uit 200 stuks.
Kachelcentrum Jac. Köhlen,
Rijksweg N. 104, Sittard.
046-513228/514862.
Buderus-Radson-Intergas-
Nefit/Fasto CV-KETELS,
scherpe prijzen, goede ser-
vice. Jac. KÖHLEN, Rijks-
weg Nrd. 104, Sittard. Tel.
046-513228/514862.
Siemens-Bosch-Zanker-
AEG-Miele WASMACHI-
NES, drogers, koelkasten,
vriezers, vaatwassers. De
laagste prijs! Jac. Köhlen,
Rijksweg N. 104, Sittard.
046-513228 / 514862.
BARBAS openhaarden, in-
zethaarden, gas-houtka-
chels. 'Kachelcentrum Jac
Köhlen, Rijksweg Nrd. 104,
Sittard. g 046-513228.
Te koop ALLESBRANDER
met ventilator. Tel. 046-
-377855 / 748892.

BRANDHOUT, beuwr:
plm. 15 m 3voor
Aan huis bezorgd "Thoor, Holstr. 33, MOT8"

Tel. 04458-1818.
Te' koop kachels en #?
soires. W. LEMMER
Rijksweg 3-5, MOT 13"

telefoon 04458-13101..
In/om detuif^

Voor het woelen en l,eJ,'
van uw tuin, 60 cent/fff^oude gazons. Tev. jjr
van hoog gras. 045-752°_V
Voor AANLEG en °^l;
houd van terrassen en "
ten, g 043-431858/437g__;
BARBECUES. *Kj
gereedschappen "**Telefoon 046-747070____-'
Te k. SIERWINDMO}- 6
voor in de tuin v.a. f^'
St. Tel. 045-419683.

j .Te koop rechtstreeks j

importeur excl. teaW%

' TUINMEUBELS, van j
te late levering, zeer _yl
ge prijs! Inl.: 04407-2680^,-

-■Te koop Brill GRASMM»
Ideal-Luxus 40, 2 .
prima staat, g 045-75Q4J!>;'

\Dautzenberg GRASZöJ,1e kwaliteit, bezorgd J,. geheel Z-Limburg en aa
Telef. 04450-2131. .
Met een PICCOLO 'n

■ Limburgs Dagblad faa
?:uw oude spulletjes 'ts j, kwijt. Piccolo's doen »

wonderen... Probeer <»
jTel. 045-719966. ___^

Voor Piccolo's |!
zie verder pagina 3" I
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AUGUSTUS

" 19 Janse Bagge Bend, feesttent Berg aan de Maas; Mr. Potatohead, Wicked
Wonderland, The Cranks, Exit in G Landgraaf

" 21 Parkpop. Zuiderpark Den Haag; Fietsefreem. Schinveld; Mad bali cultureel
centrum Dilsen (B.)

" 23 Fietsefreem, feesttent Berg aan de Maas

" 26 Dragon Fly, Den Dry Tegelen; RJ Mischo Bluesband, Tapas Sittard; Dragon-
fly, Den Dry Tegelen; Fietsefreem. feesttent Maasbracht

" 26-28 A Campingflight to Lowlands Paradise. Walibi Flevo Biddinghuizen *" 27 Pukkelpop, met Red Hot Chili Peppers, Soundgarden. Levellers. Cypress
Hill, Frank Black, Afghan Whigs. Kollms Band. Lemonheads. Heimet. Pavement.
Morphine. Senser. Deus. Underworld e.a., Kiewit Hasselt *; Blue Guitars. Hanen-
hof Geleen; Homowo Festival. Berghmans Maastricht *; Fietsefreem, feesttent De
Weier Maasniel-Roermond; Lee Sound, Eldorado Spaubeek

" 28 Fietsefreem, feesttent Egchel

SEPTEMBER

" 2 Pink Floyd, Festivalterrein Werchter * itii ** G; Dragonfly, Sue Nation.
Downtown Geleen; Gorefest. Fenix Sittard
"3-4 Superbang '94, met o.a. Red Hot Chili Peppers, Midnight Oil. Soundgarden.
Arrested Development, Frank Black, Heimet. Afghan Whigs. vliegbasis Wilden-
rath -ü-ir * **" 3 Pink Floyd. Feyenoord Rotterdam ■; Purple Ona Gazona. Green Dream.
Honky Soul. Marshmellow Steamhammer. Beverly Jo Scott, Markt Sittard; Blues-
rockfestival Tegelen, met BBM, Red Devils. Lonnie Mack. Michaël Katon. Blue
Blot, The Hoax, Louisiana Radio ■-■ *; Lee Sound, Feesttent Wijnandsrade; The
Choice. Parochiehuis Waubach

" 4 Pink Floyd. Feyenoord Rotterdam ■; Golden Earring. Sporthal Maasbracht;
D-Train, Camarero, Markt Sittard; Rock on '94, met Fischer Z, Ashbury Faith

" 5 Pink Floyd. Feyenoord Rotterdam ■
" 7 Pink Floyd. Straghov Stadion Praag itir O

" 9 Janse Bagge Bend, feesttent Beringe; Man or Astro-Man?, Perron 55 Venlo

■ uitverkocht
□ busreis

" kaarten bij alle WV-theaterbespreekbureaus
A kaarten by Buro Pinkpop, «046-752500
** kaarten bij Kasjmir Productions, «04492-4400
■Cr-Cr kaarten bij Ticket Express, «045-457273

Opgave van concerten voor de popagenda uitsluitend schriftelijk, uiterlijk dinsdag
voor publicatie: Popredactie Limburgs Dagblad, Postbus 3100, 6401 DP Heerlen.
Faxen kan ook: «045-739264.

ZWOLLE - Herman Brood
duikt tegenwoordig met enige
regelmaat op in zijn geboortes-
tad Zwolle. In het kunstuitleen-
centrum IQ op het industrieter-
rein De Marslanden portretteert
hij stadgenoten. De telefoon en
de kassa rinkelen er onophoude-
lijk. Of in 'Rock 'n roll junkie'
nog onbekende wetenswaardig-
heden aan de orde komen?
„Uuh, wat weet je zelf al?"

Wat iedereen weet: Broods deel-
name aan legendarische bands
als de indertijd beruchte The
Moans, de blues van Cuby and
The Blizzards, Vitesse, de solo-
carrière met The Wild Romance,
ruim tien hits, de media-hausse
rond de speelfilm 'Cha Cha', het
uitstapje naar Amerika, de ont-
wikkeling tot veelzijdig kunste-
naar. Maar biedt de film nog
onbekende gegevens? „Uuh,
uuh".
'Rock 'n roll junkie' is een docu-
drama/muziekfilm van anderhalf
uur, waarin vier thema's centraal
staan: Brood als muzikant, als
kunstenaar, privé en geportret-
teerd via sleutelfiguren uit zijn
leven. Het laatste levert enkele
smakelijke uitspraken op. Zijn
moeder Bep: „Vastigheid is niets
voor onze Herman". Ex-vrouw
Kandra: „Herman mocht graag
stofzuigen". Ook Nina Hagen en
zijn eerste grote liefde Doreen
ontbreken niet.

De film is gemaakt door Frenk
van der Sterre, Ton van der Lee,
Eugène van den Bosch en Jan
Eilander. Zij volgden hun jeug-
didool ruim een jaar.Dat leverde
dertig uur materiaal op, dat ver-
volgens tot negentig minuten is
teruggesneden. De première
staat gepland voor begin okto-
ber.
Alhoewel 'Rock 'n roll junkie'
een ode is aan Neerlands groot-
ste rock 'n roller toont de film
ook de andere kant van Brood:
de egoïst, eenling en vooral na-
tuurlijk poseur. Het leven als één
langgerekte voorstelling.
Poseren en tekenen gaan bij
Herman Brood hand-in-hand.
Kunstuitleencentrum IQ vormt
in Zwolle de uitvalsbasis voor
zijn activiteiten. Eigenaar Ivo de
Lange inviteerde Brood in juni
voor de opening van zijn onder-
komen en laat de kunstenaar zo
nu en dan terugkomen voor het
tekenen van portretten en het
uitvoeren van opdrachten.

We treffen het vandaag niet. De
artiest oogt wat gepikeerd en
verdeelt zyn tijd tussen een pia-
no, deregelmatig rinkelende te-

Walter Trout naar
Hanenhof Geleen Ifang Bondi - Daraja

(Music & Words)

Eeuwige onrust en dadendrang. Rock 'n' roll, drugs, drank, vrouwen en
kunst. Ex-bajesklant, ex-tieneridool en vader. Opkomst, ondergang en

wederopkomst in Nederland, opkomst en ondergang in Amerika. Eigenlijk
weten we alles al van Herman Brood, de perfecte mediabespeler. Toch komt

er in oktober een film uit over zijn leven: Rock 'nroll junkie.

'Vastigheid is niets
voor onze Herman'

DOOR BENTI BANACH

" Een nog piepjonge Herman Brood in 1980, toen nog relatief ongeschonden door het ar-
tiestenbestaan. Foto: kippa

DOOR GÉ BACKUS

B^,RLEN - The Walter Trout
naa komt voor twee concerten
bW Nederland. De Canadese
oD srocker doet met ziJn band
Cen. atierdag 24 september de
Zon_ Studio's in Utrecht en op
h_f ■ g 25 september de Hanen-,°ofin Geleen aan.
Tr
o out trad tijdens zijn loopbaan
Joh "i. 61 bluesgrootheden als
Wl, ayal1 ' Canned Heat, John
Cravt °°ker' Joe Tex en Pee Wee
bum t ZHn laatste en vijfde a1-
t0.... > rellin' Stories, dateert vannaart dit jaar.

Begin jaren zeventig was Badou
Jobe een gevierd muzikant in
Afrika. Met een voor die tijd
vooruitstrevende Afropop-sound
hielp de bandleider van Super
Eagles mensen als Youssou
N'Dour, Mory Kante en Baaba
Maal in het zadel. In 1973 moet
Jobe vele fans hebben teleurge-
steld, toen hij het roer radicaal
omgooide, de groepsnaam veran-
derde in Ifang Bondi (Wees Je-
zelf) en muzikaal zijn toevlucht
zocht tot zijn eigen roots. Ook op
Daraja zijn denummers onder te
verdelen in de vier traditionele
Westafrikaanse stijlen wolof,
mandingo, jolasenfulas, die een
uiterst gevarieerd eindresultaat
opleveren: van kale, spookachti-
ge percussiestukken tot swingen-
de melodieuze liedjes en virtuoze
instrumentale uitstapjes. Ifang
Bondi (pas nog in Elsloo en Sit-
tard) heeft deze stijlen een nieuw
en kleurrijk leven ingeblazen met
moderne arrangementen en een
uitgebreid instrumentarium.
Door deversmelting van authen-
tieke middelen als de kora, bala-
foon, trommels en 'the sound of
one clapping hand' met moder-
nere werktuigen als de gitaar,
dwarsfluit, keyboards en saxo-
foon klinkt Daraja eigentijds en
toegankelijk zonder afbreuk te
doen aan de rijke traditie.

junkie' van Jan Eilander en
'Broodje Gezond' (zon 600 tot
800 pagina's!) van Bart Chabot.
Als ook de derde poging tot dia-
loog schipbreuk lijdt, kan alleen
een eerder uitgesproken citaat
over zijn 'filmcarrière' nog uit-
komst bieden. De acteur, die in
november 48 jaar wordt: „Kijk
behalve naar 'Rock 'nroll junkie'
ook naar mijn oudere werk.
Zoals Cha Cha en Remember,
een Amerikaanse miniserie die
nu in de videotheek ligt en waar-
in ik een Amsterdamse politie-
inspecteur speel. En natuurlijk
de VPRO-serie De Dubbelgan-
ger. Ik leid daarineen druk leven
en laat daarom een aantal lullige
dingen aan mijn dubbelganger
over. Helaas blijkt hij succesvol-
ler dan ik. Een mooi gegeven".

kertijd produceert hij op straat,
of het nu Zwolle of Amsterdam
is, voor het grote publiek.

Zijn levensverhaal kent dezelfde
verrassingen. De film 'Cha Cha'
(1979), het huwelijk met Nina
Hagen waar de gossip-bladen
geen genoegvan konden krijgen.
Daarna de grote stilte, de Ameri-
kaanse trip inclusief desillusie
en een ijzersterke terugkomst
eind jaren tachtig (Pinkpop, de
cd Yada, Yada).
De laatste jaren is de muzikant
vooral tekenaar/schilder/illustra-
tor/dichter. Als de voortekenen
niet bedriegen wacht ons boven-
dien weer een Brood-hausse.
Behalve de film verschijnen bin-
nenkort ook nog eens twee boe-
ken over zijn leven: 'Rock 'n roll

lefoon, whisky, de toilet en het
tekenen. 'Ik Herman Brood, te-
ken uw hoofd (op mijn wijze!)
voor stuntprijzen'. Voor honderd
gulden per tekening verwisselen
ze in rap tempo van eigenaar.
Brood domineert de sessie.
ledereen volgt hem geamuseerd.
Znn humor doet het goed. „Heb
jegeen oom dieerop lijkt?", is de
terugkerende grap die veel ge-
portretteerden in de lach doet
schieten.
'De rijkste junk van Nederland'
kan wel wat geld gebruiken. Om
publiciteit zit hij echter niet te
springen. Dat is Brood ten voe-
ten uit. Vastigheid is niets voor
onze Herman. Zijn schilderijen
en tekeningen hangen met pe-
perdure prijskaartjes in gere-
nommeerde galerieën en tegelij-

The Prodigal Sons uitschieter Sjwaampop
Jimmy Lafave -
Highway Trance (Lizard Discs)

DOOR HANS GOOSSEN

: &ALMEN - Slechts slo-
J «noeht ■ u

Prodiëal Sons
een Z verheugen in

: steil
gr°te Publieke belang-

ar.r.l
g en een stormachtig

de a
tUs- Desondanks stond: Siw_. alfde editie van

gun _fmpop in een heel wat
aflev ■ r gesternte dan de
getf .!!'lng van vorig Jaar die
regen Werd door hevige

Voorleuw koos Sjwaampop
Wat t_e_ dwarsdoorsnede van
te h, ®derland op popgebied
Wild d heeft Alleen The
2orgriffUmPkins At Midnight
tinti~ VOor een buitenlands
nen « .*aar de Australiërs wo-
lanri oal een üJdJe in Neder-
SeoDe__JV_aampop '94 werd
reginn , door l Witness, een
naast crossover band die
rtier* .6en aantal eigen num-
Maohi °ral Rage Against The
met 'ne-covers voortbrengt
Zack d.

opvallende precisie.
z_n h. . u Rocha en dezijnen
deerd J aar miniscuul bestu-

ThnightWud Pumkins At Mid-
voor __ achten in Swalmen
van f amehjk nieuwe songs
versovTn oVer drie maanden te
De ÜJnen cd-
teriaa, ekendheid van het ma"

Van ont. "-. het vroege tijdstip
lauw ontl zorgden voor een

Na de p■ band« UmPkins volgden twee
rnage ran verschillend plui-
ryuV Uo Down Moses en Da-
"votid n' Wie de ene band leuk
"sehriL_ V?nd de andere ver-lokkelijk, een tussenweg

DOOR GÉ BACKUS

Gezien: Sjwaampop, zondag
14 augustus, Markt Swalmen.

Francis Dunnery, de vroegen
zanger van de groep In Bites
ontpopt zich op het album Fear-

cedes Benz' en het is duidelijk
waarom de presentator er aan
te pas moest komen om een
toegift uit het vuur te slepen.

Het 'we want more' klonk wel
bij Daryll-Ann, dat heel wat
minder gestroomlijnder klonk
maar dat wel over spanning in
het optreden beschikte en dat
bovendien duidelijk naar een
climax toewerkte. De groep,
die eerst in Engeland succes
moest boeken om in eigen land
bekendheid te krijgen, begon
vrij braaf maar trok op het eind
op Smashing Pumkins-achtige
wijze alle gi-taarregisters uit de
kast, inclusief een geslaagde
uitvoering van Carly Simons
'You're so vain'.

De op de soul geïnspireerde
rock van de Riek de Vito Band
zorgde ook niet voor massaal
enthousiasme van de aanwezi-
gen. Hoewel De Vito en de zij-
nen zich flink inspanden,
klonk het geheel te gewoon-
tjes. Een dertien-in-een-dozijn-
band.

Daarentegen voldeden The
Prodigal Sons volledig aan de
verwachtingen van zowel de
bezoekers als de organisatie.

Alle succesnummers van de cd
'Wine Of Life' werden met veel
bravoure gespeeld. Ook de ste-
vig voorstuwende rock èn een
uitstekende lichtshow waren
ingrediënten voor een perfecte
show die besloten werd met
drie toegiften waarvan als laat-
ste de Stones-klassieker 'Stray
Cat Blues' weerklonk over
Swalmen.

Natuurlijk komt hij uit Texas.
Hij werd geboren in Willis Point,
maar moest met pappie en mam-
mie meeverhuizen naar Oklaho-
ma. Maar een echte Texaan weet
waar zijn roots liggen, zeker als
hij een gitaar in zijn hand heeft
en een beetje weet hoe hij liedjes
moet schrijven. En dat kan Jim-
my, die na zijn schooltijd ras op
zijn schreden terugkeerde naar
Texas. Op de highschool in Okla-
homa maakte hij al furore als
een nieuwe Bruce Springsteen.
Zelf heeft hij Bob Dylan hoog in
het vaandel staat. Bij het luiste-
ren naar Highway Trance kan
het lijstje met invloeden nog wat
verder aangevuld worden. Van
Morrison, en af en toe zingtLafa-
ve zowaar op een manier dieaan
de naïefklinkende stem van Litt-
le Stevie Forbert herinnert. Qua
originaliteit scoort Lafave niet
altijd even hoog en soms dreigt
Highway Trance een beetje te
verdrinken in slow ballads. Een
beetje meer bluesrock had kun-
nen zorgen voor de broodnodige
variatie. Aan de andere kant
zijn die bij tijd en wijle ook weer
zo bloedstollend mooi dat de ba-
lans uiteindelijk duidelijk in het
voordeel van Jimmy Lafave uit-
valt. Zeker geen weggegooid
geld.

Francis Dunnery - Fearless
(Atlantic/Warner)" The Prodigal Sons Foto: john smeets

was er niet. Go Down Moses is
opgebouwd rond de ritmesec-
tie (Freddy Cavalli en Kees
Meerman) van Herman
Brood's Wild Romance en Bob
Color-zangeres Anneriek van

Dorst. Het gezelschap is een
typisch voorbeeld van een
band waarvan er in Nederland
helaas te veel zijn.
Nietszeggende mainstreampop
zonder een greintje originali-

teit. Ingestudeerde en daar-
door perfect klinkende mu-
ziek, maar van enige spanning
en opwinding geen sprake.
Voeg daarbij een mislukte
cover van Janis Joplin's 'Mer-
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# Johnny Cash

" Ifang Bondi

less als een singer/songwriter met
een verfrissende aanpak. De cd
staat bol van de knap gecompo-
neerde en uitstekend gestructu-
reerde songs, waarbij Dunnery
niet alleen de zangpartijen voor
zijn rekening neemt maar ook
nog eens vrijwel alle instrumen-
ten zelf bespeelt. Alleskunner
Dunnery schreef ook nog eens al-
le teksten waaruit wanhopige
lieden de nodige moed kunnen
putten. Want hoe groot de ellende
ook is, er is altijd een uitweg, als
je maar wil. En de Brit Dunnery
kan het weten. Hij was in het
verleden niet vies van een drank-
je hier of daar waardoor zijn
carrière en ook zijn leven op een
zijspoor werden gezet. Inmiddels
heeft hij de alcohol afgezworen
en staat hem een glanzende toe-
komst te wachten, want Fearless
is een bijzonder evenwichtig en
volwassen album. Nummers als
'American life in the summerti-
me', de prachtige ballad 'What's
he gonna say' en het bluesy 'Feel
like kissing you again' verdienen
een breder gehoor.

Big Country -
Without the aid of a safety net
(Chrysalis)

DOOR PETER HAMANS

Wellicht illustratief voor de ont-
wikkeling van Big Country is het
feit dat deze Schotse popformatie
al enkele edities lang ontbreekt
in Oor's Popencyclopedie. En,
eerlijk is eerlijk: sinds hel over-
rompelende debuutalbum The
Crossing uit 1983 heeft deze
Schotse evenknie van Status Quo
noot meer zon massieve geluids-
muur weten te metselen als toen.
En dat zal de reden zijn waarom
ook op dit eind vorig jaar in
Glasgow geregistreerde live-
album zoveel nummers uit hun
beginperiode slaan, zoals Har-
vest Home, Chance, Wonderland,
ln A Big Country en Lost Patrol.
Big Country wist destijds met
haar door gierende doedelzakgi-
taren opgetuigdeKeltische volks-
muziek veel harten voor zich te
winnen, maar Stuart Adamson
c.s. bleken gaandeweg de rit te
weinig in hun mars te hebben om
een muzikale rol van betekenis te
spelen. Nochtans zullen deze live-
opnamen een welkome aanvul-
ling betekenen voor de verzame-
ling van doorgewinterde Big
Countryfans én(laten we positief
blijven) laat Without The Aid Of
A Safety Net ïn 1994 vooral ho-
ren hoe goed de band in 1983
was.

Michael Jackson
Weer aangeklaagd
SANTA MONICA - De stiefva-r.van de 13-jarige jongen die
v°ng jaar Michaël Jackson aan-
jaagde is nu op zijn beurt eenProces tegen de zanger begon-nen. Hij verwijt Jackson dat hijnet gezin van de jongen heeftverwoest. Om zich toegang tot

jongen te verschaffen zouackson hem, zijn 6-jarige zusjen zijn moeder hebben meegeno-men op winkeluitjes, waarbijseid geen rol speelde. Ook be-
«aide de zanger reisjes naar Flo-
T__a' ,as Vegas en zijn eigenoeverland Ranch.
"Het is de klassieke strategievanen pedofiel," zei Danny Davis,
d? advocaat van de stiefvader,
dinsdag bij het indienen van deaanklacht bij een rechtbank in
ccn ta Monica. De 13-jarige jon-
v__ d Jackson beschuldigd
k_k veel misbruik. Jacksonocht de rechtszaak af, wat hem
k_ T oen dollar zou hebben ge-
ine h aanklacht was destijds
t__e_ lend door de Jongen, zijn
der .5 en z'Jn biologische va-«er. De stiefvader deelde niet
Wo__.n de regeling- °e jongenwoont momenteel bij zijn biolo-gische vader.

? a°nW
T
ard weitzman, de advocaat

bii _iackson' zei dat de zanger er
a__i

,yft dat hÜ onschuldig is. De
no. aX van de stiefvader
Pop" 1 Weitzman een nieuwe
kvu .?. °m Jacksons status vanwetsbare megaster te misbrui-en °m geld te vangen.

Concert Laura
Pausini in Mecc

tERLEN - Laura Pausini
"fdt op 20 oktober op in het
liet T

riChtse Mccc- De hitgevoe-
hia Itahaanse zangeres start
Nph "^gebreide toernee door
R_t*rland °P 15 oktober in deRotterdamse Doelen.sZZ° gens treedt ze °P in Am-
Dpr. ?>m' Maastricht, Utrecht,
ge

n aosch, Arnhem en Gronin-

1 (1) AmericanRecordings -
Johnny Cash

2 (2) G. Love & Special Sauce
- G.Love & Special
Sauce

3 (6) VoodooLounge -
Rolling Stones

4 (4) Worst Case Scenario -
Deus

5 (3) HighwayTrance -
JimmyLaFave

6 (5) Let Love In - Nick Cave
& The Bad Seeds

7 (7) Turf - Luka Bloom
8 (-) High Temperature -

Guy Forsyth Band
9 (-) Same as it ever was - House ofPain

10 (10) Experimental JetSet - Sonic Youth
De Limburg cd Top 10wordt wekelijks samengesteld door Omroep Limburg, op
basis van de hitlijsten van 25 Euregionale popjournalisten. Omroep Limburg zendt
De Beste Tien elke zaterdagmiddag om twee uur uit.

DOOR JOOP OFFRINGA

L'Hwburgs dogblad J
sport
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Muziek
GITAARLESSEN ~. 9 jr.
Geef u nu op voor het nieu-
we lesjaar. Gitaarsoc. Sit-
tard, telef. 046-522269
Electronische STAGE-PIA-
NO Roland RD 300, 88 toet-
sen (verzwaard), mcl. case
en onderstel en nieuwe pe-
daal nu ’3.000,-!! Peavy
versterker (Bas-piano-gi-
taar) 200 Watt, ’1.000,-.
Tel. 04408-2723.
Te koop compl. Bose
ORKEST-INSTALL. Tel.
045-229126.
Te k. 2 nieuwe BOXEN 800
Watt en versterkers ’ 650,-.
Tel. 046-582337.
Te koop Spaanse GITAAR
Rokkoman, met stevige
hoes, muziekboeken en
cassettes, ’450,-. Tel. 045-
-722215.
Te koop oude bruine PIANO,
t.e.a.b. Telefoon: 045-
-224532.
Mooi electrisch ORGEL te
koop, merk Cosmofox. Bel
na 18 uur 045-276405
Te koop o.a. 2 JBL bas bin
BOXEN voor orkest of dis-
cotheek. Tel. 045-714711 b.jg.g. 06-52983937.
Te koop DRUMSTEL, 7-
delig, vaste prijs ’500,-. S
046-755724.
Te koop KNOPORGEL, 2
jaar oud. Tel. 046-516458.
Te koop GEVRAAGD CD's,
alle soorten muziek en LP's.
Telefoon: 04404-1706.
Te k. KARAOKE soundmix-
machine mcl. radio en 2 mi-
crofoons. Tel. 043-619341.
Te koop PANASONIC midi-
set excl. CD speler, pr.n.o.t.
k. Tel. 043-619341

Te koop gevr.
Wij betalen de hoogste prijs
voor al uw oude METALEN
Gebr. Swinkels, Beitel 74,
Heerlen. 045-422025.
Knip mij uit: wij kopen MUN-
TEN, postzegels en goud.
Kasteellaan 102, Heerlen-
Meezenbroek g 045-726789.
Voor heel Limburg geldt,
snel gebeld, vlug gehaald,
goed betaald. Wij kopen alle
SEXBOEKJES: Candy, Se-
venteen, Tuk en vooral
duurdere en bijzondere bla-
den. Nozle Boek, Beemder-
laan 8 (achteringang), Vaals.
04454-68409. Bel nu even!
Wij kopen alle, lees alle mo-
gelijke en onmogelijke TIJD-
SCHRIFTEN, hebt u tijd-
schriften bel nu, wij komen
snel en betalen een behoor-
lijke prijs. Nozle Boek,
Beemdertaan 8 (achterin-
gang), Vaals. _. 04454-68407.
Mensen en/of verenigingen
die zich willen inschakelen
bij het inzamelen van tijd-
schriften bellen het zelfde
nummer. Jo Hollands.
Wij kopen al uw nog bruik-
bare BOEKEN/strips/series/
encyclopedieën. Wij halen
en betalen kontant. Tel.
04747-2549.
Gezocht electr. TYPMACHI-
NE met regeldisplay + klein
geheugen. Tel. 043-478591.
Te koop gevraagd SINGLES,
LP's en CD's. Telefoon: 045-
-225484.
Te koop gevraagd tafel- en
SCHILDERSEZELS. S 045-
-429227 of 045-253585.

Diversen
Gaat U VERHUIZEN, bel j
046-377122, wij verhuizen
U tegen een betaalbare prijs.
PARAGNOSTE voorspelt
uw toekomst. Ook voor ge-
nezing. Telef. 046-754314.

'Te koop Terra cotta
BLOEMPOTTEN, stenen

■ tuinmeubels, houtskool, te-
gels, vezelcement golfplaten
in grijs en zwart, gipskarton-
platen. L.A.G. B.V. Indu-. strieweg 5, Industrieterrein,
Borrekuil, Geleen.
MASSAGE: stress, gespan-
nen. Masseur geeft ont-
spanningsmassage, 45 min.
’4O,- voor m/v. Telef. 045-
-429995 v. 9.00-21.00 uur.
Voor braderie, markt en par-
ty's: oorbellen, HAARMODE
etc. Reeds vanaf ’0,15.
Telefoon: 045-726789.
Fijne diepwerkende MAS-
SAGE, loslaten en ontspan-
nen in een rustige sfeer,
(geen erotiek!). Alleen vol-
gens afspraak. Tel. 043-
-626477.
REBIRTHING (ademthera-
pie), via deze ademhalings-
techniek kunt u verdrongen
en onverwerkte emoties los-
laten. Vaak is dit ook de ver-
oorzaker van hyperventilatie
en andere klachten. Inl.
Centrum voor Alternatieve
Geneeswijze, tel. 045-
-218917.
YOGA- zwangerschaps-
yoga, conditie- bodytraining.
Deze 3 groepsactiviteiten
starten met nieuwe lessen in
sept. en okt. Reserveer al-
vast uw gratis proefles. Voor
ml. Centrum voor alternatie-
ve geneeswijze, tel. 045-
-218917.
Te koop oude GOKKAST.
Tel. 043-633733.
Te k. SLAAPBANK en oude
koperen kroonlamp, z.g.a.n. S
04407-2298.
Te koop Kunrade MERGEL-
BLOKKEN; te k. gevr. oude
ant. regulateurkast voor on-
derdelen. 8 045-317062.
PHILIPS PC KT ’250,-;
Oosthoek 27-delig ’ 450,-;
Srzimek dierenencyclopedie,
16-del. ’350,-; steekwagen

’ 100,-; ant. telefoon
’lOO,-; gereedschapwagen,
electr. straalkachel, melkbus.
Tel. 045-251550 na 18 uur.
KRASLOTEN - 21 spel,
prikplan voor horeca en ver-
eniging. Tel. 043-476065.
Gebed verhoord. St. CLARA
bedankt. J.K.
Te koop GAZONMAAIER;
marmottenkooi; gaskook-
plaat, inbouw, bruin; Heras
hondenren; allesbrander
Godin, grijs; grasvangbak. T.
e.a.b. Tel. 04405-1995 na
18.00 uur.
Luxe SCHRIJFMACHINE
merk Nakajima, ’225,-. Tel.
043-212127.
Te koop 3-zits BANK + stoel
en voetbankje ’600,-; mo-
torhelmen ’150,-. Tel. 046-
-526820 (privé) en 04498-
-92330 (zaak).

Te koop zo goed als nieuwe
WASCOMBINATIE Zanker
Intimat De Luxe; 2 compl.
sterwielen voor Puch Maxi,
pr.n.o.t.k. Tel. 04450-3350.
Te koop moderne witte
WANDKAST ’ 300,-;
draagb. telefoon zwart
’lOO,-; kinderwagen 3 in 1
compleet, i.z.g.st. ’ 200,-.
Telefoon: 046-379454.
Te k. 5-delig BANKSTEL;
Onkyo' stereo-insf; 2 halo-
geenlampen; koelkast; L-
bureau Ahrend; salontafel;
bed mcl. spiraal en matras.
Tel. 043-614023.
Praktijk voor NATUURGE-
NEESKUNDE en Geobiolo-
gie, ook voor pijnbestrijding,
voedingsadviezen. unieke
behandelingen van chro-
nische ziekten en depres-
siviteit. Behandeling na tele-
fonische afspraak 045-
-212076.

i Te koop BOOT m. Mercury
i motor, 4 pk, 4-6 pers., er■ trailer, pr. ’2.250,-; aan-
i hangwagen voor ’350,-.■ Schouffertsweide 29, Ey-■ gelshoven. 045-353669.
'Te koop PEDICUREMEU-. BEL met afzuig, merk Nedaf,

" pr. ’750,-. Tel. 04493-1274.
Te koop kunststof RAAM
1.62 br. 1.75 hoog ’250,-;
houten raam 2.05 br. 1.90- hoog ’lOO,-. Beide met
dubb. glas; buitendeur 0.97

ibr 2.01 hoog ’lOO,-; voor-
zet openhaard 0.95 hoog
0.72 br. 0.45 diep ’200,-;

'.konijnenhok 2-delig ’ 75,-.
Telef.: 04493-1957 b.g.g.
045-241500 na 17.00 uur.
Te koop JUKEBOX Rock-
Ola; 6-pers. caravan; orgel
met ritme. Akerstr. Nrd. 164,
Hoensbroek.
Te koop draagb. PTT-
Pocketline 8100 mobile TE-
LEFOON met 2 accu's en
lader, pr. ’500,-; Vouw-
wagen Trigano met toebeh.

’ 600,-; Campingkoelbox
Electrolux 220 Volt (gas en
accu) ’ 250,-. 045-725099.
Te k. 2x Puch MAXI; heren-
fiets 28"; rottweiler, 2 jr. oud,
reu. Tel. 043-618088.
Wilt u weten wat de KAAR-
TEN u zeggen, laat ze dan
door mij leggen. Telef. 045-
-310519.
St. CLARA bedankt voor de
goede, verkregen gunsten.
R.J.
Te k. VAATWASSER, mini
wash, gaskookplaat, was-
machine, koelkast, magne-
tron, dipevrieskist, stoom-
cleaner, tuinset, weegschaal,

iinb. gaskookplaat met oven,
tekenstoel, badgeiser, open
haard, grasmaaier, droog-
trommel en eethoek. Tel.
046-379323.
Te k. VITO-CLARINET, z.g.
a.n.; dames sportfiets, 5
versn.; allesbrander. S 045-
-425910 na 18.00 uur.
Te koop Heras POORT2.25 mtr met hekwerk, sa-
men plm. 20 mtr., ’550,-.
Telefoon: 045-324708.
Te koop autom. ZÜNDAPP
(orig.) ’325,- en Vespa
’375,-., Tevens prof. basket.
Tel. 043-256908.
Gevr. VRACHTWAGEN,
leeg, rijd. richt. Angoleme,
Periquex Fr. 04759-2701.
Te k. GASFORNUIZEN,
koelkasten, diepvriezers,
wasdrogers en wasmachi-
nes, stofzuigers en diverse
huishoudelijke app. TV's +
video's, stereo app. en bo-
xen, babykleding en toebe-
horen. Porcelein, diverse
nieuwe en gebruikte spullen,
kleinmeubel, fietsen en ge-
reedschappen. Div. wasma-
chines, volledig gecontro-
leerd en met 3 maanden ga-
rantie. Het Snuffelparadijs,
Burg. Lemmensstr. 107.
Geleen, ar 046-748526.
Te koop gevraagd electri-
sche KOOKPLATEN en
aardgas- + butagasstellen
en kleirfe kleuren-tv's. Telef.
046-748526.
Bewegings- en DANSTHE-
RAPIE voor volwassenen en
kinderen. Telef. 045-216005.
Te koop partij STOELEN en
tafels, zeer geschikt voor
kantine of clublokaal. Tele-
foon: 04499-2765 of 4718.
Te koop 4-wielige KOETS,
type jachtwagen, 80 jaar oud.
Tel. 045-228065.
SCHEIDEN. Wilt u gaan
scheiden of hebt u proble-
men met de afwikkeling, ad-
vies- en begeleidingsburo A.
en 8.8.5. kan u helpen. S
04492-5849/2479.

(

„Waar
vind je

de
kamer
van je

dromen.. "
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Grote showmodellen-
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BEITEL 11, KERKRADE-WEST - TEL. 045-428668
Geopend: maandag van 11 -18 uur, dinsdag, woensdag en vrijdag van 9 30-18 u 5

do van 9.30-21 uur; za van 9.30-17 uur »/

Avond QA QCT Bel voor informatie
opleidingen <_#" *7«J 070 3286200

KOB Kader- en
Ondernemersopleidingen

in de bouw of grond-,
weg- en waterbouw
zijn bestemd voor:

MTS'ers, SVB'ers,
SBW'ers, VOS'ers,

AVBB'ers en cursisten
met andere diploma's 22 cursusplaatsen in Nederland

-kob* KOB Heerlen
A.M.J. Adriolo

stichting Prof. van Itersonstraat 56
Kadar- an Ondarnamaraaplaiding 64/9 BJ Heerlen

Bouwbad.iji Tel. 045713002 p/k

tkhhko. in september start het Technisch College Heerlen met de opleiding:
hhiS Assistent Uitvoerder B& U

Inlichtingen: dhr. P. Weijers, tel. 045-442998 ofTCH, Rector Driessenweg 8, tel. 045-718990

■HllsTicHTiNG Districtskantoor S.V.B.
■ ia»vakopleiding Helmond, tel. 04920-28826 of!SB_H|BouwßeoßiJF dhr. Dreessen, tel. 04927-63317

j Te k. kleine nagenoeg corn-\ plete hobby SCHOENMA-. KERIJ, lichtnetmotor,

’ 775,-. Tel. 043-434047.- Te koop CARAVAN met
nwe. voortent 3-4 pers.; grijs

_
leren kinderwagen 3 in 1.
Veestr. 12, Elsloo.
Te k. IJSKAST; gasfornuis;

'\ klaptafel; 2 keukenstoelen.; Tel. 045-416118.
) Te koop Vaillant BADGEI-
-1 SER, slechts V_ jaar oud, vr.

' pr. ’350,-. Tel. 045-312533.
'Te koop AANHANGWAGEN
! z.g.a.nw., ’500,-; hogedruk

' reiniger ’ 100,-; workmate

' ’45,-. Tel. 046-526906.
Te k. mooie grote CAMPER

\ diesel voor groot rijbewijs,
\ met vele extra's, vakantie-

klaar, APK 6-95, t.e.a.b.

' Tev. kinderwagen Teutonia,
-4 in 1, ’450,-; Maxi Cosi
■ ’ 75,-; flessenwarmer
■ ’25,-; loopstoeltje ’20,-;
i hemelstang ’lO,-. Alles z.g.

a.nw. Telet. 046-336585.
Monteurs bieden u GRATIS
kopieermachine aan. U be-
taalt alleen de revisatiekos-

■ ten en de event. nwe. on-
derd. Voor meer info: Kerk-
radersteenweg 25, Kerkrade.
Tel. 045-460427.
Te koop KINDERWAGEN 3
in 1, 4 mnd oud, ’350,-;
wasdroger Philips, ’150,-.
Telef. 045-420428.
Te k. geloogd eiken BUIK-
KASTJE (3 laden), ’200,-;
damesfiets ’4O,- (met ka-
potte banden); buggy met
voetenzak i.g.st., ’75,-. S
045-243692.
Te koop massief grenen
EETHOEK met 4 stoelen

’ 200,-; Racefiets Raleigh

’ 150,-. Telef.: 045-444272.

Te koop FIETSEN; Merce-
des 250 coupé, 1969, APK
gek. rijdend, niet mooi; Em-
co compact instrumentma-
kersdraaibankje met hulp-
stukken, i.z.g.st.; trekbalk ,
Dozer, 10-ton; grote door-
smeervetspuit, oliezuiger,
wagen voor carr.gereed-
schap. Tel. 043-624192.
Te k. eiken 2-pers. BED met
nachtk. en spiegel ’ 250,-;
combi kinderwagen blauwe
ruit ’lOO,-; box met lade
’lOO,-. Tel. 04405-3362.
Te k. TEKENTAFEL ’75,-;
motor betonmolen; louvre-
deurtjes; bandrecorder

’ 25,-. _f 045-272691.
GEBEDSGENEZER, mag-
netiseur helpt d.m.v. hand-
oplegging div. pijnen, span-
ningen, blokkades, etc. Ook
alternatief. S 045-726650
tussen 9.00-12.00 uur.
Te k. DAMESFIETS, 3 ver-
snellingen, i.g.st., ’175,-; 4
1.m.-velgen Alfa oud model
’250,-. Telef. 046-750108
na 18.00 uur.
Schoenen 1 maat VER-
GROTEN of verbreden met
gar. v.a. ’20,-. Vijgen, A-
kerstr. 30, Spekholzerheide.
Te koop PLATEAUWAGEN.
Tel. 045-270139, na 17.00
uur.
Te koop vee-AANHANG-
WAGENTJE. Tel. 045-
-270139, na 17.00 uur. "

Te k. Ricoh FAX, copieer-
app., dressoir, bankstel, inb.
2-drs. oven. Te huur auto-
stalling. Telef. 046-379323.
Te k. inventaris KAPPERS-
ZAAK, antieke 2-deurs kast,
antieke naaimachine. Tel.
046-338984.

Te koop FLIPPERKAST,

’ 650,-; eiken eeth. ’ 550,-;
salontafel ’ 35,-. Alles i.z.g.
st. Tel. 04492-1520.

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

+ A Bloedbank
W Zuid-Limburg

heeft nieuw donoren
nodig! 043*877778

Bedrij r shocks chool Katholieke Luha^i-en
VÜOKHUN LIMAURGSi SPD-OI'IK I U 1N (.r. N BrOUWïh.

PD LOONADMINISTRATIE
In september starten bovenstaande cursussenmet examengarantie. Belvoorgratisprospectus.

Bedrij}shogeschoolKatholieke Leergangen. Tijdens kantooruren 077-520440.

Produktie-kracht m/v
voor een bedrijf nabij Sittard. In 2-ploegendienstplaatst u
hetprodukt in de machine en onderhoudt u de werkplek.
U hebt een LBO-diploma en beschiktvanzelfsprekend
over technisch inzicht Deze baan duurt een half jaar.
Informatie: 046 -5 1 42 22, Ingrid van der Veld
Sittard,Rosmolenstraat 4

tempo-teamuitzendbureau
. . I

Standaard .g^^^^^***"*
airbag. mMMmmmmmmmW^r'

r.___- -_..-.--._..__ i._. u ] Dat swingt het dak uit. Bij aankoop van een FordFinanciermgsvoorbeelden. (met-doorlopend krediet)
Fiësta Flash of Finesse krijg je tot 1 september qra-

Conlantpnis 123 135.- 126.000.-
-inruiiwaarde H3.135- fl4ooo.- tis en voor niets een uitneembaar zonnedak plus
Kredietsom f 10.000,- 1 12.000,- ._ een radio-cassettespeler. Waarde f 1.200,-. En weEffectieve Looptijd Krediet- Krediet- Termijn Prijs bij
'emeop som vergoeding per verkoop op doen je bovendien tot 1 september een riant finan-laarbasis maand afbetaling'

cieringsaanbod: " 0% rente over 24 maanden «2 9%0% 24 mnd f 10.000.- 0 1416.67f 23.135.- „„ . „-,
0% 24mnd fl2OOO,- o f5OO.- f26.000- over Jb maanden " 4,9% over 48 maanden. Financie-

-2,9% 36mnd fioooo.- f 445,40 f290.15 f23 580.40 ring over maximaal de helft van de aanschafwaarde.
2,9% 36 mnd f 12.000.- f 534.48 1348,18 f 26.534,48 - -■ _. " _ ,Een Fiësta biedt luxe en opvallend veel ruimte.4,9% 48mnd f 10.000.- f 1006.40 (229.30 f24141.40
4.9% 4__nd fi2ooo,- 11207,68 f275,16 f 27207.68 En Dynamic Safety Engineering. De Fiësta is de eerste

" Totaal van kredietsom. kredielvergoeding en inruilwaardeI v.m taclorberekeningen auto in deze klasse met een Standaard airbag. Finesse
kunnen kleine verschillen ontstaan met vermelde tarieven door afrondingsverschillen o.a. met: " wis/was-installatie op de achterruit
" unieke bekleding " van binnenuit verstelbare spiegels. Flash o.a. met: " getint glas " bumpers
in carrosseriekleur " een in 60/40 neerklapbare achterbankleuning. Just drive it! -- ,
Ford Fiësta. Standaard met airbag. Al vanaf f 53,- per week. " (^S@&OP

**Fo_d Credit hanteert maandbedragen. Financieringen worden aangeboden door Ford Credit. Ford Credit neemt
deel aan het Bureau Kredietregistratie in Tiel om gegevens met betrekking tot kredietwaardigheid op te vragen Prij-
zen mcl. 8.T.W., excl. kosten rijklaar maken. Ford Garantie Plus: een extra zekerheid voor na de standaardperiode toteen totaal van 3 jaar met 50.000 km of 100.000 km. Vanaf f 475,- mcl. B.T.W. Wijzigingen voorbehouden.

AUTOMOBIELBEDRIJF VADJIH AOTOCENTER SITTARD B.V.
JOS BOGMAN KERKRADE B.V. Rijksweg Z90 100,6134 AD Smard.Tel 046- 515200

Hamsiraat 70.6465AG Kerkrade Tel. 045 ■ 423030 AUTOKONINGS B.V.
AUTOMOBIELBEDRIJF Mgr Vranckenslraat 20, 6131 AD Sittard Tel. 046 - 516040

JOS BOGMAN MAASTRICHT B.V. LADTENSLAGER B.V.
Molensingel 1113.6229 PB Maastricht Tel 043 - 616666 Breukerweg 201.6412 ZK Heerlen Tel 045 - 232030

AUTOMOBIELBEDRIJF
JOS BOGMAN BEEK B.V.

Weth. Sangersatraat7. 6191 NABeek Tel 046 - 375353

9oC__/no

I RO^C
I TECHNISCHE OPLEIDINGEN

Algemene Techniek
Voor: produktiemedewerkers, magazijnmeesters, technisch
administratief personeel met lbo/mavo of havo vooropleiding.
Onderwerpen: tekeninglezen, materialenkennis, werktuig-
bouwkundige begrippen, motoren etc.

Onderhoudstechniek
Voor: onderhoudstechnici en operators met lts/mts vooroplei-
ding. Onderwerpen: storingen en oorzaken, technische
aspecten van onderhoud en revisie, werkstroombeheersing,
planning, evaluatie, organisatie en magazijnbeheer.
Met practicumdag.

Mechanische Aandrijftechniek
Voor: onderhoudstechnici en toekomstig constructeurs met
vooropleiding op mts-niveau. Gericht op het bepalen van
mechanische overbrengingen.

Dieselmotoren
Voor: monteurs en bedieners met lts/mts vooropleiding.
Onderwerpen: afstellen, onderhouden en repareren van
stationair en snellopende dieselmotoren. Met practicumdag
dieselmotoren.

Industriële Automatisering
Voor: monteurs en operators met lts/mavo vooropleiding.
Onderwerpen: lezen van besturingsschema's (pneumatisch,
elektrisch, IC en PLC) en storingzoeken aan geautomati-
seerde installaties. Met 2 practicumdagen.

Besturingstechniek
Voor: technici met vooropleiding op mts-niveau.
Onderwerpen: ontwerpen, storingen lokaliseren en aan-
passingen verrichten aan geautomatiseerde installaties. Met
practicumdag.

Industriële Computerbesturingen
Voor: technici met vooropleiding op mts-niveau en kennis van
besturingstechniek. Onderwerpen: opbouw en werking PLC-
systemen t.b.v. het lokaliseren en oplossen van storingen in
complexe installaties en programmeer-technieken.
Met practicumdag.

I Elektrisch Schakelen
Voor: niet-elektrotechnici met lts/mts vooropleiding.
Onderwerpen: relaistechniek, elektromotoren, hoofd- en
stuurstroomschema's. Met relais- en motorenpracticum.

Toegepaste Elektronica
Voor: niet-elektronici met lts/mts vooropleiding.
Onderwerpen: meten o.a. aan printplaten, storingzoeken,
componenten, schakelingen en toepassingen in de praktijk.

Industriële Elektronica
Voor: technici op mts-elektro niveau met kennis van
elektronica. Onderwerpen: analoog en digitaal geïntegreerde
elektronische schakelingen in industriële toepassingen. Met
scooppracticum.

Hydrauliek en Pneumatiek
Voor: technici met lts/mts vooropleiding. Onderwerpen:
schemalezen, storingzoeken en componentenkennis. Met
pneumatiek- en hydrauliekpracticum.

I Hydraulische Systeemtechniek
Voor: technici op mts/hts-niveau met kennis van hydrauliek.
Onderwerpen: proportionele techniek, pomp- en motorrege-
lingen, cartridges en berekeningen. Met hydrauliekpracticum.

Proces-Installaties
Voor: monteurs en operators met lts vooropleiding.
Onderwerpen: werking en doel van apparatuur in de proces-
techniek aan de hand van schema's en complete processen.

Meet- en Regeltechniek
Voor: onderhoudstechnici en operators met lts/mts
vooropleiding. Onderwerpen: schemalezen, apparatuur en
regelsystemen. Met practicumdag.

I Koeltechniek
Voor: onderhoudstechnicien operators met lts/mts
vooropleiding. Onderwerpen: schemalezen, storingzoeken,
apparatuur en koelmedia. Met 2 practicumdagen.

I Erkend CFK-monteur
Voor: onderhouds- en storingsmonteurs met lts/mts
vooropleiding en kennis koeltechniek. Onderwerpen: koelmid-
delen, montage- en onderhoudsaspecten, testen, vullen,
vacumeren, instellen en legen van installaties. Met
2 practicumdagen.

Bedrijfsvoering
Voor: lager en middenkader. Onderwerpen: organisatie van de
onderneming, functioneren van de mens in de organisatie,
bedrijfs- en algemene economie. Met praktijkdag.

Heeft u belangstelling?
Deze bon in een envelop zonder postzegel zenden aan:
ROVC-Antwoordnummer 85-6710 VB Ede, of bel: 08380-32514 OIr ;
Graag ontvang ik uitgebreide informatie over de cursus(sen):

Il Naam:

l| Straat: I

l| Postcode: Plaats: |Il . ~_.!__?£_.J

Limburgs Dagblad



Veronica/Tros
13.00-13.07 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
17.15 Mega top 50. Muziekprogram.
17.58 2 Vandaag.
18.00 Journaal.
18.15 Actualiteiten.
18.39 Sportjournaal. Aandacht voor

wielrennen: de WK op de baan (Sici-
lië) en de Ronde van Nederland.

18.47 Hoofdpunten uit het nieuws
gevolgd door het weer.

18.55 Stop de strop. Woordspel.
19.25 Veronica reisgids. Reismaga-

zine.
19.55 Starsky and Hutch.

Amerikaanse politieserie. Afl.: Le-
vend aas.
Cheryl Waite wordt opgepakt met
een grote hoeveelheid heroïne.
Omdat ze nog een schoon strafblad
heeft krijgt ze de kans mee te werken
aan een politie-onderzoek naar
drugsbaron Danner.

20.50 Back to the seventies. Terug-
blik op de jaren '70 met muziekclips
(o.a. Dire Straits) en fragmenten op
het gebied van politiek (o.a. Wim
Kok), cultuur, films en sport.

21.20 (TT) Veronica goes Carib-
bean. Bart de Graaff en Gert Berg op
Barbados.

21.50 Hard times. Amerikaanse
speelfilm uit 1975 van Walter Hill.

23.25 Effectief onderhandelen.
23.30-23.35 Journaal.

Vara/Vpro
08.53-09.00 en 17.00-17.07 Nieuws

voor doven en slechthorenden.
17.30 Villa Achterwerk: Madicken.

Zweedse serie. Afl.: Het liefdadig-
heidsbal. Herh.

18.00 Journaal.
18.17 Dieren centraal. Natuurfilmse-
rie over opmerkelijke dieren in die-
rentuinen.

18.35 Flying doctors. Austr. dokters-
serie. Afl.: Een vriend van een vriend.

19.25 (TT) Lingo. Spelprogramma.
19.50 (TT) Bureau Kruislaan. Neder-

landse politieserie. Afl. 19: Stress.
20.20 Breaking in. Amerikaanse ko-

medie van Bill Forsyth.
22.00 (TT) Journaal.
22.15 Sportjournaal. Reportage over

Ronaldo, de nieuwe Brazilaanse spe-
ler bij PSV. Verder wielrennen: WK
op de baan .(Sicilië) en de Ronde van
Nederland.

22.30 Nova. Actualiteitenprogramma.
23.00 Trekking dagelijkse lotto.
23.06 Afdeling moordzaken (Homici-

de). Amer. politieserie. Afl.: De zaak
van een hond en een 'pony.
Ida Mae Keene wordt vermoord aan-
getroffen.Lewis ziet overeenkomsten
met een eerder door hem onderzoch-
te moord.

23.54 Natuurmoment. Serie over na-
tuurmonumenten.

00.00-00.05 Nieuws voor doven en
slechthorenden.

# John Corbett uit 'Nor-
thern Exposure'.
(RTLS - 20.30 uur).

Jcrv/lkong-J» Journaal.ï*07 Alles kits: David de kabouter.
£'"31 Journaal.
J£37 KROs Tekenfilmfestival.
£°0 Journaal.85 ?aperclips-

Journaal.____ Zo va der, zo zoon. Spel.Jj?-°° Journaal."j)7 Uit het plakboek van derevue.
10r_3' Herh-
-101

, T°tal work out" Trainin9
11 n_ Vrouw-zijn. Magazine.00 Nederland zing: Zomeravond-
-I^vierdaagse. Herh.
12n_ et 2'ekenhuis. Documentaire.■ -00 De Rijkshemelvaartdienst.
I2a.ortage- Herh-■3' Straatmuzikanten. Documen-
-I,'^serie. Afl. 2: Antwerpen. Herh.
13 o. (TT) Joumaa'-
-14 ._■ Studio Sport. Sportprogram.
15 o. Van 9ewest tot gewest. Herh."°5 American summer. Documen-
iß__Serie- Afl-: Billy Joel. Herh.16.0° (TT) Journaal.

b°7 O, ja! De NCRV in beeld. Se-'e met fragmenten uit het NCRV tele-visie verleden.'■00 NCRV-Dokument: De ruil.
Ver Nederlandse scholieren die

"cc weken van plaats wisselen met
1. 3RS'Sche leftijdgenoten.
181. Urn 'auc'e- Spelprogramma.
18 a_ Sesamstraat. Afl.: Slapen.

"■« Familie Knots. 20-delige jeugd-ig. A,l': Üefde is blindy° Flevototaal-festival. Serie con-
-I_2H 9iStratieS- Afl" BrVan Duncan-

■«B (TT) Blik op de weg. Verkeers-tore.£°J (TT) Journaal.,<b.Kenmerk: Waar het bloed*ruipt. Reportageserie. Afl. 5:
2luroomiand (de Koerden).

*' Het laatste interview met Den-
Qe. Potter- interview met deze En-jaeise schrijver en tv-maker. Herh.2^° Werelds! Afl. 3: Indonesië.£5 ïülde ganzen-
-T* '"e commish. Amerikaansewiitieserie. Afl.: Sight unseen.

Journaal. " 'Kruimeldief Casey Siemanszko en 'prof Burt Reynolds
uit de Amer. komedie 'Breaking in. (Nederland 3 - 20.20
uur).

06.30 Hei elei kuck elei.
07.00 Nieuws & krantenoverzicht.
07.07 Bob in the bottle.
07.30 Nieuws & krantenoverzicht.
07.37 Zasu Pitts & Thelma Todd.
08.00 Nieuws & krantenoverzicht.
08.08 The bold & the beautiful. Herh.
08.30 Nieuws.
08.35 Santa Barbara. Amerikaanse

soap. Deel 1. Herh.
09.00 Nieuws & krantenoverzicht.
09.10 Santa Barbara. Deel 2.
09.30 Yogi Bear. Tekenfilmserie.
09.55 Rescue 911. Amerikaanse ge-

dramatiseerde documentaire. Herh.
10.50 Showtime shop.
10.55 As the world turns. Herh.
11.40 Studs. Amer. datingprogram.
12.10 Telekids. Kinderprogramma.
13.10 RTL text.
13.25 Lief en Leed. Herh.
14.20 Showtime shop. Thuis bellen

en bestellen.
14.25 As the world turns. Ameri-
kaanse soapserie.

15.10 Rad van fortuin. Spelprogram-
ma. Herh.

15.40 Santa Barbara. Amerikaanse
soap.

16.30 The Oprah Winfrey show.
Amerikaanse talkshow.

17.20 Wie ben ik? Spelprogramma.
18.00 Zes uur nieuws.
18.15 Ooggetuige. Reportages. Herh.
18.30 Rad van fortuin. Spelprogram.
19.00 Full house. Comedyserie.

Herh.
19.30 Half acht nieuws.
19.50 Weer.
20.00 The bold & the beautiful. Ame-

rikaanse soap.
20.25 De vakantieman. Informatief

programma.
21.40 Jake & The fatman. Ameri-

kaanse detectiveserie.
22.30 Jacques Cousteau. Franse

natuurserie.
23.00 Nieuws en weer.
23.15 Grass roots. Amer. miniserie.
00.05 David Letterman. Talkshow.
00.50 The Oprah Winfrey show.

Amerikaanse talkshow. Herh.
01.35 As the world turns. Herh.
02.20 Nachtprogramma.

Duitsland 2 België/TV 1Duitsland 3 West RTL Television

BBC 1SAT1Duitsland 3 SWF

Ned 2
21.50 uur - Hard Times - (1975-USA).
Een van Charles Bronsons sterkste
films waarin hij een bokser tegen wil
en dank speelt.
Een sluwe zakenman ronselt hem
voor een paar partijtjes.
Regie: Walter Hill.

18.47 Les schtroumpfs. Met spel.
19.12 Info première. 19.30 Zie RTBF/
La Une. 20.01 Voetbal. Samenvatting
van de Luik Cup '94 voor jongeren en
vrouwen. 20.37 Zie RTBF/La Une.
22.38 Laatste nieuws. 23.08-23.13 24
H sur les marchés. Beursberichten.

08.30 Step aerobics. 09.00 Triathlon.
ITU World Cup. 10.00 Atletiek. Golden
Four Grand Prix van Zurich. 12.00 For-
mule 1 magazine. Overzicht Grand
Prix. 13.00 Voetbal. Halve finales Copa
Libertadores (Return-wedstrijden).
17.00 en 18.00 Atletiek. Golden Four
Grand Prix. 19.00 Eurosportnieuws.
19.30 Wielrennen. WK op de baan
vanuit Palermo: tandem, sprint en ploe-
genachtervolging. Live. 22.00 Voetbal.
Halve finales Copa Libertadores. 00.30
Tennis. ATP-magazine. 01.00-01.30
Eurosportnieuws.

NBC06.00 Ochtendprogr. 12.00 Nieuwsflits.
12.05 La chance aux chansons. 12.45
Zwitsers nieuws 13.05 La maison De-
schenes. 13.30 Bas les masqué. 14.50
Magellan. Wetenschappelijk magazine.
15.05 Les pays du Quebec. Afl. 7.
15.25 Gourmandises. 15.35 Quelle his-
toire. 16.00 Nieuws. 16.10 Vision 5.
16.25 40x a l'ombre. 18.30 Nieuws.
18.55 Presse hebdo. 19.00 Paris lu-
mières. 19.25 La météo des cinq conti-
nents. 19.30 Zwitsers nieuws. 20.00
Reportages. 20.30 Teil quel. 20.55 La
météo des cinq continents. 21.00
Frans nieuws. 21.40 La marché du
siècle. Magazine. 23.15 Viva. Magazi-
ne. 23.55 Nieuws. 00.15 Sept jours en
Afrique. 00.30 Intérieur nuit. 01.00 Clip
postal. Herh. 01.30 La chance aux
chansons. Herh. 02.00 Paris lumières.
Herh. 02.25 Evasion. Herh. 02.35 40x
a l'ombre. Herh. 04.25 C'est tout Coffe.
05.00 Passé moi les jumelles. Herh.

RAI UNO

Duitsland 1

05.30 NBC News. 06.00 Business insi-
ders. 06.30 NBC News. 07.00 ITN
World news. 07.15 US Market wrap.
07.30 Business insiders. 08.00 ITN
World news. 08.15 US Market wrap.
08.30 NBC News 09.00 Super shop.
10.00 Rivera live. Discussieprogr.
11.00 Disaster chronicles. Documen-
taireserie over rampen. 11.30 Equal
time. Actueel discussieprogr. 12.00 To-
day's business. 13.00Today. 13.30 FT
Business today. 14.00 Today. 14.30
The money wheel. Financieel-econ.
magazine met beursberichten. 17.30
FT Business tonight. 18.00 Today.
19.00 ITN World news. 19.30 Age of
Kennedy. Afl. 1. 20.30 Now. Nieuws-
magazine. 21.30 Executive lifestyles.
22.00 ITN World news. 22.30 The to-
night show. Talkshow. 23.30 Real per-
sonal. Talkshow. 00.00 FT Business
tonight. 00.20 US Market wrap. 00.30
Nightly News. 01.00 Equal time. 01.30
The golden age of rock 'n' roll. Docu-
mentaireserie. 02.30 Entertainment
X-press. Gev. magazine. 03.00 Rivera
live. Discussieprogr. 04.00 The golden
age of rock n' roll. 05.00 Entertainment
X-press. Gevarieerd magazine.

MTV

06.00 Ochtendprogr. 12.30 TGI flash.
12.35 La signora in giallo. 13.30
Nieuws. 14.00 Mi ritorni in mente flash.
14.10 La Costola di adamo. Speelfilm.
16.00 Uno per tutti. Gev. kinderprogr.
18.00 Nieuws. 18.20 Spazio 1999.
19.05 Mi ritorni in mente. 19.50 Che
tempo fa. 20.00 Telegiornale. 20.30
TGI sport. 20.40 Beato tra le donne.
23.00 TGI. 23.10 Bruciapelo. 23.40
Anteprima di Miss Italia 1994. 00.05
TGI notte. 00.10 Che tempo fa. 00.15
DSE-Sapere. Aansl.: Nachtprogr.

05.30 Guten Morgen Deutschland.
09.05 Emergency. 10.00 The bold and
the beautiful. 10.30 Days of our lives.
11.00 Der Preis ist heiss. Spelshow.
11.30 Familiën Duell. 12.00 Punkt 12.
Middagmagazine. 12.30 Springfield
Story. 13.15 California Clan. 14.10
Murder, she wrote. 15.00 llona Chris-
ten. Thema: Wenn Kinder Kinder krie-
gen. 16.00 Hans Meiser. Thema: Be-
ziehungsangst. 17.00 Whos the boss?.
17.30 Married with children. 18.00 The
bold and the beautiful. 18.30 Explosiv -Telegramm. Boulevardnieuws. 18.45
RTL aktuell. Nieuws en sport. 19.10
Explosiv - Das Magazin. 19.40 Gute
Zeiten, schlechte Zeiten. 20.15 Notruf.
21.15 Stadtklinik. Duitse ziekenhuisse-
rie. 22.10 Die Wache. Duitse politiese-
rie. 23.10 RTL-Nachtshow. 00.00
RTL-Nachtjournal. 00.30 Married with
children. 01.00 Die Tracey Ullman
Show. 01.30 Whos the boss?. 02.00
Explosiv - Das Magazin. 02.30 RTL-
Nachtjournal. 03.00 Hans Meiser.
Herh. 04.00 llona Christen. Herh. 05.00
Gute Zeiten, schlechte Zeiten. Herh.

08.15 Tele-Gym. 08.30 Sauren und
Basen. Zomercursus biochemie. 09.00
Vermisst. 09.15 Avenue der Denker.
Afl. 2. 10.00 Wandlungen. Natuurserie.
10.45 Hunde und ihre Herrchen. Afl. 1.
11.15 Insein. Afl.: Jersey. 12.00 Vale
Tudo - Urn jeden Preis. Afl. 109. 12.30
mittwochs live. Magazine. 13.45 Tele-
Praxis. 14.00 WDR aktuell. 14.05 Hit-
Clip. Muziekvideo's. 14.30 Die Wein-
macher. Afl.: Bordeaux. 15.00 WDR
aktuell. 15.05 FensterPlatz. 16.00 (TT)
Gott und die Welt. 16.30 Sauren und
Basen. Zomercursus biochemie. 17.00
Die Sendung mit der Maus. 17.30 Don
Quixote. Afl. 11. 18.00 NRW. 18.05
KvK. 18.30 Streifzüge NRW. 18.45 Ak-
tuelle Stunde. 19.25 Fensterprogr. der
Landesstudios. 19.45 Comics & Chao-
ten. Sketches. 20.15 Linie K. 21.00
WDR aktuell. 21.15 War arrow. Amer.
speelfilm uit 1953. 22.30 Amerika,
Amerika. Reisreportage door de VS.
Vandaag het zuiden. 23.15 Photoroma-
ne. Afl.: Nordbahnhof (Brussel). 23.30
Magnum. Amer. misdaadserie. 00.15
Das Attentat. Serie. 00.55 Nachrichten.
01.00-08.15 Nachtprogrammering.

06.00 Awake on the wild side. 09.00
Ingo. 12.00 The soul of MTV. 13.00
Greatest hits. 14.00 Summertime with
Davina in Italy. 16.00 Sports. 16.30
The report. 16.45 At the movies. 17.00
News at night. 17.15 3 from 1. 17.30
Dial MTV. 18.00 Music non-stop. 20.00
Greatest hits. 20.30 The pulse. 21.00
Most wanted. 22.30 Beavis & Butt-
head. 23.00 The report. 23.15 At the
movies. 23.30 News at night. 23.45 3
from 1. 00.00 Party zone. 02.00 Manj-
ne van der Vlugt. 03.00-06.00 Night
videos.

CNN

17.55 Tik tak. Animatieserie. Afl. 230.
18.00 Journaal.
18.10 The bold and the beautiful.

Amerikaanse serie. Afl. 1009.
18.30 Black Beauty. Amerikaanse

jeugdserie.Afl. 43: Bella's geheugen.
18.55 Samsonclip.
19.00 Hélène et les garcons. Franse

serie. Afl. 59: Meesterwerken.
19.30 Journaal en sport.
20.00 Neighbours. Afl. 1434.
20.25 Stahlkammer Zurich. Duitse

avonturenserie. Afl. 12: La magnifica.
21.15 Panorama. Documentaires.

Vandaag: Het spook van het Rode
Plein.
Reportage over het Lemn-mauso-
leum, waar het lichaam van Lenin al
70 jaarzorgvuldig bewaard wordt en
waaronder zich een speciale bunker
bevindt, waar de 34.000 originele
manuscripten van Lenin nauwkeurig
gecatalogiseerd staan. Maar de ere-
wacht is verdwenen en daarmee ook
de cultus rond deze historische figuur
waarmee generaties Sovjet-burgers
zijn grootgebracht.

22.15 Vis, natuurlijk. Visrecepten.
22.20 Vlaanderen Vakantieland.

Toeristische tips.
22.30 Vandaag en sport.
22.55 Programma van de katholieke

Tv- en Radio-Omroep. Vandaag:
Gaan zitten voor het mysterie, repor-
tage overde groeiende belangstelling
van leken voor meditatie.

23.35 Tekens: Chinese avant-garde
in Brussel. Documentaire over het
avant-gardetheater uit China, Hong
Kong en Taiwan op het KunstenFes-
tivaldesArts in Brussel. Centrale
vraag is hoe het Festival dit experi-
menteel theater uit drie hedendaagse
culturen met zeer uiteenlopende his-
torische en politieke achtergronden
op de planken brengt.

00.25-00.28 Coda. Leopold M. van
den Brande leest voor uit eigen werk.

$S !Ïk lënderjournal.
°6 On Mor9enmagazin - Sport.
09 n_ *"0r9enmagazin. Ontbijttv.o| Q, heute.

Dallas. Amer. serie. Herh.
10 n_ J0Y''obic. Ochtendgymnastiek.
100, heute-
10'He Gesundheitsmagazin Praxis.
Li/J? ZDF-info Verbraucher. Tips.
11 (U neute- Met beursberichten.; g.. Drei reizende Schwestern.
12 "^Pel van Goetz Jaeger.
130nPresseschau.
l3'.c ZDF-Mittagsmagazin.
Hnn Wirtschafts-Telegramm.
Vn. Ta9esschau.
W_ Schimpf - 19 7 17. Talkshow.

klc,0 Die wunderbare Reise desJuinen Nils Holgersson mit dem
I4J'd9ansen.Kinderserie. Afl. 34.
ISo? Darbapapa. Tekenfilmserie.
ISqS Tagesschau.

Tai. K,nderquatsch mit Michaël.
IS3n how Gast: Peter Kraus- Herh-
HOn Hey Dad! Austr- comedyserie.
Ho ,

Tagesschau.
n'e . e9e- Thema: Ich habe mei-

-17 J2Mann in der Zeitung gefunden.
1? .0 (JT) Tagesschau.
tï»i °r'sant. Boulevardmagazine.
17 S" AP>D vor acht. Reg. informatie.
l7^ S g Tagesschau-Telegramm.
Tv'2 . Dingsda, spelprogramma.
JB*so Mariennof> serie- Af-: First love.
Ij'e» Tagesschau-Telegramm.
*0 On T^zeuge FBI, serie.
20'ie (TT) Tagesschau.
2o'5g panorama. Actualiteiten.
2l'on Tagesthemen-Telegramm.
2 1 0 . nf^ Der 7- Sinn- Verkeerstips.
22 0_ Gaudimax-Show. Humor.
22 3n

_
A oder NEIN- Spelprogram.

23nn 7.a9esthemen.
_^y Mordkommission M 1/4. Docu-
afd

,aire over de Berlijnse politie-
_n_ 9 die z'ch met moordzaken be-«B_°)__;
Af. yl) Alles Pasta! Serie

Oo cc ch,s 9eht mehr.
°TO5 agesschau.

0f h
, * Traumende Lippen (A patch

Quv .^ Amer sPeelfüm uit 1965 van
*ab thn Me,: Sidney Portier, Eli-
sch _. Hartman e.a. Uitzending ge-

-02 4c ' voor breedbeeld-tv.
Hon i 2"50 ZEN- Afl ; Menschen in

n9kong - Die T-Shirt-Maler.

België/TV 2

07.00 Business breakfast. 08.00 BBC
Breakfast news. 10.05 Teenage mutant
hero turtles. 10.30 Why don't you... ?
11.00 nws. 11.05 Playdays. 11.30 Get
your own back. 11.45 Eek. Magazine.
12.00 nws. 12.05 Charlie's Angels,
misdaadserie. 12.55 Tekenfilm. 13.00
nws. 13.05 Pebble Mill - Summer in the
city. Amusementsprogr. 13.55 Reg.
nws. 14.00 nws. 14.30 Neighbours.
14.50 Gomg for gold. Quiz. 15.15 Co-
me in spinner. Tv-film. Afl. 2. 17.00
Cartoon doublé bill. 17.10 The Bots
master. Sf-jeugdserie. 17.35 Spirit ri-
der. Serie. 18.00 Newsround. 18.10
Record breakers. Vandaag o.a 's we-
relds hoogste toren van lego. 18.35
Neighbours. 19.00 nws. 19.30 Reg.
nws. 20.00 Top of the pops. 20.30 Eas-
tEnders. 21.00 Commonwealth Ga-
mes. 21.00 QED. 22.00 nws. 22.30
French and Saunders. 23.00 To catch
a killer. 2-delige miniserie. Afl. 1. 00.30
The stand up show. Showprogr. 01.00
Commonwealth Games. Rechtstreeks.

24 uur per dag nieuws, met om:
07.30 Moneyline. Herh. 08.30 World
report. 09.45 CNN Newsroom. 11.30
World report. 12.15 World sport. 12.30
Business morning. 13.30 Business
day. 14.30 Business Asia. 15.00 Larry
King live. Herh. 16.45 World sport.
Herh. 17.30 Business Asia. Herh.
18.00 Vervolg Business Asia. 20.00
World business today. 21.00 Intern,
hour. 22.45 World sport. 23.00 World
business today update. 23.30 Showbiz
today. 00.00 The world today. 01.00
Moneyline. 01.30 Crossfire. 02.00 Pri-
me news. 03.00 Larry King live. 05.30
Showbiz today. Herh.

05.05-09.03 Gezamenlijk program-
ma. Zie Duitsland 1.

09.03 Ferien-Fieber. Zomervakantie-
programma voor de jeugd.

09.15 Unico - Das Hörnchen. Japan-
se tekenfilm.

11.00 heute. Met beursberichten.
11.04-13.45 Zie Duitsland 1.
13.45 Guten Appetit. Culinaire tips.
14.00 Löwenzahn. Educatieve jeugd-

serie. Afl.: Peter wird rot. Herh.
14.25 Genau so Geschichten. 12-de-

lige tekenfilmserie. Afl.: Wie der erste
Brief geschrieben wurde.

14.35 Das Geheimnis der Weissen
Hirsche. 7-delige Tsjechische avon-
turenserie. Afl.: Aktion Aufforstung.
Boswachter Beyer pleit voor herbe-
bossing van het reservaat. Het ge-
rucht doet de ronde dat de geplande
snelweg er niet zal komen. De bur-
gers van Radeck vrezen hierdoor de
aangekondigde toeristenstroom mis
te lopen.

15.25 Falten, Knieken, Origami. Cur-
sus Japanse papiervouwkunst.

15.30 Gesucht, entdeckt, erfunden.
Tekenfilmserie. Afl.: Energiequellen.

16.00 logo. Jeugdjournal.
16.08 heute-Schlagzeilen.
16.09 The flying doctors. Australi-

sche doktersserie. Afl.: Stadtgespra-
che. Herh.

17.00 heute, sport en weerbericht.
17.15 landerjournal. Aansl.: heute-

Schlagzeilen.
17.55 SOKO 5113. Duitse politieserie.

Afl.: Die Qualitat des Verraters.
Aansl.: Guten Abend.

19.00 heute.
19.20 Weerbericht.
19.25 Unsere Hagenbecks. Duitse

serie. Afl.: Das Leben geht weiter.
20.15 Die volkstümliche Hitparade

im ZDF. Volksmuziekprogramma.
21.15 WISO. Sociaal-economisch ma-

gazine.
21.45 heute-journal.
22.15 live. Live talkshow vanuit Frank-

furt.
23.15 ZDF Sport extra. Met wielren-

nen: WK op de baan vanuit Palermo.
23.30 (TT) Freundschaft, Liebe, Ra-

che - Ein Boot und die Camorra
(Vento di mare). 3-delige Italiaanse
miniserie uit 1992. Afl. 1.

01.05-01.10 heute.

14.00 Abfall. Magazine over de milieu-
problemiek. 14.30 Blumberg Glück auf.
Reportage. 15.00 Hallo, wie geht's?
15.15 Violetta und das Gaudi-Spiel.
Jeugdverhaal. 15.45 Schlaglicht. 16.15
Lander - Menschen - Abenteuer. Afl. 7.
17.00 Annahme verweigert. Reportage
over de 70-jarige Waltraud von Tucher.
17.30 Die Sendung mit der Maus.
17.58 Es war einmal ... das Leben. Afl.
1. 18.25 Unser Sandmann. 18.30 Süd-
west aktuell. 18.35 Hallo, wie geht's?
18.50 Eisenbahnromantik. 19.20 Lan-
desschau. 19.48 Landesschau aktuell.
20.00 Tagesschau. 20.15 Sport unter
der Lupe. 21.00 Nachrichten. 21.15
Politik Südwest. 21.45 Fahr mal hm.
22.15 Kultur Südwest. 22.45 Francois
Truffaut-cyclus: Zwei Madehen aus
Wales und die Liebe zum Kontinent
(Les deux Anglaises et le Continent).
Franse speelfilm uit 1971 van Francois
Truffaut. 00.50 Schlussnachrichten.
01.05 Non-Stop-Fernsehen.

05.30 Deutschland heute morgen. Ont-
bijttv. 09.00 Superboy. 09.30 Love
Boat. 10.30 Neighbours. 11.00 The
young and the restless. 11.55 Riskier'
was! 12.30 Knots landing. 13.30 Love
Boat. Amer. serie. 14.30 Superboy.
15.05 Bonanza. 16.00 Star Trek: Deep
Space Nine. Amer. sf-serie. 17.00 Ris-
kier' was! Spelprogr. 17.30 Regionale
progr.'s. 18.00 Geh aufs Ganze! 19.00
Sat.l Newsmagazin. 19.19 taglich ran.
Voetbalmagazine. 19.30 Glücksrad.
20.15 Wolffs Revier. Duitse misdaad-
serie. 21.15 Die Zeitbombe Cry Of The
Innocent. lerse thriller uit 1978. Aansl.:
TopNEWS. 23.05 Platoon - Die zur
Holle fahren Assault Platoon. Filipijnse
oorlogsfilm uit 1989. 00.40 Star Trek:
Deep Space Nine. Amer. sf-serie.
Herh. 01.30 Hunter. Amer. misdaadse-
rie. 02.20 Platoon - Die zur Holle fah-
ren. Filipijnse oorlogsfilm uit 1989 van
Antonio Reyes. Herh. 03.45 Bonanza.
Amer. westernserie. Herh. 04.35 Wolffs
Revier. Duitse misdaadserie. Herh.

Elk heel uur en om 7.30, 8.30.
12.30, 13 30, 17 30, 18.30nieuws
7.07 Tijdsein. 12.07 Echo 14.05
Gerdy Nijman en de dingen die ge-
beuren 17.07 Avro Radiojournaal
2004 Onder tafel 2204 Hier en
nu-sport. 23.07 Met het oog op
morgen. 0.04-7.00 VPRO's Nacht-
leven, met om 0.04 Street beats;
3.02 Het paradijs; 4.02 Grand dis-
co classique; 5.02-7 00 De geza-
menlijke zenders Peazens &
Moddergat.

Radio 1

België/BRF
Elk heel uur nieuws
6.05 Radiofrühstück+Spiel Glücks-
trefter (6 15 Wort in den Tag; 6.45
Hörergrusslötterie; 7.15 Veranstal-
tungstips; 8 30 Presseschau) 9 10
Gut Aufgelegt Tips und Themen
am Vormittag 12.05 Musik a la
carte (1230 BRF Aktuell) 13.00
Presseschau 1305 Musicbox
1605 Popcorn 18 05 BRF-Aktuell
(Aktuelles vom Tage) 18 40 Jazz a
la BRF 20 00-20.05 Nachrichten

landrubriek 8 30 Regionaal
nieuws 8 35 Limburg Aktueel. 9 00
Tussen de bedrijven door, verzoek-
platen van bedrijven en instellin-
gen. 11.00 Ruilbeurs met Hubert
van Hoof 12.00 Limburg Aktueel
met om 12 30 uur ANP. 13 00 Ra-
dioNieuwsCentrale. binnen/buiten-
landrubriek. 13 30 Regionaal
nieuws 13 35 Licht Limburgs, non-
stopmuziek 15.00 Horizon, consu-
mentenmagazine. 16.00 Cultuur-
magazine Festival. 17 00-18.00
Limburg Aktueel met om 17.30
ANP.

13.04 Variaties op vier: Zigeuner
14 00 Middagconcert: Uit Varas
matinee archief Pianomuz. 15.35
Claude Debussy: La demoiselle
Elue, lyrisch gedicht. Los Angeles
Philh. Orch met sol. 16.00 De Ne-
derlanden: La strada armoniosa
17.00 Zin in muziek. 18.04 KRO
Klassiek 19 30 Het orgel. 20.02
Avondconcert. Festival van Vlaan-
deren 22.00 Laudate 23.00 Deze
eeuw. 0.00-1.00 Vier na midder-
nacht.

21.20 Vlaanderen Vakantieland.
21.30 Journaal en sport.
22.00-23.28 Bright angel. Amerikaan-

se psychologische film uit 1990.

België/TV2
22.00 uur - Bright Angel -
(1991-USA).
Vakkundig psychologisch drama van
Michaël Fields.
Een jongevrouw probeert haar broer
uit de nor te bevrijden en krijgt daarbij
hulpvan een boerenjongen.
Ontroerend. Met: Lili Taylor.

RTL5
22.00 uur - Woodstock (1) -
(1970-USA).
Eerste deel van de indrukwekkende
documentaire van Michaël Wadleigh
over het legendarische muziekfesti-
val.
Te zien zijn 0.a.: Janis Joplin en Jimi
Hendrix.
Tweede en laatste deel volgt morgen.

Duitsland 1
01.05 uur - A Patch of Blue -
(1965-USA).
Selina is blind. Ze wordt verliefd op
Sidney Poitier, maar haar moeder is
daar tegen.
Acceptabel melodrama van Guy
Green over vooroordelen tegen ge-
handicapten en kleurlingen.

Elk heel uur nieuws.
7.04 Goedemorgen Nederland
9.04 Het Willem Weverplein 12 04
Het hart van twee. 14.04 Bergweg
30. 17.04 Fileradio. 18.04 Alle
mensen. 19 04 Tros Schlagerfesti-
val. 19.30 Oud plaatwerk. 20 04
Music all in. 21.04 Voor wie graag
luisteren wil. 22.30 Coulissen.
23.04-24 00 Sesjun.

Radio 2

Happy RTL Radio
Elk heel uur nieuws '
7 00-10 00 Bart van Leeuwen
10.00-1200 Jan de Hoop
1200-16.00 Jan van de Putte.
16 00-20 00 Ron Bisschop
2000-00.00 De Goudmijn
00 00-07.00 RTL Nightshift

Elk heel uur nieuws.
6.04 Breakfast-club. 9.04 Arbeids-
vitaminen. 12 04 Denk aan Henk.
14.04 Carola. 15.04 The magie
Iriends. 17.04 Rinkeldekinkel
18.04 De Avondspits. 19.04 Spoor
7. 20.04 Paperclip magazine.
21.04 Villa 65. 0.04 Tros Nacht-
wacht. 2.02 Papa is wakker. 4.02-
-6.00 Pyjama FM.

Radio 3

04 05 Radiowecker. 6 05 Morgen-
melodie (nieuws om 7 00 en 8 00
uur) 855 Overpeinzing 9.00
Nieuws 905 Musikpavillon (10 00
nieuws) 12.00Nieuws, Zur Sache
12.07 Gut Aufgelegt (met om 1300
Mitmenschen. 14.00 Nieuws,
Stichwort Wirtschaft). 15.00 Café-
Konzert 1600 Nieuws 16 05 Hei-
matmelodie. 17 00 Der tag urn fünf
Aansluitend Musikexpress (18 00
en 19.00 nieuws; 19 30 Ohrenbèr)
20.00 Nieuws. 20 05 Zwischen
Broadway und Kudamm 2100
Musik zum traurnen (22 00
nieuws) 22 30-4.05 Nachtexpress.

WDR 4

Radio 4
Om 7.00. 8.00, 13.00, 1800 en
20.00 nieuws.
7 02 Ochtendstemming. 9.00 Mu-
ziek voor miljoenen. 10.52 Och-
tendconcert I. Symf. Ork. van de
Beierse Radio Omroep met viool;
11. 12.25 Orch. National de France.

Omroep Limburg
Elk heel uur ANP-nieuws
7.00 Limburg Aktueel. 8.00 Radio-
NieuwsCentrale, binnen/buiten-

6.00 Nieuws 605 Radio 2 regio-
naal (6 30, 7 00 en 7 30 nws). 8.00
Nieuws 8 10 Bistro & Co Muziek
en culinaire geneugten. 10.00
Nieuws 10.03 Parkeerschi|t Bont
magazine met muziek en heel wat
tips gepresenteerd door Rita Jae-
nen 11 50 Het koekoeksnest
1200 Radio 2 regionaal. 1300
Nieuws. 13.10 Golfbreker. 14.00
Alle donders Top 30-hits van gis-
teren en morgen, afgewisseld met
een viertal korte items 17 00 Ra-
dio 2 regionaal. 1800 Nieuws.
18.10 Over Stuur, wekelijks auto-
magazine. 20 00 Het Narrenschip.
Menselikjke emoties in het ge-
schreven en gezongen woord.
22.00 Nieuws 22.05 Het Doosje.
Met aandacht voor het Nederlands-
talige lied. van de kleinkunst-boom
maar ook van de laatste lichting
2330-6.00 Nachtradio (vanaf
24.00 elk heel uur nieuws).

BRTN/Radio 2

Elk heel uur t/m 18.00 nieuws.
6.45-6.50 Mededelingenrubriek
met uitgebreid weerbericht en
scheepvaartberichten 705 NOS
sportief 7.30 Vroeg op 5. 8 55 Wa-
terstanden. 9 02 Tros Perspektief.
10.02 De duvel is oud 11 02 Kleur
bekennen. 12 02 Weldenkende
mensen 13.10 NOS Bijlage. 14.02
Een leven lang 15.02 Schuim en
as 17.10Radio UIT. 18.02 Actuali-
teitenprogramma in drie talen:
18.02 Nederlands programma;
18.30 Arabisch programma; 18.45
Turks programma 19.00Waar wa-
ren we ook alweer? 19.15 Nieuws
en actualiteiten in het Turks. 19.50
Nieuws en actualiteiten in het Ma-
rokkaans en Berbers 20.40
Nieuws en actualiteiten in het Chi-
nees 21 00 Tema. 21.30 Knoop in
je zakdoek 11. 22.00 Finale. 23.00-
-24.00 OHM Radio.

Radio 5

" In het Amerikaanse drama 'A Patch of Blue' leert deblinde Selina (Elizabeth Hartman) door de kennismaking
met de jonge zwarte Gordon Raife (Sidney Poitier) om-gaan met de problemen van alledag.
(Duitsland 1 - 01.05 uur).

TV FILMS VIDEO
BBC 2
10ne ,(1937-U^r " NeW FaCeS 0f 1937 "

Pe__Ldie van Le'gh Jason met Joe
De a hen Milton Berle-
Vorrrje es voor een Broadwayshow
eiKaa

n een magere kapstok voor bij
dan«_ 9eraaPte sketches, acts enansnummers.

Nederland3
B j~°uu' - Breaking In - (1989-USA).
brand^evnolds als de professionele
van h t

as,kraker die de .ne kneepjeset vak leert aan een jonge dief.

Theeligente komedie van Bill Forsy-

Duitsland West 3
Aardïn " War Arrow ' (1953-USA).
man £e western van George Sher-
ne ma'aarin Jeff Chandler een geme-
rrien t°r 's e Nee indianen-stam-
eioß-, 9en elkaar uitspeelt, in zijny n v°ordeel natuurlijk.
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BBC 2RTL4 RTL5Nederland 3Nederland 2

RTBF/La Une

SPORTS 21

TV 5

Nederland 1
07.20 Open University. 09.00 Breakfast
news. 09.15 Pinocchio. 09.40 Babar.
10.05 ■ New faces of 1937. Amer.
speelfilm uit 1937. 11.40 Consuming
passions. Serie. 11.45 Cricket. Recht-
streeks: Engeland - Z.-Afrika. 14.00
Canvas. Serie. 14.20 Meivin and Mau-
reen's music-a-grams. 14.35 Cricket.
Vervolg. Met om 15.00, 16.00 en 16.50
nws. 18.00 Vervolg Cricket. 19.40 The
natural world. 20.30 Baby monthly. Ma-
gazine over een jaar in het leven van
enkele baby's en hun ouders. Afl.: The
fifth month. 21.00 The realms of the
russian bear. Natuurfilmserie. Afl.: The
celestial mountains. 21.50 Wild tracks.
Tips. Vandaag. Het vinden van water.
22.00 The travel show. Vandaag: Met
Alison Goldie naar Praag. 22.30 A
change of sex. Documentaireserie. Afl.:
The untold story. 23.20 Consequences.
Documentaireserie over de gevolgen
van de kwestie Noord-lerland. Afl.:
Chalk marks. 23.30 Newsnight. Actuali-
teiten. 00.15 Cricket. Samenvatting.
01.00 Open University.

Eurosport

16.25 Vacaturebank. 16.40 Nouba
nouba. Kinderprogr. 17.35 Charlie's
angels. Amerikaanse misdaadserie.
Afl. 53. 18.30 Info première. 18.45
Weerbericht. 18.55 Maguy. Serie. Afl.
74: Papy fait de la résistance. 19.30
Nieuws. 20.05 Autant savoir. Magazi-
ne. Vandaag: HDTV. Herh. 20.35 Wall
Street. Amerikaanse komedie uit 1987
van Oliver Stone. Met: Charlie en Matin
Sheen, Michaël Douglas e.a. Herh.
22.45 Télétourisme. 23.20 Coup de
film. Filmrubriek. 23.50 Laatste nieuws.
00.10-00.15 24 H sur les marchés.

17.20 Tv boetiek. Homeshopping-
programma.

17.50 C.O.P.S. Cartoon.
18.15 Paradise Beach. Australische

serie.
18.40 Happy days. Amerikaanse
comedy.

19.10 Knightrider. Amerikaanse
actieserie.

20.00 Denktank. Quiz.
20.30 Northern exposure. Ameri-

kaanse dramaserie. 'The Big Kiss'
21.25 Weer.
21.30 Half tien nieuws.
21.45 Sportnieuws.
22.00 Woodstock the movie I. Ameri-

kaanse film van Michaël Wadleigh,
die op een unieke manier de sfeer
van het festival in 1969 vastlegde.
Voor zijn film kreeg Wadleigh een
Oscar voor de beste documentaire.

23.30 Hill Street blues. Amerikaanse
politieserie.

00.25 Hei elei, kuck elei aktuell.
00.55 Nachtprogramma.

televisie en radio donderdag

radio
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piuckerthee, „ J k U weet natuurlijk allang dat je bij Albert Heijn niet alleen kunt kiezen als 't gaat om !doos 20 zakjes a 4 gram o\7 M f_ j
umfa coia, Drink of -oc i & smaak, maar ook als het gaat om de prijs. Toch merken we datveel klanten niet echt weten \Orange, fles 1.5 liter I.ZO M 1^ ■
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Marveio pindakaas, -Ac I mooie gelegenheid om eens te kijken of er een merk bij zit dat u bevalt.
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