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'Mitterand wist van moordplan'
$^*JS^T!___oïïcu!_^ntv_rrde«ise anti-terreurdienst heeft««teren bevestigd dat er plan-
V aren om advocaat Jacques
h. £es> de verdediger van de be-

uite terrorist Carlos, uit de
fanrt ruimen- President Mitte-
hoo_+Z°U van deze Plannen op deogte zrjn geweest.

'80 ons was Vergès in de jaren
pauf ei 1 belanSryk doelwit," zei
je Barril, voorheen hoofd van
(r-.^ti-terreureenheid GIGN,
"*T de Franse tv-zender TFI.

Vergès zei vrijdag dat zijn naam
begin jaren '80 op een dodenlijst
van de autoriteiten stond. Dit
had hrj gehoord van Barril, vol-
gens Vergès deman diehem had
moeten vermoorden. Deze zei
voor de tv dat hrj dit niet kon
ontkennen. Beslissingen over li-
quidaties worden op het hoogste
niveau genomen, aldus Barril.

President Mitterand en toenma-
lig premier Mauroy waren ervan
op dehoogte. Er zijn echter geen

documenten die dit kunnen be-
vestigen, aangezien het niet ge-
bruikelijk is dergeüjke gevoelige
kwesties aan het papier toe te
vertrouwen. Sinds Vergès vorige
week de verdediging van Carlos
op zich nam, is hij onder toene-
mende druk gekomen door ont-
hullingen in de Franse pers. Die
publiceerden documenten van
de Stasi, de geheime dienst van
de DDR, waarin Vergès te boek
staat als 'operationeel lid' van
Carlos' groep.
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VVD-burgemeester GmelichMeijling op valreep staatssecretaris van Defensie

Koningin beëdigt kabinet
Van onze parlementsredactie

IH?\t "_■

°or v^*? ~ Het kaDinet Kok is klaar om vanmiddag
10 *°nigin Beatrix beëdigd te worden. De regerings-
kiif am definitief rond toen burgemeester Gmelich

van Den Helder zich zaterdag bereid verklaarde
en t_°r e staatssecreatris van Defensie te wor-

ïiet'd en D66 gingen dit weekeinde ook akkoordac deelnamevan hun partijen aan de paarse coalitie.

Nrgad
rSen vindt de oprichtings-

jaar .!!r ltlg van het kabinet plaats,,r het eerst sir»ds 1918 geenke P^Ü aan deelneemt.

' venk°mst b"ll^- beoogd-en forr_ olc net eindverslag van
S tw___?atle aan de koningin uit.
.fs v_^ ûr worden de 14 minis-
%7l *"**> VVD en D66 beë-

UUr l3ter de 12 staatsse-

mn gYD,heeft lang gezocht naarP*fen« S kte staatssecretaris van
W_iilm ' Burgemeester Gmeüch"Vt. h

g van Den Helder bleek ten-

' '"'Ser.n treid te z^n onder zyn par-
'Ct oot minister Voorhoeve

retaris te worden. Gmelich
Ct f eft zowel deskundigheid

He terrein van defensie als poli-
%\r.*rv?Ting- De burgmeester is
\h,?lofficier geweest en vice-'««er van de VVD.

Het speciale PvdA-congres in
Utrecht heeft zaterdag ingestemd
met deelneme van de party aan het
kabinet. Beoogd-premier Kok kreeg
de handen op elkaar, ondanks de
vele vragen en twijfels die de afge-
vaardigden hadden. Met name vre-
zen de sociaal-democraten dat de
hoogte en duur van de socialeuitke-
ringen na 1996 ter discussie komt te
staan. Dan wordt een 'tussenstand'
opgemaakt van het regerinsgbeleid
en worden harde ingrepen in de so-
ciale zekerheid niet uitgesloten.

Een motie om voor deze 'tussenba-
lans' het PvdA-congres te laten be-
slissen over voortzetting van deel-
name aan deregering, werdverwor-
pen. Voorzitter Rottenberg beloof-
de dat het congres jaarlijksover het
regeringsbeleid zijn mening mag
geven.

Debat
PvdA-fractieleider Wallage bezwoer
het congres dat 'paars geen geloof
is. Hrj verdedigde uitvoerig de
meest gevoelige compromissen die
gesloten zijn en beloofde met de
nieuwe regering 'stevig' in debat te
gaan.

Aanstaand premier Kok liet weten
het 'triest' te vinden dat Van Thijn
niet meer terugkeert als minister op
Binnenlandse Zaken. De PvdA ver-
loor dat departement aan de WD,
omdat kandidaat-minister Van Ke-
menade (Commissaris van de Ko-
ningin in Noord-Holland) op het
allerlaatste moment bedankte. Wal-
lage zei echter ervoor 'geknokt' te
hebben, maar met deWD'er Dijks-
tal op dit ministerie ook heel tevre-
den te zrjn.

Zie verder pagina 3

" Gmelich Meijling wacht
taaieklus opDefensie

het weer
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Maagdenkoor

Vliegtuigongeluk Marokko eist 44 levens
RABAT - Brj een vliegtuigongeluk
in Marokko zijn gisteravond alle 44
inzittenden om het leven gekomen.
Het toestel van Royal Air Maroc
(RAM) was opweg naar Casablanca
toen het tien minuten na de start 35
kilometer ten noorden van Agadir,
in het zuiden van het Noordafri-
kaanse land, neerstortte. Een

woordvoerder van RAM bevestigde
dat alle inzittenden - 40 passagiers
en vier bemanningsleden - zijn ge-
dood.
Volgens de staatstelevisie RTM wa-
ren zestien van de inzittenden bui-
tenlandse toeristen. Plaatselijke
autoriteiten maakten later melding
van acht Italianen, enkele Fransen

en een Koeweitse prins en zyn
vrouw aan boord van het toestel,
een ATR 42 van Franse makelrj.
Over de oorzaak van de ramp is nog
niets bekend. Volgens een woord-
voerder van het vliegveld had het
toestel aleen hoogtevan 5000 meter
bereikt, toen het plotseling neer-
daalde op het Atlas-gebergte.

" Op zon- en feestdagen zin-
gen ze doorgaans als sopraan,
alt of mezzo de sterren van de
hemel in het plaatselijke Da-
meskoor Pro Musica. Maar eer-
gisteren acteerden zij als jonge
dames in het Maagdenkoor uit
lang vervlogen Rijke Roomse
tijden. De dames maakten deel
uit van de historische stoet in
Schinveld waaraan zaterdag
de helft van alle Schinveldena-
ren deelnam. De andere helft
stond volgens de organisatoren
alstoeschouwer langs dekant.

Foto: CHRISTAHALBESMAMiljoen schade in Wijngrachtpassage
KERKRADE - Een brand in
de Wijngrachtpassage heeft
volgens de politie een schade
van zeker één miljoen gulden
veroorzaakt. Het theater en
veel winkels hebben rook- en
waterschade opgelopen.

De politie vermoedt dat de brand is
ontstaan door kortsluiting in dever-
lichting bij de ingang van de
schouwburg. Dank zij de sprinkler-
installatie is erger voorkomen.

Een 13-jarige jongen waarschuwde
gistermorgen om twintigover elf de
portier van het dichtbij gelegen zie-
kenhuis. Er kwam rook uit de win-
kelpassage.

De brandweer was drie minuten la-
ter ter plaatse en kon door de enor-
me rookontwikkeling met moeite
de passage betreden. Toch was de
brand binnen enkele minuten ge-
blust. Met ventilatoren verdreef de
brandweer de rook.

Maar doordat de sprinklerinstallatie
in werking was getreden hepen de
hal van het theater en een aantal
winkels onder water. Tien winkels
hepen rook- enroetschade op.

De eigenüjke brandschade bedraagt
volgens de brandweer 30.000 gul-
den, de rook- en roetschade zou al
enkele tonnen bedragen. Het is nog
niet bekend of allewinkels vandaag
open kunnen gaan.

Er ontstond ook rookschade in de
hoger gelegen schouwburgzaal. Het
programma van het Wyngracht-
theater komt echter niet in gevaar:

de eerste voorstelling is pas op 10
september.
Sommige flats boven de passage
hadden ook last van derook, maar

er deden zich geen persoonlyke on-
gelukken voor. Een aanwezige am-
bulancewagen hoefde niet in actie
te komen.

" Kortsluiting in de verlichting bij de ingang van het theater is wellicht de oorzaak van debrand. Foto: christa halbesma

Pleidooi Kohl voor
versterking Europol

Van onze correspondent

BONN - De Duitse bondskanselier
Kohl wil het in Den Haag gevestig-
de Europol zo snelmogelijk verster-
ken. Deze politiemacht van de EU
moet de bevoegdheid krijgen om
misdadigers door heel Europa, on-
gehinderd door grenzen, te achter-
volgen. De versterking van Europol
is noodzakelijk, aldus Kohl in een
interview met het weekblad Focus,
om met succes de strijd aan te bin-
den tegen criminelen die grens
noch gebod erkennen.

Volgens de bondskanselier moet de
omzet van de internationale mis-
daadbrigades op 300 a 400 miljard
mark (330 a 440 miljard gulden) per
jaarworden geschat. Puur nationale
maatregelen zrjn in de strijd tegen
deze criminele multinationals on-
voldoende gebleken, aldus Kohl.

Hrj zei dat de uitbouw van Europol
nog trjdens het Duitse voorzitter-
schap van de EU, dat eind dit jaar
afloopt, gestalte moet krijgen.

Kohl kondigde ook aan dat hij de
smokkel van splijtstoffen bij de
eerstkomende Eurotop aan de orde
zal stellen. In de Bondsrepubliek
zijn de afgelopen twee maanden
vier gevallen van smokkel met nuc-
leair materiaal ontdekt. Met name
de vondst van 300 gram plutonium
239, dat geschikt is voor het fabrice-
ren van kernwapens, heeft de bevol-
king in grote staat van opwinding
gebracht. De splrjtstofis zo goed als
zeker afkomstig uit de voormalige
Sovjetunie, waar het door werkloze
kerngeleerden aan handelaars
wordt verkocht.
Kohl wil er bij andere westerse lan-
den op aandringen meer geld be-
schikbaar te stellen voor onder-
zoeksprojecten voor werkloze
Russische kerngeleerden. Het Wes-
ten heeft tot nog toe 70 müjoen
mark uitgetrokken voor dit doel en
Kohl is nu bereid dit op te trekken
tot 100 miljoen.

Met deze premie als troefkaart pro-
beert Kohls speciale afgezant
Schmidbauer het Kremlin tot sa-
menwerking te bewegen. Schmid-
bauer is zaterdag in Moskou aange-
komen voor onderhandelingen met
de Russische autoriteiten. Deze ge-
sprekken voltrekken zich in een
'goede zakelijke sfeer' en worden
vandaag voortgezet.

Gevangene ontsnapt
in Roermond

ROERMOND - Volgens het klas-
sieke scenario is gistermiddag in
Roermond een 28-jarige Let uit het
Huis van Bewaring ontsnapt. Dank
zjj aaneengeknoopte lakens ont-
kwam hij over de muur van de bin-
nenplaats. Een andere gedetineerde
hielp hem bij zijnvlucht. Bewakers
zagen het gebeuren, maar zij kon-
den de ontsnapping niet verijdelen.
Het tweetal viel de bewakers aan
waardoor een bewaarder licht ge-
wondraakte. De Let zat vast in ver-
band met overtreding van de Wet
Wapens en Munitie. Hij zou worden
uitgeleverd aan België. Een inten-
sieve speurtocht van de politie le-
verde niets op. De Let wist zich in
de binnenstad uit de voeten te ma-
ken waar veel publiek op de been
was vanwege de Christoffelfeesten.

Rebel-bolwerk
Bihac ingenomen

ZAGREB - Het Bosnische rege-
ringsleger heeft gisteren de plaats
Velika Kladusa, het laatste bastion
van de opstandige moslimleider Fi-
kret Abdic in de enclave Bihac in
Noordwest-Bosnië, veroverd. Abdic
zou naar de Servische enclave Kra-
jinain Kroatië zyn gevlucht.
De val van de 'republiek' Bihac
heeft een grote vluchtelingen-
stroom naar het noorden ontketend.
Duizenden inwoners en soldaten
namen de wijkvoor het vijfde leger-
korps en vluchtten naar de door de
VN gecontroleerde gebieden in
Kroatië.
Abdic verklaarde 'zyn' regio rond
de stad Bihac vorig jaarzelfstandig.
Hrj trotseerde hiermee de macht
van de Bosnische president Izetbe-
govic, die niet kon reageren omdat
die zijn handen op dat moment te
vol had aan de verdediging van Sa-
rajevo tegen de Serviërs. Zo gauw
de situatie rond de hoofdstad het
toeliet maakte de president echter
het vyfde legerkorps vrij om Abdic
af te straffen.

Zie verder pagina 5

" Historische stoet trekt
duizenden bezoekers
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Orgelduo Jean Wolfs en Hans Leenders in St.Servaasbasiliek

L'Europe & I'Orgue-concert
met vierhandige orgelmuziek

DOOR PETER P. GRAVEN

Quatre-mains. Muziek voor
vier handen. Een begrip dat
aan de piano ofconcertvleugel
gekoppeld is. Het orgel ligt in
dit verband niet zo voor de
hand. Toch bestaan er orgel-
-omposities 'zu vier Handen'
_f zelfs 'pour quatre pieds'.
Morgenavond spelen Jean
Wolfs en Hans Leenders vier-
handige en viervoetige muziek
Dp het enkele jaren geleden
gerestaureerde orgel van de
Maastrichtse St.-Servaasbasi-
liek, in het kader van het lo-
pende orgelfestival I'Europe &
['Orgue.

[n de tijd dat huismuziek in het ge-
unsleven nog een belangrijke
.laats innam en de term geluidsdra-
gers nog niet bestond, was muziek
/oor piano quatre-mains heel ge-
■voon. Van vrijwel alle bekende en
ninder bekende werken uit de sym-
fonische muziekliteratuur, zelfs van
le meeste opera's en operettes, heb-
>en muziekuitgevers velerlei vier-
landige bewerkingen voor piano
«r lering ende vermaak in omloop
gebracht, naast legio originele com-
.osities in diverse moeilijkheids-
graden, veelal ten dienste van het
Diano-onderwijs. De stapel vierhan-
lige orgelmuziek is aanzienlijk
ninder hoog.

,By een pianoduo zit elk van de
jpelersrecht voor drie oktaven van
iet toetsenbord, met één oktaaf als
overloop' er tussenin," legt Hans
-eenders uit. „Twee organisten zit-
en dicht byeen en hebben ook nog
net een pedaal te maken. Tevens
al in veel orgels bij vierhandig ac-
:oordspel de windvoorziening te-
kortschieten. Toch zijn er de voor-
jye 150 jaar componisten geweest,
lic parallel aan de ontwikkeling
ran de vierhandige pianomuziek

ongekende mogelijkheden zagen in
het vierhandig orgelsbel, met be-
trekking tot de dynamische expan-
sie en tessituur. Wij spelen daarom
uitsluitend originele werken voor
orgel quatre-mains, ontstaan tussen
1840 en 1992. In tegenstelling tot
ons Séverin-orgel van de Onze Lie-
ve Vrouwebasiliek is het deels her-
bouwde, deels herstelde orgel van
de Sint Servaasbasiliek voor deze
ongemeen expressieve romantische
muziek uiterst geschikt."

Hans Leenders, tweede organist
van de O.L.Vrouwebasiliek, stu-
deerde orgel aan de conservatoria
van Maastricht en Utrecht. Hij was
onlangs laureaat van de Internatio-
nale Orgeldagen Rijnstreek. Jean
Wolfs is cantor/organist van dezelf-
de kerk. Hij is initiatiefnemer van
de Maastrichtse orgelconcerten en
de motor achter het festival I'Euro-
pe & I'Orgue. Jean Wolfs concer-
teerde in junien juli jongstleden in
Denemarken en bespeelt binnen-

kort de orgels van de grote kerken
in achtereenvolgens Gent, Ham-
burg en Antwerpen.

" Hans Leenders (links) en Jean Wolfs aan het Servaasorgel. Foto: frits widdershoven

Apart
Het programma dat het orgelduo
uitvoert, kent twee aparte helften.
Het eerste gedeelte bevat vier wer-
ken, geschreven in de romantische
Duits/Oostenrij kse orgeltraditie.
Daarna wisselen beide organisten

van plaats en spelen vier composi-
ties uit anderhalve eeuw Franse
orgelschool.

Een bijzonder interessant werk is
de Sonate in d für Orgel zu vier
Handen van de Dresdenaar Gustav
Merkel. Die verwierf met dit grote
werk in Liszt-stijl in 1858 de Prijs
van de Deutsche Tonhalle. Van de
organist/componist Adolphe Hesse,
met wiens Fantaisie für dieOrgel zu
vier Handen het concert geopend
wordt, loopt een directe muzikale
lijn naar de blinde orgelvirtuoos Jo-
sef Labor, die onder meer Arnold
Schönberg als leerling heeft gehad.
Het brede colorietspectrum van de
orgelregisters zal in Labors Orgel-
Fantasie für zwei Spieier onmiddel-
lijk opvallen. Een tweede lijn loopt
van Hesse naar Peter Kiesewetter,
die in 1991 Eco per organo a 4 mani
componeerde, waarin extreme klan-
kencombinaties worden voorge-
schreven. 'Ein möglichst irreales
Klangbild' vermeldt Kiesewetters
voorwoord.

Carillon
Dereeks Franse orgelwerken wordt
ingezet met het Bombardo/Carillon
pour quatre pieds van Charles-
Valentin Alkan. Een titel die voor
zichzelfspreekt. De Anamnese pour
orgue a quatre mams et pédale
(1981) van Joseph Reveyron bevat
een in Messiaense sfeer uitgewerkte
gedachtenis met betrekking tot het
lijden en de opstanding van Chris-
tus. Voordat Jean Wolfs en Hans
Leenders met een virtuoze Doublé
Fantaisie uit de jaren vijftig van de
Parij se organist Jean Langlais het
concert besluiten, weerklinkt nog
de Fantaisie sur une Antienne uit
1989, een compositie van Pierre Co-
gen, de vorige organist van de Parij-
se Notre Dame. Zijn opvolger, Oli-
vier Latry, bespeelde vorige week
dinsdag het Servaasorgel, eveneens
in het kader van I'Europe & I'Or-
gue.
Het concert morgenavond begint
overigens om 20.00 uur.

recept
Mueslikoekjes
200 gram muesli, 200 gram volkorenmeel, 2 theele-
pels bakpoeder, 150 gram zachte boter, 3 eetlepels
kwark, 75-100 gram rietsuiker.

Verwarm de oven voor op 175°C(gasstand 2-3), he-
teluchtoven ca. 150-160 °C.
Doe de muesli samen met het volkorenmeel in een
kom en strooi er de theelepels bakpoeder over.
Meng alles dooreen en verdeel dan de boter in
stukken, de kwark en de suiker erover.
Meng alles door elkaar tot een soepele deegbal.

Lijkt de deegbal te droog, voeg dan eventueel nog
een klein beetje kwark toe.

Heb je het gevoel dat de deegbal wat te slap isvoeg
dan nog een beetje volkorenmeel toe. Draai hier-
van balletjes zo groot als een stuiter en leg deze op
een met boter ingevette bakplaat.
Doop een vork in een glas met water en druk hier-
mee de balletjes een beetje plat. Doop de vork tus-
sentijds telkens in het water.
Bak de koekjes in het midden van deoven in 12-14
minuten gaar.
Neem ze met een pannekoeksmes van de bakplaat
en laat ze op een rooster afkoelen.

Oud-Nederlandse
liederen op

bevrijdingsalbum
Van onze kunstredactie

'Don't Fence Me In', 'Senti-
mental Journey', maar ook
'Eens zal de Betuwe in bloei
weer staan' en 'Piet Hein. Dat
zijn enkele van de nummers op
'Het Nationale Bevrijdingsal-
bum', dat vanaf 12 september
in de winkels ligt. Het album,
samengesteld door NCRV-pro-
gammamaker Skip Voogd,
wordt uitgebracht ter gelegen-
heid van de 50-jarige bevrij-
ding van ons land.

Voogd deed voor het album
een greep uit talloze ever-
greens en oud-Nederlandse lie-
deren. Deze zijn, voorzien van
nieuwe arrangementen, op-

hetnieuwe opgenomen met n
Nijmeegs Mannenkoor en?
Concert Band Wilhelmina Gl*
nerbrug. Met het beluistert
van dit album doorkruist rn«
diverse stemmingen, zo belo?
platenmaatschappij EMI. *riërend van de werken
Valerius en liederen als 'MW*;
Nederland', de beroemde f
lodieën uit 'Soldaat van Ora^
je' en 'The Longest Day', ev«'
greens uit het songbook van
geallieerden tot aan het Wil»e
mus als finale.

'Het Nationale Bevrijdings^
bum' wordt tijdens de Libej.
tion Music Show op 18 septe^
ber in het Nijmeegse Goffe^stadion officieel overhandig
aan de Soldaat van Ora^).
Erik HazelhoffRoelfzema. 0&
andere prominenten, on0
wie prins Bernhard en J°r
Voorhoeve, de nieuwe minisl
van defensie, zijn hierbij aa
wezig.

puzzel van de dag
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Welk winwoord komt er in het balkje?

HORIZONTAAL: 1 maairest; 6 pronknaald; 12 sprakeloos; 13 hand-
weefwerk; 14vr. munt; 16 insekt; 18hetzelfde; 19 dubbel; 20 drank;
22zwaai; 24rekenopgave; 25 vlotgras; 27kweek; 28pas; 29 nobele;
31 pausennaam; 32voorliefde; 33betaalmiddel; 35bladader; 36 het-
zelfde; 37 land in Afrika; 39 hemellichaam; 41 punt; 44oppakken; 46
huisdier; 48kleurling; 50 omroep; 51 zwelling; 53rustteken; 54keu-
rig; 55 onbeschaamd; 57 bijz. school; 58 deoudere; 59schoenpunt;
60 plan; 62maanstand; 63halfaap; 64 hoekpilaar; 66tweedewissel;
67 praatjesmaker.

VERTIKAAL: 1 aaien; 2rund; 3 postbedrijf; 4 huisdier; 5 larve; 7was-
bekken; 8 knaagdier; 9 jong dier; 10 hetzelfde; 11 afnemen; 15 ge"
dienstige; 17 jak; 18sneeuwhut; 19bijb. fig.; 21 grondsoort; 23fami-
lielid; 24 gum; 26 dichtdoen; 28 ernstig; 30 oculeren; 32 weefsel; 34
voorz.; 35drinkgerei; 38koningsdochter; 39verlichting; 40 vertraagd;
42 nadruk; 43 zielepoot; 45 emmer, 46 karwei; 47 weerbarstig; 49
telw.; 51 vrouw; 52 opsporingsmiddel; 55 Eur. hoofdstad; 56 riv. in
Rusl.: 59 uitroep; 61 kunstwerk: 63 loco citato: 65 water in Friesl.

oplossing puzzels zaterdag

OPLOSSING E 605
HORIZONTAAL: 1 glazuur; 6 boen-
den 12 fair; 14 beer; 15 al; 17 te; 18
sap; 20 SO; 21 MP; 22 sar; 24 rond-
uit; 27 kil; 28 Amor; 30 haard; 31 klei;
32 AP; 33 ib; 35 are; 36RR; 37 re; 38
ivoor; 40 email; 43 meier; 44 etter; 46
peter; 48 gneis; 50 PS; 52 re; 53 aar;
55 le; 56 do; 57 inka; 59 adder; 61
krom; 63 lok; 64 dreinen; 66 kei; 67
OT; 68 VU; 69 Nes; 70 Aa; 72 kn.; 73
tors; 75 wand; 77 gelofte; 78 remedie.

VERTIKAAL: 1 glasaal; 2 af; 3 zat; 4
uien 5 Ur, 7 Ob; 8 eest; 9 nco; 10 dr;
11 repliek; 13 radar; 16 lamp; 18
snaan 19 puree; 21 mier; 23 r.0.; 25
oh; 26 id; 27 kl; 29 Rivièra; 31 kritiek;
34 boete; 36 ratel; 38 iep; 39 ore; 41
men; 42 les; 45 epiloog; 47 raden; 48
grens; 49 dominee; 51 snot; 54adieu;
56 doek; 58 kk; 59 an 60 re; 62 RK;

64 durf; 65 naam; 68 VOO; 71 #*'
73 TL; 74 St; 75 we; 76 d.d.

Winwoord: VUURWERKFABRIEK
OPLOSSING CRYPT H 8

Nogmaals
ten onder

" De dramatische
ondergang van het

'onzinkbare'schip de
Titanic inspireerde het

Duitse gezelschap Theater
Titanick tot het

gelijknamige stuk. In de
nacht van 14 op 15 april

van het jaar 1912 liep dit
grootste en nieuwste wonder
van techniek op een ijsberg

in deNoordatlantische
oceaan en verging met man
en muis. Afgelopen vrijdag

was de voorstelling, een
allegorie op apocalyptische

einde van dewereld, in
Heerlen te zien bij destart
van Cultura Nova. Bijna
600 bezoekers zagen in de

stromende regen hoe het
passagiersschip nogmaals

ten onder ging. Ditmaal met
behulp van 40.000 liter

Heerlens water. Zaterdag
kwamen 700 toeschouwers
naar het Schouwburgplein
om getuige te zijn van het

spektakel vol water-en
vuureffecten, live-muziek en

indrukwekkende beelden.
Foto: DRIES LINSSEN
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Toegezegde corridors tussen Jericho en Gaza worden uitgesteld

Handvest PLO inzet
ruzie Arafat en Israël
~- __^onze redactie buitenland "

SmU?ALEM - De PLO er"IsraL » bestaansrecht van
het veen als deJoodse staat
lvi.recht aanvaarden dat de
afha iJnen hebben op een on-
tvankelijke staat. Dat heeft
PT n naaste medewerker van
ze_rt rlder Arafat gisteren ge-
«Ün\ aël wil dat de PLO4 "andvest herziet waarin
feCMrganisatie het bestaans-
kerlt Van de J°odse staat ont"

e_ Phaildvest is niet te amenderen
v^ p „ Israël het bestaan erkent
Jer_._,n Palestijnse staat met Oost-
Abu M-m als hoofdstad," aldus
de m.„ van Arafats Fatah-factie,
Zatern ° e binnen de PLO. Dit was
den.s gnacht in Tunis besloten tij-
fat en " lnformeel overleg van Ara-

MZIJn medewerkers, onder wie
den lzar' Arafat stelde de omstre-
toen T,assages al °P 9 september,
se J£rael en de plO tot wederzijd-
Werkin mng overSingen. buiten

3prsfns Abu Nizar kan er'geen
van h 6 S*n van een bijeenkomst

Palestynse Nationale Raad
*°alsl °m hethandvest te wijzigen,
dcci _sraël wenst, zolang een groot
Op dp

an de Palestijnse bevolking
°n.dpr Westelijke Jordaanover nog
„Eesf Israëlische bezetting leeft.
Pen . " Roeten de Israëhsche troe-
van_p° terugtrekken en laten ver-
eent*1 d°or Palestijnse politie-
verkifn' vervolëens zouden er
de p^RlB6ll Plaatsvinden. Dan kan
t>Ui_f_ N« bijeenkomen om zich te
r°e_p OVer het handvesten het uit-
'estiit Van een onafhankelijke Pa-HrXSe staat."
Sen Tntens het vredesakkoord tus-
ftiei iqq! 1 en de PLO vah er pas in
Van dlr?' ,twee Jaar na de instelling
*a en t

a hnse autonomie in Ga-
k Dr»t "^J10' over een eigen staat
Jehizai ' Palestijnen zien Oost-hoofd^lem als de toekomstige
ïsraël 5 Voor hun staat- maarvoor»s dit niet bespreekbaar.

Corridors
Sraëlee«s ov

n ne PLO zijn het evenmin
ioftda_

Cr voorgenomen opening
dors t, van vier beschermde corri-
cho tv?sen de Gaza-strook en Jeri-Paaid_^..°Penstelling is voor onhe-
il et. u-,,ltgesteld wegens 'gere-

-0 'n tussen ons en deva!uen
' een woordvoer-

öe sr:n het Israëlische leger.
Ven 'aal beveiligde wegverbin-
-BeÜ_keÜ_k m.oeten het Palesüjnen mo-
Gazastr ai n tussen Jericho en de
bied __ over ïsraëlisch grondge-
Sche raHrei2en- Voigens de Israëli-
lÜlUj^.wil Israël niet dat Pales-
d,"a-en ieagenten nun wapenspalestji m e doorgangen, maar een
Vajige Poiihecommandant zei
ten Problemen hierover te we-

*Sraëlin £' en de PLO houden vandaag
lir>gsrn j

hun laatste onderhande-
e voor uitbreiding van de

toever Iïfr
e autonomie op de Wes-

**e*ir_iti r oensdag moeten zij een
de ts

et akkoord sluiten waarbij
v°e„HKaeilsche regering haar he-
erwijs °p het eebied van on-s°ci_li gez°ndheidszorg, toerisme,
titig a Zaken, begroting en belas-
raagtn Palestijnse gezag over-

Qe pa ieen üa:esthnse politie heeft gisteren
d .lSangsverbod ingesteld na ge-

de Gal0166 betogingen in Rafah in
den a"Strook. Agenten verwond-
end t mensen, onder wie eeneen L nZÜ het vuur openden op
de ee.ctnigte demonstranten. Het is
dio mf keer sinds het gebied me-
eles»?\ aut°nomie verkreeg dat de
fian. s, n?e autoriteiten een uit-
De gSVerbod instellen.
doode!°gers Protesteerden tegen de
e©n 17 an. een van hun clanleden,
"cm inJa5lge Jongen. Politie schoot
?otldap a nacht van zaterdag op
Je Weit °,od toen h. by een contro-
lefarm- z^n PaPieren te tonen,

J?* van de jongenen een an-
cen *„ clanvan Rafah hebben in
ve_ant mmuniqué opgeroepen de
rnoOMWoo0MWoordelijke agent te ver-

-1 Pal ■"
de tekst vergelijken zij

sche biestiJnse gezag met de Israëli-van d ẑetters en eisen zij invoering
de w * sharia (islamitische wet) en

gg .Van °og om oog, tand om

Niet welkom

Zaire stelt grens weer
open voor vluchtelingen

Van onze redactie buitenland

BUKAVU - Een van de grensover-
gangen tussen Rwanda en Zaire bij
de Zairese stad Bukavu is gister-
middag omstreeks halfdrie weer
opengesteld voor de Rwandese
vluchtelingen. De Tunesiër Kamel
Morjian, binnen het Hoge Commis-
sariaat van de Vluchtelingen van de
Verenigde Naties (UNHCR) verant-
woordelijk voor Afrika, deelde mee
dat de Zairese autoriteiten 'na on-
derhandelingen op het hoogste ni-
veau' instemden met deheropening
van de grens.
Zon 15.000 Hutu's op de vlucht
voor het Tutsi-bewind in Rwanda
bestormden gistermorgen de grens-
overgang bij Bukavu. Zy werden
door debewakers met schoten in de
lucht teruggestuurd. De Hutu's zijn
bang voor wraakacties van het door
Tutsi's gedomineerde Rwandees
Patriottisch Front (RPF).

De Zairese autoriteiten sloten vrij-
dag de grens bij Bukavu om een
'Goma-achtige situatie' in de kam-
pen rond de plaats te voorkomen.
Bij het noordelijke Goma bivakke-
ren 800.000 Rwandese vluchtelin-
gen onder de meest armzalige om-
standigheden. Zij worden geteis--
terd door cholera en dysenterie.

Tot zaterdagmiddag lieten de grens-
bewakers de .vluchtelingen richting
Zaire nog ongemoeid passeren,
daarna ging de grens werkelyk
dicht.
De laatste Franse soldaten verlieten

gistermiddag Rwanda. Nagewuifd
door omstanders trokken 150 legio-
nairs de grens met Zaire over. Daar-
mee kwam een einde aan de Opera-
tie Turquoise waarmee Frankrijk
twee maanden geleden in Rwanda
ingreep.
Tijdens een korte plechtigheid
droeg de Franse commandant, lui-
tenant-kolonel Jacques Hogard op
het vliegveld van Kamembe, het ge-
zag over de door de Fransen inge-
stelde veiligheidzone in Zuidwest-
Rwanda over aan 800 Ethiopische
VN-soldaten, die deel uitmaken van
een groterAfrikaans contingentvan

2200 VN-soldaten. De Ethiopiërs
zullen nu de veiligheid van Hutu-
vluchtelingen binnen de zone moe-
ten garanderen, maar de Hutu's
hebben daar geen vertrouwen in.

In Bukavu zitten de kampen inmid-
dels ook overvol. Zon 80.000 Hutu's
zijn in het centrum van de stad op
straat neergestreken. Een woord-
voerder van de UNHCR verklaarde
dat de vluchtelingen de stad ver-
woesten en op grote schaal bomen
omhakken, zoals dat ook in Goma
gebeurt. Zware regens en lage tem-
peraturen tijdens de nacht verslech-
teren de levensomstandigheden van
de ontheemden.
De massale toevloedvan vluchtelin-
gen in Bukavu heeft hier tot span-
ningen bij de lokale bevolking ge-
leid. Stenengooiende Zairezen
verhinderden dat Artsen zonder
Grenzen een noodhospitaal opzette
voor de behandeling van cholera-
en dysenteriepatiënten.

" Een Zairese soldaat verspert Rwandese vluchtelingen de doorgang over de brug naar Zaire. Foto: reuter

Pokerspel
Restte het pokerspel rond de verde-
ling van de kabinetsposten. „We
hebben alles gekregen wat we wil-
den. Maar hoe bizar waren de laat-
ste dagen! Het blijft een ondoor-
grondelijk spel met zijn eigen
wetten," zei de D66-leider van wie
bekend was dat hij zo graag minis-
ter van Buitenlandse Zaken wilde
worden. In de Spiegelzaal, waar
Van Mierlo zich na de uitputtings-
slag zichtbaar ontspannen voelde,
deed hij meteen wat aan mythevor-
ming. „Met verve heb ik verscheide-
ne keren mijn portefeuille op tafel
gelegd zonder dat ik 'm al had. Maar
niemand nam hem op!"

Drie keer zou hij in de onderhande-
lingen ook Justitie, Economische
zaken en Volksgezondheid kwijtge-

raakt zijn, 'en kreeg ik ze ook weer
terug. Het moeilijkst was de dag
dat hij zat te onderhandelen terwijl
hem net twee troeven uit handen
waren geslagen: deeigen kandidaat
voor Economische. Zaken had 'nee'
gezegd en de D66-fractie weigerde
Gerrit Jan Wolffensperger af te
staan aan Justitie. Van Mierlo:
„Toen ben ik gaan bellen met Win-
nie Sorgdrager die op vakantie was
in Frankrijk. Ik vroeg of ze belang-
stelling had voor Justitie, en ze zou
er over nadenken. Na zes uur belde
ik terug. Ik zeg: Justitie heb ik nog
steeds, moet ik doorvechten? Tja,
zei Winnie dan, dat zou ik maar
doen. En dan dook ze weer het
zwembad in."

De verzamelde leden smulden van
Van Mierlo's verslag, applaudisseer-
den hard voor de nieuwe ministers,
onder wie Winnie, die op het po-
dium werden gehesen. Beleefd
werd nog een vraag aangehoord van
de Jonge Democraten waarom de
jongeren - die toch in ruime mate
D66 hadden gestemd - er zo bekaaid
afkomen in het regeerakkoord,
voordat het partijfeestje werdvoort-
gezet in een nabijgelegen etablisse-
ment.

binnen/buit6eland
Gambia weert seksbeluste vrouwen

Van onze redactie buitenland

ANJTJL - Het nieuwe staatshoofd van
de 29-jarige luitenant Yahya Jam-

l en; wil het sekstoerisme naar zijn land aan"anden leggen. Hij zal niet langer toestaan
do ,vF oUwen z«n iand aandoen met als enige°et het zoeken van een avontuurtje met een

jongeman. Veel van de 130.000aKantiegangers die Gambia jaarlijks bezoe-
l ft^vn Europese vrouwen van middelbare

Wat Bangkok is voor de heren, is
yambia voor de dames.
arnrneh, die vier weken geledenvia een mi-"«ire coup aan de macht kwam wil hier een

einde aan maken. „Wrj zijn Afrikanen en
hebben onze eigen morele waarden. Elke
handel die op seks berust, is immoreel, dus
kunnen we niet tolereren dat een bepaalde
groep toeristen alleen voor het hebben van
seks hiernaartoe komt, zeker niet nu we we-
ten wat de gevolgen van seks kunnen zyn,"
aldus de luitenant. Hij zei de bevolking te
willen onderwijzen over de gevaren van aids.
Drugs en prostitutie noemde hrj wezens-
vreemd aan de inwoners van Afrika.

Het jonge staatshoofd is een overtuigd mos-
lim. Op 22 juli zette hij president Dawda
Jawara af wegens-corruptie. Hij schortte de
grondwet op en maakte het mogelijk om

mensen zonder vorm van proces vast te zet-
ten. Twee weken geleden beloofde hij dat het
leger zich binnen 45 dagen weer in de kazer-
nes terugtrekt. „We willen de macht (zo spoe-
dig mogelijk) overdragen aan een gekozen
regering. Wrj zijn soldaten zonder enigepoli-
tieke ambitie."
Tot aan de verkiezingen, waarvoor nog geen
datum is geprikt, zijn alle politieke activitei-
ten in Gambia verboden. Vrydag werden
nog twee leiders van een linkse politieke par-
ty wegens het verkopen van hun partyblad
aangehouden. In totaal zitten er twee politici
en 30 politieofficieren en militairen vast, al-
dus Jammeh. Tien oud-ministers staan on-
der huisarrest.

D66 viert haar paarse succes
Van onze parlementaire redactie

AMSTERDAM - Wel vijfhonderd
gelovigen in 'paars' waren zaterdag
tussen het weekeindse boodschap-
pen doen naar Amsterdam getogen
om samen te genieten van een
hoogtepunt in 28 jaar D66-geschie-
denis. Hun partij nu eindelijk écht
in het centrum van de macht, zon-
der de angst doodgedrukt te wor-
den door de confessionelen (zoals
destijds nog in het kabinet Van
Agt).

Vijfhonderd leden met gezichten op
feestelijk, in een knisperend, ver-
wachtingsvol, ambitieus en opti-
mistisch samenzijn. De formatie
was op het kantje, paars enkele we-
ken terug nog ver buiten bereik,
maar nu met nog twee nachtjes sla-
pen zou de gedroomde politieke
samenstelling op het bordes, bij de
koningin staan. In de statige Spie-
gelzaal van het Concertgebouw
kwamen de leden alvast hetD66-ge-
halte van het nieuwe kabinet proe-
ven.
De nieuwe en soms nog zo onbe-
kende 'eigen' bewindslieden waren
er, de nieuwe fractieleider Wolffens-

perger, en uiteraard Hans van Mier-
lo, grenzeloos populair in eigen
kring, het magnetisch middelpunt
van de partij.

Van Mierlo ging er eens goed voor
staan en beperkte zich niet tot enke-
le applaus oogstende kwinkslagen.
Er kwam een lange analyse van de
politieke worsteling die uiteindelijk
'paars' opleverde. Maak ons zo
groot dat we onmisbaar zijn voor
een nieuw kabinet, had hij dekiezer
eerder dit jaar gevraagd. Dat deed
de kiezer, maar daarmee was de op-
gave pas echt gesteld: hoe de PvdA
en VVD te verleiden tot de vorming
van een paars kabinet?

Dat bleek vooral politiek-psycholo-
gisch zon probleem, vertelde VanMierlo, dat hij zelf ook byna op het
punt was aangeland het paarse per-
spectief maar te laten schieten. „Erwerd grote druk op ons uitgeoefend
om dan maar in een ander kabinet
te gaan zitten. Maar ik heb altijd ge-
vonden dat een centrum-linkse coa-
litie ongeloofwaardig zou zijn en
centrum-rechts ongewenst. Paars
bleef de meest logische uitkomst."
Paars werd het, en daarmee haalde
D66 haar grootste succes binnen.

Maar op zoiets kun je niet blijven
teren en Van Mierlo wees dan ook
op enkele elementen van het regee-
rakkoord, waar D66 volgens hem
tevreden mee kan zijn: halfjaar uit-
stel van de Betuwelijn, een aanzet
tot de energieheffing, en een evalua-
tie van de WAO over twee jaar.

Gmelich Meijling wacht
taaie klus op Defensie

Van onze parlementaire redactie

DEN HAAG - De nieuwe staatsse-
cretaris van Defensie, Gmelich
Meijling, geniet in politiek Den
Haag meer bekendheid als eerste
burger van marinestad Den Helder
dan als oud vice-voorzitter van de
WD. In die laatste functie, die hy
onlangs in het kielzog van partij-
voorzitter Dian van Leeuwen neer-
legde, heeft hij geen blijvende in-
druk gemaakt. De hekkesluitervan
het nieuwe kabinet maakt vanmor-
gen om kwart voor negen zijn op-
wachting bij formateur Kok.

De nieuwe staatssecretaris wacht
een taaie klus in Den Haag. Zeker
nu hij het hele personeelsbeleid, de
begeleiding van deherstructurering
van de krijgsmacht en de bedrijfs-
voering onder zyn hoede krijgt. Al-
leen daarom al wordt Gmelich Mey-
ling door defensiespecialisten
bepaald niet gezienals tweedekeus,
nadat europarlementariër Gys de
Vries eerder voor de eer en de veel
zwaarder geworden portefeuille had
bedankt.
De burgemeester van Den Helder,
oud-burgemeester van Castricum,
ex-marine-officier en arbeids- en or-

ganisatiepsycholoog van huis uit,
wordt in Den Haag gekenschetst als
een uiterst nauwkeurig werkend
man. Bestreden wordt dat hij een
stijve, moeilijk benaderbare man is.
WD-Kamerlid Sari Heemskerck
Pillis-Duvekot: „Hij is juist heel to-
lerant. Hij verstaat de kunst om te
luisteren, te wikken en te wegen."
Het Purmerendse Kamerlid Henk
Vos, die Gmelich Meyling ook als
president-commissaris van het ver-
voerbedrijf de NZH kent: „Hij is
een levensgenieter. Hy heeft een
groot relativeringsvermogen. Maar
ik zou hem willen aanraden om, nu
hij de leidingkrijgt over een organi-
satie die flink in beweging is, vooral
beslissingen te nemen. Als hij met
iedereen vrede wil houden, heeft hij
aan het eind van de rit gegaran-
deerd met iedereenruzie."

Gmelich Meijling was vorig jaareen
van de ondertekenaarsvan de over-
eenkomst met de rijksoverheid
waarin diezich verplicht inspannin-
gen te leveren om de enorme terug-
slag voor de marinestad als gevolg
van de bezuinigingen op Defensie
enigszins te verlichten. Als staatsse-
cretaris heeft Gmelich Meijling het
nu grotendeels zelf in de hand wat
er van al die papieren beloftes te-
rechtkomt.

" F. Gmelich Meijling

Veerboot vergaat
in Bangladesh

DHAKA - Meer dan driehonderd
mensen zijn zaterdag omgekomen
by een ramp met een veerboot in
Bangladesh. Volgens een van de
naar schatting 60 overlevenden ver-
voerde de boot zeker 400 passagiers,
twee keer zoveel als was toegestaan.
Een overvolle veerboot zonk in een
draaikolk in de rivier Meghna bij
Chandpur, 100 kilometer van de
hoofdstad Dhaka.
De politievan Chandpur deeldeeer-
der op zaterdag mee dat 45 opvaren-
den gered konden worden. Het
aantal passagiers moest meer dan
250 zijn, volgens de politiefunctio-
naris Akhbar Ali

Spaanse douane
pakt Nederlanders

met ton cocaïne
MADRID - De Spaanse douane
heeft voor de kust van Galicië een
schip met aan boord een ton cocaï-
ne aangehouden, zo maakte de
dienst gisteren bekend. Twintig
mensen zijn gearresteerd, onderwie
drie Nederlanders. Het is de groot-
ste drugsvangst dit jaar in Spanje.
Een patrouilleboot van de Spaanse
douane onderschepte De Zwanet,
die op de Nederlandse Antillen ge-
registreerd staat, in de internationa-
le wateren voor de noordwestelijke
provincie Galicië. De bemanning
trachtte de agenten met geweer-
schoten te verjagen en gooide snel
300 kilo cocaïne overboord. Agen-
ten visten die later echter op.
De douane sleepte de boot naar de
Spaanse havenstad Vigo. Onder de
bemanningsleden zijn drie Neder-
landers, zes Spargaarden, een Co-
lombiaan en driePolen. In verband
met deze vangst zyn nog eens vier
verdachten in Galicië aangehouden
en drie in Baskenland.
Volgens de eerste berichten kwam
De Zwanet uit Suriname en zijn de
drugs ten noorden van Brazilië in
volle zee aan boord geladen. De
douane vermoedt dat de drugs be-
stemd waren voor Oost-Europa.

punt uit
Pauling

De Amerikaanse chemicus Li-
nus Pauling, de enige die twee-
maal de Nobelprijs heeft ge-
wonnen, is vrijdag in zijn
woonplaats Big Sur in Califor-
nië op 93-jarige leeftijd overle-
den. Het Linus Pauling Insti-
tuut voor wetenschap en
medicynen in Palo Alto maak-
te bekend dat hij aan prostaat-
kanker leed. Dit instituut werd
in 1973 door de laurelaat opge-
richt voor onderzoek naar het
gebruik van vitamine C tegen
nagenoeg alle ziekten. Pauling
won in 1954 de Nobelprijs voor
scheikunde voor zijn onder-
zoek in de bimoleculaire che-
mie en studie naar proteïnen en
antilichamen. Na de ontwikker
üng van deatoombom werd hy
eind jaren vijftig een militant
pacifist. Voor zijn pacifistische
inspanningen kreeg hy in 1962
de Nobelprijs voor de Vrede.

Brand
Een brand in een vakantieboer-
derij in de Belgische grensger
meente Arendonk heeft zater-
dagochtend het leven gekost
aan vijf kinderen uit Belgiè,
Duitsland en Frankrijk. Elf an-
dere kinderen, onder wie een
Nederlands kind, werden uit
de vlammenzee gered.

Treinongeluk
Bij een botsing tussen twee
treinen op het smalspoor-tra-
ject in de Duitse Harz, hebben
gisteren ten minste 31 mensen
verwondingen opgelopen. Ze-
ker tien personen zyn er, onder
andere met zware brandwon-
den, ernstig aan toe, zo deelde,
de politie mee. Het ongeval)
mogelyk door een menselijke
fout veroorzaakt, gebeurde in
de buurt van Wernigerode in de
oostelijke deelstaat Sachsen-
Anhalt. Bij een ander treinon-
geluk zaterdag in Tunesië zijn
zeker twintig mensen omgeko-
men. Ook daar botsten twee
personentreinen op elkaar
waarbij 74 mensen gewond
raakten. De botsing had plaats
in Kalaa-Sghira, ongeveer 150
kilometer ten zuiden van de
hoofdstad Tunis. Een verkeer-
de wissel zou de oorzaak zijn.

IRA
Het verboden lerse Republi-
keinse Leger (IRA) wil binnen,
kort, misschien al volgende
week, een bestand voor onbeïpaalde tijd afkondigen. Dat
meldt de Britse zondagkrant
The Observer. Volgens de
krant zijn alle eenheden van de;
organisatie al op de hoogte ge-
steld, maar is hun opgedragert
met hun huidige activiteiten
door te gaan tot deafkondiging
van het staakt-het-vuren.Dere-
geringen van Groot-Brittannië
en lerland eisen een permanent
staakt-het-vuren. In ruil daar-
voor mag Sinn Fein, de poli-
tieke vleugel van de IRA, deel-
nemen aan het onderhande-
lingsproces over vrede in
Noord-lerland.

Waterscooter
Een 29-jarige Rotterdammer is
gistermiddag dodelijk veronge-'
lukt op de Noordzee ter hoogte
van de Maasvlakte. De mar£
voer met een waterscooter toer.
een hoge golf hem over het
stuur slingerde. Hij kwam in!
het water terecht en sloeg me.
zijn hoofd tegen de jetski.

(ADVERTENTIE)
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l Karl Zupancic
Elly Zupancic-Mraz

Op 24 augustus is het 50 jaar geleden
dat onze ouders en grootouders elkaar
het ja-woord gaven.
Op 27 augustus vieren wij samen met
onze ouders en grootouders het 50-ja-
rig huwelijksfeest.
De h. mis uit dankbaarheid zal om
16.00 uur plaatsvinden in de H. Pancra-

■ tiuskerk te Heerlen (in de kribbe onder
het altaar).

* Dagadres:
| Parochiehuis, Mesdagstraat te Meezenbroek. Receptie van 19.00-20.00 uur.

Hun dankbare
kinderen en kleinkinderen

I Heerlen, augustus 1994
| Joh. Vermeerstraat 7, 6415 TR
l_ __. — __ — —

In de vrede van onze verrezen Heer Jezus Chris-
tus is - voorzien van het sacrament der zieken
en meermalen gesterkt door het viaticum - op
79-jarige leeftyd overleden onze broer, zwager,
oom en neef, de zeereerwaarde heer

Peter Leonard (Pierre)
Niessen

priester van het bisdomRoermond

Roosteren: Jan Niessen t
Toos Niessen-Klinkers

Bunde: Frans Niessen
Miep Niessen-Feron

Ohé en Laak: Emile Niessen t
Mia Niessen-Sangers

Susteren: Leo Niessen
Lena Niessen-v.d. Riet

Valkenburg: Maria Cörvers-Niessen
Theo Cörvers t

Roosteren: Sjra Niessen
Toos Niessen-Hölsgens

Nieuwstadt: Jo Niessent
Corry Niessen-Bex
Neven en nichten

Sittard, 19 augustus 1994
Corr.adres: 6241 EM Bunde
Pr. Bernhardlaan 32
De plechtige geconcelebreerde uitvaartdienst
zal worden gehouden op donderdag 25 augustus
om 11.00 uur in de dekenalekerk van de H. Pe-
trus te Sittard, waarna de begrafenis zal plaats-
vinden op het r.k. kerkhof te Roosteren.
Bijeenkomst in de kerk, geen condoleren.
De avondmis van woensdag 24 augustus om
19.00 uur, voorafgegaan door het rozenkransge-
bed in voornoemde kerk om 18.40 uur, wordt
mede voor zijn zielerust opgedragen.
Onze dierbare overledene is opgebaard in het
Maaslandmortuarium Wauben, Heinseweg te
Sittard, alwaar gelegenheid tot bezoek dagelijks
van 17.30 tot 18.15 uur.
Zy die geen kennisgeving mochten ontvangen,
gelieven deze annonce als zodanig te beschou-
wen.

De parochiegeestelijkheid en het kerkbestuur
van de parochie van de H. Petrus en H. Michaël
te Sittard vervullen hierbij de droeve plicht me-
dedelingte doen van het overlijden van de zeer-
eerwaarde heer

Peter Leonard (Pierre)
Niessen

priester van het bisdom Roermond

die na zyn pastoraat in de Sint Salvius-parochie
te Limbricht van 1977-1980 assistent was aan
onze parochie. Vanaf 1980 is hij als emeritus -voor zover zynkrachten het maar enigszins toe-
beten - zich blijven inzetten voor het pastoraal
werk in onze parochie. Wij zijn hem grote dank
verschuldigd en zullen hem in onze gebeden
büjven gedenken opdat hij mogerusten in vre-
de en ons allervoorspreker bij God moge zijn.

Namens allen,
B. Janssen,
pastoor-deken

t
Verdrietig, maar in het besef dat hem nu rust is
gegeven en dankbaarvoor zijn zorg, hebben wij
afscheid genomen van mijn lieve man, onze bij-
zondere vader, schoonvader en opa

Hendrikus Wilhelmus
Verheijen

echtgenoot van

Truus van Deijnen
Hij overleed op 81-jarige leeftijd, gesterkt door
de h. sacramenten, in het ziekenhuis te Heerlen.

Heerlen: M.H.G. Verheijen-van Deijnen
Kassei: Wim Verheijen en Manuela

Mark
Hoensbroek: Roos enLex Nowak-Verheijen

Viviene en Claus
Miriam en Oliver

Landgraaf: Ans en JosDeckers-Verheijen
Remco
Audrey enBart

Hulsberg: Joséen Hub Vankan-Verheijen
Maurice
Solange

19 augustus 1994
Mr. Adr. Sassenstraat 15, 6417 XX Heerlen
De uitvaartmis zal gehouden worden op woens-
dag 24 augustus a.s. om 11.00 uur in de paro-
chiekerk van de H. Moeder Anna te Bekker-
veld-Heerlen, waarna om 12.30 uur de crematie
zal plaatsvinden in het crematorium te Imsten-
rade-Heerlen, (autosnelweg Heerlen, afslag de
Beitel).
Gelegenheid tot schriftelijk condoleren in de
kerk.
Avondwake dinsdag 23 augustus a.s. om 18.30
uur in voornoemde kerk.
Papa is opgebaard in het mortuarium van het
De Weverziekenhuis te Heerlen. Gelegenheid
tot afscheidnemen aldaar, dagelijks tussen 16.00
en 17.00 uur.
Zij die geen kennisgeving ontvingen, gelieven
deze advertentie als zodanig te willen beschou-
wen.

7 I
I Enige en algemene kennisgeving

! f
Na een leven vol goedheid, eerlykheid, liefde en
geven is op een familiebijeenkomst plotseling
overleden, in de leeftijd van 70 jaar, onze lieve
zus, schoonzus, tante en nicht

Leen Vrohn
Haar zussen,
broer en familie

| 20 augustus 1994
Hei Grindelweg 53, 6414 BS Heerlen
De uitvaartdienst zal gehouden worden in de
parochiekerk van de H. Gerardus Majella te
Heerlen-Heksenberg op woensdag 24 augustus
a.s. om 10.00 uur, waarna crematie zal plaatsvin-

I den te Heerlen.
Samenkomst in de kerk.

I Er is geen condoleren.
Rozenkransgebed dinsdag om 18.45 uur, waar-
na aansluitend om 19.00 uur de avondmis mede
ter intentie opgedragen zal worden in voor-
noemde kerk.
Leen is opgebaard in het uitvaartcentrum Dela
in Heerlen, Grasbroekerweg 20. Bezoekuur
dinsdag van 18.00 tot 19.00 uur.

I 1
Een beetje sterven
doe je niet ineens
maar af en toe een beetje
en alle beetjes die jestierf
het is vreemd, maar die vergeet je.
Het is je dikwijlszelfontgaan.
Jezegt: Jk ben wat moe",
maar op een keer dan ben je
aan je laatste beetje toe.

Toon Hermans
Vandaag overleed tot ons groot verdriet, nog
voorzien van het h. oliesel, op 81-jarige leeftyd,
mijn dierbare echtgenote, onze lieve moeder,
schoonmoeder en oma

Maria Helena
Hubertina Grouls

echtgenote van

Mathias Herpers
Wij vragen uw gebed voor haar ziel.

Kerkrade: M. Herpers
R. Helders-Herpers
A. Helders
Nicole
Eric en Nicolle
E. Kinkartz-Herpers
H. Kinkartz
Hans en Jolanda

6464 AL Kerkrade, 20 augustus 1994
Zonstraat 310
De plechtige eucharistieviering zal plaatsvinden
opwoensdag 24 augustus a.s. om 10.30 uur in de
parochiekerk van St. Petrus-Maria ten Hemel-
opneming te Kerkrade-Chevremont, gelegen
aan de Nassaustraat.
Daarna leggen wy haar ter ruste op de r.k. be-
graafplaats te Kerkrade-Haanrade.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is
tot schriftelijk condoleren.
De avondwake voor mijn vrouw, onze moeder
en oma wordt gehouden op dinsdag 23 augustus
om 19.00 uur in de H. Hart van Jezuskerk te
Kerkrade-Haanrade.
Afscheidnemen van onze dierbare kan dagelijks
van 18.00 tot 19.30 uur, in de rouwkamer van het
mortuarium Schifferheide van Lindeman Uit-
vaartcentra, Schifferheiderstraat 7 te Kerkrade-
West.
Voor vervoer kerk-begraafplaats v.v. is gezorgd.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen,
geheven deze annonce als zodanig te willen be-
schouwen.

Wegens sterfgeval is onze zaak

Zuivelhandel
H. Kinkartz-Herpers

Kloosterbosstraat 77 teKerkrade
woensdag 24 augustus de gehele dag gesloten

I T
Na een dapper en geduldig gedragen lijden is
toch nog onverwacht van ons heengegaan mijn
lieve vrouw, onze zorgzame moeder, schoon-
moeder, oma, zuster, schoonzuster, tante en
nicht

Lieske Klinckenberg
echtgenote van

Twan van Mil
Zij overleed in de leeftijd van 72 jaar, voorzien
van het h. sacrament der zieken.

Landgraaf: A.Th. van Mil
Landgraaf: Fer van Mil

Ellie van Mil-Oosting
Tim
Rob
Suzanne

Landgraaf: Francois van Mil
Marjan van Mil-Boxma
Björn
Ricky

Heerlen: Will van Mil
Landgraaf: RiaKaus

Jeroen
Roger
FamilieKlinckenberg
Familie van Mil

6372 EK Landgraaf, 20 augustus 1994
Hoofdstraat 76
De plechtige uitvaartdienst zal gehouden wor-
den op woensdag 24 augustus a.s. om 11.00 uur
in de parochiekerk van de H.H. Petrus en Pau-
lus te Schaesberg, gelegen aan de Hoofdstraat.
Op wens van de overledene zal de crematie in
stilte plaatsvinden.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is
tot schriftelijk condoleren.
Rozenkransgebed tot intentie van onze dierbare
overledene dinsdag 23 augustus om 18.40 uur,
aansluitend avondmis in voornoemde parochie-
kerk.
Gelegenheid tot afscheidnemen in de rouwka-
pel van de verpleegkliniek te Heerlen, Henri
Dunantstraat 3, dagelijksvan 14.00 tot 16.00 uur.
Zy die geen kennisgeving mochten ontvangen,
gelieven deze annonce als zodanig te willen be-
schouwen.

Nog één keer hoorde Pap het lied:
,iKóm hei óp aa, hei brent de lamp"—— — en hij ging naar het licht.

Bea
Heden overleed in huiselijke kring myn lieve man,
onze zorgzame vader, schoonvader, opa, broer, zwager
en oom

Hub Zeelen
onderscheiden met de ordevan Sint Silvester
begiftigd met de eremedaille in goud
verbonden aan de ordevan Oranje Nassau
echtgenoot van

Ellie van den Akker
Hij overleed op 69-jarige leeftyd, voorzien van de hei-
lige sacramenten der zieken.

Eygelshoven: Ellie Zeelen-van den Akker
Veldhoven: RiaLevens-Zeelen

Wim Levens
Jeroen, Bonnie, Tim, Bram

Bussurn: René Zeelen
Kerkrade: Bea Fuhren-Zeelen

Michel Fuhren
Mitchell, Nikki

6471 AA Eygelshoven, 19 augustus 1994
Wimmersstraat 39
De plechtige uitvaartdienst zal gehouden worden op
woensdag 24 augustus a.s. om 12.00 uur in de paro-
chiekerk van deH. Joannes deDoper te Eygelshoven,
waarna aansluitend de crematie zal plaatsvinden in
het crematorium te Heerlen, Imstenraderweg 10.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is tot
schriftelijk condoleren.
Avondmis tot intentie van onze dierbare overledene
dinsdag 23 augustus om 19.00 uur in voornoemde pa-
rochiekerk.
De overledene is opgebaard in de rouwkamer van het
mortuarium Schifferheide van Lindeman Uitvaart-
centra, Schifferheiderstraat 7 te Kerkrade-West. Gele-
genheid tot afscheidnemen aldaar, dagelijksvan 18.00
tot 19.30 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, gehe-
ven deze annonce als zodanig te willen beschouwen.

Met droefheid hebben wij kennis genomenvan het overlijden van de
heer

H. Zeelen
Als voorzitter en als lid van het schoolbestuur heeft hy' vele jaren de
Stichting Katholiek Onderwijs Eygelshoven gediend. Met dankbaar-
heid gedenken wij zijn verdiensten voor het onderwijs in Eygelsho-
ven.
Wij wensen zyn vrouw en verdere familie sterkte bij het dragen van
dit verlies.

Stichting Katholiek Onderwijs Eygelshoven

Met droefheid hebben wij kennis genomen van het overlijden van
ons lid

Hub Zeelen
Wij hebben hem gekend als een verenigingsman in hart en nieren
Zijn spontane inbreng zullen wij erg missen.
Wij wensen Ellie en zijn kinderen veel sterkte toe.

Bestuur en leden Tennis Combinatie Laura Eygelshoven

Heden ontvingen wij het droeve bericht van het overlyden van d£
heer

Hub Zeelen
Hub, bedankt voor het vele en goede werk dat jij talloze jaren v°°
onze parochie hebt verricht.
Wij wensen zijn echtgenote, kinderen en kleinkinderen met dit gro^
verlies heel veel sterkte toe voor de komende tijd.

R.k. kerkbestuur H. Joannes de Doper - H. Pastoor van Ars

Getroffen vernamen wij het overlyden van ons
hd

Hub Zeelen
Met bijzondere toewijding heeft hij zich jaren
ingezet voor de Commissie van Bijstand van het
Gemengd Kerkelijk Zangkoor St. Joannes te
Eygelshoven.
Wij blijven hem daarvoor zeer erkentelijk en
wensen zijn familie veel sterkte toe.

Commissie van Bijstand
—«__^—^^^^—b-^^"^— J——— ——^^^^m

Met verslagenheid hebben wij kennis genomen
van het overlyden van de heer.

Hub Zeelen
Zijn persoonlijkeen actieve inzet voor ons koor
als üd van de Commissie van Bijstand zullen
wij altijd in onze herinnering behouden.
Wij verliezen in hem een bijzonder fijne en al-
tijd bereidwillige koorvriend en wensen Ellie,
kinderen en familie van harte veel sterkte toe....... , .Directie, bestuur en leden

Gemengd Kerkelijk Zangkoor
St. JoannesEygelshoven

In droefheid namen wij kennis van het overlij-
den van ons bestuurslid,

tt i r-r iHub Zeelen
Voor zijn bestuurswerkzaamheden en zijn ove-
rige ondersteunende activiteiten zijn wij hem
veel dank verschuldigd.

Bestuur en medewerkers van het
Socio-projekt te Eygelshoven
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Vandaag namen wij afscheid van mijn dierbare
vrouw, onze zorgzame moeder en schoonmoe-
der, oma, overgrootmoeder, zus, schoonzus, tan-
te en nicht

Malschen
Scheepers-Irrmischer

echtgenote van

Heinrich Scheepers
Zy overleed, na een kortstondige doch zware
ziekte, voorzien van de h. sacramenten, in de
leeftijd van 77 jaar.
Een afscheid dat ons zwaar valt, doch met dank-
baarheid vervult als wij terugdenken aan wat zy
voor ons betekend heeft.

Kerkrade: Heinrich Scheepers
Kerkrade: Willi en Annemie

Scheepers-Keischgens
Helmuth en Eveline, Kenny
Renate en Toni, Teddy
Familie Irrmischer
Familie Scheepers

6462 EN Kerkrade, 20 augustus 1994
Kokelestraat 9
De plechtige eucharistieviering zal gehouden
worden op donderdag 25 augustus om 10.00 uur
in de parochiekerk H. Antonius van Padua te
Kerkrade-Bleijerheide, waarna om 11.30 uur de
crematieplechtigheid zal plaatsvinden in het
crematorium in Heerlen, Imstenraderweg 10.
Voor vervoer per bus naar het crematorium en
terug is gezorgd.
Samenkomst in de kerk.
Overtuigd zijnde van uw medeleven is er geen
condoleren.
Avondwake is woensdag om 19.00 uur in eerder
genoemde kerk.
De dierbare overledene is opgebaard in het uit-
vaartcentrum Dela in Heerlen, Grasbroekerweg
20. Gelegenheid tot rouwbezoek dinsdag en
woensdagvan 18.00 tot 19.00 uur.
Wilt u, indien wy vergeten zyn u een kennisge-
ving te sturen, deze annonce als zodanig be-
schouwen.

I * I-,A-ls God het zilveren koord heeft losgemaakt
en de gouden lamp verbroken wordt,
gaat de mens naar zijn eeuwig huis."

(Prediker 11).

Heden overleed mijn lieve Cili, onze lieve
mams, oma en omi

Celia van den Boogert
* 26-11-1920 t 20-8-1994

echtgenote van

Jan Schut
Moeder van: Maria en Erik

Cecile en Jan
Wim en Els
Martha enLouis

Oma van: Femke, Anna, Esther,
Wytse en Willemijn

Omi van: Hanneke
Roermond, 20 augustus 1994
Corr.adres: postbus 662, 6040 AR Roermond
De dienst ter ere van God zal worden gehouden
op donderdag 25 augustus 1994 om 14.00 uur in
de Munsterkerk te Roermond, waarna de begra-
fenis zal plaatsvinden op de algemene begraaf-
plaats „Tussen de Bergen" aldaar.
Samenkomst in de kerk (parkeermogelijkheid),
waar vanaf 13.30 uur gelegenheid is tot schrifte-
lijk condoleren.
Gelegenheid tot persoonlijk afscheid op woens-
dag a.s. van 18.00 tot 18.45 uur in het Uitvaart-
centrum aan de Olympialaan 2 te Roermond.
Liever geen bezoek aan huis.

t
De Heer is mijn Herder

Diepbedroefd, maar zeer dankbaar voor alle
liefde die zij ons heeft gegeven en met respect
en diepe bewondering voor haar moed en wils-
kracht, geven wij u kennis dat toch nog onver-
wacht van ons is heengegaan mijn lieve vrouw,
onze zorgzame moeder, schoonmoeder, oma,
zus, schoonzus en tante

Sophia (Fien)
van Oirschot

echtgenote van

Bartheld Hoks
in de leeftijd van 77 jaar.

In dankbare herinnering:
Hoensbroek: Bartheld Hoks
Hoensbroek: Luck Hoks

Hanny Hoks-Capel
Barry
Andrea
Familie Hoks
Familie van Oirschot

Brunssum, 20 augustus 1994
Corr.adres: Bergplein 9, 6431 BJ Hoensbroek
De uitvaartdienst zal plaatsvinden op donder-
dag 25 augustus a.s. in de Goede Herderkerk,
gelegen aan deKastanjelaan te Hoensbroek, om
11.00 uur, waarna aansluitend de begrafenis
plaatsvindt op de algemene begraafplaats, gele-
gen aan de Randweg te Hoensbroek.
Er is in de kerk gelegenheid tot schriftelijk con-
doleren.
Mamma is opgebaard in een der rouwkamers
van De Universele, Hoofdstraat 100 te Hoens-
broek. Gelegenheid tot afscheidnemen, dage-
lijks van 17.30 tot 19.00 uur.
Zij die onverhoopt geen kennisgeving mochten
ontvangen, gelieven deze annonce als zodanig
te beschouwen.

i

Dankbaar voor hetgeen hij voor ons betekend
heeft, delen wij u mede dat heden geheel onver-
wacht van ons is heengegaan mijn man, onze
zorgzame vader, opa, broer, zwager, oom en
neef

Gerrit Jeuring
echtgenootvan

Annie Elands
Hij overleed in de leeftyd van 68 jaar.

In dankbare herinnering:
Kinderen enkleinkinderen
FloraKalkhoven
Familie Jeuring
FamilieKalkhoven

6441 VD Brunssum, 19 augustus 1994
Europalaan 143
De rouwdienst, geleid door ds. A.W.J. v.d. End,
zal worden gehouden op woensdag 24 augustus
a.s. om 14.00 uur in de Bethelkerk te Brunssum,
gelegen aan de Heugerstraat 31, waarna aanslui-
tend de crematie zal plaatsvinden in het crema-
torium te Heerlen, Imstenraderweg 10.
Bijeenkomst in de kerk. Er is geen condoleren.
Gelegenheid tot afscheidnemen in het mortua-
rium van het St. Gregoriusziekenhuis te Bruns-
sum, dagelijks van 17.30 tot 18.00 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen,
gelieven deze annonce als zodanig te willen be-
schouwen.

ligt'
Intens verdrietig, maar dankbaar voor alle 'de diehy ons heeft gegeven, hebben wij P^^tfling afscheid moeten nemen van mijn '' f

,
man, onze fijne vader, schoonvader, opa, br
zwager, oom en neef

Jan ten Broeke
echtgenoot van

Baike Vaessen
Hij overleed in de leeftyd van 68 jaar.

Brunssum: Baike ten Broeke-Va*BB^
Brunssum: t Hans ten Broeke

Sittard: Suzanne en Piet
Louwarts-Hei jnens
Ferry en Pauline
Mery en Jos

Heerlen: Rob Heijnens
Brunssum: Roy en Emmy

Heijnens-Groeneveld
Cindy en Jos
Familie ten Broeke
Familie Vaessen

6442 AM Brunssum, 21 augustus 1994
Mettebos 38
De afscheidsdienst, waarna crematie, zal gejl 3Oden worden op woensdag 24 augustus om ly'^
uur in de aula van het crematorium in Heer'
Imstenraderweg 10.
Samenkomst vanaf 10.10 uur in de ontvang
mer van het crematorium. ht
De dierbare overledene zal bijzonder herda
worden in de avondmis op dinsdag om I*'^uur in de dagkapel van de St. Jozefkerk
Brunssum-Egge. rf
De overledene is opgebaard in het mortuafl
van het St. Gregoriusziekenhuis in BrunsS^jj
Gelegenheid tot rouwbezoek dagelijksvan "
tot 18.00 uur.
Wilt u, indien wij vergeten zyn u een kenniSß
ving te sturen, deze annonce als zodanig
schouwen. .

t
" ri_In de vrede van Christus overleed op 65-ja' *t

leeftijd, thuis temidden van zijn gezin, v°oTtM
van de h. sacramenten derzieken, mijn dien3

man, onze zorgzame en fijne vader

Bernard TinnemanS
echtgenootvan

Truus Hellebrekers
Wij vragen u voor hem te bidden.

De bedroefde familie:
Susteren: Truus Tinnemans-Hellebreke 1*

Ben
Angelina
Jeannie

6114 AA Susteren, 20 augustus 1994
Heidestraat 45
De plechtige eucharistieviering wordt gen j,
den op donderdag 25 augustus om 10.30 uU.' jf
de parochiekerk van O.L. Vrouw Onbevl
Ontvangen te Mariaveld, Susteren.
Samenkomst in de kerk.
Overtuigd van uw medeleven is er geen con
leren. ,(
Woensdag 24 augustus om 19.00 uur vindt
herdenking plaats tydens de avondmis in
vengenoemde kerk.

Zie vervolg familieberichten pagifl*
_>
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SCHINVELD - Duizenden bezoe-
kers keken zaterdagmiddag in
Schinveld naar een historische
stoet die de geschiedenis van het
dorp sinds 1690 uitbeeldde.

De veldwachter, scharenslijper, kin-
derspelen, een kerksuisse, allerlei
oude landbouwwerktuigen, eier-
meisjes, oude brandweerauto's,
minstrelen, allemaal maakten ze

deel uit ,van de stoet door het cen-
trum van Schinveld.
De stoet was een van de hoogtepun-
ten van het eeuwfeest van de St.-
Eligiusparochie. Diverse buurtver-
enigingen zijn maanden bezig ge-
weest met de voorbereidingen. De
helft van de Schinveldenaren stond
aan de kant, de andere helft liep in
de optocht mee.

De Boa va Sjilvend, de veldwachter,
beet om half vijf de spits af. De
brandweer showde onder meer een
T-Ford uit 1937, terwijl de prinsewa-

gen uit 1947 werd nagebootst. Na-
tuurlijk ontbrak de jonkheid met
haar mei-den niet. De traditionele
mei-den-verovering zorgde de laat-
ste jaren voor wat spanning in het
dorp. Na bemiddeling door de bur-
gemeester keerde de rust terug.
Twee mijnwerkers in een mini-
schacht, originele Willys Jeeps die
Schinveld op 19 september 1944 be-
vrijdden en een schoolklasje in
ouderwetse banken passeerden de
toeschouwers die in de omgeving
Wilhelminaplein rijendik opgesteld
stonden.

Mentaliteit
Ueinhal?^eenten zÜn bezig met een
HingpJ, ag> zodat alle milieuvergun-
*ijn *V over enkele jaren in orde
*en rl wat werkelijk nodig is, is
Jos a entaüteitsverandering, vindt
cheroKlaans' hoofd van de milieure-

Lne voor Zuid-Limburg.

6roeip°c,h griP te krijgen op deze
d« mi!?e tak van de georganiseer-
een 'f0331 1, wordt sinds enige tijd
v_rteneUw wapen geprobeerd: ad-
te »;, Ues met het verzoek tips door
wOrdVeVia 045-354379. Die vraag
re6inr, i

ere zes weken herhaald inunaie dag- en weekbladen.

talle 'e.dere advertentie komen tien-
klein' uPs binnen. Vaak gaat het om
ten; zaken. lemand die een spui-

-1 ziin huis heeft, of een
nlUegaal heeft schoonge-
tat wulen we wel weten,

Ua^j. net zijn niet de zaken waar we
ZOek zijn'" vertelt Jos

Hij i

Van ov°P
u vooral op tips uit de top

heeft .f"1610 en bedrijfsleven. Daar
(s °ms 1

n overzicht in zaakjes die
Wit * letterlijk) stinken. De identi-
h«im blijft altijd ge-

Dordrecht
"Hen n

are tiPs over grote zaken ko-adver^of. nauwelijks binnen. De
Half i^ntle-aanpak is eerder een
Nar d^t geprobeerd in Dordrecht,

uT weinig opleverde. In Lim-
V°°n_p°r de actie dan ook langeiven Va cV Ariaans wijt het uitblij-van dt. tlDs aan de onbekendheidMe groene misdaad.

Steindenaar
omgekomen
p^ASMECHELEN - De 34-jarige
ls 2ond sen uit Berg aan deMaasuUr dorif°entend even voor vieiaUt0 on h verongelukt toen zijn
ï^heli. weg van As naar Maas-
den r

Ult de bocht vloog, enkele1 nslottßamde' over de kop sloeg en
"atidde mdc afwateringssloot be-

Bestelbus met
truc gestolen

is zatern DE ~ Een Duits echtpaar
°P>licJaaemiddag in Kerkrade door
""Oord van nun bestelbusje be-

&e r_ .StraatUltsers reden op de Nieuw-
ste,. ?n zagen een automobilist
fen er. n met de lichten knippe-
♦ s Wü,naar de achterkant van de

n Uit iCn' De man en vrouw stap-pen n ' aeten de motor lopen en lie-
*ar oni, achterzijde van deauto.

de waarschuwende auto-Ulst stond.
*M°tselStlelheiHlg reed het busJe niet grote
Co,hDaB Weg- Waarschijnlijk is een
autoljf^on van de 'behulpzame'
IVra ■st stiekem achter het°ok dl^r°Pen.
n rePH maakte dat hij weg kwam

fchtrjaa a,chter het busje aan. Hetter. Mdr bleef totaal beduusd ach-

Voorproefje

Aan de tocht deden ook alle mu-
ziekgezelschappen van Schinveld
mee, waaronder de doedelzak spe-
lende schutterij.
Een van de zes categorieën was Het
Roomse Leven, waar naast paters
en nonnen ook de kerksuisse mee-
deed, een functionaris die de orde
in de kerk moest handhaven. Ook
communicantjes en het maagden-
koor liepen mee.

Twee koeien die een ploeg voort
trokken leverden veel bekijks op,
evenals de boerenbruiloft. Ook het
bleken van de was, zoals dat ge-
beurde op de plek van het huidige
bejaardenhuis, werd nagebootst.
Op een wagen waren miniatuurge-
bouwen te zien uit de historie van
Schinveld, terwijl het slottafereel
het 'leven rondom huize Heyenho-
ven anno 1690' uitbeeldde. Hier
leefde toen barones Anna Elizabeth
van Bereken met haar gevolg. In de
stoet trokken zaterdag zelfs valke-
niers mee.

" Ook orginele Willys Jeeps
die Schinveld al eens in
1944 te zien kreeg, reden in
de stoet mee.

Foto: CHRISTA HALBESMA

Boerenpret in Oogstdankfeest
BERG AAN DE MAAS - Mede
gelokt door het fraaie zomerweer
omzoomden gistermiddag tradi-
tiegetrouw duizenden belang-
stellenden de route in Berg aan
de Maas waarlangs tien praalwa-
gens trokken in het kader van
het 48e Oogstdankfeest. Dit jaar
luidde het thema 'boerenver-
maak' en dat werd uitgebeeld
aan de hand van diverse onder-

werpen, zoals de jacht, paarden-
sport, cafépret en een kaartspel.

Veel verenigingen, zowel uit Ne-
derlands- als Belgisch-Limburg
verleenden hun medewerking
aan het slagen van deze praal-
stoet, die de apotheose beteken-
de van een feestelijk weekeinde
in Berg aan de Maas, dat vrijdag-
avond was ingezet met de Janse

Bagge Bend.
Daar gingen overigens die nacht
een aantal personen met elkaar
op de vuist. Volgens de politie
was drankmisbruik de oorzaak
van een korte en hevige vecht-
partij. Twee slachtoffers hebben
zaterdag bij de politie in Stem
aangifte gedaan. Naar de identi-
teit van de daders stelt de politie
een onderzoek in.

" De Oogstdankstoet in Berg aan de Maas stond bol van de boeren en boerinnen.
Foto: PETER ROOZEN

limburg
'Gedoogbeleid en regelgeving maken aanpak moeilijk'

Milieucriminelen glippen
politie door de vingers

Von onze versloqqever

Sn*
RD ~ Na twee Jaar

2uiHrrVerk moet de Portie in
no. mburg toegeven dat zij,ë nauwelijks een vinger kan
SeeM achter de georgani-
dp_ In

*e bedrijfstak' gaan vele
kenHnen om en is een onbe-Mei 4 ,aantal lieden actief.
ven/ gaat het om iUegaal
afval°eren en verwerken van

tw\£0J it,i1eregio Zuid-Limburg heeftdempt! me rechercheurs en een
gen d polltiemensen ingezet te-const_! milieumisdaad, maar moet
ter d« 5 n dat z« n°B steeds ach-e ontwikkelingen aanloopt.

Niw md 1992 kr«gt milieu-crimi-
Umb' sPeciale aandacht. Zuid-
erse g,gt daarmee voor op di-
heicm andere districten, waar nog
actief ■"

geen milieu-rechercheurs
geen 7

Zl_n' In LimburS zijn nog
bra CKt i

voor de rechter ge-
Van d„ d

ho°Pt de milieu-afdeling
tin.^ e6lonaJe Criminele Inlich-enk!|"dlenst (RICD) binnenkorte Sr°te zaken af teronden.

■Wüm?ak van de 'milieu-maffia* is
keldp l omdat er veel en ingewik-
'«rrein d

en wetten geldenop dit
ftieent Boy staan veel ge-som<! (,semi-) illegale praktijken
ïat iL ogluikend toe. Een bedrijf
?uinin moet wacnten op een ver-
fden 8-)' ÜS* vaak toestemming
Jon de Papieren te beginnen. In
PolitiL van gedoogbeleidkan de
_.n dafen recnter moeilijk overtui-
gt, fiT; lemand willens en wetens*" iout deed.

Fraude met
oude en

valse francs

HEERLEN - De politie heeft
twee Joegoslaven aangehouden
die met valse en niet meer gang-
bare biljetten van 1000 Franse
francs inkopen hadden gedaan
in Heerlen. De frauduleus ver-
kregen goederen zyn inmiddels
terugbezorgd by de gedupeerde
winkeliers.

De twee mannen (28 en 26 jaar)
verklaarden 'oude' en dus ongel-
dige Franse franc-biljetten te
hebben gekocht bij diverse fila-
telisten in het noorden van het

land. Daarmee kochten ze aller
lei spullen.
Een attente verkoopster zette de
politie op het spoor van de be-
driegers. Die wilden ook bij haar

met een 1000-francbiijet betalen
Toen de vrouw zei de bank t(
bellen om naar de waarde te in
formeren, kregen de marmer
haast. Ze verklaarden zelf naai
de bank te gaan om de franc;
voor guldens te wisselen.
Toen de mannen niet terugkeer
den, waarschuwde de verkoop
ster de politie. Ze gaf een duide
lijk signalement, waardoor d<
mannen konden worden aange
houden. In hun auto trof de poli
tic oneerlijk verkregen goederei
aan.

Belgische Witblauwen
verdringen Dikbillen

DOOR JAN VAN LIESHOUT

KELPEN - Het was voor Willie
Kusters uit Margraten gisteren in
Keipen, letterlijk en figuurlijk een
stralende dag. Op detiende fokvee-
dag voor Belgische Witblauwen
behaalde hij niet minder dan elf
1-a-premies, dat zijn de hoogste on-
derscheidingen in evenzoveel cate-
gorieën, waarvan drie met bedrijfs-
groepen in drie verschillende leef-
tijdscategorieën. Daarnaast werd
een van de gepremieerde runderen
reserve-kampioen van Limburg,
werden vier koeien kampioen en
kreeg Liese van de Boomlozeput de
publieksprijs. Een ongeëvenaard
succes, waarmee Willie, zijn vrouw
Armelies en dochter Sandra in de
zevende hemel waren.

In de hulde betrok de succesvolle
fokker ten nauwste vader Jean en
zoon Roger Dresen, beiden land-
bouwers in Sibbe, die de 48 runde-
ren met hogedrukspuit, tondeuses
en speciale shampoos toiletteerden.

Zoals andere liefhebberen in dui-
ven, zo houdt Willie Kusters Belgi-
sche Witblauwen, een vleesveeras
dat in de Belgische Ardennen is
ontwikkeld. Hij exploiteert in Mar-
graten een vleeshandel, waar 14
mensen emplooi vinden. Bedoeling
is dat de zaak te zijner tijd overgaat
naar zoon Roy, waardoor vader Wil-
ly zich full-time op het fokken van
Belgische Witblauwen kan toeleg-
gen.

Hij heeft de laatste jaren ettelijke
tienduizenden guldens in de op-
bouw van een stapel geïnvesteerd.
„Het is de kunst om met zo min
mogelijk kapitaal zoveel mogelijk
kwaliteit in huis te halen," licht hy
toe. „Als ik dan ook iets in een beest
zie, breng ik een bod uit. Door mid-
del van embryo-transplantatie werd
meer uniformiteit in de kwaliteit
bereikt."

De kwaliteit is van dien aard dat
Ardeense topfokkers topmateriaal
komen terugkopen.
„Het is geen kunst om voor veel
geld kwaliteit in huis te halen," al-
dus Firmin Corswarem uit Heers,
die op de fokveedag in Keipen an-
dermaal arbiter van de jury was.
„Het IJsboerke, Staf Janssens uit
Tielen, kocht ook eens voor miljoe-
nen Belgische franks kampioenen
weg. Maar dat is geen waarborg
voor continuïteit in de kwaliteit."

Bernard Beusmans en Lucienne
Heitzer uit Noorbeek, die in de fok-
kerij van Belgische Witblauwen
eveneens grote hoogten bereikten,
moesten gisteren genoegen nemen
met drie 1-a-premies, waaronder die
voor de koe met vijf afstammelin-
gen. Daarnaast werd Record de Ct-
Fontaine kampioen van de oudere
stieren.
„We zijn content," aldus opa Joseph
Beusmans (84), voor wie iedere fok-
veedag een hoogtijdag is.
De tiende provinciale fokveedag

voor Belgische Witblauwen werd
luister bijgezet door drie Belgische
topstieren, van wie Acajou deSom-
me met 1.470 kilo het meeste ge-
wicht in de schaal legde. Hoge ogen
wierpen ook de vier topkoeien, die
duizend kilo wogen. Ze hadden tij-
dens de hittegolven per dag 100 liter
water nodig.

Tijdens die warme dagen werd, vol-
gens WillieKusters, veertig procent
mindervlees gegeten. De laatste da-
gen is de vraag weer hersteld en de
prijs gestegen tot ’ 9,- per kilo ge-
slacht gewicht. In België wordt
momenteel 125 franks per kilo le-
vend gewicht betaald. In de vlees»
veehouderij is derhalve nog een
goede boterham te verdienen, con-
stateren promotoren van de Belgi-
sche Witblauwen.

Reuvenaar
verongelukt
REUVER - De 24-jarige H. Jis-
sink is zaterdag in zijn woon-
plaats Reuver verongelukt. Hij
overleed aan de gevolgen van
een botsing op de Rijksweg, met
een vrachtwagen die hij geen
voorrang had verleend. Bij het
slachtoffer zat ook nog een 16-ja-
rig meisje in de auto en een 2-ja-
rig kind. Zij moesten worden
opgenomen in het ziekenhuis.
Het kind is met ernstig hersen-
letsel opgenomen op de afdeling
intensive care in Venlo. De
chauffeur van de vrachtwagen,
afkomstig uit Lyon, is met de
schrik vrijgekomen. Hij is opge-
vangen en door zijn werkgever
opgehaald. De trekker raakte
zwaar beschadigd. De Rijksweg
moest enkele uren worden afge-
sloten; het verkeer is omgeleid.

Gijzeling na
oplichting
ROERMOND - De gijzeling vrij-
dagavond in Roermond van naar
later bleek twee inwoners van
Stem is het gevolg geweest van
oplichting. Vier Duitsers uit
Oberhausen hadden voor een be-
drag van 15.000 DM sloffen siga-
retten gekocht van het duo uit
Stem, maar in werkelijkheid wa-
ren het geen sigaretten maar
blokken hout. Gewapend met
een stroomstootwapen en een a-
larmpistool wisten de Duitsers
de Steindenaren in Roermond in
de boeien te slaan en met hen in
een busje weg te rijden richting
Duitsland. Ze hadden de bedoe-
ling om hen over te dragen aan
de Duitse politie. Op de Elmpter-
weg bij de grens is de bus door
de politie aangehouden. De Duit-
sers zijn meegenomen en voor
verhoor vastgezet. Ook de Stein-
denaren zijn opgesloten in ver-
band met nog andere gevallen
van oplichting die uit onderzoek
aan het licht kwamen.

Snelle opening najaarsvluchten
DOOR FONS VAN OPHUIZEN

LANDGRAAF - Gisteren werd een
begin gemaakt met de najaars-
vluchten, de laatste restjes van het
seizoen. Onder gunstige weersom-
standigheden zijn deze concoursen
vanuit de Belgische losplaatsen
Marche en Nameche vlot verlopen.
Thijs Vluggen uit Gulpen heeft mo-
gelijk de snelste duif van het
CLBvP-konvooi. Hij klokte boven-
dien de eerste drie prijzen. Dat deed
ook R. Kremers in het Samenspel
Beek. Hens Hoffman uit Waubach
won een en twee bij de Verenigde
Vrienden.

De uitslagen:
Marche: 't Zuiden: 1,2en 3. T. Vlug-

gen 10.04, s. 26.20.72. Roderland: 1.
Gebr. Schlechtriem 10.11, s.
25.44.76; 2. en 3. M. Rousch en zn.
Nieuwenhagen: 1. Boulboulle Bies
10.16, s. 25.12.82; 2. P. Frolichs en
zn.; 3. M. Georges. Heerlen: 1. Hub
Coumans 10.14, s. 25.02.68; 2. en 3.
H. Pasmans. Waubach: 1. K. Rei-
nartz 10.17, s. 24.83.83; 2. C. Boy-
mans; 3. J. Boymans. Middenrif: 1.
J. Neis 10.32, s. 24.35.26; 2. H. Ste-
vens; 3. N. Bonne. Zuidoosthoek: 1.
P. Lindelauf 10.08; 2. G. Lndelauf;
3. J. Souren. Oude: 1,2,3. G. Linde-
lauf 10.06, s. 24.66.78. Beek BUG:
1,2,3. R. Kremers. Valkenburg: 1. L.
Ramakers 10.41, s. 24.14.57; 2. S.
Slabbers; 3. C. Rouwette. SOM: 1.
en 3. D. Gimbott 10.48, s. 24.11.067;
2. H. Leenders. Geleen: 1. en 3.

in volle vlucht
Gebr. Steege 10.35, s. 23.83.32; 2. JEussen.
Nameche, CC Zuid: 1. B. Mariens
en zn. 10.05, s. 25.26.18; 2. M. Wou-
ters; 3. G. Frederiks. Verenigde
Vrienden: 1. en 2. H. Hoffman; 3. A
Wilbrink. Combinatie 90: 1. Van de
Weide Hanen 10.12, s. 23.99.18; 2. W
heinrichs; 3. T. van Duinhoven. Ou-
de: 1. en 3. L. Kroppen 10.12, s
24.96.71; 2. Gebr. Van de Ven. Maas-
kant: 1. H. Driessen 9.59, s. 21.68.18:
2. J. Schmitz; 3. Vaassen Claassen.

Historische stoet goed
voor duizenden bezoekers

Vervolg van pagina 1

(ADVERTENTIE)

HjaiHetmamJl fiiaAÉt^ttÉÉa| latHermamJl

MEER DAN 45.-
PROFITEER-KORTING

Net terug van vakantie en Jac.Hermans zorgt gelijk voor een hoop extra voordeel.
Totaal deze week maar liefst meer dan 45,-. Alles wat u daarvoor moet doen
is de bonnen uit üw waardebonboekje scheuren -—rr """l
en inleveren aan de kassa van Jac.Hermans. Bij r~$V~ MEER DAN ""JI \
aankoop van het desbetreffende artikel ontvangt 1 *~" oDftFITEERKORTINu \
u dan de extra hoge korting op uw aankoop. \ 45* ■ "V!««*"-~" J"MW"" Jt
Geen boekje in de bus ontvangen? Snel naar \ .T" w"°"7_fe_R*» \t\ >d__
Jac.Hermans en u ontvangt alsnog een 1 ' ■ *_.Bt"-__.^i;"' " Wt&--jfylßil
boekje vol met Profiteer-korting. 1 \^^^s_sKS:—

%
ï Bel voor de dichtstbijzijnde Jac.Hermans-wlnkel:o2ls4-83333 De waardebonnen zijn geldig tol uiterti|k 27 augustus 1994
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Tot onze grote droefheid, maar dankbaar voor
het vele dat zy voor ons betekend heeft, delen
wij u mede dat heden van ons is heengegaan,
voorzien van de h. sacramenten, op de leeftijd
van 66 jaar, mijn lieve vrouw, onze goede en
zorgzame moeder, schoonmoeder, schoonzus-
ter, tante en nicht

Annie Dreessen
echtgenote van

Fer Ekelhoff
In dankbare herinnering:

Hulsberg: F.G. Ekelhoff
Valkenburg: Anita en Hai Augustin-Ekelhoff

Hulsberg: Ernest Ekelhoff
Familie Dreessen
Familie Ekelhoff

20 augustus 1994
Birkveldweg 24, 6336 TA Hulsberg
De plechtige uitvaartdienst zal plaatshebben op
donderdag 25 augustus a.s. om 10.30 uur in de
parochiekerk van de H. Clemens te Hulsberg,
gevolgd door de begrafenis op de begraafplaats
aldaar.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is
tot schriftelijk condoleren.
De dierbare overledene zal bijzonder herdacht
worden tijdens de avondwake van woensdag 24
augustus a.s. om 19.00 uur in bovengenoemde
kerk.
U kunt afscheidnemen in een der rouwkamers
van De Universele, Hoofdstraat 100, Hoens-
broek. Bezoekgelegenheid dagelijks van 17.30
tot 19.00 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen,
gelieven deze annonce als zodanig te beschou-
wen.

tNa een langdurig en waardig gedragen
lijden is op 73-jarige leeftyd, voorzien
van de h. sacramenten der zieken,
overleden

A.A.J. (Jeanny)
Schalk
echtgenote van

Klaas IJkema
Heerlen: K. IJkema

Leidschendam: Jos IJkema
Isabelle Dijkstra
Daphne, Daan

6411 MA Heerlen, 15 augustus 1994
Mariabad 12.
Overeenkomstig de wens van de overledene
heeft de begrafenis in besloten kring plaatsge-
vonden.

Wegens sterfgeval is onze zaak
dinsdag 23 augustus a.s.

DE GEHELE DAG GESLOTEN

Dranken en verhuurservice
Frans de Klein & Zoon

te Sittard
i _-___-_----------------------------_--M______ M_-_-____----i

Tekentafels f._ >

kasten i« __■_
mKmWmW^'M' ' 6 laden met slot ijl *P *ris3Hirl_-~.■ff 1725,- vanaf MJM/pgsffi;^^^.y^---. ,

GROTE SORTERING *' LAIUBf""J SHOWROOM -"*"_—- i MODELLEN WmmmA
ook inruil tekentafels Was»- I 1

Kantoormeubelen """*VI Van Dooren bv £2ZL
Koop niet voordat u bij Van Dooren bent geweest!

Handelsstraat 23, (Handelscentrum Bergerweg) Sittard
'S 046-514867, fax 046-523600

Dagelijks open 9.00-18.00 _. Za. 10P°-16P° u. Do. tot 20.°° u. |

fïï 11J

ilï m ▲ l*

De PORTAS |_^I_T__ O*
modernisering rVKInd
millimeter op uw HSSSH
plaats en comfort Hf^Jl
wen van op maat BfÖ"j
gemaakt badka- UB
mermeubilair In W^^^*^
tal van varianten. "

PORTAS-vakbedrijf
van Wel bv
Hoekerweg 4

6241 NG Bunde

@ 043-6478331
I- l-l !!■ — !■■ I II ■■_! —I

Rolluiken
Rolhekken
Zonneschermen
Terrasoverkappingen
Boutique-markiezen
Vraag vrijblijvend offerte

UHJMEN
SIMPELVELD

ROLLUIKEN ZONWERING
Beitel 110 a

6422 PB HEERLEN
(045)42 3.4.

Autoverzekering
Waarom
betaalt
u nog

te veel
Wij zijn er zeker van u een
autoverzekering aan te kun-
nen bieden met zeer gunstige
voorwaarden, voor een premie
die meestal lager ligt dan u nu
betaalt Neem vrijblijvend de
proef op de som en bel van-
daag nog.
GEURTS ASSURANTIËN

Nieuwstraat 22-24
tel. 045-211668/221090

HOENSBROEK

Rolluiken
Jaloezieën

Zonneschermen
Vrijblijvende prijsopgave

Mica
Zonwering

Showroom
Sittarderweg 116,

Heerlen
Tel.: 045-721658

(Bromfietsen
Enorme keuze in nieuwe en
gebruikte FIETSEN, Rekers
Tweewielers, Rumpener-
straat 40A, Brunssum, telef.
045-252361.
Koga Miyata Valleyrunner
’3.295,- nu ’1.995,-; Koga
Miyata Terrarunner
’2.795,- nu ’1.795,-.
Tweewielers Math SALDEN,
Limbricht-Sittard.
2de Hands BROMFIETSEN,
bromscooters. Math Salden,
Limbricht.

Auto's

Aanbieding Occasions
Alfa 75 1.8 IE nov 1990 nu ’ 18.900,-
CitroënAXl.l TGE 1992 nu ’ 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
Mazda323 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,-
Pe_geot2osGTil.9 1988 nü ’ 17.900,-
Renault STR 1.4 1989 nü ’ 8.900,-
Renault2lTL 1986 nü ’ 4.900,-
Seatßondal.2GL 1984 nü ’ 3.700,-
Volvo 340automaat 1983 nü ’ 3.900,-

-1 Volvo 343GLS autom 1990 27.000 km!! ’ 14.900,--. Volvo 740GL 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,-
FiatTipol.4SX 1993 nü ’ 25.900,-
Fiat Tipo 2.0 GT 1991 nü ’ 21.900,-
Fiat Tipo 1.9turbo diesel 1991 nü ’ 19.900,-
FiatTempral.6SX 1991 nü ’ 21.900,-

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

Parallelweg 34, g 045 - 742121.

BMW3IBi S Coupé
mei 1993, 29.000 km., diverse extra's. Garage Veneken BV,
Peter Schunckstraat 10, 6418 XP Heerlen, g 045-412641.

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

Ik betaal de hoogste prijs in
Limburg. Tel. 045-272019.

BMW 528i, bwj. '84, vr.pr.

’ 6.900,-, financ. mog. Tele-
foon 04492-5820.
Johan SCHMIDT autohan-
del heeft diverse auto's in
voorraad van ’750,- tot
’6.000,-. Alles met APK.
Tel. 04492-2888. Hommert
24, Vaesrade.
Te koop MERCEDES 250 T,
sportvelgen, 16", kl. rood,
bwj. '82, vr.pr. ’3.750,-. Tel.
045-259427/270109.
Te k. Mitsubishi COLT '83,
APK 8-95, ’950,-. Tel. 046-
-521813 b.g.g. 045-326027.
ASTRA 1.4 Si GT '92; Vee-
tra 1.6 iGL '93; Veetra 1 .Si
GL '91; Kadett 1.6i type '90;
Kadett 1.3 Club '89; Kadett
Sedan 1.2 S '87; Kadett 1.2
S '86; Kadett 1.3 LS '85; Ka-
dett 1.3 S LPG '88; Ascona
1.6 S HB '86; Escort 1.3 CL
'87. Met Bovaggar. Denne-
man Automobielbedrijf,
Raadhuisstr. 107, Hulsberg.
PORSCHE 944 S, bwj. '84,
sportw., electr. ramen, ste-
reo-install., getint glas, nieu-
we APK, in st. v. nieuw,

’ 14.500,-. g 045-323178.
GOLF GTi 1.9, bwj. 9-'B6,
1e eig., schuifdak, kleur
zwart, vr.pr, ’8.250,-. g 045-
-708604, b.g.g. 045-721790.

Fiat UNO 1.1 model 45 S '87,
3-drs. Amigo, bijz. mooi,

’ 3.950,-. Tel. 045-454087.
Te koop MAZDA 626 1800i,
5-drs., HB, bwj. nov. '93,

’ 10.000,- onder nieuwprijs.
Tel. 04498-59684.
Wij kopen alle LADA'S en
ook andere auto's. Telefoon:
045-423973.
Auto KALDEBORN. Wij be-
talen de hoogste prijs voor
uw auto!! 045-411572.
Met bovaggarantie ANWB
gekeurde auto's: Suzuki Sa-
murai cabrio de luxe '89
’15.950,-; Opel Astra 1600
'92 ’23.750,-; Opel Omega
2.0 '87 ’10.750,-; Veetra
2.0 GLS '90 ’23.950,-; Re-
nault 9 '87 ’4.900,-; Opel
Kadett '80 ’1.250,-; Ford
Escort 1300 '84 ’3.250,-;
Opel Veetra 1800 GT 91
’25.950,-; Opel Kadett Se-
dan 1600 '90 ’16.950,-;
Veetra 1 .Si '90 ’19.950.-;
Opel Corsa 1300 '87
’8.750,-; Kadett GSi 16V
'90 ’24.950,-; Ford Escort
1400 '87 ’8.750,-; VW Golf
79 ’ 1.250.-; Ford Siërra
2.0 '84 ’4.250,-; Opel Cor-
sa 1.4 i 90 ’13.250,-. WE-
BER, Autobedrijf, Baan-
straat 38, Schaesberg. g 045-
-314175. .
Te k. gevraagd alle type
LADA'S voor export van
1984 t/m 1991. Correcte af-
handeling. Tel. 077-515511.

1LEUENAAR'S-autocentrale,
al reeds 33 jaar uw autopart-

-1ner. BMW 320 i cabrio zwart-
met. '88; Toyota HB 1.6 GTi
Twin Cam 16V rood '89;
Toyota Carina II 1.6 liftb. XLi
'90; Toyota Corolla 1.3 DX 3-
drs. 5-speed '86; Audi 80
1.8 S 66.000 km. marsrood
'89; VW Golf I.Bi Pasadena
schuifdak tornador. '91; VW
Golf 1.3 i Manhattan '89.
Opeis: Veetra 1.6 GLi sedan
model 93; Veetra 1.6 GLi
sedan Frisco '92; Veetra 1.6
GLi sedan '90; Veetra 1.8 S
HB 5-drs. '89; Veetra 1.7 GL
diesel sedan '91; Corsa HB
1.2 S Van grijs kent. 2 st.
'89; Corsa HB 1.2 LS '85 en
'86; Corsa 1.2 S GL sedan
'86; Astra 1.4 GLi 24.447 km.
'92; Kadett HB 1.6i GT rood
'90; Kadett stationcar 1.6 i s-
drs. '89; Kadett HB 1.3 i '89;
Kadett HB 1.6 iClub en 1.8 S
Club '88; Kadett sedan 1.3
NB met schuifdak '89; Ka-
dett sedan 1.3 NB Club 2 st.
'86 en '87; Kadett HB 1.8 GT
5-drs. '87; Kadett HB 1.3 NB
LS 2 st. '87; Kadett bestel
1.3 S autom. '86; Kadett 1.3
S Combo extra verh. '89;
Kadett HB 1.2 S '85; Kadett.HB 1.2 S '82; Ascona 1.6 S
autom. stuurbekr. '85; Asco-
na B 2.0 i '81; Manta HB 2.0
N '79. Fords: Escort 1.4 i CL
rood '91; Escort 1.6 XR3i

'zeer mooi '84; Siërra 2.0 CL
stationcar '91; Siërra sedan
2.0 i CLX roodmet. '91; Siër-
ra sedan 2.3 diesel stuur-
bekr. '90; Siërra sedan 1.6
met RS-velgen '89; Siërra
sedan 2.0 Laser 2 st. '86;
Siërra 1.6 Laser '87; Renault
21 Nevada GTS stationcar
'87; Mercedes 250 TD sta-
tioncar vele extra's '86;
Mazda 626 2.0 coupé
46.000 km. '89; Mazda 323
sedan 1.5 automatic GLX
'88; Nissan Micra 1.2 LX '90;
Mitsubishi Colt 1200
’2.950,- 84; Volvo 340 DL
’1.450,- '84. Auto's met
Bovaggarantiebewijs, natio-
nale autopas, VVN-keuring
en gratis grote onderhouds-
beurt. Vraag ook naar onze
gemakkelijke betalingscon-
dities. Bovag Autobedrijf,
Ridder Hoenstraat 151,
Hoensbroek, g 045-212091.
Inruil motors ook mogelijk.

Te k. PORSCHE 924, bwj.
'84, i.z.g.st., pr. ’11.950,-.
Tel. 04754-85847 na 18.00u.
Te k. gevr. alle merken au-
to's. Bet. HOOGSTE prijs!!!
045-416239 tot 21 uur open.
Te k. Opel KADETT 1.8 GT/
SE Multip. inj. (115 pk), bwj
'88, APK jan. '95, div. extra's,
pr.n.o.t.k. 045-454105.
VOLVO 460 GL, bwj. '92,
60.000 km, 1e eig., zwart-
metallic. Telef. 046-582560.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Produktie-kracht m/v
voor een bedrijf nabij Sittard. In 2-ploegendienst plaatst u
het produkt in de machine en onderhoudt u de werkplek.
U hebt een LBO-diploma en beschikt vanzelfsprekend
over technisch inzicht Deze baan duurt een half jaar.
Informatie: 046 -S I 42 22, Ingrid van der Veld
Sittard, Rosmolenstraat 4

tempo-team uitzendbureau

mmWUnm^to
DEJONGHE

Te koop KADETT 1.2 bwj.
'80, APK, vr.pr. ’1.150,-.
Telef. 045-414525.
VW PASSAT stationcar 1.8
Gü automaat '90, div. ex-
tra's. Telef. 046-582560.
VW PASSAT stationcar tur-
bo diesel '89, stuurbekr.,
roofrack etc, nieuwe motor.
Telef. 046-582560.
VW GOLF Cabriolet 1.8 GL
'85 donkerblauwmetalic i.z.g.
si. Telef. 046-582560.
Te koop VOLVO 440 GL,
bwj. '91, LPG, pr. ’15.500,-.
S 04759-3565.
VOLVO 440 bwj. '91 m. of z.
LPG, in st.v.nw., slechts
’14.500,-. a 046-512138.

Caravans

Caravanshow
modellen 1995

Hobby
Knaus

Bürstner
Alpen-kreuzer
Vouw-wagens

Caravan-import
Feijts

Hoofdstraat 84
AMSTENRADE

hebt u schade aan
uw caravan??
Geen nood!

Caravan-Import
Feijts

Hoofdstraat 84
AMSTENRADE

CARAVAN- en botenstalling
aangeb.: Gronsveld, Sta-
tionsstr. 44. _ï 04408-1251.

Van maandag t/m vrijdag,
van 8.30 tot 17.00 uur, kunt
u uw PICCOLO telefonisch
opgeven. Tel. 045-719966.

IPICCOLO'SI 045.719966

Wonen Totaal
In- en verkoop 2e HANDS
meubelen en antiek. Tel.
045-724943, Rotterdamstr.
80a, Heerlen.
In- en verkoop 2e hands
MEUBELEN en antiek, le-
dere dag geopend tot 18.00
uur. Voskuilenweg 91, Heer-
len. Tel. 045-741708.
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, toogkasten
en bankstellen, schitt. spie-
gels, enkele prachtige beel-
den enz. enz. Art Deco. Sta-
tionstr. 41, Sittard. Is groot
hoekpand schuin t.o. station.
Zwaar eiken BANKSTEL m.
rundleren kuipkussens, 2 jr.
oud, ’ 1.650,-. 045-322111.
Zkt. u 2e hands MEUBELS?
Veel keus, ook antiek. Kou-
venderstr. 208 H'broek.

Bei de Vakman
NEW LOOK BV Landgraaf.
Gevelreiniging, uitkappen,
voegen, steigerverhuur. Tel.
045-312154. Fax 323452.
Riet- en BIEZENSTOELEN,
vernieuwen ’ 50,- per stuk,
met garantie. Telefoon 043-
-435761 b.g.g. 646919.
SCHILDERS kunnen nog
diverse buiten schilderwerk
aannemen. Tel. 045-210020.
Voor SIERBESTRATING,
terras, oprit enz. erkend
Stratenmakersbedrijf Nico
Gerards. Vrijbl. prijsopgave
en advies. Tel. 045-313956.
Ervaren vakman biedt zich
aan voor straatwerk o.a. op-
ritten, sierbestrating. Ook
voor uw gehele tuinaanleg,
zeer SCHERPE prijzen.
Gratis offerte: 045-323178.
SCHILDER kan nog binnen-
of buitenwerk aannemen.
Tev. schilderen van gevels.
Telefoon 045-310273.

Opleidingen
II■ -HM - - IM! ■ ■■ :■ ■

___________________________
OP DANSLES

RESERVEER NU UW PLAATS BIJ:

DANSINSTITUUT
Rien en Betty Decker

Hubertusstraat 77, Beek. Telefoon: 046-373273
Open dagen op zondag 28 aug. en zondag 4 sept.

vanaf 19.00 uur geopend voor alle belangstellenden.

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.

r

Van maandag t/m vrijdag,
van 8.30 tot 17.00 uur, kunt
u uw PICCOLO telefonisch
opgeven. Tel. 045-719966.

Voor Piccolo's
zie verder pagina 8

DOORLOPENDE KREDIETEN DOORLOPENDE KREDIETEN j
MET EEN AFLOSSING VAN 1,5% ZONDER AFLOSSING IN HET EERSTEJJI _i-_ _______■____________^__P^H__W^_H^_Hl_M4l_Hfl__ifl-H ■

|^^^^^PERSOONLIJKE LENINGEN f\AO £3£*}f_f)
lIHËBBI ESSaB W __nrÖ_H__lri_| OF NOG SNELLER PER FAX: 043-63
l|__________| IK-K-! I-W Geopend van ma. t/m vrij. I
In IM van 8.30-21.00 uur, za. van 9.00-16' ,

IWflf^^ Scharnerweg 108 m
BMStBS QzJ 6224 JJ Maastricht^

WW^^^ _F

nmtmlmimtaiammaimtatalmlmm« ,^^ |

I -

I

* »■■ -^
<8é&-_3-é--

-1 -É—Fir lJ I
VOLKSKEUKEN VOLKSKEUKEN

HULP HELPT. HELP Mensen in Nood. GIRO 1111.222

J^" Mensen in Nood
*^kW Postbus 1041, 5200 BA 's Hertogenbosch. Telefoon (073) 144544

mmm

'1 "14 ijr yr —■ — Sterven betekent nietaltijd rustig inslapen. U kunt dement
JL __Lt_.. v T -— JL """"""""""""" worden, in coma raken, ongeneeslijk ziek worden. Het

stukje vlak voor de dood is vaak onzeker. Wat gebeurt er

met u? Wat wilt u? Wellicht zijn het vragen die u, of
mensen in uw omgeving bezig houden. Daarom is er nu

een boekje over wilsverklaringen en euthanasie. Vraag het
aan en sta eens stil bij straks.

I Ja, ik ontvang graag hetboekje Tussen leven en dood .

" """""""""""" "CLJL 3 JL _I_\_. Naam: m/v
I**l Adres:ongeneesliik - =. y I plaats

mm jm\ _**^ I __L*^__k _^^k atmt^mmm. Stuur decoufX)n opuieen voldoendegefrjnkeerdc envelop.Ah bi jd.jg- in de portokosten
■—W M— -M W^^ r~~ H^ ■ plakt u f l.oocxtraaan postzegels. Adresseren aan: Postbus 978,1000AZ Amsterdam.

Z_lvJ\ VJvil """"""""""""""""""""
__>
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perpersoon

Zilver voor
Jan Habets

S ~ Jan Habets heeft za-
*ilver l? Heerlen de eremedaille in

°rani«M ende biJ de °rde van
<krt v ssau ontvangen uit han-

loco"burgcmeester Hub

Bche!dS kreeg de koninklÜke onder-
Urn a,„lnS DÜ zijn veertigjarig jubile-
Ww bestuurslid van de stichting«ne_t Uln Weiten, die hy in 1954C H°lrichtte-ts Is verder 25 jaar pen-

geWeest van W Welta->ls ** 57 Jaar actief lid van
v^ d k»001- st-Jozeph en al 33 lid
«ahnK ,aad van Toezicht van deHij °bank Heerlen.
196» t

erkte eerst als boer en vanaf
<le aw , zyn Pensioen (in 1988) by
eBenf sport en recreatie van

Ja« Habets

Pro Ecclesia
voor KraneJftl ------ -^._L_L-_/

_e sch3^DE - Mevrouw J. Krane,
erheiH i?, nd dil-ecteur van deLüc-

h
lek in Kerkrade, heeft

irig pr f. Pauselijke onderschei-
n nSen Ecclesia et Pontifice ont-

,ttloUekeelijk is dat mevrouw de ka-
"Mil ?nderscheiding ontvangt,

Vormd i ZIJ-.zelf Nederlands Her-
vet de * Ze gaat per 1 september

Zilver voor
Lei Heuts

HULS - Burgemeester Peter Cam-
maert van Simpelveld overhandig-
de gisteren een koninklijke onder-
scheiding aan Lei Heuts. Hij kreeg
de eremedaille in zilver, dieverbon-
den is aan de Orde van Oranje Nas-
sau.
Heuts is al lid van W Huls sinds de
club vijftig jaar geleden werd opge-
richt. Hy was bestuurslid van 1947
tot 1981, waarvan 16 jaar voorzitter.Hij zette zich met veel succes invoor de aanleg van het huidige
sportcomplex. Lei Heuts is erevoor-
zitter van de W Huls.

" Lei Heuts

Gemeente verlangt bescherming natuurmonument

Riemst tegen winning
mergel onder Observant

Van onze verslaggever

RIEMST - De Belgische grensge-
meemte Riemst verlangt dat de
concessiegrens voor de Enci zover
wordt ingekrompen dat het gebied
dn Observant niet kan worden af-
gegraven.

Dn Observant vormt momenteel
een buffer tussen de huidige Enci-
groeve en het Belgische deel van
het plateau van Caestert dat de be-
stemming natuurgebied heeft. Die
buffer moet volgens het gemeente-
bestuur van Riemst vooral zo blij-
ven. De huidige concessiegrens die
in zuidelijke richting samenvalt met
de Belgisch-Nederlandse grens is tever.

De Belgen vrezen ernstige gevolgen
als de Enci onder dn Observant

mergel gaat winnen. „Het afgraven
van de galerijen zal verzakkingen,
instortingen en een drastische wijzi-
ging van het microklimaat met zich
meebrengen," schryft het gemeen-
tebestuur in een nota die tijdens
een bestuurlijk over met Maas-
tricht, Visé, Bassenge en de provin-
cies Luik, Belgisch en Nederlands
ter sprake komt op 18 september teLuik.

Riemst wil op die bijeenkomst plei-
ten voor een gezamenlijk beheer

van het plateau van Caestert en de
Sint-Pietersberg als natuurgebied.

Op het eigen grondgebied zal de
Belgische gemeente er trouwens
toe overgaan om auto's en fietsen teverbieden.
Door de groei van het aantal re-
creanten en met name van de
mountainbikers en kampeerders is
de laatste jaren de ecologische
waarde van het plateau van Caestert
sterk achteruitgegaan, zo luidt de

motivatie. Het verbod zal de Oude
Luikerweg gelden.

Er zal daarover wel met Maastricht,
Visé en Bassenge worden overlegd,
aangezien controle van het verbod
de aanstelling van een toezichthou-
der vereist die grensoverschrijdend
kan optreden.

Tegen de gedoogbeschikking vande Nederlandse provincie Limburg
aan Enci om autobanden, autobum-
pers en dergelijke als brandstof te
mogen gebruiken maakt Riemst net
als diverse milieuverenigingen ern-
stig bezwaar. Gevreesd wordt voorluchtverontreiniging in het dorpKanne bij noord-oostenwind.
De Belgen vragen zich af waarom
over deze gedoogbeschikking geen
grensoverschrijdend overleg is ge-
weest zoals is bepaald in de Europe-
se richtlijn van 28 junivan dit jaar.

Eygelshovenaar eist andere woning
vanwege scheur en slechte grond

* __Vgn onze verslaggever

n^ELs HOVEN - Een bewo-
be.g " een huis aan deKörvers-
Kert ln. Eygelshoven, gemeente
dat h " e' eist van de aannemer
SchadJ Z^n nuis ter"gkoopt of de
Het h aan het pand herstelt.
Scheu vertoont een dunne
Oouwh aan de voorgevel en is ge-
de k op grond die onvoldoen-
-2oew*uerbeterd- °it heeft onder-
Hoen -Ureau GeoConsult uit

«sbroek geconstateerd.

JUtü -feller woont sinds eind
de JV het nieuwbouwhuis aan
maakt° V̂ersberg- De woning
Var, v ccl uit van een project
er _evertien woningen, waarvan
Hen iv

r tien scheurtjes verto-
de bo, eller heeft dit gemeld bij
riem„, Wer van het project, aan-ier Derksen.
L. vI_er u_oncken, bedrijfsleider bij
»Veriv,en' kent de scheuren.

«moedelijk zullen uiteinde-

lyk alle huizen scheuren krygen.
Maar het gebeurt geregeld bij
nieuwbouwhuizen dat ze nog
niet zijn uitgewerkt," zegt hy.
De oorzaak ligt volgens hem in
zware belastingen op de funde-
ringsbalk. „Voorlopig doen we
nog niets. We moeten eerst kij-
ken wanneer de scheuren zijn
uitgewerkt. Daarvoor hebben we
gipspleisteraangebracht. Daarna
gaan we met deconstructeur be-
kijken wat we kunnen doen,"
aldus Voncken.
Moelierwilde daar niet op wach-
ten. „Dit is geen gewoon scheur-
tje," vindt hij, „Dit gaat dwars
door de steen heen en direct naar
dekruipruimte."
Omdat hij vermoedde dat de

grondonder zijn huis niet stabiel
genoeg is, heeft hij GeoConsult
op eigen kosten ingeschakeld
om dat te onderzoeken. Vorige
week constateerde het Hoens-
broekse bureau dat de grondver-
betering niet naar behoren is
uitgevoerd: de verdichting van
de onderste lagen van de verbe-
tering is onvoldoende.

G. Jessen van GeoConsult kan
niet zeggen of de slechte onder-
grond de oorzaak is van de
scheurvorming. Wat hem betreft
moet dat nader onderzocht wor-
den. Wel zegt hij: „Er is geen
sprake van een onveilige situa-
tie."

Moelier: „Dat kan hy makkelijk

zeggen, maar voor mij is dit ge-vaarlijk terrein. Wat gebeurt er
byvoorbeeld by een aardbeving
met zon losse ondergrond? Ik
wil dat risico niet nemen met
mijn gezin."

Moellerhoudt het erop dat Derk-
sen slecht werk heeft afgeleverd.
Via een ingeschakelde advocaat
heeft hij de aannemer drie voor-
stellen gedaan: volledige schade-
vergoeding en herstellen van de
fouten, Derksen koopt het huis
terug of Derksen biedt Moeller
een ander huis aan.
Voncken zegt de resultaten van
GeoConsult nog niet te kennen
en kan niet reageren op de voor-
stellen. „Maar dat de grondver-
betering niet goed is uitgevoerd,

dat heb ik nog nooit meege-
maakt. Op zulke zaken bezuinig
je niet," zegt hy.

Een fout geeft Voncken wel toe.
De garages van de veertien hui-
zen waren alle aanvankelijk uit-
gevoerd met èen dak dat volgens
de bouwregels van de gemeente
Kerkrade te stijl was.
Op Moellers huis na is dat bij alle
woningen veranderd. Voncken
zegt dat dat het bedrijf om-
streeks twintig mille heeft ge-
kost. „Het was een fout in de
maatvoering. De timmerman
vermeet zich en zoiets gebeurt,"
aldus de bedrijfsleider.
Jack Moeller, afkomstig uit
Duitsland waar gewoonlijk veel
degelijker en ook duurder wordt
gebouwd, zegt nauwelijks meer
vertrouwen te hebben in Neder-
landse aannemers. „De volgende
keer wil ik alles zelf controleren.
Ik blijf wel in Nederland wonen.
Ik woon hier al ruim acht jaaren
heb een Nederlands pensioen
opgebouwd."

regionaal

Spekholzerheide krijgt voorrang boven Juliaterrein

Kerkrade van start
met één milieupark

Van onze verslaggever

IMik g "^^^ ~ **e* eerste Kerkraadse milieupark dient in de
str kpekholzerheide te komen, op de hoek Wenckenbach-

I Valt Van der Elststraat- Het Juliaterrein in Eygelshoven
aan j°orloPigeven af. Dat voorstel doet hetKerkraads collegederaad.

* 1

s?en£s.telyk Zuid-Limburg, inclu-
taaj pj'ttem en Vaals, dienen in to-
% ni miUeuP-rken te komen. Dat
ScheiH tsen waar burgers afval ge-
"ÏUli.t kunnen inleveren. Het
tWepHerrein bl»ft voorlopig de
rj e „,, oPüe, omdat Spekholzerhei-
van nvr ger ligt in het regionale net
VersehI Uparken- °p korte termijn
b__ri-Jnen °°k milieuparken op de
'Brun enterreinen Roode Beek
graaf]SSUm) en Strrjthagen (Land-

ge£ogde Plekken voor de wat lan-
ter. " ermiJn zrjn verder het Emma-
be_rr (Brunssum/Heerlen) en
(Lann enterrein Abdissenbosch{J2ndgraaf).
Be*e_Hn heeft nog niet defintief ja
rneü? tegen de gescheiden inza-
Perim maar wil eerst met een ex-
<ïwent van start gaan. De ge-
sPonrT heeft Litscherveld, het

en het Phi-

lipsterrein achter de hand als plek-
ken voor milieuparken. Ook in Wit-
ten. (Baneheide en Wahlwiller) zyn
er twee gepland.

Kerkrade overwoog eerst één groot,
milieupark aan te leggen bij Open-
bare Werken aan de Hammolenweg,
maar dat blykt quaruimte onmoge-
lijk. Nu wil de gemeente drie klei-
nere parken.

Het derde milieupark zou een co-
produktie moeten worden met de
Duitse buurgemeente Herzogen-
rath. Alleen is gebleken dat de af-
valverwerkingssystemen in Duits-
land en Nederland moeilijk op
elkaar af te stemmen zyn.

Toch wordt de haalbaarheid verder
onderzocht, waarbrj Kerkrade
denkt aan een plek naast binnen-
kort aan te leggen verlengde deel
van de weg 523.

Raadslid tegen
molestverzekering
HEERLEN - Raadslid Dirk van
Dellen (Stadspartij Heerlen-Noord)
zegt niet te begrijpen waarom de
gemeente Heerlen een molestverze-
kering voor raadsleden heeft afge-
sloten. Hij wil dat de premie van
zynraadsvergoeding wordt betaald.
De verzekering is afgesloten in ver-
band met mogeüjke 'wraakacties
van boze inwoners,' 'mensen die
eenraadslid te lijf gaan' en 'klappen
met arbeidsongeschiktheid tot ge-
volg.'

„Ik was niet van plan om brj de uit-
oefening van mijn raadslidmaat-
schap geen aanleiding te geven tot
dergelijk verregaande agressie van
inwoners jegens mijn persoon,"
schrijft Van Dellen aan burgemees-
ter Pleumeekers.
Hij verklaart de raad al twaalf jaar
te volgen, maar nooit ook maar iets
van molestatie gemerkt te hebben.
Ook niet nu hij zelf sinds enige
maanden raadslid is.
Van Dellen vraagt Pleumeekers wat
de diepere achtergrond van de ver-
zekering is en staat erop de premie
zelf te betalen. „Ik bepaal graag zelf
welke verzekeringen ik afsluit."

Veilig onderkomen

Mammoet-pleeggezin koestert
vaste plek in Simpelveld

DOORJOOSPHILIPPENS

SIMPELVELD - „Hoeveel kinde-
ren we momenteel hebben? Zeg Lil,
weet jy dat?" Vader John Tieman
zit op het terras voor 't Woelige Nest
in Simpelveld en weet ook even
niet meer. „Er zijn er laatst nog een
paar bijgekomen, en eentje weg ge-
gaan, begrijp je."
Zijn vrouw Lil, de moeder voor de
pleegkinderen van 't Woelige Nest,
is het getalsmatige spoor eveneens
bijster. „Even kyken op het bord."
Achter de voorruit van het huis
staat de oplossing: alle voornamen
van de pleegkinderen, die in leeftyd
variëren van vijf tot 28 jaar. Het blij-
ken er 19 te zijn.

Woelig is de geschiedenis van dit
pleeggezin wel te noemen. Na om-
zwervingen door Nederland vonden

John en Lil een pand tegenover het
Simpelveldse station.

De buurt keek er wel even raar van
op. Goh, een gezin met meer dan
tien kinderen? Toen duidelyk werd
datLil en John allemaal weeskinde-
ren en jongeren die thuis proble-
men hadden, om zich heen verza-
melden, fronste menigeen zelfs de
wenkbrauwen.

Bovendien kampte het uitdijende
gezinmet geldzorgen en dreigdehet
op straat te belanden. Dat laatste is
nu definitiefvoorbij. Op 31 meikre-
gen ze in een tv-programma van Jos
Brink het koopcontract overhan-
digd door burgemeesterPeter Cam-
maert.
Daarom, en omdat John zestig
wordt, hielden ze zaterdag open
dag. Tientallen mensen kwamen
een kijkje nemen in de gezellige en

altijd drukke woning die 't Woelige
Nest is.

Duidelijk is dat nog veel opgeknapt
moet worden. „Het is een oude ba-
rak die een paleisje moet worden,"
stelt voorzitter Ger Persoon van de
stichting die 't Woelige Nest onder-
steunt. Het plafond komt naar bene-
den, de keuken oogt oud en de
douches moeten worden verbeterd.
De stichting zoekt geld en een
bouwkundig adviseur.
Op subsidies hoeft 't Woelige Nest
niet rekenen, ondanks dat de kin-
derrechter, Elmar en de Raad van
de Kinderbescherming regelmatig
een beroep op de twee Tiemannen
doen.
„Nee, ik wil bewust particulier blij-
ven," zegt Til. „De opvang in een
gezin, zoals bij ons, valt niet in te
passen onder de regeltjes van de of-
ficiële opvang. Dan moetje ook veel

te veel vergaderen, daar heb ik een
ontzettende hekel aan."
Maar Lil Tieman is voorlopig allang
blij dat haar pleeggezin een vaste
plek heeft. „Veel kinderen hebben
al veel meegemaakt, hier krijgen ze
vertrouwen." Het bevalt hen zo
goed dat ze 't Woelige Nest koeste-
ren. Maar moeten kinderen niet op
een bepaald moment uitvliegen?
„Ach," zegt Tieman: „Je moet van
hun leeftijd vijfjaaraftrekken na al-
les wat hen vroeger in hun persoon-
lijke leven is overkomen. De mees-
ten zyn bang om ergens te vereen-
zamen."
Ze is zelf 51 en wil nog tien jaar
doorgaan met het pleeggezin. „Dan
neemt zoon Alex met zn vriendin
het over. Dat staat nu al vast. Ze
krijgen nog tien jaar de tijd om een
eigen leven te leiden."
Op 21 september moet de hele ben-
de naar de tandarts. Die is van
kwart over acht 's ochtends tot een
uur 's middags volgeboekt.

" Twee van de negentien kin-
deren ontvluchten even de
drukte binnen.

Foto: CHRISTA HALBESMA

Heel huis
leeg geroofd
KERKRADE - Dieven hebben
vrijdagnacht in Kerkrade een
complete woning leeg geroofd.
Zelfs de auto werd gestolen. De
voorlopige schade wordt geschat
op 50.000 gulden.
De dieven namen allesvan waar-
de mee uit het huis aan de Nas-
saustraat. Naast de auto (een
Opel Kadett) waren de videore-
corder, cd-speler, kleurentelevi-
sie, gouden horloges en gouden
sieraden verdwenen. Ook het
paspoort en rijbewijs van de
eigenaar zijn weg.
De 58-jarige bewoner ontdekte
zaterdag om vier uur 's ochtends
dat dieven via een badkamer-
raam zyn huis waren binnenge-
drongen.

Geparkeerde
auto on hol
BRUNSSUM - Een geparkeer-
de auto die aan de wandel ging,
heeft zaterdagmiddag in Bruns-
sum de Lindestraat overgesto-
ken en twee geparkeerde auto's
op de Laethof geramd. Twee
auto's moest worden wegge-
sleept.
De veroorzaker van de 'wandel-
partij' was een 64-jarige man die
zijn auto op de Mozartlaan had
geparkeerd, maar vergat de han-
drem aan te trekken.

Brand door
omvallen kaars
SCHINVELD - Een omgevallen
kaars heeft zaterdagnacht voor
brand gezorgd in een woning
aan de Beekstraat in Schinveld.
De brand kon snel geblust wor-
den, maar de schade is aanzien-
lijk.
De 24-jarige bewoonster ging
naar beneden toen ze bezoek
kreeg, maar vergat de brandende
kaars op de slaapkamer. Deze is
waarschijnlijk omgevallen en op
een rieten mand terecht geko-*
men. Personeel van een nabijge-
legen disco schoot te hulp. De
brand was al geblust voor de
brandweer arriveerde.

Schot door
raam bij
slapende man
HEERLEN - Een Heerlenaar
die zaterdagnacht in bed lag,
werd ruw uit zijn slaap gewekt:
een kogel doorboorde het raam
van zijn slaapkameren belandde
in de muur. De man bleef onge-
deerd.

Een ruzie tussen twee groepen
bezoekers van een discotheek
aan de Kempkensweg was de
aanleiding van het pistoolschot.
Toen ze door het personeel naar
buiten waren gewerkt, raakten
ze buiten opnieuw slaags. Ook
werd een auto zwaar vernield.
Direct na het schot vluchtten en-
kele verdachten in auto's weg.
Zes van hen (vijf mannen, een
vrouw) hield de politie dezelfde
nacht aan toen ze over de Aker-
straat-Noord in Hoensbroek
reden.
Bij de vechtparty raakten enkele
personen licht gewond. De poli-
tie stelt een uitgebreid onder-
zoek in.

(ADVERTENTIE)

DeAllerbesteAanbiedingen
EigenbereideblindeÉ P^HêTll___
vinken of slavinken mAm\mmmm^m
±100 grper stuk, nu4stuks^^^ _^^^

Saucijzen ± 120 grper stuk. __#W^___
De eerste 10 stuks per stuk voor fl m
Max. 20 stuks per klant.

Nieuwe Oogst: __^^_!^^__k
Hollandse prei hele kilo nu voor

Heel populair wit- of muu^
bruinbrood
verpakt en voorgesneden VAftnu voor^^^| o^^
Zeeuws Meisje margarine
pak a 250 gr 0.69 Nu 3 pakjes voor

Melkunie magere yoghurt
met diverse soorten vruchten, mWM W*Ammpak a I liter 2r6^ nu voor

AKTIES GELDEN VAN MAANDAG 22 T/M WOENSDAG 24 AUGUSTUS '94

ïan linden
't Allerbeste voor 'n vriendelijke prijs.
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<gpiccolo s
In de Cramer 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
Vermist/Gevonden ’ 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 12.00 uur daagsvoor plaatsing.
Schriftelijk opgeven
Opgave via de 1epost daags voor 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 11.00 uur.

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

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

«-■pf--"-^^^^"""^^- " ■""
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Personeel aangeboden

Schildersbedrijf VAN EYCK
kan nog binnen en buiten schilderwerk aannemen voor
particulieren en bedrijven. Vraag vrijblijvend prijsopgave.

_. 045-322222 / 043-213775 / 04750-11196.
Dagelijks van 9.00-21.00 uur, zat, van 9.00-17.00 uur.

Oakdekkersbedrijf AADAK Als u ons voor 12 ui
kan nog dakwerk aannemen, 's morgens belt, staat u
Bel voor vrijblijvende offerte. PICCOLO de volgende da
Telef. 045-226688/226377/ al in het Limburgs Dagbla
06-52606457. Tel. 045-719966.

Personeel gevraagd
Moderne drogisterij zoekt een parttime

Verkoopster
cq. oproepkracht voor minimaal 16 uur per week. Het lief
komend uit de directe omgeving van Oirsbeek. De leefti
speelt geen rol, maar ervaring en affiniteit met de drogistt
branche zijn zonder meer een pré.

Uw schriftelijke reacties graag met foto aan:
Drogisteni Doornen. Postbus 5006, 6438 ZG Oirsbeek.

Bau-unternehmung Savelberg GmbH vraagt

Metselaars of collones
voor klinkermetselwerk, in Duitsland. Tel. 045-453748.s

hesi
HESI VERHUUR LIMBURG

vraagt

Leerling monteurs m/v
leeftijd 16-18 jaar.

Maandag tm vrijdag van 16.30 t/m 17.30 uur, g 045-442326.
installatiebedrijf omg.
Maastricht zkt. MAGAZIJN-
BEDIENDE die ged. is afge-
keurd v. 20 uur per week. Br.
o.nr. B-05836, Limburgs
Dagblad, Postbus 2610,
6401 DC Heerlen.

Valkenburgs Grottenaqu;
rivm heeft t/m oktober leu
VAKANTIE-WERK vo<
jongens/meisjes tot 20 jaa
Zat. en zon. vrij. Dagelijh
melden aan de kassa va
11.00-16.00uur.

"I Ervaren vr. FRITUREHULP
gevraagd voor 2 a 3 avon-
den per week, leeftijd 20-40
jaar. Tel. 045-457845.
Wij zoeken voor het najaar
20 personen voor vul- en
INPAKWERK van cosmeti-
ca. Schrift, soll. Holzstr. 56,
6461 HP Kerkrade.
Gevr. MEDEWERKSTER
(17-20 jr), 2 dgn. p.wk. Soll.
St. Gez. lich. 045-352044.
Klinker Bouw BV vraagt
dringend IJZERVLECH-
TERS voor omg. Aken. Inl.
tijd, kant.uren 045-245401.
Gezocht WERKSTER voor
Vochtend in de week, ’ 15,-
-per uur. Inl. na 19.00 uur
04492-5078, (fam. Van
Druten).
Distributeurs gevraagd voor
het voedingskundig en ge-,
wichtbeheersingsprogram-
ma "'HERBALIFE""
Wereldwijd een succes.
Traning mogelijk. Info 04756-
-3690 of 020-6384473.
Handelsondern. Romeco
vraagt voor direkt METSE-
LAARS. Telef. 045-714870.
Gevraagd zelfstandig wer-
kende HEREN/DAMES-
KAPPER(STER), full-time.
Kapsalon Albertz. Telef.:
043-210917

Met spoed gevr. part-time
TAXI-CHAUFFEURS m/v
evt. WAO-er, dag- en
nachtdienst en weekend-
dienst. Julianastraat 6,
Brunssum. Tel. 045-252444.
Word RU-INSTRUCTEUR
(MA/). Een fijn beroep met
vrijheid, afwisseling en uit-
daging. Een beroep waar
vraag naar is. Haal daarom
het (enige) erkende Kader-
schooldiploma. Met dit be-
geerde diploma mag u ook
(zonder middenstandsdiplo-
ma) een eigen rijschool star-
ten. Dus een mooie kans om,
al na vijf maanden eigen
baas te zijn (full-time of part-
time) of een leuke baan te
hebben. Binnenkort starten
de nieuwe dag-, zaterdag-
en avondopleidingen in Am-
sterdam, Rotterdam, Utrecht,
Zwolle, Maastricht en Best.
Nog enkele plaatsen vrij.
Meer weten? Bel dan van-
daag voor 21.00 uur voor
een gratis uitgebreide Stu-
diegids. De Kaderschool:
04998-99425 / 043-259550.

Goede bijverdienste. Lande-
lijk ochtendblad zoekt voor
VALKENBURG en Houthem
een agent/bezorger (m/v), Ift.
v.a. 15 jr. Inl. tussen 8.00-
-16.00 uur: telef. 040-121775.

Onr. goed te koop aangeb./gevr.
I^»^^^——,^-_-_—
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Woonhuis verkopen ???
Direkte aankoop via notaris zonder kosten.

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

Taxeren vooraf voorkomt
teleurstelling

Vraag vrijblijvend advies aan een beëdigd
NVBT-Taxateur Abaz

onr.goed en taxatieburo o.z. Tel. 045-718731.
Te koop gevr. ouder
WOONHUIS met tuin (op-
knappen geen bezwaar). Tel.
046-753367.
WOONHUIS met spoed te
koop gevraagd, staat van-i onderhoud niet belangrijk.

S Telef. 045-724056.__ GEVRAAGD met spoed:
woonhuis, liefst met tuin, tot
ca. ’150.000,-. Opknappen
geen bezwaar. 040-114752.
Misschien heeft u het HUIS
dat wij zoeken in Heerlen of_ aangrenzende gemeenten

ur in de prijsklasse tot ca.
IW ’175.000,-. -f 045-718731.

3d9 Bouwmat/machines
Te k. nw. beschad. binnen-
en buitendeuren v.a. ’ 40,-;
rollen dakleer (Rubberroid)
10 m 2v.a. ’2O,- t/m ’65,-;

Onderdelen/ace.
Ink./verk. goede gebr. AU-
TOBANDEN. Passartweg
39, Heerlen. S 045-222675.

Kachels/Verwarming
Reker KACHELSPECIAAL-
ZAAK. Ook uw adres voor
dubbelwandige RVS-rook-
kanalen. Kluis 28, Geleen,
telefoon 046-740785.
GASKACHELS/houtkachels.
Zomerprijs! Gratis geplaatst.
De Kachelsmid, Walem 21
Klimmen. Tel. 04459-1638.
Gas- HOUTKACHELS - cv-
ketels. Keus uit 200 stuks.
Kachelcentrum Jac. Köhlen,
Rijksweg N. 104, Sittard.
046-513228/514862.

Sloopauto's
Wij geven U de HOOGSTE
prijs voor Uw auto, sloop- en
schade-auto. 045-225774.
Te koop gevraagd sloop- en
SCHADE-AUTO'S. Auto-
sloperij Marxer: 045-720418.
Te koop gevr. SLOOP- en
schade auto's, tev. in- en
verkoop gebr. auto-onderd.
A. Korter. B 045-229045.
Te koop gevr. schade- en
oude sloopauto's. Tev. pn-
derd. Autosloperij K. KÖR-
FER, 045-227377, Indus-
triestr. 7, Hoensbroek.
Te k. gevr. SCHADE- sloop-
en loopauto's, en verkoop
gebr. auto-onderdelen. Joep
Wolters. Telef. 045-411480.

Te koop gevr.
Wij betalen de hoogste prijs
voor al uw oude METALEN.
Gebr. Swinkels, Beitel 74,
Heerlen. 045-422025.

Watersport
MAKREELVISSEN, dao aT
vaart, buitenhaven Stellen-
dam. MS Mijntje. Telef.
01879-3359.
Te koop polyester KAJUIT/
tourspeedboot, 6-pers.,
merk Beekman, 15 pk b.b.,
geen vaarbew. nodig, vr.pr.
’6.250,-. Tel. 04743-1622.

Computers
-i. —. i. . —n -ii —Zomer,

Spektakel
80486 DX/66

Mhz
4 MB Ram

356 MB IDE HD
VLB Multi l/O

1 MB VLB SVGA kaart
14" SVGA 0.28 DP mon.

in minitower
compleet met muis en

keyboard

’ 2.449,-
Meer dan 100 CD-Rom

titels op voorraad
vanaf ’ 7,95

Leufkens-
Dubois

Sittarderweg 58A, Heerlen. 045-72 23 15
Kamers. GEMEUB. zit/slaapkamer te

■huur, liefst alleenst. dame/
meisje. Tel. 045-223970.

daktrim ’ 10,- 2V_ mtr.; un-
derlaymentplaten ’ 45,-;

fst laminaatparket topmerk
ijd LAMET (normaal ’lOO,-)
8n nu ’4O,- + ’35,- p.m2.; B-

keus ’25,- + ’3O,- p.m2.
Rennemigerveldweg 70 A,
Heerlen. Tel. 045-729710.

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

Geldzaken
7- HYPOTHEEKCENTRALE
jk Nederland. Hypotheken tot
or 135% v.d. ex-waarde. Ook
ir. voor 2-verdieners. Rente v.
ks a. annuiteit 6,1%, spaar
jn 6,4%. Uw hypotheek verho-

gen? S 073-220300.

■HJIil-'liMIHrJ]
Bedrag Terug te Mnd.bedrag Effectieve rente Mnd. bedrag Effectieve rente

inhanden betalen in volgens min. op jaarbasis vlg. wet. max. op jaarbasis
15.000,- 72 mnd. 279,04 10.6% 287,11 11.8%
25.000,- 84 mnd. 413,58 10.3% 420,11 10.9%
30.000,- 96 mnd. 453,45 10.3% 454,20 10.4%
50.000,- 96 mnd. 747,22 10.0% 757,01 10.4%

imet 50.001 ," U betaalt Rente vlg. min. tar. per mnd Theor. Effectieve rente op Theor.
in handen per mnd effectieve rente opjaarbasis looptijd jaarbasis max. tar. looptijd
15.000,- 225,- 0.824% 10.3% 97 mnd. 13.0% 112
25.000,- 375,- 0.824% 10.3% 97 mnd. 12.6% 109
40.000,- 600,- 0.824% 10.3% 97 mnd. 12.2% 107
60.000,- 900,- 0.824% 10.3% 97 mnd. 12.2% 107

OOK VOOR HYPOTHEKEN:
INFORMEER NAAR DE NETTO VASTE LASTENHYPOTHEEK;

DEZELFDE MAANDLAST GEDURENDE DE GEHELE LOOPTIJD.
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Landbouw

ONDERDELENBANK. Tel
04493-2715.
Kalkslib, schuimaarde, drijf-
mest, champignon- en G.F.
T. compost. P. PUSTJENS
Vert. Kurstjens Milsbeek, B
04759-3565 / 06-52107893

Motoren
Te k. HONDA Africatwin 750
'91, in nw.st, 13.000 km.off
the road; Kawasaki kir. 650
'87, perf. st. Bongerd 35a,
Spaubeek. 04493-5225.
Te koop SUZUKI GSX 600Fblauw/zwart, bwj. '89, 11.000
km, z.g.a.n., vr.pr.
’10.700,-. 045-317873.

Hulsh. artikelen
WASMACHINE volautom. 7
dubb.deurs ijskast + was-
mach. combi, B 046-744602.
IJSK., gasf. ’95,-; wasaut.
’175,-; diepvr. ’175,-;
wasdr. ’175,-. 045-725595.

(Huisdieren
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 koop Engelse COCKER-
SPANIËL pups met stam-
boom. Telef. 045-325447.

TV/Vldeo
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.

in/om de tuin
Vandaag nog modder en
zand, morgen groen.
GRASZODEN enz. Jawell
Tuincentrum. B 045-256423.
TUINHUISJES, 25 types,

’ 435,- show! Schuurtjes,
hondehokken enz. Vele afm.
reeds vanaf ’195,-. Hout-
bouw Übachs, 50 jaar af fa-
briek aan gebruiker. Kerkra-
de-Vink. Tel. 045-460252.

CProrficiat! *3m,
Gefeliciteerd!
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Pers. Kont./Klubs

Als je
met liefde wilt

werken
is bij ons je

bedje gespreid!
Kom 's

kennismaken

; REGALS
Men's Club

Bel na 8 uur 's avonds

S 04407-3114
Rijksweg 2, Cadier en Keer.

MEISJES gevr. voor privé
.verdag en voor Escort en
Club in Kerkrade dag/nacht.
3 pic. (’60,-) voll. uitbet. Tel.
,/a. 22.00 u. 045-416143.
Wegens uitbreiding zoeken
«ij dames en heren voor
ESCORT regio Zuid-Lim-
,urg. Goede verdiensten. S
340-428870.

06-lijnen

100% Wild Live Sex
06-9891

Geen wachttijd! 1 gpm.

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

06-9618

Extreem 9821
sm-bondage live
1 g.p.m. 06-9821

Pornofoon
06-320.320.54; Stiekem kijkt de buurman

mee (1 g.p.m.)

Praat nu zelf de heetste
vrouwen jouw(hotel)bed in!

Bel nu! (100 cpm)
06-9664

Erv. vrouwen
40 jaar zoeken sexkontakt.

06-350.290.37 (75 cpm)

Thuiskontakt
hete vrouwen in jouwregio.
Bel nu 06-9811 (75 cpm)

Gratis
sexgesprek

voor vrouwen. Dames bel 06-
-4300. Heren bel 06-9667

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

* 06-9502 *
Eenzame hete

vrouwen zoeken
Anoniem

sexkontakt
Bel nu 06-9511 (75 cpm)

Hete vrouwen willen met jou

Sexgesprek
06-320.322.33 (75 cpm)

Gratis
sexkontakt

voor vrouwen: 06-4909
Mannen bel

06-9604 (75 cpm)

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

Gay Café
Limburg

06-320.327.55

’ VP-m-
Griekse livesex!
Wilde vrouwen gaan op hun

knieën voor jou!
06-320.330.72 - 1 gpm

Privé telefoonnummers van
hete vrouwen thuis! (75 cpm)

* 06-9605 *
Rijpe vrouwen

zoeken onervaren jongens
06-9504 (75 cpm)

HOMOKONTAKTEN
Zoek je 'n lekkere

hete jongen?

Gaydating
06-95.18 75 cpm.

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)

Homokontakten
Zoek je 'n hete jongen?
06*320*330*18 (75 cpm)

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

Let op! BLIND DATE via de
telefoon.

Direkt apart
Leuke meiden, bel
06-95.95 - 75 cpm.

Telefoonsex
Hete vrouwen bellen gratis!

06-320.330.87 (75 cpm)

Volrijpe
Vrouwen, zoeken anoniem

en niet-commercieel
sexkontakt.

06-96 56 - 75 cpm.

Homo-jongens
Hoor ze heet TEKEER gaan.

06-320*330*88 (75 cpm)

NIEUW! Sexdoorschakellijn:
vrouwen willen

Direkt sex
Bel nu: 06-97.50 - 75 cpm.

Gratis-sex
voor vrouwen: 06-4300,
heren bel: 06-320.330.91

(75 cpm)

Homo kontakt
Direkt apart met een hete

knul uit Limburg!!
Bel nu 06-9614 (nu 50 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)

Lesbi Live
06-320.323.12

Twee meiden gaan tot
het einde. Igpm.

Gratis telefoon-
sex voor
vrouwen
06-4311
of 4611

Mannen bellen v. ’ 1,- p.m.
Telefoonsex 06-9596
Sex direct 06-9819

Top contact 06-9845
Hete meiden 06-9785

Heerlijk discreet
Direkt apart met hete
vrouwen uit Limburg!!

06-320.322.11 (75 cpm)

Rijpe vrouwen
zoeken jongensvoor een

slippertje. AKTIE!
06-97.60 - 75 cpm.

Hete vrouwen uit de regio
Limburg

06-350.23.047 (100 cpm)

Adressen
Dames geven hun adressen
en telefoonnummer. 1 gpm.

06-96.85
Rijpe vrouwen

willen sexkontakt
(niet commercieel)
06-98.90 - 75 cpm.

Zoek jeRIJPE vrouwen voor

sexkontakt
(niet commercieel). Bel:
06-350.266.53 - 1 gpm.

De Sadist
lachte wreed naar het
vastgebonden meisje

(’l,-p.m.) 06-340.340.90
(’ 1,- p.m.) Kom maar met
je hand onder m'n BH zei ze

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

met haar nieuwe vriend. "Is
het goed als zij toekijkt?'
06-340.340.55

(’ 1,- p.m.) met 2 jongens in
't kleedhokje liet ze haar

badpak zakken. "Voel 'ns!
Wie wil er eerst?"

06-340.340.21
(’ 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

Anonieme. sexafspraakjes in Limburg.
06-320.330.79 (75 cpm)

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

Zin in 'n WIP? Bel de gewilli-
ge dames direkt - 75 cpm.

06-9877
Discreet

sexkontakt met rijpe meiden!
06-320 330.42 (75 cpm)
i

Direct, contact
met DAMES uit heel

Nederland. GEHEEL PRIVÉ
thuis doorgeschakeld.

06-96.80
24 u./p.d. 100 cpm.

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.

Nieuw te openen privéhuis
"Rendevous"

Openingstijden maandag t/m vrijdag van 11.00 uur
s'morgens tot 01.00 s'nachts. Wij vragen tevens nog

enkele leuke medewerksters. Intern, mogelijk.

S 045-750336
Na 20 uur g 045-754061.

Club Merci
Beter op de ifets naar Merci, dan met de auto naar het werk.

Rijksweg Zuid 241, Geleen, 046-745814.

Dolce Vita
Is helemaal vernieuwd. Voor luxe, klasse, stijl en nivo.

Daar staat Dolce Vita bekend voor.
Elke maandag play girls, elke woensdag lingerie,

elke vrijdag elegante gala-avond. Een hapje tussendoor of
een kop koffie is bij ons vanzelfsprekend. Vraag naar onze
speciale luxe suites. (Wij hebben plaats voor een Ned.talig

meisjevan nivo). Bel met Karin, tel. 04750-30746,
ons adres: Rijksweg 15, Herten-Roermond.

Sex-o-Theek Liberta 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. S 04499-4346.

Club Merci
De een is zwart, de ander blond, zij hebben één wens,

en die is gezond!
Rijksweg Zuid 241, Geleen. Tel. 046-745814.

Wij hebben gerenoveerd, en ook nieuwe meisjes. Daarom
weer een AANBIEDING deze maand

Privé Yvonne
De meisjes in ELEGANTE lingerie doen 2x Franse massa-
ge + intiem v. ’85,-. Gezelligh. en drank GRATIS. Hygiëne
op de 1e plaats. 7 dagen geop. ma.-za. 11-24 uur, zond.
15-23 uur. Kapelwg 4, K'rade. 045-425100. Kom 'ns kijken.

LYDIA GIRLS
WIE DOET JE WAT....??

046-749662. Groenstr. 64 Geleen.
leder leuk meisje kan bij ons GOED geld verdienen.

Twilight escort
a 045-275618. Kvk 49356

Volslanke knappe
SANDRA,

nu trio mog. g 045-270358.

Buro Venus:
Wij hebben 100% betrouw-
bare privéadressen in ons
fotoboek! g 04750-28 3 53

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

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 gevr.

Marilyn Escort
045-426331, va. 22-05.00 u.

Boy en Girl
Escort service
striptease m/v

Tel. 045-257368.

Romantica
__. 045-419742
Privé en Escort
5 nwe meisjes

’ 50,- all-in
Gratis film en koffie. Geop.
van 9-23 uur. 045-423608.
Nieuw jong meisje, totale
ontsp. massage

045-353489

Bar ma Cherie
voor discreet relaxen met
lieve meisjes, massages,
trio's enz. Tevens nog

enkele leuke meisjes wel-
kom. Tel. 045-241829.

Mannen
gezocht!!

vrouwen zoeken niet
commercieel sexcontact.

g 046-752333.

Kelly
Vanaf 10uur. 045-721759.

SEXY DAME
ontv. heren. 043-473309.

Sacha's EscoJ
045-463386 v.a. 17.00^

Keuze uit 7 meisjes.--^

Privé llona
Lesbische trio aanbied"
Meisjes gevr. v. avon°
en zat.dgn. 045-70gg_>^

Suprise Esc^
Ook SM. 045-22§_°J>^

Escort all in .
_S_o4s-32619>

Hrl. privé-darn|
9.30-16.30 uur 045:7Ji7>/
Nieuw! NieuW

Foxy Lady
v.a. ’ 50,-. 2 4XVOOJ

’ 200,- all-in. Ma.-vr-1^24.00 u. Rijksweg Zd- l^GELEEN. Tel. 046j7j&jg^
Anita Privé

en escort!!! 045-352j4j^/
Buro Mieke

Discr. Bern. 046:7___^V
Angelique Pi^fen erotische mas., 5 l*

meisjes die u verwenne ■’ 100,- all-in. 045:gl_l_>-/
SM-kontakten

Direkt apart met meeste
dienaar.

Bel nu 06-95.37 Isjg!^
Gratis sex
niet commerciële

sexadressen en numr* 181

van vrouwen.
g 046-752333^_-^

Privé Candy
sMassage en trio. MeisL

gevraagd. 045-212g1S>x

Privé Papilion
Leuke meisjes aan*ez«'

Ook DD-CUP. Teven»^.
meisjes gevr. g 045-359*
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-12 "j_n,lt JohannesHeesters. Herh.
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13'ns Ta9esschau.
13'dc ARD-Mittagsmagazin.
14 nn Wirtschafts-Telegramm.14'rjS la9esschau.Ia9esschau.
14_n S?himPf -19 7 17. Talkshow,
kl wunderbare Reise des
WiiH 6" Nils Holgersson mit den
I4J'd9ansen.Tekenfilmserie. Afl. 35.
ISon *?arbaPaPa. Afl.: Zirkus.
ISrrj _.a9e-schau.
Tai. K,nderquatsch mit Michael.

15.30 u GaS,: Jule Ne'9eL Hern-
ser V Dad! Australische comedy-

I6nr,e Afl-: Schmerz urn's Herz.
"60, la9esschau.Ia9esschau.
I7nn !^l?9e- Talkshow. Herh.
I^l_ n^ Tagesschau.
1740 ?r'sant- Boulevardmagazine.
17 5o tRD vor acnt- Reg- in,orm.
17'cV Ta9esschau-Telegramm.
18'on Wild°ach, serie.
18 50 vervolg Wildbach.
lB Sc Ta9esschau-Telegramm.
Jo'oo jVj*oFritze' serie
20 ie IP Tagesschau.
Óz- Galapagos. Afl. 4: Die
ej|eanreisenden. De Galapagos-nden kennen de meeste inheem-

vogelsoorten, _
oa,s bijvoorbeeld

20.59 TatroS'Herh'21 o» Jagesthemen-Telegramm.
21 45 u P°rt' Actualiteiten.
22 in 5?a9num. Amer. misdaadserie.23^0 Tagesthemen.
o . 'atort. Duitse politieserie. Afl.:rj^nattenboxen. Herh.

°0 40 !a9esschau.
Ni Tl' 9oldene Menner (Sette uomi-
2enri°ro)' ltaL speelfilm uit 1965. Uit-

°2 ir?!?9 9eschiktvoor breedbeeld-tv.
Hrm 1S Z-E-N- Menschen inun9kong. Afl.: Der Jademarkt.

TV FILMS VIDEO
Duitsland 1

(Iq»_ ~ " Jiao J|ao de Panda -
Xiao"6~CN>-
s|Uj( J-on 9 loopt weg van huis en
v 0

Cn aan bij een circus waar hij
Jeunrt«6,n panda ma9 zor9en.QcJ, ,m van Chen Jingti metn 9 Xudong.

Duitsland 2
(Iq^ Uur " -assie Come Home -g S43-USA).
ter iSte 'ilm over de trouwe viervoe-
omLa

7ssie- 'rtiooj i!).n Daasje terug te vinden
rn en ni een lange tocht onderne-

Regie: Fred Wi|cox. Met:
McDowell en Donald Crisp.

België/TV2
(lq»_ .uur ' Secret Admirer -GoedUSA)-
bare 9e' maar al te voorsPel-
Grß' Sekskomedie van David
Joreenwalt.
en k6n ontvangt een liefdesbrief
dr0m

00pt dat net nieisje van zijn
Met r nem geschreven heeft.■ <-" Thomas Howell.

RTL5
22.00 uur - Ishtar - (1987-USA)
Grootste flop van de jaren '80
waarin Warren Beatty en Dustin
Hoffman twee ongetalenteerde
liedjesschrijvers spelen. De hilari-
sche opzettelijk slechte liedjes zijn
om te gillen. Regie: Elaine May.

Duitsland 2
22.15 uur - Die Venusfalle -(1988-D) Een jonge arts met bin-
dingsangst stelt alles in het werk
om de perfecte vrouw te vinden.
Een matige rol van pornoster Sonja
Kirchberger. Regie: Robert van Ac-
keren.

Duitsland West 3
23.00 uur - Le Chene - (1992-F/R)
Drama van Lucian Pintile, na jaren
van ballingschap, dat zich afspeelt
in Roemenië, na de val van Ceaus-
cesu.
Lerares Maia Morgenstern gaat
naar het platte land en ontmoet de
arts Mitica.

Duitsland 1
00.40 uur - Sette Uomini d'Oro -
(1965-1).
Een 'professor' verzamelt de zes
beste goudrovers van de wereld
om een klus voor hem op te knap-
pen. Doorsnee misdaadfilm van
Marco Vicario met o.a. Philippe Le-
roy. " Rosanna Podesta (Georgia)in 'Sette Uomini d'Oro'.

(Duitsland 1 - 00.40 uur).

Nederland 2
Tros EO Veronica
13.00-13.07 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
16.55 De vuilnisbelt.
Kindermusical door leerlingen van de
Vincent van Goghschool in Roer-
mond.

17.27 Voor de grap. Serie cabaret-
programma's met liedjes en confe-
rences uit het na-oorlogse cabaret.
Afl. 8. Herh. '17.53 De familie Keuzekamp.

17.58 2 vandaag.
18.00 Journaal.
18.15 Actualiteiten.
18.38 Sportjournaal.
18.47 Hoofdpunten uit het nieuws
gevolgd door het weer.

19.00 (TT) Onderweg naar morgen.
Nederlandse soapserie.
Renée wordt bevrijd en naar het zie-
kenhuis gebracht. Margot komt daar
een oude bekende tegen. Victor ver-
zet zich tegen de voorgenomen eut-
hanasie op Elisabeth.

19.30 Karaoke. Programma waarin
nietsvermoedende mensen worden
uitgenodigd een liedje te zingen.

19.59 Te land, ter zee en in de lucht.
Spelprogramma. Vandaag Tobbe-
dansen vanuit Leiden.

20.55 Dempsey and Makepeace. En-
gelse misdaadserie.
Afl. 20: Dood van een model.
Fotomodel Janine wordt voor de
ogen van Dempsey en Makepeace
doodgereden. Bij nader onderzoek
blijkt het meisje een relatie te hebben
gehad met iemand uit regeringskrin-
gen en haar vriendin is na het onge-
luk ondergedoken.

21.50 De Russ Abbot Show.
Komische sketches.

22.18 Top cops. Gedramatiseerde
verhalen van politieagenten.

22.58 Wat is er aan de hand?
Kunstprogramma. Herh.

23.28 Middernacht-Klassiek.
Klassieke muziek.
Elegie van Tsjaikovsky en Serenade
van Elgar, uitgevoerd door het En-
semble Instrumental de Grenoble.
Herh.

23.55-00.00 Journaal.

Duitsland 2
05.15 ZAK. Actueel weekoverzicht.
05.45 Morgenmagazin Sport extra.
06.00 Morgenmagazin. Ontbijttv.
09.00 Tagesschau.
09.03 ML Mona Lisa. Magazine.
09.45 Let's move. Ochtendgym.
10.00 Tagesschau.
10.03 Weltspiegel.
10.45 Recht in Deutschland - Alles

was Recht ist. Juridische tips.
11.00 Tagesschau. Beursberichten.
11.04 (TT) De schönsten Geschich-

ten mit Johannes Heesters. Korte
verhalen met Johannes Heesters.

12.35 Urnschau.
12.55 Presseschau.
13.00 Tagesschau.
13.05 ARD-Mittagsmagazin.
13.45 August '44 - Der Kampf urn

Paris. Documentaire over bevrijding
van Parijs aan het eind van WO 11.

14.35 (TT) Heimweh (Lassie come
home). Amer. speelfilm uit 1943.

16.00 logo. Jeugdjournaal.
16.08 heute-Schlagzeilen.
16.09 The flying doctors. Australi-

sche doktersserie. Herh.
17.00 heute, sport en weerbericht.
17.15 landerjoumal. Aansl.: heute.
17.45 en 18.00 Der Alte. Duitse poli-

tieserie. Aansl.: Guten Abend.
19.00 heute.
19.20 Weerbericht.
19.25 Kaltes Gold. Duitse misdaad-

film van Frank Guthke. Herh.
21.00 auslandsjournal. Achtergrond-

reportages. Piraterij en maffia-praktij-
ken in Brazilië.

21.45 heute-journal.
22.15 (TT) Sommernachtsphanta-

sien: Die Venusfalle. Duitse eroti-
sche komedie uit 1988.

23.50 Apropos Film. Vandaag o.a.
over de nieuwste films van Krzysztof
Kieslowski en Bruce Joel Rubin.

00.20 heute.
00.25 ZDF-Nachtexpress: Die Zer-

störung einer Flusslandschaft.
Reportage over de ecologischeramp
die zich dreigt te gaan voltrekken in
het gebied rond de Griekse rivier de
Achelóos, die te gronde dreigt te
gaan aan een ondoordacht irrigatie-
project.

01.20-01.50 ZDF-Nachtexpress:
Spurensicherung. Afl. 1: Kirchen
und Dome.

Nederland 3
Vpro/NOS
08.53-09.00 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
17.00-17.07 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
17.30 Villa Achterwerk. Met: Wie was

je opa's opa opa?
Serie over kindergeschiedenis.
Afl. 12: George. Herh.

17.55 Studio Achterwerk. Kinderen
zetten zichzelf op de foto.

18.00 Journaal.
18.18 Comedy op 3: Mary Hartman,

Mary Hartman. Amerikaanse come-
dyserie.

18.44 Marco Polo Nederland-Tur-
Wje. 5-delige serie over Turken die
vanuit Nederland via de Oost-Euro-
paroute op vakantie gaan naar hun
geboorteland. Afl. 4. Deze serie is
een vervolg op de in het afgelopen
winterseizoen uitgezonden reeks
over de Amsterdamse Marco Polo-
buurt.

19.17 Hart + Ziel. 5-delige serie mu-
ziekprogramma's van Leon Giesen.
Afl. 4: Componisten.
Vandaag: Loudon Wainwright 111,
Tom America en Tanya Donelly. De
vraag die vandaag aan bod komt
klinkt vrij simpel: waarom maakt
iemand liedjes over zichzelf?

19.52 Kapa Kunjani. 4-delige serie vi-
deobrieven vanuit Zuid-Afrika. Afl. 3.

20.25 Presentatie Kabinet Kok.
Rechtstreeks verslag van de presen-
tatie van het kabinet Kok in de Tre-
veszaal in Den Haag.

22.00 (TT) Journaal.
22.15 Sportjournaal.
22.30 Nova. Actualiteitenprogramma.
23.00 Trekking dagelijkse lotto.
23.07 Children of the North. 4-delige

Engelse miniserie van David Drury.
Met: Michael Cough, Patrick Malahi-
de, John Kavanagh e.a.
Afl.3.
Kort nadat twee Engelse officieren
vlakbij de lerse grens zijn doodge-
schoten, wordt een excentrieke, ge-
pensioneerde diplomaat gerecruteerd
om een goktent van de IRA te leiden.

00.03-00.08 Nieuws voor doven en
slechthorenden.

Duitsland 3 West
08.15 Tele-Gym. 08.30 Systematik or-
ganischer Stofte. 09.00 Aktuelles aus
dem Videotext. 09.05 ARD-Morgenma-
gazin. 10.00 Schooltv. 12.00 Vale Tudo- Urn jeden Preis. Afl. 111.12.30 West-
pol. 13.15 Reiseins Risiko. Reportage
over de (on)veiligheid van vakantierei-
zen per touringcar. 14.00 WDR aktuell.
14.05 Hit-Clip. 14.30 Albatros. Repor-
tageserie over postzegels. 15.00 WDR
aktuell. 15.05 FensterPlatz. 16.00 Hier
und heute unterwegs. 16.30 Systema-
tik organischer Stoffe. 17.00 Sesam-
strasse. 17.30 Prinz Eisenherz. Afl. 4.
18.00 NRW. 18.05KvK. 18.30Tuinier-
tips. 18.45Aktuelle Stunde. 19.25 Fen-
sterprogr. der Landesstudios. 19.45 fit
+ mobil. 20.15 querpass. 21.00 WDR
aktuell. 21.15 Markt. 21.45 Signale.
Vandaag: Schwule Vater. 22.30 (TT)
Lindenstrasse. Afl. 455. 23.00 Le Che-
ne - Baum der Hoffnung. Frans-Roe-
meense speelfilm uit 1992. 00.40 100
Meisterwerke. 00.50 Nachrichten.
00.55-0_.15 Nachtprogrammering.

Duitsland 3 SWF
11.45 Sport-Arena. 12.40 Sport im Drit-
ten. 13.35 Flutlicht. 14.30 Tatort Urn-
welt. Afl.: Luft. 15.00 Hallo, wie geht's?
15.15 Treffpunkt Saar 3. 15.45 Treff-
punkt (Baden-Württemberg). 16.15
Treffpunkt (Rheinland-Pfalz). 17.00
Landschaft im Wandel. Reportage
waarin aan de hand van de luchtopna-
mes van fotograaf Albrecht Brugger de
aantasting van de natuur door de toe-
nemende milieuverontreiniging wordt
aangetoond. 17.30 Sesamstrasse.
17.58 Die Curiosity-Show. Trucs, tips
en spelletjes. 18.21 Philipp. 18.25 Un-
ser Sandmann. 18.30 Südwest aktuell.
18.35 Hallo, wie geht's? 18.50 Heiter
bis ülkig. Spelprogr. 19.20 Landes-
schau. 19.48 Landesschau aktuell.
20.00 Tagesschau. 20.15 Infomarkt -Marktinfo. 21.00 Nachrichten. 21.15
Teleglobus. 21.45 Les adventures d'Ar-
sène Lupin. Frans-ltal. speelfilm uit
1957. 23.25 Denkanstösse. 23.30 MuM
extra - made in Germany. Vandaag
een special rond Josef Neckermann.
00.00 Schlussnachrichten. 00.15 Non-
Stop-Fernsehen.

RTL4
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. Herh.
09.30 Yogi bear. Amerikaanse

tekenfilmserie.
09.55 Rescue 911. Amerikaanse

gedramatiseerde documentaire.
Herh.

10.50 Showtime shop.
10.55 As the world turns. Ameri-

kaanse soapserie. Herh.
11.40 Studs. Amerikaans

datingprogramma.
12.10 Telekids. Kinderprogramma.
13.10 De vakantieman. Herh.
14.20 Showtime shop.
14.25 As the world turns. Ameri-

kaanse soapserie.
15.10 Rad van Fortuin. Spelprogram.
15.40 Santa Barbara. Amer. soap.
16.30 The Oprah Winfrey show.
17.20 Wie ben ik? Spelprogr. Herh.
18.00 Zes uur nieuws.
18.15 Ooggetuige. Reportages over

gebeurtenissen. Herh.
18.30 Rad van fortuin. Spel. Herh.
19.00 Full house. Amerikaanse

comedyserie. Herh.
19.30 Half acht nieuws.
19.50 Weer.
20.00 The bold & the beautiful. Ame-
rikaanse soap.

20.25 Hunter. Amer. detectiveserie.
21.15 Vijf tegen vijf. Spelprogramma.
22.05 Het uur van de waarheid.

Documentaire.
23.00 Nieuws en weer.
23.15 In a child's name. Amerikaan-

se miniserie' van Torn McLoughlin.
00.15 David Letterman. Talkshow.
01.00 The Oprah Winfrey show.

Amerikaanse talkshow. Herh.
01.45 As the world turns. Herh.
02.30 Nachtprogramma.

SAT1
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. 14.30 Superboy. 15.05 Bonanza.
16.00 Star Trek: Deep Space Nine.
17.00 Riskier' was! 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 Hallo Onkel Doe! 21.15 Erben
gesucht. Aansl.: TopNEWS. 22.10 .
unter Einsatz ihres Lebens. Aansl.:
TopNEWS. 23.00 News & Stories.
23.50 Wellenlange bei KANAL 4. 00.20
KANAL 4 mit Z. Magazine met politiek
en satire. 00.50 Star Trek: Deep Space
Nine. 01.40 Baywatch. 02.30 Die Holle
von Macao. Duits-Frans-ltal. avontu-
renfilm uit 1966. 04.00 24 Stunden.
Herh. 04.25 Erben gesucht. 05.05 Zor-
ro. Herh.

RTL5
17.20 Tv boetiek. Homeshopping-

programma.
17.50 C.O.P.S. Cartoon.
18.15 Paradise Beach. Australische

serie.
18.40 Happy days. Amer. comedy.
19.10 Knightrider. Amer. actieserie.
20.00 Denktank. Quiz.
20.30 Catwalk. Amerikaanse serie.
21.25 Weer.
21.30 Half tien nieuws.
21.45 Sportnieuws.
22.00 Ishtar. Amerikaanse filmkome-

die uit 1984 van Elaine May.
Met: Warren Beaty, Dustin Hoffman,
Isabelle Adjani, Charles Grodin, Jack
Weston e.a.
Het muzikale schrijversduo Chuck en
Lyle reist naar de Big Apple op zoek
naar succes. Ze ontmoeten de arties-
tenmanager Marty Freed die consta-
teert dat hun talenten elders meer
geapprecieerd zullen worden. Marty
stuurt hen naar het mysterieuze Ma-
rokko. De heren maken een korte
tussenstop in Ishtar.

00.05 HUI Street blues. Amerikaanse
politieserie.

01.00 Hei elei, kuck elei aktuell.
01.30 Nachtprogramma.

" Michael Ontkean uit de
Amerikaanse miniserie 'In
a child's name. (RTL 4-
23.15 uur).

RTL Television
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 Familien Duell. 12.00 Punkt 12.
Middagmagazine. 12.30 Springfield
Story. 13.15 California Clan. 14.10
Murder, she wrote. 15.00 ilona Chris-
ten. Thema: Drücker. 16.00 Hans Mei-
ser. Thema: Depressionen nach der
Geburt. 17.00 Whos the boss?. 17.30
Married with children. 18.00 The bold
and the beautiful. 18.30 Explosiv - Te-
legramm. Boulevardnieuws. 18.45 RTL
aktuell. Nieuws en sport. 19.10 Explo-
siv - Das Magazin. Magazine. 19.40
Gute Zeiten, schlechte Zeiten. 20.15
Miami vice: Prodigal son. Amer. mis-
daadfilm uit 1985. 21.55 Explosiv - Das
heisse'Eisen. Talkshow. 22.45 10 vor
11. Vandaag: Die geraubte Schusswaf-
fe. 23.15 RTL-Nachtshow. 00.00 RTL-
Nachtjournal. 00.30 Married with chil-
dren. 01.00 Die Tracey Ullman Show.
01.30 Whos the boss?. 02.00 Explosiv- Das Magazin. Herh. 02.30 RTL-
Nachtjournal. Herh. 03.00 Hans Mei-
ser. Herh. 04.00 Ilona Christen. Herh.
05.00 Gute Zeiten, schlechte Zeiten.

Radio 1 radioElk heel uur en om 7 30. 8.30,
12.30, 13.30, 16.30 en 17.30
Nieuws 7.07 NCRV's Hier en nu
(8.45 en 11 45 Kerkelijke actualitei-
ten) 12.07Tijdsein. 14.05Veronica
Nieuwsradio. 17.07 Veronica
nieuwsradio. Elk heel uur en om
18.30en 6.30 Nieuws 18 07 Vero-
nica nieuwsradio, vervolg. 19.04
Tijdsein. 22.04 Veronica Sportra-
dio. 23.07 Met het oog op morgen
0.04 Damokles. 1.02-7.00 Nie-
mandsland.

Radio 2
Elk heel uur nieuws.
7.04 De havermoulshow. 9.04
TROS Gouden uren. 12.04 Hel
hart van twee. 14.04TROS radio 2
matinee. 17.04 Fileradio 18.04 Al-
le mensen. 19.04 Witte rozen.
20.04-24.00 Tussen acht en mid-
dernacht.

Radio 3
Elk heel uur nieuws.
AKN: 6.04 Breakfast-club. 9.04 Ar-
beidsvitaminen. 12.04 Denk aan
Henk. 14.04 Carola. AKN: 15.04
The magie friends. 17.04Rinkelde-
kinkel. 18.04 De avondspits. 19.04
Spoor 7. 20.04 Forza. 21.04 Villa
65. 0.04 TROS Nachtwacht. 2.02
Papa is wakker. AKN: 4.02-6.00
Pyjama FM.

Radio 4
Om 7.00, 8.00, 13.00 Nieuws.
7.02 Aubade. 900 Muziek voor

miljoenen. 11 00 Ochtendconcert
I. Vork Early Music Festival 1993.
Muziek in Dublin circa 1740; 11.55
11. 17e eeuwse vespermuz. Musica
Antigua Praag. 13.04 In antwoord
op uw schrijven 14.00 Middagcon-
cert. Muziek in ballingschap. 16.00
De Nederlanden. 17 00 De koffer.
Om 18.00 en 20 00 Nieuws 18 04
De wandelende tak Maak uw ei-
gen Tak. 19 00 De grote oversteek.
20.02 Nieuwe maandag. Zomer-
festival III: De internationale Gau-
deamus Muziekweek 1993.
0.00-1.00 Vier na middernacht.

telvisie en radio maandag
Nederland 1

Jjcrv/Avrog-W Journaal."05 Alles kits: David dekabouter.«'■JO Journaal.'35 kros Tekenfilmfestival.[«■OO Journaal.
Qft'.n PaPerc''PS. Muziekprogramma.
[«■3O Journaal.
09 nn vader zo zoon- Spel. Herh.jr-W Journaal.
nil (TT) Zo goed als

10 iS"ï: D°cumentaire. Herh.
10 « I°tal work out-
-1017 « ,amilie Keuzekamp.
10;4o .^"echtelijke zaken.
11iü l ' Postcode bingo. Show.

""» TROS Aktua in bedrijf. Serie
taJi en van Nederlandse bedrijfs--12lke" die exporteren.

12'"£ _lass'eke mechanica I. Afl. 6.Antiek. Afl. 2 .IaSS £2 Jo«maal.
143- V^ Studio sP°rt- Herh
15 3n American summer. Herh.
jJaccuse. Serie gesprekken

van ,ournalisten over het afbrokkelen
V " rechtsbeginselen. Rolverdeling:

16 nn fi-: e,n'sche oorlogen.

* Wild, wild world of animals.
I6_n llm- AfL Alaskan summer.
16 sn Ü Charlie Chapiin. Slapstick.

Da= J, 9rote dierenrijk.Afl. 5: Nijl-
-17 2n rn en neushoorns.
18 ie bussen kunst en kitsch. Herh.
18 3q Sesamstraat. Afl.: Delen.
1n'5s Jr?-1© Boswachter. Magazine.
Rooft*1 Ja' natuur|ijk. Vandaag:

19 2? °D '"vaders, over kraaiachtigen.
20 on !?Loordroof. Woordspel.
205V\y) Journaal.
20 ss f° vader zo zoon. Spel.
Bp' (TJ) Help. Serie. Vandaag:

21 301 liefde.
22 00 r

er en nu- Actualiteitenrubriek.
22 4n u

m ,au«*e. Spelprogramma.
23 Oe "er "s 't. Afl. 3.
Lvo Steunpunt

23K _,Documentaireserie. Afl. 2.
se m Murder, she wrote. Amerikaan-

°o 20 udaadserie' AfL: The dead file-
het 1 niatuur-De bijzondere plek in

Oo 5c
en van bijzondere mensen.___.5-00.30 Journaal.

België/TV 1
17.55 Tik tak. Animatieserie. Afl. 234.
18.00 Journaal.
18.10 The bold and the beautiful.

Amerikaanse serie. Afl. 1011.
18.30 Black Beauty. Amerikaanse

jeugdserie. Afl. 45: Eureka.
18.55 Samsonclip.
19.00 Hélène et les garcons. Franse

serie. Afl. 61: Een rockavond.
19.30 Journaal en sport.
20.00 Neighbours. Afl. 1436.
20.25 Maandagfilm: Vergeten ge-

vangenen (Forgotten prisoners).
Amerikaanse tv-film uit 1991.
In de VS maakt Jordan Ford zich
klaar voor zijn eerste Amnesty-mis-
sie. Hij is specialist internationaal
recht en moet in Turkije enkele pro-
cessen volgen en vooral ervaring
opdoen als assistent van Anna, de
doorgewinterde Amnesty-vertegen-
woordigster voor Turkije. Door om-
standigheden moet hij echter alleen
vertrekken en in zijn overmoed be-
sluit hij Anna's taak over te nemen en
de arrestatie van 17 burgers te on-
derzoeken. Bijgestaan door mensen-
rechten-activist Hasan Demir wordt
Jordan al gauw geconfronteerd met
de verschrikkelijke folteringen die de
gevangenen moeten ondergaan.

22.00 Alle 5. Populair-wetenschappe-
lijk magazine.

22.15 Vlaanderen Vakantieland.
Toeristische tips.

22.30 Vandaag en sport.
22.55-23.45 Programma van de Na-

tionalistische Omroepstichting.

België/TV 2
20.00 Programma van deKatholieke

TV- en Radio-omroep. Vandaag: 1.
Getekend: Michel Follet, portret van
deze radiomaker. 2. Toeren tussen
Torens: Tussen Terrils en Kazerne,
aflevering uit deze serie over Vlaam-
se kerken.

21.00 Sint-Truiden. Toeristisch por-
tret. Aansl.: Baraka-trekking.

21.20 Vlaanderen Vakantieland.
Toeristische tips.

21.30 Journaal en sport.
22.00-23.33 Secret admirer. Ameri-

kaanse komedie uit 1985.

Radio 5
Elk heel uur t/m 17 00 Nieuws.
6.45-6.50 Mededelingenrubriek
met uitgebreid weerbericht en
scheepvaartberichten. 7.05 NOS
Sportief. 7.30 Vroeg op 5. 8.55
Waterstanden. 9.02 In gesprek.
9.55 Vrijzinnig vizier. 10.02 Van
belang. 11.02 Punch. 13.10 De do-
cumentaire. 14.03 Boven het dal.
14.30 De verbeelding. 15.02Ophef
en vertier. 17.10 Radio UIT. RVD:
17.45Postbus 51 op 5. Om 18.00
en 23.00 Nieuws. OHM: 18.02
OHM Radio. 19.00 Waar waren we
ook alweer? 19.15 Nieuws en ac-
tualiteiten 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 Kayen rasja (Er is
hoop). 21.15 lyi haberler (Goed
nieuws). 21.30 Sm ke yat kai yam
(Goed nieuws op maandag) 22.00
Het zwarte gat. 23.07-24.00 Met
het oog op morgen.

RTBF/La Une
16.25 Vacaturebank. 16.40 Nouba
nouba. Kinderprogr. 17.35 Charlie's
Angels. Afl. 55. 18.30 Info première.
18.45 Weerbericht. 18.55 Maguy. Afl.
76: Silence hospitalité. 19.30 Nieuws.
20.05 James Bond-cyclus: A view to a
kill. Engelse avonturenfilm uit 1985.
Met: Roger Moore.a. Aansl.: Baraka-
trekking. 22.20 Afro-pub. Documentai-
re over het beeld van Afrika in het
Westen. Afl. 1: L'Afrique en troc. 23.20
Laatste nieuws. 23.40 24 H sur les
marchés. 23.45 Baraka-trekking.
23.50-00.00 La pensee et les hommes.

SPORTS 21
17.53 Ciao Italia. 18.19 L'espagnol
avec Victor. 18.47 Les schtroumpfs et
jeu schtroumpf. 19.12 Info première.
19.30 Zie RTBF/La Une. 22.15 Laatste
nieuws. 22.46 24 h sur les marehes +
Dow Jones. 22.50-23.20 La pensee et
les hommes. Filosofisch magazine.

TV 5
06.00 Ochtendprogr. 12.00Nieuwsflits.
12.05 La chance aux chansons. Amu-
sementsprogr. 12.45 Nieuws. 13.05 La
maison Deschenes. Canadese serie.
13.30 Bouillon de culture. 14.40 Géo-
polis. Magazine. 15.25 Gourmandises.
Kooktips. 15.35 Quelle histoire. Spel-
progr. 16.00 Nieuws. 16.10 Vision 5.
Gev. magazine met internationale ac-
tualiteiten. 16.25 40x a l'ombre. Amu-
sementsprogr. 18.30 Nieuws en weer-
bericht. 18.55 Revue de presse. 19.00
Paris lumières. Magazine over Parijs.
19.25 La météo de cinq continents.
19.30Zwitsers nieuws. 20.00 Le match
de la vie. Magazine. 20.55 La météo
des cinq continents. 21.00 Nieuws. Met
intern, weerbericht. 21.35 Thalassa.
Maritiem magazine. 22.35 Le vaudou.
Documentaire over voodoo. 23.35
Nieuws en weerbericht. 00.00 Bas les
masques. Discussieprogr. Thema: de
verspreiding van Aids. 01.20 La chan-
ce aux chansons. 01.45 Paris Lumière.
02.10 Perfecto. 02.40 40x a l'ombre.
04.35 C'est tout Coffe. Kookmagazine.
05.05 Reflets, images d'ailleurs.

RAI UNO
06.00 Ochtendprogr. 12.30 Nieuwsflits.
12.35 La signora in giallo. 13.30
Nieuws. 14.00 Mi ritorni in mente flash.
14.10 Ricominciare ad amarsi ancora.
Speelfilm. 15.55 Uno per tutti. 18.00
Nieuws. Aansl.: Appuntamento al cine-
ma. 18.20 Ciai ragazzi. 19.05 Mi ritorni
in mente. Variétéprogr. 20.00 Nieuws.
20.30 Sport. 20.40 I guerrieri. Speel-
film. 23.10 Nieuws. 23.20 Medicina e
sociata alle soglie del 2000. 00.00
Nieuws. 00.10 Uno piü uno. 00.25 DSE
Sapere. Informatief magazine.

BBC1
07.00 Business breakfast. 08.00 BBC
breakfast. 10.05 Commonwealth Ga-
mes Grandstand. Met o.a. Turnen en
Badminton. Met om 11.00 nws. 12.00
nws. 12.05 Cagney and Lacey. Amer.
politieserie. 12.50 Popeye. 13.00 nws.
13.05 Big day out. Culturele rondgang.
13.55 Regionaal nws. 14.00 nws.
14.30 Neighbours. 14.50 Going foi
gold. 15.15 Knots Landing. 16.05 Bur-
ke's backyard. 16.30 Movie magie.
Serie. Afl.: Action miniatures. 16.55
Warner Bros doublé bill. Tekenfilms.
17.10 Bananaman. 17.15 McGee ano
Me. Kinderserie. 17.35 Conan the ad-
venturen 18.00 Newsround. 18.10 The
lowdown. Documentaireserie. 18.35
Neighbours. 19.00 nws. 19.30 Regio-
naal nws. 20.00 Commonwealth Ga-
mes Grandstand. Met o.a. Atletiek: 110
meter horden heren, series; Zwem-
men: 200mschoolslag heren. 20.30
The big country challenge. 21.00 Eas-

tEnders. 21.30 All night long. Comedy-
serie. 22.00 nws. 22.30 Panorama
Afl.: An act of man. 23.10 Common-
wealth Games Grandstand en Cricket.

BBC 2
07.20 Open University. 08.30 Com-
monwealth Games grandstand. Recht-
streeks. 10.05 Hangar 17. 10.30 Gro-
wing up wild. Natuurfilmserie. 11.00
Anytime tales. Serie. 11.05 Playdays.
11.30 Get your own back. Spelprogr.
11.45 ■ A week to remember. 11.55
Cricket. Rechtstreeks. 14.00 Portraits
from on high. Afl.: Louise Allamand.
14.20 Greenclaws. 14.35 Cricket. Ver-
volg. Met om 15.00, 16.00 en 16.50
nws. 18.00 Cricket. Vervolg. Volgende
tijden onder voorbehoud. 19.30 High
mountain rangers. Amer. tv-film uil
1987. 21.00 On the line. Afl.: Testing
the testers. 21.30 Commonwealth Ga-
mes grandstand. Rechtstreeks. 22.40
Tabloid TV. Reportage. 23.00 Room
101. Serie gesprekken. Aansl.: Video
Nation shorts. 23.30 Newsnight. Actua-
liteiten. 00.15 Edinburgh nights. Serie
progr. 's over het Edinburgh Festival
van dit jaar. 01.00-01.30 Open Univer-
sity.

Eurosport
08.30 Step aerobics. 09.00 Eurofun.
10.00 Atletiek. lAAF Grand Prix mee-
ting in Keulen. 11.00 Autosport. DTM
vanaf de Nürburgring. 12.00Autosport.
Indycar-race. 13.00 Motorsport. Grand
Prix van Tsjechoslowakije. 14.00 Ten-
nis. Volvo intern, toern.: finale. 16.00
Tennis. WTA Canadian open: finale
17.30 Autosport. Indycar-race. 18.00
Autosport. Vervolg. 18.30 Motorsport.
Grand Prix. 19.30 Eurosportnieuws.
20.00 Speedworld. 22.00 Boksen.
23.00 Eurogoals. 00.00 Eurogolf maga-
zine. Met de Murphy's English open.
01.00-01.30 Eurosportnieuws.

NBC
05.30 NBC News. 06.00 Weekly busi-
ness. 06.30 NBC News. 07.00 ITN
World news. 07.15 Weekly business.
07.45 Strictly business. 08.00 ITN
World news. 08.15 Strictly business.
08.30 NBC News. 09.00 Super shop.
10.00 Rivera live. 11.00 Holiday desti-
nations. 11.30 Equal time. 12.00 To-
day's business. 13.00 Today. 13.30 FT
Business today. 14.00 Today. 14.30
The money wheel. Met beursberichten.
17.30 FT Business tonight. 18.00 To-
day. 19.00 ITN World news. 19.30 I
witness video. 20.30 NBC News maga-
zine. 21.30 Entertainment X-press.
Gey. magazine. 22.00 ITN World news.
22.30 The best of the tonight show.
23.30 Real personal. Talkshow. 00.00
FT Business tonight. 00.20 US Market
wrap. 00.30 Nightly news. 01.00 Equal
time. 01.30 Talkin' jazz. 02.30 Executi-
ve lifestyles. 03.00 Rivera live. 04.00
Talking jazz. 05.00 Executive lifestyles.

MTV
06.00 Awake on the wild side. 09.00
Ingo. 12.00 The soul of MTV. 13.00
Greatest hits. 14.00 Simone. 16.30The
report. 16.45 At the movies. 17.00
News at night. 17.15 3 from 1. 17.30
Dial MTV. 18.00 Hit list UK. 20.00
Greatest hits. 21.00 Unplugged with
Lenny Kravitz. 22.00 Live! with Smas-
hing Pumpkins. 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 Hit list UK. 02.00 Marijne
van der Vlugt. 03.00-06.00 Night vi-
deos.

CNN
24 uur per dag nieuws, met om:
09.45 CNN Newsroom. 12.15 World
sport. 12.30 Business morning. 13.30
Business day. 14.30 Business Asia.
15.00 Larry King live. 16.45 World
sport. 17.30 Business Asia. 24 uur per
dag nieuws, met om: 18.00 Business
Asia. Vervolg. 20.00 World business
today. 21.00 Intern, hour. 22.45 World
sport. 23.00 World business today up-
date. 23.30 Showbiz today. 00.00 The
world today. 01.00 Moneyline. 01.30
Crossfire. 02.00 Prime news. 03.00
Larry King live. 05.30 Showbiz today.

Omroep Limburg
Elk heel uur ANP-nieuws. 07.00
Limburg Aktueel met sportover-
zicht. 08.00 RadioNieuwsCentrale,
binnervbuitenlandrubriek 08.30
Regionaal nieuws 08 35 Limburg
Aktueel. 09.00 Tussen de Bedri|-
ven door, verzoekplaten. 11.00
Mag ik deze dans van U? Amuse-
mentsprogramma. Presentatie: Til-
ly Maessen. 12.00 Limburg Aktueel
met om 12.30 ANP. 13.00 Radio-
NieuwsCentrale, binnen'buitenlan-
drubriek. 13.30 Regionaal nieuws
13.35 Limburg en de Wereld (op
band). 15.00Radio Euregk) 16.00
Festival, cultuur-magazine.
17.00-18.00 Limburg Aktueel: ac-
tualiteiten, met om 17.30 ANP)

BRTN/Radio 2
06.00 Nieuws. 6.05 Radio 2 Re-
gionaal. (6.30, 7.00, 7.30 nieuws).
8.00 Nieuws. 8.10 Recht voor de
raap. Lichtvoetig maandagoch-
tendprogramma waarin luisteraars
hun mening kwijt kunnen over ge-
beurtenissen van de vorige week
10.00 Nieuws. 10.03 Kwistig met
muziek. Met Ro Burms en Micha
Marah. 11.50 Het koekoeksnest,
radiofeuilleton. 12.00 Radio 2 Re-
gionaal 13 00 Nieuws 13.10 Golf-
breker. 14.00 De eerste dag.
Gevarieerd muziekprogramma met
actuele hits en Belgische produk-
ties. 17.00 Radio 2 Regionaal met
Limburg Vandaag. 18.00 Nieuws
18.10 Hitrevue. 20 00 De Handlei-
ding. Over demeest uiteenlopende
hobbies en verenigingen. 22.00
Nieuws 22 05 Pyanissimo Easy-
listeningmuziek met Mare Bnllouet

23.30-0600 Nachtradio (vanaf
24.00 elk heel uur nieuws).

WDR 4
04.05 Radiowecker 6.00 Nach-
richten. 6.05 Morgenmelodie (8.00
Nachnchten). 9 05 Der Musikpavil-
jon (1000 Nachrichten). 12.00
Nachrichten 12.05 Zur Sache.
12.07 Gut aufgelegt (13 00 Mit-
menschen, 1400 Nachrichten en
Sachwort Wirtschaft) 15 00 Café-
Konzert 16.05 Heimatmetodie
17.00 Der Tag urn Fünf. 17.07 Mu-
sik-Express (18 00 Nachrichten
und Wetter). 20.00 Nachnchten
20.05 Zwischen Broadway und Ku-
damm. 21.05 Musik zum traurnen.
22.30-04.05 ARD-Nachtexpress

België/BRF
Elk heel uur nieuws
6.05 Radiofrühstück + Spiel
'Glückstretfer' (6 15 Wort in den
Tag; 645 Hörergrusslotterie; 7 15
Veranstaltungstips; 830 Presse-
schau). 910 Gut aufgelegt Tips
und Themen am Vormittag 12.05
Musik a la carte (om 12.30 BRF-
Aktuell) 13 00 Presseschau. 13.05
Musikbox. 16.05 Popcorn. 18.05
BRF Aktuell (Aktuelles vom Tage).
18.35 Frischauf: volksmuziek.
20.00-20.05 Nachrichten

Happy RTL Radio
Elk heel uur nieuws.
700-1000 Bart van Leeuwen
10.00-12.00 Jan de Hoop
12.00-16.00 Jan van de Putte
1600-20.00 Ron Bisschop
20.00-00.00 De Goudmijn
00.00-07.00 RTL Nkjhtshift.
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Bloem bevat tachtig geurstoffen

Roos Evelyn speciaal
gekweekt voor parfum

DOOR HENRIETTE
VAN DER HOEVEN

De geur roept herinneringen op.
„Dit geurtje maakten we vroeger
zelf. Weet je wel, rozeblaadjes in
water." Of: „Als ik dit ruik denk
ik aan mijn oma." Dat zijn wat
reacties als mijn collega's de
geurEvelyn van Crabtree& Eve-
lyn opsnuiven. Toch is de Eve-
lyn een produkt van de modern-
ste technologie.

Acht jaar geleden kreeg de be-
kende Engelse rozenkweker
David Austin opdracht een roos
te ontwikkelen om een parfum
van te maken. Hij kruiste de
Gloire de Dijon met diverse En-
gelse rozen en uiteindelijk ont-
stonden er zes variëteiten. Daar-
uit koos hij een sterk geurende,
licht perzikkleurige roos als zijn
'parfum-roos', die hij in 1990 op
de Chelsea Flower Show intro-
duceerde.
Hierna gingen de parfumeurs in'
het Franse Grasse aan de slag.
Met de nieuwste methode analy-

seerde Michel Mane de geur.
Over de bloeiende roos werd een
glazen bol met sensoren ge-
plaatst die 24 uur lang hun be-
vindingen aan een computer
doorgaven (head space analysis).

De computeranalyse gaf aan dat
Evelyn tachtig geurcomponen-
ten bevatte. Gewapend met deze
kennis dook Mane zijn laborato-'
rivm in. In de bloeiperiode van
Evelyn was hij ook geregeld in
zijn tuin te vinden om zijn labo-
ratorium werk te vergelijken met
de natuurlijke geur. Het resul-
taat: een pure rozegeur met een
vleugje jasmijn, perzik, lelietjes
van dalen en viooltjes, al moetje
een echte 'neus' zijn om die geu-
ren eruit te halen.

Van de geur is niet alleen een
eau de parfum (50 ml f72,50)
maar ook een reeks badartike-
len: zeep (150 g f 16,95), gel (250
ml f37,95), essence (50 ml f49,95),
bodylotion (200 ml f63,95) en
badpoeder (100 g f59,95).

Crabtree & Evelyn, met vestigin-
gen over de hele wereld, in Ne-
derland in verscheidene grote
steden, waaronder Amsterdam
(Kalverstraat 166) is een enkele
jaren geleden bedachte winkel-
formule in nep-klassieke, Victo-
riaanse stijl. Onder meer ver-
koopt men er geuren, badpro-
dukten, olie- en azijn, thee, jams,
chutneys, snoep en serviesgoed. " Het parfum Evelyn met op de achtergrond derozen die

de geur leverden. Foto: GPD

mens

Steeds meer spullen nodig om te kunnen leren

Terug naar school:
druk, druk, druk

DOOR BERT VAN DEN HOED

Het duurt bijna een
half uur eer ze haar

keuze heeft gemaakt.
Ongeduldig hippend

staat ze voor een
reusachtige
uitstalling

schoolagenda's.
Moeder is mee en
probeert haar een
Loesje-agenda aan
de hand te doen. Ze
leest haar zon spits
tekstje voor dat gaat
over huismuziek en

huisfeestjes. Ze
vraagt: 'vind je het

niet leuk?' Haar
dochter, eenjaar of
elf, tuurt afwezig

naar de
2Unlimited-agenda
en vindt helemaal

niks van Loesje. 'Je
bent er ook nog een
beetje te klein voor,

eigenlijk', zegt
moeder mild.

Later, na een minuut of twintig
onderhandelen, staan ze bij de
kassa van de V&D-Campus met
een volle mand schoolspullen èn
de Avant-Garde-agenda, een pe-
riodiek boordevol cosmetica en
wat ouwelijke mode. Maar ook
met een double-spread van Clea-
rasil tegen jeugdpuistjes, want
daar ben je nooit te klein voor.

Leren deed je vroeger met een
doosje paperclips, een nieuw
vloeiblad en een Rijam-agencla,
die je in de loop van het jaarzelf
volkliederde. De uitgesproken
types onder de klasgenoten, de-
genen die toen al prijs stelden op
een eigen identiteit, plakten een
sticker op hun pukkel of wisten
de hand te leggen op een viltstift
waarmee in blokletters 'Stones'
of 'Peace' op de flap werd gekal-
ligrafeerd. Een hartje erbij met
de naam van je verkering, maar
dan was het wel gedaan.

Schoolgaan is inmiddels een
'U>ay oflife. Wie zich een beetje in
de spullen wil steken, komt niet
meer weg met het etui van zijn
oudere zus en een nieuwe bal-
pen. Volgens gegevens van
marktleider V&D (vijftig pro-
cent) besteedt elke jongere tus-
"sen de 13 en 17 jaar gemiddeld
tussen de 50 en 100 gulden per
schooljaar aan schoolbank-lifes-
tyle. Het standaardpakket be-
staat nog steeds uit interieurpa-

pier, insteektassen, multomap-
pen, plakplastic en kaftpapier.
Maar dat is dan wel in tientallen
dessins, kleuren en in thema's
verkrijgbaar.

De jaarlijkse schoolcampus van
V&D, vroeger een ordentelijke
verzameling potloden en schrif-
ten met blanco etiket, heeft
thans veel wegvan een uitmarkt.
Het grootwinkelbedrijf verzint
elk jaareen thema. Dit jaar is dat
'Dance' wat - zo geven ze bij
Vroom & Dreesmann toe - niet
erg veel met Duits en Wiskunde
heeft te maken, maar wel de eni-
ge manier is om de hedendaagse
scholier bij zijn rugzakje te grij-
pen. Voor wie zijn MTV niet kan
missen, staan er discosteigers
opgesteld met gestapelde moni-
toren in permanent bedrijf. Eta-
lagepoppen doen dienst als
modelscholieren die lenig op
hun kop hangen en toch kans
zien te wijzen op wat er zich op
dat moment op de muziekzender
afspeelt. Heel erg en passant
staat er ter hoogte van de omge-
slagen broekspijp dan nog een
stapeltje passers en een emmer
kaftpapier.
Marcel Groeneweg, inkoper van
V&D en speciaal belast met de
schoolcampus, moet er zelf ook
een beetje van zuchten. „Ja het

wordt steeds gekker," zegt hij.
„Het wordt ook steeds moeilij-
ker iets te verzinnen. Maar denk
niet dat ik het vervelend vind, ik
beschouw dat juist als een uitda-
ging. Je zou een slecht koopman
zijn als je niet van alles zou pro-
beren."
V&D heeft dit jaarvoor het eerst
de schooljeugd zelf betrokken
bij de keuze van de thema's. Pa-
nels van scholieren, bestaande
uit door scholen naar voren ge-
schoven trendsetters, konden
een keuze maken uit steeds drie
thema's. „Want," zegt Groene-
weg, „de jeugd bepaalt toch hoe
alles eruit ziet. Mode, reclame,
textielvisie, sport en vooral dan-
ce, het wordt allemaal steeds be-
langrijker. En wrj kunnen niet
anders dan daar op voortbordu-
ren."

V&D voert in deze dagenvieren-
twintig thema's op, allemaal met
een eigen lijn aan papier, schrif-
ten, pennen, mappen, petjes,
etuis, sleutelhangers met nietma-
chine enzovoort. De thema's ver-
schillen inhoudelijk en qua uit-
straling, maar weerspiegelen alle
de gemoedstoestand van de he-
dendaagse scholier: druk, druk,
druk.
De groteklapper is 'Runner', een
sportthema waarbij de ontwer-

pen worden gedomineerd door
tientallen logo's van sportmer-
ken die ook zijn terug te vinden
in een van de 65 agenda's. Zoals
die van het sportmerk O'Neill
bijvoorbeeld of alles wat te ma-
ken heeft met The Chigago
Bulls. Het vliegt de winkel uit.

De agenda is vooral een medium
geworden waar deftig marke-
tingonderzoek naar is gedaan.
Hij wordt negen maanden per
jaar gebruikt, meer dan tweedui-
zend keer per jaar opgepakt èn
opengeslagen, dus uiterst aan-
trekkelijk voor iedereen die een
boodschap heeft te melden.
Wie de schoolagenda's op de
campus doorbladert, kan zich
voorstellen dat ze tweeduizend
keer per jaar wordt opengesla-
gen, want er valt heel wat te con-
sumeren. Over de hot shots van
het windsurfcircuit die veel weg
hebben van de topguns van de
luchtmacht (-Maak je borst maar
nat Saddam!) over de verslaven-
de werkingvan BMX-racen, over
het karakter van de kusser (kust
hij teder, dominant, eerlijk, hu-
moristisch of onstuimig?) over
hoe de Milanees gekleed gaat of
hoe jevia Route 66 van coast tot
coast Amerika kunt doorkruisen.
En wie het allemaal te veel
wordt, krijgt in bijna elke agen-

da om de veertien dagen het
advies een break te nemen met
Kitkat.

Bij V&D komen nooit klachten
binnen van overbelaste leraren
die hun bladerende en dancing
kids niet meer kunnen bereiken.
Groeneweg: „Wel horen we soms
dat er helemaal geen ruimte is
om huiswerk te noteren. Zoiets
geven we dan door aan de uitge-
ver, veel meer kunnen we er ook
niet aan doen."

Een rustig thema hebben ze ook:
European Class. Vooral gekocht
door de wat oudere scholier die
'wat aan milieu doet', geen prijs
stelt op felle kleuren en uitslui-
tend gerecycled en chloorvrij
papier belieft. European Class
loopt weliswaar goed, maar niet
spectaculair en of het het einde
van de gekte inluidt durftMarcel
Groeneweg niet te voorspellen.
„Je leert het meest op straat,"
zegt hij. „Ik ga bij voorkeur met
de tram naar mijn werk, kom
veel in onze winkels en op beur-
zen, waar ik goed mijn ogen en
oren openhoud. En de straat
leert me dat de jeugd nog niet
toe is aan 'terug-naar-de-natuur'.
De drukte en de kleuren
schreeuwen je tegemoet. De rest
zal ze nog even worst wezen."

" Op zoek naar de agenda: jongelui goedvoor miljoenenomzet. Foto: FRITS WIDDERSHOVEN

Een pak van je hart
De tijd waarin je overhemden achteloos met
<de drie tegelijk in een warenhuis op de balie
voor de kassa wierp isvoorbij. Het overhemd
iseen volwassen item geworden dat ook zon-
derjasje het daglicht moet kunnen verdra-
gen. (Een goed overhemd is allangniet meer
onder dehonderd gulden te koop, laat je niets
wijsmaken). In een grote herenmodezaak in
Rotterdam staat op de wand geschreven: 'It
takes time to make a gentleman,' en zo is het
ook. Hoewel de meeste mannen dieik ken de
aanschaf van een nieuwe garde- mm^mrobe ongeveer op één lijn stellen
met een grondigewortelka-
naal-behandeling bij de tand-
arts, is tijd toch de allerbelang-
rijkste investering (naast een
aardig bedrag in de porterno-
nee) die het maken een gentle-
man vereist. Wie op goed geluk
in zijn ijver 'nu eens echt een
goed pak te kopen' zomaar een
trendy zaak op een koopavond
binnen loopt, loopt zijn onder-
gang tegemoet. De kans is in
zon geval groot, dat je een ver-
koper treft die jevoor een
bloedstollendbedrag ('Ach me-
neer, zulke mooie jasjeskosten H
nu eenmaal negenhonderd gul-
den) een designer-kostuum
aanpraat (Armani, Versace),
waarin jeeruit ziet alsofje een
actie/ lid van de maffia bent. Om iedere
connectie met de drugshandel op voorhand
uit te sluiten, is het dus wijsom een gere-
nommeerde zaak uit te kiezen. Een talent-
vol verkoper zal jesubtiel duidelijk maken
dat witte sokken onder een pak
echt niet kunnen en je li-
chaamsbouw even kritisch be- Q_JÉ
studeren alvorens een hanger
uit de laatstecollectie uit het
rek te toveren. Vanafdat moment kan er
echt niet veel meer misgaan.

Een litertje
lifestyle

DOOR TON DE JONG

Vroeger was dekeus: vanillevla of chocoladevla.
Tegenwoordig kun jebijna niet meer kiezen,

zoveel zuiveltoetjes zijn er. En het is allemaal zo
eindeloos lekker, dat de consument van lieverlee

alles wel een keer probeert. (Desnoods bij het
ontbijt. Of als lunch. Of tussendoor.)

Gezonde zuivel als groeimarkt: „Een toetje is
geen toetje meer."

Het moet verschrikkelijk zijn,
om bij Mona in Woerden te wer-
ken. Links en rechts struikel je
over de koelkasten, die tot de
nok toe gevuld zijn met de ver-
leidelijkste toetjes, en als er weer
eens wat nieuws op de markt ge-
bracht moet worden, loop je de
kans op een slechte dag wel
twintig, vijfentwintig nieuwe
puddingsmaken te moeten proe-
ven.

In zon omgeving wordt zelfs het
schudden-voor-gebruik tot
kunst verheven, lijkt het wel.
Chantal Ritzen, junior product
manager 'drinks', slaagt er ten-
minste in om een literpak Bio-
garde Drink met langzame pols-
bewegingen gracieus het heen-
en-weer te geven. De term
'schudden' blijkt hier in huis ook
niet in gebruik.Ritzen kan er om
lachen: „Ze noemen het hier
zwenken. Hier wordt niet ge-
schud, maar gezwenkt."

We nippen aan Pruim, de vierde
variant in Mona's reeks Biogarde
Drinks (naast Naturel, Kiwi en
Limoen) - en alwééreen schot in
deroos. Pruim is pas sinds maart
op de markt en heeft opnieuw
grenzen verlegd, net alsKiwi en
Limoen dat sinds eind vorig jaar
al deden.

De nieuwe Biogarde Drink-
varianten hebben tot dusver tus-
sen de 30 en 90 % méér verkocht
dan gedacht. „Da's dus bijna een
verdubbeling van de prognose,"
stelt Mona-woordvoerster Ria
Feldman-van derPeet vast. „Ter-
wijl we toch over een luxe pra-
ten: de mensen kopen de Biogar-
de Drinks naast de gewone melk
en karnemelk."

Waar praten we eigenlijk over?
Op het oog kijken we naar een
blauw pak met een zuiveldrank
diezacht over de tong gaat, maar
in werkelijkheid staat hier na-
tuurlijk een litertje lifestyle op
tafel. Die donkerblauwe verpak-
king, bijvoorbeeld, heeft ook zo
zijn redenen. Feldman: „Nor-
maal worden zuivelprodukten
altijd in frisse kleurtjes verpakt
- knalgeel, lichtblauw, noem
maar op - maar we waren hier
toch bezig met een soort upgra-
ding, een trendsettend produkt.
Daarom hebben we voor dat wat
sjiekere donkerblauw gekozen."
Zelfs de Naturel-uitvoering, die
al een jaar of acht op de markt
was, kreeg een nieuw donker-
blauw jasje. En nu?
Chantal Ritzen: „Nu krijgen we
wel reacties van mensen die zeg-
gen dat ze zon pak in de koel-
kast zetten, alleen al omdat het
zo móói staat."
De Biogarde Drink, gebaseerd

op de Biogarde-yoghurt, is e«n
soort Yoki Drink voor volwassc
nen: minder zoet, maar wel _**
zond. Mona, de pronte, bijna
25-jarige toetjesdochter van
Campina Melkunie, lijkt er een
gat in demarkt mee gevonden"
hebben. Bij eerder gehouden
smaakproeven oordeelde soms
meer dan 90 % van detestgebrui;
kers de Biogarde Drink 'lekker
tot 'zeer lekker' te vinden - &
ongekend hoge score.

Volgens Feldman*en Ritzen PaS
die waardering voor een ietv/a
luxueuze zuiveldrank goed '^het patroon van de hedendaagse
consument, die zijn buik v°
heeft van de light-rage.

Vifit is volgens Mona de derde
yoghurt-generatie, na de gewond
yoghurt en de Biogarde (me.
rechtsdraaiend melkzuur). In »>'
fit - 'n volle yoghurt - zit een
speciale melkzuur-bacterie'

LGG, die het lichaam helpt ac
darmflora op peil te houden-

LGG is zogezegd een 'goede
bacterie, die helpt de slech^
bacteriën in ons lichaam te bc'
vechten.

Ria Feldman: „Je 'noodlot' als
marktleider is, dat je altijd voor-
op moet lopen. Niet alleen qu^
verkoop, maar ook quatrends e
ontwikkeling. Zo zijn we ookêe_
komen op onze GST-produkten-

GST staat voor: Geen Suike'
Toegevoegd. Heel populair M
diabetici en lijners, want daa>
was vroeger niet echt een kan*'
en-klaar toetje voor."

" Mona Pruim: Alweer e?*1
schot in de roos. Foto: GPP

(ADVERTENTIE)

■AJ-MEQUIMIMSTTTIJUT | " R* | " §
start met nieuwe

avondcursussen in Heerlen,
Maastricht en Sittard.

Voor informatie: 046-371732
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Strijd om Super Cup binnen halfuur beslist

Ajax prijsbewust
DOOR EDWIN STRUIS

jkm T^DAM - Wim van Hane-
? z'n zin. De trainer van, ü*l a£ _" let voorafgaand aan het>en m de Super Cup tegen Ajax

k 1 in h J deze bokaal liever
"öat di

ae Pryzenkast wilde zetten.
?te en P g ls niet moeders mooi-
et Veld an moet Je 'm °°k nog 'ns
a 6 'i>Tuondzeulen- Nee hoor,Ajax

H. $.hebben". En Ajax kreeg 'm
°k 'DpfF °P een manier waarmeeAl na Z grote moeite had.
N3nminuten, toenPatrick Klui-
!!ri Jd nLa_ntekende> was de wed-
%jri de Super Cup geen wed-

''et 3 0
ln ac experimenteerfase

fettiß WlJ?nen van Feyenoord, da's
>anf' e gemakkelijke zege

ik?* 1 dan F Ajax-trainer Louis van
a git» \r* °°k' week voor het
» nBena de competitie, als eenpchtshl ■ verrassing. Met de
rinksb_ou lge Sonny Silooy op de

■be Boer Positie- met spits RonaldI^ikaard f rechtshalf, met Frank
ratrick vi

s sPelverdeler en met
n fennW .lvert in de spits had de
t erhon^Ster z»n elftal weer danig
w Wel &ehaald- Het werkte ech-, eJ"d kfit Yl3 flitsend aanvalsspel
nel in h hopeloze Feyenoord alQe hoek gedrukt.
6 B' its. P_tS- Plaatsvervanger in dei £éle Sk 1* gafzrjn offi-

h^-Inn 1 een feestelijk tintje
.JlaanH oertiende minuut stond.% °e basis van de openings-

!KCtlop„.yP de rand van het straf-led werd de UEFA-inter-
sr.°bbele g_.tuit door Ulrich van
rn er Ja?' t

enk Fraser waarna top-
h l de , ■"

itmanen wel raad wistrt°0S kr,^ traP- Met een fraaie
erT. e de Fin de bal over de

?
n langs Ed de Goey.

ven
b B oe^inuten later zette Ronald

«^ aiw e Kluivert (18

hl^Post t voor de Rotterdamse
ih e&, K_._n plaats van zelf uit temee oD^lende de aanvaller deki aat. gnomen Tarik Oulida op
hvreider.H loning voor al dit voor->Uut Werk volgde in de 25eio°r§e" ï f voorzet van Finidi
<l k iets te scherp voor

sPits tmaar via een süding kreeg
ïerg h zn voet onder de bal.

uiterltLangzaam rolde de bal in*rste hoek: 3-0.

Het Ajax-trauma, waar Feyenoord
zich vorig seizoen via een gehjkspel
en een zege enigszins aan leek te
ontworstelen, stak gisteren weer
flink dekop op. Alleen Ed de Goey
hield zn hoofd erbrj, de goalie
vloekte iedereen stijf, maar het
hielp niet. Voor het derde achter-
eenvolgende jaar greep Feyenoord
naast de Super Cup.

" Finidi George neemt de Cup op zijn schouders, hitmanen neemt genoegen met een kleiner exemplaar. Foto- anp

sport
Afwijzing Tomec Iwan valt samen metfiat bij Roda JC in de bus

Janboel rond werkvergunning
Van onze sportredactie

kei- - Bij Roda JC wordt met vertrouwen uitge-
afwi-n. naar het kort geding dat aangespannen is rond de
besli ng Van de arDeidsvergunning voor Tomec Iwan. Een
Hen SsinS waar inmiddels zoveel vraagtekens bij gezet kun-
&kr<^orden dat de hele affaire iets lachwekkends heeft
<Wr e^' *n Kerlcrade kan men over het onbenul van de
gen ® instanties echter alleen maar kromme tenen krij-

n de officiële afwijzing van het ministerie zat de
Wei '" van Iwan vastgeniet. Ondertekend en
de h

dus voorzitter Theo Pickée. „De handtekening op
als h- eidsvergunning was overigens van dezelfde persoon. aie op de afwijzing."
ftoda jpbe_rt y~ nani geen risico en pro-
GQUrn week- met mr- Joseph
aan ha S als raadgever, het gelijk
Volg zlJde te krijgen. Om ver-
«ebeurt Snel de onverkwikkelijke
Verget rond de affaire te
bij J*n- Want vanaf de aanvraag
hebbe^ ,Sticnting Arbeidszaken
Stnaak " kestuurderen een nareArbeid m ide mond- Zo weigerde
tiet feit? en ' zien beroepend op

I baar ": dat de stukken niet ópen-
in het **oda inzage te verlenen
bractinegatieve advies dat uitge-w»as aan het ministerievanClale Zaken.
toParrf*er an Bei"kern, een van debelast en op Sociale Zaken: Qrxs di et net advies» verleende

Vnzage in de stukken wel,"
Woon "ckée. „Dat advies is ge-
niet _PuP?nbaar- daar hoeft dus
V°rden »lmzinnig over ëedaan te
"natie j. De aanvullende infor-
stüü , dle Roda JC vervolgens
ken r?*' ls nooit bij aUe betrok-

kenen terecht gekomen.
Hetn
*alter.egatieve advies van Arbeids-

u gebaseerd op het feit dat
1 afgelopen jaar geen

speeirilJden voor het Pools elftal
Hit g(Tp' pickée: „Er is altijd' van-
drie v dat zon aanvraag aan

<Je nio +de v^er criteria genoem-
tv^an Voldoen. In het geval van!s dat zo."
t_evan^ot?Vatie van het ministerie

°°ciale Zaken om af te wijzen

is echter een geheel andere. „Niet
het feit dat Iwan geen interlands
speelde afgelopen jaar was de re-
den voor de afwijzing. Op het
ministerie is men van mening dat
op de lijst met spelers dienog ter
beschikking zijn, goede alterna-
tieven zijn voor Iwan."

Roda JC liep verleden week met
de ambetnarenvan Sociale Zaken
en Peter Gerards van de Vereni-
ging voor Contractspelers (WCS)
door die genoemde lijst. „Peter
Gerards kwam geen speler tegen
die op welke manier dan ook zo
past bij Roda JC als Iwan."
In een eerder stadium werkte
MWeen soortgelijke lijst af, toen
in Maastricht geijverd werd voor
de werkvergunning van de Nige-
riaan Balarabe. MW-trainer Sef
Vergoossen: „Belachelijk dielijst.
Dwight Blackson staat op die lijst
als spits, rechtsbuiten, linksbui-
ten en aanvallende middenvel-
der..."

Balarabe kreeg uiteindelijk zijn
vergunning via de rechter. MW
werd bijgestaan in die zaak door
Joseph Goumans. Roda JC hoopt
deze week de nare smaak uit de
mond te krijgen. „Ik zal maar niet
zeggen wat ik er eigenlijk van
denk. Het is prima dat andere
clubs via hun lobby wel alles ge-
regeld krijgen. Dat is hun goed
recht. Dat recht zou voor elke
club moeten gelden..."

Omhaal

DOORFREDSOCHACKT MVV sloopt
SV Meerssen

MAASTRICHT - De Geusselt liet
een troosteloze indruk achter. Het
gehavende aangezicht van deMaastribune paste als decor per-
fect bij het bekertreffen tussen'
MW-SV Meerssen (2-1). De profs
hanteerden anderhalf uur lang de
slopershamer, maar het stevige
bouwwerk van trainer Paul Coe-
nen, stond op een stabiel funda-
ment. De barsten en scheuren
kwamen pas laat.Later dan coach
SefVergoossen voor lief was. Zijn
arbeiders hadden de blaren op de
handen voor iets dat op papier
toch een betrekkelijk eenvoudige
klus leek.

„Het was niet , makkelijk voor
ons," gaf de MW-voorman toe.
„Meerssen had het tactisch goed

voor elkaar en haalde het tempo
uit de wedstrijd waar mogelijk.
Wij profiteerden te weinig van de
overtalsituatie in de middenlinie.
En daarnaast verprutsten wrj te
veel kansen."

i

De hoofdklasser startte met de
wil zo lang mogelijk een gelijk-
waardige tegenstander te zijn ten
opzichte van de profs. In die op-

zet slaagde SV Meerssen. Omdat
MW geen kansen afdwong in de
openingsfase en de ploeg een fik-
se steun in de rug kreeg door de
treffer van Roel Coumans. De
strakke vrije trap van Math van
Dijk kopte hij hard voorbij doel-
man Jan van Grinsven. MVV was
tot dan toe niet verder gekomen
dan wat waarschuwingsschoten
van Richard Roelofsen. Het me-

MW-SV Meerssen 2-1 (0-1) 33. Cou-
mans 0-1; 60Lanckohr 1-1; 82. Thai 2-1.
Toeschouwers 1925. Scheidsrechter:
Bettinger. Rode kaart: Scheffers (2x
geel). Gele kaarten: Straal, Van As en
Thai (allen MW); Ploemen (SV Meers-
sen).
MW: Van Grinsven, Straal, Thai, Van
As, Lanckohr (80. Libregts), Delahaye,
Joordens, Reyners, Scheepers (65. Hof-
man), Roelofsën, Visser.
SV Meerssen: Dusseldorp, Kleinen, Gi-
lissen, Scheffers, Van D.k, Quesada,
Merk, Smeets, Dahlmans, Coumans (53.
Paulissen), Ploemen.

rendeel van het werk van Wim
Dusseldorp, SV Meerssen-doel-
man in MVV-dienst, bestond uit
het nakijken van de schoten die
over of naast zijn hok vlogen.
Ook Vvo Joordens liet zich wat
dat betreft niet onbetuigd. De
middenvelder, die zaterdagavond
uitgroeide tot de beste MW'er,
had amper geluk met zijn af-
standsschoten. Zijn prima werk
in dienst van het elftal bleef daar-
door onbeloond. Hij was het voor-
namelijk, die afwisselend met
Robbie Delahaye als opkomende
middenvelder een permanente
zorg voor trainer Coenen en zijn
spelers opleverde. „En op het mo-
ment dat ik in dat opzicht wilde
ingrijpen, kreeg René Scheffers
zijn tweede geel en moest hetveld
verlaten."

Dat was de tegenslag die SV
Meerssen niet meer kon verhap-
stukken. Vingen de amateurs de
gelijkmaker - een dwarrelend
schot van Roberto Lanckohr -nog op; de weerstand was gebro-
ken men ook nog numeriek in het
nadeel kwam. En dat in een fase
dat de ploeg eigenlijk al tot op de
draad versleten was. „We heb-
ben," aldus coach Coenen, „drie-
kwart van de ontmoeting partij
gegeven en goed voetbal ge-
speeld. We wisten dat tegen het
einde de druk groter ging worden
en dat we in de problemen zou-
den komen."
De problemen kwamen er in de
vorm van een lage schuiver van
Reginald Thai. Hard in de bene-
denhoek en onhoudbaar voor
Wim Dusseldorp. „Zo. Ik heb
mijn treffer voor dit seizoen al-
weer gemaakt," stelde de doel-
puntenmaker na afloop laconiek
vast. De overwinning had ook van
hem meer gevergd dan hij op>
voorhand voor mogelijk had ge-
houden. Straal, Van As en Thai
kregen in het soms geniepige ge-
vecht de gele prent te zien van
scheidsrechter Bettinger.
„Toch is deze bekervorm een stuk
beter dan de loterij vanuit het ver-
leden," hield Sef Vergoossen
overeind. „Toen moest je vaak
een eind het land in om tegen een
onbekende amateurclub. Nu heb
jeechte derby's met de juist sfeer
en spanning die daarbij horen."

" Ook deze stijlvolle actie levert Richard Roelofsen geen treffer op. Foto: FRITS WIDDERSHOVEN

Dreun voor
Van Doorn
HOLZGERLINGEN - Moto-
crosser Gert-Jan van Doorn
speelde een opvallende rol in
de laatste Grand Prix van het
500 cc-seizoen. In het Duitse
Holzgerlingen kreeg de Neder-
lander een rake klap van de
Zweed Marcus Hansson, later
op de middag gekroond tot we-
reldkampioen.
In de eerste manche botsten
Hansson en Van Doorn. Vol-
gens de Zweed was er geen
sprake van een ongeluk, maar
van een vooropgezet spel.
„Van Doorn is een vriend van
Jacky Martens. Hij deed het
met opzet om Martens aan de
titel te helpen", brieste hij. Na
de finish sloeg Hansson Van
Doorn met een rechtse directe
vol in het gezicht. De jury be-
boette de Zweed voor het inci-
dent met 3500 gulden.
De Belg JackyMartens won de
eerste manche en kwam in'
punten gelijk met Hansson. In
de tweede manche kwam
Hansson Van Doorn niet meer
tegen en finishte als vierde.
Martens eindigdeals tiende zo-
dat de Zweed de wereldtitel
behaalde. Van Doorn eindigde
in het WK-klassement op de
vierde plaats.

Dennis Mitchell
op het matje
KEULEN - De Internationale
Amateur Atletiek Federatie
(LAAF) heeft een onderzoek
aangekondigd naar aanleiding
van een vechtpartij tussen de
explosieve sprinters Dennis
Mitchell en Olapade Adeniken
donderdagmorgen in de lobby
van een hotel in Zürich. De re-
den voor het knock-out-
gevecht is nog steeds niet be-
kend. De Amerikaan Mitchell
wilde zondag in Keulen, waar
hij de 100 meter op zijn naam
bracht, geen woord zeggen
over het incident. Mitchell
ging in Zürich de Nigeriaan
Adeniken te lijf. De Afrikaan
hield er een bloedende wonde
aan een van de wenkbrauwen
aan over. Adeniken miste daar-
door afgelopen vrijdag de Ivo
van Damme Memorial in Brus-
sel. Mogelijk wacht beide atle-
ten een schorsing.

Dopingzondaars
gingen vrijuit
LONDEN - Een week voor
het congres in Parijs zit het In-
ternationaal Olympisch Comi-
té (IOC) opgescheept met een
schandaal. Tien jaar na datum
werd bekend dat bij de Olym-
pische Spelen van 1984 in Los
Angeles negen dopingzondaars
vrij uit zijn gegaan. Die be-schuldiging wordt volgens de
Sunday Times in Londen geuit
door twee Britse experts in een
programma dat vanavond door
de BBC op de televisie wordt
uitgezonden. Volgens de twee
werd in Los Angeles opdracht
gegeven het dopinglaborato-
rium te sluitenvoordat de Spe-
len beëindigd waren en wer-
den de documenten betreffen-
de de negen positieve gevallen
door de papiervernietiger ge-
haald.
Professor Arnold Beckett, een
van 's werelds meest vooraan-
staande dopingonderzoekers
dietot 1992 lid was van de me-
dische commissie van het lOC,
claimt dat de codes die de be-
trokken atleten konden identi-
ficeren, op mysterieuze wijze
zijn verdwenen ofop een hotel-
kamer van een lOC-official
door de papiervernietiger zijn
gehaald. Beckett herinnert
zich dat hij in 1985 aan prins
Alexandre de Merode, voorzit-
ter van de medische commis-
sie, om ophelderingvroeg over
de negen gevallen. „De Merode
zei dat kort voor het einde van
de Spelen alle documenten
verdwenen waren uit zijn ho-
telkamer in het Biltmore Ho-
tel. Hij had daarvoor geen
machtiging gegeven."

Geen record, maar
huwelijksaanzoek
VICTORIA - De Australische
zwemster Karen van Wirdum
is haar Gemenebest-record op
de 100 meter vrije slag kwijtge-
raakt, maar hoopt er een
bruidsboeket voor in de plaats
te krijgen. Ze deed op de eerste
dag van de Commonwealth
Games in de Canadese plaats
Victoria haar vriend Robert
Dunn, thuis „down under", in
een rechtstreekse televisie-uit-
zending een huwelijksaanzoek.
„Hij moet me zn ja-woord nu
maar eens geven", zei de 23-ja-
rige Van Wirdum blozend. „Ik
denk niet dat hij dit had ver-
wacht." De Australische werd
op de 100 vrij tweede in 56,42.
De Engelse Karen Piekering
won in 56,20, een nieuw kam-
pioenschapsrecord.
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buitenland
BELGIË
Oostende-Seraing 1-2
Ekeren-EendrachtAalst 2-3
Lommel-Lierse 2-3
Charleroi-KV Mechelen 0-1
RWDM-Club Brugge 1-1
AAGent-Beveren 2-1
Cercle Brugge-Anderlecht 2-1
FC Luik - Sint-Truiden 1-1
Standard Luik-FC Antwerp 3-1

DUITSLAND, Vfß Stuttgart-Hamburger SV 2-1
Leverkusen-Kaiserslautern 0-1
Schalke-Bor. M'gladbach 1-1. Dynamo Dresden-Werder Bremen 1-1
Bayern München-VfL Bochum '3-1
Karlsruher SC-SC Freiburg 2-0
Uerdingen-MSV Duisburg 1-1, Bor.Dortmund-München 1860 4-0
Eintr. Frankfurt-FC Köln 0-0

ENGELAND
Arsenal-Manchester City 3-0
Coventry-Wimbledon 1-1
Chelsea-Norwich 2-0
Crystal Palace-Liverpool 1-6
Everton-Aston Villa 2-2
Manchester United-QPRangers 2-0
Ipswich-Nottingham Forest 0-1
SheffieldWday-Tottenham 3-4
Southampton-BlackburnRovers 1-1
WestHam United-Leeds 0-0
Leicester-Newcastle 1-3

FRANKRIJK
Bastia-Caen 1-0
Metz-Auxerre 1-1
Bordeaux-St. Etienne 2-1
Le Havre-Montpellier 1-2
Lens-Martigues 2-1
Sochaux-Rennes 1-3
Strasbourg-Nice 3-2
Monaco-Lille 2-0
Cannes-Lyon 5-1
Nantes-Paris SG 1-0

Stand: Nantes 5-13; Lens 5-10; Cannes 5-10;
Bordeaux 5-10; Lyon 5-10; Saint-Etienne
5-8; Martigues 5-8; Rennes 5-8; Sochaux 5-7;
Nice 5-7; Strasbourg 5-7; Bastia 5-7; Monaco
5-7; Auxerre 5-6; Paris SG 5-5; Metz 5-4;Lil-
le 5-4; Le Havre 5-3; Montpellier 5-3; Caen
5-0.

oefenvoetbal
EHC/Norad-Hopel 2-0
Groene Ster-Bekkerveld 2-3
Minor-RKWL 2-0
Limburgia-Sittard 2-3
KVC Oranje-Vijlen 0-4
RFC Roermond-SVN 0-2
Groene Ster-Laura 3-1
RKBSV-Schuttersveld 2-3
Heksenberg-Helios '23 6-3
FC Hoensbroek-Schimmert 3-0
Zwart Wit '19-Urmondia 2-3
Sportclub '25-WUlem I 1-4
Heerlen 2-Lemirsia 3-1
RKASV-Voerendaal 2-1
Lindenheuvel-Eijsden 3-2
Almania-SVM 0-0
Quick'oB-RVU 1-3
GSV '28-Bunde 2-4
Caesar-De Ster 4-4
Geertr. Boys-De Heeg 0-0
RKBFC-Scharn 2-0
Walram-FC Vlaardingen 2-0
SCG-Mheerder Boys 3-2
Sp. WW'2B-Keer 3-2
Heer-Veritas 5-0
Reijmerstokse Boys-Walram 2-1
Amicitas-White Star 1-3
Swift '36-Meterik 1-1
Altweerterh.-RKAVC 2-2
St.Joost-SHH 1-1
Heel-Baarlo 4-2
Victoria-Reuver 1-2
EW-Stevensweert 4-0
Egchel-Merefeldia 3-1
JulianaK.-Spaubeek 4-0
RKSNA-Maasbracht 3-1
Boekoel-SVH'39 1-5
EMS-Swalmen 2-1
PSV '35-DVO 1-0(gest.)
SVEB-RKMSV 4-1

Kampioenschap van Heerlen:
SV Heerlen-NEC '92 5-2
W Passart-Heerlen Sport 0-5
SV Heerlen-Heerlen Sport 2-1
W Passart-NEC '92 1-6

Eindstand:
1. SV Heerlen
2. Heerlen Sport
3. NEC '92
4. Passart

Land van Rode: .
Hopel-Miranda 2-1
Chevremont-RKTSV 0-1

1. Hopel
2. Miranda
3. RKTSV
4. Chevremont

FNV-toemooi:
Abdissenbosch-Waubachse Boys 7-1
Sylvia-Kakertse Boys 0-3

Eindstand:
1. Abdissenbosch
2. Waubachse Boys
3. Kakertse Boys
4. Sylvia

Groot Schinnen-toernooi:
W Amstenrade-Sweikhuizer Boys 3-1
Adveo-W Schinnen 3-0
WPuth-W Amstenrade 2-1
W Doenrade-Adveo 2-3
W Puth-Doenrade 3-0
Sweikhuizer Boys-W Schinnen 0-0
W Amstenrade-Adveo 2-3

Eindstand:
1. Adveo
2. W Amstenrade
3. W Schinnen
4. Sweikhuizer Boys
5. Doenrade
6. Puth

Onderbanken-toernooi:
Jabeek-BVC'2B 1-3
RKDFC-Schinveld 1-0
Schinveld-BVC '28 2-3
RKDFC-Jabeek 4-0
RKDFC-BVC '28 3-1
Jabeek-Schinveld 2-3
Eindstand:
1.RKDFC
2. BVC '28
3. Schinveld
4. Jabeek

Swentibold-toernooi:
Born-Roosteren 2-2
Bom wns

Eindstand:
1. Bom
2. Roosteren
3. Susterse Boys
4- Holturn

sportprijsvragen
Lotto: 2-3-9-18-25-33. Reservegetal: 12.
Cijferspel: 505988.
Toto 33: 1-2-2-1-1-3-1-3-1-2-3-3.
Lucky Ten van afgelopen zaterdag:
7-11-13-15-17-22-33-35-39-40-41-42-46-52-53 -57-59-70-73-77.

Belgische lotto: 5-6-24-30-38-42. Reservege-
tal: 3.
Jokergetal: 2287871.

Duitse lotto: 4-27-33-36-40-41. Reservegetal:
18. Supergetal: 3.
Spiel 77: 9119692.

Valkenswaard
beconcurreert

derby Hamburg

VALKENSWAARD - Zijn leef-
tijdgenoten praten over vut en
pensioen, Nelson Pessoa peinst
ook wel eens over stoppen maar
denkt direct daarna nog maar
aan één ding: winnen. Zondag in
Hamburg, bij de 65e Duitse
springderby, was de bijna 60-ja-
rige Braziliaan weer eens de bes-
te, voor de zevende keer.
De meeste Europese toppers lie-
ten Hamburg overigens rechts
liggen en kozen voor het toer-
nooi van Jan Tops in Valkens-
waard. De Brabantse handelaar/
ruiter had al een eigen evene-
ment in het achterhoofd toen hij
indertijd zijn riante huis liet
bouwen met een compleet paar-
desportcomplex in de achter-
tuin. Hoewel Concours Hippi-

que Valkenswaard volgend jaar
pas de CSI-status krijgt, was de
waardering direct groot en het
deelnemersveld indrukwek-
kend. De broers Whitaker waren
aanwezig, de Franse en Neder-
landse toppers, maar ook we-
reldkampioen Franke Sloothaak
en olympisch kampioen Ludger
Beerbaum. Niet alleen in Den
Haag en Barcelona reden die
vooraan, ook in Valkenswaard.
Sloothaak was net als enkele

weken geleden de beste. De tot
Duitser genaturaliseerde Fries
won zaterdag (op Mister) de der-
by en zondag (op Dorina) de
Grote Prijs met de bijbehorende
20 mille. Hij bleef in de barrage
Beerbaum en de Nederlanders
Albert Voorn en Henk van de
Pol voor. Beerbaumreed niet op
wereldkampioen Ratina Z, het
paard waarmee hij in Atlanta
zijn titel met succes hoopt te
verdedigen. In Duitsland ont-
stond zondag beroering toen
bekend werd dat twee liefheb-
bers met geld, een uit Nederland
en een uit Mexico, een bod van
drie miljoen D-Mark hebben uit-
gebracht op de merrie die twee
jaar geleden Raymakers aan
olympisch goud en zilver hielp.

Tweeling Janssen
geveld door pech

LIEROP - Panne, inherent aan
motorsport, heeft Jacky en Wil-
jan. Janssen afgehouden van een
viervoudige triomf in de dubbele
Grand Prix van Nederland zij-
spancross. De tweeling uit Wije-
hen, eerder in het seizoen al
tweemaal de snelste in Oss, won
zondag in Lierop de eerste man-
che. In de tweede reden ze in
koppositie toen de oliekering
dienst weigerde. Daartegen was
geen gashandle bestand.

De goede start van Janssen en
Janssen deed hen niettemin een
plaats stijgen (nu derde) in de
stand om het wereldkampioen-
schap, de uitvallers waren ampei
te tellen in de Brabantse bossen.
De Belg Goovaerts en diens jari-
ge bakkenist Verbrugge wonnen
het dagklassement door hun
tweede en eerste plaats, mei
dank aan de haperende Neder-
landse techniek.

DOOR FRANS DREISSEN Atletiekseizoen sleept zich naar het einde

Vorstelijke beloning
voor matige prestaties

KEULEN - De atleten snakken
naar het einde. „Het is mooi ge-
weest. Dit seizoen valt weinig eer
meer te behalen." Woorden van 800
meterloopster Maria Mutola. De
Mozambicaanse wereldkampioene
ontbeerde in de Grand Prix van
Keulen de energie en de motivatie
om nog eens flink van leer te trek-
ken. In een door Ester Goossens
'gehaasde' race, waarin de nog im-
mer niet fitte Ellen van Langen ont-
brak, noteerde de krachtloopster
een zeer acceptabele 1.57.58. Voor
Mutola telde evenwel alleen de
winst en natuurlijk devette cheque.

Atletiek betekent professionalisme,
'big business. Het circus lijkt af en
toe op een ordinaire markt met
vraag en aanbod. De prijskaartjes
worden steeds duurder, de optre-
dens steeds exclusiever. Lewis
(100.000 dollar per optreden), Boeb-
ka (80.000), Morceli (70.000), Christie
(50.000), Powell (35.000), Johnson,
Jackson, Burrell en Ottey (allen
30.000) zijn de absolute grootverdie-
ners. Van henwordt in ruil voor een
vorstelijke beloning een uitmunten-

de prestatie verwacht. Het liefst re-
cords.

Voor de organisatoren lijkthet vaak
speculeren op een beurs met hon-
dersten van seconden en centime-
ters. De jacht op wereldrecords
wordt minutieus geregisseerd en is
doorgaans gedoteerd met een flinke
stapel dollarbiljetten. Zeven keer
dit jaar werd een aanslag op dekas
gepleegd en werden nieuwe gren-
zen in kaart gebracht. Door Gebre-
selassie (5000 meter), Burrell (100
meter), Sigei (10 km), Boebka (pols-
hoog), Kiptanui (2 mijl), O'Sullivan
(2 km) en Morceli (3000 meter).

Een jaarzonder Olympische Spelen
en wereldkampioenschappen wordt
echter vooral benut om de accu
weer op te laden en om eventueel
een baby-pauze in te gelasten (Hen-
kei, Kostadinova, Farmer-Patrick).
„ledereen concentreert zich op de
kampioensraces. Spelen en WK.
Daar verhezen betekent een regel-
rechte catastrofe, omdat je twee of
'vier jaarmoet wachten op een nieu-
we kans," biecht de bewierookte
Algerijn Morceli eerlijk op.

De atleet uit de catalogus van ma-
nager Brahmi had het seizoen 1994
derhalve verheven tot recordjaar.

De topverrichten waren evenwel
schaars. De meeste barrières hiel-
den stand. Gisteren dacht Morceli
nog in een stoutmoedige poging het
belegen wereldrecord van Sebas-
tian Coc uit 1981 tekunnen attaque-
ren. De toptijd op de 800 meter
bleef in tact. Sterker nog, ondanks
een riante startgage kwam Morceli
met 1.44.89 niet eens in de buurt
van de 1.41.73. Hy miste de macht
en concentratie en werd vlak voor
de meet zelfs gepasseerd door Eve-
rett en Tengelei. „Ik ben moe," luid-
de het veelzeggende excuus.

Het weinig sprankelende seizoen

1994 sleept zich naar het e'iy
Vuurwerk bleef in Keulen UJ 'enige die nog tot een extra inS?A$
ning bereid leek was de inrnid^ji
42-jarige Russin Podkopayeva-
4.01.58 haalde de veterane oV».
1500 meter uit naar de jongeéa fflVan prima gehalte was ook de
meter. De Duitser Dieter Baurn^ji
olympisch kampioen, triomty >
in 7.34.69. De derde tijd van het j.

zoen. De onttroonde wereldre^
houderKiptanui en het kracht 117
Skah werden naar de tweede (
derde plaats verwezen. De 10".oct
tersprints werden een prooi ef
Mitchell (10.13) bij de mannen
Torrenee (10.95) bij de vrouwen-
De Nederlandse inbreng in r£e jjjj
bleef beperkt tot de 5000 meten-de vrouwen, volgend jaar een■ .^
ciële kampioensafstand. Cnr\ eToonstra finishte als dertiende ~.
15.57.39. EUy van Hulst kwam «f
danks een hoogtestage niet vf^t'dan een laatste plaats. Ze werd *tiende in 16.20.26. De Rotterda'^werd net niet gedubbeld door .j).;
nares Sonia O'Sulhvan (l5
Ze was wellicht net als alle af?
atleten al met de gedachten bU
gend seizoen.

sport

scorebord
amstel-cup

Tweede ronde:
POULE 1
Veendam-Groningen 3-1
ACV-Emmen 2-1

Veendam 1 10 0 2 3-1
ACV 110 0 2 2-1
Groningen 2 10 12 2-3
Emmen 2 0 0 2 0 1-3
Dinsdag 19.00uur:
ACV-Veendam

POULE 2
DOSK-SC Cambuur 1-7

SC Cambuur 110 0 2 7 1
SC Heerenveen 0 0 0 0 0 0-0
HZW 0 0 0 0 0 0-0
DOSK 10 0 10 1-7
Dinsdag 19.30uur:
DOSK-HZW
Cambuur-Heerenveen
POULE 3
Heracles-Stevo 9-1
SVBO-FC Twente 0-9

FC Twente 1 10 0 2 9-0
Heracles 1 10 0 2 9-1
Stevo 10 0 10 1-9
SVBO 10 0 10 0-9

Dinsdag 19.30 uur:
FC Twente-Heracles
Stevo-SVBO

POULE 4
FC Zwolle-GA Eagles 1-2
Ajax 2-DOVO 3-0

Ajax 2 110 0 2 3-o!
GA Eagles 1 10 0 2 2-1
FC Zwolle 10 0 10 1-2
DOVO 10 0 10 0-3
Dinsdag 19.30 uur:
FC ZwoUe-Ajax 2
DOVO-GA Eagles (18.30 uur)

POULE 5
MW-SVMeerssen 2-1
Panningen-VW 2-3
VW 110 0 2 3-2
MW 110 0 2 2-1
Parmingen 10 0 10 2-3
SV Meerssen 10 0 10 1-2

Dinsdag 19.30 uur:
VW-MW
SV Meerssen-Panningen (19.00 uur)

POULE 6
Eindhoven-Nieuw Woensel 5-1
Fortuna Sittard-Roda JC 2-1

Eindhoven 1 10 0 2 5-1
Fortuna Sittard 110 0 2 2-1
RodaJC 10 0 10 1-2
Nieuw Woensel 10 0 10 1-5
Dinsdag 19.30 uur:
Nieuw Woensel-Fortuna Sittard
Roda JC-Eindhoven (20.00 uur)

POULE 7
Helmond Sport-RBC 2 7-0
Longa-WUlem II 0-11
Willem II 110 0 2 11-0
Helmond Sport 110 0 2 7-0
RBC 2 10 0 10 0-7
Longa 10 0 10 0-11

Dinsdag 19.30 uur:
RBC 2-Longa
Willem U-Helmond Sport

POULE 8
RBC-Hoek 1-1
Baronie-NAC 2-4

NAC 110 0 2 4-2
Hoek 10 10 11-1
RBC 10 10 11-1
Baronie 10 0 10 2-4

Dinsdag 19.30 uur:
NAC-RBC
Hoek-Baronie

POULE 9
Babberich-De Graafschap 1-5
TOP-NEC 5-0

TOP 110 0 2 5-0
De Graafschap 1 10 0 2 5-1
Babberich 10 0 10 1-5
NEC 10 0 10 0-5

Dinsdag 19.30 uur:
NEC-De Graafschap
Babberich-TOP (19.000 uur)

POULE 10
RKC-Katwijk 8-0
Den Bosch-Quick Boys 5-1

RKC 110 0 2 8-0
Den Bosch 110 0 2 5-1
Quickßoys 10 0 10 1-5
Katwijk 10 0 10 0-8

Dinsdag 19.30 uur:
Katwük-Den Bosch
Woensdag 19.30 uur:
Quick Boys-RKC

POULE 11
Volendam-ADO '20 6-1
Hollandia-AZ 0-3

Volendam 110 0 2 6-1
AZ 110 0 2 3-0
Hollandia 10 0 10 0-3
ADO'2O 10 0 10 1-6

Dinsdag 19.30 uur:
AZ-Volendam
ADO '20-HoUandia

POULE 12
Telstar-FC Utrecht 2-0
Haarlem-Holland 3-1.

Haarlem 110 0 2 3-1
Telstar 1 10 0 2 2-0
Holland 10 0 10 1-3
FC Utrecht 10 0 10 0-2

Dinsdag 19.30 uur:
Holland-Telstar
FC Utrecht-Haarlem (19.00 uur)

POULE 13
ADO-Dordrecht '90 3-0
Tonegido-DenHaag 0-3

ADO 110 0 2 3-0
Den Haag 110 0 2 3-0
Dordrecht'9o 10 0 10 0-3
Tonegido 10 0 10 0-3

Dinsdag 19.30 uur:
Dordrecht '90-Den Haag 1Tonegido-ADO

POULE 14
Rozenburg-Sparta 0-4Excelsior-FC Lisse 2-0
Sparta 110 0 2 4-0Excelsior 1 10 0 2 2-0FC Lisse 10 0 10 0-2Rozenburg 10 0 10 0-4
Dinsdag 19.30 uur:
Sparta-Excelsior
FC Lisse-Rozenburg

Squashbond legt
verzoeken clubs
naast zich neer

ZOETERMEER - Het bestuur
van de Nederlandse Squash-
bond heeft zich de woede van
de clubs die uitkomen in de su-
perdivisie op de hals gehaald.

De betrokken clubs hadden het
hoofdbestuur onder andere
voorgesteld de play-offs af te
schaffen, de wedstrijden door
de week te-spelen in plaats van
in het weekeinde en om maxi-
maal twee buitenlandse spelers

per team in de superdivisie Wj
te laten. Het bestuur heeft al*
verzoeken afgewezen.

Voor wat betreft de buitenland'
se spelers houdt de bond zjc
aan de EEG-regels die bepale'
dat geen buitenlandse spele
geweigerd mogen worden.
Uit onvrede met de nieuwe if
gels alsmede het niet accep*
ren van de gevraagde wijzigl"
gen hebben de twee vooraan
staande superdivisieteams *Amsterdam, Dicky Squash
Squashworld, zich uit de sup6
divisiecompetitie teruggetro
ken. Het is vrijwel zeker dat o
Squashclub Maastricht en 1^puls Weert wel in deze klas^
gaan uitkomen.

Titel stockcar onbedreigd geprolongeerd

Voorrang voor Kroonder
Van onze correspondent

THEOKEYDENER

BAARLO - Onbedreigd door
de Britse concurrentie heeft
Ron Kroonder op het circuit
van Baarlo zijn wereldtitel in
de stockcar formule 1 gepro-
longeerd. Het was op dit ni-
veau het derde succes van de
26-jarige rijder uit Assendelft
die gisteren bovendien in drie
andere wedstrijden van het lij-
vige programma zegevierde.

Kroonder nam in de stockcar Fl
van kop af de leiding en duldde al-
leen de Brabander Piet Keijzer in
zyn spoor. Met een derde plaatsred-
de Peter Falding de eer van de als
favorieten gestarte Britten.
De finalerace van het WK was be-
duidend minder spectaculair dan
voorgaande edities. Na acht van de
twintig ronden stond de uitslag al
vast. Er waren nauwelijks positie-
wisselingen.Ron Kroonder: „Eigen-
lijk heb ik nog nooit zo gemakkelijk
gewonnen. Alle gedubbelderijders
lieten me keurig passeren. Dat is in
het verleden wel eens anders ge-
weest. Overigens was ik veel te snel
om gepakt te worden."

Het venijn zat in de staart van het
programma. Een van de finales ver-
eiste wegens een overvloed aan
crashes tot drie keer toe een her-
start. Chris Bimmel sloeg met zyn
wagen over de kop en belandde in
de vangrails. Hij stapte heelhuids
uit. Rob Visscherreed frontaal in de
omheining, maar bleef eveneens on-
gedeerd. De laatste finale moest
worden geschrapt, omdat de vang-
rails door de botsingen zodanig
waren beschadigd dat ze niet meer
voldoende veiligheid boden.

Zie verder pagina 16

" Hetweekeinde van
het Verstappen-effect

" Ron Kroonder flitst naar zijn derde wereldtitel stockcar. In zijn spoor het gedubbeldeveld. Foto: JEROEN*^;

Belgische verrast
Nicole Taalman

Van onze correspondent
MICHEL FRANSSEN

SITTARD - Sandra Stals uit Bree
leverde zaterdag de beste prestatie
bh' de Euregionale wedstrijden van
Unitas in De Baandert. De 19-jarige
Unitasatlete won de 400 meter in
55.82. De Belgische juniorenkam-
pioene won royaal van haar Neder-
landse collega, de een jaar jongere
Nicole Taalman van Caesar. Taal-
man passeerde het haarscherpe oog
van de videocamera na 58.42 secon-
den.
Unitasatleet Wil Goessens won de
5000 meter in 15.04.82. De voormali-
ge karateka had met een andere

indeling ruim binnen het kwartier
kunnen finishen, maar dat had hij
vorige week in Valkenswaard ook
al gedaan. „Komende week ga ik op
hoogtestage in Zwitserland als
voorbereiding op mijn eerste mara-
thon, op 8 oktober in Eindhoven.
Daarom was het zon beetje mijn

laatste kans om dit jaar nog onder
14.40 te duiken."

Goessens miste nog de scherpte om
de vereiste rondjes van 70 tot 71 se-
conden de hele race vol te houden.
Gangmaker Paul Hagedoren moest
telkens een tandje terug om zijn

trainingsmakker niet kwijt te ra*f
Goessens kon door het sleep ut
van de regerende Zuidnederla^ jj
kampioen wel de sterke BeljL^
Wagemans op afstand zetten- fl'
Hagedoren op 70 meter van a .$
'nish zag dat de zege van G° eS.É $
geen gevaar meer liep, maaKt*flt.
alsnog plaats voor zijn clubgen

Wim Coenen won net als de s \f
gaande grenslandontmoeting^et
Kerkrade en Sittard opnieu^
kogelstoten en discuswerpen, $
keer met afstanden van 15- 1 eus
47.92 meter. De Roermondse
het de oude Limburgse gl°Tia\$f
50-jarige Harry Zitsen en de 4»^
ge Jacques Janssenver achterz>

Golfspel Montgomerie slaat aan
COVENTRY - Met een machti-
ge eindsprint heeft Colin Mont-
gomerie gisteren het Open En-
gels golfkampioenschap gewon-
nen. Met zijn winstpremie van
270.000 gulden klauterde de
Schot meteen naar de toppositie
op de Europese ranglijst. Vorig
seizoen was Montgomerie Euro-
pa's beste door het laatste toer-
nooi van het seizoen te winnen.
Dit keer beoogde de fanatieke

zwaargewicht het gehele jaar de
boventoon te voeren. Hij speelde
meestal goed, soms geweldig,
maar bleef toch in de schaduw
van zijn Spaanse generatiege-
noot José Marie Olazabal.

In Coventry daverde hij deafwe-
zige Olazabal voorbij met een
mooie overwinning in het Engels
Open van Murphy. Vier holes
voor het einde van de laatsteron-

de stond hij nog drie slagen ach-
ter op Barry Lane. Hij maakte, in
min of meer geslagen positie,
drie birdies en kwam uit op een
totaal van 274.
Rolf Muntz maakte in de Kar-
sten Ping Noorse Challenge een
grote sprong naar voren naar de
elfde plaats met de twee slotron-
den in 70 slagen. De 25-jarige
Brabander finishte met een to-
taal van 284. De golfers hadden

het druk op de laatste dag .jjj
Noorwegen. Zware regen verhit"
derde zaterdag dat veel spele^
in actie kwamen.
De met 180.000 gulden gedoteer
de Challenge eindigde met 27
slagen in een overwinning vo"
de ler Raymond Burns. Do°
zijn elfde plaats behield Munt*
zijn plaats in de top-10 die aa _
het eind van het seizoen promo'
tic naar de Europese Tour bete"
kent.
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Liefhebber
dat k t°i, ft zi:in üchaam mee,
*n to~K r- HiJ is ëroot en sterk

gelijk snel. In de kleine
?raaioir ,nde h« aan niet de
Oen va

, en virtuositeit te heb-
of u«f\ mini-spelers alsRomario
Wel *Ter> maar zijn techniek is
Hitte cd dat hiJ ook in de

hulUlt de v°eten kan. Zeker
%j> p van anderen, want meerHber mano is Ronaldo een hef-
tig r van de een-twee combina-

S: Tt was nö6 wat opgeval-
&jj de ? Vfeet .eigenlijk nog niet of
Vanav ~Jen ook in de diepte wil.
V°eten ?d wilde hiJ elke bal in de
°°g he ~ebben. En ik zag dat hij

ieeit voor positiespel."

et al een geslaagd debuut

van Ronaldo, zoals zaterdag PSV
in zijn geheel een behoorlijke re-
censie verdiende in de overigens
slappe partij tegen deFriezen van
Foppe de Haan. De Mos loofde
Hoekstra en Pahlplatz. Numan
was echter de beste bij PSV: zeer
dynamisch, dreigendvoor de goal
van Heerenveen verschijnend,
voortreffelijk verdedigend. Jan
Wouters verdeelde intussen het
spel. Vanaf zijn plaats als libero
produceerde Wouters de ene gave
pass na de andere.

Waterreus
Ook Stanley Menzo deed het
voortreffelijk. Hij heeft de strijd
met Waterreus voorlopig gewon-
nen. „Ik denk dat Stanley de
competitie begint", zei De Mos,
die Menzo voor rust heel sterk
een bal van de voet van de door-
gebroken Tammer had zien pluk-
ken.
Acties è la Romario van Ronaldo
waren er echter niet te zien. Wel
van twee Hollandse polderjon-
gens. Peter Hoekstra pakte een
keer uit met een fabelachtige pas-
seerbeweging, Leroy Echteld zet-
te diep in de tweede helft twee
PSV'ers op onbeschrijflijke wijze
in de wind.
Echteld was nota bene invallerbij
Heerenveen. Net alsRonaldo dus.
Maar die is dat vanaf morgen (op
het Juan Camper-toernooi van
Barcelona tegen Valencia) niet
meer.

" „Welkom in Nederland,"
lijkt prins Willem Alexander,
die deopening van het nieuwe
Abc Lenstra-stadion in
Heerenveen verrichtte, te
zeggen tegen PSV-nieuweling
Ronaldo. JanWouters (rechts)
kijkt devoot toe. Foto: anp

Amateurs spotten
met Dordrecht'90

DEN HAAG - Gepromoveerd naar
de eredivisie, maar gedegradeerd en
gekleineerd in het KNVB-beker-
toernooi. Het overkwam Dordrecht-
'9o en NEC dit weekeinde. De Zuid-
hollandse formatie van Van Zoghei
ging met 3-0 onderuit bij hoofdklas-
ser ADO.

De 5-0 nederlaag van NEC bij de
zwakste broeder in het betaalde
voetbal van de afgelopen seizoenen,
TOP, was net zo vernederend.
Tegen ADO, de amateurs uit het
Haagse 'Zuiderpark, schutterde
Dordrecht als een stelletje ama-
teurs. Bij een 2-0 achterstand had
Cor Lems van de gasten zijn ploeg
nog hoop op een beter resultaat
kunnen bieden. De Hagenaar miste
van elf meter.
TOP investeerde afgelopen zomer
fors in de spelersgroep. De Osser
formatie van Hans Dorjee stuurt
aan op een afscheid van de lagere
regionen in de eerste divisie. Tegen-
stander NEC denkt zonder noe-
menswaardige aankopen te kunnen
overleven.

Het zal met ander spel moeten ge-
beuren dan zaterdag was' te zien.
Drie van de vijf TOP-doelpunten
kwamen op naam van de nieuwko-
mers, Marco de Jong (van PSV),
Schaap (Heerenveen) en Nijhuis
(Den Bosch).

Twee gerenommeerde eredivisie-
clubs hepen eveneens gezichtsver-
hes op. FC Utrechtraakte het hoofd
kwijt bij Telstar, dat met 2-0 won.
De Utrechters Vierklau en De Jong
kregen van scheidsrechter Luyten
de rode kaart voorgehouden, vier
ploeggenoten kregen geel.
De Utrechtse supporters bekom-
merden zich na afloop om het hek-
werk. FC Groningen was niet opge-
wassen tegen het verweer van
Veendam: 3-1.

amateurs van start
tien test " ~ Nadat de amateurclubs hun kwaliteitenal hebben kun-op hetrTn in leSio oefenwedstrijd, staat morgen de eerste echte toetsbekerrn r°gramma- Het seizoen 1994/1995 gaat van start met de eersteonde. De wedstrijden beginnen om 18.30 uur.
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W^-NEC'92

Laura-Limburgia
Mariarade-Waubach
RKHBS-Coriovallum
RKTSV-Hoensbroek
Adveo-Minor
Caesar-Heidebloem "Stadbroek-DVO
Vaesrade-MW 2 (terr.
VKC)

Kluis-SVM
Langeberg-Groene Ster
Passart-Kolonia
RKDFC-GSV'2B
Sanderbout-De Ster
Schimmert-RVU
Schinveld-EHC
Spaubeek-IVS
Swejjkhuizer 8.-Holturn
Armada-Almania
JulianaK-Roosteren
Obbicht-Buchten
RKSW-DESM
RKSVM-EW
Stevensweert-EMS
Susteren-Haslou
Susterse 8.-Quick'oB
SVE-Lindenheuvel
SVH'39-Victoria
Rios'3l-Thorn
Urmondia-Born
Brevendia-Veritas
Crescentia-Roermond
Eindse 8.-Merefeldia
Heel-Haelen

KOC-Megacles
Leveroy-FC Oda
Moesel-Wilhelmina'oB
Reuver-RKAVC
RKESV-RKMSV
RKSVO-Helden
RKVB-Egchel
Swift'36-KVC
Baarlo-WV'O3
Bevo-Blerick
Grashoek-SV Meerlo
HBSV-SVEB
Koningslust-Meterik
MVC'I9-Fortuna S 2
Quick 8.'31-FCV
RKSVN-SC Irene
Maasbracht-Roggel
Swalmen-Belfeldia
Linne-Tïglieja
Achates-Wanssum
EWC'46-Montangnards
GFC33-RKDEV
HRC'27-Vitesse'oB
Oostrum-Leunen
Heythuysen-Melderslo
Resia'42-Venlosche B.
RKDSO-IVO
Sparta'lB-Roda JC 2
SSS'IB-VW 2
Ysselsteyn-Venray
Venlo-Wittenhorst
Vrijgesteld:Meerssen,
Parmingen en
Volharding.
Vrijgeloot:Wittenhorst 2

Miljoenenclub
Borussia Dortmund is na de eerste
ronde koploper in de Bundesliga.
De ploeg behaalde de grootsteover-
winning, 4-0 tegen nieuwkomer
TSV München 1860. Borussia wil
afrekenen met het matige seizoen
1993/94.

De vele miljoenen die de clublei-
ding investeerde, brachten geen
sportief profijt. Dus spendeerde de

club andermaal een lading D-Mar-
ken. Verdediger Kree kwam van
Leverkusen. Spelbepaler Möller
keerde van Juventus terug in de
Duitse competitie en ook diens
ploeggenoot Julio Cesar kwam
over. TSV München 1860 capitu-
leerde pas kort voor derust bij doel-
punten van Riedle en Chapuisat. Na
de rust zorgden Franck en Zore
voor de 4-0.
Bayern München versloeg de twee-
de debutant, VfL Bochum, met 3-1.
Tussen de 69e en 73e minuut trof de
thuisclub drie keer doel: Scholl,
Heimer en Nerlinger. Twee minu-
ten voor tijd scoorde Aden tegen.
Uerdingen mocht met een thuis-
wedstrijd beginnen: 1-1 tegen MSV
Duisburg. Invaller Bittengel maak-
te het doelpunt voor de ploeg uit
Krefeld. Jan Heintze (ex-PSV) was

één van de uitblinkers. Nijhuis
(Duisburg) speelde onopvallend.

" Ondanks de
praktijkles laagvliegen
vanRainer Berg is de
doelman van 1860
München verslagen.
Stephan Chapuisat (no
11) brengt Borussia
Dortmund op 1-0.

Foto: REUTERS

Ronaldo kent geen faalangst " De Mos kiest voor Menzo

Een volwassen knulletje
Van onze sportredactie

den - Even was er iets speciaals, drie secon-
stanH begon een rushje. Gewoon door drie tegen-
de ak Theen> rechtdoor, met dekop omlaag. Even herleef-
öiet Lenstra! De actie rondde Ronaldo ook perfect af;
me een balletje schuin-breed op Nilis. De Belg stond
de iJ^ Voorkeeper I'Ami en kreeg 'm er weer niet in. Maar
len v!^e Brazüiaan had het even laten zien. Hij kan dribbe-

*» fty durft, hij heeft overzicht.

«e RrfJ^U* van de amper 18-jari-
de or? ° duurde zaterdag bij
LenXnmS van het nieuwe Abc
Veen rrfn^* 11011 te£en Heeren-
Meer " ' een minuut of twintig,
«che *e

n°Sniet van de mcdi-
v°or rt ïiet was onvoldoende
Hredstr^ Spits om voor PSV te
°rn i,,!?Jd te winnen, maar genoeg

indruk te maken.
ftonairi*ïikm0 maakte niet eens veel in-te 2 ÏÏet acties, eigenlijk maakte
acties vr-een matige indruk met
riogai', let zelden sprong de bal
aarrliEpomp van zijn schoen.-Een
kreee , kans die hij toegespeeld
dien i, Numan hielp hij boven-iummelig om zeep.

met^el indruk maakte Ronaldo
balde J" Persoonlijkheid. HiJ voet"
gege 'ac k°rte tijd die hem was
et»om volwassen, zelfbewust
ke _pk Pannen- Is net dat heerlij-
wel an aan faalangst dat vrij-de adolescenten hebben?

Cannes sterk
De koppositie van Nantes, dat vrij-
dag met 1-0 van Paris SG won,
kwam zaterdag niet in gevaar. Lyon
had op gelijke hoogte kunnen ko-
men. Cannes gaf Lyon echter een
lesje: 5-1. Cannes-Lyon was in de
eerste helft bloedeloos, maar na de
pauze bloedstollend. Vooral dank
zij Adrian Kozniku, die drie keer
scoorde voor de ploeg van Addick
Koot.

Bordeaux won met 2-1 van Saint-
Etienne. Voor de club van Richard
Witschge scoorden de Braziliaan
Valdeir en Zidane. Het tegendoel-

punt kwam van de voet van de
Duitser Wohlfarth.
Bryan Roy kan voorlopig weinig
fout doen bij zijn nieuwe werkgever
Nottingham Forrest. De internatio-
nal scoorde op de openingsdag van
de Engelse competitie de enige tref-
fer in het uitduel tegen Ipswich.
Roy was niet de enige WK-ganger
die zijn debuut in Engeland opluis-
terde. JürgenKlinsmann, vlak voor
het sluiten van de transfermarkt
aangetrokken door Tottenham
Hotspur, nam de winnende treffer
van zijn club voor zijn rekening in
het uitduel tegen Sheffield Wednes-
day (3-4). Klinsmann haalde het ein-
de van de zinderende wedstrijd
overigens niet. De Duitser verliet
het veld bewusteloos nadat hij met
het hoofd tegen Des Walker was op-
geknald.

sport

Venlonaren beschikken over langste adem: 3-2

Parmingen plaagt VVV
Van onze correspondent

HENKHAFMANS

PANNINGEN - Met de hakken
over de sloot pakte VW de volle
winst in de beladen streekderby te-
gen het ambitieuze Parmingen.
Ruim een kwartier voor tijd koes-
terde de ploeg van Bèr Lejeune
zelfs een riante 2-0 voorsprong.
Twee maal had linkerspits Thijs
Doensen uiterst secuur en doeltref-
fend uitgehaald.
De vroege openingstreffer nam hij
voor zijn rekening na een lange
sprint bij een verrassende tegenaan-
val. VW was niet bij machte om
ondanks een superioriteit aan bal-
bezit nogvoor rust terug te slaan.
Pas na een half uuur kwam een ge-
leidelijke verbetering in de Venlose
aanvalsacties, zonder dat er doelrij-
pe kansen ontstonden. De gegroe-

peerde en compacte thuisclubde-
fensie stond geen openingen toe.
Met de beste bedoelingen begon
VW aan de tweede helft maar
kreeg door een royale misstap van
Janfada een onverwachte tegenslag
te incasseren. Thijs Doensen kon
door de misser scoren: 2-0.

Parmingen leek deze marge gemak-
kelijk te consolideren, omdat VW
zijn heil maar vruchteloos bleef zoe-
ken in korte combinaties. Een straf-
schop bracht de ommekeer. Juno
Verberne zocht en vond een uitge-
strekt Parmingen-been en Jay
Driessen voltrok het vonnis.

Opeens vielen concentratie en con-
ditie bij Parmingen finaal weg. Per-
soonlijke fouten stapelden zich op
en VWprofiteerde van deze onver-
wachte terugval. In een mum van
tijd stonden de Venlonaren op voor-
sprong. Nico van der Meer projec-
teerde via een verdediger het leer in
het verlaten doel en Gerald Sibon
kopte op aangeven van Driessen bij
de tweede paal beheerst in: 2-3.

Parmingen-trainer Lejeune: „Na ze-
ventig minuten was de accu bij ons
leeg. De fouten werden toen door
VW professioneel afgestraft. Toch
een complimentvoor mijnploeg die

PANNINGEN-VW 0-3 (1-0). 6. Doen-
sen 1-0; 48. Doensen 2-0; 74. Driessen
2-1 (strafschop); 83. Van der Meer 2-2;
86. Sibon 2-3. Toeschouwers: 2.500.
Scheidsrechter: Oskam.
Gele kaarten: Houben, Hermkens (Par-
mingen).
PANNINGEN: Hermkens, Schijven,
Moonen (75. Bouten), Weerts, Van der
Linden, De Meulemeester, Teuben, Van
der Sterren, Houben, Van Aerts, Doen-
sen.
VW: Roox, Janfada, Polman, Spee (80.
Boer), Derix, Verberne, Driessen, Van
der Meer, Corneille, Sibon, Cattenstart
(80. Jilesen).

aan klantenbinding heeft gedaan."
Reynierse die Parmingen vooraf
liefst vijf maal had bespioneerd on-
derstreepte de mentale veerkracht
van zijn ploeg. „Ondanks een 2-0
achterstand sloeg de vertwijfeling
niet toe. Dat vind ik het grote plus-
punt."

Forse zege Borussia Dortmund " Roy scoort voor Nottingham

Cercle Brugge gebruikt
Anderlecht als speelbal
BRUGGE - Zelden zal Anderlecht
een nieuw voetbalseizoen zo belab-
berd zijn begonnen als dat van
1994-95. De verdoemenis kwam uit
Brugge. Eerst een nederlaag tegen
Club voor de Super Cup (1-3), ver-
volgens verhes in de competitie-
ouverture bij Cercle (1-2).

Cercle Brugge, niets meer en niets
minder dan een modaal clubje in de
Belgische eerste klasse, maakte van
de titelverdediger een armoedige
speelbal. De uitslag was een schrale
afspiegeling van het krachtsver-
schil. De thuisclub sneed keer op
keer door deruimte op de Brusselse
helft. Twee schoten belandden te-
gen de paal, talloze andere hadden
een treffer kunnen opleveren.

De sensatie kreeg al vroeg zijn be-
slag. Binnen 20 minuten stond het
2-0. In de 8e minuut scoordeRenty,
in de 20e Hanganu. Aan de andere
kant was Weber, door Anderlecht
van Cercle gekocht, geen enkele
keer gevaarlijk. Hij maakte kort
voor tijd wel 2-1 met een intikker in
een scrimmage, maar kansen wist
Anderlecht niet voor de spits te
creëren.

Club Brugge kwam bij RWDM niet
verder dan 1-1. Club vocht lang te-
gen een achterstand, opgelopen
door een treffer van Williams. Stae-
lens'maakte gelijk.

Matthaus blijft
in 'Mannschaft'
FRANKFURT - Lothar Matthaus
blijft beschikbaar voor de natio-
nale voetbalploeg van Duitsland.
De 33-jarige speler van Bayern
München heeft dat zondag aan
bondscoach Vogts laten weten.
Kort na de wereldtitelstrijd in de
Verenigde Staten, waar de Duit-
sers teleurstellend presteerden,
had Matthaus gezegd te overwe-
gen een punt achter zijn inter-
landloopbaan te zetten. Al tij-
dens het WK had Matthaus
enkele meningsverschillen met
Vogts. Afgelopen week slaagden
Vogt en Matthaus erin de proble-
men uit te praten.

Den Bosch
levert in
DEN BOSCH - De spelers en
begeleidende staf van FC Den
Bosch, die vorige week niets van
hun salaris wilden inleveren,
hebben nu toch besloten een
loonoffer te brengen in een po-
ging de financiële nood van de
Bossche voetbalclub enigszins te
lenigen. De selectie ziet af van
premies in het KNVB-bekertoer-
nooi en neemt ook genoegen met
een lagere onkostenvergoeding.

Filmnet strikt
Johan Cruijff
AMSTERDAM - Guus Hiddink
en Johan Cruijff zijn door Film-
net gestrikt als gastcommenta-
tor, respectievelijk columnist.
Door de licentie-overeenkomst
met de NOS kan Filmnet ook dit
seizoen wekeüjks voetbalwed-
strijden uit de eredivisie recht-
streeks uitzenden. De eerste
wedstijd is SC Heerenveen - FC
Groningen, vrijdag 26 augustus.
Filmnet heeft voorts sponsor-
contracten gesloten met Ajax,
Feyenoord en PSV. De drie
clubs tekenden in Amsterdam
overeenkomsten met het bedrijf
voor abonneetelevisie. Het gaat
bij elk contract om 500.000 gul-
den per jaar.

Sensationele zege
Alemannia Aken
AKEN - Alemannia Aken, zon-
der ontslagen trainer Wilfried
Hannes, zegevierde op sensatio-
nele wijze (0-1) in het competitie-
duel bij Preussen Munster. Na
rode kaarten voor de Aken-spe-
lers Calkea en Krisp leek de uit-
blinkende goalie Hartel Aleman-
nia Aken een punt te gaanbezor-
gen. In de slotminuut kreeg
Aken de volle buit toen Tschie-
del vanaf de stip raak schoot.

Limburgers laten
het afweten
TEVEREN - In de Duitse Ober-
liga stelde Teveren teleur tegen
debutant Langerwehe. Na een
0-1 ruststand werd het uiteinde-
lijk 1-1. DeLimburgers Rosenau,
Janssen, Haan enRomero speel-
den een middelmatige partij.
Haan, dieoverigens wel een ster-
ke eerste helft speelde, zag in die
fase twee inzetten van de doel-
lijn gehaald. Paul Janssen werd
tien minuten voor tijd na een so-
lo onderuit gehaald, maar
scheidsrechter Assenmacher
onthield Teveren een strafschop.

Prinselijke opening
Abc Lenstra-stadion
HEERENVEEN - Een jaar gele-
den werd er nog naar kievitseie-
ren gezocht; nu staat er een nieu-
we voetbalschouwburg. Zater-
dag werd het tweede Abc
Lenstra-stadion van Heerveen
geopend. Capaciteit: 13.500 zit-
plaatsen. Hekken: geen.Kosten:
vijftien miljoen. Tien weken eer-
der dan gepland werd het sta-
dion opgeleverd, de begroting
was nog niet met een cent over-
schreden. Hoogtepunt van het
officiële gedeeltevan de opening
was de aftrap door prins Willem
Alexander. „Die 'm een fikse
schuiver zal geven", aldus de
aankondiging van de speaker.
De prins produceerde evenwel
een lullig boogballetie. Wel zo
leuk eigenlijk, aldus het publiek
dat massaal inzette meteen yell:
'Willem bedankt!'

Kijkboek onwel
bij Super Cup
AMSTERDAM - Bertus Rijk-
hoek, official van de KNVB, is
kort nadat hij deelnam aan de
prijsuitreiking na de wedstrijd
om de Super Cup tussen Ajax en
Feyenoord, onwel geworden en
ingestort. Óp advies van de me-
dischestafvan Ajax is detweede
competitieleideruit Zeist onmid-
dellijk per ambulance voor on-
derzoek naar het ziekenhuis
vervoerd.

Voorproefje op
amateurcompetitie
HEERLEN - Hoewel de ama-
teurcompetitie officieel pas op
zondag 4 september van start
gaat, worden zaterdag 27 en zon-
dag 28 augustus toch al enkele
wedstrijden gespeeld.
Hoofdklasse C
EHC/Norad-Meerssen (zat. 18.30uur)
Longa-Venray
Panningen-Lindenh. (zat. 19.30 uur)
Eerste klasse F
Volharding-Someren
Tweede klasse B
EW-Rios '31
Vierde klasse E
RKSW-Thorn
RKSVW-Armada
Vierde klasse F
Swift '36-Moesel (zat. 19.30 uur)
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Onnodig verlies
Rogier Wassen

BERGEN - Rogier Wassen is er
niet in geslaagd voor de derde
week in successie een finale van
een Viersterren A-toernooi in
Nederland te bereiken. Na zijn
toernooizeges in Weert en Volen-
dam bleef hij in het Klaas Breg-
man-toernooi in het Noord-Hol-
landse Bergen in de halve finale
steken. Tegen Ralph Kok, de
nummer zeven van Nederland,
gaf Wassen bij een 1-0 voor-
sprong de tweede set onnodig
uit handen. Hij verloor de tie-
break met 10-8. In de beslissende
set gaf de routine van Kok de
doorslag. In de finale klopte Kok
vervolgens Mark Paul Burger-
sdijk.

Nijssen kan het
niet afmaken

AMSTERDAM - Popeye Golds-
tar in de finale van de nationale
eredivisiecompetitie GoldwehV
Manege geklopt. Het verlies van
zijn laatste enkelspel had voor
Torn Nijssen twee gevolgen. Ten
eerste raakte de Limburger door
het 6-2 6-1 verhes tegen Menno
Oosting zijn honderd procent
score alsnog kwijt. Het beteken-
de bovendien dat Manege met
een 3-1 achterstand uit de singles
kwam. Samen met Torn Kern-
pers diende Nijssen bij een 3-2
stand aan te treden voor het be-
slissende herendubbel. Na winst
in de eerste set (6-3) lag de titel
voor het grijpen, maar in de
tweede doorgang trok het duo
Menno Oosting/Joshua Eagle de
stand gelijk (6-3). Omdat Popeye
door die setwinst zeker was van
de titel, werd de wedstrijd beëin-
digd.

Van Asten houdt
zenuwen in bedwang

Van onze correspondent
TOINE RAMAEKERS

VENLO - Dc Limburgse ponykam-
pioenschappen vonden dit week-
einde plaats in Venlo. Ruim zeshon-
derd combinaties streden om dc
vele titels in dc diverse klassen en
categorieën. Een strijd die sportief
gezien met name in dc hoogste klas-
sen op een hoog niveau stond met
als winnaars Mathijs van Asten bij
het springen, Fabienne Schromb-
ges bij dc dressuur en Noblesse uit
Milsbeek bij dc afdehngsdressuur.

Bij het springen stond by dc insi-
ders vantevoren vast dat dc strijd
om dc titel ZZ zich zou toespitsen
tussen Ellen van Bussel en Mathijs
van Asten. Dc beide favorieten kwe-
ten zich uitstekend van hun taak en
heten twee foutloze parcoursen

zien. Maar ookAnouk Hubens deed
dat. Zij ging in de barrage echter in
de fout, nadat Van Bussel opnieuw
zonder problemen was doorgeko-
men. Mathijs van Asten hield zijn
zenuwen in bedwang en reed met
een blik op de klokken zijn barrage-

parcours in dc snelste tijd.
Bij dc individuele dressuur werd in
dc hoogste klasse een telfout ge-
maakt. Niet Nicole Janssen met
haar pony Ashkar, die aanvankelijk
dc zege kreeg toegewezen, werd
eerste, maar Fabienne Schrombges
met Falnigan.
Bh' dc afdelingsdressuur kwamen
twee oude bekenden elkaar op hel
hoofdterrein tegen. Rijdt (met Be-
leid) en Noblesse. Regerend kam-
pioen Noblesse presenteerde zich
uitstekend: vlot voorwaarts rijdend
risico nemend, maar vooral over-
tuigd van eigen kunnen.

ATLETIEK
sport in cijfersSittard. Euregionale baanwedstrijden

AV Unitas. Mannen: 100 m: 1. M. Snij-
ders 12.29; 400 m: 1.W. Pauli 52.51; 2. S.
Herouala 53.40; 3. M. la Haye 54.07; 800
m: 1. T. Fierkens 1.52.20; 2. P. Creemers
1.56.48; 3. B. Wehrung 1.57.46; 6. J. vd
Winkel 2.00.75; 7. J. Hendriks 2.01.69; 9.
P. Franken 2.03.02; 10. E. Jacobs 2.03.21;
11. M. Hodenius 2.03.62; 1500 m: 1. L.
van Houten 3.59.98; 2. O. Klug 4.01.65;
3. H. Kurvers 4.04.72; 6. W. Thimister
4.10.30; 5000 m: 1. W. Goessens 15.01.82;
2. J. Wagemans 15.06.80; 3. D. Hendrix
15.12.24; 5. H. van Haren 16.21.24; 5000
m snelwandelen: 1. H. van Beek
21.44.9h; 2. D. Nicque 22.32.8h; 3. H.
Plasman 22.44.9h; 6. P. Huntjens
24.12.9h; 11. F. Rohner 26.07.4; 12. H.
van Wakeren 26.18.2h; kogel: 1. W. Coe-
nen 15.13; 2. R. Friesen 11.85; 3. J. Jans-
sen 11.79; discus: 1. W. Coenen 47.92; 2.
H. Zitsen 41.74; 3. J. Janssen 36.68.
Vrouwen: 100 m: 1. S. Stals 12.66; 400
m: 1. S. Stals 55.82; 2. N. Taalman 58.42;
3. J. Beentjens 63.58; 1500 m: 1. E.
Rovers 5.00.34; 2. F. Versantvoort
5.00.54; 3. H. Caris 5.01.04; 6. C. Keysers
(50+) 5.11.60; 3000 m snelwandelen: 1.
A. Boeher 18.32.33; 2. P. Mennen
21.30.63; 3. J. Lambregts 23.09.61; 5000
m snelwandelen: 1. C. Ceulemans
26.13.79; 2. F. de Wolf 27.40.50; kogel: 1.
M. Klop 9.79;.2. J. Beentjes 9.16; 3. C.
Zitsen 8.68; discus: 1. M. Klop 30.90; 2.
C. Zitsen 24.12; 3. B. Nieuwlaat 21.16.
JB: 100 m: 1. R. Sweet 12.74; 400 m: 1.
0. Tossings 62.37; 800 m: 1. R. Gielen
2.20.43; 1500m: 1.R. Hendrix 4.24.01; 2.
J. Munten 4.24.19; 5000 m snelwande-
len: 1. P. Boeher 26.07.85; 2. F. Falken-
bach 27.28.01; 3. H. Schorr 34.15.17;
kogel: 1. R. Eussen 12.56; discus: 1. R.
Eussen 44.12. MB: 100 m: 1. E. Abers
13.08; 400 m: 1. E. Kenis 61.48; 2. S. Ca-
stro 62.83; 3. V. Wassenberg 63.20; 1500
m: 1. D. Panhuysen 4.53.84; 2. A. Si-
mons 4.59.74.

Keulen. Grand Prix Mannen 100 m: 1.
Mitchell 10,13, 2. Drummond 10,17, 3.
Osmond Ezinwa 10,28. 800 m: 1. Mark
Everett 1.44,36, 2. Tengelei 1.44,52, 3.
Morceli 1.44,89,4. Tanui 1.44,90. 1500m:
1. Niyongabo 3.31,98, 2. Suleiman
3.32,73, 3. Sediki 3.34,03 3000 m: 1. Bau-
mann 7.34,69, 2. Kiptanui 7.36,21, 3.
Skah 7.36,76. 110 m horden: 1. Crear
13.13, 2. McKoy 13,31, 3. Schwarthoff
13,36. 400 m horden: 1. Matete 48,20, 2.
Tverdokleb 48,32, 3. Nylander 48,32, 4.
Graham 48,93. hoog: 1. Sotomayor 2,34
m, 2. Kemp 2,32, 3. Topic 2,32. polshoog:
1. Gataoelün 5,88 m, 2. Starkey 5,83, 3.
Huffman en Manson 5,78. hinkstap: 1.
Conley 17,20 m, 2. Kapoestin 17,07, 3.
Broeziks 17,02. discus: 1. Sjevtsjenko
64,24 m, 2. Ljachov 63.20, 3. Zinsjenko
62,96. Vrouwen 100 m: 1.Torrenee 10,95,
2. Privalova 11,03, 3. Tarnopolskaja
11.14. 800 m: 1. Mutola 1.57,58, 2. Goeri-
na 1.58,10, 3. Clark 1.58,83. 1500 m: 1.
Podkopajeva 4.01,58, 2. Kremtjova

4.01,86, 3. Tsjoerbanova 4.02,10. 5000 m:
1. O'Sullivan 15.06,18, 2. Borisova
15.13,27, 3. Graham 15.13,67, 13. Toon-
stra 15.57,39, 15. Van Hulst 16.20,26. 100
m horden: 1. Dimitrova 12,67, 2. Graoe-
dyn 12,73, 3. Donkova 12. 400 horden: 1.
Batten 54,57, 2. Meissner 55,13, 3. Rieger
55,36. ver: 1. Joyner 7,10 m, 2. Drechsler
7,00, 3. Kravets 6,89. speer: 1. Hattestad
70,44 m.

AUTOSPORT
Baarlo. Autospeedway. Stockcar finale
WK: 1.Kroonder; 2. Keizer; 3. Falding.
Jacq. Claestrofee: 1.Kroonder; 2. Bim-
mel; 3. Lund. Dagrace: 1. Kroonder; 2.
Smith; 3. Keizer. Sponsorrace: 1.Kroon-
der. Hotrods: 1. Dekker; 2. Van der Vel-
de; 3. Picard. Formule Toyota: 1. Schu-
macher; 2. Van Uden; 3. Hofer. Rodeo:
1. Mulder; 2. Van der Wal; 3. Keizer.
Sprint: 1. Franz; 2. Buijs; 3. Nakaten.

GOLF
Coventry. Engels Open, 1,7 miljoen gul-
den. Eindstand: 1. Montgomerie 274(70
67 68 69), 2. Lane 275, 3. Goosen 276, 4.
Brand, Smyth 277, 6. Bossert, Rocca,
Davis 279, 9. Torrenee 281.
Borre. Karsten Ping Noorse Challenge,
180.000 gulden. Eindstand: 1. Burns 276
slagen (69 69 67 71), 2. Taylor 274, 3. Ed-
lund 280, 11. Muntz 284 (73 71 70 70).
Turku. EK amateurs mannen indivi-
dueel. Eindstand: 1. Gallacher 278, 2.
Sherry, James 280.
Wouwse Plantage. Zomerwedstrijd
mannen amateurs. Eindstand na 36 ho-
les: 1. Lafeber 145 (72 73), 2. Bernoski
146, 3. Kraay 147, 4. Derksen 150, 5. Van
der Valk, Vegter, Germes 151.

HONKBAL
Heerlen. Overgangsklasse: Red Caps-
Stelrad All Stars 3-15, Rowdies-Blue
Hitters 14-7,Schiedam-Indians 6-5, Blue
Stars-Mulo 9-15, Orioles-Cardinals 1-13.
Eerste klasse: Geldrop-Samacols 10-4,
Bullfighters-Stealers 2-3, Rangers-DVS
12-2. Tweede klasse B: Black Wings-
Condors 3-3/4-4, Starlights-Maastricht
10-2, Studs-Cheetahs 8-7.

SOFTBAL
Heerlen. Hoofdklasse: Mulo-Schiedam
1-3/3-2, Ducks-Stelrad All Stars 5-4/5-4,
Gophers-Sparta 1-6/5-4, Saints-Zwijn-
drecht 3-16/4-14. Eerste klasse: Black
Wings-Cardinals 5-3, Starlights-Hazen-
kamp 9-5, Samacols-HBS 15-17, Ge-
mert-Black Wings 10-24.Tweede klasse:
Maastricht-Blue Sox 25-2, Mustangs-
Stealers 19-5, Phantoms-Condors 5-12,
Maastricht-DVS 25-7, Red Caps-Chee-
tahs 7-7.

MOTORSPORT
Brno. WK wegraces GP Tsjechië. 125
cc: 1. Sakata Aprilia 102,486 km in
42.34,015 (gem. 144,459 km/u), 2. Ueda

Aprilia 42.36,654, 3. Perugini Aprilia
42.37,310, 4. MartinezYamaha 42.37,412,
5. Ts.imura Honda 42.48,446, 14. Bode-
lier Honda 43.19,916. Stand WK: 1. Sa-
kata 208 punten, 2. Ueda 157, 3. Tsuji-
mura 143, 4. Otü 121, 5. Raudies 119, 14.
Bodelier 41. 250 cc: 1. Biaggi Aprilia
107,880 km in 42.09,445 (gem. 153,539
km/u), 2. Waldmann Honda 42.15,870, 3.
Ruggia Aprilia 42.19,028, 4. Aoki Honda
42.42,010, 5. Okada Honda 42.46,924, 9.
Zeelenberg Honda 42.56,933, 12. Patrick
van den Goorbergh Aprilia 44.04,93.
Stand WK: 1. Biaggi 169 punten, 2. Ca-
pirossi 168, 3. Okada 163, 4. Waldmann
133, 5. Romboni 129, 10. Zeelenberg 68,
14. Patrick van den Goorbergh 27, 16.
Jurgen van den Goorbergh 22. 500 cc: 1.
Doohan Honda 118,668 km in 45.39,974
(gem. 155,916 km/u), 2. Itoh Honda
45.43,296, 3. Cadalora Yamaha 45.48,796,
4. Crivüle Honda 46.04,110, 5. Puig Hon-
da 46.10,478, 6. Abc Yamaha 46.19,870,
7. Schwantz Suzuki 46.28,500, 8. Barros
Suzuki 46.35,770, 9. MacKenzie Yamaha
46.36,478, 10. McWUliams Yamaha
46.48,94, 20. Doorakkers Yamaha op één
ronde. Stand WK: 1. en wereldkam-
pioen: Doohan 256 punten, 2. Schwantz
169, 3. Puig 123, 4. Criville 122, 5. Ko-
cinski 120. Zijspan: 1.Biland/Waltisperg
Swiss 40.52,767 (gem. 150,422 km/u), 2.
Bösiger/Egli ADM 40,56,880, 3. Webster/
Hanni Krauser 40.57,565, 4. Brindley/
Hutchinson Honda 40.59,052, 5. Bohn-
horst/Brown Steinhausen 41.12,576, 10.
Janssen/Kessel Yamaha 42.47,384.
Stand WK: 1. Biland/Waltisperg 116
punten, 2. Webster/Hanni 79, 3. Brind-
ley/Hutchinson 74, 4. Bösiger/Egli'72, 5.
Güdel/Güdel 65.

RUITERSPORT
Venlo. Limburgse ponykampioen-
schappen. Titelwinnaars afdelingsd.es-
suur. Achttallen: CDE/Zwaar: Noblesse
uit Milsbeek. CDE/Midden: De Welshr-
uiters uit IJsselstein. CDE/Licht: De
Pijts 2 uit Grubbenvorst. ABC/Licht:
Noblesse 3 uit Milsbeek. Viertaüen:
CDE/Midden: Ponyrakkers uit Neder-
weert. CDE/Licht: De Broekrakkers uit
Broekhuizervorst. ABC/Licht: De Pony-
rakkers uit Nederweert. Individuele
dressuur. DE/Zwaar 2: Fabienne
Schrombges/Flanigan. DE/Zwaar 1: Ju-
dith P.nenburg/Pegy. DE/Midden 2:
Hedi Pouüssen/Boy. DE/Midden 1: Ra-
chel Hermans/Garcon. DE/Licht 2: Da-
niella Bergs/Samanta. DE/Licht 1: Vera
Bocken/Whisper. DE/ Beginners: Paul
v. Haeren/Gambler. C/Licht 2: Ruben
Geurts/Bridge. AB/Licht 2: Leon Mer-
tens/Bloeky. C/Licht 1: Valeric Hendrix/
Eefje. C/Beginners: Daisy Litjes/Valen-
cia. AB/Licht 1: Judth Stappers/Nata-

scha. C/Midden 1: Shirley Cartlidge/
Iboyah. AB/Beginners: Ellis v. Mierlo/
Galantje. Springen. D/ZZ: Mathijs v.
Asten/Squeeck. D/Z: Ge Poels/Lucky
Look. E/M: Patricia Smulders/Garonne.
C/Z: Judith Koevoets met Lady. E/
Licht: Ester Kohrmans/ Beauty. D/
Licht: Fanny Custers/Chazaj. AB/B: Na-
tascha Hermans/Jasnujn. C/B: Jeanine
Derks/Lardy. C/Licht: Lisanne Puts/
Nikita. C/Midden: Saskia Beeren/Cari-
na. D/Beginners: Joke Stappers/Boris.
D/Midden: Christel Linssen/Cashmir.
E/Beginners: Nicole Caris/Lucky Boy.
Valkenswaard. CSI. Grote Prijs, 1,40 m,
na barrage: 1. Sloothaak San Patrignano
Dorina 0-38,17, 2. Ludger Beerbaum
Gaylord 0-40,38, 3. Voorn Jewel's
Brown Boy 0-42,24, 4. Van de Pol Juri-
quilla 0-43,37, 5. Godignon Twist du
Valon 0-43,87. Derby: 1. Sloothaak/Mis-
ter 0-109,53, 2. Godignon/Prince d'lnco-
ville 0-112,88, 3. Fisher Bowriver Queen
0-115,52, 4. Ehrens Macho KB 0-119,79,
5. Van de Pol/Juriquilla 0-120,63.
Springconcours op tijd, 1,40 m: 1. Ro-
bert Smith Tees Hanauer 0-71,54, 2. Phi-
lippaerts/Jannique 0-71,68, 3. Fisher/Tip
Toe 0-72,67, 4. Ludger Beerbaum/Gay-
lord 0-72,89, 5. Hendrix/Anadolu Bikker
0-73,31. Springconcours 1,40 m, na bar-
rage: 1. Hendrix/Elstar 0-35,60, 2. Philip-
paerts/Etoile 0-36,53, 3. Dubbeldam
Joris II 0-37,67, 4. Guerra Murphy
Brown La Silla 0-37,95, 5. Ehrens/Jong-
gor's Stolen Thunder 0-39,09. Spring-
concours 1,40 op tijd: 1. Wauters Isaura
van de Helle 0-47,40, 2. Fisher/Bowriver
Queen 0-48,24, 3. Geerink Jolly Roger
0-48,59, 4. Van der Vleuten/Especiale
0-49,72, 5. Philippaerts/Didi 0-49,97. Na-
tionaal concours, 1,30 m: 1. Neefs/Eye-
catcher 0-37,17, 2. Schröder/Amarigo
0-38,95, 3. Verellen/Donna 0-39,16, 4.
Diks/Grapjas 4-36,89, 5. Keunen/Damia-
mo 4-36,96.

TENNIS
Brunssum. A-B-C toernooi: HEA: 1/2
fin: Van Dommelen-De Lange 5-7, 6-1,
6-4; Hofman-Op der Heijde 4-6, 6-2, 7-5;
fin: Van Dommelen-Hofman 6-2, 5-7, 7-6
(9-7); DEA: 1/2 fin: Beltgens-Vioen 4-6,
6-3, 6-3; Mooijweer-Schevernels 6-3, 6-2;
fin: Beltgens-Mooijweer 6-0, 6-4; HEB1:
1/2 fin: Van Dommelen-Bokhorst 6-1,
6-4; Van de Donk-Van Oppen 7-6, 6-3;
fin: Van de Donk-Van Dommelen 6-4,
6-3; DEB1: fin: Beltgens-Krutko 6-1. 6-1;
HEB2: Drentje-Tholen 6-1, 7-6; Ricker-
Krüntjes 7-6, 7-5; fin: Drentje-Ricker
6-4, 6-2; DEB2: 1/2 fin: Hanssen-Damen
7-6, 6-3; Bodeutsch-Maas 6-2, 7-6; fin:
Bodeutsch-Hanssen 6-3, 7-6; HDB: Hof-

man/Klinkers-Bokhorst/Van Oppen 6-1,
opg v.O; DDB: Bonnen/Druyts-Belt-
gens/Bruls 6-4, 6-1; GDB: Bonnen/Boes-
ten-Ottenheim/Keesman 6-1, 6-2; HECI:
Wirth-Nievelstein 6-0, 6-0; DECI: De-
witte-Isenborghs 6-4, 5-7, 7-6; HEC2:
Philippen-Weng 1-6, 6-1, 6-2;DEC2: Al-
berts-Hurkens 6-4, 6-2; HDC: Vrinssen/
Mohren-Hautvast/Kennis 6-1, 6-2; DDC:
Hurkens/Dupuis-Isenborghs/Sprengers
6-0, 4-6, 6-4; GDC: Dewitte/Eggen-Lut-
jens/Jentsch 6-2, 6-1.
New Haven Mannen, 2 miljoen gulden.
Kwartfinales: Rosset - Medvedev 6-3 3-6
7-6, Becker - Washington 6-2 6-4, Kafel-
nikov - Göllner 7-6 5-7 6-4. Halvefinales:
Becker - Stich 6-2 7-5, Rosset - Kafelni-
kov 7-6 6-3. Finale: Becker - Rosset 6-3
7-5. Dubbelspel, halve finales: Haar-
huis/Eltingh - Adams/Olhovski 7-5 6-4.
Indianapolis Mannen, 2 miljoen gul-
den. Kwartfinales: Corretja - Edberg 1-6
6-2 6-4, Karbacher - Reneberg 7-5 6-4.
Halve finales: Ferreira - Corretja 6-1 6-2,
Delaitre -Karbacher 7-5 6-4. Finale: Fer-
reira - Delaitre 6-2 6-1.
Montreal Vrouwen, 1,5 miljoen gulden.
Kwartfinale: Pierce - Wiesner 6-1 6-1.
Halve finales: Sanchez-Vicario - Date
2-6 6-1 6-2, Graf - Pierce 6-3 6-4. Finale:
Graf - Sanchez 5-7 3-0 afgebroken we-
gens regen.
Graz Mannen, 225.000 gulden. Halve fi-
nales: Clavet - Nargiso 6-1 6-0, Schaller -
Santoro 6-4 7-6. Finale: Clavet - Schaller
6-2 2-6 6-4.

sport

Peter van Dommelen neemt in Brunssum-toernooi revanche op David Hofman

Manon Beltgens in topconditie
Van onze correspondent

MAARTEN MARRES

BRUNSSUM - Manon Beltgens en Peter van Dom-
melen hebben hun stempel op het Brunssum-toer-
nooi 1994 gedrukt. Beltgens won zowel het dames
enkel A als het dames enkel B. Samen met Brechtje
Bruis verloor ze het damesdubbel B. Van Domme-
len was de sterkste in het herenenkel A, maar ver-
loor de finale van het herenenkel B-l die voorafging
aan de finale A.

In de beide finales had de 'recreatie-
tennisster' Beltgens amper proble-
men met haar tegenstandsters. In
definale A het ze bij de stand 6-0 3-1

even de teugels vieren, zodat Mim-
ke Mooijweer nog terug kon komen
tot 3-3. Daarna was hetgebeurd: 6-4.
In de finale B-l won ze met 6-1 6-1
van de Duitse Elena Krutko. „Met
de trainingsstaf van SLTC ga ik ko-
mend weekeinde trachten het re-
cord voor tennissen aan een stuk te
brengen op 56 uur. Daar heb ik hard
voor getraind. De conditie is dus
prima. Door het feit dat ik als trams-
ter werk, hou ik bovendien het
balgevoel," verklaarde de winnares.

Bij de heren waren de halvefinales
de mooiste partijen van het toer-
nooi. Peter van Dommelen ont-
moette de nummer één en de win-
naar van Hom, Sijmen de Lange.
Bij een 1-1 stand in sets en 5-4 voor,
Van Dommelen in de beslissende
doorgang sloeg De Lange op 30-30
twee dubbele fouten op rij, waar-
door Van Dommelen naar de finale
ging. Ook in de ontmoeting tussen
David Hofman en Melvyn op der
Heijde viel de beslissing op het ein-
de van de derde set die Hofman met
7-5 won.
De finale werd een herhaling van de
finale bij de Open Sittardse. Zoals
bijna alle zes van de voorgaande
ontmoetingen nam deze partij drie
sets in beslag. Na tweeëneenhalf
uur tennissen stapte een dodelijk
vermoeide Van Dommelen win-
nend van de baan. Hh' had revanche
genomen voor de nederlaag in Sit-
tard: 6-2 5-7 7-6 (9-7).

Van Dommelen: „Het heeft mij ach-
teraf verbaasd dat ik de wedstrijd
gewonnen heb. Halverwege de
tweede set zat ik er helemaal door-
heen. Ik gaf me geen kans meer
toen Hofman door mijn service
heen brak en de stand op 5-5 bracht.
Aan het einde van de derde set ben
ik iets aanvallender gaan spelen.
Dat heeft mij in detiebreak de over-
winning bezorgd."

In de finale van het herenenkel B-l
verloor van Dommelen, die met zijn
gedachten al bij de A-finale was,
met 6-4 6-3 van Maurice van de
Donk.

" David Hofman, die in
Sittard nog te sterk was
voor Peter van Domme-
len, verloor in Brunssum
na een spannende finale
nipt van dezelfde tegen-
stander. Archieffoto:

CHRISTA HALBESMA

All Stars geeft visitekaartje af
Van onze correspondent
MARCELVAN SANTEN

VENRAY - Stelrad/All Stars be-
haalde een 17-3 overwinningop het
Venrayse Red Caps. De ruime zege
moet het team van coach Lars Jor-
ritsma voldoendevertrouwen geven
voor de aanstaande kraker tegen
Ridderkerk. Als de All Stars deze
winnen, halen zij de titel in deOver-
gangsklasse binnen. En daarmee
zou de Heerlense honkbalploeg het
eerste Limburgse Hoofdklasseteam
worden.

Na vier gespeelde innings stond het
al 10-0 voor de gasten. Met drie ho-
meruns van respectievelijk Bruce

Sydnor, Paul Groteleuschen en
Matty Schuyren werd de Red Caps-
verdediging behoorlijk aan digge-
len geslagen.

Lars Jorritsma ziet de topper met
vertrouwen tegemoet. „Het ging
perfect vandaag. Alles liep. De drie
homeruns waren een gigantische
opkikker en Paul Pütz stond verde-
digend weer zijn mannetje. Ik heb
goede hoop voor devolgende week.
Uit hebben we ze met 9-0 verslagen.
In Ridderkerk zitten ze 'm te knij-
pen."
De Indians hebben in Schiedam in
de laatste inning een 3-5 voorsprong
uit handen gegeven: 6-5.

De Cheetahs hebben in Eindhoven
een nipte 8-7 nederlaag tegen Studs

geleden. Hoofdwerper Jeroen Blo-
kland werd in eerste instantie ge-
spaard wegens een pijnlijke arm.

Maar hij moest na één inning toch
het veld op. Zonder resultaat. Door
het verlies van Maastricht blijft
Cheetahs echter nog op de tweede
plaats staan in de play-offs voor
promotie naar de eerste klasse.

Voor het Kerkraadse Samacols zal
het een zware opgave worden zich
nog te handhaven in de eerste klas-
se. Na het 10-4 verlies bij Geldrop
staat de ploeg onderaan. Samacols-
speler René Fischer is zich bewust
van de precaire positie. „We hopen
dat we niet rechtstreeks degrade-
ren, maar ons via de play-offs kun-
nen handhaven."

WIELRENNEN
Kampioenschap van Zürich. Achtste
wereldbekerklas.ieker: 1.Bortolami 243
km in 6.14.11, 2. Museeuw, 3. Fondriest,
4. Chiappucci, 5. Riis, 6. Puttini, 7. Ri-
chard, 8. Furlan, 9. Armstrong, 10. Casa-
grande, 11. Ghirotto, 12. Bugno, 13.
Bölts, 14. Virenque, 15. Poelnikov, 35.
Bouwmans op 3.37, 54. Dekker 5.25, 87.
Mulders 11.16, 90. Boogerd, 107. Vos-
kamp 13.04, 115. en laatste van de 187
gestarte profs Oetsjakov 21.14. Stand
wereldbeker: 1. Museeuw 125 punten,
2. Bortolami 116 p, 3. Tchmile 115 p, 4.
Furlan 87 p, 5. Armstrong 80 p, 6. Balda-
to 67 p, 7. Bugno 63 p, 8. Chiappucci 54
p, 9. Baüerini, Berzin en De las Cuevas,
allen 50 p. Nog te rijden: Parijs-Tours (2
oktober) en Ronde van Lombardne (8
oktober).
Kerkrade. Eurode-omloop. A-ama-
teurs: 1. Pascal Appeldoorn (Velden)
160 km in 4.00.04, 2. Luppes, 3. Eilander,
4. De Poel, 5. Farenhout op 6 sec, 6. Van
Dijk 1.08, 7. Vergeer 1.11,8. Van de Wolf
1.44, 9. Van de Ven, 10. Nijkamp, 11.

Brommer, 12. Thoolen, 13. Van Dartel
1.51, 14. Noordermeer 1.55, 15. Wolf-
kamp, 16. Troisfontaine 2.06, 17. Kops
2.10, 18. Driesen (B) 2.16, 19. Ackermans
3.01, 20. VreugdenhiU, 23. Smeets 3.07,
24. Kuipers 3.13, 30. Nuij 6.42, 32. Ivan
Peeters, 33. en laatste Paul v.d. Akker
op 6.54. Bergklassement: 1. Jeremy Ei-
lander 36 p, 2. Peeters 27 p, 3. Van Dijk
26 p, 4. Luppes 11 p, 5. Vos 10 p. Ploe-
genklassement: 1. Koga Miyata (Eilan-
der, Vergeer, Van de Ven) 12.03.07, 2.
Europolis op 44 sec, 3. Giant 1.59, 4.
Zuid-Limburg 3.56, 5. Vredestein 5.42,
6. Piels/Sphinx 8.14. B-amateurs: 1.
Hans Kruis 80 km in 2.00.30, 2. Ber-
naerts, 3. Verheyen op 22 sec, 4. Com-
mandeur 0.24, 5. John Sijen, 6. Kranen-
burg, 7. Dam, 8. De Vries, 9. Van der
Lee, 10. Bastiaansen, 11. Burggraaf, 12.
Van der Zon, 13. Bos, 14.Kok, 15. Holt-
slag, 24. Pieter Stenen, 28. Nix, 30. Hol-
lands, 35. Christiaan Stynen 0.34, 39. en
laatste Van de Pol op 4.43.
Palermo. WK-ploegentijdrit op de weg,
vrouwen: 1. Rusland (Sokolova, Ilaliase-
va, Boebnenkova, Polhanova) 50 km in
1.04.55, 2. Litouwen 1.05.39, 3. Verenig-
de Staten 1.05.53, 4. Spanje 1.06.51, 5.
Italië 1.07.07, 6. Duitsland 1.09.15. WK-
ploegentijdrit op de weg, mannen: 1.
Italië (Colombo, Andriotto, Contri, Sal-
vato) 100 km in 1.57.54, 2. Frankrijk
2.00.42, 3. Duitsland 2.00.55, 4. Zweder,
2.01.46. 5. Zwitserland 2.02.19, 6. Spanje
2.03.11.Nederland had geen ploeg afge-
vaardigd.

Palermo. WK baan. Mannen. Keirin, fi-
nale: 1. Nothstein 11,270, 2. Hübner, 3
Paris, 4. Schoefs, 5. Fiedler, 6. Harnett
7. Guidoni, 8. Arrue. De Nederlandei
Van Hameren werd in tweede ronde uit
geschakeld. Puntenkoers finale: 1. Risi
35 punten, 2. Petersen 18 p, 3. Stocher
14 p, 4. op één ronde: O'Grady 26 p, 5.
Baffi 25 p, 6. Van Bon 22 p, 11. Pieters 5
p. Stayeren, finale eerste manche: 1.
Podlesch/Durst, 2. Roland Konigshofer/
Igl, 3. Rellensmann/Dippel, 4. Kuttel/
Aebi, 5. op één ronde: Tresin/Valentini,
6. Dauwe/Debakker, 7. op twee ronden
Thomas Konigshofer/Ruder, 8. Fanelli/
Corradin. Tweede manche: 1. Roland
Konigshofer, 2. Podlesch, 3. Tresin, 4.
Kuttel, 5. Dauwe, 6. Rellensman, 7. Tho-
mas Konigshofer, 8. Fanelli. Eindstand:
1. Podlesch 85 punten, 2. Roland Ko-
nigshofer 57 p, 3. Tresin 42 p, 4. Kuttel
42 p. 5. Rellensman 42 p, 6. Dauwe 22 p,
7. Thomas Konigshofer 8 p, 8. Fanelli 4
P-
Monte Carlo. Finale NCL-stèdencom-
petitie. 1. Portland (VS) 188 punten, 2.
Amsterdam Tigers 92 (Van der Vliet 32,
Zuyderwijk 28 punten, Bogaard 24,
Beuker 6, Mooy 2), 3. Pittsburgh 50 p.
Bierset, België. Amateurs: 1. Swinnen
110 km in 2.44.00, 2. Van der Steen, 3.
Cuppens 1.50, 10. Pasquino, 17. Ruwet-
te, 19. Kil, 27. Van Galen 4.25.
Omloop van 't Land van Heusden en
Altena. Finale clubcompetitie ama-
teurs, tweede wedstrijd: 1. Van der

Tang (Lisse) 165 km 3.54.55, 2. Ve^.
pen 0.07, 3. De Visser 0.09, 4. WoX>
5. Reesink 0.15.
Ronde van Kheinbach, Duits'^V
Amateurs: 1. De Louw (Oss) 160 *n
3.50.11, 2. Püpers, 3. Van Cadzand- Jf,tNijmegen, dames. Klimkoers: 1- jf
Jongeling 40 km in 1.10.00, 2. Va" „.
Brand, 3. Mansveld, 6. Daniella Mo°\p
Gingelom (B). Vrije liefhebbers. A""Tt
se: 1. Lipkens, 4. Scheres. B-klasS^
Put, 4. Klinkers, 6. Vryens. .„g5-Schulen (B). Vrüe liefhebbers. A-W3: 8
1. Meiss, 2. Kloosterman, 4. Schei** j
Pelzer, 9. Knol, 14. Ehlen. B-klaSS*
Scheepers, 4. Klinkers, 19. Smits.
Herk de Stad (B). Vrüe liefhebbers- j
klasse: 1. Lelli, 3. Knol, 4. Diddere'\j.
Sauer, 10. Ehlen, 11. Pelzer, 16-V %
pers, 19. Frissen. B-klasse: 1- ""én*Notermans, 6. Klinkers, 9. Lernr»
12. Vrijens, 14. Brouns, 25. Smits. „"
Nieuw Lekkerland. Amateurs: 1-*jr J.
hout (Spükenisse) 90 km 2.03.03,

Sienders, 3. Van der Meide. ~ 1-
Ronde van Styriê. Eindklassemer» 3.
Kupfernagel 3.34.40, 2. Höfig 2

0ü, p«
Kirsbach 2.09, 17. Nelemans 3.47. 3i- st
Laat 4.49, 38. Corvers 5.21, 42. Van "5.37, 54. Van Tol 7.11. .nt)i'
Metabief, Frankrijk. EK mountaJVke. Mannen, afdaling: 1.Vouilloz4.°
4.07, 2. Johansson 0.06, 3. Herin. »_■ 43.
Bever 0.17, 22. Van der Haterd 0.2*oss-Kuiper 0.29, 44. Van der Vlugt. t-jjji.
country. Mannen: 1. Iten 60 km 2-*'

rL,u
2. Foord 0.11, 3. Heylen 0.23, 4. A jt
3.08,5. Denifl 3.44, 6. Savignony *-53, 59
Brentjens 7.38, 45. Weevers 18.01- -4
Van der Ven 22.11, 90. Geurts
Vrouwen: 1. Pezzo 36 km 2.02.45, *■ 4.
lin-Hosotte 2.00, 3. Turcutto xl%s
Daucourt 1.53, 5. Fiat 4.26, 24. Van
22.31, 28. CoUee 25.51, 29. Gro^t26.30, 34. Van Wersch 28.50, 47. v

36.33, 51. Velthuis 37.22.

Nominatie beste
handballers
HEERLEN - Dick Masten^:en Patrick van Olphen
landskampioen Hom/Si'I*^behoren tot de genominee'L
voor de titel 'Handballer va»"
Jaar. Derde gegadigde is J^Hölscher van vice-kamP'
Aalsmeer. Ook bij de dames^kampioen, Swift, met J*speelsters vertegenwoorö
Katalin Szilagyi en Diana
ton. De andere kandidaat is (
tra van der Knaap van be
tweede geëindigde Hellas- |"
scheidsrechters behoort he ,
pel De Jonge/Kaakebeen (v

(
den seizoen nummer ée'Wj
nieuw tot de genomineel^
evenals Nusser/Struik. Nieu^de top-drie zijn Brussel en
Dongen. De uitslag worcj!rt<dag 16 september in Uu^
bekend gemaakt

Sittardia oefent
HEERLEN - Horn/SitWjj
heeft zijn befenstage in P,
land afgesloten met twee
stryden tegen Regionaütéa'<
enigingen. Vrijdag wonne»|
Sittardenaren met 27-24 va»
stem, na een 9-11 stand Wl
rust. Guido Consten sc<*j
liefst negen maal. De zieke j£j
bert Schuurs had op datrno^het trainingskamp al yer
Zaterdag won Sittardia
20-12 van Vallendar na de
ongewone 6-5 ruststand. E*l jj
was Leon Tummers (6) de |
scorer. De Roemeen Emile
moest het, met een lichte sc j
derblessure, rustig aan doe
deze twee duels.

Tweede plaats
voor Victoria
WITZHELDEN - De ba<^tonners van Victoria hebbe^ j(
dens het teamtoernooi van

ha jï
helden de tweede plaats °e
Zonder Dirk Heijmans en %
Knuth bereikte de Hoens^se ploeg ten koste van BC v^(5-3) en BC Maintal(6-2) de
strijd. In de finale speelde <* j
tensieve trainingsweek v. 5
gaande aan het toernoo' w
Victorianen echter op en *B,^
organiserende TV Witzhe
met 6-2 te sterk.

Oikos tegen
jeugd Koeweit

ROERMOND - Het eerst* [„I
renteam van de volleyt J
Henzo/Oikos speelt vanavoP ef
gen het jeugdteam van Ko* „d
dat een twee weken dü^p.
rondreis maakt door Duit' jf
en Nederland. De wedstrijdje
Jo Gerrishal begint om
uur.

Cheetahs verliest punt
Van onze correspondent

VENRAY - De softbalsters van
Cheetahs hebben na de 11-10 over-
winning vorige week tegen concur-
rent Maastricht, dit weekeinde niet
verder dan een 7-7 gehjkspel tegen
de nummer drie van de ranglijst,
Red Caps. De voorsprong van Chee-
tahs op Maastricht is met nog twee
speeldagen voor de boeg nog één
punt.

Red Caps had het huiswerk goed
gedaan. De ervaren Joyce Benink
werd liever een vrne loop gegund
dan dat ze met een rake klap voor
groter onheil kon zorgen. De op-
dracht haar vier wijdballen te geven
liep in eerste instantie niet geheel
volgens plan. Benink trof debal wel
degelijk en zorgde daarmee voor

enkele punten voor de Beekse gas-
ten. In de herkansing kon pitcher
Monique Dilingen de schade echter
beperkt houden.
Na de puntendeling van Red Caps
en Cheetahs staat Maastricht op de
tweede stek, mede dank zij forse
overwinningen op Blue Sox en
DVS, de laatste tegenstanders van
Cheetahs. „Cheetahs geeft geen
punt meer afdus dan zal het tijdens
de play-offs moeten gebeuren. Als
we die wedstrijden winnen, kunnen
we alsnog promoveren," meent
speelster-coach Mirande van de
Wejhe.

Overgangsklasser Stelrad All Stars
heeft de competitie met een vierde
plaats afgesloten. Op de laatste
speeldag was Ducks twee keer met
5-4 net te sterk.

Drie koplopers
bij LK dammen
GELEEN - Bij het LX Scb^zijn na twee ronden het df
Arnold, Van Gooi en Van Mij-
len aan de leiding met de
male score van twee punten-
de achttien deelnemers sla3^zij er als enigen in beide
strijden te winnen. Het toenv^telt in totaal zeven ronde n
gens het Zwitsers systeem-

SCHAKEN
AmsterdamDonner-Memorial. H<J JJS
groep, tweede ronde: Piket - A v» 0
1/2-1/2,Lobron -Kie 0-1, Benjamin - » v
der Sterren 1/2-1/2, Sokolov - Joespw,,.
1/2-1/2,Lautier - Timman 1-0.Derde r

de: Timman - Piket 1/2-1/2,Kie - E? ,*
min 1/2-1/2, Adams - Lobron '"^«l>Joesoepov- Lautier 1-0,Van der Ste v %- Sokolov 1/2-1/2. Stand: 1. Joesoep" 4.
1/2, 2. Van der Sterren en Adams * fc
Lautier, Piket, Kie 1 1/2, 7. Sokolov »^.8. Benjamin 1, 9. Timman 1/2+l. 1U
bron 1/2. ~311
Donner-groep. tweede ronde: Pacn- Ree 1/2-1/2, Smyslov - Ligterink vf^ ■Bronstein - Gügoric 1/2-1/2, Hart<* er
Hort 0-1, Velimirovic (Bos) - V??tf 'uitgesteld. Derde ronde: Unzicj' «j,
Pachman 1/2-1/2, Hort - Velimirovi? „.
Gügoric - Hartoch 1-0,Ligterink -Jf> i.
stem 1-0, Ree - Smyslov 1/2-1/2. St%v
1. Ligterink 2 1/2, 2. Pachman, Sm/e (.
2, 4. Hort, Gügoric 1 1/2, 6. Unzi^ji).
Veümirovic 1+ 1, 8. Bronstein, Ree J'
Hartoch 1/2. _/
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Valkenburg weer
finishplaats
1993^BURG - Evenals in
IWJ? "4 zal de Ronde van
kenh,, d volSend jaar in Val-
beim f eindigen. Alleen ge-
l^ar ,_let _met meer vrijdags
Wordt uags- Het evenement
ttiet 9fehouden van 22 tot en

*** Haa.rem
StUS- Startplaats

1

Amstel Gold Raceop22 april
ste! o,! ~De dertigste Am-
Jaar „ d Race wordt volgend
april op zaterdag 22
nerripntP*meuw behoort het eve-kerwi .ot de cyclus wereldbe-
bij £jijden. Daarin keert -Her,n£rbeurt " Rund urn den
De 'mnger Turm (1 mei) terug,
neemt assieker in Duitsland
Pioen* u

plaats in van het Kam-
-1995 ap van Zürich, dat in
deeid n klasse lager is inge-
Wordt , Ronde van Spanje

5 voor net eerst inW_ï w gehouden: 2-24 sep-
is on o' "et WK 1995 op de weg
ïoii h ol_fober »n Colombia. De
met 2?C Vance is van 1 tot en
van v? Juh' de Ronde van Itaüë10 mei tot en met 4 juni.

Vander Donk wegbijEuropolis
Van-d_w^ ~ Amateur Robert
var, Hit - nk moet aan het einde
VerlatPrfer^oen weg biJ Europolis

kreeg de renner uit
Van J7 11 afgelopen donderdag
Hor_n Ploegleider Frits Schür

v ietaUeen hiJ- ook °er-
merieH i

der Broek kreeg deze
Her Hng' Voorts is net vrijwel
Meer

/

c,<:at Roger Vaessen uit
Haar Vr „ln van Groenewoud
.^vredestein overstapt.

Arntz vierde
in titelstrijd

*V*i A
EF* ~ onze landgenoot

EK m' ntz neeft gisteren bij het
ntainbike in het. Franse Mé-Oriderrj 1 maast een medaille op het

I e N„e , cross-country gegrepen.
i rlandse kampioen op ditr1erdeel " die vorige week
f <lerla_fr? Am aan de Ronde van Ne-; fUim ?.■ eindigde als vierde met

' Arninuten achterstand op
Ij Und ft Atoert Iten uit Zwitser--1 _^nd Brentjens, de leider in deI Vner,0111 de wereldbeker, kwamen op deveertiende plaats.
jfV"p ers' Johanvan der Ven enhoede ö-ns fmishten in de achter-lag riJV} de vrouwen ging de titel
lessa * itahaanse Paola Pezzo. Va-
£e beJalT

D"k was op de 24eplaatsöen*? Nederlandse.
33" Pierre LoUo haalde za-Jing <£ 'I 1de strijd om de titel afda-

W val ASh niet- H" kwam ernstig
Artsen in het ziekenhuis

tuiy. j7efden een schedelbasisfrac-
die in coma ligt, ver-

let meer in levensgevaar.

Profplannen
Overigens heeft zijn sponsor Euro-
polis de plannen om volgend jaar
een profploeg op de been te bren-
gen vrijwel rond. Appeldoorn: „Ik
hoop dat het doorgaat. Dan ben ik
meteen beroepsrenner. Dat is trou-
wens de afspraak, die met mij en
Anthony Theus reeds gemaakt
werd."
Voordat hij gistermiddag in Kerkra-
de de eindsprint opeiste had Pascal
Appeldoorn reeds laten zien hoe
sterk hij was. In één ronde maakte
hij vanuit de derde groep een ach-
terstand op de koplopers goed.
Direct na de start was de vlam al in
de pan geslagen. Van de 141 A-ama-

teurs waren Hans van Dijk en Ivan
Peeters de eerste aanvallers. Laatst-
genoemde het in het verdere koers-
verloop zijn gezicht duidelijk zien.
Hij was meermalen betrokken bij
ontsnappingen.
„Ik heb inderdaad met mijn krach-
ten gegooid," erkende hij na afloop.
„Het was een fijne wedstrijd, een
leuk parcours. En dan maar kijken
of de tank goed gevuld blijft."
De renner die lid is van wielerclub

Midden-Limburg eindigde uiteinde-
lijk op de tweeëndertigste plaats
met meer dan zes minuten achter-
stand. „Toch ben ik tevreden, dit is
mijn manier van koersen."

" Na een levendige koers
over 160 kilometer gaf
Pascal Appeldoorn zijn
medevluchters geen
schijn van kans.

Foto: CHRISTA HALBESMA

Slotfase
Natuurlijk was de slotfase het be-
langrijkste. In de laatste ronde pro-
beerdeRobert de Poel de beslissing
teforceren. Vier man (Pascal Appel-

doorn, Marcel Luppes, Jeremy Ei-
lander, Arthur Farenhout) dachten
er anders over. Zij achterhaalden de
renner uit de Vredesteinformatie.
Pascal Appeldoorn, gisteren niet in
de Europolisploeg rijdend, maar in
het clubteam van TWC Maaslands-
ter, was uiteindelijk de sterkste. In
de sprint verwees hij ... Europolis-,
renner Marcel Luppes naar de twee-
de plaats. Jeremy Eilander uit het
Koga Miyatateam werd derde.

Ploegentijdrit op de weg voor het laatst verreden

Eindelijk goud voor Italië
en de n? ~ Een week lang dien-

Pl°erisov, anen in het wereldkam-
kp de utP wielrennen te wachten
D^np van de nationale
$°n van «"f 1 Paol° Borsellino-sta-Pp de k PaJermo.
ln bet v?n hadden de Azzurri zich
r^Üeri rr lodrorne tevreden moeten

lsteren u dne br°nzen medailles.

»°pdehr. _elo°nde de tijdritploeg
h_;nderd kilometer voor ama-

e Ita geduld.

nnen3,3nse racers tegen de klok
tCereldtito?0r de derdekeer op rij de
>a*ikr^u Met overmacht voor
V. Uk en Duitsland.
Vrouwen
yierde vOUWen ging dc titel voor dc
iB7 na= e£ sinds dc invoering in

*t
e Sovw Ru sland (twee keer naar

*** keer le)- En ook voor dc laat-
h

anaf volgend jaar komt
P^grarvf lne niet meer voor op het
_|»g va^"1!- Tanende belangstel-
ri lelren tt eb« dc Internationale
y n - h

me UCI aangesloten lan-
ftiecbts , dc vrouwen kwamen

nVaT>lfs naties aan dc start - isdc redenen.
0DdH
b°f Brf311 veroverde dc Zwitserser^erm^0 Risi zaterdagavond in
h r°VerH^wereldtitel puntenkoers
S^de a?' Dc Deen Pedersen ein-

S. tweede, dc Oostenrijker*eralsderde.
131 had een ronde voor-ts op dc rest van het veld. Van

de Nederlanders finishte Leon vanBon als zesde. Peter Pieters eindig-deop de gedeelde elfde plaats.

Het stayersnummer werd een prooi
voor de Duitser Carsten Podlesch.
De titel bij het keirin ging naar de

Australiër Nothstein, die de Duitser
Hübner in de finale naar de tweede'
plaats verwees.

" Bruno Risi, wereldkam-
pioen puntenkoers, wordt ge-
flankeerd door Jan-Bo Peder-
sen (links) en Franz Stocher.

Foto: REUTER

sport
China krijgt
Profronde

f?&°ND - Volgend jaar in*ee£pr Vlndt in China voor hetE een l. ". de wielergeschiedenis_ ka_r,P^ fr?nde Plaats- De Ameri-antw^^361 Plant- die ook ver-
. 1W°ordeUJk is voor de DuPont_ ftni«_nJ? e, Verenigde Staten, or-fö!!e,?. het in sa-«Cnerklng met de Chinese2 Pisch g' het nationale olym-
P bond c£mité en nationale wieler-i er, . De r°nde duurt elf dagen

Gu_„„ u
van Hongkong via

°buÓvit2
k 0". naar peking. Het

f guldln bedraaSt twaalf miljoen
1team. kunnen achttien
1 deein met leder zeven rennersuee«iemen.

Bortolami geeft Belg sprintles in Kampioenschap van Zürich

Inschattingsfout kost Museeuw zege
ZURICH - Johan Museeuw be-
zit de bijzondere gave gewonnen
wedstrijden in de laatste meters
uit handen te geven. De sterkste
Belg uit het profpeloton liet zich
gisteren voor de tweede keer dit
seizoen van zijn domste kant
zien. In de slotmeters van het
Kampioenschap van Zürich glip-
te de Italiaan Gianluca Bortola-
mi op de wielerbaan van Oerli-
kon binnendoor om zijn tweede
wereldbekerwedstrijd in acht da-
gen te winnen.
Voor de verbijsterde Museeuw
restte slechts de koppositie in
het wereldbekerklassement. Die
nam de kopman van GB-MG
over van Andrei Tchmile, de
winnaarvan Parijs-Roubaix.
Johan Museeuw won dit seizoen

de Amstel Gold Race. De Ronde
van Vlaanderen en het Kam-
pioenschap van Zürich hadden
ook op zijn erehjst moeten prij-
ken. Begin april liet Museeuw
zich echter in de sprint verrassen
door Gianni Bugno. Gisteren
was het opnieuw een Italiaan die
een tactische blunder van de
Belg afstrafte.
Museeuw stormde op de wieler-
baan in Oerlikon blind op de
streep af, MaurizioFondriest had
zich al gewonnen gegeven, Bor-
tolami leek in de derde positie
ook kansloos. Tot Museeuw de
binnenkant volledig vrij gaf. De
Italiaan dook als een volleerd
baanrenner in het gapende gat
en won precies een week voor
zijn 26e verjaardag zijn tweede

wereldbekerwedstrijd op rij. In
Leeds was hij vorige week in de
finale ook al de slimste geweest.

In tegenstelling tot Museeuw
kent Bortolami de piste wel. De
Milanees finishte als junior als
tweede op de WK achtervolging
in 1986.. „Museeuw lette over zijn
schouder op Fondriest. Daar-
door ontstond aan de binnen-
kant het gat waar ik van kon
profiteren. Het beetje ervaring
op de baan kwam me goed van
pas", vond Bortolami.

De ontknoping volgde op een le-
vendige wedstrijd, die geruime
thd in het teken stond van een
lange ontsnapping van de Itali-
aan Fabio Roscioli en de Span-

jaard José Maria Ahedo. Op 35
kilometer van de finish liep een
eerste pelotonvan 31 renners het
duo in.

Op de Regensberg, een klim van
600 meter met een maximaal stij-
gingspercentage van 18 procent,
brak de groep in tweeën. Pogin-
gen om weg te komen van de
Italiaan Chiappucci, de Deen
Rüs, de Zwitser Richard en de
Fransman Virenque liepen op
niets uit, waarna Museeuw, win-
naar in 1991, in de sprint vrijspel
leek te hebben. De Belg verprut-
ste op een kinderlijke manier
zijn nagenoeg zekere overwin-
ning.

De Nederlandse deelnemers

met tien aan de start, waren ner-
gens te zien. Bouwmans - vonge
week nog ritwinnaar in de Ron-
de van Limousin - bereikte als
eerste landgenoot de finish. De
Brabander eindigde als 35e op
3.37 van de winnaar. Dekker was
op de 54e plaats, met een achter-
stand van van 5.25, de tweede
Nederlander.

Breukink en Rooks gebruikten
de race kennelijk als opwarmer
voor het WK. Ze stapten af. Net
als Toni Rominger, die vervol-
gens besloot de wereldtitelstrijd
definitief aan zich voorbij te la-
ten gaan. De Zwitser, die in de
Tour al opgaf, acht zich kansloos
voor de regenboogtrui.

Amateurkampioen pakt hoofdprijs Eurode-omloop

Pascal Appeldoorn haalt
zijn gram in Kerkrade
Van onze correspondent

BAIRVERHEESEN

KERKRADE - Getergd
kwam Nederlands kampioen
Pascal Appeldoorn aan de
start van de Eurode-omloop
voor amateurs. Maar na hon-
derdzestig kilometer op een
parcours van tien kilometer
door de straten van Kerkrade
had hij reden om te juichen.
De renner uit Velden haalde
gisteren zijn gram op bonds-
coach Piet Hoekstra, die hem
niet meenam naar het WK op
Sicilië. Morgen wordt aldaar
door de amateurs gestreden
om de regenboogtrui.

Pascal Appeldoorn won de Eurode-
omloop in de sprint van een selecte
kopgroep. De Noordlimburger bleef
zijn medevluchters Marcel Luppes,
Jeremy Eilander en Robert de Poel
voor. Op zes seconden volgde Ar-
thur Farenhout in vijfde stelling.
Onlangs werd Pascal Appeldoorn
ook nog winnaar van de klassieker
Aken-Neuss-Aken. Hoewel hij bui-
ten de WK-boot viel heeft hij wel de

.toezegging, dathij volgende maand
kan deelnemen aan de Tour de I'A-
venir, die volgens de open formule
verreden wordt. Derhalve met (jon-
ge) profs en amateurs tegelijk aan
de start.

B-klasse
In de wedstrijdvoor B-amateurs (80
kilometer) toonde Hans Kruis van
de wielerclub Jan van Arckel uit
Gorinchem zich de snelste. Hij ver-
sloeg medekoploper Bernaerts
uit Breda.
Op enkele tientallen seconden volg-
de een uitgedund peloton, dat nog
voorafgegaan werd door Ad Ver-
heyen (derde).

Knetemann kiest
Nelissen en Mulders

Van onze sportredactie

ZüRICH - Bondscoach Gerrie
Knetemann heeft na afloop van het
Kampioenschap van Zürich zowel
Danny Nehssen (TVM) als Rob Mul-
ders (WordPerfect) voor de vader-
landse ploeg gekozen, die zondag
op Sicilië deelneemt aan het we-
reldkampioenschap. Met Michael
Boogerd (WordPerfect) en Marco
Vermey (Chazal) completeren de
twee Limburgers het Oranje-twaalf-
tal. Een andere Limburgse beroeps-
renner, Frans Maassen, is niet voor
selectie in aanmerking gekomen.
Hij werkt nog aan zijn herstel nadat
hij enkele weken geleden tijdens
een trainingstocht in de buurt van
Roermond zwaar ten val kwam.
Eerder dan Danny Nehssen, RobMulders, Michael Boogerd en Mar-
co Vermey waren Erik Breukink
(ONCE), Adrie van der Poel (Coll-
strop), Erwin Nijboer (Banesto),
Erik Dekker (WordPerfect), Steven
Rooks, Maarten den Bakker, Bart
Voskamp (allen TVM) en Eddy
Bouwmans (Histor) aangewezen om
ons land in de mondialetitelstrijd te
vertegenwoordigen.

Knetemann zou na de vrijdag geëin-
digde Ronde van Nederland en de
gisteren gehouden Zwitserse we-'

reldbekerklassieker aanvankelijk
nog drie renners aan zijn selectie
toevoegen. Hij moest er plotseling
één meer aanwijzen omdat Patrick
Jonker zich afmeldde. De renner uit

de Historploeg van Peter Post is
van mening dat hij gezien zijn min-
derevorm weinig op het WK te zoe-
ken heeft. „Zijn beshssing getuigt
van eerlijkheid en intelligentie",
vond Knetemann.

Jonker heeft overigens besloten
ook volgend jaar voor de nog naar
sponsors zoekende Post te rijden.
De Nederlander met een Australi-
sche achtergrond had ook een uit-
stekende aanbieding van de Ameri-
kaanse formatie Motorola op zak,
maar hakte zaterdag na een gesprek
met de Amstelveense manager van
Histor de knoop door.

Eddy Bouwmans ziet eveneens wei-
nig heil in het WK, maar gaat wel
naar Sicihë. „Ik verwacht er niet
veel van. In Zürich was ik de beste
Nederlander, maar reden ze mij er
ook voortijdig af. Maar ja, welke
Nederlander hoort wel thuis op het
WK?", vroeg hij zich hardop af. „Ik
zou het niet durven zeggen. Voor
Knetemann lijkt me het ook een
moeilijke zaak", antwoordde de
Brabander op zijn eigenvraag.

Knetemann reageerde gelaten op de
woorden van Bouwmans. „Dat zijn
uitspraken van een teleurgestelde
coureur die net over de streep is ge-
komen. Ik heb een andere mening'
over de selectie. Bouwmans, diehet
parcours niet eens gezien heeft, zit
wellicht in een dippie en daar moet
ik hem de komende week weer zien
uit te halen."

Rondje van de
zaak voor golfer
COVENTRY (RTR) - Golfer lam
Pyman (21) verdiende zaterdag
met één rake klap 13.750 pullen
bier. De Brit sloeg op de derde
dag van het Engelse Open een
hole-in-one. Rondje voor de
zaak! Het toernooi op de Forest
of Arden-golfbaan in Coventry
wordt gesponsord door Mur-
phy's, een smakelijk lers bier. In
Cork worden, omgerekend,
13.750 pilsjes per uur gebrou-
wen. Voor een hole-in-one had
de brouwer die hoeveelheid bier
uitgeloofd. Pyman dronk zijn
prijs niet direct op. „Misschien
dat ik vanavond een pintje pak",
zei hij. De klap van Pymans ij-
zer-vier op de achttiende hole
had een precisie over 210 yards,
byna 200 meter. Het was de eer-
ste hole-in-one uit zijn carrière.

Dan Jansen stopt
met schaatsen
WEST ALLIS - Dan Jansen is
gestopt met schaatsen. De 29-ja-
rige Amerikaan met Nederland-
se voorouders meent zich niet
voldoende meer tekunnen moti-
veren. Jansen, die olympisch
goud won op de 1000 meter,
overwoog aanvankelijk door te
gaan tot en met de wereldkam-
pioenschappen sprint, in februa-
ri 1995 op zijn thuisbaan in
Milwaukee. „Maar ik heb al zo
lang geschaatst, ik vind het wel-
letjes", aldus de Amerikaan. Hij
veroverde tweemaal de wereldti-
tel bij de sprinters, in 1988 en
1994. Hij is wereldrecordhouder
op de 500 meter (35,76). Jansen
maakte vorige week zijn debuut
als tv-commentator bij CBS, tij-
dens de Amerikaanse selectie-
wedstrijden voor het WK zwem-
men. Eind augustus is hij ook
aanwezig bij het US Open tennis
in New Vork. Jansen gaat zich
daarnaast wijden aan promotio-
nele activiteiten.

Van Aalten beste
dammer op de Dam
AMSTERDAM - Voor de twee-
de achtereenvolgende keer heeft
Geert van Aalten het damtoer-
nooi op de Dam gewonnen. De
Huissense grootmeester had
daarvoor wel een barrage met
vier concurrenten nodig. Aan het
zestiende openluchttoernooi na-
men bijna driehonderd spelers
deel. Zesvoudig toernooiwinnaar
Rob Clerc en sneldamkampioen
Johan Krajenbrink deelden met
vijfpunten de tweede plaats. Bij
de dames bleef Erna Wanders
met elf punten haar twee naaste
concurrentes, Marijke Nicolai en
Petra Polman, een punt voor.

Licht herstel
volleybalsters
DJAKARTA - De Nederlandse
volleybalsters hebben het eerste
deel van de drieluik van de
World Grand Prix afgesloten
met een overwinning. In Djakar-
ta werd Peru gisteren overtui-
gend verslagen, 15-6 15-2 15-5.
Een dag eerder werd verloren
van China, 11-15 4-15 12-15.

Geen brunch
voor Nesty
AMSTERDAM - Anthony Nesty
zal de voortzetting van zijn
zwemcarrière hoofdzakelijk zelf
moeten financieren. Afgelopen
weekeinde besloot de stichting
'Trek Nesty over de streep' defi-
nitief een streepte halen door de
speciale brunch die de Surina-
mer geld op had moeten leveren
voor een verantwoorde deelna-
me aan de wereldkampioen-
schappen, begin volgende
maand in Rome.

Driebanders in
nieuwe vereniging
AMMERZODEN - Uit onvrede
met het driebandenbeleidvan de
internationale federaties, hebben
ongeveer 450 Nederlande spelers
zaterdag in Ammerzoden de Ver-
eniging Driebanden Nederland
in het leven geroepen. De nieu-
we groepering heeft een drin-
gend beroep gedaan op de Ne-
derlandse bond om tijdens de
speciale vergadering van 27 au-
gustus de besluiten van de we-
reld- en Europese biljartbond
niet over te nemen, dan wel de
uitvoering ervan een jaar op te
schorten. De internationale fede-
raties besloten op 20 mei in Esto-
ril, met instemming van de na-
tionale bonden, alle deelnemers
aan niet erkende evenementen
voor het leven te schorsen. De
CEB (Europese bond) en UMB
(wereldbond) liggen al jaren
overhoop met de proforganisatie
BWA die alle toppers onder con-
tract heeft.

Slechte start
Jan Timman
AMSTERDAM - Jan Timman
heeft de Donner-Memorial ge-
opend met een opvallende ne-
derlaag tegen Lautier. In januari
sloot hij de kandidatenmatch te-
gen de Fransman in Wijk aan
Zee winnend afgesloten. Zater-
dag bracht hij tegen de Franse
schaakbelofte het nimzo-indisch
op het bord. Met zwart verover-
de hij veel materiaal, maar na
lange bedenktijd kon hij geen
verdediging vinden. Zondag re-
miseerde hij met wit tegen zijn
vroegere leerling, Jeroen Piket.
Timmans duel uit de eerste ron-
de tegen Sokolov ging vrijdag
niet door wegens het overlijden
van zijn moeder.
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sport
'Medisch wonder' Michael Doohan wereldkampioen 500 cc

Kroon op ronkende rentree
T3RNO - Twee jaar geleden leek zijn carrière in de
motorsport nog voorbij. In het Tsjechische Brno zette
Michael Doohan gisteren met zijn overwinning de
kroon op een opmerkelijk rentree. Drie races voor het
einde van de WK-reeks veroverde hij met overmacht
de wereldtitel in de 500 cc. Een triomf die hij vooral
opdroeg aan zijn doktoren. Bij een valpartij tijdens de
TT van Assen in 1992 liep de 29-jarige Australiër een
ernstige blessure op aan zijn been. De artsen vreesden
voor zijn loopbaan, maar na diverse operaties stapte
Doohan een jaar later weer voorzichtig op de motor.
Dit seizoen keerde hij weer volledig terug in het cir-
cuit.

„Ik wil de doktoren en iedereen die
mij in die periode gesteund heeft,
bedanken," zei Doohan. „Zonder
hen had ik nu niet meer op een mo-
tor gezeten. Ik heb wel het gevoel
dat ik nog een volgende wereldtitel
moet winnen om te laten zien dat ik
echt de beste ben."

Overmacht
Gezien zijn overmacht heeft hij dat
dit seizoen al bewezen. Hij won zes
achtereenvolgende races. Pas vori-
ge maand in Engeland doorbrak de
onttroonde wereldkampioen Kevin
Schwantz de serie. In Brno was
Doohan opnieuw de sterkste.

Aan het einde van de tweede ronde
passeerde hij de Spanjaard Alberto
Puig en gaf de leiding niet meer af.
Hij bracht zijn puntentotaal op 87
en is nu onbereikbaar voor zijn
voornaamste concurrenten,
Schwantz en Puig. Cees Doorak-
kers eindigde als twintigste.

De 250 cc eindigde in een zege voor
de Italiaan Massimiliano Biaggi. Hij
reed van start tot finish op de eerste
positie. Wilco Zeelenberg zette een
redelijke prestatie neer. Hij eindig-
de als negende. Deze klassering
bracht hem terug in de toptien van
de stand om het kampioenschap.

Schrik
De Nederlander had een goede
start. „Ik zat in een aardige groep
met Jurgen van den Goorbergh,
Checa en Okada. Maar nadat Okada
een foutje had gemaakt, kwam hij
later weer voorbij. Op het moment
dat ik wilde aanpikken, gooide
DAntin zijn machine er tussen en
toen waren we allebei de aanslui-
ting kwijt. Toen in de voorlaaste
ronde het gas ook nog een keer
open bleef staan, zat de schrik er

even bij mij in. Ondanks die terug-
val heb ik een fijne wedstrijd gere-
den."

Patrick van den Goorbergh eindig-
de als twaalfde. Zijn broer Jurgen
haalde de finish niet. De coureur
kon in de derde ronde de machine
van de gecrashte Spanjaard Carios
Checa niet meer ontwijken.

In de 125 cc klasse behaalde de Ja-
panner Kazuto Sakata zijn vierde
zege van het seizoen. Zijn landge-
noot Noboru Ueda eindigde als
tweede. Loek Bodelier legde beslag
op de veertiende plaats. „Van mijn
26e startplaats wist ik mij zelfs op te
werken naar de elfde positie. Maar
ik kon het niet de hele race volhou-
den. Bij het inremmen gleed mijn
voorwiel veelvuldig weg. De laatste
ronden kostte me dat een aantal
plaatsen. Maar met deze klassering
pak ik toch weer twee WK-punten."

Spaan
Hans Spaan was minder succesvol
Na vier ronden stapte hij met tech-
nische mankementen af.

De zege in de zijspanklasse ging
naar het Zwitsere duo Biland en
Waltisperg. Het Nederlandse twee-
tal Benny Janssen/Frans Geurts
van Kessel finishte net als in Do-
nington als tiende. „We hebben er
wel voor moeten knokken. Maar het
ging uitstekend," zei stuurman
Janssen. „Rijders die beduidend
langzamer waren, hielden ons wat
op. Naarmate de wedstrijd vorder-
de, rekte het veld iets uiteen en
kwam er meer ruimte. Pas toen
kwamen we goed in ons ritme."

" Michael Doohan, wereld-
kampioen 'met dank aan de
doktoren en iedereen die me
heeft gesteund. Foto: REUTER

Wachten
In de tweede set leidde Stich met
5-2. „Ik maakte me op voor een der-
de set," bekende Becker na afloop.
Stich was zwijgzamer over het ver-
volg. Zo zwijgzaam was hij op de
baan niet geweest. Bij 5-3 maakte
de nummer één van Duitsland zich
op voor zijn service. Becker het
hem echter lang wachten. Te lang
volgens Stich, die er vervolgens te

lang over doormopperde en vier %
mes op rij inleverde.

„Hij werd om de een of andere
den boos," hield Becker, in
Haven derde geplaatst, zich op ,
vlakte. „En tennis speel je niet
leen met de armen, maar ook f 1
het hoofd," voegde hij er nog **
toe.. f"
„Speelde Becker oneerlijk ofsli^luidde' de vraag aan de verlig
Zijn protesten over de vertragj1*
technieken van zijn aartsvijand
ren bij de arbiter niet in goede 8

de gevallen. En dus bleef Stich S£Een dag later bleef ook Rosset, °danks de services van over de ,
kilometer per uur, het antwo
schuldig.

Resultaten
Hoekstra heeft een ploeg lefgozers
om zich heen geschaard, met wie hij
de internationale wedstrijden is
gaan afstropen. Er waren successen

genoeg. Koos Moerenhout, MaK
Heeswijk, Casper van der M >

Wim van den Meulenhof en &■
Vierhouten leverden prima res- 1

ten af.
j

Ook na het wegvallen van Ju j,jj
Gilsing (sleutelbeenbreuk) kon
moeiteloos een zevende man inP. e(
sen: Dino Tolhoek. Hij durfde "zelfs, evenals vorig jaar met J° ,£
den Braber, opnieuw de nation
kampioen thuis te laten: Pascal p-

peldoorn. __
Zijn selectiecriterium voor dit
was: „Kunnen ze de afstand aan-
denk dat het goed zit, dat ze de >> ,j.
le halen. Moerenhout is de beste .
rounder. Daarnaast hebben .r
den Meulenhof en Van der M
enorme progressie gemaakt."

Partijtje koude oorlog 'met het hoofd gewonnen'

Becker verschalkt Stich
NEW HAVEN/INDIANAPOLIS -
Boris Becker heeft zich opgewor-
pen als kanshebber voor de Grand-
Slamtitel van New Vork. Op de
baan, en achter de microfoon. De
Duitser won het met twee miljoen
gedoteerde tennistoernooi van New
Haven, na overwinningen op land-
genoot Stich en Rosset. „Ik zou niet
weten waarom ik de US Open niet
zou kunnen winnen. Het gaat met
de dag beter."

De 41e' toernooizege van Becker
ging zondag ten koste van Mare
Rosset, die de dagen ervoor Medve-
dev en Kafelnikov had verrast.
Meer nog dan de Zwitser, die met
6-3 7-5 verloor, voelde Michael Stich
zich in New Haven het slachtoffer.
Becker zette de nummer éénvan de
plaatsingslijst zaterdag met 6-2 7-5
aan de kant. Indianapolis

Wayne Ferreira had weinig mo
het toernooi van Indianapohs ~,zh'n naam te schrijven. De SP
jaard Corretja klaarde het zwaa^klusje door in de kwartfinales .
nummer één van de plaatsingsl\
Edberg uit te schakelen. Een r-i»^verder leek Corretja alles verlee
De Zuidafrikaan won met 6-1 <H'^de allesbehalve spannende ei

strijd kreeg de Fransman DelB>
evenveel games.

Piet Hoekstra loopt
warm voor lefgozers
CAPO D'ORLANDO - Hij was er
'niet rouwig' om dat er gisteren
geen Nederlandse afvaardiging fi-
gureerde op het WK 100 kilometer
ploegentijdrit. Piet Hoekstra,
bondscoach van de wieleramateurs:
„We zouden toch niet meer dan vijf-
de zijn geworden." De KNWU-
beslissing om niet in te schrijven
voor die disciplinekwam Hoekstra
eigenlijk wel zo goed uit. Nu kon hij
alle aandacht besteden aan de indi-
viduele wegwedstrijd van morgen
in Capo d'Orlando op een, wat hij
noemt, 'Nederlands parcours'. Open
en bochtig met een klim, 'maar die
moet mijn groep aankunnen'.

Ondanks de aanhoudende lethargie
over het wanpresteren van de Ne-
derlandse wielerprofs, lijkt er toch
weer iets moois te bloeien: in de
rijen der amateurs. Wie de uitslagen
van de afgelopen maanden analy-
seert, ziet dat er talent voldoende
is." Van Heeswijk

De enige Limburger in het va"^lands zestal, Max van Heeswii"^Baexem, wordt door Hoekstra
schouwd als een fantastische sP
ter. „Hij wint vier ritten wint &. .^
Ronde van Rheinland-Pfalz. *"keuze lag dus voor de hand."

het weekeinde van... het Verstappen-effect

DOOR HARRY MURÉ

BAARLO - 'Vliegen mag ook,' schettert de speaker, maar
PietKeijzer slalomt net als zijn halve naamgenoot bij voor-
keur over de grond. Dat is bij een snelheid van tweehon-
derd kilometer op het rechte stuk sowieso al moeilijk
genoeg. Een enorme scheve spoiler op het dak van wat
slechts met een maximum aan fantasie 'auto' genoemd
kan worden, houdt hem nog net op het asfalt. In de platte
bocht vertoont het linkervoorwiel hemelwaartse neigin-
gen. Af en toe stijgt hij helemaal op. Dan is de ramp incluis
de vangrail niet te overzien. Acht cilinders, achthonderd
pk. Piet knalt er al dertien jaar tegenaan. Racen, rammen
en rollebollen. Middagje bumperen in Baarlo. Vijftiendui-
zend autospeedway-fanaten, geoliede mannen en ge-
stroomlijnde vrouwen. Hot rods, rodeo en formule huppe-
lepup. Blauwe dampen, daverende decibels. Oordoppen
en neusklem verplicht. Het feest van de stockcar. De adem
stokt je in de keel.

Catch-as-catch-can op vier wie-
len.

De Oecher Bend is niets vergele-
ken . bij circuit De Berckt. Eén
grote kermisattractie. De video-
cassettes van de beroemdste
crashes 'all over the world' glij-
den als gloeiende bockworsten
over de toonbanken van de
kraampjes. Vijf tientjes per stuk.
Petten, stickers, T-shirts van
Ayrton Senna (t) en Michael
Schumacher. Nieuwste artikel:
het Jos Verstappen-hemd. De
naam in zwarte letters op wit ka-
toen, helm in kleurdruk. Te heb-
ben voor achtentwintig piek.
Prijstendens klimmend.

De wedstrijden zijn georgani-
seerd door de Naco, de Neder-
landse Auto Cross Organisatie
met vierhonderd rijders. Dertig
jaar geleden uitgevonden door
de legendarische Sjaak Claes uit
Nijmegen. Er zijn in Nederland
nog een stuk of wat autospeed-
waybonden (Venray, Posterholt)
dieallemaal hun eigen Europese
en wereldkampioenschappen
houden, maar de Naco is het van
oudsher gevestigde, razende cir-
cus.

Sinds het verscheiden van stal-
baas Sjaak zwaait dochter Kitty
de scepter, en soms nog wat
meer. Een stootvaste vrouw van
tweeënveertig die de mannenwe-
reld van overalls, rolkooien en
slicks naar haar pijpen laat dan-
sen. Strakke, smetteloos witte
broek, roodgeblokte blazer. Op
Baarlo draait alles om Kitty.

Perscentrum, organisatorische
rimram, rode vlag, huldiging.
Waarom ze het doet, weet ze niet.
„Ik ben erin gerold, ik kan niets
anders." Het hotsbotsknots zit
haar in het bloed. „Jos Verstap-
pen rijdt formule 1. Dat is ook
sport, maar wat wij vertonen, is
het einde. Echte autosport."

Het gaat verschrikkelijk hard, in
sommige klassen tweehonderd-
vijftig kilometer per uur, 'maar
we waken strikt over de veilig-
heid. Er vallen inderdaad nau-
welijks gewonden en al helemaal
geen doden. Al houd je je hart
vast als twee superstocks na het
eerste rondje van hun formule 2
via de vangrail verworden tot
een samengebundelde schroot-
hoop. Pseudo-autosport.

Kitty, hcht ontvlambaar, ont-
steekt quasi in woede. „Ze raken
elkaar hooguit een béétje, maar
dat gebeurt in elke sport."
Speedway is de hobby van gara-
gehouders, autoslopers en scha-
debedrijven. Die kunnen hun 10l
op. „Er rijden bij ons heus ook
gewone mensen die liefdevol
veel geld en tijd investeren in
hun wagens." Dat het wereldje
alleen maar uit slopers bestaat,
vindt ze 'zwaar overdreven.

De vehikels zijn in het algemeen
zelfbouw. De rodeo is de vrije
klasse van de dikke acht-cilin-
ders. Bijna alles mag, alleen de
turbo is taboe. De stockcars zijn
het ware domein van de doe-het-
zelver. „Het minimale gewicht is
dertienhonderd kilo en er moet

een dak opvan vijfmillimeter ij-
zer, anders krijg je ongelukken."
Met datbotsen valt het trouwens
best mee. „Dat mag alleen in de
standaardklasse, als het echt niet
te vermijden is. Zomaar iemand
in de vernieling rijden, hup, ik
wil er even langs, is verboden."

De hot rods lijken nog het meest
op normale auto's. Peugeots,
Golfjes, klasse tot en met twee li-
ter. Autospeedway is volgens
Kitty verreweg te verkiezen bo-
ven de formule 1. „Bij onskun je
dehele baan overzien voor twin-
tig gulden. In Francorchamps
betaal. je honderdzestig gulden

en je ziet niets."

Al uren voor de start is er in
Baarlo ook buiten de baan geen
doorkomen meer aan. De Ver-
stappen-gekte grijpt om zich
heen, iedereen voelt zich 'een
beetje Jos'. Recentelijk dreigde
er de klad in te komen, nog am-
per tweeduizend toeschouwers,
maar een week voor Francor-
champs kan er geenkip meer bij
in De Berckt. „Je merkt aan alles
dat de autosport in Limburg
weer leeft. Frans, de vader van
Jos, heeft vroeger hier ook wel
eens gereden." Neen, Jos zelf
heeft ze nog niet mogen begroe-

ten. „Logisch, hij heeft het veel
te druk."

Limburg heeft in de autospeed-
way altijd een knetterende rol
gespeeld. Koos Peeters en Rien
Rubens, bejubelde cracks. Nu
wordt het rennerskwartier voor
negentig procent bevolkt door
Britten,Duitsers en 'Hollanders.
Het pad naar het walhalla van de
sleutelaars voert langs de boxen
van de paarden. Temidden van
het opstartende geweld staan de
hippischepk's hinnikend met de
kont naar het gebeuren.

Twee uur, het gedaver dreunt

naar ongekende hoogten. Jos
Bovee uit IJsselsteyn concen-
treert zich in de laadbak van de
trailer op de start van de formule
Toyota. Zijn 'sigaar' - zestien-
klepper, 1600 cc - heeft wat weg
van de bolide waarmee Jos Ver-
stappen in de Opel Lotus begon.

„Met alle respect voor de stock-
cars, maar ik rijd in een uitge-
kiende race-auto." Jos Bovee
droomt ervan ooit in het spoor
van zijn grote voorbeeld te gera-
ken. „Ik ben een echte Verstap-
pen-freak, net als iedereen hier.
Jammer dat deracerij praktisch
onbetaalbaar is. Voor twintigdui-

zend gulden sta je op de baan
Het wordt pas echt duur als eT
wat kapot gaat."

Jos Bovee, drieëntwintigjafe
monteur in de VW-garage lfl
Venray, heeft zich heilig voorge,'
nomen 'er alles uit te halen ■Rondetijden van twintig secon'

den over negenhonderd meter-
„Tanken is geen probleem. Da
doen wij tussen de manche3

door en niet, zoals Jos Verstap'
pen, tijdens de pitstop. Wel ccn3
een crash gehad, maar nog nooi1
in brand gestaan." AfklopPen'

„Niet bang zijn, je grenzen ver'
leggen. Ik besef dat ik een enor-
me achterstand heb op de grote
Jos. Een magnifieke coureur»
ook als mens. Twee jaar geleden
had hij aleen geweldig.team ach-
ter zich." Maar kleine Jos kan er
ook wat van. Niks capriolen. OP
het zwarte ovaal leidt hij van
start tot finish.

Een gerespecteerd figuur op het
wild-westtoneel van Baarlo lS
Piet Keijzer, autosloper uit Hel-
mond.Altijd prijs en 'al achthon-
derd bekers. Een lange, schrale
man die alleen bibbert na afloop
van een wedstrijd, 'als er wat
veel is geduwd in de bochten "Piet beoefent de rodeo met pas'
sic en is een uitblinker in de
stockcar formule 1. „Wat 3°*
Verstappen doet, daar vind i*'
niets aan. Ze rijden allemaal ach-
ter elkaar aan en flitsen langs. Er
zit geen sensatie in."

Zelfverzekerd wijst hij op zün
'monster. Chevrolet-motor, 'om;
dat die het langst heel blijft. HU
beschouwt zichzelf als Pure
sportman. „Mijn vrouw en ik le-
ven van de autohandel en slope-
rij. Een eerzaam beroep, ben i*
trots op. Dankzij mijn werk be-
schik ik over het beste materiaal
en kan ik het publiek een hoop
spektakel bieden." .
In de race om de wereldtitel
stuurt Piet regelrecht naar de
tweede plaats achter Ron Kroon-
der. Als hij uit de kooi stapt,
veegt hij - helm af - met derug
van de hand de druppelende
transpiratie van het voorhoofd-
Daarna zit hij op een stapel
slicks minutenlang voor zich uit
te staren.

Scheuren in de slipstream van
Jos Verstappen. Autospeedway-
slopende sport.

" Wereldkampioenschap stockcarformule 1. TitelverdedigerRon Kroonder hijst zich in zijn kooi. Middagje bumperen op
Baarlo. Foto: JEROENKUIT
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