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Zestig banen
bij Defensie
in Kerkrade
egarandeerd
I, Van onze verslaggever
jfctADE - De werkgelegen-
',!voor zeker zestig van de 220
i bij Defensie in
Krade is gegarandeerd als ge-, \Van een contract tussen het

i >lsterie van Defensie en ziek-, °stenverzekeraar Univé.

! deze arbeidsplaatsen ko-
-I** in eerste instantie de ruimpensen van de afdeling Fi-
l^'eel Beheer Geneeskundige
|wging (FBGV) in aanmer-
| De oorspronkelijk veertig

tellende afdeling
Jlcht nu _ hetzelfde werk

',r Defensie. De resterende ar-
i worden opgevuld
Ir Directie Dienstplichtzaken.

' op te heffen Defensie-
','^ng werken 180 mensen.
/é gaat deziektekostenverze-
% voor 120.000 beroepsmili-
?tl) oud-militairen en hun
'Isleden uitvoeren. De maat-
jJPpij verwacht op langere

een nog grptere uitbrei-
.\van de werkgelegenheid in»burg.
*arder pagina 13

thuisbasis
Univé Limburg

het weer

',sTmist
Le ochtend komt op veel.sen mist en lage bewol-- 11voor. Hieruit kan ook af

°e wat lichte motregen
A De mist trekt lang-
<f. op, maar de bewolking
.Aanwezig. Pas in de mid-

af en toe de zon
j/Oe wind is eerst zwak en
'J geleidelijk toe tot ma-, Jeen westelijkerichting.
I *J"me dagen zijn nu afge-
ij.' Vandaag bereikt de
j.^atuur een maximum

' i' graden. Vannacht daalt
tot 8 graden.

;t verdere informatie be-
lt °4e het weer in Limburg
l* bellen 06-9775.
1 AAG:'\}~' 06.33 onder: 18.25>p: 22.37 onder: 13.59NïN:]J- 06.34 onder: 18.22

23.37 onder: 14.40

Onderzoek
Het besluit van de industrie om de
medicijnprijzen op 1 juni 1994 met
vijf procent te verlagen, levert wel
200 miljoen bezuiniging op maar
betekent geen blijvende kostenbe-
heersing. De afspraak loopt maar
twee jaar, aldus Borst.
Er zijn echter wel ontwikkelingen
die erop wijzen dat de medicijnkos-
ten dalen. In de eerste maandenvan
1994 is het aantal afgegeven recep-
ten met tien procent gedaald. De
verkopen van de farmaceutische in-
dustrie zijnvoor het eerst sinds lan-
ge tijd niet gestegen.

Schietpartij
in Maastricht

MAASTRICHT - Een 22-jarige in-
woner van Maastricht is gister-
avond omstreeks kwart voor tien bij
een schietpartij in de Ambyerstraat-
Zuid door een kogel in het been ge-
een scnieipcuuj ui uc nniujciaudai-

Zuid door een kogel in het been ge-
troffen. Het slachtoffer werd direct

I overgebracht naar het AZM waar
eèn chirurgische ingreep noodzake-
lijk bleek.
Een woordenwisseling tussen twee
personen en een groepje van drie
mondde uit in een handgemeen
waarbij één persoon van het drietal
een vuurwapen trok en de 22-jarige
in het been schoot.

Zie verder pagina 16

" Motiefnog onbekend

Kosten geneesmiddelen blijven te snel stijgen

Meer zelf betalen voor
groot aantal medicijnen

Van onze parlementaire redactie

DEN HAAG - Met ingang van
1995 moet voor honderd veel-
gebruikte medicijnen meer
worden betaald. Minister
Borst (Volksgezondheid) wil
op die manier 50 miljoen gul-
den op de uitgaven voor ge-
neesmiddelen besparen. Het
gaat hierbij om 'zelfzorg-medi-
cijnen': preparaten die ieder-
een bij de drogist kan kopen
maar die in sommige gevallen
nog door artsen worden voor-
geschreven, waardoor ze de
verzekerden niets kosten.

Aan dat laatste komt nu een eind.
Paraeetamol-tabletten, laxeermid-
delen, ontsmettend mondwater en
eenvoudige medicijnen tegen shjm-
vorming, maagzuur, diarree, ec-
zeem, reisziekte, huidirritatie en
broze botten kunnen straks nog wel
door een arts worden voorgeschre-
ven, maar dan moet de patiënt on-
geveer tien procent van de kosten
zelfvoor zn rekening nemen.
Het vorige kabinet haalde met in-
gang van 1994 de meeste zelfzorg-
middelen al uit de awbz en het ge-
neesmiddelen-vergoedingssysteem
(gvs). Vóór de honderd medicijnen
waar het nu om gaat, bleef de volle-
dige vergoeding vooralsnog be-
staan.

Minister Borst wil op 1 juli 1995 ook
devergoeding voor nieuwe medicij-
nen herzien. Sinds 1 juli 1993 ko-
men nieuwe geneesmiddelen die op
de markt komen niet meer voor ver-
goeding*via awbz en gvs in aanmer-
king. De bewindsvrouwe wil die
vergoeding nu in sommige gevallen
wel toestaan, maar dan moet het
gaan om medicijnen die een echt
vernieuwende werking hebben.
In de geneesmiddelensector gaat
jaarlijks 5,4 miljard gulden om: ne-
gen procent van de totale zorgkos-
ten in Nederland. De kosten van
medicijnen stijgen volgens Borst
nog steeds te hard, vooral van nieu-
we middelen.

vandaag

Koffie duurder,
melk goedkoper
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Brigitte Bardot
morgen zestig jaar
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Bodemsanering kost
drie miljard gulden
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Vuur tegen epidemie

Geen negatief reisadvies
voor India ondanks pest

Vanonze redactie binnenland

HEERLEN - Ondanks de in en-
kele Indiase regio's heersende
long- en builenpest heeft het
Overlegplatform Vakantiereisad-
viezen nog geen negatief advies
gegeven voor mensen die naar
India willen. Volgens het minis-
terie van Volksgezondheid is
daar vooralsnog geen enkele re-
den toe. „De kans om pest op te
lopen is nihil. De pesthaarden
zijn bovendien hermetisch geslo-
ten. Niemand komt er in of uit,"
aldus woordvoerster* Stolk van
het ministerie. „Wie wil, kan ge-
woon naar India gaan. Er hoeven
ook nog geen extra voorzorgs-
maatregelen te worden geno-
men."
De kans om pest op te lopen in
India wordt volgens het ministe-
rie van Volksgezondheid vrijwel
uitgesloten geacht. Woordvoer-
ster Stolk: „In de eerste plaats
wordt het gebied waar pest is
uitgebroken - de noordwestelijk
gelegen stad Surat en de deelsta-

ten Maharashtra en Rajstan
niet bezocht door buitenlandse
toeristen. Daarnaast is de kans
vrijwel nihil dat een buitenlan-
der in aanraking komt met
iemand die lijdt aan pest. Men-
sen met longpest zijn besmette-
lijk via hoestvocht, maar ze zijn
er zo slecht aan toe dat ze niet
meer op straat lopen. Mensen
met builenpest zijn niet besmet-
telijk, want de besmetting vindt
in dat gevaluitsluitend plaats via
vlooien en ratten. En de kans dat
Nederlandse reizigers in hotels
of op straat met die beesten in
aanraking komen is gering."

Builenpest en longpest zijn twee
verloopvormen van dezelfde
ziekte die met de algemene be-
naming 'pest' wordt aangeduid,

zegt de Utrechtse GG&GD-arts
Van Kessel. „De bacterie nestelt
zich, via vlooien, in de lymfklie-
ren van de mens. Die raken ge-
zwollen en rood en vormen de
zogenaamde pestbuilen. In een
volgend stadium kan debacterie
via de bloedbaan terechtkomen
in de longen, de zogenaamde
longpest. Die is wèl zeer besmet-
telijk door het aanhoesten."
Pest, mits men er op tijd bij is,
kan genezen worden met het an-
tibioticum tetracycline.

Reizigers dievanuit India Neder-
land binnenkomen zullen niet in
quarantaine gaan. De Verenigde
Staten, Zuid-Korea en Hong
Kong hebben wel verscherpte
controles aangekondigd van rei-
zigers afkomstig uit India.

" Vrouwen in Surat zijn bezig met het verbranden van vuilnis. De overal in de stad ver-
spreid liggende afvalhopen trekken de ratten aan, die in eerste instantie de pestepidemie
hebben veroorzaakt. Overigens zeggen de Indiase autoriteiten dat de epidemie nu onder
controle is. ~ Foto: ANP

Verdachten
hasjzaak vrij

SITTARD - De twee hoofdver-
dachten van de Sittardse drugs-
zaak, waarbij de politie voor veer-
tien miljoen gulden aan hasj in
beslag nam, zijn op vrije voeten.
Vorige week donderdag werd de
26-jarige Natasja T. al vrijgelaten en
gisteren verliet ook haar 29-jarige
vriend Jos S. het Sittardse politie-
bureau.

Zie verderpagina 1 ó

" 'We hebben niets met
partij hasj te maken'

sport

Frans Körver
trainer Graafschap
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Jennifer Capriati
overwoog zelfmoord
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Nader belicht:
Maurice Graef
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Hasselt betreurt verlies kandidaat-burgemeester

Belg Claes nieuwe
topman van Navo

Vanonze redactie buitenland

BRUSSEL/HASSELT - De Belgi-
sche minister van Buitenlandse
Zaken Willy Claes (55) is vrijwel ze-
ker de nieuwe topman van de
Noordatlantische Verdragsorgani-
satie, de Navo. Nadat de ambassa-
deurs van de zestien Navo-landen
Claes gisteren formeel per brief
vroegen om de halfaugustus overle-
den secretaris-generaal Manfred
Wörner op te volgen, heeft Claes en-
kele uren later vanuit New Vork
een positief antwoord laten horen.

Onzeker was gisteravond of de be-
noeming van Claes, die momenteel
de Algemene Vergadering van de
Verenigde Naties bijwoont, nog op
een extra vergadering van de Navo-
ministers van Buitenlandse Zaken
op 5 oktober in Brussel zal worden
bevestigd. Over het tijdstip waarop
hij zijn nieuwe functie zal aanvaar-
den, wilde Claes evenmin commen-
taar geven. Waarschijnlijk zal dat
pas na 9 oktober gebeuren, nadat de
gemeenteraadsverkiezingen in Bel-
gië zijn gehouden.
Formeel is Claes bij die verkiezin-
gen kandidaat voor het burgemees-
terschap van zijn geboortestad

Hasselt. Affiches in Hasselt
schreeuwen nog van alle verkie-
zingsborden 'Claes, gisteren in Mos-
kou, vanavond in Runkst', een
plaatsje in Belgisch-Limburg. In
Hasselt leek men zich echter giste-
ren al bij het onvermijdelijke te
hebben neergelegd.

Aan de benoeming van Claes viel
niet meer te twijfelen, nadat de laat-
ste twee kandidaten, de voormalige
Deense minister van Buitenlandse
Zaken Uffe Ellemann Jensen en de
vroegere Noorse minister van Bui-
tenlandse Zaken Thorvald Stolten-
berg, zich het afgelopen weekeinde
beiden officieel uit de race om de
hoogste Navo-post hadden terugge-
trokken. Eerder al had minister Van
Mierlo van Buitenlandse Zaken la-
ten weten dat Nederland geen kan-
didaat naar voren zou schuiven.
Lange tijd werd gedacht dat de hui-
dige Nederlandse Euro-commissa-
ris Hans van den Broek voor de
Navo-functie in aanmerking zou ko-
men.
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" 'Voorzichtigheid isznmiddelste naam'

Snel begin met wederopbouw van eiland

Clinton zal sancties
tegen Haïti opheffen

Van onze redactie buitenland
NEW VORK - De Verenigde Staten
zullen opkorte termijn de economi-
sche sancties tegen Haïti opheffen.
President Bill Clinton heeft giste-
ren de rest van de wereld opgeroe-
pen hetzelfde te doen, zodat zo snel
mogelijk begonnen kan worden
met de wederopbouw van Haïti.
Clinton kwam daarmee tegemoet
aan de wens van de Haitiaanse pre-
sident Jean-Bertrand Aristide, die
zondag al vroeg een einde te maken
aan de sancties.
Het opheffen van de sancties, die
het toch al straatarme land zwaar
getroffen hebben, was één van de
beloften die de VS de leden van de
militaire junta gedaan hebben, in
ruil voor hun bereidheid om op 15
oktober plaats te maken voor Aristi-
de. President Clinton zei gisteren in
een rede tot de Algemene Vergade-
ring van de Verenigde Naties in
New Vork dat het verbod op zaken-
doen met Haïti is ingetrokken, dat
weer naar Haïti gereisd mag worden
en dat de in mei gestopte luchtver-
bindingen weer zullen worden her-
steld.
Volgens Clinton zullen weer gere-
gelde vliegverbindingen met Haïti

mogelijk zijn, zodra de Amerikaan-
se militairen het vliegveld van Port
au Prince niet meer nodig hebben.'
Er is bovendien nog geen douane of
immigratiedienst, de terminal is een
puinhoop en er is geen luchtver-
keersleiding meer. In Haïti was het
gisteren rustig, na de incidenten
van het afgelopen weekend, waarbij
Amerikaanse mariniers tien Hai-
tiaanse politiemensen doodschoten.
Het staat nu vast dat een Ameri-
kaanse luitenant daarbij- het vuur
opende, toen een Haitiaanse politie-
man in burger zijn Uzi-machinepi-
stool dreigend op de mariniers
richtte. De luitenant schoot de
agent dood, waarna een wild vuur-
gevecht losbarstte. Een Amerikaan-
se marinier raakte licht gewond.
Minister van Defensie William Per-
ry zei gisteren dat de 14.000 Ameri-
kaanse soldaten het recht hebben
zich te verdedigen en geweld mo-
gen gebruiken als zij zich bedreigd
voelen.
Het Haitiaanse parlement zal moge-
lijk vandaag al bijeenkomen om te
beslissen over het verlenen van am-
nestie aan de militairen diehet land
drie jaar gewelddadig geregeerd
hebben. De amnestie is de junta be-
loofd in ruil voor hun aftreden.
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'We hebben je graf
al gegraven."



Absurdisme
Het meesterschap van Bernstein
bewees zich definitief in diens West
Side Story maar blijkt hier al uit
een immer aanstekelijke en bij vla-
gen briljante partituur. De bewer-
king zoals de Nationale Reisopera
nu onder handen heeft ontstond in
1988. Voor de waanzinnige spron-
gen in het verhaal werden even
simpele als absurde oplossingen ge-
vonden. Waarbij het absurdisme al-
tijd in een humoristisch sausje is
gedompeld, minder bijtend maar
passend bij de spot van Voltaire.
Persoonsveranderingen vinden
openlijk op het podium plaats, de-
corwisselingen voltrekken zich
door het schuiven met poppenhui-
zen en waar doden vallen staan die
even later gewoon weer op om zich
opgewekt keuvelend uit de voeten
te maken. Al met al was deze Candi-
de een voorstelling die doorlopend
de aandacht trok en waar vaart in
zat. De vertaling van Willem Wil-
mink liep als een trein, jammer dat
er zoveel concentratie voor nodig
was om de tekst te kunnen ver-
staan. Daar kan de opera in het al-
gemeen nogwat lerenvan Joop van
den Ende. Maar met wat moeite kon

er volop worden genoten van de
meesterlijke wijze waarop Wilmink
deze Candide een eigen stempeltje
humor meegaf.

Met alle humor en muziek wist de
Nationale Reisopera zich goed raad.
Johan Ooms droeg de voorstelling
als de alom vertegenwoordigde ver-
teller en toeverlaat van Candide.
Marcel Reijans en Elena Vink wa-
ren nog een beetje pril in hun res-
pektievelijke hoofdrollen van Can-
dide en Cunegonde. Vlekkeloos
talent dat hier de kans krijgt zich te
ontwikkelen tot de hoogte die mo-
gelijk is.

Britse humor
Hun optreden voldeed aan alle mo-
gelijke eisen en toch miste je iets.
Zwakke plekken kende de rolbezet-
ting eigenlijk niet waarbij opviel dat
regisseur Dafydd Burne-Jones erin
geslaagd was om de cast zin voor de
typische Britse humor bij te bren-
gen. Het ensemble van syphilislei-
ders stak de bekende cabaret-act

van de Engelse 'huntingparty',
waarbij één van de jagers constant
uit de pas danst, naar de kroon.
In de bak leidde Jan Stulen Het
Gelders Orkest na de nodige aan-
vangsproblemen met elan door de
voorstelling. De ouverture was ver-
bijsterend rommelig en onzuiver en
in eerste instantie traden er ook met
de bühne ongelijkheden op. In de
begeleiding liet het orkest echter al
snel de kwaliteit horen die we van
HGO gewend zijn. Met name in de
begeiding van solisten vraagt Bern-
stein met open orkestraties het no-
dige van de musici.

Die vraag werd met een hechte
klankeenheid een vloeiende lijnen
beantwoord. Het koor overtuigde,
als gebruikelijk eigenlijk, in geva-
rieerde bijdragen. Eén van de hoog-
tepunten werd het roulette-carous-
sel door het hele ensemble waarbij,
ongetwijfeld onbedoelde symbo-
liek, de Nationale Reisopera de
geworpen gedzakjes hardnekkig
bleef missen.
Deze produktie van de Nederlandse
Reisopera is zaterdag te zien in het,
Wijngrachttheater van Kerkrade (20
uur) en op 21 oktober in De Maas-
poort van Venlo.

Indië-festival
in Den Haag

DEN HAAG - In november 1995,
het jaar van de viering van vijftig
jaar Republiek Indonesië, wordt in
Den Haag het Festival Indië/Indo-
nesië gehouden. Tal van voorname-
lijk Haagse kunstinstellingen, zoals
Het Nationale Toneel, Djazzex en
het Nederlands Danstheater wer-
ken aan het festival mee.
De verhouding tussen. Nederland
en Indonesië staat centraal tijdens
het festival. Het programma richt
zich op kunstenaars die hun visie
geven op de periode waarin Indone-
sië zich van Nederland heeft losge-
maakt. Uit Indonesië worden dans-
en theaterprodukties geprogram-
meerd.
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Onder controle
" Voor 'messcherp
entertainment'
kunt u vanavond
terecht in de Stads-
schouwburg van
Sittard. De Amster-,
damse theatergroep
Mug met de gouden
tand brengt er van-
af 20 uur de pro-
duktie 'Onder con-
trole. 'Onder con-
trole' is een voor-
stelling over de
beheersbaarheid
van het bestaan.
Vier mensen spelen
een spel rond de
gene-grens. Met ba-
nale opdrachten,
schaamteloos gema-
nipuleer, lachwek-
kende bekentenis-
sen, persoonlijke
twijfels en broze
verlangens probe-
ren ze eikaars en
eigen zielerust te
verstoren. " Scène uit 'Onder controle.

Foto: INEZ VAN LAMSWEERDE

kunst

Fantasievolle enscenering en sterke tekst in Candide

Nationale reisopera
ijzersterk van start
DOOR NICK MORIT

ENSCHEDE - Op het vers ge-
dolven graf van Opera Forum
voerde de NationaleReisopera
met Bernsteins Candide zater-
dagavond in de Twentse
Schouwburg in Enschede een
even sterke als vrolijke dans
uit. Het verhaal van de aart-
soptimist Candide die met al
zn geluk van de ene ramp in
de andere rolt is geknipt als
première voor de wederge-
boorte van dit gezelschap.
Voltaire's vertelling vol spot
en ironie werd door Bernstein
van muziek voorzien die licht-
voetig en aanstekelijk langs
sentiment en uitbundige hu-
mor voert.

Als een moderne Offenbach twijfelt
Candide tussen opera en operette/
musical. Dat zal het publiek een
zorg zijn want het resultaat is de
moeite waard. In dit geval niet in
het minst door de fantasievolle ens-
cenering waarmee de Nationale
Reisopera over het podium flitste.
Met deze voorstelling is Enschede
ook in het genre opera weer terug
op de cultuurmap.

Je kunt ongetwijfeld prachtig filo-
soferen over de kracht van Candide,
als manifest tegen fanatisme of
spotlust op de Goede Schepping.
Feit is dat de operette vanaf haar
geboorte in 1956 evenals de hoofd-
persoon van de ene ramp naar de
andere holde. Desondanks bleven
musici, regisseurs en Bernstein zelf
geloven in het idee en de muzikale
uitwerking.

" Scène uit Candide in de produktie van de Nederlandse Reisopera. Foto: DEEN VAN MEER Nieuwe cd met
gregoriaans

ST. ODILIËNBERG - De Stich-
ting Musica Gregoriana heeft
samen met Omroep Limburg
drie jaar land het programma
'Het gregoriaans van de komen-
de zondag' geproduceerd in we-
kelijkse uitzendingen. Als bekro-
ning van dit projekt hebben
veertien van de 65 koren die aan
de wekelijkse uitzendingen mee-
werkten op 12 en 19 september
een cd opgenomen van grego-
riaanse vaste gezangen. Deze cd,
die in de St. Matinuskerk van
Hom is opgenomen, zal worden
gepresenteerd in de eerste helft
van november.

Voor meer informatie kunt u te-
recht bij J. Wijnands, Weergraaf
23 in Hom, tel. 04758-1587.

Afsluiting
Cultura Nova
HEERLEN - Docenten van de
Heerlense muziekschool sluiten
het cultureel festival Cultura No-
va komende vrijdag af met 'Con-
certo Musica'. In de muziek-
school van Hoensbroek, Butting-
straat 47, komen alle geledingen
van de muziekschool aan bod:
van zang tot gitaar, van slagwerk
tot piano en van klassiek tot he-
dendaags. Centraal tijdens de
concertavond, die om 20 uur be-
gint, staat de compositie Estam-
pie van Bernard van Beurden.

De uitvoeringen van het twee-
luik 'De Meid/ Open Huwelijk'
van theaterensemble Het Ver-
volg, morgen en overmorgen in
de Heerlense Stadsschouwburg,
eveneens in het kader van Cultu-
ra Nova, zijn uitverkocht.

recept
Citroen-tijm-karbonade
Hoe langer de plakjes citroen en takjes tijm de
kans krijgen hun aroma aan de karbonade af te
staan, hoe geuriger het eindresultaat.Zet de karbo-
nade met de plakjes citroen daarom bij voorkeur 's
ochtends al afgedekt in de koelkast.
4 dikke karbonades (haas of rib); 1 grote citroen
tijm, vers of gedroogd; olie (arachide, mais of olijf
olie); peper en zout; boter om te bakken.
Borstel de citroen onder de lauwwarme kraan
schoon en snijd hem in 8 plakken. Leg op ruime
afstand van elkaar in een grote schaal 4 plakken

citroen. Wrijf de karbonades in met zout verse of
gedroogde tijm en vervolgens met een beetje olie.
Leg elke gekruidekarbonade op een plakje citroen
en leg de overige vier plakjes op de citroenen. Zet
de schaal afgedekt in de koelkast en laat dit min-
stens enkele uren intrekken.
Smelt voor het bakken de boter in een koekepan,
verwijder de plakjes citroen van het vlees en
schroei het vlees dicht. Bak de karbonades gaar in
10-15 minuten. Neem het vlees uit de pan en leg
het op een schaal. Bak de plakjes citroen snel om
en om in de boter, leg ze op het vlees en blus de
braadboter met wat water. Roer alle aanbaksels los
en.geef de jus er apart bij.

puzzel van de dag

Welk winwoord komt er in het balkje?

HORIZONTAAL: 1 innemen; 6 deelv.h. been (mv); 12rei; 14verhar-
de huid; 15uitroep; 17 kalkbank; 20kiloliter, 21 pi. in N.-Brabant; 23
autodeur; 24 onderzoeksinstituut; 25 indianentent; 27 al; 28 strook;
29kolossaal; 31 windrichting; 32 uniform; 33 handvaten; 35gewricht;
36 geraamte; 37 in trek; 39 bontsoort; 41 bouwsteentjes; 43 bewijs-
schriflen; 45 gelofte; 47 regelmaat; 49 onbehaard; 50 bergweiden;
52 voedsel; 53 slot; 54 steeds; 56 lof; 57 militair, 58 Eur. stad; 60
knokploeg; 61 loopvogel; 62 bijb. man; 64 naturisme; 65onbep. vnw.

VERTIKAAL: 1 schaal; 2 ego; 3 etenbereider; 4 aanschaf; 5 tout; 7
Rom. godin; 8leger; 9 telw.; 10 bijbeldeel; 1.1 controleren; 13 sluime-
rend; 16ketjapsoort; 18palm; 19 strandwal; 20zangvogel; 22 verla-
ten plaats; 24 tot besluit; 26 onwerkelijk; 28 godsdienst; 30
gebedskleedje; 32 Londen's kasteel; 34 speelkaart; 35 schil; 38 hij-
sen; 40 pi. in Friesl.; 42 beklemd; 44 rand; 45 pi. i.d. Betuwe; 46 lie-
ve; 48 teken; 50 bitterheid; 51 voegen; 54 bijb. profeet; 55 kader; 58
vriend; 59 afgemat; 61 editie; 63 de oudere.

ld-cd

DOORJOSFRUSCH

PORA! Liederen van Wolf,
Rachmaninov en Brahms;
Harry Pee- ters, bas, en Da-
vid Bollen, piano; TMD
940801.

PORA, Russisch voor 'Het is
tijd', moet de Limburgse bas
Harry Peeters hebben gedacht.
Tijd om een cd uit te brengen
met liederen - voor een opera-
zanger een 'must' om aan te to-
nen dat hij meer in zijn mars
heeft dan hard zingen alleen.

PORA is een van devier liederen
van Rachmaninov, die samen
met de Michelangelo-Lieder van
Wolf en de Vier Ernste Gesange
van Brahms het beperkte aan-
bod (nog geen 36 minuten mu-
ziek) van deze cd vormt. Een lied
dat door Peeters met bravoure,
een enorm dynamisch bereik en
grote dramatische kracht gezon-
gen wordt. Het is de aanpak
waarbij de Limburger, gewend
met zijn imposant stemgeluid
grote operazalen te vullen, zich
thuis voelt. Net zo zeer als hij
over aangeboren talenten be-
schikt om de schoonheid van
zijn stem volledig in dienst te
stellen van de lyrische expressie.
De ingetogen gezongen liederen
van Brahms zijn daarvan de bes-
te voorbeelden.

Jammer alleen dat bij de zanger

soms de echte ontroering ot
breekt. De zwaar melancholisd
liederen, waarin vreugde af'toe slechts als een illusie do'
klinkt, komen soms afstandeU
over. Ze missen emotionele b
trokkenheid, omdat de zang'
zich vooral op zijn stem en rnj
der op de tekstuele inhoud W
te concentreren. Ook meer nu3'
cering in de kleuring van zj
stem zou de emotionele werki!
van deze soms aangrijpende M
deren alleen maar versterken-

Pianist David Bollen bewijst M
mogelijkheden als begeleider'
neemt daar waar nodig en moé'
lijk - bij Rachmaninov vooral
het voortouw. Het tekstboek)
geeft slechts een toelichting 'het Engels zonder vertaling. *
liedteksten ontbreken eveneen
wat zeker voor een beter begr'
van de Russische liederen ge{
overbodige luxe zou zijn é'
weest.

oplossing gisteren
HORIZONTAAL: 1 Spanjaard; 8 Ate;
9 rui; 10 arm; 12 aloud; 13 knook; 15
enter; 16 rib; 18 kolos; 20 spijl; 21
satan; 23meet; 24 spoedig; 26 An; 28
oor; 29 aar; 31 hu; 32 lormeel; 33
engelen; 34 el; 35 ark; 37 gek; 38 LP;
40 aërosol;44 tang; 47 raken; 48clan;
50 enorm; 52 kat; 53 print; 54 idool;
55 kriek; 56 eed; 57 ode; 59 Ems; 60
ferventie.

VERTIKAAL: 1 stoel; 2 peur; 3 <*
Jupiter; 5 Ai; 6rank; 7 droom; 8 *11 molen; 12ANP; 14 koe; 15es'j
te; 16 Rao; 17 bad; 19 steunpufll
spreker; 22 niangon; 24 soe^1.
gagel; 27 nol; 28 oma; 30 rek; 31,
36 kokarde; 39 anode; 41 rak; &\
43 vlies; 45 ani; 46 groef; 48erinl*.
Ank; 51 mode; 53 prei; 57 OV; &

Winwoord: HONDENBELASfI''

(C) Standaard Uitgeverij Antwerpen

(ADVERTENTIE)*
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'Gesprek buitengewoon teleurstellend verlopen'

Conflict arbeidsbureaus
en Melkert verscherpt

On onze parlementaire redactie

F HAAG - Het conflict
,Sen minister Melkert (So-

* Zaken) en de arbeidsbu-
over de bezuiniging

j>end jaar met 100 miljoen
verscherpt zich. Het

s'Uur van de arbeidsvoor-
Sg (CBA) acht een rechts-
£ bijna onvermijdelijk. DeJjftg op het budget waar
l^ert aan vasthoudt, gaat
&ns CBA-voorzitter De

ten koste van de mini-
15.000 arbeidsplaatsen.

j'ster Melkert en het CBA-uUr overlegden gisteren over de
'"^gingen die het kabinet voor
'^beidsbureaus in petto heeft,
."edragen volgend jaar 100 mil-
:' oplopend naar 500 miljoen in

daarna. Het CBA acht deze
ijg desastreus voor de werklo-
j**n overeenkomst met het vo-
l^abinet zou de arbeidsbureaus

in 1994 en 1995 vrijwaren
"Üeuwe bezuinigingen.

? Melkert het overleg na afloop
(c°nstructief en open' typeerde,
}*t werkgeversvertegenwoor-! Dortland (VNO) in het CBA-
Mr van een 'buitengewoon te-
'ellend gesprek. Dortland zegt
i1 enkele aanwijzing te hebben
u 6 gang naar de rechter nog kan'el voorkomen." Ook CBA-
j?'Uer De Boer gaat ervan uit
>.e rechter wordt ingeschakeld.
.?oer benadrukte dat door de

met 100 miljoen in 1995 ze-
ijS.OOO banen voor langdurigJozen (werkervaringsplaatsen,
J'gwezen) verloren gaan. Op
|Jl komen daar nog eens 4.000
j^emersvan de arbeidsbureaus
l at is een veel hogere schatting
l vakbonden vorige week ga-
H^e Boer meent dat de vakbe-
(jg de gevolgen heeft onder-

" Het verlies van arbeidsplaat-
\^ 1995, als de bezuinigingen
i^aal hoger zijn, heeft De Boer
L^et berekend. „Dat rampen-
-sio heb ik voorlopig maarvoor
\C geschoven," aldus De Boer.i^s Melkert biedt het budgeti|'e arbeidsbureaus (1,8 miljard

per jaar) voldoende ruimte
|j;e 100 miljoen op te hoesten.
j?°eft niet ten koste te gaan van
j'P aan werklozen. Voor de ja-
I *arna houdt Melkert eveneens
k*n. de korting met 500 miljoen.
teister meent dat de arbeids-

zelf moeten verdienen. Dat
i^dermeer door werkgevers te
j oetalen voor activiteiten van
.oeidsbureau.

om de ww-
t) * te verhogen als bijdrage
1 arbeidsbureaus kan even-
Hakenen op de steun van het
.bestuur.

Onhandelbaar kind 'bezet' woning

Emotioneel geding
ouders tegen zoon

Van onze redactie binnenland

ALKMAAR - In een emotioneel
geladen zitting hebben de ouders
van de 18-jarige R.K. uit Boyenkar-
spel gisteren de president van de
rechtbank in Alkmaar gevraagd
hun zoon de toegang tot hun wo-
ning te ontzeggen. De ouders dag-
vaardden hun zoon nadat zij hun
woning waren ontvlucht wegens
zijn gewelddadige gedrag. Daarop
vestigde de zoon zich in hun wo-
ning.

Rechtbankpresident mr. N. Out be-
handelde de zaak 'gezien het fami-
liaire karakter' achter gesloten
deuren. De zitting werd korte tijd
onderbroken toen de emoties te
hoog opliepen.
Volgens de advocate van de zoon
zoekt de president naar een prakti-

sche oplossing. Hij buigt zich on-
dermeer over een voorstel om de
gemeente Stede Broec te sommeren
binnen enkele maanden zelfstandi-
ge woonruimte aan de zoon toe te
wijzen.
Volgens de advocate hebben de ou-
ders hun zoon niet tijdig hulp gebo-
den toen hij dreigde te ontsporen.
De jongeman heeft een alcohol- en
een drugsprobleem, lijdtaan epilep-

sic en heeft dringend hulp nodig,
aldus de raadsvrouwe. Zij betwistte
de visie van de ouders dat de jon-
gen 'met verkeerde vrienden om
gaat. Ook wees zij op de wettelijke
zorgplicht die de ouders jegens hun
zoon hebben.
Volgens de ouders is hun zoon
gaandeweg volkomen onhandel-
baar geworden. Zij zijn ten einde
raad. Nadat hun zoon op 25 juni in

een explosie van opgekropte woede
zijn vader aanvloog en dreigde te
wurgen, doken de ouders onder.
Volgens de zoon echter terroriseert
zijn Vader al jarenlang onder in-
vloedvan alcohol het gezin. De man
zou regelmatig grof geweld hebben
gebruikt tegen hem en zijn dochters
Jolanda en Jenny, zijn echtgenote
en zijn moeder. Volgens de jongen
heeft de vader zelfs zijn pols gebro-
ken tijdens de mishandeling van
zijn dochter Jolanda, die als R.'s ge-
tuige optrad. Ook zou de zoon tij-
dens een aanval van epilepsie ern-
stig door de vader zijn mishandeld.
De geëmotioneerde vader liet na af-
loop van de zitting weten zich door
de rechter begrepen te voelen.
„Maar ik ben erg teleurgesteld in
mijn kinderen," aldus de vader.
De president doet donderdag uit-
spraak.

binnen/buitenland

Voorzitter jongerenafdelingAO V:

'Jongeren hebben
geen eeuwige jeugd'

Van onzeredactie binnenland

'UENEN - Esther Leemans is
"echts 24 jaar maar sympathi-
Nrt wel met het Algemeen

Sterker nog,
v is de nieuwe voorzitter van de
fitlgerenafdeling van de oude-
fipartij, die sinds enkele maan-
kn in de Tweede Kamer verte-
piwoordigd is. Leemans ziet in
*tAOV méér dan een partij die
J"een maar het eigenbelang van
Neren in de gaten houdt. „Het
JOV staat voor solidariteit en
ft aanpakken van onrechtvaar-Wid."
jj<»ast de Jonge Socialisten, het
fuJA en de JOVD is er nu ookrn jongerenclub van het Alge-
f^en Ouderenverbond. Kan dat

wel, een jongere die zich inzet
voor de belangen van ouderen?
Is dat niet net zoiets als een ve-
getariër, die in de vakbond voor
slagers actief wordt?
Esther Leemans, afgestudeerd in
de communicatiewetenschap,
vindt van niet. „Het is onrealis-
tisch om te denken dat wij de
eeuwige jeugd hebben. Als jon-

gere moet je ook in de toekomst
kijken. Het zou wel erg kortzich-
tig zijn om dat niet te doen."

HoewelLeemans zelfnet aan het
begin van haar loopbaan staat,
sprak zrj tijdens haar studie met
haar mede-studenten vaak over
het bestaan na de arbeidzame le-
vensfase. Zo hield de vraag of er

later nog wel pensioen of aow
zou zijn de studenten bezig. Lee-
mans trok daaruit de conclusie
dat een jongerenafdeling zeker
geen overbodige luxe is.
Problemen die ouderen bedrei-
gen, ziet Leemans genoeg.
„Ouderen hebben ons land opge-
bouwd en zien nu hun oudedags-
voorziening aangetast worden,
waar ze al die jarenvoor betaald
hebben. Ook telt de groep van 45
jaar en ouder niet meer mee op
de arbeidsmarkt. Dat is leeftijds-
discriminatie." Maar de jonge-
renafdeling heeft uiteindelijk
ook eigen belangen op het oog.
„Sinds 1981 zijn de ouderen al
circa 21 procent in koopkracht
achteruitgegaan. Ik wil niet dat
ons datzelfde overkomt als wij
straks zover zijn."

Preventie bij nierziekten
kan miljoenen besparen

Van onze redactie binnenland

BUSSUM - Bij ongeveer tien-
duizend nierpatiënten kan via
een speciaal dieet en een bloed-
drukbehandeling de uiteindelijk
onvermijdelijke dialysebehande-
ling met gemiddeld tien jaar
worden uitgesteld. Deze preven-
tieve behandeling levert volgens
de Nierstichting miljoenen gul-
dens op. Bovendien komt de
behandeling de kwaliteit van het
leven ten goede, de patiënten
zijn immers niet permanent af-
hankelijk van dialyse. Dit blijkt
uit een onderzoek van TNO Pre-
ventie en Gezondheid dat in
opdracht van de Nierstichting is
uitgevoerd.

Nederland telt ruim zevendui-
zend mensen die zouden overlij-
den als zij niet via transplantatie
een nieuwe nier zouden krijgen
of gedialyseerd zouden worden.
Hierbij neemt een kunstnier de
functie van de 'slechte' nieren

over en zuivert het bloed
Naar schatting 20.000 mensen
hebben nieren die tussen de 10
tot 80 procent werken. De helft
van deze groep heeft een be-
paald type nierziekte waar pre-
ventie weinig of geen invloed op
heeft. Maar voor de andere helft
van deze groep geldt dat door
preventie verdere achteruitgang
van de nierfunctie kan worden
verminderd van gemiddeld 3,5
procent tot 1,75 procent per jaar.
Dat betekent dat deze groep ge-
middeld tien jaar later met dialy-
se moet beginnen.
De laatste jarenis er steeds meer
aandacht gekomen voor preven-
tie. „We weten niet waarom nie-
ren het opeens steeds minder
gaan doen. Het is dus ook niet
mogelijk om tegen gezonde men-
sen te zeggen 'doe dit en laat dat,
want dat vermindert de kans op
een nierziekte.' Bij hart- en vaat-
ziekten werkt dit wel zo. Bij nier-
ziekten is het, net zoals bij bijna
alle ziekten, van groot belang om

er zo vroeg mogelijk bij te zijn
zodat er nog maatregelen kun-
nen worden genomen om het
verloop van de ziekte te vertra-
gen," zegt J. Alexander, direc-
teur van de Nierstichting.
De preventiemaatregelen zijn
niet altijd even makkelijk vol te
houden. „Je vraagt ook wel wat
van vaak jonge mensen. Ze moe-
ten een dieet volgen en bepaalde
leefregels in acht nemen terwijl
ze zich misschien kiplekker voe-
len. Artsen en patiënten moeten
goed doordrongen worden van
het belang, want op het moment
dat de nierfunctie sterk is ver-
minderd, is het te laat."
De gemiddelde leeftijd waarop
patiënten met dialyse beginnen,
is de afgelopen jaren fors geste-
gen. In 1975 was de gemiddelde
leeftijd 43 jaar, nu is het 57 a 58
jaar. Dit kohit door de vergrij-
zing en preventie. Bovendien is
er medisch steeds meer moge-
lijk.

Vanwege te verwachten catastrofale gevolgen

VS en moslims tegen
opheffen wapenembargo

Van onze redactie buitenland

BELGRADO - De VS en de Bosni-
sche moslims willen het wapen-
embargo tegen ex-Joegoslavië ver-
lengen met minstens enkele maan-
den. De moslims zien afvan hun eis
dat de Verenigde Naties de sancties
onmiddellijk moeten opheffen, hoe-
wel zij door het internationale em-
bargo veel minder wapens hebben
dan de Bosnische Serviërs. Moslim-
leider Izetbegovic verwacht van een
opheffing op dit moment echter ca-
tastrofale gevolgen, zoals de onmid-
dellijke verovering van moslimen-
claves door Servische milities.
Groot-Brittannië en Frankrijk lieten
eerder al doorschemeren hun VN-
troepen terug te trekken uit Bosnië
als het embargo wordt opgeheven.
Dat betekent ook het einde van alle
hulpleveranties onder bescherming
van de VN, zo vrezen de moslims.
Izetbegovic uitte zijn gewijzigde vi-
sie tijdens een ontmoeting gisteren
met de Amerikaanse president Clin-
ton. Hij wil op zijn vroegst volgend
voorjaar een einde van het verbod
op wapenleveranties aan ex-Joego-
slavië.
Ook de Verenigde Staten overwe-

gen opschorting. De Amerikanen
toonden zich tot nu toe voorstander
van opheffing als drukmiddel tegen
de Serviërs, dieweigeren in te stem-
men met een internationaal vredes-
plan. Amerikaanse autoriteiten
spreken evenwel over een mogelijk
uitstel van hun plan om opschor-
ting aan te kaarten bij de VN. Clin-
ton had die stap aangekondigd na
afloop van het aan de Serviërs opge-
legde ultimatum op 15 oktober.
De Verenigde Naties schortten gis-
teren hun hulptransporten op in
Bosnisch-Servische gebieden, na-
dat Servische troepen hadden ge-
waarschuwd dat zij de veiligheid
van de konvooien niet konden ga-
randeren. De hulptransporten ston-
den al. stil sinds zaterdag, twee
dagen na een luchtaanval van de
Navo op een Servische tank. Die ac-
tie leidde tot grote woede en veront-
waardiging bij de Bosnische Ser-
viërs, die de VN met wraakacties
dreigden.

Jammerklacht
over kwaliteit
van wegennet

UTRECHT - De Nederlandse we-
genbouwers hebben de noodklok
geluid over de kwaliteit van de we-
genbouw. Zij zeggen dat hun sector
zo slecht rendeert dat zij 'niet in
staat zijn de kwaliteit van het Ne-
derlandse wegennet in de toekomst
te waarborgen. De directeur-gene-
raal van Rijkswaterstaat, G. Blom,
deelt de zorg van de bouwers en
acht 'kwaliteitswaarborgen' ge-
wenst.
Volgens de wegenbouwers moeten
zij zo hard concurreren en op de
laagste prijs inzetten, dat zij onvol-
doende winst kunnen maken. Daar-
door is het rendement van de we-
genbouwsector zeer slecht en zelfs
lager dan de rente op staatslenin-
gen, de belegging met het laagste
risico, zo blijkt uit berekeningen
van het Economisch Instituut voor
de Bouwnijverheid. Volgens we-
genbouw-voorzitter Van Herrewe-
gen moeten de bedrijven daardoor
bezuinigen op de ontwikkeling van
nieuwe technieken en werkmetho-
den en komt de kwaliteit van de
wegen onder druk te staan.

Campagne tegen
seksuele

intimidatie
DEN HAAG - Om seksuele inti-
midatie op de werkplek tegen te
gaan, is gisteren een campagne
van start gegaan. De campagne
is een gemeenschappelijk initia-
tief van vier ministeries en richt
zich vooral op jongens en man-
nen.
De campagne tegen seksuele in-
timidatie maakt deel uit van de
vijfjarige voorlichtingscampagne
Preventie van seksueel geweld,
die in 1991 startte. Het gaat om
een gemeenschappelijk initiatief
van een groot aantal ministeries.
Tevens sluit de campagne aan
bij de wijzigingen in de Arbeids-
omstandighedenwet, die per 1
oktober in werking treden. Van-
af die datum moeten werkgevers
hun werknemers zoveel moge-
lijk beschermen tegen agressie,
geweld en seksuele intimidatie
op de werkplek.

punt uit

Verkeersdoden
Het aantal personenauto's in
Nederland is het afgelopen jaar
sterk gegroeid. De hoeveelheid
verkeersdoden neemt daaren-
tegen steeds verder af. Dit
blijkt uit gegevens van het
CBS. Op 1 augustus telde Ne-
derland 5,9 miljoen auto's. Een
jaar eerder waren dat 128 dui-
zend 'heilige koeien' minder.
Ondanks het uitdijendewagen-
park, neemt het aantal ver-
keersslachtoffers af. In de eer-
ste helft van dit jaar kwamen
575 mensen in het verkeer om
het leven. De eerste zes maan-
den van 1993 waren dat er 627.

Ludwig
Het hoofd van het huis Hohen-
zollern, prins Ludwig Ferdi-
nand van Pruisen, is zondag op
86-jarige leeftijd overleden in
Bremen. Hij maakte als eerste
aanspraak op de Duitse troon
sinds het overlijden van zijn
vader in 1951. Dat deze be-
voegdheid theoretisch was,
besefte Ludwig Ferdinand zich
terdege. „Ik blijf het recht op
de troon opeisen, maar maak
het volledig afhankelijk van de
wil van het Duitse volk," heeft
hij steeds gezegd.

Overstroming
De waterschade door overvloe-
dige regenval onder Noordhol-
landse agrarische bedrijven zal
de twintig miljoen gulden over-
schrijden. Dat heeft woord-
voerder M. de Groot van de
Westelijke Land- en Tuinbouw-
organisatie (WLTO) gisteren
meegedeeld. De schatting is ge-
baseerd op de schaderamingen
bij 600 getroffen agrarische be-
drijven.

Gedood
Algerijnse veiligheidstroepen
hebben gisteren Cherif Gous-
mi, de leider van de Gewapen-
de Islamitische Groep (GIA),
doodgeschoten. De GIA geldt
als de meest gevreesde funda-
mentalistische terreurgroep in
Algerije en is verantwoordelijk
voor honderden moorden.

Beschoten
Een 35-jarige inwoner van
Wijehen is gisterochtend door
de Wijchense politie aangehou-
den op verdenking van het be-
schieten van het politiebureau
in die plaats. Ook zou de man
zondagavond met een jachtge-
weer op personenauto's heb-
ben geschoten. Er vielen geen
gewonden. De politie vermoedt
dat de schietpartij een wraak-
actie is geweest.

Brandstichting
De Eindhovense politie heeft
gisterochtend een 17-jarige jon-
gen uit die plaats aangehou-
den. Hij heeft bekend dat hij
een week geleden in zijn woon-
plaats 'voor de kick' brand
heeft gesticht in een bedrijfs-
loods. De politie onderzoekt
nog of de verdachte wellicht
meer brandstichtingen op zijn
kerfstok heeft. In Eindhoven
de afgelopen maanden een
groot aantal gebouwen in
brand gestoken. Eerder al hield
de politie een 27-jarige zwerver
aan. Hij heeft zes gevallen van
brandstichting bekend.

Leven gaat door

" Terwijl de
wrakstukken van
een vrijdag
verongelukt
vrachtvliegtuig
uit zee worden
getakeld, gaat het
vliegverkeer op
de luchthaven
van Hong Kong
gewoon door. Het
vliegveld van de
Britse
Kroonkolonie
geldt als één van
de gevaarlijkste
in de hele wereld.
Mede daarom
wordt er nu in zee
een nieuwe
luchthaven
gebouwd.Bij het
ongelukvrijdag
schoofeen
Indonesische
Hercules van de
landingsbaan.
Zes
bemanningsleden
kwamen om.

Foto: AP
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Onpartijdig
Gisteren is de eerste fase van het
proces begonnen met de keuze
van een jury van twaalf onpartij-
dige mannen en vrouwen. Dat
klinkt eenvoudig, maar is zeer
ingewikkeld in een zaak die zo-
veel voorpubliciteit heeft gekre-
gen. Het is duidelijk dat er vrij-
wel geen sterveling in Amerika
is die met een schone lei in de

jury plaats kan nemen. De vraag
is daarom of er een jury te vin-
den is die ondanks de publiciteit
tot een onbevangen oordeel, ge-
baseerd op de feiten, kan komen.
De keuze van een jury zal zeker
een maand duren. De rechter zal
kandidaat-juryleden één voor
één ondervragen. Daarna mogen
zowel het OM als de verdediging
de kandidaten vragen stellen.

Beide partijen mogen zonder op-
gaaf van redenen twintig juryle-
den afwijzen. Verder mogen ze
zich dan nog mét opgaaf van re-
denen tegen juryledenverklaren.

Maar de beslissing is dan aan de
rechter.

Het Openbaar Ministerie, maar
vooral de verdediging zijn uit op
de keuze van juryleden die ge-
voelig zijn voor hun argumenten.
Om hen bij de selectie te helpen,
heeft de verdediging een team
van experts ingehuurd die zich
specialiseren in juryselectie. Het
zijn psychologen en gedragsdes-
kundigen die de jury-kandidaten
observeren en op grond van hun
gedrag en antwoorden bepalen
ofzij aan het profiel van de idea-
le jury voldoen. Zoals de verde-

diging dat heeft vastgesteld,
natuurlijk.
Bij de jury-selectie spelen de
opiniepeilingen van de afgelo-
pen maanden een grote rol.
Heeft O.J. het gedaan? Had hij
medeplichtigen? Kan hij het al-
leen gedaan hebben? De meeste
blanken geloven dat hij schuldig
is en de meeste zwarten dat hij
onschuldig is. Vrouwen voelen
voor het slachtoffer Nicole, man-
nen tonen begrip voor de buiten-
echtelijke en andere escapades
van O.J.

Basis van economisch
herstel is nog te zwak

DOOR DRS. P. BOUW

AMSTERDAM - Het gaat, economisch gezien, wat beter in
Nederland. Dat is, op zn minst, de indruk die men krijgt
wanneer men dekrantenkoppen leest over de betere bedrijfs-
winsten bij de Nederlandse ondernemingen. De conjunctuur
trekt weer aan en Nederland klimt uit het dal. Er is best aan-
leiding tot een zekere opluchting nu het bedrijfsleven wat
meer lucht onder de vleugels heeft gekregen.
De afgelopen jaren was het een
zaak van overleven, pompen of
verzuipen. De ondernemingen,
vooral de grote, stond het water
aan de lippen. Ze pasten hun
marktpositie aan, veranderden
produktieprocessen, beknotten op
investeringen en slankten af. Dit
alles met als doel beter in te spe-
len op de ontwikkelingen in de
markt en hun kosten te verlagen.
Daardoor kon een beter verdedig-
bare concurrentie worden opge-
bouwd.
Dat lrjkt te lukken. Maar wel ten
koste van veel arbeidsplaatsen,
veel pijn voor allen die hun baan
verloren, grote onzekerheid en ho-
ge socialekosten voor de samenle-
ving.
Het herstel dat nu zichtbaar is, is
voornamelijk het gevolg van het
aantrekken van de export. De
vraag vanuit het buitenland naar
in Nederland geproduceerde goe-
deren en diensten neemt stérk toe.
En zoals bekend, is de Nederland-
se economie zeer sterk afhankelijk
van het buitenland.

kassa

Beperkt
Gaat het daarmee wat beter in Ne-
derland? Ja, maar de basis voor
herstel is vrij zwak. De stijging
van de binnenlandse vraag is nog
zeer beperkt waardoor de afhan-
kelijkheid van het buitenland al-
leen maar toeneemt. De binnen-
landsevraag neemt nauwelijks toe
door gebrek aan groei van het be-
steedbaar inkomen en van inves-
teringen. De kosten van arbeid
zn'n te hoog door de toeslagen op
de netto besteedbare lonen voor

belastingen, sociale voorzienin-
gen, gebrekkige flexibiliteit in de
inzet van arbeid en overmatige en
ondoelmatige regelgeving.

De grote afhankelijkheid van het
buitenland dwingt de Nederland-
se bedrijven op wereldmarkten
concurrerend te zijn. Dwingt ertoe
van buiten naar binnen te denken.
Niet alleen voor de beleidsmakers
in de bedrijven, maar ook voor de
beleidsmakers bij de overheid,
vakbeweging en politiek. We le-
ven niet op een eiland.
We werken op wereldmarkten en
zullen onze beleidsbeslissingen in
overeenstemming met de op die
wereldmarkten werkende krach-
ten moeten nemen. In vrije mark-
ten past marktconform reageren.
Hoe graag we bepaalde dingen
ook willen - verbetering van mili-
eu, arbeidsomstandigheden, socia-
le zekerheid om maar eens wat te
noemen - ze kunnen slechts in de
mate waarin de prijs daarvan

marktconform is en het onze con-
currentiepositie versterkt. Hetzij
door een bétere kwaliteit van onze
produkten en diensten, hetzij door
verlaging van de kosten waarmee
deze goederenen diensten worden
vervaardigd. En de realiteit van
een aarzelende wereldeconomie is
dat beide zullen moeten.

Te klein
In het begin van de jaren negentig
kwam de KLM tot de conclusie
dat hoewel onze kwaliteitsreputa-
tie uitstekend is, onze concurren-
tiepositie werd bedreigd doordat
onze kosten te hoog waren. Dat
we te klein waren om een sterke
rol op de wereldmarkt te spelen.
Om kosten te verlagen, moest ook
de arbeidsproduktiviteit worden
verhoogd. Ongeveer eenderde van
onze kosten waren kosten van ar-
beid. Als je niet groeit, en je wilt
arbeidsproduktiviteit met bijvoor-
beeld 25 procent verbeteren, dan
moetje hetzelfde doenmet 25 pro-
cent minder mensen. Een alterna-
tief is dat je 25 procent meer doet
met dezelfde mensen. Dat is de af-
gelopen driejaarmeer dan gelukt.
Ons vervoer is met ongeveer 40
procent gestegen. Het aantal me-
dewerkers bleef ongeveer gelijk.
Dat betekent dat de arbeidspro-
duktiviteit met ruim 40 procent is
verbeterd. Niet alleen maar door
harder te werken, maar vooral
door dingen anders te doen, slim-
mer, doelmatiger en efficiënter.
En vooral door overbodige dingen
niet meer te doen. Daarnaast zijn
we erin geslaagd onze vloot en an-
dere kapitaalgoederen beter te
benutten waardoor ook diekosten
omlaag gingen.

De luchtvaart is en blijft voor de
komende jaren een sterke groei-
markt, zon 5 a 6 procent per jaar.
Onze doelstelling om ontslagen op
grote schaal te voorkomen, vereis-
te een groei voor de KLM die het
dubbele was van de totale groei in
de luchtvaartmarkten die we be-
dienen. Ook dat is gelukt. De afge-

lopen jaren zijn we met meer dan
10 procent gegroeid. Daarmee
hebben we onze marktpositie ver-
sterkt. Daarnaast hebben we ons
netwerk sterk weten te vergroten
door intensieve samenwerking
met een groot aantal luchtvaart-
maatschappijen.

Maar ook onze concurrenten zit-
ten niet stil. Ook zij breiden hun
netwerk uit, verbeteren hun kwa-
liteit en verlagen hun kosten. Een
concurrerend kostenniveau is als
een lat die steeds hoger wordt ge-
legd, een record in de sport dat
steeds scherper wordt neergezet.

Alleen de wedstrijd van vandaag
telt en daarna die van morgen. Die
van gisteren is verleden tijd. Had-
den we dieverloren, dan zaten we
niet meer in de eredivisie. Nu nog
bovenaan zien te komen.

binnen/buitenland

Zelfs jury niet onpartijdig in rechtszaak tegen O.J. Simpson

Roddel en achterklap tieren
welig in 'proces van de eeuw'

Van onze redactie buitenland

WASHINGHTON - Veel
Amerikanen weten niet
waar Mexico, Washington
DC, Afrika of Europa lig-
gen. Maar er is nauwelijks
een Amerikaan te vinden
die niet weet wie O.J. Simp-
son is, de van dubbele
moord verdachte acteur en
ex-topsporter. Gisteren is in
Los Angeles 'het proces van
de eeuw' begonnen. Twaalf
leden van de jury zullen
naar verwachting een half
jaar lang de openbare aan-
klager, de verdediger en de
getuigen gadeslaan, bijge-
staan door meer dan hon-
derd miljoen kijkers in heel
Amerika. Want dit is be-
langrijker en opwindender
dan een topconferentie tus-
sen Boris Jeltsin en Bill
Clinton, de Amerikaanse
bezetting van Haiti, de ko-
mende verkiezingen voor
het Congres of de hervor-
ming van de ziektekosten-
verzekering.

De afgelopen weken hebbenver-
dediging en het Openbaar Minis-
terie zich in de startblokken
gemanoeuvreerd met allerlei mo-
ties, verzoeken en bezwaarschrif-
ten over de toelaatbaarheid van
bewijs. Dat leidde vaak tot lang-
durige en vervelende debatten
die alleen CNN en de rechtbank-
televisie live in heel Amerika
hebben uitgezonden.

Veel interessanter en sappiger
waren de verhalen en geruchten
daaromheen. Hadden de twee
vermoorde slachtoffers, Nicole
Simpson Brown en Ron Gold-
man een verhouding? Of had
Nicole Simpson een verhouding
met iemand anders, misschien
de huisgast van 'O.J.'? Had O.J.
een verhouding met iemand te-
gen wie hij misschien meer heeft
gezegd dan goed voor hem is?
Wat heeft O.J.'s beste vriend Al
Cowlins tegen zijn voormalige
vriendin gezegd over de schuld
of onschuld van 0.J.? Om het fij-
ne van al deze roddelverhalen te
weten, moet men de Amerikaan-
se roddel en schandaalpers le-
zen. Deze is overal in supermark-
ten verkrijgbaar en beleeft
gouden tijden. Want enkele
hoofdrolspelers in het 'drama
Simpson' die de komende maan-

den in de getuigenbank zullen
plaatsnemen, hebben hun ware
of verzonnen verhaal al voor veel
geld aan die bladen verkocht.

" Twee advocaten van O.J. Simpson, Johnnie Cochran, op de voet gevolgd door Robert
Shapiro, worden kort vóór het begin van het proces bestormd door cameralieden enfoto-
grafen. Foto: REUTER

Samenzwering
De verdediging wil zo min moge-
lijk vrouwen, omdat veel vrou-
wen mogelijk vooringenomen
zijn tegen de ex-sportman. Hij
heeft zijn vermoorde vrouw tij-
dens hun huwelijk en na hun
scheiding meermalen mishan-
deld. De verdediging wil zoveel
mogelijk zwarten. Velen in de
zwarte bevolking geloven dat
O.J. het slachtoffer is van een
blanke racistische samenzwe-
ring tegen het succes van een
zwarte beroemdheid.
In het proces zijn beide partijen
erop uit geweest zoveel mogelijk
punten te scoren bij de publieke
opinie, in de wetenschap dat ook
de toekomstige juryledenkijken.
Op het moment dat de jury geko-
zen is, wordt dat element moge-
lijk iets minder belangrijk. Maar
zowel de officier van Justitie als
het verdedigingsteam hebben
een reputatie te verdedigen. Zij
weten dat argumenten die het
goed doen bij het grote publiek
mogelijk ook bij de jury de beste
kans hebben. En er is altijd de
mogelijkheid dat de jury er niet
uitkomt en dat een nieuw proces
met een nieuwe jury nodig is.
Dan heeft de hele jury bij het
volgende proces al kennis geno-
men van hun argumenten.
Directe uitzendingen op de tele-
visie van de rechtszaak hebben
tot gevolg dat zeker strafproces-
sen met veel publiciteit meer tv-
amusement zijn dan een serieus
proces dat recht doet. Getuigen
en deskundigen verschijnen niet
alleen om hun verhaal en me-
ning te geven, maar ook omdat
zij weten dat een succesvol op-
treden in de getuigenbank voor
het oog van de natie tot roem en
lucratieve contracten kan leiden.
Het proces tegen O.J. Simpson
maakt verder duidelijk hoe be-
trekkelijk het rechtspreken in
Amerika is.
O.J. is een multimiljonair die in
staat is de beste advocaten te hu-
ren, het beste team van deskun-
digen dat een grote rol kan spe-
len in de keuze van een jury en
de knapste getuigen-deskundi-
gen die het forensische bewijs
kunnen aanvechten. Het is een
verdediging die 0.J., schuldig of
onschuldig, vele miljoenen zal
kosten. Maar met zoveel kennis
en expertise is het altijd gemak-
kelijker om twijfel te zaaien in de
geest van de jury dan in het ge-
val van de arme sloeber die aan-
gewezen is op een pro-deo-advo-
caat dievoor de hele verdediging
het schamele budget van dui-
zend dollar tot zijn beschikking
heeft.

Lagere kosten
Hoewel de KLM weer winst
maakt, blijft het rendement, ook
van de totale luchtvaart, sterk ach-
ter bij de norm van een marktcon-
form rendement op geïnvesteerd
vermogen. Willen we deKLM ver-
der voortstuwen in de vaart der
volkeren, dan is niet alleen con-
junctureel herstel, maar een blij-
vende verlaging van de kosten

noodzakelijk. Dit geldt voor het
hele Nederlandse bedrijfsleven.

De publieke discussie over het ni-
veau van lonen en uitkeringen
verdoezelt het echte probleem: het
gebrek aan doelmatigheid van het
loongebouw, van het systeem van
sociale zekerheid en van over-
heidsregelgeving. De oplevingvan
de conjunctuur moet worden ge-
bruikt om daarin meer verander-
ingen aan te brengen, zodat die
leiden tot kostenbesparingen voor
de samenleving als geheel, zonder
dat het besteedbare inkomen van
deburgers daalt. Het bedrijfsleven
heeft zich behoorlijk intern geher-
structureerd. Externe herstructu-
rering is nu noodzakelijk om een
beter verdedigbare concurrentie-
positie op wereldmarkten op te
bouwen. Als de taart groter is, is
de verdelingsproblematiek een-
voudiger.

Drs. Pieter Bouw is president-
directeur van deKLM. Daarnaast
is hij voorzitter van de Raad van
Commissarissen van de hotelketen
Golden Tulip en commissaris bij
Getronics. Tevens is hij Member of
the Board van zowel Northwest
Airlines als van Sabena.

De Nederlandse
economie trekt weer
aan. De donkere
wolken boven ons
hoofd maken plaats
voor een lekker
zonnetje. Is het
hogedrukgebied van
blijvende aard of is
een depressie in
aantocht? Veel zal
afhangen van de

resultaten van de grote Nederlandse
ondernemingen. Zij bepalen het verschil tussen
regen en zonneschijn. In de serie 'Kassa' laten
top-ondernemers uit ons land weten hoe zij denken
over de economische ontwikkelingen.
Vandaag is het debeurt aan drs. P. Bouw,
president-directeur van de KLM.

" P. Bouw

Ufo's op video
Ik heb gedaan wat ik moest
doen. Als ook alle mensen die
het beter weten menen dat ik on-
geljk heb, moeten ze mij dat
maar zeggen en het tegendeel
proberen te bewijzen. Voor mij
telt alleen maar wat ik gezien en
bij het filmen gevoeld heb van
dezevoor mij buitenaardse waar-
nemingen.
Ik persoonlijk zal daarom ook
niets meer ondernemen om iets
te bewijzen omdat ik ervan over-
tuigd ben dat ik die Ufo gezien
en gefilmd heb. ledereen die mij
het tegendeel kan bewijzen moet
dit doen. Ik zal mijzelfnooit voor
de gek houden, omdat ik weet
dat ik er goed aan gedaan heb
mijn medemensen te vertellen
dat er nog meer leven in het
heelal is, ofschoon wij ons zo op-
stellen.
HEERLEN HorstAnstatt

Koetsendefilé
Vorige week zondag heb ik het
prachtigekoetsendefilé gezien in
Heerlen. Genoten heb ik, maar
wat komt in de krant? Ja juist,
een lelijke foto zwart-wit nog
wel, van het mooie klapstuk, een
unieke wagen in prachtige kleu-
ren rood en geel. Wel werd ons
zeker tien keer verteld dat het
Limburgs Dagblad de grote
sponsor was. Nou mooie recla-
me! En wat zie ik in de krant van
21/9? Juist, een kleurenfoto van
negen doodgeknuppelde konij-
nen!
LANDGRAAF

mevr. G. Demarteau

Troonrede
Wereldnieuws over Haiti bete-
kent meestal ellende en verdriet.
Het Amerikaanse tv-station CNN
International verstuurt wereld-
wijd dagelijks aangrijpende beel-
den. De actualiteit bij de passage
over het buitenlands beleid in de
Troonrede vergeet Haiti. Ruanda
en Bosnië zijn gebieden die te-
recht de aandacht krijgen, hier
gebeuren nog altijd onmenselij-
ke praktijken. Dat Haiti juist nu
niet genoemd wordt is tekenend.
Een land, dat ook nog geen olie
kan exporteren, krijgt geen aan-
dacht. Hun enige exportmiddel
is blijkbaar de bootvluchtelingen
en daar is geen eer mee te beha-
len.
Jaren geleden nam het toenmali-
ge Tweede Kamerlid Bas de
Gaay Fortman op de tv stelling
tegen Haiti. In een persoonlijk
onderhoud mocht ik zijn ziens-
wijze weerleggen. Gedurende 25
jaar heb ik dit arme Haiti acht

maal bezocht, de persoonlijke'
varing of het op afstand waar'
men, deden de heer De Gf,
Fortman besluiten meer posi"
ve aandacht aan Haiti te gev*
Dat heeft hij ook gedaan. De t
nister van Buitenlandse Zak'
Van Mierlo pleit dat in Brus'
de portefeuille van Hans van <»
Broek voor buitenlandse betr6
kingen niet aan inhoud en da*
kracht mag inboeten en het *
lang daarvan voor Nederla^
Juist nu internationale hulp'
internationale betrekkingen i"1
Haiti meer dan ooit actueel!
nodig zijn, en op het moment'
het staatshoofd de troonrede^spreekt, mensenrechten woföj
geschonden en een begin van d
mocratie bemoeilijkt, g*
woord over Haiti.
Het kan toch niet zo zijn, dat'
tekst voor de Troonrede al kIJ
ligt, en dat datgene wat dat?
ervoor in de wereld gebe^
geen aandacht meer krijgt! P'
kan men toch moeilijk volh?
den dat regeren ook vooruit^
is.
Het is wrang dat de minister-P
sident bij de bevrijdingsfeest
oproept tot solidariteit met
vroegere onderdrukkers, en
gelijkertijd geen aandacht ge
aan onderdrukten die het m^actueel lijden. Wat koop ik v4
'lip-service' van de regering,'
je kinderen geen eten krijgen,
geen fatsoenlijk onderwijs. *
tv-beelden laten zien hoe vr<>
wen en kinderen worden a",
ranseld. Wat is hun toekofj
wanneer democratie voor d^blijmoedige Haitianen. De rra
ring heeft een kans gemist.
MUNSTERGELEEN J. MicH*

postbus :noo
In deze rubriek neemt de re-
dactie brieven van lezers op.
De redactie hoeft het niet
eens te zijn met de inhoud.
De brieven dienen betrekking
te hebben op publicaties in
dezekrant en moeten kort en
zakelijk zijn. Te lange brieven
worden ingekort. Een inge-
zonden brief moet voorzien
zijn van correcte naam, adres
en het telefoonnummer, waar
men overdag te bereiken is.
Brieven op rijm, in dichtvorm,
of brieven die oproepen tot
acties of aanzetten tot ge-
weld of andere onwettige
daden, worden niet geplaatst.
Datzelfde geldt ook voor
brieven met onwelvoeglijk
taalgebruik en beledigingen.
Anonieme brieven worden
evenmin geplaatst.

Iezers schrijven
Studeren

Met angst en beven zie ik vol-
gend jaar tegemoet. Ik doe dit
jaar examen en het is de bedoe-
ling dat ik het jaarerna ga stude-
ren. Dan krijg ik dus te maken
met de plannen van de nieuwe
regering. Dit betekent dat ik een
aantal moeilijke keuzen zal moe-
ten maken. Allereerst moet ik
natuurlijk de goede studie kie-
zen. En gezien de beperkte stu-
diefinanciering (je moet zelf geld
bijlenen) is het wel zo handig om
in één keer goed te kiezen, tenzij
jerijke ouders hebt, die betalen,
maar dieheb ik niet.
Maar dan is het kiezen nog niet
afgelopen. Als je eenmaal stu-
deert, moet je kiezen of je een
baantje neemt, zodat je naast je
basisbeurs minder geld hoeft te
lenen en je dus niet jaren bezig
bent je studieschuld af te beta-
len. Normaal gesproken zou je
dit moeten doen, maar door de
plannen om studies op te split-
sen in een 3- en een 5-jarige op-
leiding, ligt dat niet meer zo voor
de hand. Het liefst wil je natuur-
lijk de 5-jarige opleiding volgen,
want watkun jenou na 3 jaar, als
nu alle studies plusminus 5 jaar
duren?
Alleen de beste studenten mo-
gen de 5-jarige opleiding volgen.
Dat betekent datjemeer tijd aan
je studie zult moeten besteden
om bij de besten te horen. Blijft
er dan nog wel tijd over voor een
baantje? En als je dan de 5-jarige
opleiding volgt, waar haal je dan
het geld vandaan als je helemaal
geen studiebeurs meer krijgt? Is
het soms de bedoeling dat stu-
denten na hun studie tot hun
pensioen hun studieschuld moe-
ten afbetalen? Of is het de be-
doeling dat alleen kinderen van
rijke ouders nog kunnen stude-
ren?
Waarom wordt er niet bezuinigd
op de salarissen van de leden
van het kabinet en alle andere
mensen in Nederland die bijna
meer verdienen dan ze kunnen
uitgeven? Een groot deel daar-
van heeft zelf ook op kosten van
de staat gestudeerd! Daar kun-
nen vast een heleboel studenten
van studeren.
HEERLEN Emmie de Wit

Old Hickory
Gaarne even aandacht voor »
volgende over de vraag 'Waar?
nemen ze mensen van de 'A
Hickory mee op een tocht d<>
Heerlen. Nou gewoon omdat<*
ze mensen bij mijn weten da»
lijks vele bij Aken aan het ft0,
gesneuvelde soldaten moesj,
ophalen en naar Margra'..
brachten. P. Bardoel heeft Pl^de kans gehad om eens te kijk,
wat er in deze GMC's lag. M^j
dere soldaten van Old Hickfl.
die deze taak verrichtten ?jj
ook nog van de 29ste divj|
overgegaan naar de 30ste
Hickory divisie.
Deze mensen moesten in eef*
instantie per persoon 3000 dol'
storten, (dus man en vrouW 1
men 6000 dollar) om hier te
nen komen, zonder rekening,
houden met eventuele verdê,
onkosten. Enkele personen
de groep Old Hickory, gemiddj
de leeftijd midden zeventig, °]
deze afvalracewilden meemA
zijn behoorlijk ziek. Zij wi^echter ook aan de herdenking
meedoen en zij hebben ook
ledig het recht om hier eetf
gehuldigdte worden.
Hierbij wil ik vermelden dat °dergetekende de eerste bufe(
was (toen 18 jaaroud) die in
1940 in zijn eentje de eerste P^|
se soldaten met motor tegen *
de houden, en werd weggeslee|
door familie en vrienden. OP .
maart '42 kon ik als mijnwed
de penning niet krijgen bij j
penningcontrole en op 25 m3^'42 werd ik ontslagen op staal1„
voet, omdat ik voor de mÜflj
gang de mijnwerkers erop att^
maakte dat ze door zondags .
werken niet hun eigen landg^ii
ten zouden steunen maar wel .
Duitse industrie. Maar daarVj
ben ik echt niet uitgenodigd «
de herdenkingen in Kerkra"
Margraten en Heerlen.
HEERLEN Th. Er»s
(Door redactie ingekort)
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(ADVERTENTIE)
pp i

De Dr. Keulen Kliniek, met vestigingen in j
Tilburg en Maastricht, is een gerenommeerd
centrum voor preventief onderzoek, advies en
behandeling. Dit geldtzowel voor partikulieren
als bedrijven en instellingen. S
" Preventief medisch onderzoek
" Diverse keuringen
" Verzuimbegeleiding
Voor meer informatie, een gratis brochure of
een afspraak kunt U kontakt opnemen met de

Dr. toulen Kliniek
Centrum voor medisch advies, behandeling en
preventie HJ

j^^^,M,M<M,i,,,,MM,,,B^,,BBB«,aM,__,M,MaM «M J
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Einde van prijsverhogingen nog lang niet in zicht

Koffie opnieuw duurder
Van onze redactie economie

'ftLEN - De koffie wordt opnieuw duurder. Marktleider
Egberts verhoogt morgen de prijs van een halfponds-

.^et dertig cent. Een pak roodmerk gaat dan f 4,30 kosten.
'Januari was dat nog f 2,70.

Jfde prijsverhoging van dit jaar
fens Dbuwe Egberts het ge-
'art „de aanhoudend hoge prij-
-4t> koffie op de wereldmarkt."
I^rsomstandigheden in Brazi-

de voornaamste oorzaak van'S steeds aanhoudende prijs-den.
f stegen de prijzen onder in-
van twee zware vorstperio-
*et komende seizoen zal de
?roduktie in Brazilië naarver-
'ftg 30 tot 40 procent kleiner
Pt Na de vorstschade wordt
'ë nu door grote droogte ge-

teisterd. Als gevolg daarvan zijn de
koffieprijzen de afgelopen week op-
gelopen tot het hoogste peil sinds
1986.
Het ziet er dan ook niet naar uit dat
de nieuwe prijsverhoging ook de
laatste zal zijn. Een woordvoerder
van Douwe Egberts is hierover be-
paald niet optimistisch, al laat hij
zich niet verleiden tot koffiedik kij-
ken. „Ik zie nog geen kentering.
Wanneer de prijzen op de wereld-
markt zo hoog blijven zullen we
verder omhoog moeten. Of dat nog
dit jaar opnieuw zal gebeuren, is
heel moeilijk te zeggen," aldus de
DE-woordvoerder.
De prijsstijgingen volgen elkaar wel
in snel tempo op. De eerste verho-
ging van vijftien cent ging per 19
januari in en het duurde daarna
ruim een halfjaar tot 29 juni, voor
er twee dubbeltjes bovenop kwa-
men. Dit bleek echter niet voldoen-
de te zijn, want een week later werd
het genotmiddel weer f 0,35 duur-
der, op 10 augustus gevolgd door
zes dubbeltjes en nu met dertig
cent.
De prijs die de koffieliefhebber nu
voor een pak moet neertellen is ove-
rigens nog lang geenrecord. Zeven-
tien jaar geleden, in 1977, moest de
knip aanzienlijk verder worden
opengetrokken. Maar liefst f 6,50
kostte de koffie toen.
Bij Albert Heijn, die DE op afstand
volgt, worden de prijzen in de win-
kels pas per 3 oktober met drie
dubbeltjes opgetrokken. Dit geldt
volgens een woordvoerster voor
vrijwel alle soorten die onder het
merk Perla worden verkocht.
De koffie met het Max Havelaar-
Keurmerk gaat morgen met twintig
cent per pak omhoog. Het verschil
in prijs tussen Max Havelaar-koffie
en reguliere koffie bedraagt veertig
cent. Het Max Havelaar-systeem
werkt niet via de koffiebeurzen in
New Vork en Londen. De wereld-
marktprijzen zijn wel het uitgangs-
punt, doch de koffiebranders/
importeurs hebben een directe rela-
tie met coöperaties van koffiepro-
ducenten. Dat betekent dat zrj meer
van prijsverhogingen kunnen profi-
teren.

elkprijsduikt
onder gulden

iiJOND - Halfvolle melk kost
i j*nin veel supermarkten min-
i^l een gulden per liter. De
I * Food Groep, eigenaar van■ 'Konmar en Torro, verlaagde
i Jhtend de prijs van een liter

r 1
Ue melk tot 99 cent. Schuite-
erancier van Spar en Clooo,

j prijsverlaging later op de

Vorig jaar oktober de mini-Ns voor zuivel is afgeschaft,
supermarkten

jkeld geraakt in een concur-
jj^ijd. Als gevolg daarvan is
,'Kprijs steeds lager komen te
l; Dit voorjaar kostte een liter
."e melk nog 1,17 gulden.
ff Food in Helmond verlaagt
ï? van halfvolle consumptie-
kijvend tot 99 cent, zo heeft
?rÜf bekendgemaakt. Ook de? van volle melk, yoghurt en
jfden verlaagd. De goedkope-

Ki die afkomstig is van een, e fabriek, wordt verkocht
i^e merknaam Weilander.
?}ersfoortse grossier Schuife-
lt gistermiddag laten weten
Jsverlaging met ingang van

6 te zullen volgen. Schuife-
lt bevoorraadt Spar- en
Rinkels. Albert Heijn in
.*in beraadt zich nog op de si-

beurs

lauw
- De Amsterdamse

liep gisteren aan de
van de Londense markt

Ij6 toonaangevende FTS-index
1^grensvan 3000 denderde. In
Ij^am kwam de AEX-index in

eventjes fractioneel be-
I) *00, maar het slot kwam op
t^6en min van 3,14 punt.
I^^elenomzetten waren met(?'lJoen nog steeds matig.
l^s beurshandelaren nam het
l(v zeker geen grote vormen
i 5 er het algemeen gaat het om
partijen aanbod tegen lagere
l Het chemiefonds Akzo
tk^a aangeslagen, omdat hier
'bj handelaren een pakket
jijs aandelen boven de markt
i *en tijde van de fusie tussen'
toll Nobel vorig jaar nam de

overheid een partij Akzo-
iL*l in portefeuille met het
l^e in november van dit jaar
(H *^and te doen.
(5 °r nemen beleggers vast het
t^oor het onzekere en doen
y&d van hun Akzo-stukken.
:eH deel worden deze omge-

Im handelen DSM," zo wist een
'a?1" Van de Akzo-koers ging
5 op een slot van f 204,30.

f 0,40 lager op f 151,30.
I ging het fonds slechts be-
tt!j et de zwakke markt mee.

andere hoofdfondsen*J? net behoorlijk ontgelden.
k:'e Heineken een rijksdaal-
W> 1op f 236,30. In de financië-
l / was het evenmin pluis,
ij^mev liet f 1,80 liggen op
s^h ABN Amro verloor f 1,30
\' WG werd f 0,90 lichter op

zocht f 1,10 lager
!su neenkomen op f 54. Stork
wt(1e f 0,80 af op f 44,40. Zoals
K^en er ook nu uitzonderin-
-I^l boekte een winstje van
i & f 47,60 en Unilever ging
ij^hoog naar f 194,50. Ko-Le Olie werd twee kwartjesg tiaar f 186,60.
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Naleven bouw-cao goed
voor 22.000 banen extra
GOUDA - Het nakomen van de cao
door bouwbedrijven kan bijna
22.000 bouwvakkers in Nederland
een baan opleveren. Dit heeft J. van
de Borgt van de Bouw- en Hout-
bond FNV gistermiddag in Gouda
bekendgemaakt. Uit een enquête
over de naleving van de bouw-cao
in Zuid-Holland blijkt dat ongeveer
30 procent van de bouwbedrijven
zich niet aan de cao houdt.

Het genoemde verlies aan arbeids-
plaatsen staat volgens de vakbonds-

man ongeveer gelijk aan de gemid-
delde jaarlijkse werkloosheid in de
Nederlandse bouw. „In theorie
hoeft er in deze sector dus geen he-
lemaal geen werkloosheid te zijn,"
aldus Van de Borgt. Volgens de
bond laten bedrijven hun arbeiders
te veel overwerken, betalen zij te
veel snipperdagen in geld uit en
gunnen de bouwers hun personeel
te weinig tijd voor scholing.
Niet alleen de werkgevers maken
zich volgens de bond schuldig aan
het omzeilen van de cao. Van de

Borgt: „Er zijn genoeg werknemers
die maar wat graag overwerken en
een deel van hun snipperdagen la-
ten uitbetalen. Ze realiseren zich
dan niet dat ze op die manier hun
eigen collega's in de ww houden."
De vakbond gaat de komende
maanden beide zaken aanpakken.
Bedrijven die zich niet aan de gel-
dende bouw-cao houden, worden
door de vakbond op de vingers ge-
tikt. Als die waarschuwing niet
helpt, gaat de Bouw- en Houtbond
FNV juridische stappen onderne-
men om het nakomen van de cao
alsnog af te dwingen. Verder moet
een uitgebreide voorlichtingscam-
pagne de werkende bouwvakkers
wijzen op de gevolgen van het om-
zeilen van de collectieve afspraken
voor hun collega's.

economie

Massale aangifte
van diefstal

telefoontikken

PN HAAG - PTT Telecom wil niet bewe-
*ft dat het onmogelijk is misbruik te maken

het telefoonnet, maar dergelijke fraude
«vooral gericht op PTT Telecom zelf. Groot-
Wiaüge fraude ten koste van de klanten acht
kt bedrijf „uiterst onwaarschijnlijk". Dat
*gt PTT Telecom in een reactie op het bc-"uit van de 'Landelijke Werkgroep 06-gedu-

om met behulp van de bureaus
'Oor rechtshulp en een blik juristen massaal

te doen van diefstal van telefoontik-
ten.

Ton Claessen uit Ewijk heeft

* nieuw offensief aangekondigd in zijn
*|jd met PTT Telecom over de zogeheten
jj?oknota's. De 1.500 slachtoffers - met te-foonrekeningen variërend van 10.000 toty)00 gulden - gaan bij arrondissements-

in het hele land aangifte doen van"stal. Eerder ondernam Justitie in Am

hem geen actie omdat misbruik van tele-
foonlijnen door derden niet te achterhalen
zou zijn en voldoende bewijs van het mis-
bruik ontbrak.
Claessen meent nu echter een sterk punt in
handen te hebben. Uit een in opdracht van
PTT Telecom opgesteld Kema-rapport zou
staan dat PTT Telecom technisch niet in
staat is om inbraak via computer-software in
zijn eigen '06-centrale' in Rotterdam te ont-
dekken. Daarmee zou de PTT niet aan zijn

eigen leveringsvoorwaarden voldoen omdat
niet hard gemaakt kan worden dat er niet is
ingebroken in decentrale.
Ook werkt Claessen aan het bewijzenvan het
bestaan van spooknota's. „We willen duide-
lijk maken hoe en door wie het gedaan
wordt." Als dat lukt, voorspelt Claessen zwa-
re trjden voor PTT Telecom. „Want dan gaat
iedereen proberen onder zjjn nota uit te ko-
men."
Ondanks alle publiciteit rond de spooknota's
blijkt het aantal klachten bij de Geschillen-
commissie Post en Telecommunicatie
scherp terug te lopen. De commissie kreeg
tot september vorig jaar 472 klachten bin-
nen. In de eerste acht maanden van dit jaar
waren dat er slechts 279. Volgens de commis-
sie komt dat ondermeer door maatregelen
van de PTT en van de klanten zelf, zoals het
laten blokkerenvan 06-nummers. Dat is al in
50.000 gevallen gebeurd.

Proefproces
Van derPerk benadrukte dat de be-
roepszaak ten dele een proefproces
is. „Dat wordt door velen beweerd.
Maar er zijn zware feiten begaan. De
verwijtbaarheid daarvan geeft al-
leen al aan dat het niet alleen om
het spel gaat, maar ook om de knik-
kers." Of bij een hernieuwde vrij-
spraak cassatie bij de Hoge Raad
volgt, wilde hij nog niet zeggen.
„We moeten eerst het vonnis af-
wachten en kijken of en zo ja hoe-
veel spelden we daar tussen kunnen
krijgen."

Donderdag maakt de procureur-
generaal de eis tegen Van den Nieu-
wenhuyzen en Suez bekend.

Nieuwe dagvaarding Melchior niet uitgesloten

Van den Nieuwenhuyzen
rekent weer op vrijspraak
AMSTERDAM - En weer stond hij
voor de rechter: ex-bedrijvendok-
ter, zakenman en speculant Joep
van den Nieuwenhuyzen. Gisteren
diende bij het Amsterdamse ge-
rechtshof het hoger beroep tegen de
vrijspraak van beursfraude en vals-
heid in geschrifte van de topman
van de BegemannGroep.

Beleggers hebben kennelijk goede
hoop op een voor Van den -Nieu-
wenhuyzen gunstige uitspraak: de
beurskoers van het aandeel Bege-
mann klom, tegen een dalende
trend in, van 36 naar 37 gulden. De
in België wonende Nederlander is
zelf zeer optimistisch. „Ik heb geen
nieuwe feiten gehoord en reken op
vrijspraak," zei hij nadat de derde
kamer van het hof hem dehele och-
tend grondig had ondervraagd over
de gang van zaken rond zijn beurs-
handel.

Van den Nieuwenhuyzen wordt
verweten dat hij op 31 juli 1991 op

grote schaal in aandelen van het
zieltogende HCS Technology zou
hebben gehandeld, terwijl hij weet
had van het reddingsplan voor
HCS. Omdat andere beleggers die
kennis niet hadden, legde Justitie
hem misbruik van voorkennis ten
laste.

Een tweede onderdeel van de aan-
klacht betreft valsheid in geschrif-
te: om zijn identiteit geheim te
houden bij de dumping van HCS-
aandelen lietVan den Nieuwenhuy-
zen de verkopen via rekeningen
verlopen die niet op zijn naam ston-
den. Deze werden geregistreerd in
de zogenoemde 'affairelij st' en op
effectennota's, waarmee hij volgens
Justitievalsheid in geschrifte pleeg-
de.

Tijdens het proces in maart sprak
de Amsterdamse rechtbank Van
den Nieuwenhuyzen op beide pun-
ten vry. Unigro-topman Albada Jel-
gersma en paardenfokker Melchior
werden toen tevens vrijgesproken
van (medeplichtigheid aan) mis-
bruik van voorwetenschap. Het ef-
fectenkantoor Suez Nederland
Securities kon zich eveneens ver-
heugen in vrijspraak van (mede-
plichtigheid aan) beursfraude en
valsheid in geschrifte.
De komende dagen moeten Van
den Nieuwenhuyzen en Suez Ne-
derland zich in het door Justitie
ingestelde hoger beroep opnieuw
verantwoordenvoor dezelfde feiten.
Albada Jelgersma en Melchior zijn
niet gedagvaard, „maar dat kan als-
nog gebeuren," liet procureur-gene-
raal mr. A. van der Perk gisteren
weten.

munt uit

Loongolf
De politiek van loonmatiging
die werkgevers, vakbonden en
het kabinet eendrachtig vol-
gen, heeft de Nederlandse eco-
nomie verzwakt in plaats van
versterkt. „Het loonmatigings-
beleid kan beter vandaag dan
morgen worden beëindigd,"
stelde de Amsterdamse hoogle-
raar economie prof. A. Klein-
knecht gisteren bij zijn benoe-
ming aan de Vrije Universiteit.
Nederland heeft volgensKlein-
knecht juist een 'gematigde
loongolf nodig en cao's die al-
gemeen verbindend worden
verklaard. Volgens prof. Klein-
knecht dienen de loonmatiging
en het niet langer algemeen-
verbindend verklaren van
cao's, zoals het kabinet van
plan is, de economie alleen op
de korte termijn. „Op de lange
termijn zijn zij schadelijk voor
de kwaliteit van het bedrijfsle-
ven."

Beurzen
Buitenlandse effectenbeurzen
mogen onder voorwaarden in
Nederland aan het werk. Dat is
de kern van het beleid dat de
minister van Financiën, Gerrit
Zalm, voert vooruitlopend op
de inwerkingtreding van de
Wet Toezicht Effectenverkeer
1995. Het voorstel voor die wet
is een week geleden bij de
Tweede Kamer ingediend. De
nieuwewetgeving moet de hui-
dige WTE vervangen.

Dochter
Het Amerikaanse fotografie-
concern Eastman Kodak is de
helft van zrjn laatste dochterbe-
drijf kwijt. De huishoudelijke
produkten van L&F, ook actief
in doe-het-zelfprodukten, zijn
voor 1,55 miljard dollar (f 2,7
miljard) eigendom geworden
van het Britse Reckitt & Col-
man. Eastman Kodak maakte
in mei bekend zich volledig te
richten op de fotografie en zijn
andere divisies af te stoten.

Fusie
De vorig jaar begonnen fusie-
besprekingen tussen de Avéro
Centraal Beheer Verzekerings-
groep (AVCB) en de Zilveren
Kruis Groep (ZKG) zrjn met'
succes afgerond. Per 1 januari
1995 wordt de fusie geëffec-
tueerd onder de naam Achmea
Groep. Dit hebben de bestuur-
ders van beide concerns giste-
ren bekendgemaakt. De Ach-
mea Groep heeft een omzet van
f 7,5 miljard en circa 7.000 me-
dewerkers. De fusie zal geen
nadelige gevolgen hebben voor
de werkgelegenheid. De werk-
maatschappijen blijven onder
eigen naam in de markt opere-
ren.

Miljoenenorder
PTT voor Ahold
ZAANDAM/EDE - Grootver-
bruik Ahold (GVA) in Ede gaat
de circa 100 personeelsrestau-
rants van PTT Telecom bevoor-
raden. Daartoe is een meerjarig
contract gesloten waarmee per
jaar een bedrag is gemoeid van
15 tot 20 miljoen gulden.

Via GVA bedient Ahold de
grootverbruikersmarkt. In 1993
was het bedrijf goed voor een
omzet van 643 miljoen gulden.
Het servicepakket van GVA om-
vat de produktgroepen vers,
diepvries, droge kruidenierswa-
ren en brood. Klanten worden
bediend vanuit distributiecentra
in Rotterdam, Amsterdam, Ede
en Ommen.

Loon
Het NCW wil dat algemene,
blijvende loonsverhogingen de
komende jarenachterwege blij-
ven. In plaats daarvan krijgen
alleen werknemers van goed
renderende bedrijven en instel-
lingen een extra winstafhanke-
lijke beloning.

Proefritten

Dinsdag 27 september 1994 "5

" Op een rangeerterrein van de Neder-
landse Spoorwegen in Amersfoort werd gis-
teren een treinstel van het type TVG Reseau
voorbereid voor testritten op het Neder-
landse spoorwegnet. Het treinstel bestaat
uit acht rijtuigen en twee motorwagons en

is geschikt voor de bovenleidingsystemen in
Frankrijk, België en Nederland. De proef-
ritten zullen duren tot medio oktober en
zijn nodig als voorbereiding op de geplan-
de inzet vanaf 1996 op de lijn Amsterdam-
Brussel-Parijs. Foto: ANP
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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 hoogteper
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 1e post daags voor plaatsing.
Persoonlijk opgeven
Via de balie van onze kantoren maandagt/m vrijdag
8.30-17.00 uur. Voor plaatsing op zaterdag en maandag
geldtvrijdag 11.00 uur.

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

Het Limburgs Dagblad wordt dagelijksgelezen door
bijna250.000 personen van 13 jaaren ouder.
(Bron: Cebuco Summo Scanner) 0930
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Onr. goed te koop aangeb., gevr.

Woonhuis verkopen ???
Wij kopen Uw woonhuis direkt zelf aan.

100% zekerheid en geen makelaarskosten.
Koopwoning Vastgoed 92 b.v. _ 040-128897.

Woonhuis met SPOED te
koop gevraagd, opknappen
geen bezwaar. _ 040-114752.
Te koop halfvrijst. woonh. te
MAASTRICHT-Daalhof. Ind.: 4 slpks., woonkmr., luxe
keuk. en badkmr. Br.o.nr. B-
-06002, L.D., Postbus 2610,
6401 DC Heerlen.
HEERLEN: te k. tussenwo-
ning met garage, berging en
tuin. Ruime woonk., gedeelt.
rolluiken. In rustige omgev.,

’ 148.000,- kk _ 045-228589.
Te k. APPARTEMENT, pr.
’135.000,-. Pr. Marijkestr.
12, Heerlen. 045-724544.

Uw huis verkopen
met behulp van de

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

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

Te koop gevr. ouder
WOONHUIS met tuin (op-
knappen geen bezwaar). Tel.
046-753367.

Kamers
KAMERS te huur met kost,
voor oudere dames en he-
ren. _ 045-729784.
Te huur voor werkend per-
soon nieuw gestoffeerde en
gemeubileerde KAMER
’475,- per mnd. all-in. Tel.
045-427711.
Te huur gemeubileerde KA-
MERS met gebruik van tel.,
keuken, douche en cv te
Kerkrade. 045-443380.
Te huur nette gemeub. ka-
mers te LANDGRAAF. Voor
info, bel: 045-322921.
Te huur voor werkend per-
soon NIEUW gestoffeerde
en gemeubileerde kamers v.
a. ’475,- per mnd. all-in.
Telef. 045-427711.
Gemeub. kamer te huur in
VALKENBURG v. oudere
heer of dame. 04406-12875.
Gestoff. ZIT/slpk., keuk. v.a.
’3BO,- all-in. Akerstr. Nrd.
Hoensbroek. Voorkeur ou-
Haren. Tel. 045-221217.

Bouwmat. machines
Nu of nooit op=op! Verkregen
uit faillissement en partijen.
LAMINAAT parket. Beste
topmerk van Nederland. La-
met, normaal ’lOO,-. Nu A
of B keus ’25,- t/m ’40,-
-per m 2mcl. ondertap. Be-
schad. en nwe deuren v.a.
’40,-; rollen dakleer 2 t/m 4
mm dik ’2O,- t/m ’65,-;
Daktrim ’ 12,50 per 2.50
mtr.; Multiplex 32 mm ’75,-
-enz. Rennemigerveldweg
70A, Heerlen. 045-729710.
KARCHER hogedrukreini-
gers. Voor verkoop en ser-
vice van het gehele pro-
gramma vraag uw Karcher-
dealer Collé Sittard, Machi-
nehandel b.v., Nusterweg 90,
tel. 046-519980.
AANNEMERSMATERIAAL
te koop. Betonstutten, ko-

I lomkransen, steigerbuis,
koppelingen, profielen, stei-

" gerplanken, balkhout etc.
etc. Inl. 046-743275.

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. _ 045-460471.
DIEPVRIES- en koelkastre-

paraties, zonder voorrijkos-
ten. S 046-745230. Service
binnen 24 uur met garantie.

It REPARATIE zonder voorrij-
kosten van wasautom., dro-
ger, koelk. enz. Bel 046-
-753194 b.g.g. 0653-130414.

/ Met de herfst in gedachten... \.

I I
FRANKENWAMR

Personeel gevraagd
Fa. Rodico vraagt voor direkt

metselaars
Betontimmerlieden

voor Duitsland (grensstreek), goede betalingen en sociale
voorzieningen. Telefoon 045-231793.
DELMACH BOUW NEDERLAND B.V.

vraagt voor diverse projekten
Betontimmerlieden

Metselaars
met ervaring

Sollicitaties na telefonische afspraak
Horselstraat 1, 6361 HC Nuth, tel. 045-242285.

MANPOWER
uitzendorganisatie

Wij hebben binnenkort werk voor:

PRODUKTIEKRACHTEN op LTS-nivo, leeftijd 18 tot 30
jaar,voor secuur werk in twee ploegen.

PRODUKTIEKRACHTEN uit omgeving Landgraaf/Kerk-
rade, leeftijd 18 tm 22 jaarvoor werk in twee ploegen.

HEFTRUCKCHAUFFEURS omgeving kerkrade/Landgraaf,
rijbewijs verplicht.

MANPOWER
Honigmanstraat 42, Heerlen. _ 045-710568.

Dames voor cosmeticaver-
koop. Min. lx p./wk. Geen
investering. Voll. opl. Bel
YACANA 040-547511.
Word RIJINSTRUCTEUR
(m/v). 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 o.a.
Maastricht en Best. Nog en-
kele plaatsen vrij. Meer we-
ten? Bel dan vandaag voor
21.00 uur voor een gratis
uitgebreide studiegids. De
Kaderschool; 04998-99425
Of 043-259550.

Gevraagd KEUKENMEDE-
WERKER min. leeftijd 17
jaar ervaring gewenst, evt.
koks-opleiding. Voor telef.
info.: 045-322346.
Gevr. HULP in de huishou- I
ding, 5 uur per week. Tel.
045-253753 b.g.g. 252444.
Landelijk Ochtendblad De
Volkskrant vrgt. bezorgers-
(sters) voor Valkenburg,
Buchten. Voor opgave bel-
len: 040-121775.

Wonen Totaal
In- en verkoop 2e hands
MEUBELEN en antiek, le-
dere dag geopend tot 18.00
uur. Vosküilenweg 91, Heer-
len. Tel. 045-741708.
Pracht BANKSTEL klassiek :
2-1-1 nieuwstaat ’675 nw.
pr. ’ 2.400,-. 045-322111. 'Zoekt U 2e hands MEU- ,
BELS? Veel keus ook antiek.
Kouvenderstr. 208, H'broek. i

l__2r_____*____—---
Ut Margriet^

I

Bet de Vakrj
NEW LOOK BV U
Gevelreiniging, -'voegen, steigerverhi*
045-312154. Fax 323-'Riet- en BIEZENSI
vernieuwen ’ 50,- P*
met garantie. Telef"0
435761 b.g.g. 6469%
Gaat U VERHUL'
046-377122, wij *U tegen een betaalbatë
Ervaren vakman l#
aan voor straatwerk "ritten, sierbestratinfl
voor uw gehele W|f
zeer SCHERPE .
Gratis offerte: 045-32j1!
OPRITTEN, terras!*
klinkers of sierbes"
tuinaanleg. Vrijbl.
gave. Tel. 045-324249-

-_"

____I____S
Goede KLEUf^met garantie, grote "v.a. ’ 95,-. TV-"
centrum Geel, meer'
jaar. Grasbroekenw
Heerlen. 045-724760.

Voor Piccolo'3

zie verder pagi<*J H

Winkel & Kantoor

Kantoormeubelen
TEGEN FABRIEKSPRIJZEN

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

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

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

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

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

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

Aanbieding
Kantoorstoelen

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

Steeds 5000 stuks op voor-
raad, tegen fabrieksprijzen

Rockmart
kantoormeubelen

Kissel 46a, Heerlen.

(Brom)fietsen
Div. KOGA-MIYATA 1995 in
vor raad, 1993 en 1994 spe-
ciale prijs. Gebruikte Vespa
Ciao, " snorbrommer. Bert
Rekers Willemstr. 85, Heer-
len. Telef. 045-726840.
Te k. YAMAHA 125 CC
scooter type Beluga auto-
maat, 53 km gelopen, van

’ 6.500,- voor ’ 5.500,-.
Rens Janssen, Ganzeweide
54, Heerlerheide.

Sloopauto's
Te koop gevr. SLOOP- en
schade auto's, tev. in- en
verkoop gebr. auto-onderd.
A. Körfer. _ 045-229045.
Te koop gevr. schade- en
oude sloopauto's. Tev. pn-
derd. Autosloperij K. KÖR-
FER, 045-227377, Indus-
triestr. 7, Hoensbroek.
Piccolo's in het Limburgs
Dagblad zijn groot in RE-
SULTAAT!Bel: 045-719966.

JERYIC6 RUBRIEK- _>

WATERPOMPEN m^voor diverse doeleinden
en toebehoren Ipï*»^!
HYDRAFLEX/NUTH
Kathagen 4, tel. 045-243131
Reparaties aan alle fabrikaten, snelle service
tegen concurrerende prijzen. _,

i.ei.i i -—.c—.—cc. ■ il 'ii i ■—^—^—^—^— *^

B^^^T^^^^^J GSM is nu al niet meer weg te denken in de wereld beschikken. Al vanaf f 7,-(excl. BTW) per maand.
van de internationale communicatie.
Om maximaal te profiteren van dit succesvolle net- Pakketten

£ f**_ i i Wmm\ werk, biedt het Business Center van PTT Telecom Voor uw gemak hebben wij 12 kant-en-klare GSM-
vijfhypermoderne GSM-toestellen. Plus drie uitge- en ATF-3-pakketten samengesteld (toestel, abonne-
kiende GSM-abonnementen voor lokaal, nationaal ment en servicecontract),
ofEuropees bellen. Al vanaf f 44,95 (excl. BTW) Vijfpakketten vindt u hieronder: op maat gesneden
per maand. Dankzij de optioneel afte sluitenservice- èn goedkoper dan wanneer u alles los zou kopen,
vormen, kunt u ingeval van reparatie zeer snel bij Kom dus snel langs in het Business Center van

f^^mmftl elk Business Center over vervangende apparatuur PTT Telecom!

_r Mm\ e_t Pocketline frMJPii \ Pocketline £| TM
m 4ÊÈ m^^ ,^*B*'^8*'^ Keivin. |A Tasman.

'fmmWw >*" "****"" _ÉÉf_l _f Een robuuste J" '^| || Gebruiksvriendelijk |_£9*W Wt zaktelefoon. II en representatief.
■ WLÊr _ëm mt et car^'t en Dooster I Geknipt voor FH"WMM B uit te breiden tot intensief gebruik in EÜIiSBeft _Ëae_^fü* Be_ een volwaardige en rond de auto. _E_jmmmk dmmmvSF WÊS^ÊmSmM
m—^ autotelefoon. «S WM

■ 1 Pocketline Darwin* i_r 235 Bram)-- B I — Compromisloos
JA lï* I I topmodel,

f e_^__^_i : L;£_^_ ■ '-■'■::-- ■■ ■__ '_H

i___- ' i- ,43_Hi_ ■ fli ci soa "e__k mV i l.öïfïf,- 0 A

? ■ *-aP m*k\ WBL^^mYmmi &lÉÊÈÊA
e_b II ImNHm Pocketline
Pr Hk Pocketline Edison.

SS~J£" \ \ R§li Vespucci.
BP^SSS "'\w\X\ W/Mm e a"erl'critste _lmil.il

mm\W^^ .-ü<"^_^'■'■'^SSJvvsS Wf/ililW Ergonomisch zaktelefoon op Bal

■É—^^S' ' _<!_«y-VV\w*o^§vssl wm/limllk verantwoord bellen de markt (198 gram). |Pj
Jl *' Jfl _PÜ^ "iï' ' wSX^SSSsSjJIHI //jtlllulffli in heel Nederland. Fraai design. wS"*8"'1

\Vv2V' llfllil 111l IVi 111l 11l^e^^^VV^Sfll mmffÊmËw *^ Pakketprijzen gelden alleenbij afname vaneen abonnementbij Service Provider PTT Telecom.

_» mT —H mw/j/"M\iff/Jt\!^\\\\^ lil II lil i 111lIIlil 11 11111 11 lil Business Center van PTT Telecom: Nuth, Handelstraat 8.
mW/o^^^ _fl m\EE '■''tnWftwSM^^^^\^\ lil tlïlllR»lllllllllllll 81,>3 Geopend maandag-vrijdag 08.00-18.00 uur. Voor meer informatie bel gratis 06-0403.

■^r _^fl H IÊX^-lt^i9fwrMW±Ü^\ik 111llllllltillH kPjIS Overige Business Centers van PTT Telecom: Amsterdam-Duivendrecht, Van der Madeweg 12. Amsterdam-Sloterdijk,La Guardiaweg 7. Arnhem,

m^tÊÊmHlHrHifßWWwfm^èüvW illllllHHïlllllIlllM Vlamoven 2c. Barendrecht, Donk 1. Breda,Takkebijsters 5. Den Bosch, Utopialaan 22. Eindhoven (Son), Ekfccrsrijt 5057. Goes, Livingstoneweg 11.

_F fßÊk^l/ïffll lÊmmmMÊWmX>\ 111l|| \Il 1V! Haarlem, Oudeweg 159. Hengelo, Amarilstraat 6-12. Hilversum, Arena 101a. Nijmegen, Takenhofplein 1. Rijswijk, Madame Curielaan 1.

_P ; ËmWlilii*uïiUmMmWMZmÈyk 1 11 1181 111lil 1 IIH Rotterdam-Noordwest, Vareseweg 33/35. Utrecht, Europalaan 97a. Zwolle, Schuttevaerkade 88. Service Centers: Groningen,Atoomweg ba. Leeuwarden,
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Lichamelijkheid
rj. j

0f 6rigens zat de vermaardheid,
S_eg maar gerust beruchtheid

van BB 'm niet eens zozeer in de
onverbloemd ontblote lichaams-
delen die in de duistere bios-
coopzaal werden geprojecteerd
(dat gebeurde overigens minder
vaak dan we ons herinneren),
maar het gebrek aan gene waar-
mee ze haar lichamelijkheid en
sexuele verlangens etaleerde.
Het ontbreken, zeg maar, van
een moraal. BB was volstrekt
immoreel volgens de normen
van de jaren '50, en dat was dan
ook meteen het vernieuwende
eraan. Dat maakte diepe indruk
op bioscoopgangers die nog uit-
sluitend in de bioscoop leerden
hoe de wereld in elkaar stak, die
het leven (en de andere sexe)
slechts via het witte doek leer-

den kennen, vele malen uitver-
groot, niet alleen figuurlijk, maar
ook letterlijk. Je kwam als jonge-
ling niet vol branie giechelend
uit een blootfilm met 88, nee je
sloop, diep onder de indruk,
zwijgend naar huis en lag in het
donker de halve nacht naar het
plafond te staren.

Brigitte Bardot was - als ver-
schijning, als actrice, als vrouw
- dan ook een wezen dat in het
leven van bijna elke Europeaan,
en later ook elders in de wereld,
binnenstapte en er niet meer uit
verdween. Natuurlijk, jevroeg je
bij elke nieuwe film weer af, hoe
bloot ze nu weer zou gaan. Maar

ze had, om de Britse acteur Mi-
chael Sarne te citeren die met
haar in 'A coeur joie' (1966)
speelde, 'niet alleen charisma,
want dat woord schiet tekort,
maar kracht. Wat een kracht
straalde ze uit, wat een persoon-
lijkheid, ze was écht heel bijzon-
der.'

Van Ditshuysen
trekt film uit
festival terug

heL Ditshuysen
l^if ,haar documen-
(jeJ^ 'Vergeten', over
L, ente bejaarden,

uit
Film

V^wval. Als reden
ti0 r deze stap
Iw 111* de cineaste
tf ' haar 'uit be-
g6^wbare bron'
(} feit dat de
jouden Kalveren-
sy 'Vergeten' ter-
g 6 e zou hebben
'ilrr? en omdat de
<le over een perio-
§6rr,Van ver Jaar 's
Oaakt. Vergelij-

king met films die in
een kortere periode
zijn vervaardigd zou
dan niet goed moge-
lijk zijn.

Van Ditshuysen zegt
dit een onacceptabe-
le redenatie te vin-
den omdat nergens
in de Utrechtse com-
petitie-reglementen
staat omschreven
hoe lang filmers ge-
acht worden over
het maken een film
te doen. Bovendien
is 'Vergeten' een lan-
ge versie van dezelf-
de documentaire

waarmee Van Dits-
huysen vorig jaar
een Kalf-nominatie
won. De lange versie
heeft ze gemaakt
mede op verzoek
van festival-pro-
grammeur Herman
de Wit die zeer onder
de indruk was van
de korte versie en
verklaard had zeer
geïnteresseerd te
zijn in een langere
versie die dan tot de
competitie zou wor-
den toegelaten.

Juryvoorzitter Cees
Spaan ontkent dat
de film 'Vergeten' bij
het beoordelen ter-
zijde is gelegd en
noemt de reden
waarom het zou zijn
gebeurd 'helemaal
grote onzin. Verder
wenst hij niet te rea-
geren op anonieme
bronnen.

Viva Maria
Dat ontdekte ook de Amerikaan-
se filmwereld waar ze te gast was
om Louis Malles hilarische,
spannende 'Viva Maria' te pro-
moten. De grote ontdekking was
dat ze niet zomaar een Franse
Marilyn Monroe bleek te zijn,
maar een echte persoonlijkheid,

sterk, warm, ongekunsteld en
humoristisch. De vraag 'Wat
heeft dat kind in 's hemelsnaam,
wat ik niet heb,' die Brigitte Bar-
dot in de gedateerde, maar on-
deugende film 'En Effeuillant la
Marguérite' uit 1956 van Mare
Allegret zichzelf stelt - en die
menige vrouw in die dagen zich
stelde bij het zien van al die
mannen die bij de aanblik van
BB op hol sloegen, is daarmee
beantwoord.
Dat bijna niemand de striptease-
komedie 'En Effeuillant...' kent,
heeft te maken met de komst
kort daarop van een andere film,
de zesde 88-film in 1956, die al
haar voorgaande films (ja, zelfs
de films zonder BB) deed verge-
ten: 'Et Dieu créa la femme' van
Roger Vadim die met haar ge-
trouwd was, maar al vanaf haar
vijftiende jaar met haar vrijde,
Vadim bracht in 'Et Dieu...' zijn
echtgenote commercieel voor-
beeldig aan de man, compleet
met een van de film 'Niagara'
met Marilyn Monroe afgekeken
billboard waarop BB in een
knalrode MM-jurk ligt uitge-
strekt, terwijl de zee erachter
haar dreigt te overspoelen. De
film sloeg, ondanks de door de
censuur gehanteerde schaar, in
als een bom. Niet eens door al
dat bloot (zo bloot en zo verblin-
dend mooi is BB ook weer niet
geweest), maar door het volledig
ontbreken van een moraal en
omdat hier een vrouw werd
neergezet die liet zien zin in sex
te hebben, in mannen en ze zelf
verslond in plaats van af te
wachten tot die kerels het initia-
tief namen.

Oude vrouw
Over haar uiterlijk maakte BB
zich aanvankelijk geen zorgen,
tot ze, gepokt en gemazeld door
het leven, enkele zelfmoordpo-
gingen, kapotte liefdes en een
mislukt moederschap, in 1973
van jong, stralend sexbommetje
ineens een oude vrouw was ge-
worden. Dat deed haar besluiten
met filmen op te houden en zich
de rest van haar leven te veront-
schuldigen voor haar fysieke
veranderingen, het verval.

Tijdens de genoemde persconfe-
rentie rond 'Viva Maria' werd de
vraag gesteld wat BB zou gaan
doen als ze niet meer jong was.
Het antwoord van BB's perschef
luidde: 'De wetenschap zal wel
iets uitvinden voor ze 60 is.
Dat is echter niet gebeurd. Bri-
gitte Bardot is nu zestig en dat is
haar aan te zien. Maar in haar
films blijft ze eeuwig jong en vi-
taal. En legt ze in elke herverto-
ning van haar oude, grappige,
soms lachwekkende, maar ook
verrassende films haarscherp dé
wortels bloot van onze jaren '50
en '60-moraal.

Commotie Wereldomroep na
uitlekken lijst ontslagen

Van onze rtv-redactie

HILVERSUM - Bij Radio Ne-
derland Wereldomroep heerst
grote commotie over een uitge-
lekte brief waarin de namen
staan van 52 mensen die worden
ontslagen. De medewerkers, die
hun baan verliezen in verband
met de reorganisatie, zouden pas
komende week officieel door de
directie over hun toekomst wor-
den ingelicht.

Wie de vertrouwelijke lijst met
namen heeft verspreid, is vol-
strekt onduidelijk. Boze tongen
beweren dat CNV-bestuurder
Steffe Bak de lijst met namen

met opzet bij het kopieerappa-
raat heeft laten slingeren. Zelf
ontkent hij dat in alle toonaar-
den. In een brief aan de Wereld-
omroep stelt Steffe Bak met
nadruk niets te maken te hebben
met het uitlekken van de lijst. De
brief hangt inmiddels op alle
prikborden. „Ik vind het zeer
wonderlijk dat iemand zoiets
verspreidt. Het moet zeker
iemand geweest zijn die zéér,
zéér dicht bij de bron heeft geze-
ten," aldus Bak. De CNV-
bestuurder voert als verdediging
aan, dat hij al twee weken in het
bezit was van de omstreden lijst
van namen. Bak meent dat door
het uitlekken van de brief 'een
uiterst onaangename situatie is
ontstaan' bij de Wereldomroep.
De beschuldigende vinger gaat

naar het CNV, omdat er een
bijeenkomst was in het Wereld-
omroep-gebouw met de bonden.

Volgens vice-voorzitter van de
ondernemingsraad Arme van
den Berg zyn gisteren door de
onrust die is gezaaid, veel men-
sen niet op hun werk versche-
nen. „Ik kan dat niet bewijzen,
maar ik heb de indruk," aldus
Van den Berg.

Wereldomroep-directeur Bou-
wens verklaarde vanmorgen in
een reactie de situatie 'verschrik-
kelijk' te vinden. „De onderste
steen moet boven komen. Want
zo iemand is toch niet meer te
handhaven binnen een bedrijf?"

show

Televisie eert voormalige filmactrice met reeks films
Brigitte Bardot zestig

DOOR ERIC BOS

J^Rijs - Brigitte Bardot
ordt woensdag zestig jaar.- ,°g niet zo heel lang gele-

\eri zouden de bioscopen
at meteen hebben aange-grepen om een retrospectief

jfjj!1* haar films te vertonen.
j^aar dat is voorbij. Zelfs de
'Irnhuizen doen niet allang

>?eer mee. Nee, Brigitte
«ardot - 88, zoals ze inter-nationaal bekend stond - is
,°g slechts onderwerp voor

' e televisie. In verband met
verjaardag van

(^ besteedt die dan ook
jTiieuw aandacht aan deze
farise voormalige filmao
.lce. Zo vertoont het twee-
jfDuitse tv-net ZDF straks

Romende nacht) om 00.45
Z* T het uit 1963 daterende
'mdrama 'Le mépris' van,eanLuc Godard. Woens-dagavond brengt BBC 1

J«s twee films van BB:
God created Bardot
uur) en de uit 1965gerende filmkomedie Vi-

J'Maria! van Louis Malle
jw-45 uur). Al eerder bracht■fL4 afgelopen zaterdag-
middag de filmkomedie
.He ravissante idiote van

Molinaro uit 1964.
w
tv Xe jonge filmganger weetg Wie 's werelds beroemdstet^ice van de jaren '50, '60 en
$J*!n '70 was. Een actrice diejp-^s haar veertigste niet meer
vf eert en als een vroeg-oude
f?, üw het dierenleed in de we-
tii6 te njf is gegaan? Dat van dat
't renleed zat er al vroeg in. In
'Un hijouteries du claire de la
vjj e' van Roger Vadim uit 1958
s.egt BrigitteBardot haar tegen-

*-ler Stephen Boyl aan als deze
tjil speenvarken wil slachten.tpj; is de heftigste scène in dat

r'sten contra Spaanse over-
ig'^drama, en cruciaal in ver-
<W^ met een moordscène eer-
fl/ lr» de film. BB scheurt tij-
v 0 s dat gevecht haar jurk en
1{0 ' het eerst in haar filmografie
blo en haar weelderige borsten
ijC)?t te liggen, waarna Boyd
ggil over haar heenbuigt. Overi-c^ werden die borsten er in-
V^ld uitgeknipt door de cen-r- En dat was maar goed ook,
r,0 rs had niemand in die tijd
va^ °°g gehad voor de afloop
ge j? de film en waar waar hij ei-

niÜk over ging.

■ Ster in 'Une Ravissante Idiote. " Met Jeanne Moreau (rechts) en George Hamilton
in 'Viva Maria.

" Brigitte Bardot: filmster die sinds haar veertigste niet meer acteert en als een vroeg-
oude vrouw het dierenleed in de wereld te lijf gaat. Foto: GPD

" In 1956 in 'En Effeuillant la Marguarite'.
Foto's: KIPPA

Jazz Night met
Dutch Swing
College Band

HEERLEN - The bekende
Dutch Swing College Band is za-
terdag één van de topattracties
tijdens de Jazz Night, die vanaf
21.00 uur opnieuw in de zalen
van Tulip Inn en Café Max aan
het Wilhelminaplein in Heerlen
wordt gehouden. Op dit festijn,
dat voor de derde maal plaats-
vindt, treden behalve The Dutch
Swing College Band óók op The
Swing Cats, The Bloody Limit
Jazz Band en De Erwtjes Ouwe
Leemband. Kaarten kosten twin-
tig gulden en zijn in Heerlen ver-
krijgbaar bij Tulip Inn, Wilhel-
minaplein 17 en in Maastricht bij
Max Mode, Stationstraat 43.

Nieuwe prijs
voor radio- en
tv-journalistiek
HILVERSUM - Een
groep Hilversumse pro-
grammamakers heeft met
steun van de Media-acade-
mie en de Journalisten-
vakbond NVJ een nieuwe
prijs in het leven geroepen
voor informatieve radio-
en tv-programma's. De
Bronzen Luis is de naam
van de prijs die met in-
gang van het seizoen
1994/95 in de wacht ge-
sleept kan worden.

Met het instellen van de
prijs hopen de initiatiefne-
mers dekwaliteit van jour-
nalistieke programma's te
verbeteren. De juryvan De
Bronzen Luis bestaat uit
Ageeth Scherphuis, Sietse
van der Hoek, Ruud Hen-
driks, Jan Willem Bertens,
Arie Oostlander en Willem
Breedveld. De wordt op 15
juni volgend jaar voor het
eerst uitgereikt.

De winnaar ontvangt een
kunstwerk, geld en facili-
teiten om zijn of haar
'droomprogramma' te ma-
ken.

Marceline Schopman
presentatrice van

Gezond & Wel
HILVERSUM - Marceline Schopman is vanaf zondag bij RTL4te
zien als presentatrice van het gezondheidsmagazine Gezond & Wel.
Ze presenteert dertien afleveringen van het programma dat elke zon-
dagmiddag om 16.55 uur wordt uitgezonden.

Marceline Schopman (29) komt van de Tros waar zij vorige seizoen
te zien was als presentatrice van de kwis Dat zeg ik niet. Eerder pre-
senteerde ze bij de Tros Dingbats. Schopman begon haar omroepcar-
rière in 1989 als omroepster bij de Vara.

# Marceline Schopman

Interview met
Corry Brokken

bij Dartel
Van onze rtv-redactie

HEERLEN - Het Avro-radio-
programma Dartell op Dinsdag
heeft vanmiddag tussen 16.00 en
17.00 uur op Radio 2 een exclu-
sief interview met de voormalige
zangeres Corry Brokken, van
wie een dubbel-cd met oud ma-
teriaal is verschenen.

Brokken besloot op 42-jarige
leeftijd haar zangcarrière te be-
ëindigen en rechten te gaan stu-
deren. Zij werd advocaat en later
rechter te 's-Hertogenbosch.
Voor camera of microfoon ver-
scheen zij niet meer.

Na lang aandringen van de kant
van haar vroegere platenmaat-
schappij stelde Corry Brokken
samen met haar dochter een

dubbel-cd samen met daarop
oud werk. Ook stemde zij toe in
een groot radio-gesprek, waar-
voor zij de onlangs gepensio-
neerde Gerrit den Braber uit-
koos.

# Corry Meyerink-Brokken: de zangeres, die voor ons land
in 1957 optrad tijdens het Eurovisie Songfestival. In 1988
werd ze geïnstalleerdtot rechter in Den Bosch. Foto: ANP

(ADVERTENTIE)
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De nieuwe Astra '95 staat nu al bij de Opel dealer.

7V T Doe even uw ogen dicht. Vergeet de dflNou, nou.
\ van de dag en droom weg over de ideale auto.'

Full-Size Airbag, gordelspanners, k^^m^^^i^l
" yV T * T TT T " * van et complete interieur, de smaakvolle W

injo-display, stuurbekrachtiging.. . ____«__"i-__g

jf fl :-:— Êmm _ |_k -ï.

4^^ ff |/L Standaard op elkeAstra: de Opel Full-SizeAirbag.

/ 1 Ê _gfl ||| JH jKm Neem plaats achter het stuur en ervaar hoe hij f

k ïilMlMÉÉllilM___B: ■■ JB^M^^MBÉIMIBB^11111111^ klinkt, voelt... mooi hè? Maar waarom weg'

_tt__- fli _■_. _S_E *' _Slf'lïW<L>s fIJïP» 1 Mi3Ke_WM e» 1 1
niiiiiiei) k *m.-^ t» ■ * —■ BV _—_«__^_^_^_* __ ___.

I'M__l jfw" _■_ Wr ■ r

■ e W e^i^^^^^^Bßel __«_ö V_ftll'_ te___K^el mW exclusiefkosten rijklaar maken. Prijs- en specificatiewijzigingen voorheb'

mmmmmÊmm^^^^^^^^^^Ê^^t

ledere Astra is standaardvoorzien van 0.a.: " OpelFull-Size Airbag (besluurderszijde) " Opel-veiligheidspakket " stuurbekrachtiging" 6-speakersysteemen antenne " luchtrecirculatiesysteem metmicrofilms " injo-display(lijd, datum en buitentemperatuur) " in delen neerrlapbareachterbankleuning " gasgevuldeschokdempers " vanbinnen -, * A
uit verstelbare buitenspiegels (links asferisch). De afgebeelde Astra GSi beschikt daarnaast over: " 2.0i-16V-motor(150 DIN-pk/llOkW) " close-ratio s</ersnellingsbak "ABS" lichtmetalen "s'/z )x 15"oelgen metbrede "195/55 Rl5"-banden " buitenspiegelsen bumpfs metgeïntegreerde mistlampen vóór inkleur " schijfremmen voor 1" J\_J /Ê I J
en achter " sportiefafgestemd onderstel " centrale deurvergrendeling met "safe-bek" " elektrische ramen vóór " getint glas " sportstoelen " toerenteller " sportieve "Wave"-bekleding "in hoogteverstelbare bestuurdersstoel " leren stuur. De afgebeelde Astra GSi 5-deurs 2.01-161, vanaff 44.950,-. OpelAstra 3-deurs 1.4i, vanaf: J _-^ " -*■—* I

! ; '. ! ' I

Een aanrijding, eenval bij het sporten... jehoofd maakt een heftige slingerbeweging. Na enige tijd krijg jehoofd-en nekpijn, _^ fnlßfl _^fl "duizelingen, concentratieverlies. Jegaat niet meer uit, op hetwerk vlot't niet meer. "Datgezeur. .."wordt er over jegezegd. J__^^^L—-=^ -.to^ffiPfipß^- '"-^yMPlß*^ _ 1 111 STEUN HET ONDERZOEK NAAR TROMBO*
efl^e^fl^l*^e^^F^i^e^^_i_^^eV^_^_^ele__i^^^eT_^_l^e_i^^e^_l_^^^_^^e^_l^_^e^e^^_l I ' %~~^ \fflS_TS L^fa^|^|^Mfl Trombose bloedStolS6

I_ _ï Mll J^f \^^A m* W*m\ m\ _ wmm V è_V "■ "ï t_ —T-^T ■_ *Jf_^H I " "^ I W ■fl ■ HVLI —I e bloedvaten kunnen

-'^» ... '<«J|Pj? . L__L_^ -__
Gevolg: beroertes en infarcten. E' i

Cy<f*S)_jö§l*^i * nog steeds geen écht medicijn te9*Het zou wel eens een WHIPLASH kunnen zijn. Jaarlijkszijn er zon 30.000 niet-geregistreerde slachtoffers. -*nwr^< _k wl ■"■ ■! I ■■ il «n■ " fl I i \ I trombose. Dat moet er wel snel kom8

Nederlandse Stichting Whiplash Patiënten N^'il0?-bus 1443, |A^4_U___ll triimbosestichtinjr 36008K Maarssen nederla_3Beschermheer Mr. Pieter van Vollenhoven , 1 "H

; t I— \ensneL^m~--t 8e1045-719966 Piccolo's voor méérfesuHaat 8e1045-719966\
"^———._____.

Pers.Kont. Klubs
Dringend MEISJE gevr.
Hoge verdiensten en garan-
tieicon. 045-311135 of zat.
en zon. 045-317607

06-lijnen
100% Wild Live Sex

06-9891
Geen wachttijd! 1 gpm.

Direct contact
met DAMES uit heel

Nederland. GEHEEL PRIVÉ
thuis doorgeschakeld.

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

Adressen
Dames geven hun adressen

en telefoonnummer.
06-96.85

24 u/p.d. 100 cpm

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

06-9618
(1,- p.m.) Opeens deed hij
m'n rokje omhoog en m'n
broekje n. beneden. Maar

meneer toch, wat doe u nu?
06-340.340.30

Live direct apart
ook voor adressen en tel.nrs!

06-340.350.80 (50 cphm).

Sex via je
Postcode!

Toets de cijfers van jf
Postcode in en ontdek d>
Sex/Adressen in jou\
direkte leef/woon omgeving!

06-95.46
1 gpm (alle Ned. Postcodes)

Erotifoon
06-320.320.12 (’ 1,-p.m.)

En niemand weet dat je naar
mij luistert....!

Gratis telefoon-
sex voor
vrouwen

06-4366 of
4622

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

Sex plezier voor 2 06-9894
Live sex 06-320.325.00
Regiosex 06-320.325.92
(1,- p.m.) Geef die stoute
meid v. mij maar een flink
pak op dr b10te.... zei ze

tegen haar vriend, nou die
kon zich niet meer inhouden
06-340.340.55

(1,-p.m.) Kom maar m. 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

Privé 9778vrouwen
dag & nacht
open 06-9778 1 g.p.m.

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

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

06-9605
Thuiskontakt

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

Anonieme
Sexadresjes van vrouwen.

Bel 06-9737 (75 cpm).
Praat nu zelf de heetste

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

06-9664.
Telefoonsex

Hete vrouwen bellen gratis! '06-320.330.87 (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
Erv. vrouwen

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

Homo Jongens
Hoor ze TEKEER gaan

06-320.330.88 (75 cpm).

Hete vrouwen
willen met jouw 'n sexgespr.

(75 cpm) 06-320.322.33
Hete vrouwen zoeken

anoniem-
sexkontakt

Bel nu: 06-9511 (75 cpm)
Gratis sex

vrouwen: 06-4300, heren- bel 06-320.33091 (75 cpm).

Gratis
Sexkontakt

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

j *Homo-kontakt*
Direct apart met een hete

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

Limburg. 06-350.23.047 (100 cpm).

Anonieme
Sexafspraakjes in Limburg
06-320.330.79 (75 Cpm).

Heerlijk Discr.
direct apart met hete

vrouwen uit Limburg!!
06-320.322.11 (75 cpm).
Kaviaar en dr Gouden

Drank. Extreem SM 24pd.
live Igpm

06-320.329.20
Anonieme

sexdating. Sexkontakt met
eenzame vrouwen. 06-9706

(100 cpm).

Discreet
Sexkontakt metrijpe meiden!

06-320.330.42 (75 cpm)

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

SM-kontakt
Voor strenge afspraken!

06-320.325.80 (100 cpm)

Rijpe vrouwen
zoeken onervaren jongens

06-9504 (75 cpm)

Rijpe vrouwen zoeken
jongensvoor een slippertje.

06-9760
75 cpm. AKTIEÜ!

Rijpe vrouwen willen
sexkontakt

(niet commercieel) 75 cpm.
06-9890

Zoek je RIJPE vrouwen voor
sexkontakt? (Niet commer-

cieel) bel: 1 gpm
06-350.266.53.

Zij stapt in zijn auto. Zijn
hand kruipt onder haar rokje.
Op een stille landweg laat ze
zijn versnellingspook

trillen...
1 gpm 06-340.340.15

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

SM voor 2
snelle sm-kontaktenü!

06-320.329.99 (75 cpm).
Zin in 'n WIP? Bel de gewilli-

ge dames direkt 75 cpm.
06-98.77.

HOMOKONTAKTEN
Zoek je 'n lekkere

hete jongen?
Gaydating
06-95.18 (75 cpm). .
SM-KONTAKTEN

Direkt apart met meester of
dienaar. Bel nu 75 cpm

06-95.37.
Let op! BLIND DATE via de
telefoon. Direkt apart, leuke

meiden. 75 cpm. Bel:
06-95.95.

VOLRIJPE vrouwen zoeken
anoniem en niet-commer-
cieel sexkontakt. 75 cpm.

06-9656.
NIEUW! Sexdoorschakellijn:

Vrouwen willen DIREKT
SEX. Bel nu 75 cpm

06-9.750
Kontakten Klubs

Charme, Elegantie & Nivo
Bij CHARNEL een vanzelfsprekendheid!'

* escortdames v. heren/dames * escortheren v. dames/
heren * striptease m/v ' buikdanseres " dinner-date's

Tel. 04750-40707. Geopend vanaf 17.00 uur.

Dit is niet beroepsmatig maar pure vurigheid. Ik Armelies,
ben off. van beroep schoonheidsspec. en een tikkeltje ver-
legen kom ik heel veel tekort op sexueel gebied, maar heb
heel veel behoefte aan sex. Daarom vermoed ik zelf dat ik
nimfomane ben. Wie helpt mij dit te ontdekken voor een
zacht lief prijsje, geef ik mij 200% vol liefde....??

Nieuw in Limburg
van 11.00 tot 02.00 uur. Oude Kerkstr. 31, Heerlen.

CLUB LEVANT
Met nieuwe meisjes om discreet te relaxen, Frans, z., lesb.,
trio, Grieks, spec. erot. massage. Dond. triodag open van
ma.-vr. 14.00-02.00uur. Maastrichterstr. 156, Brunssum.

Tel. 045-275199.

Sex, bel 04499-5500/045-228481
Wilt u iets beleven, dan bij

Romantica
©045-419742

van 11.00-23.00 uur.

G.G.D.
Geslachtsziek-
tenbestrijding

24 uurs infolijn
Tel. 045-740136

Buro Mieke
Discr. Bern. 046-748768

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

of bezoek CLUB EDEN
Holzstr. 103, Kerkrade.

Jasmin Privé
045-427325, ma-vr. 14-22u.
Ook escort, alle creditcards.

Twilight escort
g 045-275618.Kvk 49356

Club La Bellle
Leuke meisjes verwachten u.
Met Yvon Moni Karin, Biggi,
Meggi, Regina, Anita. Elke
dag geop. van 22.00-05.00.
Alle creditcards geacc. Gra-
verstr.l3 Kerkrade-W. 045-

-416143. Meisjes gevr.

Privéclub
goeden discreet

Meisjes gevraagd
04498-55655.

’ 50,- all-in
Gratis film en koffie

geop. v. 9-23 u. 045-423608.

Club Olifant
Nieuwe meisjes: Brigitte,

Chantal, Cynthia, Jacqueli-
ne, Miriam, Steffanie en Su-

zie. Ook S.M. Tel. 046-
-756335, vrije entree.

Surprise escort
ook SM. 045-275900.

Privé llona
SPECIALE PRIJZEN.

Meisje welkom.g 045-708903.
Nieuw jong meisje, totale

Ontsp.Massage
045-353489

Nicky 90,. Shirley
en nog vele andere

mooie
meisjes in

Rendevous
045-750336.

Gratis sex
niet commerciële

sexadressen en nummers
van vrouwen.
g 046-752333.

Frans Speciaal
Privé 9-16 uur 045-714707.

Sexy dame
ontv. thuis, g 043-473309

Privé nieuw
Jacqueline van 16-22 uur.

045-714707

bij Angelique
eromassage en privé.

Tel. 045-311135.

Privé Candy
Goed en discreet. Meisjes

gevraagd. 045-212616.

Lady S j
is er weer, nieuw dis<^

adres en studio.
Tel. 043-620015y

Buro Sittard
discrete bemiddeld

g 046-523203 J
Mannen
gezocht!!'

vrouwen zoeken n#
commerciële se*
g 046-752333^

Peggy Privl
Escort ma.-vr. 11-22.3ÖJ
Wo tot 19 uur. 046-37*3
Nieuw: 18 en 22 jr. o"<

Grieks mogelijk^/

" Villa Paradis)
onze bar is bezet f^

7 dames met stijl
g 00-32-89.65926^

UULIA!
Privé, SM en adress^Meisje gevr. g 045-jg/

Bianca a
vanaf 10 uur, 045-72^

" Marilyn Esc<>\
045-426331. Ma tot vil
05 uur, zat. en zond- Ka

uur. Alle creditcardsjü^
Als Sandra
van Kneed-
wordt u vanzelf h^Ê

045-270358-^
Voor Piccolo's

zie verder pagina>



Nederland 2
Veronica
07.00 Journaal.
07.07 Ko de boswachter. Magazine.
07.30 Journaal.
07.33 Topscore met Ted de Braak.
08.00 Journaal.
08.07 Tros Telearchief. 1969.
08.31 Journaal.
08.34 (TT) Lingo. Herh.
09.00 Journaal.
09.07 Kook tv. Culinair programma.
09.25 (TT) Prima Donna. Herh.
10.15 Klassieke mechanica I. Afl. 11.
10.45 Antiek. Afl. 7.
11.15 Topscore met Ted de Braak.
11.40 Woordroof. Spel. Herh.
12.07 Taxi. Herh.
13.00 Journaal.
13.07 Sterrenslag. Herh.
13.57 TV-nomaden. Herh.
14.27 Buren. Herh.
14.52 Zuiver omdat het moet. Repor-

tage over vier nierpatiënten. Herh.
15.42 Rikkie de raaf. Tekenfilmserie.
15.55 Uitz. politieke partijen: GPV.
16.00 (TT) Journaal.
16.10 S.O.S. ter plekke. Documentai-
reserie over werk van reddingsteams
over de hele wereld.

16.30 JudgeRoy Bean. Amerikaanse
westernserie over een legendarische
Texaanse rechter. Afl. 8.

16.55 Voetballen: Honved Boeda-
pest-FC Twente. Rechtstreeks ver-
slag.

18.50 De Staatsloterij Show op loka-
tie.

19.00 Onderweg naar morgen. Ne-
derlandse soapserie.

19.35 All you need is love.
Gevarieerd datingprogramma.

20.40 Voetballen: PSV - Bayer Le-
verkusen. Rechtstreeks verslag. In
rust voorbeschouwing: AEK Athene
en Ajax.

22.40 (TT) Veronica goes Carib-
bean. Vandaag: Adam Curry en Je-
roen van Inkel op Jamaica.

23.10 De ongelofelijke hypnose
show. Showprogramma.

23.40 Red shoe diaries. Erotische se-
rie. Afl.: Het plankier der schoonheid.

00.15 Journaal.
00.20-00.25 Nieuws voor doven.

Duitstand 1
jl!5 landerjournal.
■Jij Morgenmagazin Sport.
i'ï" Morgenmagazin. Óntbijttv.
£ Iieute-
'l* Dallas. Amer. serie. Herh.JJ* Tele-Gym. Ochtendgymnastiek.
ÏE heute-
k* Afrika: Die Zukunft ist
J:^arz. Reportage. Herh.
|J* ZDF-info Gesundheit. Tips.
u* heute. Met beursberichten.
£* Geld oder Liebe. Spel. Herh.
J?» Presseschau.
(.0 ZDF-Mittagsmagazin. Heute.
jj* Wirtschafts-Telegramm.
.° Tagesschau.
;» Schimpt - 19 7 17. Talkshow.
Jo Die Oase. Kinderserie. Afl. 3.
y Tagesschau.
P Metro-das schnelle Magazin.
Pjshow.0 Hey Dad! Austr. comedyserie.y Tagesschau.
t? P'iege. Talkshow.(5 ARD Sport Extra - Voetbal.
vchtstreeks verslag van de 1e ron-
' Om de UEFA Beker: Eintracht
Mfurt - SCT Olimpija Ljubljana.
j?' in de rust om ca. 17.45 Tages-
''au-Telegramm. Volgende aan-
.^stijden onder voorbehoud i.v.m.
Qelijke verlenging.| ° ARD Sport Extra - Voetbal.fcWQ.>5 Schloss Hohenstein - Irrwege

Glück. Duitse serie. Afl.: Die?Scheidung.
Ju (TT) Tagesschau.
.* Sketchup. Sketches. Herh.I° ARD Sport Extra - Voetbal.

verslag PSV EindhovenaVer 04 Leverkusen, 1e ronde om
t(^EPA Beker, vanuit Eindhoven.
Cm de rust om ca. 21.30 Tages-

Volgende aan-
l|!j9stijden onder voorbehoud i.v.m.
ijselijke verlenging.
,u Tagesthemen.

Parteien zur Bundestagswahl.
Boulevard Bio. Talkshow.
In the heat of the night. Amer.

B^eserie. Afl.: Missbraucht.
Tagesschau.

j* New Vork, New Vork. Ameri-
ï^se speelfilm uit 1977.
V°-03.25 Z.E.N. Herbstbilder aus
*nkreich. Afl.: Der Sec.

Duitsland 2
05.15 Gezamenlijk programma

ARD/ZDF. Zie Duitsland 1.
13.00 ZDF Sport extra. Met Tennis:

WTA-toernooi van Leipzig.
Met om ca. 16.00 heute.

17.00 heute en sport.
17.15 landerjournal.

Aansl.: heute-Schlagzeilen.
17.50 en 18.00 Ohne Schein lauft

nichts. 12-delige Duitse serie. Afl.:
Das Sorgenkind. Aansl.: Parteien zur
Wahl. Aansl.: Guten Abend.

19.00 heute.
19.20 Weerbericht.
19.25 Hagedorns Tochter. Duitse se-

rie. Afl.: Dr. Helke Hagendorn.
Een jaar na haar vertrek heeft Helke
haar diploma aan de Harvard-univer-
siteit in Boston gehaald. Ze verheugt
zich al op haar terugkeer in de firma,
maar bij aankomst in Hamburg ont-
dekt ze dat niet iedereen even blij is
haar weer te zien. Zo is tante Ria
stinkjaloers wanneer Paul de zaak
overdraagt aan zijn dochter.

20.15 Voll erwischt. Vandaag: Willy
Bogner, Siegfried Rauch, Karl Lieffen
en Sonja Kirchberger. Aansl.: Par-
teien zur Wahl.

21.00 Frontal. Magazine.
21.45 heute-joumal.

Aansl.: Parteien zur Wahl.
22.20 Der Weg züruck. Documentaire

over Marion, een punkmeisje dat na
een jarenlange drugsverslaving pro-
beert terug te keren in de gewone
maatschappij. Uit de serie 'Kontext'.

22.50 Wahl '94 - Nachtduell. Serie
verkiezingsdebatten tussen twee poli-
tici in aanloop naar de Bondsdagver-
kiezingen van 16 oktober a.s. Thema:
Die Angst geht urn - Die innere Si-
cherheit.

23.20 Das kleine Femsehspiel:
Hotel Interim. Duitse tv-film uit 1994.
Detective Phil moet de geheimzinni-
ge zelfmoorden in hotel Interim on-
derzoeken. Veel hulp van het perso-
neel krijgt hij niet, en ook de gasten
schijnen van niets te weten. Afl. uit de'
serie 'Sehnsucht nach mehr'.

00.40 heute.
00.45-02.25 Die Verachtung (La mé-

pris). Frans-Italiaanse speelfilm uit
1963 van Jean-Luc Godard. Met: Bri-
gitte Bardot, Michel Piccoli e.a. Met
Duitse ondertiteling.

TV FILMS VIDEO
BBC 1
v<o uur - Letter from an Un->n Woman- (1948 -USA).

voor walsliefhebbers.

!.eense vrouw wordt verliefd
pianist, die daar niet van ge-
„d is. Joan Fontaine geeftfop.

r9ie: Max huls.

" Hoewel ze elkaar niet kunnen missen, loopt het huwelijkvan zangeres Francine (Liza
Minnelli) en jazzsaxofonist Jimmy (Robert de Niro) niet op rolletjes en strand uiteinde-
lijk. Scène uit de Amerikaanse muziekfilm 'New Vork, New York'. (Duitsland 1 - 01.05
uur).

RTL5
hi^O uur - Leader of the BandïnB7 - USA).
L '6rkomedie over bandleiderL 2'jn baantje moet verdedi-£| als jonge muzikanten zichtv slechte zijde laten zien.
Lve Landesberg geregisseerd
f r Nessa Hyams.
Duitsland 3 West
tj^O uur - La grande illusion -

Renoir verfilmde oorlogs-
l dingen in drama over Duit-
Ij*'l Franse soldaat, die elkaar
tj tegenkomen.
J 1von Stroheim en Jean

'n geven er inhoud aan.

Duitsland 2
00.45 uur - Le mépris - (1963 -
F/l).

Regisseur Godard overtuigt in
verhaal over scenarioschrijver
(Michel Piccoli) die worstelt met

Hollywood en zijn vrouw (Brigit-
te Bardot).
Ook met Fritz Lang en Jack Pa-
lance.

Nederland 3
Vara/RVU
08.53-09.00 en 12.00-12.07 Nieuws

voor doven en slechthorenden.
17.10 Het landje van ome Kick.
Documentaire over twee jongens die
opgroeiden in de Amsterdamse Kin-
kerbuurt. Herh.

17.40 en 18.00 Comedy op 3: Een
schone heks (Bewitched).
Amerikaanse comedyserie. Afl.: Sa-
mantha's Da Vinci dilemma.
Tante Clara vindt dat Samantha een
professionele huisschilder nodig
heeft en tovert Leonardo Da Vinci te-
voorschijn.

18.10 De Fabeltjeskrant. Poppense-
rie. Afl.: Een dier zn innerlijk.

18.15 Sesamstraat. Kleuterprogram.
18.30 (TT) Jeugdjournaal.
18.40 (TT) Klokhuis. Informatief

kinderprogramma. Afl.: Apen.
19.00 (TT) Lingo. Spelprogramma.
19.30 Bijna 30. Afl. 4: René.
20.00 Kids in the hall. Canadese

sketchcomedy.
20.30 Mooi meegenomen.

9-delige serie met verhalen naar aan-
leiding van een meegenomen voor-
werp uit het buitenland. Afl. 4.

20.40 20 punt 40. Serie
over (niet) uitgekomen verwachtin-
gen.
Afl. 3: De sociaal advocaten.

20.50 Don Justo en zijn kathedraal.
Documentaire over de Spaanse land-
arbeider Don Justo die in zijn eentje
al 30 jaar in Mejorado del Campo aan
een kathedraal bouwt.

21.24 Een galerij. Serie.
Afl. 4: Ilse verandert de geschiedenis

21.55 Trekking dagelijkse lotto.
22.00 (TT) Journaal.
22.15 (TT) Sportjournaal. Terugblik

op Honved-FC Twente, PSV-Bayer
Leverkusen en voorbeschouwing
AEK Athene-Ajax.

22.30 (TT) Nova. Actualiteitenpro-
gramma. Aansl.: Den Haag Vandaag.
Parlementaire rubriek.

23.15-00.05 Developing stories 11.
Serie over producenten en regisseurs
uit de Derde Wereld en hun werk.
Afl. 4: Palestina: The tale of the three
lost jewels.

Duitsland 3 West.
08.15 Tele-Gym. 08.30 Cursus wiskun-
de. 09.00 B. trifft. Talkshow. 10.00
Schooltelevisie. 12.00 Bonn am Rohr.
12.45 Fakt. 13.30 Woonmagazine.
14.00 WDR aktuell. 14.05 Hit-Clip.
14.30 Gewalt sei fern der Dinge. Docu-
mentaireserie. Afl. 1. 15.00 WDR ak-
tuell. 15.05 FensterPlatz. 16.00 Satz-
ball. 16.30 Cursus wiskunde. 17.00
Hallo Spencer. 17.30 Abenteuer Über-
leben. Natuurfilmserie. 18.00 NRW.
18.05 KvK. 18.30 Vermisst. 18.45 Ak-
tuelle Stunde. 19.25' Fensterprogram-
ma der Landesstudios. 19.45 Arena.
21.00 WDR aktuell. 21.15 Reporter.
Reportages. 21.45 Menschen hautnah.
Afl.: Torn Koenigs. 22.30 Die Rheinlust.
Documentaire. 23.00 ■ La grande illu-
sion. Franse speelfilm uit 1937. 00.50
Tagesthemen. 01.20-08.15 Nachtpro-
grammering. Met: Aktuelle Stunde.

RTL4
06.30 Hei elei kuck elei.
07.00 Nieuws & krantenoverzicht.
07.07 Ontbijtkids: Seabert.
07.30 Nieuws & krantenoverzicht.
07.37 Ontbijtkids: de Smurfen.
08.00 Nieuws & krantenoverzicht.
08.08 The bold & the beautiful. Herh.
08.30 Nieuws.
08.35 Santa Barbara. Deel 1. Herh.
09.00 Nieuws & krantenoverzicht.
09.10 Santa Barbara. Deel 2. Herh.
09.30 Goede tijden slechte tijden.

Nederlandse soap. Herh.
10.00 Koffietijd. Magazine.
11.00 Showtime shop.
11.05 As the world turns. Soap.
11.50 Lunchkids.
12.50 Film & videonieuws. Herh.
13.15 Sport: Duits voetbal. Herh.
13.45 Sport: Engels voetbal. Herh.
14.15 Rad van fortuin. Spel. Herh.
14.45 Spijkerhoek. Nederlandse dra-

maserie. Herh.
15.15 Showtime shop.
15.20 Santa Barbara. Amerikaanse

soap.
16.10 The Oprah Winfrey show.

Amerikaanse talkshow. Herh.
17.00 5 uur show. Gevarieerd mid-

dagmagazine.
18.00 Zes uur nieuws.
18.15 Ooggetuige. Reportages.
18.30 Rad van fortuin. Spelprogram.
19.00 The bold & the beautiful.

Amerikaanse soap.
19.30 Half acht nieuws.
19.50 Weer.
20.00 Goede tijden slechte tijden.

Nederlandse soap.
20.30 Schimanski: Der Fall Schi-

manski. Duitse krimi.
22.15 Achter gesloten deuren.

Documentairereeks. Willibrord Fré-
quin maakt een portret van het justi-
tieel behandelhuis in Harreveld.
Herh.

23.05 Inside out. Erotisch magazine.
23.30 Nieuws, sport en weer. i
00.00 Maximum exposure (Prigionie-
ra di una vendetta).
8-delige Italiaanse serie. Afl. 7.

01.00 The Oprah Winfrey show.
Amerikaanse talkshow. Herh.

01.45 Nachtprogramma.

RTL Television
05.30 Guten Morgen Deutschland.
Ontbijttv. 09.05 Emergency. 10.00 The
bold and the beautiful. 10.30 Days of
our lives. 11.00 Der Preis ist heiss.
11.30 Familien Duell. 12.00 Punkt 12.
Middagmagazine. 12.30 Springfield
Story. 13.15 California Clan. 14.10
Murder, she wrote. 15.00 llona Chris-
ten. Thema: Bauer sucht Bauerin.
16.00 Hans Meiser. Thema: Frustierte
Marmer. 17.00 Whos the boss?. 17.30
Married with children. 18.00 The bold
and the beautiful. 18.30 Explosiv - Te-
legramm. Boulevardnieuws. 18.45RTL
aktuell. Nieuws en sport. 19.10 Explo-
siv - Das Magazin. 19.40 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten. Duitse familieserie.
20.15 Doppelter Einsatz. Duitse mis-
daadserie. 21.15 lm Namen des Ge-
setzes. Duitse misdaadserie. 22.15
Quincy. 23.15 Gottschalk. Talkshow.
00.00 RTL-Nachtjournal. Aansl.: Sport
extra. 00.30 Married with children.
01.00 Die Tracey Ullman Show. 01.30
Whos the boss?. 02.00 Explosiv - Das
Magazin. Herh. 02.30 RTL-
Nachtjournal. 03.00 Hans Meiser.
Herh. 04.00 llona Christen. Herh. 05.00
Gute Zeiten, schlechte Zeiten. Herh.

Duitsland 3 SWF
08.15 Tele-Gym. 08.30 Cursus wiskun-
de. 09.00 Schooltelevisie. 10.45 Non-
Stop-Fernsehen. 13.30 LL. Documen-
taireserie over Lothringen en Luxem-
burg. 14.00 Schooltelevisie. 15.00 Hal-
lo, wie geht's? 15.15 Die sechs Sie-
beng' scheiten. Spelprogramma. 15.45
Teleglobus. 16.15 Mum - Menschen
und Markte. Economisch magazine.
17.00 Cursus wiskunde. 17.30 Sesam-
strasse. 17.58 en 18^00Die Campbells.
Afl. 35. 18.22 Philipp. Kinderserie.,'
18.25 Unser Sandmann. Kinderpro-
gramma. 18.30 Südwest aktuell. 18.35
Hallo, wie geht's? Medisch magazine.
18.50 Die Fallers - eine Schwarzwal-
derfamilie. Duitse serie. Afl. 1. Herh.
19.19 Heute abend in Südwest 3. pro-
gramma-overzicht. 19.20 Landes-
schau. 19.48 Landesschau aktuell.
20.00 Tagesschau. 20.15 Blickpunkt
Europa. 21.00 Nachrichten. 21.15 Das
Tier. Duitse tv-film van Gert Steinhei-
mer. Met: Adolf Laimböck, Jutta Spei-
del, Hans-Peter Korff e.a. Herh. 22.40
Mitternachtsspitzen (Midnight Lace).
Amerikaanse speelfilm uit 1960 van
David Miller. Met: Doris Day, Rex Har-
rison, John Gavin e.a. 00.25 Schluss-
nachrichten. 00.40 Non-Stop-Fernse-
hen.

SAT1
05.30 Deutschland heute morgen. Ont-
bijttelevisie. 09.00 Superboy. 09.30
Love Boat. 10.30 Neighbours. Australi-
sche serie. 11.00 The young and the
restless. 11.55 Riskier' was! 12.30
Knots landing. 13.30 Love Boat. 14.30
Superboy. 15.00 Bonanza. 15.55 Star
Trek: Deep Space Nine. 17.00 Riskier'
was! 17.30 Regionale programma's.
17.50 Geh aufs Ganze! 18.50. Voet-
bal. UEFA Cup voetbal: Kaiserslau-
tern tegen FC Akranes in het Fritz
Walterstadion. Live.21.05 Der Berg-
doktor. Duitse doktersserie. 22.05 Dark
justice. Aansl.: TopNEWS. 23.10 Spie-
gel TV-Reportage. Aansl.: TopNEWS.
23.45 A fine madness. Amer. komedie
uit 1966. 01.40 Star Trek: Deep Space
Nine. Herh. 02.30 Jux & Dallerei. Herh.
03.20 Ulrich Meyer: EINSPRUCH!
Herh. 04.10 Neighbours. Herh. 04.35
Hallo Onkel Doe! Duitse doktersserie.
Herh.

Duitsland 1
01.05 uur - New Vork, New

Vork- (1977- USA).
Muziekfilm van Martin Scorcese
met Liza Minelli als zangeres en
Robert de Niro als saxofonist.
Liefdesdrama overtuigt niet
echt, de muziek des te meer.
Voor de musicalliefhebbers.

televisie en radio dinsdag

Nederland 1
'O/NcrvJO Tekst-tv.
'0-09.20 De sprookjeskast.Afl. 2.
fO-09.50 (TT) Dieren van ver 11.P; 10.
°0 Ik mik Loreland. Afl. 4.20-10.30 De bisteboat: in skip

Ifci boeken.
JO (TT) Schepping. Afl. 4.
"0-11.25 Van nu en straks. Afl. 4.
fO-11.52 Computers in de klas.\u'2 Nieuws voor doven.59 Tee Vee Studio. Programma
*er televisie. Gast: Ben Cramer.
"2 Ren and Stimpy show.

'" 4: Brandweerhonden/De kleinste
!us.
FJ Thunderbirds. EngelseJPpenserie. Afl.: Security hazard.
<B Topscore met Ted de Braak."oordspel.
58 (TT) Sex met Angela.
a'kshow waarin jongeren over sex
'aten.
*8 Verre collega's. Programma
karin twee Nederlanders op bezoekaan bij collega's in een ontwikke-"psland. Afl. 4: Senegal.
f (TT) Journaal.
*6 (TT) Opsporing verzocht. Met:a- de verkrachting van een meisje'Limburg. Terwijl ze uit school naar
y's fietste werd ze van haar fiets ge-
kken en de bosjes ingesleurd.'|2 Televizier. Actualiteitenrubriek.
J 8 Arm en rijk. Praatprogramma
V de sociale zekerheid.
'3 Levenslied. Bart de Graaff en
'n Lammers praten met elkaar over
'zin van het leven.
*4 Champions. Documentairese-?■ Afl.: Rivalen, traditie, spektakel.
* traditionele sporten American

en roeien in Amerika.
6' roeien 'wordt, in tegenstelling tot

*' Amerikaanse football, meer ge-
als geestelijke, dan lichamelijke

Jpt in beide gevallen draait het
y^ om hetzelfde: de eigen persoon,
Statie, geestelijke kracht en karak-

fö-23.55 Journaal.

RTL5
16.30 Tv boetiek. Homeshopping-

programma.
17.00 Goede tijden, slechte tijden.

Nederlandse soapserie. Herh.
17.25 Happy days. Amerikaanse

comedy.
17.50 Knightrider. Amerikaanse

actieserie.
18.00 Knightrider. Vervolg.
18.45 Lijn 5. Live-programma.
18.50 Beverly Hills 90210. Ameri-

kaanse serie. Herh.
19.45 Lijn 5 en nieuwsflits.
20.00 Murphy Brown. Amerikaanse

comedyserie.
20.25 RTL Sport: Parma-Vitesse.

Live-verslag van de tweede wedstrijd
in de eerste ronde van de UEFA-cup.
De eerste wedstrijd eindigde twee
weken geleden in een 1-0 overwin-
ning voor de Arnhemmers.
(NB: Bij een eventuele verlenging
schuift de gehele programmering on-
geveer drie kwartier op).
22.25Seinfeld. Amerikaanse come-

dyserie.
22.50 Larry Sanders show. Ameri-

kaanse comedyserie.
23.20 Lijn 5.
23.35 Ricki Lake. Amerikaanse talk-

show.
00.25 As the world turns. Ameri-

kaanse soapserie. Herh.
01.10 Hei elei, kuck elei aktuell. Lu-

xemburgs programma.
01.40 Nachtprogramma.

" Candice Bergen als de
journaliste Murphy
Brown. (RTLS - 21.55 uur).

België/TV 1
15.00 Schooltelevisie. Afl. 1.
15.30-15.57 Voedselzekerheid. Afl.l.
17.35 Paradise Beach. Soap. Afl. 17.
18.00 Journaal.
18.10 The bold and the beautiful.

Afl. 1037.
18.35 Blokken. Spelprogramma.
19.00 Neighbours.Afl. 1461.
19.25 Politieke tribune: SP.
19.30 Journaal en sport.
20.00 De drie wijzen. Quiz.
20.35 Forsthaus Falkenau. Afl. 7:
21.30 Alle 5. Informatief magazine
over wetenschap en technologie.

22.00 Denksportkampioen. Spelpro-
gramma. Vandaag de halve finale.

22.40 Verrassende vertellingen (Ta-
les of the unexpected). Engelse serie
verhalen. Afl.: Vorpal Blade.
Bron: Naar een verhaal van Edward
T. Hoch.

23.05 Weerbericht.
23.07 Einde.

België/TV 2
18.00 Tik tak. Afl. 270.
18.05 Draaimolen. Jeugdmagazine.
18.15 Agatha. Zwitsersew gezien.
18.35 Afrikaanse luchten (African

skies). Canadese serie. Afl. 19: Fear
of wages.

19.00 Er was eens Amerika (II était
une fois les Amériques). 26-delige
Franse animatieserie over de ge-
schiedenis van Amerika.
Afl. 12: De indianen in de 18e eeuw.

19.30 Journaal en sport.
20.00 Tekens: Brushes at war.

Portret van de Engelse cartoonist Gi-
les naar aanleiding van 50 jaarbevrij-
ding.

21.00 Kennis van Zaken. Quiz.
21.35 Married with children. Ameri-

kaanse serie. Afl. 113: God's shoes.
22.00 Ter zake. Infomagazine met

nieuws en sport.
22.45 De parel aan de kroon (Jewel

in the crown). 14-delige Engelse se-
rie. Afl. 4: Incidenten op een bruiloft.
Naar de vier romans The Raj Quartet
van Paul Scott.

23.40-23.45 Coda. Vandaag: Incipit
lamentatio Hieremie Prophete: Lectio
secunda van Anonymus.

Radio 1 radioElk heel uur en om 7.30, 8.30, J
12.30, 13.30, 17.30, 18.30en 6.30el
Nieuws 7.07 Echo. 9.05 Dingen die
gebeuren (MA/). 12.07 NCRVs
Hier en nu (12.45 Agrarische ac-
tualiteiten). 14.05 Veronica
Nieuwsradio. Elk heel uur en om
18.30 en 6.30 Nieuws. 18.07Vero-
nica Nieuwsradio. Vervolg. 19.04
TROS Interaktief. 20.04 TROS
Klantenservice. 22.04 Veronica
Sportradio. 23.07 Met het oog op
morgen. 0.04 For the record. 2.02
Geen tijd. 5.02-7.00 Ochtendhu-
meur.

Radio 2
Elk heel uur nieuws.
7.04 Sugar in the morning. 9.04
Arbeidsvitaminen op 2. 12.04 Het
hart van twee. 14.04 Dartell op
dinsdag. 17.04 Fileradio. 18.04 Alle
mensen. 19.04 De gouden greep.
20.04 CD wijzer. 21.04 Toppers
van toen. 22.04 Andermans veren.
23.04-24.00 Wat zegt ze.

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 triends. 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 en 13.00 Nieuws.
7.02 Een goede morgen met Ank
Reinders, zangeres en zangpeda-
goge. 9.00 Muziek vóór miljoenen
11.00 Ochtendconcert I. Radio
Symf. Ork. Saarbrücken met pia-

no's. 11.45 Ochtendconcert 11. Pia-
nomuz. 13.04 Nieuwe klassieke
cd's/De klassieke top 10. 14.00
Middagconcert. Le nozze di figaro
(akte I en II), opera van Mozart.
Metropolitan opera Chorus en
Orch. 0.1.v. James Levine met sol.
16.00 De Nederlanden. Stad der
opbouwers. 17.00 Leger des
Heilskwartier. 17.15 Muziek in vrije
tijd. Om 18.00 en 20.00 Nieuws.
18.04 Geloven in muziek 18 45
Orgelconcert. 19.15 Klassiek in vo-
gelvlucht. 20.02 Avondconcert I,
BBC Symphony Chorus en Orch.
met piano en sol.; 21.30 11. Muz.
voor accordeon, basklarinet en sa-
xofoon. 22.30 Orgelbespeling.
23.00 Het Duitse oratorium. 23.30
Songs of praise. 0.00-1.00 Vier na
middernacht.

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. 8.50
Snippers. 8.55 Waterstanden. 9.02
VPRO's dinsdag op 5, met om 9.02
Het gesprek; 9.45 Instituut Schreu-
'ders; 10.02 Gied Jaspars vertelt;
10.42 De jazz van Pete Felleman;
11.02 Stenen des aanstoots; 11.30

De vrolijke wetenschap; 11.55 Vrije
geluiden; 12.02 Het debat: De om-
gekeerde wereld; 12.50 Het Niek
Stein-archief; 13.10 De documen-
taire: Aardse zaken; 14.02 Passa-
ges passanten; 15.02 Boeken;
16.02 Kunstwacht. 17.10 Radio
UIT. PP: 17.50 VVD. Om 18.00 en
23.00 Nieuws. 18.02Tot uw dienst.
19.00 Waar waren we ook alweer?
19.15 Nieuws en actualiteiten in
het Turks. 19.50 Nieuws en actuali-

teiten in het Marokkaans en Ber-
bers. 20.40 Nieuws en actualiteiten
in het Chinees. 21.00 Op verhaal.
22.00 -Oiga! Spaans voor vakantie.
22 30 Deutsch Direkt. 23.07-24 00
Met het oog op morgen.

RTBF/La Une
14.50 Vacaturebank. 15.10 Ecran té-
moin: Debat. Herh. 16.25 Neighbours.
Afl. 12. 16.55Life goeson. Afl. 3. 17.55
en 18.00 Carlos et les autres. 18.30
Info première. 18.50 Cartes sur table.
19.10 Quotidien des sports. 19.30
Nieuws. 20.10 Doublé 7. Spelprogr.
21.35 Jours de guerre. Afl.: September
1944. 22.45 Fete de la communauté
francaise. Verslag. 23.45 Laatste
nieuws. 23.50-23.55 24 H sur les mar-
chés.

SPORTS 21
16.55 en 18.00Voetbal. Rechtstreeks
verslag van de UEFA Cup wedstrijd
Dynamo Moskou - Seraing. 18.59
Neighbours. 19.24 lei Bla-bla. 19.30
Zie RTBF/La Une. 19.55 Voetbal.
Rechtstreeks verslag van een wedstrijd
uit de UEFA-Cup. 21.51 Champions
94. 22.24 Laatste nieuws. 22.47 Voet-
bal. Samenvattingen' uit de UEFA Cup:
Newcastle United - FC Antwerp EN/OF
Dynamo Moskou - Seraing. 23.26 Le
coeur et l'esprit. 23.55-23.59 24 H sur
les marchés + Dow Jones.

TV 5
06.00 Ochtendprogr. 12.00Nieuwsflits.
12.05 La chance aux chansons. Amu-
sementsprogr. 12.40 Weerbericht.
12.45 Zwitsers nieuws. 13.05 La mai-
son Deschenes. Canadese serie.
13.30 Mitteleuropa. Afl. 3. 14.30 Claire
Lamarche. Magazine. 15.15 Portret
van schilder Paul Delvaux. 16.00
Nieuws. 16.10 La cuisine des mous-
quetaires. 16.25 Bibi et ses amis.
17.15 Luna Park. Jeugdmagazine.
17.45 en 18.00Question pour vn cham-
pion. 18.15 Visions d'Amérique. Maga-
zine. 18.30 Nieuws. 19.00 Paris lumiè-
res. Magazine over Parijs. 19.25 La
météo des cinq continents. 19.30 Zwit-
sers nieuws. 20.00 Faut pas rever.
Gev. magazine. 20.55 La météo des
cinq continents. 21.00 Nieuws. Met in-
ternationaal weerbericht. 21.40 Envoyé
spécial. Reportages. 23.10 Cinéma: Le
juge et l'assassin. Franse speelfilm.
01.15 Nieuws en weerbericht. 01.40
Ex-libris. Literair magazine. 02.50 Nord
Sud. 03.45 Noms de Dieux. 04.45 Vi-
sions d'Amérique. 05.00 Paris lumière.
05.30 Eurojournal.

RAI UNO
06.00 Ochtendprogr. 13.30 Nieuws.
14.00 Mi ritorni in mente. 14.10 La
macchina meravigliosa. 15.00 How the
west was won. Serie. 16.00 Uno per
tutti. Gev. kinderprogr. 17.55 Parle-
mentaire rubriek. 18.00 Nieuws. 18.15
Quantum leap. 19.05 Mi ritorni in men-
te. 20.00 Nieuws en sport. 20.40 Quark
speciale. Documentaires. 21.40 Quan-
tum leap. Serie. 22.30 Nieuws. 22.40
Speelfilm. 00.00 Nieuws. 00.30 DSE
Sapere. 01.00 Nachtprogr..

BBC 1
06.00 Business breakfast. 07.00 BBC
breakfast news. 09.05 Kids on Kilroy.
09.30 A word in your ear. 10.00 nws.
10.05 A century on the crags. Reporta-
ge. 11.00 nws. 11.05 Remington Stee-
le. 11.50 The history man. 12.00 nws.
12.05 Pebble Mill encore. Ï2.55 Reg.
nws. 13.00 nws. 13.30 Neighbours.
13.50 Turnabout. 14.20 ■ Letter from
an unknown woman. Amer. speelfilm
uit 1948. 15.50 Chucklevision. 16.10
The new Yogi Bear show. 16.15 Spa-
cevets. Sf-jeugdserie. 16.30 Fan TC.
Vandaag een kijkje achter de scher-
men van Top of the Pops. 16.55 News-
round. 17.05 Grange HUI. Jeugdserie.
17.35 Neighbours. 18.00 nws. 18.30

Regionaal nws. 19.00 Hi-De-Hi. Engel-
se comedyserie. 19.30 EastEnders.
Soapserie. 20.00 Sportsnight special:
Voetbal. De eerste ronde in het UEFA-
cup voetbal. Volgende aanvangstijden
onder voorbehoud. 21.50 nws. 22.20
Paul Merton live. Amusementsprogr.
23.20 Come dancing. Vandaag intern,
finale tussen Nederland en Gr.-Brittan-
nië. 23.55 The drug Wars: Camarena.
Amer. tv-film uit 1989. Afl. 1.
02.45-03.15 BBC Select.

BBC 2
06.20 Open University. 08.00 Breakfast
news. 08.15 Pinocchio. 08.35 Babar.
09.00 Schooltv. 10.00 Playdays. 10.25
Schooltv. 14.00 Christopher Crocodile.
14.05 Orville and Cuddles. 14.10
Bowls. Verslag van de Saga Intern,
open kampioensch. indoor bowls. Live.
Met om 15.00 en 15.50 nws. 18.00 All
in the mmd. 18.30 Heartbreak High.
Serie. 19.15 Animation now. 19.30
From Walpole's bottom to Majors un-
derpants. Reportage. 20.20 McLaren
Fl. 20.30 Raymond's Blanc mange.
O.a. over de ontstaansgeschiedenis
van koken. 21.00 Takin' over the asy-
lum. Engelse serie. 21.50 The laughing
policeman. Herh. 22.00 The fast show.
Comedyshow. Aansl.: Video nation
shorts. 22.30 Newsnight. 23.15 The
late show. 00.00 Open University.
00.30-01.25 Bowls. Samenvatting.

Eurosport
08.30 Step aerobics. 09.00 Eurogolf
magazine. 10.00 Rock 'n' roll German
Masters. 11.00 Marathon van Berlijn.
12.00 Overzicht Eur. voetbalcompeti-
ties. 13.30 Speedworld. 14.30 Tennis.
Davis Cup halve finales. 16.30 Vecht-
sport Festival vanuit Parijs. 17.30 en
18.00Voetbal. Champions League.
19.30 Eurosportnieuws. 20.00 Euroten-
nis. 21.00 Olymp. magazine. 22.00
Boksen. 23.00 Voetbal. UEFA-Cup
voetbal. 1e ronde. 01.00-01.30 Euro-
sportnieuws.

NBC
05.30 NBC News. 06.00 Business insi-
ders. 06.30 NBC News. 07.00 ITN
World news. 07.15 US Market wrap.
07.30 Business insiders. 08.00 ITN
World news. 08.15 US Market wrap.
08.30 Inside edition. 09.00 Super shop.
10.00 Rolonda. Talkshow. 11.00 Rive-
ra live. Discussieprogr. 12.00 Today's
Business. 13.00 Today. 15.00 The mo-
ney wheel. Met beursberichten. 17.30
FT Business tonight. 18.00 Today.
19.00 ITN World news. 19.30 Executi-
ve lifestyles. fries. 20.00 Entertainment
x-press. : 20.30 In the name of justice.
Documentaire. 21.30 Inside edition.
22.00 ITN World news. 22.30 The to-
night show. Talkshow. 23.30 Real per-
sonal. 00.00 FT Business tonight.
00.20 US Market wrap. 00.30 Nightly
news. 01.00 Equal time. 01.30 The to-
night show. 02.30 Executive lifestyles.
Magazine voor managers. 03.00 Rive-
ra live. 04.00 Rolonda. Talkshow.
05.00 Inside edition.

MTV
06.00 Awake on the wildside. 09.00 In-
go. 12.00 The soul of MTV. 13.00
Greatest hits. 14.00 The afternoon mix.
16.30 The report. 16.45 At the movies.
17.00 News at night. 17.15 3 from 1.
17.30 Dial MTV. 18.00 Music non-stop.
19.30 Sports. 20.00 Greatest hits.
21.00 Most wanted. 22.30 Beavis &
Butt-head. 23.00 The report. 23.15 At
the movies. 23.30 News at night. 23.45
3 from 1. 00.00 The end? 02.00 The
soul of MTV. 03.00-06.00 Night videos.

CNN
06.30 Moneyline. 07.30 World report.
08.45 CNN Newsroom. 10.30en 11.15
World sport. 11.30 Business morning.
12.30 Business day. 13.30 Business
Asia. 14.00 Larry King live. 15.45
World sport. 16.30 Business Asia.
18.00 Business Asia. Vervolg. 19.00
World business today. 20.00 Intern,
hour. 21.45 World sport. 22.00 World
business today update. 22.30 Showbiz
today. 23.00 The world today. 00.00
Moneyline. 00.30 Crossfire. 01.00 Pri-
me news. 02.00 Larry King live. 04.30
Showbiz today.

Omroep Limburg
Elk heel uur ANP-nieuws.
7.00 Limburg Aktueel met om 7.30
ANP-nieuws. 8.00 RadioNieuws-
Centrale, rubriek met binnen- en
buitenlands nieuws. 8.30 Regio-
naal nieuws. 8.35 Limburg Aktueel.
9.00 Tussen de bedrijven door.
11.00 Ruilbeurs met Hubert van
Hoof. 12.00 Limburg actueel met
om 12.30 ANP. 13.00 Radio-
"NieuwsCentrale, binnen/buiten-
landrubriek. 13.30 Regionaal
nieuws. 13.35 Mediarubriek Horen,
zien en vragen. 14.00 Licht Lim-
burgs. 15.00 Groene Golf, natuur
en milieu. 16.00 Cultuurmagazine
Festival. 17.00-18.00 Limburg Ak-
tueel: nieuws en actualiteiten met
om 17.30 uur ANP-nieuws.

BRTN/Radio 2
6.00 Nieuws. 6.05 Radio 2 regio-
naal (6.30, 7.00, 7.30 nieuws). 8.00
Nieuws. 8.10 Soes. Kalorie-arme
en vezelblije gezelligheid met ad-
vertentiesvan de luisteraars. 10 00
Nieuws. 10.03 Antilope. Open blik
op het dagelijks leven. 11.50 Het
Koekoeksnest, radiofeuilleton.
12.00 Radio 2 regionaal met Lim-
burg Vandaag. 13.00 Nieuws.
13.10 Mokka. Leuke, internationale
muziek bij de betere koffie. 14.00
De gewapende man. Namiddag
rond Belgische muziek en studio-
gasten. 17.00 Radio 2 regionaal.
18.00 Nieuws. 18 10 CoKoen. Met
Coen Crucke. 20.00 Lukraak.
Easy-listening muziek. 22.00

Nieuws. 22.05 Nachtwacht Sfeer-
vol avondprogramma rond vreem-
de verschijnselen. 23 30-06.00
Nachtradio (elk heel uur nieuws).

België/BRF
Elk heel uur nieuws.
6.05 Radiofrühstück + Spiel
Glückstreffer (6.15 Wort in den
Tag; 6.30 nieuws; 6.45 verzoekpla-
ten; 7.15 agenda; 7.30 regionaal
nieuws; 8.30 persoverzicht; 9.05 uit
de regio). 9.10 Gut Aufgelegt, Tips
und Themen am Vormittag. 12.05
Musik a la carte (12.30 BRF Ak-
tuell). 13.00 Presseschau. 13.05
Musikbox. 16.05 Popcorn. 18.00
Nieuws uit de regio. 18.05 BRF
Aktuell: Aktuelles vom Tage. 18.40
Klassik. 20.00-20.05 Nachrichten.

RTL Radio
7.00 Jan van de Putte. 10.00 Jan
de Hoop. 12 00 Ron Bisschop.
16.00 Luc van Rooij. 20.00 Late
Rock. 24.00-07.00 Night Rock.

WDR 4
Nieuws: tot en met 09.00 elk heel
uur; vanaf 10.00elke twee uur.
4.05 Radiowecker. 6.05 Morgen-
melodie (8.05 Zum Tage; 8.55
Andacht). 9.05 Musikpavillon
(10.05 tot 11.00 verzoekplaten).
12.05 Zur Sache. 12.07 Gut aufge-
legt (13.00 Mitmenschen, 14.05
Stichwort Wirtschaft) 15.00 Café-
Konzert. 16.05 Alte und neue Kar-
nevalslieder. 17.00 Der Tag urn
fünf. 17.07 Musik-Express (19.00
Auf ein Wort; 19.30 Ohrenbar).
20.05 Zwischen Broadway und Ku-
damm. 21.00 Musik zum traurnen.
22.30-04.00 ARD Nachtexpress
(elk uur nieuws).
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II WELCOME TO A WORLD
1 OFBURBERRY

The exclusive Burberty
collection, the very essence of
taste and style.
Voor heren: regenjassen,
kostuums, blazers, pantalons,
jacks, schoenen, shirts, dassen
en accessoires.
Voor dames: regenjassen,
mantelpakjes, blazers, rokken,
pantalons, jacks, pullovers,
blouses en accessoires.

KERKRADE, tel. 045-452600^t^,_f_F^^^M^'I Einderstraat 44 mw^^^^^^^I Voetgangersdomein P^ WIJNEN
II llllllillllllllllllllllllllllllllliillllllillillllllllllllllliilllllliilllllllllllH
i

Auto's

'94 Astra Young
kenteken klaar 0 km.

3-drs 1.41, van ’ 30.150,- voor ’ 27.950,-.
3-drs 1.6i, van ’ 31.150,- voor ’ 28.950,-.

Incl. stuurbekrachtiging, getint glas, 5-bak, radio-voorbe-
reiding, excl. kosten rijklaar maken. Inr. en financ. mog.

OP = OP

MmUrifinij
Haefland 2, Brunssum. S 045-257700.

BMW M 3, bwj. '87, 220 Pk.,
diamantzw. met volleder in-
ter. ’27.500,-. Tel.: 046-
-528336 b.g.g. 581841.
BMW 316 zwart, 4-drs. type
'86, ANWB-rapport
’4.800,-. 045-317675.
Zuinige CITROEN BK bwj.
'85, APK 10-95, vr.pr.

’ 1.250,-. Haesenstr. 34,
Schaesberg.
Daihatsu ROCKY Jeep 4x4
Cabrio, geel kent., benz.,
winterkap, 5-bak, stuurbekr.,
trekh., vr.pr. ’9.200,-. Evt.mr. mog. _ 045-422217.
Fiat UNO 45, bwj. '84, APK
febr. '95, kleur wit, ’2.250,-.
Telef. 046-375285.
FIAT Uno 45 S, type '87,
APK 9-95, i.z.g.st.,
’3.400,-. Tel. 045-317675.
Te k. Ford SIERRA 2.3 GL,
6-cyl., vr.pr. ’4.900,-. S 045-
-440254 b.g.g. 04492-1495.
Te koop Honda PRELUDE
2.0 EX 4 WHL. ALB, bwj. '87,
kleur wit. Telef. 04498-
-59364 b.g.g. 046-740426.
MERCEDES 280 ivoorkleur,
6 cylinder, 1978, voor lief-
hebber, zeer mooie auto, in
prima staat, veel extra's. Tel.
04754-82826.
MITSUBISHI Galant 2.0
GLSi, aut., div. extra's, bwj.
'89. Tel. 046-528336 b.g.g.
581841.
Te k. mooie Opel KADETT,
bouwjr. '83, 1 jaar APK,
’2.250,-. Tel. 045-225913.
Opel KADETT 1.4 i Expre-
sion, bwj. '91, vr.pr.

’ 13.500,-. Huskensweg 50,
Heerlen
OPEL Commodore 25005,
APK 5-95 ’1.950,- extra's.
Sleinadastr. 14, Landgraaf
Ford ESCORT 16i CL,
blauwmetal., div. extra's, bwj.
'89. Tel.: 046-528336 b.g.g.
5818£L

MERCEDES 2.0 16V, bwj.
'85, i.z.g.st., airco., sch.dak.

’ 22.500,-. Tel.: 046-
-528336 b.g.g. 581841.
MERCEDES 300 E, aut.,
zwartmet., bwj. '87, sportline,
afst.alarm, div. extra's,

’ 22.750,-. 046-528336 b.g.
g. 581841.
MAZDA 323 GLX 1.5 Sedan
bwj. '89, i.z.g.st. Mgr. Hans-
senstr. 6, Landgraaf.
HONDA Concerto 1.5i, bwj.
'92, 34.000 km, nog VS jr. fa-
brieksgarantie. Debetslaan
35, Nieuwenhagen.
Te koop MERCEDES 190 E
2.3, aut., bwj. 9-'9O, 1e eig.,
alle keur. toegest. Met zeer
veel extra's. _ 046-529076,.
BMW 323i, '79, APK 7-95,
vr.pr. ’1.950,-; BMW 315,
'84, 1800 CC, APK 1-95, vr.
pr. ’2.500,-. 045-416843.
Part. biedt te koop aan
PORSCHE 944 S bwj. '82,
sportwielen, elec. ruiten, ge-
tint glas, nwe. APK, in staat
van nieuw, pr. ’ 14.500,-.
Italiëlaan 120, Heerlen.
Telef. 045-223090.
Ford Mondeo 1 .Si 16 V GLX
'93; Nissan 100 NX 1.6 i '91;
Citroen ZX I.Bi Furio '92;
BMW 518 i '86; Opel Calibra
2.0 i '92; Opel Frontera 2.0iSport VAN '93; Astra Stati-
onwagen Club '93; Veetra 4-
d. 1.6 i GL '91; Corsa 3-d.
1.4i '91; Corsa 3-d. GSi '94;
Mitsubishi Colt 1.3 EXE '91;
Kadett 3-4-5-d. 85-'9l; Hy-
undai Pony 1.5L '87; Astra 3-
d. 1.4i GL '91-92; Kadett 3-
d. I.Bi Frisco '91; VW Jetta
'87; Suzuki Vitara 1.6 JLX
VAN '93; Citroen AX diesel
'89. Inr. en financ. mog.
WELLING Autobedrijf, Haef-
land 2, Brunssum. Telef. 045-
-257700.
PEUGEOT 605 SLD diesel
bwj 9-'9O, 115.000 km, nw.
st., ’21.500,-. 045-231740.

SUBARU Legacy 1.8 GL
metalic rookzilver, velour int.,
open dak, electrische ramen,
56.000 km. maar gelopen,
zeer mooi, bwj. '86. _ 045-
-750743 Voerendaal.
VOLVO 440 '91 in prima
staat, m. of z. LPG, slechts
’14.950,-.-046-512138.
Autohandel O.K. CARS: VW
Scirocco 1.8, 16V '85; VW
Golf GTi '86; BMW 630 cou-
pé '79; Opel Kadett stat. die-
sel '87; Opel Corsa '83; As-
cona '84 1.6 LPG; Escort
XR3i '84; Nissan 1.5 '85;
Sfërra '86; Golf 1.6 '84; To-
yota Corolla LB 1.6 '84; To-
yota Celica '85. Inruil.financ,
garantie, bij aankoop 1x
APK gratis. Verlengde Lin-
delaan 23, Oirsbeek. 04492-
-5782.
Auto KALDEBORN, wij be-
talen de hoogste prijs vooi
uw auto!!! 045-411572.
Te k. gevr. alle merken au-
to's. Bet. HOOGSTE prijs!!!!
045-416239 tot 21 uur open.
SUPERCARS Akerstr. N.
20a, Hoensbroek heeft voor
U: Kadett 1300 GT '86; Ka-
dett station '87; Kadett sta-
tion '85; Nissan Cherry 1300
DX '85; Opel Record 2.0 S
'83; Escort 1400 CL '86 en
'87; Subaru Justy '87; Golf
1600 '86; Citroen AX '88;
Escort '84 en '85; Opel Man-
ta '85; Volvo 340 '85; Siërra
v.a. '84 t/m '86; Alfa t. 33 '86
’4.900,-. Renault 11 '87;
Fiësta 82; Datsun Cherry
autom. '83. Nog diverse
goedkopu inruilers. Telefoon045-222455 of 231448.
F. v. OPHUIZEN autohandel
biedt aan: Audi coupé GT 5E
1e eig. [84; BMW 320 i4-drs.
'84; Forö Orion 16D 1e eig.
10-'B6; BMW 316 LPG '85;
Renault 11 GTD '86; Re-
nault 9 GTD '87; 3x Ford
Siërra 16L '84/'B5; Toyota
Celica LB 16 ST '84; Volvo
360 2.0 5-bak '85; Citroen
Visa 17 RD 11-'B6; Ford Es-
cort 1.1 Laser '84; Peugeot
104 ZL 1e eig. '84; BMW
315 '83; Peugeot 305 GL
'84; Toyota Corolla LB 1.3
DX '80; Opel Ascona 16S
'83; Opel Ascona 1.9 aut. '80

’ 1.000,-. Inkoop, verkoop,
financ. Div. inruilers. Akerstr.
Nrd. 52C, Hoensbroek. _ 045-
-224425. Geopend van 10-
-18 uur, zat. 10.00-17.00uur.
INKOOP goede auto's, cont.
geld. Joosten, Scharnerweg
3, Maastricht. 043-634978.
Opel KADETT 16i, 3-drs.
antr.met., onderh.pap. ter
inz., bwj. '90, vr.pr.
’11.750,-. Tel.: 046-
-528336 b.g.g. 581841.
PEUGEOT 205 Junior, bwj.
'91, blauw, vr.pr. ’12.750,-.
046-528336 b.g.g. 581841.

Te k. gevr. loop-, sloop- en "Schadeauto's
Ik betaal de hoogste prijs in
Limburg. Tel. 045-272019.

v.a. ’10.000,-
-2 jaar garantie
Vergelijk prijs/

kwaliteit in 1000
m2showroom

TERREINAUTO'S +
COMBIES

Daih. Feroza sportrack '93
VW Passat Variant '91
VW Transporter 2.0 '89

Ford Escort 1.6 CLX Clip '93
Lada 1500 GL'B9
Mercedes 190D84

DIESELS
Mercedes 190 zeer mooi '89

Seat Ibiza GL D '86
Daih. Charade '89
Daih. Charade '85

VW Golf '84
AUTOMATEN

Daih. Charade TS '88
Daih. Charade 1.3i'89
Toyota Corolla 1.3 '86

Hyundai Pony '86
Opel Omega 2.4i '89
ANWB GEKEURD

Alfa Twin Spark 75 '91
Alfa 33 Twin Spark '90
Alfa Romeo 75 2.0 '86

AudiBo 1.8589
Audi 100 2.3E'91

Citroen AX Sport '87
Citroen BK 1.485

BMW 323i'83
Daih. Charade 1.3iSport '92

Fiat Panda 34 '86
Ford Esc. 14CL 5-drs '87

Ford Escort Sport '88
Ford Siërra 2.0 Azur '91
Ford Scorpio 2.0 GL '86

Ford Escort '85
Mondeo 1.6iGLX 16V'93

Ford Orion 1.4 CL'9l
Ford Siërra 2.0 '87

Honda Civic Sedan '88
Honda Civic 15iGLt.'91
Mazda 323 hatchb. '87

Mitsubishi Colt Sport '86
Nissan Micra S Sport '91

Nissan Micra 1 .OS '86
Nissan Primera 1.6 LX '91

Opel GT 2.3i '69
Opel Kadett 1.8 GTi'BB

Opel Kadett 1.3 '85
Kadett I.3SGSi Look'Bs
Opel Kadett 1.3 S Club'BB

Opel Kadett 1.8 GTi Sed. '88
Opel Corsa 1.3S'89

Peugeot 106 1100 XN'9l
Peugeot 309 XE '88
Peugeot 405 GR '88

Renault 11 TL Braodway '86
Suzuki Alto '88/'B9

Suzuki Swift '88
Toyota Starlet 1.2 GL'B5
Toyoya Corolla Sport '87

Volvo 360 GL '87
Volvo 340 DL '87

VW Golf 1.6 S 5-drs '90
VW Polo '90

VW Golf Tour 1.688
VW Passat 18i '90
VW Passat 18i '91
VW Passat 18i '86

Mitsubishi Starion XE '82
Mitsubishi Cordia '83.

Div. inruilers uitzoeken een
prijs ’ 2.250,- per stuk.

Reeweg 112, Landgraaf._ 045-321810.
Met spoed te koop gevraagd
voor export, personenauto's,
vracht en bestel. Hoogste
prijzen. LUCAR Kerkrade.
Telef. 045-456963.

Landbouw
ONDERDELENBANK. Tel
04493-2715.
Te koop jonge LEGKIPPEN
en mestkuikens, 14 dagen
oud. Vaesrade 43, Nuth.
Telefoon: 045-241284.
PAARDENBOXEN, buiten-
stallen, draaideuren, voer-
bakken en hooiruiven. Sane,
Maastrichtersteenweg 198,
Maaseik. 00-32.89562616.

Vakantie
SNEEUWVAKANTIES

B.v. 8 dg. ski-safari
Tsjechië slechts’ 495,-

STEDENVAKANTIES
B.v. 5 dg. Praag ’ 299,-

-8 dg. Praag/Wenen ’ 665,-
WINTERZONVAKANTIE
12 dg. C. Valencia ’ 695,-
-9 dg. Cöte d'Azur ’ 725,-

KERST-NIEUWJAAR
8 dg. Reuzengebergte

’ 595,-
-7 dg. Wenen ’ 795,-

En nog veel meer mooie
reizen in het nieuwe

Kristal
WINTERPROGRAMMA

Voor boekingen:
073-131491

Voor inform.: 04103-4500.
St. MAARTENSZEE, bung.,
strand, zwemparadijs. Ook
w'kend/midw. 02246-3109.
KOETSENVERHUUR. Ook
voor gezelschappen. Tel.
045-721811

Huw./Kennism.
Welke sportieve VROUW
wilt met mij: man van 72 jr. 2
weken de herfstvak. door-
brengen, vanaf 1 okt., leeft.
60-65 jr. Br. met foto o.nr. B-
-06003, LD., Postbus 2610,
6401 DC Heerlen.

OG te huur
Te huur gestoffeerd AP-
PARTEMENT voor alleen-
staande. Inl. 046-331692,
Heerlen, te h. Sittarderweg/
Grasbroekerweg APPAR-
TEMENT: woonkamer, keu-
ken, balkon, badk., 1 of 2
slpks., berging. Inl. 046-
-743275 van 11.00-14.00 uur.

In/om de tuin
Druk geïmpregn. tuinaf-
scheidingen, vlonders, palen,
planken, tuinhuisjes enz.
Ook in hardhoutl Alles op
maat! IMPREG Tuinhout bv,
In de Cramer 18. Heerlen.
Bezorgen mog. 045-717733.

Bedrijfsruimte
VOORDELIG te huur 950
m 2bedrijfs- of opslagruimte,
’35,- p.m2.p.jr. Beek, Weth.
Sangersstr. 47, nabij knoop-
punt Kerensheide. Inl. _ 045-
-222468.

Personeel aanbod
Dakdekkersbedrijf AADAK
kan nog dakwerk aannemen.
Bel voor vrijblijvende offerte.
Telef. 045-226688/226377/
06-52606457.

Bingo/Kienen

Super Kien
Elke dinsdag

8 Rondes 15, 15,40
10 Rondes 15,15, 100

v.a. 19.30 uur SITTARD
Buurthuis Limbrichterveld.

Hulsh. artikelen
IJSK. gasf. ’95,-; wasaut.
’175,-; diepvr. ’175,-;
wasdr. ’175,-. 045-725595

Kachels/Verwarm i ng
GASKACHELS/houtkachels.
Zomerprijs! Gratis geplaatst.
De Kachelsmid, Walem 21
Klimmen. Tel. 04459-1638.

Muziek
Te koop electronisch SLAG- 'WERK Simmons Pads RBM,
Occtapad, flightcases en
statieven, vr.pr. ’ 3.500,-.
Tel.: 045-708981 na 19 uur.

Te koop gevr.
Wij betalen de hoogste prijs
voor al uw oude METALEN.
Gebr. Swinkels, Beitel 74,
Heerlen. 045-422025.
Gevraagd KLEUREN TV'S,
video's, ladendiepvries,
stofzuiger, stereotorens en
videocamera, S 04406-12875.

Enige kenmerken: BTTl7T*Kff*J?3u^J^_T^TH I^Pj^OTiH*—! Jfc^ui
" Indien gewenst, geheel telefonische behandeling In Te betalen Effektieve rente op jaarbasis Rente per maand Theoretische looptijd

" Afhandeling bij u thuis of op ons kantoor handen per maand min. i max min. I max ~ min. I max

" Meestal kwijtschelding bij overlijden. ’ 15.000,- ’ 225,- 9,8% 13,0% 0,785% 1,024% 94 mnd. 112 mnd.

" Indien gewenst vrijstelling van aflossing bij ziekte, ’22.500,- ’338,- 9,8% 12,6% 0,785% 0,994% 94 mnd. 109 mnd.
6 , . , j _, ’ 32.500,- ’ 488,- 9,8% 12,2% 0,785% 0,964% 94 mnd. 107 mnd.

ongeval, invaliditeit(mits dit meeverzekerd wordt). X 45000 . f 675 . 9fi% 12,2% 0,785% 0,964% 94 mnd. 107 mnd.

" Van 18 tot 72 jaar. \ 65.000,- ’ 975,- 9,8% 12,2% 0,785% 0,964% 94 mnd. 107 mnd!

" Andere bedragen en looptijden zijn óók mogelijk. ’ 80.000,- ’1.200,- 9,8% 12,2% 0,785% 0,964% 94 mnd. 107 mnd.

" Toetsing en registratie bij BKR in Tiel. ’ 100.000,- | ’ 1.500,- | 9.8% | 12,2% | 0,785% 0,964% 94 mnd. | 107 mnd_

" Leningen tegen aantrekkelijke voorwaarden, i_RHT3ïïTHnr^T3e^.^nTCTc^n_l
afgestemd op uw persoonlijke wensen.

" Rente is fiscaal aftrekbaar. Kredietsom
te Te betalen per maand Effektieve rente op jaarbasis— ■~_... . betalen in mjn. max min. max

" Geen informatie bij werkgever of andere personen.
.Leningen vanaf 1.000,- tot 200.000,-zijn mogelijk / ,££ « -"d. / 125,- ’ 136,- 9.8% 15,0%

ZONDER onderpand of borg. f 20.000,- 120 mnd. ’ 257,- ’ 268,- 9,8% 10,9%

" Gevolmachtigd intermediair. ’ 25.000,- 120 mnd. ’ 322,- ’ 335,- 9,8% 10,9%

’ 35.000,- 120 mnd. ’ 451,- ’ 461,- 9,8% 10,4%
Het is vertrouwd geld lenen via een NVF-lid. ’ 50.000,- 120 mnd. ’ 644,- ’ 658,- 9,8% 10,4%

B Termijnbedr. Rente Effektieve
In handen ma and per maand jaarrente* looptijd M_?M tffHwTqflangJ

/ 10.000,- ’ 79,- 0,785% 9,8% 94 mnd.
’20.000,- ’ 157,- 0,785% 9,8% 94 mnd. WÈm JSfIÜ fflffl
’ 35.000,- ’ 275,- 0,785% 9,8% 94 mnd.

’ 55.000,- ’ 432,- 0,785% 9,8% 94 mnd.

’ 70.000,- ’ 550,- 0,785% 9,8% 94 mnd.

’ 85.000,- ’ 668,- 0,785% 9,8% 94 mnd. rTpffTJT'Pj'—.^^^i-
’loo.ooo,- ’ 785,- 0,785% 9,8% 94 mnd. Kv#_U_W_tt_n__t_rl
’125.000,- ’ 982,- 0,785% 9,8% 94 mnd. K^E-i Jfj^fj^^lML^Hj

Het eerste jaar betaalt u alleen rente, daarna 1,5% van de limiet. *f^

Waarschuwing
Bij de fabricage van een type Philips TL miniatuurlamp kan een fout zijn
gemaakt, waardoor deze lamp niet voldoet aan de door Philips als normaal
beschouwde veiligheidseisen. Het betreft een Philips TL 8 Watt/33 lampje,
geproduceerd in ZuidKorea dat vanaf 1 mei 1994 door Philips is geleverd
en is voorzien van de bedrukking zoals aangegeven in onderstaande tekening:

PHILIPS PHILIPS
ISOLATIE TL 8 W/33 5E of TLBW/33 4D
MATERIAAL MADE IN S"KOREA MADE IN S-KOREA—ltr ±«:

—*— "»--30cm

Indien u na 1 mei 1994 een Philips TL 8 Watt lamp hebt aangeschaft, ver-
zoeken wij u te controleren of u in het bezit bent van een hierboven aangege-
ven lamp.
Bij deze controle dient u het volgende in acht te nemen:

1. Schakel de netspanning uit.
2. Raak de metalen uiteinden van de lamp niet aan tijdens

het uitnemen.
Bent u in het bezit van één of meerdere van de hierboven aangegeven TL-
8W lampen, stuur dan de onderstaande bon geheel ingevuld in een envelop
zonder postzegel naar:

Philips Nederland B.V.
Kwaliteitsdienst Licht
Antwoordnummer 10367
5600 VB Eindhoven

Consumenten
U krijgt na ontvangst van deze coupon van Philips een instructie en lege ver-
pakking waarin de lamp gratis opgestuurd kan worden. Zodra Philips de
lamp in haar bezit heeft, wordt u zo snel mogelijk kosteloos een nieuw exem-
plaar toegestuurd.

Installateurs, bedrijven, instellingen, woningbouwverenigingen, enz.
Na ontvangst van de coupon wordt contact met u opgenomen over de verdere
afhandeling.
Bij eventuele vragen kunt u, tijdens kantooruren, contact opnemen met het
gratis telefoonnummer 06-0572 (offaxnummer 040-781134).

Wij bieden u onze excuses aan voor het veroorzaakte ongemak.

Philips Nederland B.V.

Antwoordcoupon
Consumenten
Naam: M/V
Adres:
Posecode: Plaats:
Telefoonnummer:
Aantal lampen:

Installateurs, bedrijven, instellingen, woningbouwverenigingen etc.

Naam:
Adres:
Postcode: Plaats:
Contactpersoon:
Telefoonnummer:
Faxnummer: .*.
Aantal geïnstalleerde lampen: Aantal lampen op voorraad:

i PHILIPS

Tienduizenden mensen hebben de laatste maanden
ontdekt hoe lekker en mals het vlees bij Edah is. Heeft»
kennis gemaakt met onze kalkoensaucijsjes of onze rrf
hamburgers? Wist u trouwens dat ons vlees zo vers A
u het rustig kunt invriezen en bewaren? r
Ook de komende tijd hebben wij een / AKTJFPRJI j
vijftal vlees-aanbiedingen voor u. ’ i

r"f«mmm \Om u extra voordelig kennis te laten / wS^jJï \maken met ons kwaliteitsvlees. / """'""fc-toi
Kwaliteitsgarantie. / PÏJjM SnA üLet op dit vignet.Wij staan garant voor de ’ MvS
kwaliteit. Bent u desondanks ’ Wjfc —^1_"
niet tevreden, dan knjgt u uw geld terug. / _T

ÉiÉ .>v <* hambJ
Wr m*L

Runderbaklapjes
per 500 gram l

Bami-/
nasivlees -_%

j
jA^S. edahservicelijniK|* «_* an rnaarK^aB m V|ï|dagvan 10 tot 12 uur en van 2tot 4uur kunt uJT j

mV»■*««* met onze service-afdeling. Daar kunt u ook terecht voor het adres "j* .V / bijvin de buurt. Aanbiedingen zijn geldig t/m zaterdag Ioktober 19"'

ïggL
Edah. Uw

prijsattraktieve
supermarkt. —_

■L—i—■■■——■——■—■■■■■■■■■■■ii^
Bij vonnis van de rechtbank te Maastricht "".
22-9-1994, zijn de volgende faillissementen:
A. UITGESPROKEN:1. Smekuma BV, Aan de Fremme 2-4, 6269 BE Njj

graten. Rechter-commissaris: mr. J.J. Groen. Ok\
tor: mr. P.M. Scholtes, Dr. Van Kleefstraat 25,62'
JJ Maastricht, tel. 043-438080 (flnr. 14471); ,

2. A. Bruist, Dorpstraat 205, 6441 CE BrunssiJJvoorheen h.o.d.n. Barry Bruist, Dorpstraat 2*.
6441 CE Brunssum. Rechter-commissaris: mr. j'|
Groen. Curator: mr. J.M.H. Römkens, Caumer^schestraat 1, 6416 GC Heerlen, tel. 045-718o»
(flnr. 14472);

B. OPGEHEVEN:
3. A.A. Speerstra en S.M.E. van 't Hul, v/h Putst*

90, Sittard (flnr. 14151); J4. F.J.G. de Boer, Fossielenerf 64, Heerlen, h.o" .
Ital Style Nederland (flnr. 14169);

C. VERNIETIGD NA GEDAAN VERZET
15-9-1994:

J.W.L.A. Boesten, Putstraat 41, 6245 LD Eijsd*
h.o.d.n. Café Du Commerece (flnr. 14445).

SURSÉANCE:
Bij beschikking van voormelde rechtbank V

j

22-9-1994, is definitief surséance van betaling v
leend tot 14-3-1995 aan:
Constructiebedrijf W. Lemmens BV, Nusterjjj
121, 6136 KT Sittard. Rechter-commissaris: mr. ?**.
Frenay. Bewindvoerder: mr. J.J.M. Hermans, Rijks^,,
Noord 47, 6162 AB Geleen, tel. 046-747000 (rep
8262/94). , _,

(Huis)dieren
De grootste KENNEL van
Limburg. Alle jonge ras-
hondjes. Meer dan 60 ras-
sen plus gar. en tatoeage. Kl.
America, Th.Watsonln 34
Achel(B). 09-3211644489
Zond, open maand, gesl.
HONDEN-, kippen- en ko-
nijnenhokken v.a. ’195,-.
Houtbouw Übachs, .Eygels-
hovergracht 39, 6464 GA
Kerkrade. Tel. 045-460252.
Te koop gevraagd kleine
BINNENVOLIERE. " Telef.
045-708990.

Diversen
ONTSPANNINGSMASSA-
GE v. lichaam en geest.
Afspr. 8.00-10.00 of 17.00-
-18.00 u. 00-32.89.561353.

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

Geldzaken, _ ____.

Geld lenen bij Nivo....
en nergens anders.

LAGE LASTEN DOORLOPENDKREDIET.
Kredietlimiet theor. per rente effectieve

loopt, maand per maand rente per
„ mnd. jaar

’20.000,- 106 ’ 300,-0,774 % 9,7 %
’30.000,- 106 ’ 450,-0,774 % 9,7 %
’50.000,- 106 ’ 750,-0,774 % 9,7 %
’BO.OOO,- 106 ’1200,-0,774 9,7 %

PERSOONLIJKE LENING.
kredietsom looptijd per maand effectieve

rente/jaar
’lO.OOO,- 60 mnd ’ 209,-9,7 %
’25.000,- 96 mnd ’ 370,-9,7 %
’45.000,- 120 mnd ’ 578,-9,7 %
’75.000,- 120 mnd’ 962,-9,7 %

* Andere bedragen én looptijden mogelijk.
* Geen informatie bij uw werkgever.

* Beschermd lenen mogelijk.
* Toetsing en registratie BKR in Tiel.

Bel nu
038-226935.

(van 8.30-21.00 u.)
Emmastraat 7-7A, 8011 AE Zwolle. (Intermediair).

Of bel anoniem 06-320.324.60 om te weten wat u kunt
lenen. 75 cpm

+'
A Bloedbank
w Zuid-Limburg

heeft nieuw donoren
n0dig!043*877778 |

I Exclusief voor de Benelux importeerden wij, van het merk KÖHLER, een BEPERKTE PARTIJ

OVERLOCKMACHINES
met schoonheidsfoutjes die, met de volledige garantie, worden verkocht aan zowel bedrijven al-
particulieren. Voor het in één handeling vaststikken, afsnijden en afwerken van vele stofsoorten-

E3QS fi. 298,-pst
Info: Lomex Waalwijk B.V. - Hertog Janstraat 3 - Waalwijk (Di t/m Za)

Tel: 04160-33679/42965 *Vele merken tegen bodemprijzen *Verzending mogelij-*
* Aanbieding geldigzolang de voorraad strekt * Levering volgens leveringsvoorwaarden (K.v.K. Waalwijk nr. 1980) ©i
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" 'Wekopen gewoon
biljoen minuten in'

otz

de officiële bewijzen overlegt dat
haar zoons van elfen dertien jaarbij
een test als hoogbegaafd zijn ge-
kwalificeerd.

soneelsleden opgestapt. Bij de start
waren zeventien leerlingen inge-
schreven, waarvan vijf kwamen
opdagen. Van Schaik wijt het weg-
blijvenvan de anderen aan specifie-
ke problemen en een 'hetze' van de
pers. Over zes weken zijn er volgens
haar zeker zeventien leerlingen.
Binnen enkele dagen verwacht zij
al vier nieuwe, drie uit Nederland
en één uit Duitsland.

v^Vorvonze verslaggever

- Een pro-
iq eigt voor de Euregionale1
Ij. Voor hoogbegaafden, die op
ï friber open ging in de Belgi-
CensSemeente Lanaken. Een

van twee leerlingen heeft
wyocaat in de arm genomen.
ük clat de initiatiefneemstervan
/°ol> E. van Schaik uit Sittard,. --■ _J^_V""-i.

8
'n het centrum hv&n Heerlen kun je

I sinds kort 's avonds ||f *o ongestoord "/§
[ van de rolluiken
f. 9enieten

N punaise\
W&*&&*&®***t

Nijssen en de opgestapte psycho-
loog plus personeelsleden houden
het erop dat Van Schaik waan-
ideeën heeft. Haar school is volgens
Nijssen ten dode opgeschreven om-
dat deze geen overheidssubsidies
krijgt. Van Schaik schermt met ei-
gen kapitaal van donateurs en van
ouders van leerlingen die er even-
wel niet zijn. Ook doet Van Schaik
het voorkomen dat gelden van de
Europese Unie in aantocht zijn. In
Brussel is een aanvraag echter niet
bekend. De opgestapte personeels-
leden beweren er zeker van te zijn
dat de Europese Unie geen cent in
het project zal steken.

Courard en leraar S. van Vliet. Vol-
gens Van Schaik zijn de medewer-
kers (die voor het merendeel vrij-
willig werken) ontslagen. De school
telt nog twee van de vijf leerlingen
die bij de start aanwezig waren.

Van Schaik mikte bij de start op
een instelling voor 250 leerlingen.
Ze maakt zich geen zorgen. Zij wijt
de moeilijke start aan kinderziek-
ten. Volgens haar gaat het goed met
de school. „Kom tegen Kerstmis
maar kijken, dan zit het hier vol,"
voorspelt ze strijdbaar. De lesroos-
ters zijn volgens haar wel gereed,
maar de docenten worden flexibel
ingezet.

„Van Schaik heeft me er ingeluisd
om al vast twee leerlingen te kun-
nen inschrijven," zegt ze. Volgens
Nijssen hebben de twee jongensop
de school er voor spek en bonen bij
gezeten. „Er waren geen leraren en
geen lesmateriaal. De school voor
hoogbegaafden is een groot fiasco
geworden."

Volgens Van Schaik - zelf moeder
van een hoogbegaafde zoon - zijn
van de toelatingstests (waaronder
een intelligentie- en persoonlijk-
heidstest) officiële certificaten op-
gemaakt. De aanklagende ouder,
mevrouw M. Nijssen uit Maasme-
chelen, gelooft daar niets van. De
ouders is alleen een brief gestuurd'
met de bevestiging dat hun kind in
aanmerking komt voor de school.

Omroep Limburg wil geld
van provincie voor tv

Streefdatum officiële start blijft kerstmis 1995
Verzoeningsfeest
op Nieuwstraat

mooie toespraken. De bedoeling is dat de ge-
wone mensen uit Kerkrade en Herzogenrath
elkaar op de Nieuwstraat zullen ontmoeten
bij een pilsje."

Het feest, dat een eenmalig karakter krijgt,
dientverder als afronding van dereconstruc-
tie die de grensstraat heeft ondergaan. Kerk-
rade en Herzogenrath hebben afgesproken
geen nieuw kunstwerk langs de weg op te
richten, omdat er al twee beelden staan.

Wöltgens: „Kerkradenaren voelen zich nu
niet meer verplicht om Duits te.praten en
Duitsers verstaan het dialect beter dan Ne-
derlands. Toen we het dialect hadden inge-
voerd, ontstond voor het eerst iets dat leek
op een discussie."

Wöltgens heeft verder hetKerkraads dialect
als derde officiële spreektaal ingevoerd tij-
dens het reguliere overleg met de buurge-
meente Herzogenrath. Tot nog toe konden
de raadsleden en bestuurders uit de twee
zustersteden elkaar alleen in het .Nederlands
ofDuits toespreken. Kerkrade en Herzogen-
rath hebben hetzelfde dialect.

Daaronder de bekende Alle Menschen wer-
den Brüder-Knoop. „Als geld over blijft van
de wegwerkzaamheden, dan steken we dat
in het feest," aldus Wöltgens.

ROOSTEREN - De onrust onder be-
woners van de dorpen langs de
Grensmaas groeit naarmate dewinter
nadert. Ze zien dat aan de Belgische
zijde deoevers zijn verstevigd, terwijl
aan de Nederlands-Limburgse kant
nog niets is gebeurd. Om die reden
heeft CDA-Statenlid P. Pustjens
schriftelijke vragen gesteld bij de pro-
vincie. Hij wil van het provinciebestuur
onder meer weten hoe ver de com-
missie-Boertien is met de rapportage
over de overstroming van vorige win-
ter en de te verwachten aanbevelin-
gen.

'Onrust groeit
langs Maas'KERKRADE - Kerkrade en Herzogenrath

Jouden 6 mei volgend jaareen groot verzoe-
" yngsfeest op de Nieuwstraat, de grensstraat

"^ beide gemeenten delen.
:fl 4Je herdenkingsdagen 4 en 5 mei hduden we
nJ !>id.er ons Nederlanders, zoals het al vijftig
is Sar gaat £es mej moet een feest worden dat

at zien dat het ook anders kan, dat er een-- «euwe generatie is, een feest van de verzoe-
Knl>" zei burgemeester Thijs Wöltgens van
t» s*rkrade gisteren.
'" «öltgens hoopt dat de bevolking warm zal

'°Pen voor het evenement. „Het moet geen
\ '^st worden dat alleen speelt in de hoofden
S| de bestuurders en dat zal bestaan uit

MAASBREE - De verkrachting van
een 11-jarig meisje uit Maasbree op
dinsdag 23 augustus in het buitenge-
bied tussen Maasbree en Boekend is
vandaag een van de onderwerpen in
het Avro-programma 'Opsporing Ver-
zocht. De uitzending op Nederland 1
begint om 20.25 uur.

Zaak verkrachting
meisje op tv

Grote scepsis Brunssum
over plan Emmaterrein

Grote tijdsdruk door felle kritiek raadsleden

Omroep Limburg streeft ernaar om
uiterlijk op 24 december 1995 -

Volgens Fey is inLimburg eigenlijk
maar plaats voor één regionale tv-
zender. „Net zoals bij de radio heb-
ben wij de bevoegdheid om die te
exploiteren, maar het staat ITL na-
tuurlijk vrij om nó 1995 - de wet
staat dat dan toe - commercieel te
gaan."

MAASTRICHT - Omroep Limburg
wil in de komende weken met het
provinciebestuur van Limburg
gaan praten over verdere mogelijk-
heden voor het financieren van re-
gionale televisie. Omroepvoorzitter
drs.Frans Fey deelde dat gistermid-
dag mee in aansluiting op een be-
stuursvergadering waarop de defi-
nitieve breuk tussen zijn omroep en
de Interlokale Televisie Limburg
(ITL) nog eens uitgebreid ter sprake
kwam. „Na een periode van twee
jaar vergaderen blijven wij het met
ITL volstrekt oneens over doelstel-
ling, filosofie, structuur en be-
voegdheden bij een gezamenlijke
aanpak van één tv-station in Lim-
burg. leder gaat nu zijn eigen weg."

Fey deelde verder mee dat volgens
een onderzoek 75 procent van de
Brabantse bevolking graag regiona-
le televisie wil. Tachtig tot 85 pro-
cent van de Brabanders is zelfs
bereid om daar voor te betalen. „In
Limburg verwacht ik eigenlijk het-
zelfde beeld," aldus Feij, die in eer-
ste instantie geld voor regionale
televisie bij de kabelmaatschap-
pijen wil halen. De kijker zal daar-
voor in de toekomst dan een hogere
bijdrage moeten leveren aan de
plaatselijke of regionale kabelmaat-
schappij.

voordien moeten er al proefuitzen-
dingen komen - officieel van start
te kunnen gaan. Op die datum be-
staat de regionale radio in Limburg,
Omroep Limburg (vroeger ROZ),
namelijk vijftig jaar. Omroep Lim-
burg Televisie wil tijdens een expe-
rimenteerperiode van drie jaar
dagelijks drie kwartier nieuws en
cultuur uit Limburg brengen. De
presentatie van de programma's ge-
schiedt hoofdzakelijk in het Neder-
lands en in mindere mate in het
dialect.

BORN - Een Mercedes ter waarde
van 100.000 gulden is afgelopen
weekeinde total-loss gereden door
een Hoensbroekenaar die de wagen
trachtte te stelen vanaf een bedrijfs-
terrein in Bom. De man reed met de
auto door een hekwerk. Toen hij ver-
volgens probeerde een Mercedes van
350.000 gulden aan de praat te krij-
gen werd hij door de politie gepakt.

Met auto door
hek gereden

Plan voor
zwembad en
bungalows

in Brunssum
BORN - Bij de politie van Bom heeft
zich een getuige gemeld, die heeft
gezien dat een onbekend kind zondag
met maïskolven gooide naar voorbij-
razende auto's op de snelweg A2.
Een mafskolf doorboorde de voorruit
van een auto, toen die onder het via-
duct 't Rooth door reed. Meer inciden-
ten zijn bij de politie in Bom niet
gemeld.

Kind verdacht van
gooien maïskolf

ROERMOND - Van een toename
van harddrugsgebruikers in Roer-
mond na acties in Maastricht en Heer-
len is vooralsnog geen sprake. Dat
blijkt uit antwoorden van B en W aan
de fractie GroenLinks. De stad telt
450 harddrugsverslaafden. Het aantal
Duitse verslaafden dat regelmatig in
Roermond komt, is vier.

Geen toestroom
drugsverslaafden

SITTARD/ERKELENZ - De Sittardse
vbo-school Pastoor Jacobs en de
Grundhauptschule in Erkelenz willen
docenten gaan uitwisselen. Vanuit
Sittard zou een ieraar Duits in Erke-
lenz gaan lesgeven, terwijl de school
daar een docent wil leveren voor Sit-
tard. Het is nog niet duidelijk hoeveel
uren de uitgewisselde docenten pre-
cies elders gaan lesgeven.

Uitwisseling
van docenten

Binnenkort krijgt de 'affaire kasteel
Hoenbroek' bovendien nog een na-
sleep bij de Raad van State. De
gemeente trok enige jaren geleden
de drank- en horecavergunning van
Moonen voor het kasteel in. Daarte-
gen is Moonen in beroep gegaan.

Weer conflict rond
kasteel Hoensbroek

Gemeente weigert bouwvergunning voor tuinterras
HOENSBROEK - Hoensbroeke-
naar Jos Moonen is opnieuw met de
gemeente Heerlen in een juridisch
steekspel over kasteel Hoensbroek
verwikkeld. De gemeente wil geen
vergunning afgeven voor de bouw
van een tuinterras bij Moonens res-
taurant De Taveerne, direct bij de
ingang van het kasteel.

Volgens Daniëls heeft de gemeente
Moonen 'pootje willen lichten. De
advocaat stelt de gemeente een
schadeclaim in het vooruitzicht als
hij de procedure bij de Raad van
State wint. Moonen zou schade heb-
ben geleden omdat hij de zalen in
het kasteel zonder drank- en hore-
cavergunning niet meer kon exploi-
teren.

Moonens advocaat mr. Daniëls
heeft daartegen een bezwaarschrift
ingediend, dat door de gemeente is
verworpen. Moonen zal nu waar-
schijnlijknaar de rechter stappen.

GULPEN - De 'Vereniging Oud-Mili-
tairen Indiëgangers Limburg' (VOML)
houdt vandaag een contactbijeen-
komst in het vrijetijdscentrum Tim-
paan' in Gulpen om 14.00 uur. De
voorzitter van VOML Nederland, Jan
Dijkema, zal een inleiding houden.
Verder is een mobiele tentoonstelling
met beelden van vroeger te bezichti-
gen.

Bijeenkomst
oud-Indiëgangers

Moonen hield toen alleen De Ta-
veerne over. Een paar jaar geleden

liet hij daar, zonder de vereiste pa-
pieren te hebben, een tuinserre aan
vast bouwen. Volgens Moonens ad-
vocaat volgde daarop een aanzeg-
ging van de gemeente het bouwsel
weer af te breken. „De aangekon-
digde bestuursdwang is echter
nooit uitgeoefend," zegt Daniëls.
Een verzoek van Moonen om de
aangebouwde serre te legaliseren,
werd echter niet gehonoreerd.

Nu heeft Moonen een bouwvergun-
ning voor een geheel nieuw tuinter-
ras ingediend. Dat heeft hij naar
eigen zeggen nodig om de Taveerne

draaiend te kunnen houden. Het
tuinterras zou op de plaats van de
huidige serre komen te staan. De
gemeenteweigert echter een bouw-
vergunning en heeft ook het daarte-
gen aangetekende bezwaar afgewe-
zen.
Het belangrijkste argument daar-
voor: Moonen mag volgens een juri-
disch beginsel niet twee keer in
dezelfde zaak een procedure aan-
spannen. Volgens Daniëls echter
geldt dat beginsel alleen in het
strafrecht, niet in het bestuursrecht.
Daniëls zal zijn cliënt dan ook advi-
seren beroep aan te tekenen.

Anderhalf jaar geleden pas bepaal-
de de Hoge Raad, het hoogste
rechtscollege in ons land, na jaren-
lange juridische strijd dat de ge-
meente Heerlen terecht aan Moo-
nen de huur had opgezegd als
horeca-uitbater van het kasteel.

Proces tegen school voor hoogbegaafden

L der Akkermans merkte op
lutQn door de samenwerking
jiMarlen en de status die die
|kj.s 'stedelijk knooppunt' heeft,
AhrTn Sulden subsidie van Bin-
l/L~ Se Zaken is toegezegd en
i s 2,25 miljoen rijkssubsidie

IIJNSSUM/HEERLEN - In
.gemeenteraad van Bruns-
r bestaat veel kritiek op en[Psis over de plannen voor
l^rnmaterrein. In de raads-
H&issie ruimte en techniek
f?6n gisteravond zoveel
pche vragen gesteld - zon
l^onderd - dat het college
L°°t deze schriftelijk te be-oorden.
Rekent dat het plan voor het
f zeer waarschijnlijk
lieer in de raadsvergadering

g oktober kan worden behan-
j voor i november moet dan
|3eciale vergadering worden
\j^n- Als de raad niet voor die
Q heeft ingestemd met een eer-
i Scheiden krediet van 1,4 mil-
I Solden, kan niet voor 1 januari
[Jjtet de uitvoering van een eer-
fch e van net Pr°Ject worden
arien. Dan gaat 11 miljoen gul-
an rijkssubsidie verloren en is
tr°Ject van de baan.
aadscommissie financiën in

I(?süm adviseerde later op de
' friet veel aarzeling wel posi-
.er het eerste vereiste krediet

fd'4 miljoen. Dit onder voor-
in? dat het project de gemeente
gelijk niets kost - daar bestaat
t\vijfei over -en dat over ne-

nog 'neen' tegen hetan. worden gezegd.
V
r°ject-Emmaterrein - een pro-
jan (j e gemeenten Brunssum. erien - behelst de aanleg van
~^rijfsterrein en 836 wonin-
'.rr is aanvullend onderzoek
bodemvervuiling van het ter-

Raadsleden zijn
**t voor de saneringskosten.

iKordt compensatie geëist voor
opUnssumse voetbalverenigin-
!(e'e van het Emmaterrein weg

owe^ ac fracties van D66
ity opperdendeze clubs in een
.^sportcomplex in een gepland
ftgebied op het Emmaterrein

te brengen.
d ruimte.en techniek

vrees geuit dat Brunssum
}C eenmaal ontwikkeld Emma-
jOf. Heerlense drugsoverlast
i Jeert-Veel raadsleden van zo-

vpPositie als coalitie zijn bang
II °oral Heerlen de vruchten
lil® 1* Brunssum de lasten mag
J 1:Raadslid Steiner van coali-

BCD: „Het stoort me
"t, dat het plan derug toekeertörü-nssum." (ADVERTENTIE)

KLEURKOPIEËN
Drukkerij Schreurs
Qraverstraat 68.Kerkntde-Spekholzertielde
Telefoon (045) 413045 Telefax (04S) 418995

Als de Brunssumse politiek niet
voor het eind van het jaar een be-
sluit neemt over de toekomst van
de gemeentelijke zwembaden,
dreigt sluiting, zo vertelt een inge-
wijde. De twee sterk verouderde
zwembaden zouden niet kunnen
voldoen aan de eisen die de nieuwe
wet hygiëne en veiligheid aan
zwembaden stelt. Die wet wordt
met ingang van begin volgend jaar
van kracht. Als de gemeente voor
het eind van het jaar een besluit
neemt over een nieuw zwembad
kunnen de baden nog enige tijd
openblijven.

Enkele jaren geleden maakte de ge-
meente bekend dat ze de twee be-
staande baden wilde privatiseren.
Volgens Hoen heeft het nieuwe col-
lege echter nog geen uitspraak ge-
daan over eventueel privatiseren
van de zwembaden. Hoen verwijst
wel naar een afspraak van de coali-
tie om het schoolzwemmen mini-
maal op het huidige niveau te hand-
haven.

Volgens ingewijden houdt de bouw
van een nieuw zwembad in dat de
twee bestaande zwembaden in
Brunssum dicht gaan. Brunssum
exploiteert momenteel het overdek-
te bad De Bronspot en het open-
lucht zwembad De Zeekoelen. De
Bronspot bevindt zich aan het Kou-
tenveld, midden in het centrum.
Bijna de helft van de gebruikers
van dat zwembad zijn ouderen. Op
de lokatie Bronspot zou echter ze-
ker geen ruimte zijnvoor een nieuw
bad met bungalows. De Zeekoelen
ligt aan de Akerstraat aan de rand
van Brunssum.

De gemeente denkt aan de bouw
van een gecombineerd overdekt- en
openlucht zwembad. De mogelijk-
heid van een nieuwbad in combina-
tie met bungalows is een suggestie
die het bureau Polycad doet in een
onderzoek dat in opdracht van de
gemeente is uitgevoerd. Omdat het
rapport nog niet binnen het college
besproken is, wilde wethouder
Theo Hoen daar niet inhoudelijk op
ingaan.

BRUNSSUM - De gemeente
Brunssum heeft plannen voor de
bouw van een nieuw zwembad met
een bungalowpark. Het college wil
hierover binnen uiterlijk twee
maanden een besluit nemen.

ROERMOND - Internationaal telefo-
neren binnen Europa kan vanaf okto-
ber tot zon dertig procent goedkoper.
Dat zegt Roermondenaar Wim van
den Berg, 'vertegenwoordiger in tele-
foontijd. Naar zijn zeggen heeft zijn
Amerikaanse telecom-maatschappij,
Global Access, een contract gesloten
met een West-Europees telecommu-
nicatiebedrijf dat verder anoniem
wenst te blijven. Bij dat bedrijf zal Glo-
bal Access met aanzienlijkekwantum-
kortingen vele tientallen miljoenen of
miljarden minuten telefoontijd kopen.
Zodoende kan Global Access tegen
sterk gereduceerde tarieven telefoon-
minuten aan het bedrijfsleven of aan
particulieren verkopen die ver onder
de tarieven van PTT Telecom vallen.
Tot nu toe waren die kortingen alleen
mogelijk voor internationaal telefone-
ren naar landen buiten Europa, aan-
gezien Global Access de minuten
kocht bij elkaar flink beconcurrerende
telecommunicatiebedrijven in de Ver-
enigde Staten.

Telefoneren met
fikse kortingen

Zie verder pagina 14

" Nognergens erkenning
school hoogbegaafden

De psycholoog dieaan de instelling
verbonden was, prof. Somers, is op-
gestapt. Dat geldt ook voor de twee
personeelsleden, de secretaresse S.

Intussen telt de school nog maar
twee leerlingen en zijn diverse per-
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Verslagen en intens verdrietig hebben wij voor-
goed afscheid moeten nemen van onze lieve

Frans
Franciscus Josef
Marie Gerards

levensgezel van

Jeanne Funcken
vader van

Steven Gerards
Na een zware doch vredige strijd, gesterkt door
de heilige sacramenten is Frans heden op 45-ja-
rige leeftijd overleden, bijgestaan door iedereen
die hem lief was.

In diepe bedroefdheid:
Jeanne, Tim en Bas
Steven en Nicol
Familie Gerards
Familie Funcken

6372 PZ Hopel-Landgraaf, 25 september 1994,
Hopelerweg 194.
De plechtige uitvaartdienst zal worden gehou-
den op donderdag 29 september a.s. om 13.00
uur in de parochiekerk van de H. Joannes de
Doper te Eygelshoven, waarna aansluitend, in
besloten kring de crematie zal plaatsvinden in
het crematorium te Heerlen Imstenraderweg 10.
Bijeenkomst in de kerk.
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven is er
geen condoleren.
Avondmis tot intentie van onze dierbare overle-
dene woensdag 28 september om 19.00 uur in
voornoemde parochiekerk. v
De overledene is opgebaard in de rouwkamer
van het mortuarium Schifferheide van Linde-
man Uitvaartcentra Schifferheidestraat 7 te
Kerkrade-West.
Gelegenheid tot afscheid nemen aldaar dage-
lijks van 18.00 tot 19.30 uur.
In plaats van bloemen graag een gift voor de
Kankerbestrijding.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen
gelieven deze annonce als zodanig te willen be-
schouwen.

Dag lieve

ome Frans
Je petekindLars

Diep bedroefd geven wij kennis van het overlij-
den van

Frans Gerards
Kerkrade: mevrouw J. Gerards
Kerkrade: Fer en Mariet

Landgraaf: Wiesen Leo
's-Hertogenbosch: Tiny en Math

Utrecht: Marcel en Marianne
Landgraaf: Mariëtte en Rob

en alleneven en nichten

Enige en algemene kennisgeving

t
Dankbaar voor het vele goede dat hij ons tij-
dens zijn leven heeft gegeven, delen wij u mede
dat na een liefdevolle verzorging in Huize Dou-
venrade te Heerlen op 98-jarige leeftijd na een
kort ziekbed toch nog onverwacht van ons is
heengegaan

Jacob Daams
Job

weduwnaar van

Lies Paes
Amstenrade: J. Daams

J. Daams-van derHeijden
Brunssum: Jaapen Linda
Maastricht: Arjenne

Bournemouth GB: Sander
FamilieDaams
FamiliePaes

25 september 1994, Douvenrade 1, Heerlen.
Corr.-adres: Hommerterweg 286,
6436 AM Amstenrade.
De crematieplechtigheid vindt plaats in het cre-
matorium aan de Imstenraderweg te Heerlen op
woensdag 28 septembera.s. om 11.00 uur.
Samenkomst in het crematorium.

t
Dankbaar voor de vele mooie jaren die wij sa-
men hebben mogen beleven, delen wij u mede
dat heden, na een ongelijke strijd, van ons is
heengegaan mijn lieve en zorgzame man, onze
broer, zwager, oom, peetoom en neef

Nikolaas Joseph
(Niek) Gillissen

echtgenootvan

Johanna Elisa Gerarda
Jongen

Hij overleed in de leeftijd van 66 jaar, voorzien
van het h. sacrament der zieken.

Heerlen: Johanna Gillissen-Jongen
Familie Gillissen
Familie Jongen

6411 HW Heerlen, 25 september 1994,
Geleenstraat 124.
De plechtige uitvaartdienst zal worden gehou-
den op donderdag 29 september a.s. om 11.00
uur in de dekenale kerk van de H. Pancratius te
Heerlen-Centrum, waarna "aansluitend de cre-
matie zal plaatsvinden in het crematorium te
Heerlen, Imstenraderweg 10.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is
tot schriftelijk condoleren.
Het rozenkransgebed tot intentievan onze dier-
bare overledene, zal worden gebeden op woens-
dag 28 september om 18.00 uur, aansluitend
avondmis, in voornoemde dekenalekerk.
Gelegenheid tot afscheid nemen in de rouwka-
mer van Lindeman Uitvaartcentra, Spoorsingel
4 te Heerlen, dagelijks van 18.00 tot 18.30 uur.
Voor vervoer kerk-crematorium v.v. is gezorgd.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen,
gelieven deze annonce als zodanig te willen be-
schouwen.

t
Bedroefd, maar dankbaar voor dit leven, delen
wij u mede dat heden is overgegaan, op weg
naar een nieuw leven, in de leeftijd van 82 jaar,
voorzien van de h.h. sacramenten der zieken,
onze lieve moeder, schoonmoeder, oma, zuster,
schoonzuster, tante en nicht

let Mayer
weduwevan

Hein Heijnen
weduwevan

Jules Jacobs
Heerlen: Rini enPeter

Scholtes-Heijnen
Kerkrade: Marianne en Cor

Franssen-Heijnen
BremervördeDld.: Paul en Barbel

Heijnen-Reimann
Sittard: Riet en Rob

Roquas-Jacobs
Brunssum: Frank en Sylvia

Jacobs-Groothedde
Bergeijk: Loes en Peter

Quaedvlieg-Jacobs
en al haar kleinkinderen
Familie Mayer
Familie Heijnen
Familie Jacobs

Brunssum, 25 september 1994.
Corr.adres: Dillegaard 250, 6417 HN Heerlen.
Gelegenheid om afscheid te nemen dagelijks
van 18.00 tot 19.00 uur in Uitvaartcentrum
Brunssum van H. Peters Begrafenisonderne-
ming, Heugerstraat 4a te Brunssum.
In de St.-Gregoriuskerk aan de Kerkstraat te
Brunssum, zal de plechtige uitvaartdienst wor-
den gehouden op donderdag 29 september a.s.
om 10.30 uur.
De crematieplechtigheid vindt aansluitend
plaats in het crematorium aan de Imstenrader-
weg te Heerlen.
Samenkomst in de kerk. Er is geen condoleren.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen,
gelieven deze annonce als zodanig te beschou-
wen.

t
Dankbaar dat haar verder lijden bespaard is ge-
bleven maar intens verdrietig dat wij haar moe-
ten missen delen wij u mede dat zacht en kalm
van ons is heengegaan mijn lieve vrouw, onze
zorgzame moeder, schoonmoeder, oma, zuster,
schoonzuster, tante en nicht

Nellie Tilmans
echtgenote van

Pierre Speek
Zij overleed in de leeftijd van 56 jaar, voorzien
van het h. sacrament der zieken.

Waubach: Pierre Speek
Waubach: Jos Speek

Marianne Speck-Plum
Pascal, Mark,Riek en Jenny

Heerlen: Hay Speek
Irene Speek-van Mil
Beau, Yaël en Janou

Waubach: Marlies Janssen-Speek
Jos Janssen
Dominique en Daniëlla
Familie Tilmans
Familie Speek

6374 LD Landgraaf, 26 september 1994
Rimburgerweg 66
De plechtige uitvaartdienst zal worden gehou-
den opvrijdag 30 september a.s. om 10.30 uur in
de parochiekerk van de H. Jozef te Waubach,
waarna aansluitend de begrafenis zal plaatsvin-
den op de begraafplaats aldaar.
Bijeenkomst in de kerk alwaar gelegenheid is
tot schriftelijk condoleren.
Het rozenkransgebed tot intentievan onze dier-
bare overledene zal worden gebeden op donder-
dag 29 september om 18.40 uur, aansluitend
avondmis in voornoemde parochiekerk.
Gelegenheid tot afscheid nemen in de rouwka-
pel van Lindeman Uitvaartcentra Beuteweg 32
te Nieuwenhagen, dagelijks van 19.00 tot 19.15
uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen
gelieven deze annonce als zodanig te willen be-
schouwen.

t I
Mijn taak is volbracht,
jullieonderlinge liefde moet blijven.
Als leven lijden wordt,
is de dood een verlossing.

Nog veel te vroeg hebben we, op 72-jarige leef-
tijd, afscheid van haar moeten nemen. Tot op
haar sterfbed was ze diegene die zoveel voor
ons betekende en waarvan wij zoveel hielden.

Jessy Hermans
echtgenote van

Leo Canisius
Brunssum: J.A.L.Canisius
Mijdrecht: Wil Canisius

Lia Canisius-Theeuwen
Bart, Hans, Rob

Malden: Jessy de Vries-Canisius
Ben de Vries
Kim,Kyra
Familie Hermans
Familie Canisius

24 september 1994,
Hokkelenbergstraat 33, 6444 AE Brunssum.
Gelegenheid om afscheid te nemen dagelijks
van 18.00 tot 19.00 uur in Uitvaartcentrum
Brunssum van H. Peters Begrafenisonderne-
ming, Heugerstraat 4a te Brunssum.
Avondwake woensdag om 19.00 uur in de hier-
na te noemen kerk.
De plechtige uitvaartdienst zal worden gehou-
den in deFatimakerk te Brunssum, hoekLinde-
straat-Essenstraat, op donderdag 29 september
a.s. om 14.00 uur.
De crematieplechtigheid vindt aansluitend
plaats in het crematorium aan de Imstenrader-
weg te Heerlen.
Samenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is
tot schriftelijk condoleren.
Voor vervoer naar het crematorium en terug is
een autobus aanwezig.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen,
gelieven deze annonce als zodanig te beschou-
wen.

t
Dankbaar voor alles wat hij steeds voor ons heeft gedaan, is, na een
zorgzaam en liefdevol leven, getekend door eenvoud en oprechtheid,
geheel onverwacht van ons heengegaan, mijn inniggeliefde man, on-
ze zorgzame vader, schoonvader, schoonzoon, opa, broer, zwager,
oom en neef

Harry Simons
weduwnaarvan

Tonie Kratsborn
echtgenoot van

Mien Trienekens
Hij overleed in de leeftijd van 73 jaar, voorzien van het h. oliesel.

Landgraaf: W.I.M. Simons-Trienekens
Malden: Peter en Fernanda

Hengelo: Joen Rita
Bram

Maastricht: Yvonne
Nijmegen: Patrick enFroukje

Landgraaf: mevr. A. Trienekens-Boots
Familie Simons
Familie Kratsborn
Familie Trienekens

6372 NV Landgraaf, 26 september 1994,
Sphaesbergerhof 6.
De plechtige uitvaartdienst zal worden gehouden op vrijdag 30 sep-
tember a.s. om 11.00 uur in de parochiekerk van de H. Martinus te
Heerlen-Weiten, waarna aansluitend de begrafenis zal plaatsvinden
op de r.-k. begraafplaats aldaar.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is tot schriftelijk condo-
leren.
Het rozenkransgebed tot intentie van onze dierbare overledene, zal
worden gebeden op donderdag 29 septemberom 18.45 uur, aanslui-
tend avondmis, in voornoemde parochiekerk.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, gelieven dezeannon-
ce als zodanig te willen beschouwen.

Op maandag 26 september overleed, geheel onverwacht, ere-
bestuurslid en voorzitter van de stichting Beheer Fanfarezaal

Harry Simons
Wij uiten onze dankbaarheid voor de vele diensten aan onze vereni-
gingbewezen.
Zijn gedachtenis zal steeds in onze vereniging blijven.

Fanfare Eendracht
Nieuwenhagerheide

■f

t
Dankbaar voor alles wat zij steeds voor ons
heeft gedaan, is, na een werkzaam en liefdevol
leven, getekend door eenvoud en oprechtheid,
toch nog onverwacht van ons heengegaan, onze
zorgzame moeder, schoonmoeder, allerliefste
oma, zuster, schoonzuster, tante en nicht

Katharina van Berlo
weduwe uit het eerste huwelijk van

Hubertus Peerboom
weduwe uit het tweede huwelijk van

Julian Wieremiejczyk
Zij overleed in de leeftijd van 77 jaar, voorzien
van het h. sacrament der zieken.

Oostrum: JanPeerboom
Brunssum: JossieKlasens-Peerboom

Berend Klasens
Marcel

Brunssum, 24 september 1994,
verpleeghuis Schuttershof.
Corr.adres: Koningstraat 7,
6441 GM Brunssum.
De plechtige uitvaartdienst zal worden gehou-
den op donderdag 29 september a.s. om 10.30
uur in de Fatimakerk te Brunssum, gelegen aan
de Essenstraat, waarna aansluitend de begrafe-
nis zal plaatsvinden op de begraafplaats aan de
Merkelbeekerstraat.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is
tot schriftelijk condoleren.
Avondmis tot intentie van onze dierbare overle-
dene, woensdag 28 september om 19.00 uur in
voornoemde parochiekerk.
Gelegenheid tot afscheid nemen 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,
gelievendeze annonce als zodanig te willen be-
schouwen.

t
Vitaal en nog vol plannen is geheel onverwacht
van ons heengegaan, onze lieve zoon en broer,
op de leeftijd van 21 jaar

Jasper Tobi
Wij zijn verbijsterd en verdrietig.

Heerlen: Frank Tobi
TineTobi-van Straaten

Heerlen: Dorien Visser
Loes Joosten

Leiden: Merel Tobi
Noordwijk: HesterTobi

Patrick Hegedoorn
25 september 1994.
Willemstraat 68, Heerlen.
Corr.-adres: Unescoplantsoen 35,
6114 NR Heerlen.
Corr.-adres: Vrusschemigerweg 179,
6417 PK Heerlen.
De crematie zal plaatsvinden op 30 september
1994 om 15.30 uur in het crematorium aan de
Imstenraderweg 10 te Heerlen.
Schriftelijk condoleren voor aanvang van de
dienst.
Wilt u indien wij vergeten zijn u een kennisge-
ving te zenden deze annonce als zodanig be-
schouwen.

e—"—■—■■__i_e_«__B«_^_i__i_«_«ü__B_^_»eeßßei

Lieve

Jaap
Wat moeten we nu doen.
Alleen treuren om de dingen
die we nog hadden moeten doen.

„Rest in peace", dear brother.
„Until we meet again".

Je amigo's.

t
Na een dapperen geduldig gedragen lijden is na
een langdurige ziekte, toch nog onverwacht van
ons heengegaan mijn lieve man, onze zorgzame
vader, schoonvader, groot- en overgrootvader,
broer, zwager, oom en neef

Jan Bruij stens
echtgenootvan

Angela Mastnak
Hij overleed in de leeftijd van 74 jaar, voorzien
van het h. sacrament der zieken.

Landgraaf: A. Bruijstens-Mastnak
Landgraaf: Renie en Jan
Dilsen(B): JohnenElza

en zijn klein- en
achterkleinkinderen
Familie Bruijstens
Familie Mastnak

6373 AN Landgraaf, 26 september 1994.
Keulenheide 8.
De plechtige uitvaartdienst zal worden gehou-
den op vrijdag 30 septembera.s. om 11.00 uur in
de parochiekerk van het H. Hart van Jezus te
Nieuwenhagerheide, waarna aansluitend de cre-
matie zal plaatsvinden in het crematorium te
Heerlen, Imstenraderweg 10.
Bijeenkomst in de kerk. Er is geen condoleren.
Avondmis tot intentie van onze dierbare overle-
dene donderdag 29 september om 19.00 uur in
voornoemde parochiekerk.
Gelegenheid tot afscheid nemen in de rouwka-
pel van Lindeman Uitvaartcentra, Beuteweg 32
te Nieuwenhagen dagelijks van 18.30 tot 18.45
uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen
gelieven deze annonce als zodanig te willen be-
schouwen.

Dankbetuiging
In plaats van kaarten

Het is voor ons niet mogelijk een ieder persoon-
lijk te bedanken. De hartelijke condoleances, de
bloemen, de mooie zang van het kerkelijk zang-
koor en de begeleiding naar de laatste rust-
plaats van mijn lieve man, onze vader, schoon-
vader en opa

Nico Huijsmans
hebben ons erg goedgedaan. Hiervoor onze op-
rechte dank.
De plechtige zeswekendienst zal worden gehou-
den op zaterdag 1 oktober a.s. om 19.00 uur in
de Christus Koningkerk, Kluis, Geleen.

Mevr. CL. Huijsmans-van Egeraat
kinderen en kleinkinderen

Met grote verslagenheid hebben wij kennisge-
nomen van het plotseling overlijden van

Marij Vaessen-Brüll
echtgenote van

Frank Vaessen
Wij wensen collega Frank, Cindy en verdere fa-
milie veel sterkte toe.

Regiopolitie Limburg-Zuid,
District Heerlen.

■—■———— ee^ei—_.

Met verslagenheid namen wij kennis van het
overlijdenvan ons oud-lid

Marij Vaessen-Brüll
Wij wensen de nabestaanden veel sterkte toe bij
het dragen van dit verlies.

Drumband Marijke

Wat onuitwisbaar blijft,
is wat ten diepste werd gedeeld.

Dankbaar voor de liefde en zorg waarmede hij ofl|
gedurende zijn leven heeft omringd, geven wij u md
droefheid kennis dat heden van ons is heengegaan
onze zorgzame vader, schoonvader, lieve opa, broe'
schoonbroer, oom en neef

Piet Breuls
weduwnaarvan i

Maria Elisabeth Übachs
Gesterkt door het h. sacrament der zieken, overlee*
hij op 71-jarige leeftijd.

Geleen: Riny en Lei
Valkenburg: Joen Corry

Johan, Alexander
Familie Übachs
FamilieBreuls
I

Urmond, 25 september 1994,
Speelheuvel 29.
Corr.adres: Pastoor van Eijsstraat 17,
6161 VJ Geleen.
De plechtige uitvaartdienst zal plaatshebben donde'
dag 29 septembera.s. om 11.00 uur in deparochiekerk
St.-Martinus te Oud-Urmond, gevolgd door de begl*
fenis op de begraafplaats te Urmond-Oost.
Bijeenkomst in dekerk, alwaar gelegenheidtot schri'
tehjk condoleren vanaf 10.30 uur.
Tot intentievan de dierbare overledene zal een euch'
ristieviering worden opgedragen woensdag 28 se!
tember om 19.00 uur in de parochiekerk St.-Antoniii
van Padua te Urmond-Oost.
Vader is opgebaard in de rouwkapel van het Maas
landziekenhuis te Sittard, alwaar gelegenheid tot be
zoek dagelijks van 17.30 tot 18.15 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten hebben ontval1
gen, gelieven deze annonce als zodanig te willen b*
schouwen.

1

I t
Bedroefd, maar dankbaar dat hem een nogl
ger lijden bespaard is gebleven, hebben
heden afscheid moeten nemen, in de lee'
van 75 jaar, van mijn dierbare man, zorg^
vader, schoonvader, lieve opa, zwager, ooill
neef

Jacob Houppertz
echtgenootvan

Hubertina Offermans
Kerkrade: H. Houppertz-Offermans .
Kerkrade: Jo enLeny Houppertz-Got?

Hanny, Sandra, Jean
Familie Houppertz
Familie Offermans

6462 GG Kerkrade, 26 september 1994,
Delversweg 2.
De plechtige uitvaartdienst zal worden ge*1
den op vrijdag 30 september 1994 om 9.30 u»
de parochiekerk van de H. Antonius van Pa'
te Bleijerheide, waarna begrafenis op de
graafplaats Schifferheide.
Bijeenkomst in de kerk. Er is geen condole'
Voor vervoer is gezorgd.
Jacob wordt bijzonder herdacht in de avon^op donderdag a.s. in voornoemde kerk om 1
uur.
Er is gelegenheid tot afscheid nemen in
mortuarium Schifferheide, Schifferheidesjj
7 teKerkrade-West, dagelijksvan 18.00 tot 1'
uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvaw
gelieven deze annonce als zodanig te besc' 1

wen.I -^

f j
Na een leven van zorg en aandacht voor *j
die hem dierbaar waren is tot onze grote d\
heid van ons heengegaan mijn dierbare i*j
onze vader, schoonvader, grootvader, ".,
grootvader, broer, schoonbroer, oom, nee'
vriend

Jan van Wamel
echtgenoot van

Corrie de Bruin
Hij overleed in de leeftijd van 70 jaar.

Heerlen: C. van Wamel-deBruin
Heerlen: Dirk en Carina
Heerlen: Louise en Jo

en zijn kleinkinderen
en achterkleinkind
Familie van Wamel
Familie de Bruin

6412 SR Heerlen, 26 september 1994.
Diamantstraat 20.
De crematieplechtigheid zal worden geho^
op donderdag 29 septemberom 15.00 uur &.,
crematorium te Heerlen, Imstenraderweg *'Samenkomst in het crematorium, waargele"
heid is tot schriftelijk condoleren.
De overledene is opgebaard in uitvaarteen'".
Dela Grasbroekerweg 20 te Heerlen alwaar i,
genheid is tot afscheid nemen dagelijks
18.00 tot 19.00 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontval1]
gelieven deze annonce als zodanig te wille! 1
schouwen.■

*=3^_P§^^ö_f*_

_^

Jaardienst

tElke dag denk ik aan je,
jong, speels, liefde, zo dicht bij me-
Hij is je erg vroeg komen halen,
je leven, je glimlach,
jefantasieverhalen.

Wij blijven denken aan ons lieve kind, onzei
te broer

Tommy Pantus
Wij houden zijn eerste jaardienst op zaterd*
oktober a.s. om 18.00 uur in de H. Geestkei*
Brunssum-Noord.

Math en Anke Pantus
Edwin en Stefan

--*

Limburgs Dagblad Dinsdag 27 september 1994 " 12



DOOR HANS GOOSSEN
EN MAURICE UBAGS

weten dat Damen thuis is, maar
maakt wel gewag van een 'ge-
ruchtenmachine die op volle toe-
ren draait en die verband legt
tussen de afwezigheid van Da-
men en de vertrouwensbreuk.
Hij acht het onwaarschijnlijk dat
er geen enkel verband is tussen
de ziekte en de problemen.

Discussie in AZM
over positie Damen

Vice-voorzitter raad van bestuur ziek thuis

- Over de posi-
!van Rien Damen, vice-voor-
kr van de raad van bestuur
11 het Academisch Ziekenhuis

is binnen het zieken-
is een discussie losgebarsten,

zit officieel ziek thuis. De
'd-burgemeester is als AZM-
'Stuurslid verantwoordelijk
'W personeel en organisatie.

MAASTRICHT - Het is onzeker of
de Rijksuniversiteit Limburg (RL)
de gebouwen van de rechtbank in
Maastricht koopt als de rechters
verhuizen naar het Annadal-com-
plex. Bezuinigingen op het univer-
sitaire onderwijs maken de aan-
koop ongewis, zo meldt het univer-
siteitsblad De Observant.

Damen zelf was gisteren onbe-
reikbaar. Ziekenhuisvoorlichter
Jean Servais bevestigt noch ont-
kent een verband. „Ik bevestig
alleen dat Damen ziek is en ver-
der geef ik geen enkel commen-
taar." Voorzitter prof. dr. ir. H.
Beckers van de raad van toezicht
weigert ieder commentaar.

renlang ten onrechte de onregel-
matigheidstoeslag tijdens de
vakantie niet doorbetaald kre-
gen. Dit was voor de MR de
druppel die de emmer deed
overlopen. De raad van toezicht
is inmiddels ingeschakeld en
heeft afgelopen week over de
vertrouwensbreuk vergaderd.
Aanstaande donderdag zal de,
MR door de raad van toezicht ge-
hoord worden.

e medezeggenschapsraad (MR)
'ste begin deze maand een onaf-
ankelijk onderzoek naar het

van de raad van be-
Pür. De MR had al eerder het

opgezegd in de drie
tellende raad van bestuur
bekend geworden was dat

"tëeveer 1500 medewerkers ja-

Damen werd in september 1991
benoemd tot vice-voorzitter van
de raad van bestuur van het
AZM.Bielders zegt officieel alleen te

In een schrijven aan de MR heeft
de raad van bestuur toegegeven
al in augustus vorig jaar op de
hoogte te zijn gesteld van de ge-
breken in de uitbetaling. In sep-,
tember werd beloofd dat de fout
hersteld zou worden, maar het
duurde tot mei dit jaar voordat
de zaak recht gezet werd, aldus
voorzitter Jos Bielders van de
medezeggenschapsraad.

In het eerste weekeindevan novem-
ber gaat de rechtbank over naar het
vroegere ziekenhuis van Maastricht
dat in twee jaar tijd is verbouwd tot
rechtbankgebouw. De Rijksuniver-
siteit Limburg had zijn oog laten
vallen op de vrijkomende gebou-
wen in het hartje van Maastricht.

Alle andere investeringen zijn opge-
schort. Twee werkgroepen zullen
nu de huisvestingssituatie van van
de RL, zowel in de binnensstadvan
Maastricht alsook in Randwyck
gaan bekijken. Rapporten over de
bevindingen van de werkgroepen
worden rond de jaarwisseling ver-
wacht.

Verheugde reacties op behoud van arbeidsplaatsen

Kerkrade thuisbasis
voor Univé Limburg

De voorzitter van het college van
bestuur dr. Karl Dittrich heeft ech-
ter laten weten dat de dreigende
bezuinigingen binnen het universi-
taire onderwijs, een pas op de plaats
rechtvaardigen. De enige investe-
ring van de RL die op dit moment
vast staat, is de aankoop van de ge-
bouwen van de stadsbibliotheek.

Regionale tv
Zouden de inwoners van
deze provincie nu werkelijk
op twee aparte Limburgse
tv-stations zitten te wach-
ten? Sterker nog, zouden de
Limburgers überhaupt geïn-
teresseerd zijn in een provin-
ciaal tv-station? Het valt te
betwijfelen,'zeker als straks
komt vast te staan dat de
Limburgers een dergelijke

zender voor een groot deel zelf moeten bekostigen, bij voorbeeld
via een flinke verhoging van de abonnementsprijs van de Centrale
Antenne Inrichtingen (CAI).
Daarbij stemt het natuurlijk sowieso treurig dat allerlei onderling
geruzie en gekonkel dekomst van een behoorlijk regionaal rv-sta-
tion in Limburg op voorhand in de weg staat. Omroep Limburg
heeft inmiddelsbij monde van voorzitter drs. Frans Feij laten weten
volgend jaar, bij het vijftigjarig bestaan, met het uitzenden van tv-
beelden te beginnen. Op het eerste gezicht zou je zeggen dat de
omroep daar, gezien de historie, ook het meeste recht op heeft.
Bovendien beschikt men over een zendvergunning en de toestem-
ming van Gedeputeerde Staten. Aan de andere kant laat Omroep
Limburg een mooie kans voorbij gaan om een fatsoenlijk, profes-
sioneel opgezet tv-station te starten door intensieve samenwerking
met de Interlokale Televisie Limburg (ITL). ITL heeft inmiddels enige
ervaring opgedaan met het maken van lokale tv-programma's.
Het - al dan niet bestaande - belang van de Limburgse tv-kijker
wordt door dit geruzie verkwanseld en opgeofferd aan de arro-
gantie van de macht. De befaamde regentenmentaliteit, die in
Limburg zoveel problemen heeft veroorzaakt, dreigt ook hier weer
de kop op te steken.
Tevens ben je geneigd je hart vast te houdenover de manier waar-
op de nieuwe tv-zender te werk wil gaan: met één programmalei-
der in vaste dienst en een of meer handje(s)vol freelancers. Als je
denkt op die manier professionele televisie van enig niveau te kun-
nen maken, dan kom je op heel korte termijn bedrogen uit. Wie
de radio-uitzendingen van Omroep Limburg met enige regelmaat
volgt, is best in staat enige kanttekeningen te plaatsen bij de kwali-
teit van het gebodene: oubollig is in dit verband nog een heel
positieve kwalificatie voor sommige programma-onderdelen.
Radio Limburg werkt met heel wat mensen, zowel professioneel als
op free lance-basis. Het maken van tv-programma's vergt echter
nog aanzienlijk meer - niet alleen mankracht overigens - dan het
runnen van een radiostation. Te denken dat zoiets kan met de
medewerking van anderhalve man en de spreekwoordelijke paar-
dekop getuigt van kortzichtigheid.

Chemobox voor boeren
Limburg volgt geslaagd experiment in Horst

Vervolg van pagina 1

Van onze verslaggeefster

Japans eten

drijf zijn afval verwerkt zoals de
Wet Chemische Afvalverwerking
dat voorschrijft, kost dat ontzettend
veel geld," vertelt Jan Maessen, mi-
lieumedewerker van de gemeente
Horst en een van de initiatiefne-
mers van het experiment.

HORST - De resultaten van het ge-
scheiden inzamelen van chemisch
agrarisch afval in Horst zijn positief
en kunnen op termijn leiden tot in-
voering in heel Limburg. Tot deze
conclusie komen de plaatselijke af-
deling van de Limburgse Land- en
Tuinbouw Bond (LLTB), het ge-
meentebestuur van Horst en het
Maastrichtse recyclingbedrijf Verol.
Deze drie organisaties begonnen
het experiment een jaar geleden.

„Bedrijfsafval mag formeel gezien
niet worden meegegeven met de
chemokar. Als een klein boerenbe-

De boeren van Horst en omgeving
leveren al een jaar hun chemisch af-
val in gescheiden van het huishou-
delijk chemisch afval. Vier keer per
jaarhaalt de chemokar het afval op.
Zowel voor de portemonnee van de
boeren als voor het milieu is deze
afvalscheiding lucratief.

„Gedeputeerde Staten moeten hier-'
voor eerst een vergunning geven en,
dat kan nog een tijdje duren. Het
bewaren van afval is in ieder geval
achterhaald en het is tijd dat ge-
meenten inzien dat het op deze
manier snelleren makkelijker kan."

In Horst is dit nieuwe afvalprincipe
al aardig ingeburgerd. Het is nu tijd
om deze succesformule op vrijwilli-'
ge basis ook op andere plaatsen in
Limburg in te voeren. De LLTB
steunt dit streven. Maar Maessen
ziet dit nog niet al te snel gebeuren:;

De boeren van Horst leveren nu op
vaste verzameldagen hun afval col-
lectief in bij de boerenbondwinkel
van de LLTB. Verol neemt dit in
ontvangst en sorteert het.

DOOR LAURENS SCHELLEN

Japanse toeleveringsbedrijven helpen bij het opbouwen van
de nieuwe fabriek. Wegens taalproblemen heeft NedCar der-
tien tolken moeten inhuren. De vijftig Japanners in dienstvan
Mitsubishi overnachten in een vleugel van de Teikyo-universi-
teit in Maastricht. Over twee maanden wordt het aantal Mit-
subishi-gasten bij Teikyo uitgebreid tot honderdveertig.

Foto: FRITS WIDDERSHOVEN

" ledere dag lekker Japans eten in Maastricht. Dat genoegen
smaken personeelsleden van autofabrikant Mitsubishi. Ze ver-
blijven op het ogenblik in Limburg om nieuwe produktielijnen
en robots bij NedCar te installeren. NedCar gaat in een nieuw
fabrieksgedeelte volgend jaar behalve Volvo's ook Mitsubishi's
bouwen. In de fabriek lopen nu zon honderd Japanse inge-
nieurs en installateurs rond die in opdracht van Mitsubishi en

- Adjunct-direc-
Jj tvan Univé A. Quaedvlieg:
6 hebben drie hoofdvesti-
!^n en 150 kantoren ver-
M over het hele land,
I geen in Limburg. We

e^ ook in deze provincie
Vestiging gericht op de

'culiere sector openen."
.hoeveel vestigingen en ar-

' dat zou gaan,
Quaedvlieg nog niet zeg-
Kerkrade zou de thuisba-v°or Univé in Limburg

worden.
)i fitter May Mohnen van de
scommissie van FBGV rea-

-3 e gisteren verheugd op het■ ,u d van zestig arbeidsplaatsen.
dat Defensie bezig was

>r, etikele verzekeraars over het, 1 van een contract, maar we
ji £ft toch lang in spanning geze-
,i jj*Je gingen ook uit van veertig
L^Plaatsen, niet van zestig. Dit. Minste een zonnestraaltje aan
S«-kere hemel."

isj uSgen, lid van de dienstcom-
I e van afdeling Dienstplichtza-
V,s sceptisch naar aanleiding

i( Jetcontract. „Wij zitten met 180
\>oeri nog altijd te wachten op het.eren van de motie Koffeman
t °or de Tweede Kamer is aan-H^en. Het verlies van arbeids-

en in TerApel en Den HelderII Wel gecompenseerd. Daar lag

' een Kamermotie voor."
L

Gmelich Meijling
<te Tweede Kamer gisteren op

\ J*Ste gebracht van het akkoord
j\ öefensie en Univé. De verze-
il J verwacht dat het contract
fCI ens'e °P * november aan-

-1,-T zal worden getekend. „Op 1
»r' 1995 moet het operationeel
l adjunct-directeur Quaed-
tjOe dienst FBGV is in 1977
j/verkrade gekomen als onder-
[5n de spreiding van rijksdien-
t|t

*tl mei van dit jaar kregen de, te horen dat hun afde-
ijj^r 1995 wordt opgeheven,
'%} het ziektekostensysteem van
e I? 1© niet meer past bij de hui-
i Delastingwetgeving. Uitbeste-
t j atl een particuliere verzeke-
ciife^ het ministerie het meest

Aken verbouwt stad voor komst van TGV
raangasontvlamt:

gezicht verbrand
IfcjP* - De 18-jarige David Pirs
11 *en is ernstig gewond geraakt. Hlh. vrienden een grap uithaal-
'Cet traangas, terwijl hij een
11su Pstalc' '^wee kameraden uit
.iq rbilzen en Hasselt spoten uj-
ißhln avon<ye uit net °P het
tp,f * dat de jongeman zijn aan-
Hj Aanknipte met het gas in zijn
(iiqfi- Het traangas ontvlamde,
iQ °°r de roker forse brandwon-
sjhep in het gezicht.

weet de Akense burgemeester te
vertellen dat de Intercity die nu van
de Randstad tot in Maastricht rijdt,
straks als sneltrein wordt doorge-
trokken naar Luik, waar passagiers
kunnen overstappen op de TGV.
Gisteren was men bij de Nederland-
se Spoorwegen en bij de gemeente
Maastricht echter niet op de hoogte
van concrete afspraken over dat on-
derwerp. Een directe spoorverbin-
ding Maastricht-Aken hoort helaas
niet tot de mogelijkheden, aldus
Linden. Dat is volgens hem econo-
misch niet haalbaar.
Bij de aanvoer'van passagiers van
Heerlen naar Aken zal gebruik moe-
ten worden gemaakt van de be-
staande spoorverbinding, die niet
verder zal worden verbeterd.

Van onze redactie economie
AKEN - Het is nu zeker dat de
TGV op het tracé Brussel-Keulen
zal stoppen in Luik en Aken. Daar-
om kondigde burgemeester dr. Jür-
gen Linden van Aken gisteren aan
dat de omgeving van het oude sta-
tion in zijn stad grondig verbouwd
zal worden. Linden verwacht de
eerste hogesnelheidstrein overigens
pas in 1999 in zijn stad. En pas om-
trent 2004 zullen de rails tussen
Brussel en Aken voldoende gemo-
derniseerd zijn om de trein op top-
snelheid te laten rijden.

De omgevingvan het Akense spoor-
wegstation zal de komende jaren
veranderen in een grote bouwput.

Een dochterbedrijf van de Duitse
spoorwegen gaat er een hotel met
150 bedden neerzetten. En er wordt
nog een openbare aanbesteding ge-
houden voor de bouw van een groot
stationscomplex met winkels, kan-
toren en woningen. Het oude post-
kantoor zal er voor moeten wijken.

Volgens Linden is de financiering
van de modernisering van het tra-
ject tussen Aken en Keulen inmid-
dels ook geregeld. In 1998 liggen er
fonkelnieuwe rails. „Aan de Duitse
zijde van de grens verloopt alles
volgens het boekje, in tegenstelling
tot de Belgische zijde," aldus Lin-
den. De interne politieke verdeeld-
heid van België speelt ook de TGV
parten. Vanuit Brussel moet zoWel

het traject via Antwerpen naar Ne-
derland, als het traject via Leuven
en Luik naar Duitsland worden ge-
moderniseerd. Het ene spoor loopt
door Vlaanderen, het andere door
Wallonië en de diverse overheden
komen tenminste twee miljard gul-
den tekort om beide plannen tege-
lijk te kunnen realiseren. Boven-
dien is er in de Waalse begroting
nog geen rekening gehouden met,
de noodzakelijke aanleg van een
TGV-tunnel in de buurt van Luik.

Vanuit Zuid-Limburg kunnen veel
passagiers worden aangevoerd naar
Luik en Aken waar de TGV-haltes
zullen komen. Maastricht zal zich
volgens Linden vooral op Luik rich-
ten als het TGV- traject klaar is. Zo

CDA, PNL en D66: 'groteproblemen' met schrappen subsidies

Staten gevoelig voor fel
verzet 51 sportbonden

vallen toch zeker in het niet bij de
enorme bedragen die we als provin-
cie op tafel leggen voor de bouw
van onze drie musea en het Sym-
biose-kantoor, om maar eens wat te
noemen. Nee, hier moet toch een
oplossing voor te bedenken zrjn."

Ook CDA-fractiewoordvoerder Rob
Corten en zijn D66-collega Irene
Godderrj zeggen hardopte twijfelen
aan de noodzaak en onderbouwing
van de bezuiningsmaatregel en zijn
beducht voor de gevolgen ervan.
Beiden laten weten dat zij de kwes-
tie nadrukkelijk aan de orde zullen
stellen tijdens het eerstvolgende
fractieberaad.

Begin november, tijdens de algeme-
ne politieke beschouwingen, zullen
Provinciale Staten een definitief
oordeel moeten vellen over het door
GS voorgestelde bezuinigingspak-
ket voor 1995. Vooral als gevolg van
nieuwerijkskortingen ziet het colle-
ge zich genoodzaakt om komend
jaar in totaal 7,5 miljoen gulden om
te buigen.

fe^RICHT - Het door de Lim-
it . sPortwereld fel betwiste be-
j^ari Gedeputeerde Staten om

'lftb subsidies aan alle 51
&°nden in deze provincie te

ify Pen, stuit nu ook op politiek
i De fractiewoordvoerders
A\> >el CDA, Partij Nieuw Lim-
I^NL) als D66 in Provinciale
t| v "" die samen een meerder-
He °rrrïen - laten weten dat zij
'tg Problemen' hebben met de
'iqe stelde bezuiningsmaatregel.

Jftaand al noemde directeur
\ van Sportservice
ej r̂g het wegvallen van de pro-

i §s 6
6 °ndersteuning van de Lim-

'sh sPortbonden 'in één woordVaardbaar'.
Vi.'Ve edeel van de 51 sportbon-

t 'tiry est- door de subisidiestop in
Vr!6'e Problemen te geraken.
Sv eidene bonden zien als ge-

-9,1 de maatregel hun jaarbud-

get zelfs in én klap met ruim een-derde teruglopen, waardoor 'on-
overbrugbare gaten' in hun begro-
ting ontstaan. Tot de 51 organisaties
behoren de Limburgse afdelingen
van praktisch alle nationale sport-
bonden: uiteenlopend van grote,
toonaangevende organisaties als de
voetbal- (KNVB) en tennisbond(KNLTB) tot en met relatief kleine
bonden als de Kegelfederatie en de
Bergsport Vereniging. De hoogte
van de provinciale subsidies(de zo-
genoemde Bijdrageregeling Maat-
schappelijke Organisaties van Pro-

vinciaal Belang) is afhankelijk van
het ledenaantal van de betreffende
bond en beloopt maximaal ruim
tienduizend gulden per jaar. Alles
bij elkaar gaat het voor de provincie
om een jaarlijkse uitgavenpost vanzon 165.000 gulden.
t

PNL-fractiewoordvoerder mr. Peter
Boudewijn liet gisteren weten 'de
grootst mogelijke problemen' met
de bezuiningsmaatregel te hebben.

„Als provincie hebben we tóch al zo
weinig te betekenen voor de Lim-,

burgse sportwereld. Bovendien, het
bedrijven van amateursport heeft
natuurlijk veel meer functies dan
louter plezier en vrijetijdsbesteding.
De maatschappelijke betekenis is
minstens even belangrijk. Vooral de
.kleinere sportbonden raken behoor-
lijk in de problemen wanneer zij de
vaste bijdrage van de provincie op-
eens moeten missen. Die provincia-
le steun, hoe gering soms ook, is
voor deze organisaties dus verdomd
belangrijk. En wees nou eerlijk, het
bedrag waar het hier om gaat 'is
toch zeker peanuts. Die 165 mille
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Vertegenwoordiger in telefoontijd, noemt hij zichzelf
„Een betere omschrijving voor mijn beroep heb ik

nog niet kunnen bedenken," zegt Wim van den Berg
uitRoermond. Een attachékoffertje heeft hij niet.

Alles wathij te zeggen heeft, zit in zijn lederen
portefeuille: piepkleine Uitklapbare kaartjes vol

internationale telefoonnummers, handleidingen en
telecards waar verzamelaars dol op zullen zijn. Van

den Berg is in dienstbij Global Access van de
Amerikaanse gigant Telegroup en verkoopt iets

onzichtbaars: internationale telefoontijd tegen sterk
gereduceerdetarieven. Dankzij een volstrekt legale

truc. Maar weleentje om rooie oortjes van tekrijgen.

Wie tot tien kan tellen, moet vooral buiten Europa bellen

'We kopen gewoon een
biljoen minuten in'

bioscopen

HEERLEN
Royal: Forrest gump, dag. (beft
za) 18 en 20.30 uur, za 14 17 19*
en 22.30 uur, zo ook 14.30 uuf
Rivoli: I love trouble, dag. (beh-
za) 18.15 20.30 uur, za 15.30 1
20.15 en 22.45 uur, zo ook 15.3
uur. Duimelijntje, za zo wo Ij
uur. Maxim: Four weddings at»
a funeral, dag. 18.15 en 20.30 uut-
za ook 22.45 uur, za zo 14 en '"uur.
H5: Clear & present Danger, daü
14.30, 18 en 21 uur. zat. extra o"1

23.30 uur. De aristokatten, za zj
en wo 14.15 en 16.30 uur. Wo"
dag. 18.15 en 20.45 uur, do vr rt»
di 14.15 uur, za ook 23.30 ui*
Speed, dag. 14 18.30 21 uur, *23.30 uur. The Flintstones, da*
14 18.30 21 uur, za zo en wo oo*
16.15 uur. Beverly hill cop 3, dag
14 18.30 en 21 uur, za zo en «j1
ook 16.15 uur, (zo geen voorste
ling 21 uur) Sneak preview, &
23.30 uur, zo ook 21 uur.

LANDGRAAF
Autokino: The flintstones, I
20.30 en 22.45 uur, za 22.45 uU'
zo 20.30 uur.

MAASTRICHT
Mabi: Four weddings and a fu'
neral, dag. 21.15 uur, vr t/m A
18.30 uur. The cliënt, dag. 21'j
uur, vr t/m zo ook 18.30 uur. 09
dag. 21.15 uur, vr t/m zo oO*
18.30 uur. I love trouble, dW
21.15 uur, vr t/m zo 18.30 uW
Ciné-K: Como agua para choC"
late, dag. 21 uur. Cinema- Pal?'
ce: Clear and present danger, «"vr ma di 20.30 uur, za 14 18.45 ej
22 uur, zo en wo 14 17.15 en 20-3"
uur. De aristokatten, za zo en W?
14.30 uur. Wolf, dag. 18 en 21- 1'
uur. The flintstones, do vr ma <"
18 uur, za zo en wo 14.30 u<"'
Speed, dag. 18 en 21.15 uur, f*
geen voorstelling om 21.15 uut]
Sneak preview, ma 21 uur. I^j
mière: Fresa y chocolate, dag- "
uur. Wildgroei, dag. 20.30 uu'j
Temptation of a monk, dag
uur. The snapper, dag. 23 uur.

Forum: Four weddings and a fi£neral, dag. 20.30 uur. Clear *Present Danger, dag 20.30 uUj'
Duimelijntje, za zo en wo 14Ui*'

SITTARD

GELEEN
Roxy: I love trouble, dag. 20-3
uur. Speed, dag. 20.30 uur. T*'
flintstones, za zo 14en 18.30uu'
wo 14 uur. Schindler's list, *20.30 uur.

ECHT
Royal: I love trouble, dag. 20.3'
uur. Speed, do t/m di 20.30 uu'
zo 14.30 uur. Duimelijntje, %
14.30 uur.

ROERMOND
Royal: I love trouble, do t/m V
20.30 uur. Royaline: Speed, d°
vr zo en ma t/m wo 20.30 uur, **19 en 21.30 uur, zo ook 14.30uUJjj
The flintstones, za zo en wo 14-
-uur.

Van den Berg vermoedt dat hij
over enkele maanden een stroom
aan nieuweklanten kan inschrij-
ven. Dan verwacht hij namelijk
de introductie van een nieuw ap-
paraatje waarmee het mogelijk
wordt om tegen hetzelfde goed-
kope New Yorkse tarief 'zoge-
naamd rechtstreeks' internatio-
naal te telefoneren. Een appa-
raatje aan de telefoon, herkent
bij het intoetsen van internatio-
nale nummers dat de klant bij-
voorbeeld met El Salvador con-
tact zoekt. Het apparaat, de
zogenoemde daiier maakt een
supersnelle verbinding met de
centrale in New Vork waardoor
er weer een Amerikaanse en dus
goedkope lijn beschikbaar komt.

In wezen is de truc simpel: „We
kopen gewoon een biljoen minu-
ten telefoontijd in bij een van de
zes officiële Amerikaanse car-
riers als AT&T, Sprint en MCI.
Tegen forse discountprijzen,
aangezien het om een enorme
hoeveelheid tijd gaat én omdat
de binnenlandse concurrentie er
moordend is. Bij AT&T kopen
we bijvoorbeeld de minuten in
voor met name Zuid-Amerika,
bij Sprint dievoor Afrika en MCI
is het goedkoopst in internatio-
naal telefoneren met Zuid-Azië.
Van die onderlinge concurrentie
maken we dankbaar gebruik,"
lacht Wim van den Berg, de
Roermondse vertegenwoordiger
in telefoontijd. een eigen Europese centrale te

bouwen.Zeven seconden
De klant van Global Access
krijgt een code-nummer toege-
wezen. Wanneer de klant inter-
nationaal wil telefoneren, dan
maakt hij door het nummer'te
toetsen eerst contact met een te-

Wildhandelaar Johan van Leen-
dert in Maastricht is een van de
zesduizend klanten die Global
Access inmiddels in Nederland
telt. Het bedrijf importeert en
exporteert wereldwijd gevogelte.
Woordvoerder Lucassen van het
bedrijf is zeer te spreken over de
'vinding': „We hebben dagelijks
heel intensief fax- en telefoon-

In een 'vergelijkend warenon-
derzoek' van de Consumenten-
gids van augustus wordt opge-
merkt dat er via Global Access
inderdaad naar zon 120 landen
goedkoper getelefoneerd kan
worden dan via PTT Telecom.

HEERLEN
Stadsgalerij, Raadhuisplein 19. J^Beuys. T/m 13/11. Open di t/m vr I
17 uur. Za en zo 14-17 uur.

verkeer met onze relaties in bij-
voorbeeld Argentinië, maar ook
met bedrijven op verschillende
locaties in China. Dat kostte han-
den vol geld." Wie de prijslijst
van Van den Berg er op na slaat,
constateert dat Van Leendert 54
procent op telefoon- en faxge-
sprekkeri met Argentinië bezui-
nigt en 23 procent op de gesprek-.

ken met China
Van den Berg gniffelt: „Dit is
nog niet alles." Vanaf oktober
wordt het volgens hem mogelijk
om ook binnen Europa met der-
tig procent korting internatio-
naal te telefoneren. Volgens hem
heeft Global Access enkele we-
ken geleden op voorwaarde van
anonimiteit een contract kunnen

sluiten met een telecommunica-
tiebedrijf uit West-Europa. Ook
daar heeft Global Access ontel-'
bare minuten internationale tele-
foontijd ingekocht die het be-
drijf vervolgens met maximaal
dertig procent korting aanbiedt
volgens het Amerikaanse sys-
teem. Telegroup/Global Access
is voornemens over enige tijd

Van onze verslaggever

Marco R. (27) uit Landgraaf weer voor rechtbank

Justitie komt terug op
moordpoging Ulestraten

NUTH
Atelier Jac Vinken, Stationsstraat
Marlies van Erp, beelden en proF
Lucie van Duppen, schilderijen-,
30/9 t/m 23/10. Open di t/m vr vaH!
18 uur, za van 9 tot 17 uur.

Ipomal, Kerkberg 2. Piotr Kiepu*
ki en Tomasz Lubaszka. T/m 9/1"-
-za en zo van 14-17 uur.

LANDGRAAF

Galerie Ipomal, Hereweg 83. Saéh
9/10, open vr 16-20 uur, za en z° 1uur- «elRaadhuis, Raadhuisplein 1. Men* .
maskers van Elly Meijnders. Va11]
t/m 21/10, open ma t/m vr 9-17 f 1"

tot 19 uur.

DOOR ROB PETERS

MAASTRICHT/ULESTRATEN -
Marco R. (27) uit Landgraaf wordt
opnieuw vervolgd voor een dubbele
poging tot (huur)moord op een
echtpaar in Ulestraten nu precies
een jaar geleden. Officier van justi-
tie mr. H. van Atteveld heeft een
nieuwe dagvaarding tegen de eer-
der van de pogingen vrijgesproken
gewezen lijfwacht van de vermoor-
de Heerlenaar Louis Schneider uit-
gebracht.

R. staat op 30 november opnieuw in
Maastricht terecht. Zijn raadsman
mr. G. Linders heeft dat gisteren
bevestigd.

R. werd in januari dit jaar vrijge-
sproken ondanks de bekentenis dat
hij voor 25 mille was ingehuurd om
een slepend conflict tussen twee
vrouwen namens Mieke H. uit
Schimmert 'met een vuurwapen op
te lossen. Wel werd hij veroordeeld
tot drie jaar voor het werpen van
een molotov cocktail, enkele maan-
den eerder, naar de woning van de
familie Van G. in Ulestraten.
De rechtbank in Maastricht sprak
R. na een eis van acht jaarvrij van
het gericht schieten op het echt-
paar.

Het hof in den Bosch heeft in hoger
beroep het 'moorddeel' van de dag-
vaarding nietig verklaard. Dat gaf
de Maastrichtse officier de gelegen-
heid R. voor de moordpogingen
opnieuw te vervolgen.
De officier heeft voor zijn stelling
dat R. wel gericht op het echtpaar
Van G. heeft geschoten, nu de be-

schikking over een aanvullend
technisch rapport. In dat rapport
staat dat de schutter in tegenstel-
ling met zijn verklaring, helemaal
niet heeft kunnen zien wie er op 25
september achter het matglas van
de voordeur van de woning heeft
gestaan, toen hij de trekker over-
haalde. Hoewel hij betaald zou wor-
den voor het doden van Esther Van
G., de vrouw des huizes, bleek hij te
hebben gevuurd op haar man. Deze
kon zich met een noodsprong in
veiligheid brengen. R. zelf hield de
rechtbank in Maastricht met succes
voor dat hij opzettelijk mis had ge-
schoten. Van Atteveld wil nu aanto-
nen dat die opzet onmogelijk was.
Omdat de rechtbank in eerste aan-
leg de moordpogingen niet bewe-
zen achtte, kreeg ook de opdracht-
geefster van de aanslagen Mieke H.
uit Ulestraten aanzienlijk minder
straf dan de acht jaar die Van Atte-
veld eiste. Op aanraden van haar
raadsman mr. Jos Coumans trok
Mieke H. echter het ingestelde ho-
ger beroep in Den Bosch na het
verschijnen van het nieuwe techni-
sche rapport ijlings in, waardoor
haar straf van drie jaar definitief
was geworden. Zij kan niet op-
nieuw worden vervolgd.

Aan de moordpogingen gingen zeer
onverkwikkelijke taferelen vooraf.Buschauffeur Mieke H.(38) uit
Schimmert raakte in onmin met
haar chef en collega Van G. uit Ule-
straten. Daarop volgde eenruzie die
na dreigbrieven, nachtelijke tele-foontjes en zelfs overlijdensberich-
ten, uiteindelijk zodanig escaleerde
dat Mieke H. op zoek ging naar een
professionele killer.

Dit bleek gisteren in Venlo waar de-
puté drs. Jan Tindemans de hon-
derdmiljoenste gulden uitgaf voor
het schoonmaken van het oude

Van de honderd miljoen gulden die
tot nu toe zijn uitgegeven werd zes-
tig procent uitgegeven' aan daad-
werkelijke sanering. De rest ging op
aan onderzoeken. Van de honderd
miljoen hebben de betrokken ge-
meenten dertien miljoen gulden
voor hun rekening genomen.

VENLO - In Limburg is in de afge-
lopen tien jaarhonderd miljoen gul-
den uitgegeven voor het schoonma-
ken van vervuilde grond. Een
schijntje in vergelijking met de
nieuwe bodemsaneringsprojecten a
raison van drie miljard gulden, die
in deze provincie nog moeten wor-
den uitgevoerd.

autosloopterrein In de Romer.
Tot op heden werden de kosten
voor het grootste deel door de over-
heid gefinancierd en later verhaald
op de veroorzaker. Dit blijkt in de
praktijk niet goed te werken. Tinde-
mans kondigde gisteren dan ook
dan dat nieuwe bodemsanerings-
projecten door de veroorzaker op
vrijwillige basis moeten worden uit-
gevoerd en betaald.
De provincie gaat projecten dan
ook alleen uitvoeren als iemand ver-
antwoordelijk kan worden gesteld.
Is er wel iemand aan te spreken

maar niet bereidwillig, dan kan de
provincie de sanering desnoods op-
leggen. Er is inmiddels een plan van
aanpak waarbij 13.000 bedrijfster-
reinen in Limburg betrokken zijn.
Vrijwillig deelnemende bedrijven
mogen zelf het tempo van de
schoonmaakactie bepalen.
Net als bij het project In de Romer
hoeven de kosten van bodemsane-
ring volgens Tindemans niet belem-
merend te werken. Op dit voormali-
ge sloopterrein worden straks
woningen, kantoren, winkels en
schone bedrijven gebouwd. „Dit is
een goed voorbeeld van de inzet

Andere grootschalige en afgeronde
saneringsprojecten zijn onder meer.
het terrein van Blythe Colour in
Maastricht, het met lood verontrei-
nigde haventerrein van Stem en de
tuinen langs de routes daarnaartoe,
een deel van de Maasoever in Roer-
mond, het sloopterrein In de Cra-
mer in Heerlen, een oliegroothandel
in Gennep, een chemische wasserij
in Bergen en een verwerkingsbe-
drijf in Heythuysen.

Provincie rekent op vrijwillige medewerking bedrijven

Schoonmaken vervuilde
grond kost drie miljard

■van overheidsgelden voor het op-
heffen van een risicovolle situatie
en het weer geschikt maken van
schaarse ruimte voor maatschappe-
lijkgebruik," zo deelde de milieuge-
deputeerde mee. Het bodemsane-
ringsproject In de Romer heeft
meer dan tien miljoen gulden ge-
kost.

Initiatiefmogelijk aan eigen 'succes' ten onder

Nog nergens erkenning
school hoogbegaafden

MAASTRICHT
Galiery Bell'Arte, Achter de Con
16a. Beelden van Nic Jonk. T/f 1
Open do t/m zo 12-17.30uur.
Studio Maastricht, Brusselsestra fDe ontdekking van de graal, "J3Bechtold. Van 1/10 t/m 30/10, oP*l
t/m zo 13-18 uur. „I
Galerie Dis, Tafelstraat 28. Bep * j
ren, werken op papier en schil"
T/m 28/9. Schilderijen van gf
Schoenmaker. Van 1/10 t/m 26/I°'
wo t/m zo van 13 tot 17 uur. . J
Galerie Wolfs, Hoogbrugstraat o^.der Philippen, foto's en Frits v9„|
Zander, schilderijen. T/m 23/10, (|
wo en vr van 14 tot 18 uur, do vaf .j
20uur, za van 10 tot 17 uur, zo va"
17 uur. ip
Galerie Anny van den Besselaaf'
straat 6a. Nadjezjda van IttersU j
semblages, mixed media. T/t 11
Open vr t/m ma 13 tot 17.30 uur- j
Galerie Henn, St.Nicolaasstra»1 f
Rundschau, diverse kunstenaar»'^
22/10. Open di t/m za van 15 tot 1»J
Galiery Callas, Markt 10b. Jy
schilderijen. Open do en vr van l4

(„luur, za 14 tot 16 uur, zo van 1*

dit gebied, is faliekant tegen.
Het verbaast hem dan ook niet
dat de school in problemen ver-
keert. „Die mevrouw Van
Schaik is bezeten van een idee
dat niet klopt. Het is heel jam-
mer dat dit gebeurd is. Het is
een voorbeeld van de wildgroei
en beunhazerij die op dit mo-
ment in Nederland gaande is
op het gebied van het onder-
wijs aan hoogbegaafden."

VALKENBURG
Streekmuseum, Grote Straat c 3'
derijen van Minke Lipsch en j
Timmerman. Van 1/10 t/m 27/11. or
t/m zo 10-17 uur.

VENLO
di. 27/9: muziek: Misa Flamenca J
wo. 28/9: show: Jeans 4 met M"5
Motion.

UUr htSll
Galerie Dorine Eijkman, Keci I',;
96. Willem Brauckmann, schil"* jfl
T/m 14/10. Open do t/m zo van 1*
17 uur. 1
Galerie Amarna, Rechtstraat j
Werk van Monique Hiltermann e j
Koopman. Van 8/10 t/m 12/11, °"t/m za vanaf 12uur.

DOOR GEERTJAN CLAESSENS
„Hoogbegaafdheid staat in de

belangstelling. Nu gaan allerlei
mensen die niet gehinderd
worden door kennis en erva-
ring, ook op internationaal ge-
bied, beginnen met projecten
die gedoemdzijn te mislukken.
Uiteindelijk worden de kinde-
ren, waar het toch allemaal om
gaat, daar de dupe van."

SCHINVELD
Atelier Kristalberg, Eindstraat 5 '^van Wunnik, Schilderijen, s 0
steenkringen, labyrint. T/m 30/1"' i
zo 14-17 uur.

ten en roepen een defensieve
houding op. Dat bleek al op de
dag dat ze de kroon op haar
werk dacht te zetten. In een
persconferentie presenteerde
ze, geflankeerd door wethou-
ders van Sittard en Lanaken,
de school die in september in
het Belgische kerkdorp Rekem

maar ik heb gezien dat de boe-
ken en schoolkleding er zijn.
Het eten is prima in orde."
Siebelink noemt het een 'tries-
te zaak' dat een school in de
oprichtingsfase al wordt aange-
klaagd en bedreigd met scha-
declaims. „Ik heb ontdekt dat
men elkaar in de hoogbegaaf-

__/ nieuwsanalyse J

SITTARD/LANAKEN - Haar
gedrevenheid opende deuren
die voor anderen gesloten ble-
ven. Inmiddels lijkt de 'lange
mars door de instituties' die de
Sittardse Edith van Schaik'
heeft doorlopen het tegenge-
stelde effect te bereiken. Haar
European College voor hoogbe-
gaafden is dan wel een feit,
maar dreigt alsnog ten onder te
gaan. De deuren slaan nu dicht. denwereld naar het leven staat.

Van Schaik vervult in elk geval
een breekijzerfunctie, ze houdt
zich daadwerkelijk met de pro-
blemen van hoogbegaafden
bezig."

(gemeente Lanaken) zijn deu-
ren zou openen. Op noodzake-
lijke vragen over haar perso-
neel, de financiering en andere
bijzonderheden reageerde zeafhoudend, schijnbaar geïrri-
teerd.

Twee vragen staan centraal in de
discussie rond dit felbegeerde
'pièce de résistance' van Van
Schaik: is zon aparte opleiding
beter dan een (aangepaste) 'ge-
wone school'; en is Van Schaik
niet te gedreven om zon oplei-
ding te leiden? Tot dusverre
lijkt ze niet echt oog te hebben
voor de twijfels en kritiek die
haar initiatief bij anderen op-
roepen.

Integendeel, geuite twijfels of
kritische vragen lijken Van
Schaiks stekels overeind te zet-

Van Schaiks houding roept
weerstand op, waarmee ze de
door haar beklaagde 'hetze'
wellicht over zichzelf heeft af-
geroepen. Ook Jan Siebelink,
een van de ouders die nog be-
trokken is bij de school, zag de
problemen in de startfase. „Na-
tuurlijk was ik ook sceptisch,

Waarom zou er iets mis zijn met
de 'bollebozenschool'? Het kan
best zijn dat deze school zich
jarenlang weet te handhaven
met een klein groepje studen-
ten. Over devraag ofeen aparte
school beter is, lopen de me-
ningen uiteen. De Nijmeegse
professor dr. Franz Mönks,
door veel ouders van hoogbe-
gaafden gezien als goeroe op

De Nijmeegse professor is heel
stellig in zijn mening over de
veelheid aan speciale hoogbe-
gaafden-projecten, die niet al-
leen in België maar ook in
Nederland gaande zijn. „De
overheid zou regulerend moe-
ten optreden."
Dat gebeurt niet. Nog geen en-
kele instantie heeft de school
erkend. Noch het Nederlandse,
noch het Belgische ministerie
van Onderwijs is om goedkeu-
ring gevraagd. Ook bij de Euro-
pese Unie is een subsidieaan-
vraag niet bekend. Dat hoeft
ook niet. Zolang de school een
privé-initiatief blijft, hoeft Van
Schaik aan geen enkele richt-
lijn te voldoen, en controleert
niemand wat binnen de school-
muren gebeurt.

I
Alle voorstellingen zijn om 2" .^
tenzij anders aangegeven. In „>
tricht beginnen de voorstelling
20.30 uur. ,

HEERLEN
di. 27/9: muziek: The bootleg &*
met Back in Holland.
wo. 28/9: komedie: Het vervol»
De meid en Open huwelijk.
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" De Nederlandse vertegenwoordiger in telefoontijd Wim van den Berg kampt nog wel eens met een kink in dekabel:,Jrlet verhaal is zo simpel. Ik word vaak nietgeloofd." Foto- JAN-PAULKUIT

(ADVERTENTIE)
OOK MOOIE OGEN HEBBEN SOMS HULP NODIG..
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KONTAKTLENZEN-BRILLENSPECIAALZAAK '

(ÉÊÊÊÊ-A —DnCCDn Honigmanstraat 37, HeerlenM9QH I 'v^l IOOd I Telefoon 045-716705
\__/ Oogmeetkundige - Opticien - Kontaktlensspecialist - T.O.A.

DOOR JOSVAN DEN CAMP lefooncentrale van Global Ac-
cess in New Vork. De computer
weet dan dat de klant wil bellen
en geeft binnen zeven seconden
een toon waarna internationaal
telefoneren mogelijk wordt. De
verbinding met de computer
kost overigens geen geld aange-
zien het hier in wezen om een
onbeantwoord gesprek gaat. Na
het beëindigen van het eerste ge-
sprek kan men met een druk op
de 'hekje-toets' de Amerikaanse
kiestoon weer terugkrijgen en
een volgend goedkoop interna-
tionaal telefoongesprek voeren.
Global Access vraagt geen aan-
sluitihgskosten en ook geen
abonnementsgeld. Voorwaarde
om voor de gereduceerde tarie-
ven via New Vork in aanmerking
te komen, is wel dat men voor
minimaal 25 dollar per maand te-
lefoneert.

ROERMOND - De prijslijst van
Global Access voor haar groot-
verbruikers is indrukwekkend.
Wie via GlobalAccess vanuit Ne-
derlandmet de Verenigde Staten
belt, bespaart eenenveertig pro-
cent op de normale PTT-tarie-
ven. Bellen met Argentinië is
vijfenvijftig procent goedkoper
en telefoneren met Alaska of de
Maagdeneilanden kan voor tach-
tig procent minder dan de PTT
berekent. Inmiddels heeft deze
'wederverkoper' van telefoontijd
wereldwijd meer dan honderd-
duizend klanten waarvan zon
zesduizend in Nederland. „Geen
van die klanten is vertrokken,"
beweert Van den Berg. Vooral
bedrijven, maar ook veel particu-
lieren die bijvoorbeeld veel met
familie in den vreemde bellen,
behoren tot de klantenkring.

rlimburgs dagblad M
limburg
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jjkrid jaar gaat de onroerend-
k belasting met twee procent om-
!*" Het rioolrecht stijgt met der-
fden. Welke verdere ombui-
Fl er de komende vier jaar
[.Plaatsvinden, moet de ge-Iberaad nog besluiten.

Lde ombuigingsnota 1995-1998«n de raadsleden enkele sug-
L6s en aanbevelingen aange-
I' getoetst op haalbaarheid en
Ik'fect van de maatregelen. Het
§e denkt aan het verlagen van
tÜbside aan zwemvereniging
L^et 10.000 gulden en het beëin-
lh van het schoolzwemmen, een"aring van 35 mille.

Jj'bsidie voor muziekonderwijs
"te yOOT e gemeente kritisch
Juicht. Evenals bij veel andere

wil Voerendaal een
Ü^Urn leeftijdsgrens van acht-bar gaan hanteren. Dat levertLesParing van ruim veertig mil-
L " Het rigoureus beperken van
j"sidieduur voor muziekonder-
I °t vier jaar, zou een bezuini-van zeventig mille opleveren.
I!"wigere termijn wordt het slui-
H de dependances in Voeren-
eri Klimmen niet uitgesloten.

Ook het bibliotheekwerk ontkomt
niet aan de bezuinigingswoede.
Sluiting van de dependances in
Klimmen, Ransdaal en het afschaf-
fen van de bibliobus in Übachsberg
zou een totale bezuiniging van ruim
65.000 gulden opleveren. Deze
maatregel is echter pas met ingang
van 1996 mogelijk. Het bestuur van
de Openbare Bibliotheek Voeren-
daal een taakstellende bezuiniging
van 25 mille opleggen, lijkt het col-
lege op dit moment realistischer.
Ten slotte wordt op het gebied van
onderhoud van wegen, onkruidbe-
strijding, verkeersveiligheid en het
uitbesteden van onderhoud van
groen aan derden een bezuiniging
doorgevoerd van bijnatwee ton.
Volgens burgemeester Hub Strous
is de zogeheten kaasschaafmethode
niet toereikend om de begroting
sluitend te maken. Een aantal maat-
regelen is noodzakelijk om het
structureel tekort van zeven ton
weg te werken. Maar veel posten
binnen de begroting zrjn echter niet
vatbaar voor forse ingrepen: de rek
is er uit.
De oorzaken waardoor Voerendaal
in deze positie terecht is gekomen,
zijn verminderde inkomsten van
het rijk en een omvangrijker taken-
pakket voor de gemeente.

[ERENDAAL -De gemeente Voerendaal moet de ko-
vier jaar zeven ton gaan bezuinigen om de begro-

-8 sluitend te krijgen. Het tekort op de begroting voor
jaar bedraagt ruim drie ton. De maatregelen die

% zijn om het jaarlijks tekort terug te dringen, wor-

" door het college fors aangezet. Dit om niet voor nog
*r verrassingen te komen staan.

BOCHOLTZ - Tiny Vanhommerig-
Knops uit Bocholtz heeft dit week-
einde de zilveren eremedaille ver-
bonden aan de Orde van Oranje
Nassau ontvangen. Zij is onder-
scheiden omdat zij bij het kerkelijk
zangkoor St.-Joseph het robijnen
jubileum vierde. Zij zingt niet al-
leen, maar vervult ook al vijftien
jaar diverse taken in het koor en is
organiste. Vanhommerig-Knops is
bovendien al meer dan 25 jaar lid
van dameskoor Morgenzang en het
brein achter blokfluitgroep Hout-
vinkjes. Buiten muziek en zang
traint de gedecoreerde al 25 jaar de
balletgroep Olympia en verricht ze
werkzaamheden voor TOG, Toneel-
en Operettegezelschap.

Koninklijk
onderscheiden

Zilveren
eremetaal

IVOr,lVOr,J0 °r zijn verdiensten voor
jj^g Nederland Waubach is
ÜK^b Classen uit Landgraaf
%erscheiden met de zilveren
0 Medaille verbonden aan de
0^e van Oranje Nassau. De
(Werscheiding wel"d hem zon"tiJj uitgereikt tijdens het vijf-
vS9r*g jubileum van 'zijn'
Cu^iging.
li,j sen werd in september '54
V van Jong Nederland. Hij
H 6 j geruime tijd staflid en had
buiding over de jongste pu-
Ijiqj^J1- Nu is hij de onder-
Ér,, srnan van het clubge-

" Huub Classen

De jubilaris wordt geroemd om
zijn bijzondere mate van betrok-
kenheid en de warme belangstel-
ling voor de bewoners van Hee-
reveld. Loozen stopt met zijn
bestuursactiviteiten na de feeste-
lijkheden rondom het jarige be-
jaardencentrum.

Landgravenaar Lei Loozen is
voor zijn verdiensten voor be-
jaardencentrum Heereveld zon-
dag onderscheiden met de gou-
den eremedaille verbonden aan
de Orde van Oranje Nassau. Loo-
zen is vijfentwintig jaar verbo-
den aan het verzorgingstehuis
aan de Kloosterstraat, dat dit
weekeinde eveneens het zilveren
jubileumvierde.

Goud voor
Landgravenaar

straat een file. Ook de maximum
snelheid wordt herhaaldelijk
overschreden. Woningvereniging zet

gemeente onder druk

Bij bouw van woontoren voor ouderenDormig wil acties
tegen verkeersdrukte

- Om een eind te
aken aan de verkeersoverlast
de Landgraafse wijk Dormig,
sluiting van de spoorwegover-
"igen voor snelverkeer de een-
'Udigste oplossing. Dat vindt

* 'Aktiegroep Verkeersdrukte
°rmig'.

Reeds eerder heeft 'Verkeers-
drukte Dormig' de gemeente
erop gewezen dat de situatie in
de woonwijk, waar een toename
is van gezinnen met jongekinde-
ren, levensgevaarlijk is gewor-
den. In het bijzonder voor fiet-
sers. Ook de twee nabijgelegen
scholenhebben hun klachten bij
het college gedeponeerd.

„Na de opening van de Zwart 5
en de verbetering van het Stree-
perkruis is de situatie allen maar
erger geworden," aldus woord-
voerder J. Wagenvoort van de
actiegroep.

„Er is duidelijk een tweede
hoofdroute over het spoor ont-
staan. Als de trein uit Aken langs
komt, ontstaat er op de Dr.-Cals-

Deze voorstellen heeft de actie-
groep bij wethouder Ruyters van
Landgraaf gedeponeerd tijdens
een gesprek over de toenemende
verkeersdrukte in de wijk Dor-
mig. Bij het openen van het win-
kelcentrum Op de Kamp is vol-
gens de actiegroep bij de ontslui-
ting onvoldoende rekening
gehouden met de gevolgen voor
de buurt.

De problematiek in de wijk
komt in de vergadering van de
verkeerscommissie op 30 sep-
tember aan de orde.

Idere maatregelen kunnen zijn
*t gebied tot 30-kilometerzone
verklaren met verplaatsbare
*keersdrempels in einde Post-
vat, Eijkhagenlaan, Dormig-raat en Zwarteberglaan en het
stellen van éénrichtingsver-
>er.

Naverhoging ozb en rioolrecht volgen verdere maatregelen

Voerendaal moet fors
bezuinigen door tekort

Ter nagedachtenis

# We gaan vandaag maar eens
goed op de sportieve toer. We
hebben namelijk afgelopen
weekeinde weer eens een rondje
langs de voetbalvelden in de
Oostelijke Mijnstreek gemaakt.
En tot welke verrassende con-
clusie kwamen wij? Welnu: De
man in het zwart op het voet-
balveld wordt nog steeds met
enige regelmaat ook verbaal
behoorlijk zwart gemaakt. Van
de kreet uit het publiek dat de
goede man een thuisfluiter is,
ligt al lang niemand meer wak-
ker. Spelers reageren, wanneer
defluitist voor buitenspel fluit,
tegenwoordig bijna automa-
tisch met een overtuigend: ,£>at
kan niet!"

De woningverenigingen moeten
dan aankloppen bij het Waarborg-
fonds voor woningbouwverenigin-
gen. Dat kan WBL weer niet, omdat
de corporatie momenteel financieel
wordt gesaneerd.
Aanvankelijk luidde het ambtelijk
voorstel toch geen gemeentegaran-
tie te verstrekken aan WBL. Zono-
dig zou de gemeente de woonwa-
genchalets zelf moeten bouwen.
Naderhand werd dit advies bijge-
steld. Gesteld werd dat ook voor de
bouw van de woonwagenchalets ge-
meentegarantie was verleend en dat
daarom diezelfde garantie voor de
ouderenwoningen moeilijk kan
worden geweigerd.
Wel zal de te verlenen gemeentega-
rantie slechts tijdelijkzijn. Als WBL
tot het Waarborgfonds wordt toege-
laten, vervalt de gemeentegarantie.
Opvallend daarbij is dat van ambte-
lijke zijde nog wordt opgemerkt dat
de garantie alleen al tijdelijk moet
zijn, omdat het niet zeker is of en in
welke vorm het omstreden plan
voor de bouw van de 41 bejaarden-
woningen aan de Van Weerden
Poelmanstraat doorgaat. Omwonen-
den hebben bezwaar aangetekend,
terwijl de raadscommissie stadsont-
wikkeling niet met het plan kon
instemmen.
De commissie wees de geplande
hoogbouw af. Minder verdiepingen
betekent echter waarschijnlijk dat
het plan financieel niet haalbaar is.

WBL heeft de gemeentegarantie
voor het ouderenproject nodig om-
dat het anders geen geldlening kan
aantrekken. De gemeente wil in de
toekomst echter geen garanties
meer verstrekken.

WBL dreigde de bouw van acht
woonwagenchalets aan deFranklin-
straat in Heerlerheide niet door te
laten gaan, als Heerlen de gemeen-
tegarantie niet zou verstrekken.
Beide zaken zouden in het verleden
aan elkaar gekoppeld zijn, iets wat
het college niet tegenspreekt. WBL
is de enige Heerlense woningver-
eniging die de woonwagenchalets
voor de gemeente wil bouwen.

HEERLEN - De noodlijdende cor-
poratie Woningbeheer Limburg
(WBL) heeft met succes druk uitge-
oefend op de gemeente Heerlen om
tijdelijk gemeentegarantie te verle-
nen voor een omstreden project in
de Van Weerden Poelmanstraat.
Daar moeten 41 ouderenwoningen
by verzorgingstehuis Tobias wor-
den gebouwd.

0 Eerlijk gezegd; soms krijg je
ook wel eens de indruk dat die
scheidsrechters het spelletje
soms niet helemaal snappen.
Maar van de andere kant: zou
u de voetballers de kost willen
geven die eveneens geen bal
snappen van datzelfde spelle-
tje? De hardste uitlating hoor-
den we zaterdagmiddag ergens
bij een jeugdvoetbalwedstrijd.
,JDe KNVB moet verplicht stel-
len dat elke scheidsrechter mi-
nimaal voor tachtig procent
normaal dient te zijn!"

Zwart 2

Zwart 3
" Het is in dat verband trou-
wens opvallend dat vooral
oudere spelers soms moeite heb-
ben met de man in het zwart.
Veel van die routiniers hebben
in hun 'jonge' jaren vaak heel
goed en op redelijk hoog niveau
het balletje laten rollen. En als
je dan in de kelder van het af-
delingsvoetbal zit, want daar
zitten vaak de goedwillende
jeugdleiders van de verenigin-
gen te fluiten, dan ergeren die
oude rotten zich dubbel. In dat
kader is het belangrijk dat deze
spelers weten dat het leven tot
nu toe ook na zondag gewoon
verder gaat. Daar doet geen
12-2 nederlaag of 14-1 overwin-
ning iets aan af!

Alcohol
" Blijven we even bij de sport,
want er komt binnenkort een
campagne om het alcoholge-
bruik bij met name de jeugd-,
sport terug te dringen. Daar
zijn wij het helemaal mee eens.
Jeugdleiders hebben natuurlijk
op dat terrein een bijzondere
verantwoordelijkheid. Als de
jeugdleider in de kleedmaker
zijn tactische aanwijzingen
voor de wedstrijd en tijdens de
rust geeft, moet hij daarbij niet
staan lurken uit een flesje bier
om maar eens een voorbeeld te
geven. Dat kan dus echt niet!

" Nog afgezien van het feit of
een jeugdleider die tactische
tips wel allemaal over de hoof-
den van de kinderen moet uit-
strooien. We fiebben namelijk
ooit eens een verhaal gehoord
over een jeugdleider, die zijn
kinderen wees op het belang
van snelle driehoekjes, het snel
aansluiten van de linies, de
verbinding tussen opkomende
verdedigers en terugvallende
spitsen en de laterale pass ge-
koppeld aan de diepgaande
middenvelder. Aan het eind
van zijn bespreking stak jeugd-
spelertje Jantje zijn vinger op
om nog wat te mogen vragen.
Dat mocht dus. Waarop Jantje
zijn trainer vroeg of hij zijn ve-
ters even wilde vastmaken!

Tips

EYGELSHOVEN - Een 21-jarige
vrouw uit Kerkrade is zaterdag tij-
dens de weekmarkt in Eygelshoven
slachtoffer geworden van zakken-
rollerij. Zij mist haar beurs met
ruim driehonderd gulden, twee
bankpasjes en twee Liasspasjes.

Zakkenroller
weer actief

Volgens Akkermans verandert er
komend jaarop het gebiedvan sub-
sidies aan plaatselijke verenigingen
niets. Wel wil de gemeente in de
loop van '95 een nieuwe subsidie-
verordening presenteren.

De tarieven van het rioolrecht en
het afvalstoffenrecht zijn pas eind
dit jaarbekend. De gemeente heeft
nog geen duidelijkheid over de wij-
ze van inzameling en de tarieven
van AVL-Sturing.

Het tariefvan de onroerend-zaakbe-
lasting (ozb) gaat na de hertaxatie
van de plaatselijke woningen met
een nog onbekend percentage om-
laag. De gemeente houdt echter
rekening met een gemiddelde waar-
destijging van tachtig procent sinds
de vorige hertaxatie. Volgens wet-
houder Akkermans zal de burger
niet meer kwijt zijn aan ozb, omdat
de opbrengst daarvan niet mag stij-
gen volgend jaar, los overigens van
de inflatiecorrectie en de extra op-
brengst door de bouw van tweehon-
derd woningen.

Wethouder D. Akkermans zei dat
gisteren tijdens de presentatie van
debeleidsbegroting 1995.
De hondenbelasting gaat overigens
niet omhoog in 1995. Ook wat be-
treft de meeste andere gemeentelij-
ke tarieven maakt Brunssum ko-
mend jaarpas op deplaats. Zo geldt
voor de meeste gemeentelijke hef-
fingen een inflatiecorrectie van
twee procent.

De netto-opbrengst van de honden-
belasting in Brunssum bedraagt
jaarlijks 160.000 gulden. Komend
jaar gebruikt de gemeente daarvan
al 40 mille voor het verder terug-
dringen van de overlast van hon-
den. De komende vier jaar moet de
hondenbelasting helemaaleen doel-
belasting worden; dan wordt de to-
tale opbrengst gebruikt voor de
aanpak van de overlast.

BRUNSSUM - De gemeente
Brunssum wil de komende jaren de
overlast van hondenpoep aanpak-
ken. Door intensiever onderhoud
van openbaar groen en schoonma-
ken van wegen en trottoirs moet
komend jaar de overlast van poep
verder afnemen. De gelden die de
gemeente jaarlijks ontvangt via het
heffen van hondenbelasting worden
voortaan ook daadwerkelijk ingezet
voor de aanpak van de overlast.

Brunssum pakt
overlast van

hondenpoep aan

Hij had het geld los in zijn broekzak
gestopt. Bij het naar huis gaan,
hielp de Landgravenaar iemand bij
het aanduwen van de auto. Het geld
is niet teruggevonden.

Man verliest
2,5 mille

LANDGRAAF - Een dertigjarige
man uit Landgraaf ontdekte zater-
dagavond om zes uur bij thuis-
komst dat hij een bedrag van 2500
gulden miste. De dagopbrengst van
zrjn slijterij.

KERKRADE - De politie van
Kerkrade heeft zondag even na
middernacht een 33-jarige Heerle-
naar aangehouden die had ingebro-
ken in een supermarkt aan de Car-
boonstraat in Spekholzerheide. Een
grote partij rookwaren werden ge-
stolen. De man had de tabakswaren
nog bij zich. Voor nader onderzoek
is hij ingesloten.

Politie houdt
inbreker aan

" Veteranen van het Belgische geheim Leger houden de erewacht bij het monument in de
bossen van Mindergangelt. Foto: FRANS rade

Belgen herdenken dood
zeven verzetsstrijders
Van onze correspondent

MINDERGANGELT/SCHIN-
VELD - Een herdenking van
Belgische gevallenen op Duits
grondgebied, georganiseerd'
door een Nederlands comité.
Vijftig jaar nadat in Mindergan-
gelt zeven Belgische verzetsstrij-
ders werden gefusilleerd komen
familieleden, vrienden en kame-
raden van de zeven slachtoffers
uit de Belgische Maaskant nog
steeds naar de bossen van het
huidige Hochwild-Freigehege in
Mindergangelt.

Op 14 september 1944 werden
veertien Beligische verzetsstrij-
ders vanuit een tijdelijk gevan-
genis in de Schinveldse Kanun-
nik van Nuijsstraat afgevoerd
richting Duitsland. Zeven van
hen gingen op transport naar
Duitse kampen terwijl de andere

zeven willekeurig uit de groep
werden gehaald. Zij moesten in ■het bos van Mindergangelt hun
eigen graf graven en werden ver-
volgens gefusilleerd in het bij-
zijn van Duitse troepen en Belgi-
sche Rexisten (collaborateurs).
Van de zeven anderen overleef-
den er slechts drie de ontberin-
gen in de werkkampen.
Een Schinvelds comité onder-
houdt het Memoriaal, dat 35 jaar
geleden als definitief monument
ter nagedachtenis van de gefusil-
leerden werd opgericht. Ook af-
gelopen zondag kwamen de
Belgen traditiegetrouw naar
Mindergangelt. Het Schinveldse
comité had het monument een
grote opknapbeurt gegeven.

Belgische veteranen van het Ge-
heim Leger gingen met hun
vaandels voorop tijdens een stil-
le tocht vanaf de ingangvan het

wildpark naar het monument. In
korte toespraken werden de ze-
ven verzetsstrijders herdacht.
Volwassenenen kinderen legden
bloemen en uit een cassettere-
cordertje klonken de Belgische
en Nederlandse volksliederen.
Na afloop toog het gezelschap
naar de Schinveldse Eligiuskerk
om er een speciale dienst bij te
wonen. Daar kregen de aanwezi-
gen een herinneringsprentje uit-
gereikt.

Hoezeer de Belgen het werk van
het Schinveldse comité waarde-
ren ondervonden de comitéleden
Math Theunissen, Bert Verhoo-
ren en mevrouw Van Nuijs-
Boesten. Zij kregen de waarde-
ringspenning van het Belgische
Geheim Leger uitgereikt. Ook na
vijftig jaarverzekerde het comité
de Belgen dat de herdenking
voor de toekomst is veiligge-
steld.

: lnV Vanhommerig-Knops

LimburgsDagblad

REGIONALE EDITIE...

e* Loozen

Van onze verslaggever

Van onze verslaggever

Zwart

Van onze verslaggever

limburgs dagblad

regionaal

Dinsdag 27 september 1994 " 15



LANDGRAAF - Het duivensei-
zoen is gisteren afgesloten met snel-
le vluchten vanuit St.-Dizier en
Epernay. E. Hacking uit Vijlen won
het provinciale concours St.-Dizier.
In zone west triomfeerde S. Aarts
en zn. uit Maastricht. J. Bouwens
uit Stem schreef provinciaal Eper-
nay op zijn naam. De Belg Loozen
uit Zelem zegevierde op Vierzon in
hetconcours met beideLimburgen.

De Limburgse melkers hebben dit
seizoen de nationale kampioen-
schappen gedomineerd die gisteren
bekend zijn gemaakt.

Eygelshoven; 19. A. Bertrand, Kerkr^
Gebr. Abratanski, Landgraaf 11.23.
Provinciaal St.-Dizier zone Oost: I'« 'j
en zn., Maastricht 10.59, s. 28.00.16. »
250km.; 2. A. Pawlak, Brunssum; 3>
voo, Oirsbeek; 4. T. Molm, Berg en^5. H. Arets, Munstergeleen; 6. P.
Heerlen; 7. W. Brouwers, Margraten.
gay, Eijsden; 9. J. Dahlmans, Mul»
leen; 10. Jacobs en zn., Beek; 11. P- "
Ulestraten; 12. W. Lemmens en zn;|
men; 13. L. Vandeboren, Spaubeek'
Collard, Beek; 15. R. Molling, Beek "
Provinciaal Epernay: 1. BouwenSn
11.03, s. 23.34.48; 2. M. Driessen, Stel"
Vaassen, Stem; 4. M. Driessen, SW"
Voncken, Bunde; 6. en 9. H. Winkel
ren; 7. J. Heijnen, Urmond; 8. Get»'
Echt; 10. T. Didden, Urmond; IUM
tens, Meers; 12. J. Collard, Elsloo;
Paulssen, Roosteren; 14. Kurvers, "*15. J. Ueberbach, Kessel; 16. J. v'»
Elsloo; 17. W. Schepers, Stem; 18., g
23. en 25. J. Beurskens en zn., Hae'
J. Westhovens, Stem.

Harry en Roger Wijnands uit Maas-
tricht werden marathonkampioen
van Nederland met vele Limbur-
gers op de verdere ereplaatsen: 1.
Wijnands en zn., Maastricht; 2.
Vrösch Meyers, Heerlen; 3. J. Thee-
len, Buggenum; 4. H. Jongen,Kerk-
rade; 6. J. Willems, Kessel; 12. Gebr.
Frenken, Weert; 13. Steijns en zn.,
Amstenrade. Lei Kurvers uit Huls-
berg werd tot keizer bekroond. Na-
tionaal kampioen eendaagse fond
werden Henk en Netty Alarm uit
Heerlen in rayon 2C en J. Claassen
uit Stem in rayon 28.
Provinciaal St.-Dizier zone West: 1. E Hac-
king, Vijlen 10.58 uur, s. 28.33.08, afstand
251 km.; 2. P. Laschet, Vijlen; 3. H. Heyen-
rath, Bocholtz; 4. en 5. W. Habets, Simpel-
veld; 6. J. Snackers, Simpelveld; 7. G.
Hanssen, Landgraaf; 8. en 15. J. en H.
Grond, Wijlre; 9. P. v.d. Leegte, Landgraaf;
10. J. Senden, Partij; 11. J. Smeets, Nijswil-
ler; 12. Gebr. Rhoen, Bocholtz; 13. Jo Boy-
mans, Rimburg; 14.T. Vluggen, Gulpen; 17.
H. Lindelauf, Voerendaal; 18. H. Roland,

Interprovinciaal Vierzon: Jongen-
Loozen, Zelem (B) 13.45 (472 km); \tens en zn., Elsloo 14.20; Van Mul"'
bicht 14.26 en 14.32;L. Vroomen, °14.23; Gebr. Henssen, Elsloo 14.24.
Simons, Ransdaal 14.23; Heijnen
Gronsveld 14.16; H. Winkens, Ittere"
J. Smeets, Geulle 14.25. Oude: 1. J*JSt. Truiden (B) 13.48, (462 km.); J- "1
hoven, Doenrade 14.27, 14.37, 14.48 en]
Heutmekers, Einighausen 14.32; j*'J
kens, Itteren 14.25. 14.45 en 14.4* |
Vleugels, Simpelveld 14.37; Jeuke"
men, Heerlen 14.51.

Gezamenlijk
opleiding
RL en TU

Vervolg van pagina 1

Het was gisteravond niet duidelijk
of en waarvoor de twee Sittardena-
ren nog voor de rechter zullen'moe-
ten verschijnen, nu zij elke betrok-
kenheid bij de partij drugs ontken-
nen.

Vermoedelijk heeft justitie enkele
dagen geleden al besloten om ook
Jos S. vrij te laten. Hoewel het om
een uitzonderlijk grote hoeveelheid
drugs gaat, worden verdachten in
soft-drugszaken niet meer zo lang
vastgehouden als vroeger. Dat geldt
zeker als dat voor het onderzoek
niet langer noodzakelijk is.

Blij
Ze zei gisteravond desgevraagd dat
zij en haar vriend niets met departij
drugs te maken hebben. „We heb-
ben voor niets gezeten. We zijn blij
dat we weer thuis zijn," liet T. we-
ten. Ze was niettemin verbaasd over
de vrijlating van haar vriend. „Ik
was toch verrast. Er zijn ons de laat-
ste dagen allerlei dingen voorge-
schoteld."

DOOR ALY KNOL

Burgemeester en wethoude£van Geleen maken, ter w"
doening aan het bepaalde JJ
artikel 26 van de Wet op "?
Ruimtelijke Ordening beken"
dat met ingang van 28 scp"
tember 1994 gedurende v,e
weken voor eenieder 'ê
inzage ligt:

GEMEENTE GELEEN

de tweede wijziging v8"
het bestemmingsplan ,
"Algemene herziening t*
delijk deel (A)"

Motief nog
onbekend

BRUSSEL - Traditioneel reikt
de Navo cassettebandjes uit met
de woorden van de secretaris-
generaal diehij op de afsluitende
persconferenties van de Navo-
vergaderingen spreekt. De Noor-
datlantische Verdragsorganisatie
krijgt nu voor het eerst een top-
man die zelfs op cd te beluiste-
ren valt.

MAASTRICHT - De 27-jarige
Maastrichtenaar die verdacht wordt
van doodslag op een 45-jarige Pool,
mag voor maximaal tien dagen in
bewaring worden gehouden. Dat
heeft de rechter-commissaris be-
slist, na een vordering van de offi-
cier van justitie de man langer vast
te houden. De Pool overleed vrij-
dagochtend in het ziekenhuis in
Maastricht. Hij was daar terecht ge-
komen, nadat hij bij een vechtpartij
op woonwagenkamp Vinkenslag
met zijn hoofd tegen de grond was
geslagen. Een gisteren gehouden
sectie op de Pool heeft uitgewezen
dat een klap op het hoofd de dood
heeft veroorzaakt.

Verdachte van
doodslag Pool
in bewaring

Binnenskamers kan hij tempera-
mentvol een 'opvliegendheid'
tentoonspreiden, wordt gezegd,
die men niet achter zijn kleine,
ietwat iele gestalte zou zoeken.
Ook aanvallen op zijn integriteit
kan hij met rabiate uitvallen pa-
reren.

de allerindividueelste emoties
Claes is een overtuigd sociaal-
democraat en momenteel voor-
zitter van de Partij van Europese
Sociaal-Democraten van de Eu-
ropese Unie. Maar in een be-
stuurlijkefunctie zal hij nooit 'de
socialist uithangen. Als sociaal-
democraat behoort hij tot de
vleugel der pragmatici, zo eentje
die in de jarenzeventig in socia-
listische kring als 'rechts' werd
bestempeld.

Muziek, zeggen degenen die de
nieuwe secretaris-generaal van
deNavo van nabij kennen, is één
van de weinige uitlaatkleppen
die Claes kent om aan de stress
van het politieke bestaan te ont-
snappen. Een ander rustpunt
vindt hij in zijn geboortestad
Hasselt in Belgisch-Limburg,
waar hij af en toe wel eens onder
vrienden 'wil blijven plakken.
Mist hij dit soort pauzes te lang,
dan moeten zijn naaste mede-
werkers het soms ontgelden.

In de loop van zijn politieke car-
rière heeft Willy Claes (55) bijna
alle Belgische symfonie-orkes-
ten gedirigeerd, met werken van
Beethoven, Schubert, Grieg, Ra-
vel of Gershwin. Een deel van
die uitvoeringen staat op cd. Ook
zit hij regelmatig achter de pia-
no, onlangs nog op het Oostduit-
se schiereiland Usedom, waar hij
met zijn collega-ministers van
Buitenlandse Zaken van de Eu-
ropese Unie bijeen was.

MAASTRICHT - In het Provin-
ciaal Vormingscentrum Casino te
Beringen (B.) vindt zaterdag 1 okto-
ber van twee tot vijf uur een collo-
quium plaats dat in het teken staat
van de Vlaams-Nederlandse drama-
tische kunst. Het thema is 'Goed
toneel van eigen bodmem schrijven
en brengen, het kan!' Voor Neder-
lands Limburg zitten in het panel
Loek Sijbers en Jack Jacobs.

Colloquium over
dramatische kunst soms zelfs 'meer ambtenaar dan

politicus' - die zijn werk uiter-
mate serieus neemt en de belan-
gen van zijn land, en nu van de
Navo, altijd voorop zal laten
staan. Toen hij in het voorjaar
van 1992 als nieuwbakken Bui-
tenlandminister en vice-premier
van België in de regering-Dehae-
ne aantrad - tot dan toe had hij
steeds Economische Zaken bes-
tierd - zei hij het zelf zo: „Ik zal
mij niet laten afleiden door de al-
lerindividueelste expressies van

Willy Claes is een bestuurder

Hij is 'eerder een Helmut
Schmidt dan een Willy Brandt',
zegt iemand die hem vaak mee-
maakt. Een 'Realpolitiker' met
soms wat te weinig bevlogen-
heid. Mét Schmidt stond hij eind
jarenzeventig, begin jaren tach-
tig sceptisch tegenover de felle
anti-kruisrakettenpolitiek van de
Europese sociaal-democraten,

Een grote 'creatieve intelligentie'
wordt hem door sommigen ont-
zegd. Maar hij heeft 'er geen

Claes is geen man van 'slogan-
politiek'. Hij bijt zich vast in dos-
siers, kent ze grondig. Hoewel
hij een nieuwkomer was, heeft
hij in nauwelijks twee jaar de
Belgische buitenlandse politiek
een nieuw, respectabel gezicht
gegeven. Heeft hij eenmaal een
mening over iets, dan houdt hij
daar hardnekkig aan vast, 'met
een zekere durf. Hij werkt naar
een doel toe, is een strateeg. 'Hij
heeft documenten, een kader,
wetgeving nodig om zich veilig
te voelen. Als die ontbreken,
wordt hij onzeker.

vond dat standpunt zelfs 'dom.
Een belemmering voor zijn nieu-
we functie als 'SG-Navo' was
zijn houding van toen in ieder
geval niet.

Op militair terrein is Claes niet
een man van 'even hier wat inter-
veniëren, even daar wat bombar-
deren', wordt gezegd. Toen de
Amerikanen spraken over voed-
seldroppings boven Bosnië, was
het eerste woord dat Claes te
binnen schoot 'riskant. Van de
bombardementen op Servische
stellingen in Bosnië moest hij
aanvankelijk ook niets hebben.
Pas na het bloedbad op de markt
van Sarajevo ging hij overstag.
Recentelijk weerstond hij de
Belgische minister van Defensie
Delcroix, die riep om het zenden
van Belgische militairen naar
Zaïre.
Claes vraagt zich liever eerst af
wat de consequenties van een
besluit zijn, wat het betekent als
Belgische soldaten 'tussen vier
planken terugkeren. En hij hield
zich al met die vraag bezig vóór
de gruwelijke moord op tien BeU
gische blauwhelmen, dit voor-
jaarin Rwanda, en de overhaaste
terugtrekking van het VN-con-
tingent die daarop volgde.

MAASTRICHT - Na het schot vluchtte het
drietal de Bergerstraat in. Over het motief

De Maastrichtse universite>')
zal zich komende donderde,
gen over het voorstel tot eefl<
menlijke opleiding die de *j
kans geeft haar aandeel in de
richting (de exacte vakken) v
groten.

schrik van' mensen om zich
heen te hebben die hem wat dat
betreft naar de kroon steken. Het
is niet iemand diezich uit zelfbe-
schermingmet brave ja-knikkers
omringt. Op zijn departement in
Brussel heeft men een gevleu-
geld woord voor Claes: 'Voor-
zichtigheid is zijn middelste
naam. Ook diplomaten spreken
van een 'typische karaktertrek.

'Voorzichtigheid is
z'n middelste naam'

Willy Claes bekwaam politicus met te weinig bevlogenheid

Gedacht wordt aan een inS1;
van dertig tot vijftig student
universiteiten hopen in h«y,
2000 de eerste afgestudeerd*
kunnen leveren. Het is nog nij*.
delijk welke titel de afgestud^
zullen mogen voeren: doct<%
of ingenieur. De kosten van 6j
leiding worden gelijkelijk ve"
tussen RL en TUE.

'Dode' blijkt
letterschilder

HASSELT - Een ambulance
van de brandweer, een medisch
urgentieteam en een politieploeg
rukten tijdens het weekeinde uit
naar de begraafplaats van de
Hasseltse deelgemeente Kermt.

Een vrouw had in paniek het
alarmnummer gebeld en de cen-
tralist gemeld dat ze een man
voor dood op een grafsteen had
zien liggen. Even later kreeg het
hulpcentrum een nieuw tele-
foontje. Dezelfde vrouw veront-
schuldigde zich en verzocht haar
noodoproep te annuleren. De do-
de bleek verrezen: het ging om
een letterschilder die minutieus
de naam van een familielid aan-
bracht op een zerk. De hulpploe-
gen konden onverrichterzake
weer inrukken.

MAASTRICHT - De Rijksumv

teit Limburg en deTechnisch
versiteit Eindhoven willen s
een opleiding biomedische te
logie gaan opzetten. Beide un',
teiten hopen in september '"!
kunnen starten met de nieu*
leiding die volgens hen de
tussen de ingenieurswetenS
pen en de biomedische *
schappen zou kunnen dichte!1'

van de daad kon de politie in de vroege
ochtend nog niets zeggen. De Ambyer-
straat-Zuid werd tot middernacht afgezet
voor een onderzoek naar de verdachten.

Foto: HENK MAGNEE

zoals deze door de gemee.n'teraad is vastgesteld in zif
vergadering van 1 septemb6
1994- MDe wijziging bestaat uit °°plankaart, voorschriften e
toelichting en heeft betrekke
op een terrein aan de Fran*
Erenslaan, nabij de Vond*
Gedurende bovengenoemd
termijn van terinzageleggi"
kan degene die tijdig zf
zienswijze bij de gemeen^'
raad kenbaar heeft gemaa*1'
alsmede een belanghebbend"
die aantoont dat hij redw
kerwijze niet in staat 't
geweest zijn zienswijze bij ®
gemeenteraad kenbaar 'maken, (schriftelijk) bedenWj'
gen inbrengen tegen *tweede wijziging van het be»
temmingsplan "Algemene hej'
ziening zuidelijk deel (A)' "'Gedeputeerde Staten
Limburg.

Geleen, 27 september 1994'
Burgemeester en wethouder3
van Geleen, namens dezei1'

het hoofd van de afdeling
Stadsontwikkeling,
J.H.M.G. Beckers

De Europese ministers van verkeer
werden het er over eens, dat er een
nieuwe sloopregeling voor de bin-
nenscheepvaart moetkomen en een
Europese marktordening. De minis-
terraad vroeg de Europese Commis-
sie om vóór 1 januari 1995, dus
wanneer de vervoersvrijheid ingaat,
met voorstellen te komen.

Die voorstellen zouden zowel een
marktordening moeten omvatten,
als een nieuwe sloopregeling. In die
sloopregeling zou het verminderen
van de vloot voorop moeten staan.
Voor elke drie schepen die met een
slooppremieuit de vaart worden ge-
nomen, mogen er maar twee nieuwe
worden gebouwd, zo wordt het uit-
gangspunt. De markt voor de bin-
nenvaart kampt namelijk al jaren
met overcapaciteit.
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Rijbewijs
afgenomen

ROERMOND - Een 26-jarige
man uit Roermond is gister-
avond rond tien uur zijn rijbe-
wijs kwijtgeraakt. In de Karel
Doormanstraat botste hij tegen
een stilstaande auto. De man
bleek te veel alcohol gedronken
te hebben. De brandweer moest
uitrukken omdat als gevolg van
de botsing een plas olie op het
wegdek was gekomen.

Van onze correspondent
FONSVANOPHUIZEN
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Plek van het incidentSITTARD - Op aanwijzing
van de criminele inlichtingen-
dienst waren politie en justitie
op maandag 12 september bin-
nengevallen in de woning van
de twee verdachten aan de
Lichtenbergstraat in de Sit-
tardse wijk Overhoven. Het
tweetal was niet thuis, maar
de politie trof er 1367kilogram
hasj aan met een geschatte
straatwaarde van circa veer-
tien miljoen gulden. Een re-
cordvangst in de geschiedenis
van de Sittadse politie.
Beide verdachten meldden zich la-
ter bij de politie. Jos S. deed dat op
donderdag 15 september; zijn zwan-
gere vriendin gaf zich op maandag
19 september bij de politie aan.

Jos.S. kwam gisteren vrij, nadat hij
tien dagenin de politiecel had door-
gebracht. De vrouw blijkt vorige
week donderdag alweer te zijn vrij-
gelaten.

Hacking en Bouwens
winnen laatste vluchte

Limburgers aan lop in nationale kampioenschapp

'We hebben niets met
partij hasj te maken'

Verdachte vrouw wijst alle verdenkingen van de hand

limburgsdagblad

limburg

Aanvaring in Brussel
over binnenschippers
BRUSSEL - Minister Jorritsma
van Verkeer en Waterstaat is giste-
ren, tijdens haar eerste optreden in
de Europese ministerraad voor
transport in Brussel, geconfron-
teerd met een Duitse aanval op het
toerbeurtsysteem, dat in de Neder-
landse en Belgische binnenscheep-
vaart wordt gehanteerd.

De minister had wel begrip voor de
aanvaring met haar Duitse collega
Mathias Wissmann en staatssecreta-
ris Wilhelm Knittel. Duitse binnen-

schippers demonstreerden voor het
gebouw van de Europese minister-
raad omdat zij vrezen voor concur-
rentie vanuit de Benelux.

Op 1 januari gaan de Europese bin-
nengrenzen ook voor de scheep-
vaart open. Vervoerders te water
mogen dan ook vrij aan de slag in
het > binnenlands verkeer in hun
buurlanden. Veel Duitse schippers
vrezen deze concurrentie, omdat
het hun altijd heeft ontbroken aan
steunmaatregelenvan de overheid.



Jan Versleijen op staande voet ontslagen wegens uitblijven resultaten

" Frans Körver
heeft weer een
club. Hij gaat met
onmiddellijke
ingang aan de
slag bij De
Graafschap.

Foto: DRIES LINSSEN

Frans Körver nieuwe
coach De Graafschap

EUROPACUPMVV op schot
bij Laura: 18-2

- MW
|jft gisteravond vrolijk 'mee-
feest' met het jubilerende
[jra. Tijdens de huldigings-

onderstreepte de
«strichtse eredivisionistnog
te duidelijk de laatste we-
-11 voortreffelijk op schot te
[*" De amateur-vierdeklasser!. Eijgelshoven kreeg mis-
Wen wel de grootste neder-
*B uit de roemrijke 75-jarige
Niiedenis voorgeschoteld:
'8.

'' grootste aandeel in de
"Isterscore had de Nige-

spits Abu Balarabe. De
palier die aanstaande zater-
J Waarschijnlijk de plaats
P de geschorste Richard
*lofsen zal innemen, scoor-
*es treffers. De overige doel-
Pten kwamen op naam van
(Wpers (3), Lanckohr (2),
Niaye (2), Haeldermans (2),
rdens, Libregts en Heij-
N. Voor de thuisclub was
*ens twee keer succesvol.
keiling MW: Van Duijnho-
Pj. Van Wissen (46. Koch),
Pal, Reijners, Libregts, De-
We (46. Bunga), Lanckohr,
pdermahs, Joordens (46.
rtaens), Scheepers, Balara-

DOOR JAN DAGEVOS

DOETINCHEM - Frans
Körver maakt vandaag zijn
opwachting als hoofdtrai-
ner van De Graafschap. De
57-jarige Limburger is de
opvolger van Jan Verslei-
jen, die gistermiddag op
staande voet werd ontsla-
gen. Körver heeft een con-
tract tot en met volgend
seizoen getekend. Verslei-
jen geniet de twijfelachtige
eer dat hij als eerste oefen-
meester in het betaald voet-
bal dit seizoen de laan is
uitgestuurd.

uefacup
VANDAAG
Returns eerste ronde. Tussen haakjes
uitslag eerste wedstrijd.
PSV-Bayer Leverkusen (4-5)
Parma-Vitesse (0-1)
Kispest Honved-FC Twente (4-1 )
Kaiserslautern-Akranes (4-0)
Trellborg-Blackburn Rovers (1-0)
Skonto Riga-Napoli (0-2)
Odense BK-Linfield (1-1)
Motherwell-Borussia Dortmund (0-1)
Charleroi-Rapid Boekarest (0-2)
Juventus-CSKA Sofia (2-3)
Athletic Bilbao-Anorthosis (0-2)
Aris Saloniki-GKS Katowice (0-1)
Newcastle United-Royal Antwerp (5-0)
Dinamo Moskou-RFC Seraing (4-3)
MyPa-Boavista (1-2)
Lilleström-Bordeaux (1-3)
Nantes-RotorVolgograd (2-3)
Innsbruck-DinamoTiblisi (1-1)
Bekescsabai-Kamichine (1-6)
FC Kopenhagen-Slovan Bratislava (0-1)
Dinamo Boekarest-Trabzonspor (1-2)
LazioRoma-Dinamo Minsk (0-0)
GornikZabrze-Admira Wacker (2-5)
SlaviaPraag-AIK Solna (0-0)
Deportivo La Coruna-Rosenborg (0-1)
FC Sion-Apollon (3-1)
Fenerbahce-Cannes (0-4)
Maritimo-Aarau (0-0)
Olymp. Marseille-Olymp. Piraeus (2-1)
SportingPortugal-Real Madrid (0-1)
Eintracht Frankfurt-SPC Olimpija (1 -1)
Aston ViUa-Inter (0-1)

uefacup op tv
VANDAAG
16.55-18.45 Ned 2: Kispest Boedapest-
FC Twente.
16.55-18.55 Dld 1: Eintracht Frankfurt-
SCT Olimpija Ljubljana.
20.00-22.00 BRT1: Newcastle United-FC
Antwerp.
20.00-21.50 BBC 1: Sportsnight special
met Uefacupvoetbal.
20.25-22.25 RTLS: Parma-Vitesse.
20.40-22.30 Ned 2: PSV-Bayer Leverku-
sen.
20.40-22.40 Dld 1: PSV-Bayer Leverku-
sen.
23.00-01.00 EURO: Uefacupvoetbal.

Schede - fc Twente-
""ter Issy ten Donkelaar
JPt dat de wonderen de we-

" nog niet uit zijn. Zijn
JeB staat voor de vrijwel on-gelijke opgave vandaag in

een achterstand van
Soed te maken in de Uefa-
jterun tegen Kispest Hon-

Twente hoopt
opwonder

De trainer uit Bathmen, die sinds
1 juli 1993 werkzaam was bij De
Graafschap, kon vertrekken om-
dat resultaten uitbleven. De Ach-
terhoekse club behaalde uit vijf
wedstrijden slechts drie punten.
„Wat betreft de resultaten is Ver-
sleijen tekortgeschoten", zei inte-
rim-voorzitter Hylke Enzerink.
„Wij hebben een spelersgroep die
bij de eerste zes moet kunnen ein-
digen. In mei zijn er ook al discus-
sies geweest, maar toen besloten
we om toch verder te gaan. Nu
moest er echter wat gebeuren."
Enzerink bracht zondagmiddag al
een bezoek aan de in Roermond
woonachtige Frans Körver. „We
denken dat hij de man is die
nieuw elan in de groep kan bren-
gen."

jjoederesultaten in de com-
*üe hebben de afgang van
.£ weken geleden in eigen
jjj'on tegen de Hongaren

["' naar de achtergrond ver-een. FC Twente is met
C Punten uit zes duels zelfs
„Woper in de PTT-Telecom-m.

Na affaire Van Hanegem tumuli over ruzie Wilschge-De Wolf

Tijdbom tikt in Kuip
MAASTRICHT - Hans Linders
heeft uiteindelijk niet gekozen
voor een overgang naar de FC
Vinkenslag, waar hij een over-
schrijvingsformulier tekende,
maar voor het in de Duitse Lan-
desliga uitkomende Borussia
Frei Aldenhoven. De ex-MVV'er
had bovendien nog twee aanbie-
dingen van Belgische clubs op
zak.

Hans Linders
niet naar

Vinkenslag

! ploeg draait momenteel
d- Het vertrouwen is snel
ir teruggekomen bij de spe-

p' aldus Ten Donkelaar.
«leggen ons niet bij voor-
1 neer bij de uitschakeling.
*&1 een wonder nodig zijn,
?r misschienkunnen we dat
Afdwingen."

„Ik ben heel erg teleurgesteld,"
aldus Versleijen, wiens contract
nog twee jaar doorliep. „Ik mag
mijn werk bij de club niet afma-
ken. Ik had op termijn een goede
basis kunnen neerzetten." Ver-
sleijen heeft de zaak inmiddels in
handen gegeven van mr. Hen-
dricks, de advocaat van de
WON. „De gesprekken zijn in
een prettige sfeer verlopen. Met
de financiële afwikkeling komt
het wel goed."

Het met (centrale) verdedigings-
problemen sukkelende Vinken-
slag heeft inmiddels Pierre
Franssen die drie jaar geleden
zijn carrière bij Vinkenslag af-
sloot, gevraagd om de voetbal-
schoenen weer aan te trekken.
De 37-jarige speler is inmiddels
weer met de trainingen begon-
nen.

PSV-Leverkusen:
aanvallen troef

Volgens Witschge is het niet zo dat
in Amerika de sfeer in het kamp
van het Nederlands elftal nadelig is
beinvloed door de bekoelde relatie
tussen de beide Feyenoorders. „Het
heeft nooit tot verhitte discussies
geleid of andere problemen veroor-
zaakt. Wat mij betreft is de zaak
afgedaan."
Ook De Wolf begrijpt niet waarom
er door sommige media nog steeds
jachtwordt gemaakt op Feyenoord.
„Er zijn mensen die je kennelijk
willen afslachten. Er is inderdaad
iets voorgevallen tussen Rob en mij
tijdens het trainingskamp van
Oranje. Maar ik heb dat met hem
goedgemaakt. We kunnen samen
weer prima door één deur. Voor ons
telt nu alleen de Europacupwed-
stryd van donderdag tegen Zalgi-
ris."

daarom was het vervelend dat dit is
gebeurd."

ROTTERDAM - Willem van Hane-
gem doet zijn best om van Feye-
noord weer een eenheid te maken.
De Kromme moet daarbij woelige
zeeën bevaren en de tijdbom in de
Kuip tikt rustig verder. Vorige
week stond de Rotterdamse club op
zijn kop door publicaties, waarin
werd gesuggereerd dat de spelers
het vertrouwen in hun coach had-
den opgegeven. Van Hanegem bleef
evenwel in het zadel, nadat het ver-
meende conflict tussen hem en zijn
spelers was bijgelegd.

Deze week dreigde een nieuwe rel
voor tumult te gaan zorgen bij Feye-
noord. De spelers John de Wolf en
Rob Witschge hebben enkele maan-
den lang een meningsverschil ge-
had dat door insinuerende berich-
ten in de media dreigde uit te
groeien tot een nieuw conflict in de
selectie. i,

Het duo kreeg in de aanloop naar
het wereldkampioenschap voetbal
bij Oranje woorden tijdens een

kaartspel, waarbij geld was ingezet.
De Wolf en Witschge hebben afgelo-
pen weekeinde hun onderlinge
twist echter bijgelegd en dat ook
aan hun trainer Willem van Hane-
gem duidelijk gemaakt.

Rob Witschge: „Ik begrijp niet waar
alle mensen zich zo druk om ma-
ken. Tussen De Wolf en mij is alles
weer in orde. We hebben inderdaad
even mot gehad, maar hebben de
zaak samen uitgesproken. We zijn
jarenlangboezemvrienden geweest,

Twente kan niet beschik-
over Arnold Bruggink die
9vond met het nationale

van spelers tot achttien
in Dublin tegen lerland

5| spelen. Voorts ontbreken
(blessure) en Van Halst

l°rsing).

Nadat Körver te horen had gekre-
gen dat de zaken met Versleijen
nagenoeg waren afgerond, gafhij
zijn ja-woord aan De Graafschap.
„Ik sta te popelen om aan de slag
te gaan," zei de Limburger, die
gistermiddag op uitnodiging van
de club al aanwezig was in Doe-
tinchem. „Ik heb een paar maan-
den gedwongen thuis gezeten
(Körver werd in mei ontslagen
door WV, red.), maar dat went
nooit." Anderhalve week geleden
trok de Middenlimburger weer
zijn trainingspak aan. Bij Fortuna
Sittard opereerde Frans Körver
als stand-in voor de gebleseerde
Dick Voorn en trainde de kee-
pers.

sportkort
" VOETBAL - Sparta-doelman
Edward Metgod is wegens een
schouderblessure voor enkele we-
ken uitgeschakeld. Hij wordt ver-
vangen door Frank Kooiman.

M - Katrin Krabbe heeftger»s de Duitse krant Die Weltee n rechtbank in München

Krabbe dient
schadeclaimin

uiting wordt opgeheven.

(k Schadevergoeding van ruim
HiJ^iljoen gulden geëistvan de

Nationale Amateur Atletiek
(J!ratie en de Duitse atletiek-wa- De schadeclaim dient ter
<w Sensatie van misgelopen in-
kten na haar schorsing van
ttjT Jaarwegens dopinggebruik.
HuT e eist bovendien dat de

Van onze sportredactie

DOOR HENRI VAN DER STEEN

EINDHOVEN - Het is geen
achterhoede om te vertrou-
wen: twee spelers die samen
één Europacup-wedstrijd op
hun naam hebben staan, een
libero die geen libero is en ten-
slotte een back die geen back
is. PSV moet vanavond tegen
Bayer Leverkusen maar ho-
pen dat Ronaldo en Nilis hun
kunstje van twee weken gele-
den nog eens flikken. De Mos: „Wij zijn een ploeg in op-

bouw. In de eerste plaats hebben
we spektakel willen kopen en dat is
ook gelukt. Nu zie je dat we proble-
men krijgen achterin, maar dat risi-
co was ingecalculeerd. De keuzes
die ik twee weken geleden moest
maken, hadden te maken met het
feit dat Numan, Van der Gaag en
Faber niet beschikbaar waren. Dan
moet je iets. Ik ben niet over één
nacht ijs gegaan toen, maar jemoet
vervolgens ook wat geluk hebben.
Dat het niet zo geweldig uitpakte,
kan je gebeuren als coach."

Problemen

eentje die vanavond zijn debuut
maakt op het internationale niveau.
Dat geldt ook voor de man links
naast Wouters, back Arthur Numan,
tenminste als het over de positie
gaat. Uiteraard heeft de internatio-
nal Numan al de nodige routine
opgedaan, maar niet als linksback,
een positie waarvan hij ook behoor-
lijk baalt. „Maar ja, na Leverkusen
kan ik weer naar het middenveld.
Tenminste, dat neem ik welaan. Dit
is een noodoplossing."

Renze de Vries achter tralies

Vooralsnog is het echter 5-4voor de
Duitsers, die volgens Aad de Mos
op counters gaan loeren. Dat zou
niet slim zijn van Stepanovic, de
coach van Bayer Leverkusen. Die
immers weet dat zijn eigen verdedi-
ging nauwelijks sterker is dan die
van PSV. Ook Leverkusen moet het
hebben van de aanval, zodat op-
nieuw een leuke, misschien wel
spectaculaire wedstrijd in het ver-
schiet ligt.

Vitesse bejegent
Parma met flair
i^MA - De voorzitter liet de

journalisten weten
Wj^Hesse respect heeft voor het
't3al in Italië. De Duitse trainer'

in net Nederlands' in een
'ui, er comité, dat hij er niet raar
sL 2°u opkijken als Parma wat
'^i zou beginnen. Vitesse is

aaë op bezoek bij de num-
*wee van de Serie A en vast-

Sri ten de 1~0 voorsprongvast te
\11en, zonder alleen maar aan

echgen te denken.

L darter van Vitessekon maan-
\ ichtend niet vanaf de militai-re *sis Deelen vertrekken. Dekj ie stapte op de bus naar

i^hol, waar vier uur later dan
V^doeling was wel richting

"^a werd gevlogen.

1^,sPelers naar bed, voorzitter
\ ers, trainer Neumann en een

f achter de tafel voor de pers-
Verentie- Het spelletje voor den in de Uefacup kon begin-

"We kijken op tegen een

voetballand als Italië. Daarom
zijn we blij hier in Parma te zijn.
Ook al waren we deze ploeg liever
twee ronden verder tegengeko-
men," sprak Aalbers.

Trainer Herbert Neumann toonde
zich heel wat strijdvaardiger. „Als
Parma een ronde verder komt, zal
het bezoek van Vitesse de Italia-
nen nog lang heugen. Ik denk dat
Parma zal proberen onze opbouw
te verstoren, maar ik verwacht
geen aanvallende tegenstander."

Het meespelen van Simons (pijn-
lijke lies) is twijfelachtig. Het
griepje van Helder is daarentegen
voldoende hersteld. Dat is voor
Vitesse maar goed ook, want Par-
ma liet in Arnhem blijken een
hekel te hebben aan vleugelspit-
sen. „In Nederland maak je je be-
lachelijk als je voor een Europa-
cupduel het drie spitsen-systeem
laat varen," vertelde Neumann
met opvallend veel flair. Dat zal
Vitesse ook nodig hebben.

De uiterlijk onbewogen De Vries
vertelde wel degelijk geëmotio-
neerd te zijn. „Emoties zijn er
wel, maar die kan ik goed voor
mezelf houden." Op het afscheid
van zijn vrouw, kinderen en
kleinkinderen wilde de 62-jarige
Rodenaar niet ingaan.

Wouters
Aad de Mos vertelde gisteren nog
eens dat er voor Jan Wouters een
belangrijke rol is weggelegd. De ex-
international moet ervoor zorgen
dat de PSV-defensie gesloten blijft.
Maar Wouters is geen libero en
Wouters is nooit libero geweest.
Zijn hele loopbaan speelde hij op
het middenveld. Vaak in een con-
trolerende rol, net zo vaak in de rol
van spelbepaler. Zowel bij Ajax als
jarenlang bij het Nederlandse elftal
was Wouters de eigenlijke spelma-
ker van het elftal.

Rechts van Wouters staat vanavond
Jeffrey Prommayon, een 22-jarige
in Thailand geboren speler 'van ei-
gen kweek', die even licht is als
onervaren. Bij Wouters speelt de
veel robuustere Mitchell van der
Gaag. Een mooie voetballer, maar

Ronaldo tekent
twee jaar bij

EINDHOVEN - Ronaldo heeft
zijn contract bij PSV tussen-
tijds met twee jaarverlengd tot
1 juli 1999. De Braziliaanse
aanvaller had een driejarige
verbintenis. Het is officieel
niet toegestaan een zeventien-
jarige spelereen langer contact
aan te bieden dan drie jaar.
PSV had al wel een optie voor
nog eens twee jaar. Omdat Ro-
naldo vorige week achttien is
geworden, kon manager Frank
Arnesen daar onmiddellijk ge-
bruik van maken.

Achter de schermen gaat de juri-
dische strijd om een spoedige
vrijlating van de voetbalbestuur-
der door. „Van mij hoeven ze
hier geen actie te verwachten,"
verklaarde De Vries. Dat er geen
acties van supporters en sympa-
thisanten waren bij de gevange-
nispoort, was op het verzoek van
De Vries zelf. De oproep die hij
zondagavond deed om daarvan
af te zien, bleek te zijn gehono-
reerd.

terochtend voor de deur van de
penitentiaire inrichting Westlin-
ge kort nadat gevangenisperso-
neel hem de toegang tot het
complex had ontzegd. „Ik had
nog even afscheid van hem wil-
len nemen, maar dat mocht niet.
Kouwe kikkers zijn het daar,"
verklaarde een verbaasde De
Vries jr.
Vervolgens gaf de oud-voorzitter
van FC Groningen, die acht
maanden in Westlinge moet ver-
blijven, kort antwoord op een
spervuur van vragen. „Ik kan me
er geen voorstelling maken, ik
ben nog nooit in een gevangenis
geweest," aldus De Vries. „Ik
heb er wel uitvoerige informatie
over gekregen en die heb ik be-
studeerd. En het gebouw lijkt
goed van deze kant."

HEERHUGOWAARD - Uiter-
lijk onbewogen stond oud-voor-
zitter Renze de Vries van FC
Groningen gisteren de massaal
toegestroomde pers te woord bij
de ingang van de penitentiaire
inrichting Westlinge in Heerhu-
gowaard. De wegens belasting-
fraude tot acht maanden veroor-
deelde voetbalbestuurder meld-
de zich daar samen met zijn
zoon, die zijn vader van Roden
naar Heerhugowaard reed.
Tot zondagavond laat heeft oud-
voorzitter Renze de Vries van FC
Groningen hoop gehouden dat
hem de gang naar Heerhugo-
waard bespaard zou blijven. De
Vries' zoon Bart vertelde dat gis-

!jb kWÊÊLW Limburgs Dagblad mmm

" Renze de Vries meldt zich bij de balievan de gevangenis in Heerhugowaard. Foto: ANP
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Tweede divisie F:
Hakkie Weert-Cosmos 3-6 (2-4)
Schroyen 1-0, Stultiens 2-0, Horbach 2-1
Spronck 2-2, R. de Mey 2-3, Horbach 2-4
Schroyen 3-4,R. de Mey 3-5 en 3-6.

De stand: l.Depa 3-6 2.Tongelreep en
Sport Petit 3-5 4.Lucullus 2-4 ö.Fermonia
Boys 3-3 6.Graus Bouw, Bouwfonds en El
Toro 2-2 9.Arcan Filmclub 3-2 10. De
Haantjes 3-1 11. Dousberg Pare en ZVT
Skil 3-0.

Dousberg Parc-Tongelreep 2-4 (2-1)
Macheels 1-0, Verbeek 1-1, Persoon 2-1,
Raaymakers 2-2, Van de Berg 2-3, Raay-
makers 2-4.

TENNIS
Wereldranglijsten. Mannen: 1. Safl
4884 punten, 2. Stich 3272, 3. Iva«
3170, 4. Bruguera 2776, 5. Edberg 21
Martin 2492, 7. Becker 2374, 8. fl
2364, 9. Berasategui 2163, 10. AgassH
27. Haarhuis 1067,32. Krajicek 969, \tingh 862, 104. Siemerink 451, 188.1
219, 192. Davids 215. Vrouwen: IJ
351,51, 2. Sanchez Vicario 302,61, 3. Jnez 214,23, 4. Navratilova 155,89, 5.1
142,11, 6. Novotna 140,59, 7. Davej
122,71, 8. Sabatini 120,21, 9. Date «
10. Zvereva 111,80, 24. Schultz 61,4

Rottier 28,10, 59. Boogert 26,90, 64j
mans 24,76, 106. Muns-JagermanJ
113. Bollegraf 13,88, 129. Vis 11,4|

Kamstra 9,79, 171. Niemantsverdriel
188.Wegink 6,67.

Arcan Filmclub-ZVT Skil 6-1 (0-1)
Rijvers 0-1, Kallen 1-1, Mathieu 2-1, Seitz
3-1, Nahuis 4-1, Mathieu 5-1, Seitz 6-1.

Rivera op 28 sec; 3. Jorissen zt; 4. fl
sen zt; 5. Van Gestel zt; 6. SteyverS j
sec; 7. Glaszt; 8. Smits zt; 9. Hendrik
1.47; 10. Verhouden. Veteranen JRooyakkers (Nederweert) 48 kr"
1.13.27; 2. Schmitz zt; 3. G. Keysera
De Louw op 11 sec; 5. Van de Ven; J
len; 10. Lamber; 13. Kellenaers; )\
raeds, allen zt. Veteranen B: 1. Bj
(Geldrop) 38 km. in 55.23; 2. Noten
zt; 3. Van Boxtel zt; 4. Konings zt; 5j
tenberg zt; 13. Willemsen op één fl
15. Sijbers zt.

ZAALVOETBAL
Eerste divisie C:
de Haantjes-Sport Petit 4-4 (2-0)
Wijnen 1-0,Boerema 2-0, Bornberg 2-1 en
2-2, de Leeuw 2-3, Boerema 3-3 en 4-3,
Kluitmans 4-4.

Fermonia Boys-Depa 3-6 (1-4)
Seewalt 0-1 en 0-2, Piqué 0-3, T.Fermont
1-3, Gommers 1-4,Keuren 2-4, Tuinvat 2-5
en 2-6, T.Fermont 3-6.Jennifer Capriati wilde

er een eind aan maken

Dramatiek en bedreigingen werpen schaduw op tenniswereld

Jean Goessens
vijfde in Berlijn
BERLIJN - Tijdens de mara-
thon voor rolstoelatleten in Ber-
lijn is de Maastrichtenaar Jean
Goessens als eerste veteraan ge-
ëindigd in een tijd van 1.51.45.
Een bijzonder goede prestatie,
mede gezien het feit dat Goes-
sens halverwege de wedstrijd bij
een valpartij betrokken was. De
Zwitser Heinz Frey won de ma-
rathon in de nieuwe wereldre-
cordtijd van 1.22.33. Hij was
ruim vijf minuten sneller dan
zijn landgenoot Mietersbach.

Wielrenner sterft
op voetbalveld
ZOLDER - De Belgische wieler-
wereld raakte afgelopen week-
einde diep geschokt door het
plotse overlijden van de Lim-
burgse amateurwielrenner Chris
Cox. De 22-jarige coureur uit
Heusden-Zolder overleed tijdens
een vriendschappelijke voetbal-
wedstrijd aan een hartstilstand.

Roda 2 speelt
in Brunssum
KERKRADE - Het competitie-
duel tussen Roda JC 2 en FC
Utrecht 2 wordt vanavond om
19.30 uur op het Limburgiater-
rein in Brunssum gespeeld.

Wedstrijdleider
nekt bridgeteam
ALBUQUERQUE - Bij het WK
bridge in Albuquerque is ook
het laatste Nederlandse team uit
de strijd. Het damesviertal Jet
Pasman, Anneke Simons, Wiets-
ke van Zwol en Martine Verbeek
werd het slachtoffer van een or-
ganisatorische blunder. Verbeek
en Van Zwol veegden in de eer-
ste zestien spellen hun Ameri-
kaanse tegenstanders van tafel.
Hun' zege werd echter waarde-
loos toen bleek dat de wedstrijd-
leider de verkeerde spellen had
neergelegd, waardoor vergelij-
king met het duo Pasmans-
Simons onmogelijk werd. De
herkansing leverde een nipt ver-
lies op: 95-100.

NEW VORK - Jennifer Capriati heeft in de donkerste dagen
van haar persoonlijke crisis gespeeld met de gedachte zelf-
moord te plegen. Dat bekende de achttienjarige tennisster in
een interview met de New Vork Times van gisteren. „Als ik in
de spiegel keek, zag ik dat een vreselijk mens me aanstaarde.
Ik vond mezelf zo afstotelijk en dik dat ik er een eind aan wil-
de maken", aldus Capriati, die het afgelopen jaar geen partij
meer speelde.

het toernooi in Zürich volgende
week gaat wegens een heupblessu-
re niet door. Capriati was eigenlijk
van plan met de jongste US Open
haar rentree te maken, maar ze
durfde uiteindelijk toch niet de con-
frontatie met de ongetwijfeld on-
barmhartige media aan. „Nu ben ik
wel mentaal in staat daarmee om te
gaan."

De uitschakeling in de eerste ronde
van de US Open 1993 betekende het
begin van het einde voor Capriati.
Daarna werd het van kwaad tot er-
ger met de speelster, die op haar
dertiende, nog voor het debuut in
het profcircus, miljonaire was. In
1992 werd ze in deVerenigde Staten
nog bejubeld als olympisch kam-
pioenevan Barcelona. Eenjaar later
was ze eenzaam, vergeten en ver-
guisd. De stand:l.ZVV Spee en Cosmos 3-6

3.Roosteren 3-5 4.VTV Vaals 3-4 S.FCD
Roermond en DC H.Anders 3-3 7.BrachV
Trendy 2-2 B.XX Limburg Druk en Hak-
kie Weert 3-2 lO.Altweerterheide 3-1
ll.Postert 2-0 12.ZWM Quadvlieg 3-0.

GOLF

Palermo. Mannen, 570.000 gulden.'
ronde: Gross-Viloca 6-7 6-3 6-4, A
Carretero 6-2 6-2, Carlos Costa-Cart
6-1 6-4, Sabau-Alami 6-4 6-1, DaviC
6-1 4-6 6-4.

Coal Valley. Hardee's Golf Classi'
miljoen gulden, eindstand: 1. McCi*
265 (66 67 65 67), 2. Perry 266, 3.>Donald 267, 5. Cochran 268, 6. 01
Wrenn, Huston, Lehman 269.

DC H.Anders-ZVVM Quadvlieg 6-4 (2-1)
Keuven 1-0, Dahlmans 1-1, Keuven 2-1 en
3-1, Dahlmans 3-2,Last 3-3, Delamboy 4-3,
Wilson 5-3, Azerkan 6-3, Van Veenendaal
6-4.

Capriati lijkt thans in elk geval een
stuk verder dan Monica Seles die
een paar jaar geleden in Hamburg
door een toeschouwer met een mes
in de rug werd gestoken en sinds-
dien helemaal uit het nieuws ver-
dween.

De dramatiek in de tennistop be-
leefde recentelijk een nieuw hoog-
tepunt toen Michael Stich en Tho-
mas Muster bedreigd werden met
de dood. Stich kreeg dat in Ham-
burg te horen van een anonieme
beller, die zich uitgaf voor een fan
van Boris Becker. Muster maakte in
Montevideo iets soortgelijks mee.

KERKRADE - Bij voldoende
interesse vertrekt zaterdag een
supportersbus van Roda JC naar■Dordrecht voor het competitie-
duel tegen Dordrecht '90. Leden
van de supportersvereniging be-
talen fl. 25,-, niet-leden fl. 30,-.
Vertrek zaterdag 15.00 uur vanaf
het sportpark. Donderdag vindt
op het sportpark tussen 18.00 en
19.00 uur de kaartverkoop plaats.

Roda-fans naar
Dordrecht Gevoel

„Ik was nergens gelukkig mee. Niet
met mezelf, met mijn tennis, mijn
ouders, trainers en vrienden. Van
mij werd alleen verwacht dat ik zou
winnen. Als ik een keer verloor,
voelde ik me een verraadster. Ik
had het gevoel gekregen dat ik in
het leven alleen maar iets beteken-
de vanwege mijn tenniscapacitei-
ten. Niemand kende de persoon
Jennifer Capriati achter de speel-
ster of niemand wilde die persoon
leren kennen."

" Jennifer Capriati, van ontluikend talent tot verguisde ve-\
dette. Foto: reuter!

Lijfwachten
In de nacht van zaterdag op zondag
kreeg Muster, die met Oostenrijk
een promotie/degradatieduel voor
de wereldgroep speelde tegen Uru-
guay, verscheidene bedreigende te-
lefoontjes op zijn hotelkamer.
„Eerst werd ik voor van alles en nog
wat uitgemaakt, later werd er met
moord gedreigd," zei de 26-jarige
Muster, die van de organisatie zes
lijfwachten kreeg toegewezen.

Hoofdklassers op
zaterdagavond

sportkort

HEERLEN - In de hoofdklasse
C van het amateurvoetbal wor-
den komend weekeinde de twee
Limburgse derby's Roermond-
Meerssen en EHC/Norad-Lin-
denheuvel op zaterdagavond ge-
speeld. De duels in Roermond
en Hoensbroek beginnen beide
om 19.30 uur.

Nadat ze eind vorig jaar onder de
beklemmende vleugels van haar ou-
ders vandaan was gekropen en op
eigen benen kwam te staan, werd ze
twee keer gearresteerd. In decem-
ber werd ze gepakt wegens diefstal
van een ring in een winkel, vier
maanden geleden volgde een arres-
tatie toen ze werd betrapt bij een
marihuanafeestje.

VOETBAL

De stand: I,'t Haofke en Makassar 3-5 3.'t
Kesjotje 3-4 4.'t Huukske 2-3 s.'t Kesjotje
3-3 6.Amicitia, Haelen en Veronica 2-2
9.Venray en SZV 2-1 ll.Nederweert en
Wittenhorst 2-0.

Hoofdklasse noord: Hercules-t Haofke
2-2, Makassar-Veronica 3-1, 't Kesjotje-
Nederweert 7-6, Wittenhorst-Makassar
1-4, 't Huukske-Hercules 11-4, 't Haofke-'t
Kesjotje 2-1.

TRIATHLON

Engelse competitie. Sheffield Wednes-
day-Leeds United 1-1. Stand aan kop:
Newcastle 7-19, Blackburn 7-17, Notting-
ham F 7-17, Manchester U 7-13, Chelsea
6-12, Liverpool 6-11, Manchester C 7-11,
Leeds United 7-11.

Siebengewald. Sluitingskoers NWB: 1.
Klaassen (Eindhoven) 85 km. in 1.59.18; 2.

WIELRENNEN

Beauvias. Olympische afstand (1,5 km
zwemmen, 40 km fietsen, 10 km lopen).
Mannen: 1. Barel 1.52.13, 2. Kocar 1.52.16,
3. Cordier 1.53.55,4. Looze 1.54.01,5. Blas-
co 1.55.37, 6. Girard 2.01.08.

De stand: 1 't Flaterke 3-6 2.58 van de
Venne, Laumen/Stampede, de Keigel,
Gulpen/Life, Erka Parket en Sport M. 3-4
B.ODV Yerna, Sportclub '25 en Maasvo-
gels 3-2 II.FC Egor en H.Meyers 2 3-0.

Hoofdklasse zuid: 't Flaterke-SB van de
Venne 4-3, FC Egor-'t Flaterke 1-4, H.
Meyers 2-Maasvogels 4-5, SB van de
Venne-Sportclub '25 5-3, de Keigel-Gul-
pen/Life 2-5, Laumen/Stampede-ODV
Yerna 1-5, Erka Parket-Sport M. 6-2.

KANO

Tulsa. WK enduro. Trophy-team: 1-
-735,06 strafpunten, 2. Zweden 1496*
Tsjechië 3689,95, 4. Duitsland 4180
Finland 4314,56, 10. Nederland 77481
nior Trophy-team: 1. Zweden 1895J
Australië 2330,40, 3. Nederland 6128)
Duitsland 7020,75, 5. Spanje 8996,60-j
vidueel, 125 cc: 1. Edmondson 73j
Carminati 7456, 3. Silvan 7467, Nei\ders: 13. Knuiman 7715, 22. IsW
7922,38. Elting 8507, 65. Tijhuis 1113
cc: 1. Peterhansel 7312, 2. Sala 73JDavis 7397, 19. Jimmink 7712, 24. J-
Oorschot 7849, 34. Lenselink 79*1
Hutten 8194, 71. Klok 8542, 73. NijK!
110. Ten Dam 10.004. 350 cc: 1. vt7462, 2. Rinaldi 7480, 3. Eriksson 1\C. van Oorschot 7899, 9. Hoevers 801*
cc: 1. Tiainen 7381, 2. Farioli 7509, 3 ■'sen 7602, 20. B. van Veen 9322, 30.1
Veen 18.870.

MOTORSPORT

Mexico-Stad. WK. Mannen, 200 l",
Kl: 1.Kahsnik 36,73, 2. Fehervari 3"'
Garcia 37,54. K2: 1. Freimut/VW'
36,15, 2. Serban/Stoiun 36,18, 3. BJj
Gutsche 36,32. K4: 1. Rusland (TiSJ*
Gorobi/Verlin/Denisov) 32,18, 2. RJ:nië 32,30, 3. Oekrarie 32,45. Cl: 1. W.
lov 41,86, 2. Hoffmann 42,24, 3. SÜ"!
42,28. C2: 1. Masajkov/DovgalionokI
2. Kolonics/Horvath 40,00, 3. p;
Hoyer 40,40. C4: 1. Rusland (Kono]j
Kabanov/Tsjemerov/Kostoglov) 35,*.
Hongarije 35,52, 3. Tsjechië 36,02. J
wen, 200 meter: Xl: 1. Kovan 42,'
Olsson 42,98, 3. Brunnet 43,24. K2: 'j
van/Laky 40,25, 2. Schmidt/Gleue4*
Hajcel/Urbanczyk 40,82. K4: 1. HoH|(Donusz/Mednyanszki/Laky/Kovan)
2. Duitsland 37,16, 3. Canada 37,32.

" BOKSEN - De Geleense kick-
boksster Fini Klee verloor in
Amsterdam een partij tai-boksen
over vijf ronden met klein ver-
schil van de wereldkampioene
Michelle Obora.

Inmiddels is de afgekickte Capriati
zo ver dat ze wil terugkeren in het
tenniscircus. Haar instelling is ech-
ter veranderd. „Tennis is voor mij
nu niet meer dan een spelletje. Het
laat me koud of ik nummer éénkan
worden, maar ik ben wel bereid
daarvoor te knokken."

Rentree
Een aanvankelijke aanmelding voor

De bedreiging zou een gevolg zijn
geweest van foto's in een plaatselij-
ke krant, waarbij Muster op het
punt stond met zijnracket twee jon-
gens een pak slaag te geven. „On-
zin," aldus de Oostenrijker. „Die
knullen probeerden mijn racket te
jatten. Ik heb ze alleen maar wegge-
jaagd."

Anatoli Karpov uitgeschakeld
TILBURG - Het brein van de koele rekenaar haperde voor de tweede
keer in twee dagen. Anatoli Karpov heeft gisteren zijn nederlaag uit de
eerste van de twee halve finale-partijen van het Interpolis-toernooi tegen
Evgeni Barejev niet kunnen rechttrekken. De schaakwereldkampioen
van de Fide verdween ontgoocheld uit het lucratieve evenement, nadat
hij een gunstige stelling in het tweede duel niet in winst wist om te zet-
ten. Voor de tweede finaleplaats moeten Valeri Salov en Vassili Ivants-
joek een barrage afwerken. Ook het tweede duel eindigde maandag in
remise.

biljarten
Drieb.A
Br.Wapen-Modern 2 2-5
Luip-Holtum 7-0
Heukske-GONA 5-2
Quick-Born 4-3

Drieb.B
DJB-Touche 2-5,
Kantje-Eendracht 2-5'
Apollo-Waubach 4-3
Schinnen-Br.Wapen 2-5
Schaesberg-BBC 5-2
Drieb.C
BBC-Br.Wapen 4-3
Carambool-VKC 0-7
Treffers-OHVZ 2-5
Vink-Keizer 7-0
DJB-St.Heerlen 5-2
Drieb.le klas
Volkshuis-Wolfrath 3-4
Spaans-DJB 2-5
Fairpl.2-St.Heerlen 2-5
Waubach-Fairpl.3 1-6
OHVZ-Fairpl. 4,5-2,5
Carambool-Vink 7-0
Drieb.2e klas
St.Heerlen 2-Hoefijzer 7-0
Volksh.4-Volksh.3 5-2
Kantje-Eikhagen 7-0
Ven-St.Heerlen 3 5-2
BCV-Carambool 2-5
Fairpl.-Volksh.2 3-4

IA
BVG-Born 3-4
Oase-Societeit 5-2
Luip-Wolfrath 2-5
Statie-Kempke 4-3
GONA-Tjoba 0-7

1B
Keizer-St.Bavo 5-2
Schaesberg-N.Klossen 2-5
Sibbe-BCH 7-0
St.Hoger-Oase 5-2
BBC-Ven 5-2

IC
Hoefijzer-Bl.Bock 5-2
Waubach-Schaesb.2 7-0
Schaesb.3-N.Klossen 4-3
Juliana-Keizer 5-2
St.Heerlen-Apollo 3-4

2A
Benelux-BVG 7-0
Kempke-Maasband 4-3
Born-GONA 4-3
Wolfrath-Luip 7-0
Holtum-Eikenboom ■ 0-7

2B
Statie-Eikenb. 5-2
Oase-Maasband 7-0
Kempke-TIP 3-4
Stadion-Sociëteit 5-2
Stein-Benelux 4-3

2C
Treffers-BBC 3-4
Butting-Brunssum 5-2
L.Band-Lindenh. 3-4
St.Hoger-Gebr.Hofke 2-5
Volkshuis-Klosje 2-5

2D
N.Klossen-Ransdaal 7-0
St.Heerlen-Hoefijzer 2-5
VKC-St.Bavo 0-7
St.Hoger-Beatrix 3-4
Sibbe-BCV 6-1

2E
OHVZ-St.Hoger 0-7
N.Klossen 6-Waubach 3-4
ABC-Schaesberg 5-2
Kantje-HOefijzer 7-0
BLBock-N.Klossen 5 5-2

2F
Ven-Juliana 4-3
Hoefijzer-Academie 5-2
Schaesb.-Apollo 2-5
N.Klossen-Carambool 4-3

3A
TIP-Tjoba 2-7
Baandert-Statie 9-0
Quick-Eikenb.s 7-2
Eikenb.4-Oase 7-2
Stadion-Sanderbout 4-5

3B
St.Bavo-HGK 2-7
Eikènb.-Klosje 7-2
Sibbe-Heukske 9-0
Meers-Wolfrath 5-4
L.Band-St.Hoger 5-4
Tjoba-Maasband 2-7

3C
Eikhagen-Vriendenkr. 9-0
Weustenr.-ABC 9-0
Bl.Bock-DJB 6-3
Eendracht-Ven 7-2
Schaesb.-Haander -7-2
Butting-Matchpoint 2-7

4A
Maasband-Holtum 5-4
Heukske-Sanderbout 4-5
Wolfrath-Born 6-3
BVG-Kempke 7-2
Benelux-Eikenb. 7-2
Stein-Luip 2-7

4B
Paerdsjtal-BVG 2-7
Klosje-Eikenb. 5-4
Statie-Stadion 5-4
Lindenh.-Schinnen 0-9
Oase-Volkshuis 9-0
Luip-Baandert 3-6

4C
BCV-Butting 4-5
Ven-Irene 9-0
Brunssum-Beatrix 2-7
Juliana-BVM 7-2
Carambool-St.Hoger 7-2
Eikhagen-DJB 2-7

4D
St.Bavo-Juliana 5-4
N.Klossen-L.Band 7-2
DJB-Ransdaal 7-2
BCH-Beatrix 2-7
Eikhagen-BCV 5-4
L.Band-Schaesberg 7-2

5A
Heukske-Lindenh. 2-7
Oase-BCH 2-7
Kempke 7-Volkshuis 4-5
Kempke 9-Kempke 5 9-0
Sibbe-GONA 5-4

5B
Baandert-Kempke 6 7-2
Tjoba-Treffers 2-7
Kempke 8-Eikenb. 2-7
Br.Wapen-Stadion 1-8
Ven-Oase 5-4

5C
Apollo-Br.Wapen 9-0
N.Klossen 8-Carambool 4-5
Fairpl.-Eendracht 5-4
Irene-Schaesb. 2-7
DJB-Eikhagen 7-2
N.Klossen 10-N.Kloss.9 9-0

District Maastricht
CIA
Heer-Klos 2-5
Vriendenkr.-Ulestr. 2-5
Sjaan-Keizer 5-2
Cl-B
Rheing.-DBA 7-0
Ulestr.2-KOT 3-4
Klos 2-Geertr. 5-2

C2-A
Kl.Vier-MBV 7-0
Itteren-DAS 5-2
Keer-Berceuse 2 3-4
Diekske-Keizer 2 0-7
Klos 5-Voliere 5-2

C2-B
MBV 2-Itteren 2 6-1

Gerlach-KOT2 2-5 :
Volière 2-Klos 3 2-5
Vilt-Duuker 5-2
Vriendenkr.2-BC Keer 2 5-2 i
i

C2-C
Banholt-KOT4 5-2 'Poort-OOHeer 7-0 :
Sjaan 2-BC Heer 4 2-5
Rheing.3-Haverput 0-7 1
Eijsden-Klos 4 2-5 ]
'

C2-D
Ulestr.4-Concordia 4-3 j
KOT 3-BC Eijsden 7-0 ]
Ketsers-Bunde 7-0
A.Raak-Rheing.2 5-2 ]
BCHeer3-BAM 7-0 ]
Geertr.-Banholt 2 2-5 i
]
C3-A
Nazareth-DBA 2 7-0 ]
Ulestr.s-Itteren 3 5-2
MBV4-Vilt2 5-2 ]
]
C3-B J
Vriendenkr.3-Eijsden 2 2-5 1
Kl.Vier 2-BAM 2 3-4 'Borgharen-Keizer 3 3-4 ]

C3-C
Eijsden 2-Ketsers 2 7-2 l
Heukske-BC Oost 6-3
DAS 2-Concordia 2 7-2
A.Wolder 3-Bookvink 2 5-4
C3-D
Bookvink-Rheing.4 9-0
Banholt 3-A.Wolder 2 4-5
Concordia 3-Mergell. 5-4

C4-A
Berceuse 3-Metropole 2-7
Keizer 4-Duuker 2 2-7
Eijsden 3-00 Heer 3 5-4
BC Heer 5-Noorbeek 2-7
Heukske 2-Haverput 2 2-7

C4-B
Bookvink 3-Sjaan 3 7-2
Poort 2-KOT5 4-5
Duuker 3-DAS 3 4-5
OO Heer 2-Klos 7 2-7
Concordia 4-BC Oost 3 9-0

C4-C
Kl.Vier 3-DOT 2 7-2
A.Wolder 4-Vriendenkr.4 5-4
BC Oost 4-A.Raak 2 2-7
Ketsers 3-Heuske 3 2-7
Wolder-Bookvink 4 7-2

C5-A
MergeU.2-DAS 4 0-9
Berceuse 4-BAM 3 5-4
Itteren 4-Geertr.3 4-5

Rheing.6-BC Oost 5 2-7
Volière 3-Eijsden 3 6-3

C5-B
OO Heer 4-Banholt 4 2-7
Vilt 3-Nazareth 3 5-4
DOT 3-Berceuse 5 5-4
Eijsden 4-Noorbeek 2 4-5

Db-A
KOT-BC Oost 2-4
Ulestr.-DAS 2-4
B'home Jose-Keizer 4-2
BC Heer 2-BC Heer 4-2
Keizer 2-Ketsers 4-2

Db-B
Rheing.-Keizer 3 4-3
OO Heer-Volière 2-5
Heukske-Nazareth 0-7
W.v.Berg-Vriendenkr. 7-0
BC Heer 3-Kokerel 6-1

Db-C
MBV 2-00 Heer 2 3-4
BC Oost 2-Wolder 4-3
Ketsers 2-BC Heer 4 2-5
Vriendenkr.2-W.v.Berg 2 2-5
Nazareth 2-Heuske 2 7-0

tafelvoetbal
Ere-afdeling
Smidterb-Hakkers 2 6-2
Boskab.-Wien 8-0
Sjteiweeg-Camont.b. 6-2
Hakkers-Scory b. 4-4
Victoria-Karrew. 4-4
Baekske-Bl.Wit 1-7
Overgangsklasse
Cramign.-Waardh.b. 6-2
Heide-Keulen 4-4
Bekker-O.Mert 7-1
Loontjens-DAT b. 6-2
Bl.Wit 2-Smidter b.2 6-2
Gogh-Millener b. 5-3
le klasse A
Römanus-Koningswink. 4-4
Hook-Sjteiweeg 4-4
Starcl.-Duuker 6-2
Koningsw.-Beat b. 8-0
Heer-Servaas 4-4
Camont,b.2-Tunnel 7-1

le klasse B
Karrewiel 2-Spoorz. 8-0
Angel.b.-Bekker2 6-2
Wien2-Suestra 6-2
Heister-Heukske 4-4
Trepke-Hoekje 6-2
O.Mert2-Eykepboom 3-5

2eklasse A
Cramign.3-Bergzicht 3-5

DAT b.2-St.cl.2 3-5
Smid-Gogh 2 5-3
Jokers-Bij Jean 7-1
Verdw.Viss.-Bissjop 6-2
Duuker 2-O.Eysden 2-6

2e klasse B
Crazy Pie-Liewke 3-5
Bij Jean 2-Berg b. 8-0
Pitsers-Miranda 6-2
Brugske-Old Inn 5-3
Stadhoes-Cramign.2 4-4
G.Ridders-Premier 3-5

2e klasse C
Karrewiel 3-Hakkers 3 4-4
Keulen 2-Hofke 5-3
Olympia-Heide 2 6-2
Leeuwenh. -Meetpoint 4-4
Eagles-Meppers 5-3

3e klasse A
Old Inn-Witte 2-6
Smeed 2-O.Genoegen 6-2
Keemel-Boskab.2 4-4
Bl.Wit 3-Victorie 3-5
Lamke-Heer 2 4-4

3e klasse B
Dolomiet-Stadion 5-3
Duuker 3-Lamke 2 4-4
Prije Koil-Hook 2 7-1
Tunnel 2-White Horse 4-4
Camont.b.3-Cantina M. 5-3

3e klasse C
Servaas 2-Muppets 4-4
Old Inn 2-Bekker 3 0-8
Keigel-G.Ridders 2 5-3
Hacienda b.-Poart 4-4
A.Arcades-Cramign.4 8-0
Miranda 2-Witte Ster 6-2

3e klasse D
Sport-Olympia 2 3-5
Heuskske 2-Wien 4 4-4
O.Hulsb.-Karrewiel 4 8-0
Hofke 2-Victoria2 3-5
3e klasse E
Tamboer-Alee 2 6-2
Nestje 2-O.Mert 3 2-6
Alee-Stadbroek 2-6
Eykenb.2-Pintje 8-0
Suestra 2-Knevel 7-1

Zuid-Oost Hoek
Hoofdklasse
Scherp Vor-Petit b. 3-5
Kloppers 2-Nieuwenh. 4-4
Trapped.-Bergz.b. 4-4
Brouwk.-Poortje 3-5

Overgangsklasse
Trefpunt-Zoefjes 2-6
Oude Heide-Molen 4-4

Nieuwenh.2-Vogelz. 4-4
Petit b.2-Torero 3-5
Boebel 2-Poortje 2 8-0

le klasse A
Bergz.b.2-Bergland 0-8
O.Kino 2-Boemerang 8-0
Mechel-Scherp V.2 6-2
Nijswiller-O.Kino 3 2-6
Graefke-Brouwersw. 4-4
Eck-Royal 4-4

le klasse B
Watertor.-Voegelsjt. 4-4
O.Kino-Stalletje 4-4
Leeuw-Blue Angels 0-8
Striegiezer-Cartouche 4-4
Brandwap.-Mucherveld 0-8
Excellent-Brouwk.2 4-4

2e klasse A
Bergschot-Paniekzaaiers 4-4
Torero 2-Kurkeller 6-2
A gen Baan-Geulke '4-4
Zoefjes2-O.Kino4 4-4
Boebel 3-Voske 8-0
Poortje 3-Smidter b. 7-1

2e klasse B
Silverb.-Veldhof 4-4
Cartouche 2-Ketelaars 2-6
Pipo b-Kokkie b. 5-3
Voegelsjt.2-Cosy C. 0-8
Sjtee Uul -Hopel 8-0
Mucherveld-Socio 0-8

zaalhandbal
DAMES
prov. klasse
Maasbracht-Blerick 11-16
Leudal 2-Vesta 4-13
Noav-Minor 7- 7
Gemihi-Be Quick 8- 9

IA
SVVH-Sitt/DVO 2 9-15
Posterholt 2-HBS 8- 9
ESC-Stramproy 7- 8
Eksplosion-Merefeldia 11- 5
Loreal 2-Swift 2 10-14

1B
Vilt-SitüDVO 3 9- 7
Olympia-Be Quick 2 13- 8
Heerlen-Caesar 2 16-11
Polaris-SVM2 12-15
Margraten 2-BDC 9-12
2A
Blerick 2-HBS 2 9- 5
Herten-Wittenhorst 18- 9
Ospel-Loreal 3 17- 8
Stramproy 2-Popeye 4- 4
Rapiditas 2-Noav 2 14-10

2B
Patrick-Heerlen 2 7- 5
V&L 3-Wilskracht 14- 5
Wijnandia-Sitt/DVO 4 14- 4
Polaris 2-Blauw Wit 2 3-19
Marsna 2-ZwartWit 6-17
Rapiditas 3-ESC 2 6-14
Blauw Wit-Patrick 15- 4

2C
Wijnandia 2-Juliana 20- 4
Esia-Olympia 2 23- 3
de Eentjes-Roda 11-10
ZwartWit2-Swift3 5- 0
BDC2-Vebios 10- 6
Gemini 2-Sitt/DVO 5 7- 8
jun. prov. klasse
Born-Vios - 7-10
V&L-Minor 13- 5
SVM-Leudal 28- 3
ESC-Blerick 7-12

HEREN
prov. klasse
B&O-Eksplosion 20-22
Born-Vesta 11-22
Gulpen-Caesar 2 16-10
SVM 2-V&L 2 23-32
Rapiditas 2-Polaris 12-14

IA
GHC-Merefeldia 8-13
BSAC-Blerick 2 7-23
Ospel-Vios 2 6-20
Hercules-Swift 2 12-15
Noav 2-Popeye 27-15
Manual-Sittardia 3 14-20

1B
Blauw Wit 3-ZwartWit 2 15-19
Olympia-SVM 17-16
Kerkrade-Heerlen 19-14
De Eentjes-Wijnandia 15-23

2A
HBS 2-Bevo3 7-17
Stramproy-Merefeldia 2 18- 9
Manual 2-Herten 5- 0
Rapiditas 3-Vios 3 7-12

2B
Caesar 3-Stramproy 2 22-17
Gulpen 2-V&L3 15-17
Minor-ESC 2 12-19
BDC 2-ZwartWit 3 16-22
Rapiditas 4-Brunssum 16-17

jun. prov. klasse
Be Quick-Blauw Wit 10-15
Blerick-Sittardia 13-31
Born-Vios 6-45
Linne-V&L 10-10
BDC-Noav 21-15
Eksplosion-Loreal 6-26

tafeltennis
Dames
Eredivisie
Hotak-Rijnsoever 7-3
Treffers-Irene 10-0
Shot-Hoonhorst 6-4 ,
HOI-Reflex 5-5 i
le divisie 2
Vitesse-GTTC 4-6 :
Red Stars-Amsterdam 5-5 'Spaarne-Blue Star 7-3

2e divisie 2
Twenty 0.-Rijnsoev.2 6-4
Toekomst-Kluis , 9-1

3e divisie 2 i
Elsloo-Red Stars 2 10-0
Meerwijk-N.Despair 3-7
Nymegen-PJS 4-6 ]

i 4e divisie 5
! Stiphout 2-Helden 7-3; Budilia-ATTC 8-2 ;
I

'■. 1
4e divisie 6
ATTC 2-Helden 2 8-2 j
Cosmos 2-Westa 2-8

; Budilia 2-Stiphout 1-9

' :
Heren
Eredivisie
Sloun-FVT 5-5
Cosmos-OKI 7-3
Pecos-Kluis 9-1 i
VSB-Veluwe 10-0

le divisie 2
Shot-Westa 7-3
Red Stars-Spaarne 8-2
Scylla-SKF 0-10

2e divisie 2
Vitesse-Torenstad 8-2Swift-Hercules 2-8Trefférs-Elsloo 9-1 \
■

3e divisie 4
Renata-TTCV2 9-1
Belcrum 2-Falco 3-7
Sibbe-Kroon 5-5 ':

i 4e divisie 5
I TTCV3-BlueStar 7-3 ;

Bergeyk-Helden \ 4-6 :
Cosmos 3-Kluis 2 1.9- "

4e divisie 6
Renate 2-Red Stars 2
Westa 2-Budilia
N'hagen-OKI 3

damme
Hoofdklasse
Schaesberg-Eureka
Dios-MDC
Donderberg-DCH

le klasse
VOS-Ridder
Vaste Zet 3-Kroonsch'

waterpo
Districtscompetitie
Dames, eersteklasse
Warande-Lutra
De Langstraat-De Kra^
Dames tweede klasse j
Dokkelaers-Zeest./Me«r
Heren, eerste klasse
De Schelde-TRB/RES
De Treffers-Glana
De Langstraat-Merlet

Heren, tweede klasse 'Zeps-Lutra
RZ-Neptunus'sB
ju

Districtswedstrijden
52kg -l.Hubert Loo J.V.to Z<jy
2.80bVermazeren J-C>l
3.Jeffrey Waltmans J"
kan f3.Emiel Jans Budover-
-58 kg ,iI.Daniel Monfrance 'Nazareth ,J
2.LucRutten J.C.Stof'%'
3.Erik v.Deursen
Ben Hesters j
3.Christiaan Beckmafl
in Sho
65 kg . j

Ï.Daan Caudri Judo**"
riek
2.Roland Klaasse J
Blerick
3.Peter Jacobs J.V.H<"
Klimmen
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Haantjes punt rijkerGeblesseerde Rijkaard
toch mee naar Athene

doen bij standaardsituaties als
hoekschoppen en vrije trappen.
Saillant in verband met Ajax-in-
Griekenland: zeven jaar geleden, in
mei 1987, won Ajax in Athene de
Europese beker voor bekerwin-
naars doorLokomotive Leipzig met
1-0 te verslaan. Het was in feite de
presentatie van spelers als Rijkaard
en Van Basten aan een miljoenen-
publiek voor televisie. Het was ook
het begin van zeven vette jarenvoor
het Nederlandse voetbal.

GELEEN - In de eerste divisie C van de zaalvoetbalcompetitie heef
nog puntloze de Haantjes koploper Sport Petit uit Eindhoven een 1
ontfutseld: 4-4. Fermonia Boys kon het tegen de andere koploper, D
niet redden en verloor met 6-3. In de staart van de ranglijst won he
promoveerde Arcan Filmclub zijn eerste duel. ZVT Skil bleek geen te
stander van formaat: 6-1. Stadgenoot Dousberg Pare bleef ook i"
derde duel met lege handen. Tongelreep won met 2-4. In de tweede1
sic bleven ZVV Spee uit Echt en Cosmos zonder puntverlies.
Het team van De Haantjes liet ook in het duel tegen Sport Petit ziel
het ten onrechte nog geen punt bezat. In een aantrekkelijk duel d
neerde de thuisclub met de weer excellerendeLex Boerema voor ru
Na de pauze vochten de gasten sterk terug. Via een straftijd kwat
Haantjes weer in de race en nam zelfs voorsprong. Net als in de v<
duels bleken de slotminuten een probleem. Vlak voor tijd viel de g'
maker.

" Frank Rijkaard, pijnlijh
blessure.

De 32-jarige Rijkaard viel zaterdag
in het duel tegen Dordrecht uit met
een verrekte tussenribspier. Norma-

AMSTERDAM - Frank Rijkaard
voelt bij elke verkeerde beweging
een pijnscheut in de ribbenkast. De
meest gelouterde Ajacied miste de
training van maandag, een paar uur
voor vertrek naar Athene. In de
Griekse hoofdstad is morgen de
tweede wedstrijd in de Champions
League tegen AEK. Rijkaard: „Ik
heb nog nooit zon blessure gehad.
Ik weet niet hoe ik zal reageren als
ik voetbal, want dat heb ik nog niet
gedaan sinds zaterdag. Ik zie wel of
ik woensdagkan meedoen."

liter staat voor herstel een week of
twee. In de stem van trainer Van
Gaal klonk enige berusting door:
„Frank kan moeilijk bewegen.
Sinds zaterdag is weinig verbete-
ring opgetreden, maar tegen beter
weten in nemen we hem toch maar
mee. Oulida is aan de selectie toege-
voegd." "Oulida, Seedorf en Van den Brom
zijn de mogelijke vervangers op de
positie van de 'nummer vier' zoals
Van Gaal dat noemt. Als Rijkaard
niet meedoet, mist Ajax vooral kop-
kracht tegen de lange Grieken. Ou-
lida en Seedorf zijn maar kleine
ventjes. Litmanen zal in dat geval
meer verdedigend werk moeten

Van Ajax' selectie van toen dragen
nog drie spelers het Amsterdamse
rood-wit, al dan niet na omzwervin-
gen elders: Rijkaard, Silooy en
Blind. De eerste twee zijn nu ge-
blesseerd. Silooy, die destijds de
beslissende voorzet op Van Basten
gaf, herstelt van een knieoperatie.
Blind, nu topfit, was toen gekwetst.
Hij kreeg een paar dagen voor de fi-
nale last van de knie en moest zijn
plaats afstaan.

VTV Vaals-KK Limburg Druk 2-1 (0-0)
Van Lieshout 0-1, N.v.Weersch 1-1,Hockx
2-1.

Kuala Lumpur. Mannen, 720.000 gi
Eerste ronde: Eltingh-Youl 4-6 7J
Kulti-Bryan 6-2 6-4, Mronz-Morgan i
7-6, Weiss-Pereira 6-3 7-6, Van Ren*
Pohakov 5-7 6-4 6-2.

Roosteren-FCD Roermond 3*3 (1-3)
P.Wolfs 1-0, T.Jejanan 1-1, 1-2 en 1-3, Ha-
macher 2-3, T.Wolfs 3-3.

ZVV Spee-Altw'heide 5-1 (2-0)
E. de Krijger 1-0, Sangers 2-0, Van Duy-
nen 3-0, Sangers 4-0, Akechtubon 4-1, Van
Duynen 5-1.

Fendick 7-5 6-2, Raymond-Probst 6
Po-Spirlea 6-2 6-4. Dubbelspel:801l
Neiland-Rittner/Singer 6-3 6-3, Orel
Appelmans-Huber/Medvedeva 2-6 7'

Leipzig. Vrouwen, 720.000 gulden. 1
ronde: Schultz-Oremans 7-6 6-4, S

limburgsdagblad

sport

sport in cijfers
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Doelpunten voor
het oprapen

Rosy van Vlodrop: elke zes minuten treffer tegen
" Rosy van Vlodrop (liggend), keepstertrainer Monique Moens
en trainer Fred Gerits houden de moet erin. Foto: JAN paulKUIT

team een goede sfeer. Hoe ongeloof-
lijk het ook klinkt: de dames heb-
ben, ondanks de weerkerende 's
zondagse afstraffingen, het plezier
in het voetballen niet verloren. „Al-
leen dat voortdurend ballen uit de
goal halen, is voor mij soms een lij-
densweg. Al voordat de wedstrijd
begint, ben ik zenuwachtig dat ik
fouten ga maken. Je kunt wel zeg-
gen: ik stop veel ballen, maar er
vliegen er toch ook een behoorlijk
aantal langs jeoren. En dan is er die
voortdurende druk op het doel. Je
hebt nauwelijkstijd om ademte ha-
len. Maar we gaan door. Het is dui-
delijk dat we aan het einde van de
rit gaan degraderen. Er zit beslist
kwaliteit in deze groep en daarmee
moeten we het een klasse lager ze-
ker leuk gaan doen."

HERKENBOSCH - Bij SVH-
'39-keepster Rosy van Vlodrop kan
er toch nog een schuchter lachje
vanaf. In Herkenbosch is zij mo-
menteel, sportief gezien, de meest
geplaagde persoon. In de eerste da-
mesklasse Zuid heeft zij, in de eer-
ste vier wedstrijden, 57 keer de bal
uit het net moeten halen. Afgelopen
zondag, in het uitduel tegen Kolo-
nia, overkwam haar dat liefst 22
keer op rij. Zij weet dat de voortdu-
rende monsteruitslagen niet alleen
haar schuldzijn. Het is een zaak van
een onervaren collectief. „Maar
toch. Het vreet aan me," zegt ze be-
duusd.

Het onbegripvan sommige mensen
doet Rosy Vlodrop wel pijn. Het
plagen van de jongens op school
over die grote uitslagen kan ze nog
best hebben. „Maar er staan vaak
mensen langs de lijn die dan voor-
spellen: die blijven niet lang bij el-
kaar. Ze kraken ons op die manier
af. Daar word ik misselijker van,
dan van al die tegentreffers."

Phil Anderson
verkiest de vut
PARIJS - Na Raul Alcala heeft
ook Phil Anderson zijn afscheid
van de wielersport aangekon-
digd. De 36-jarige Australiër
werd in 1980 prof en reed de laat-
ste vier jaar voor de Amerikaan-
se formatie Motorola. Ook Alcala
stond daar afgelopen jaar onder
contract.

Moeilijk
„We wisten voor de aanvang van
deze competitie, dat we er ons niet
te veel van moesten voorstellen.
Daarvoor waren we gewaarschuwd
en ook dat we het moeilijk zouden
krijgen." Na afloop van het vorige
voetbalseizoen stopte bij SVH een
aantal dames terwijl enkele anderen
overschrijving naar de buurvereni-
ging Melick aanvroegen. SVH zag
zich genoodzaakt om met het hele
meisjesteam pardoes in de eerste
klasse te stappen. „Een onmogelij-
ke opgave", zegt Rosy. „Het zijn al-
lemaal meisjes van rond de vijftien
jaardie dan plots een aantal klassen
hogerop moeten spelen."

In Venlo was hij vaste vleugelspe-

Met de huidige ploeg moet Roda
het gaan maken, vindt Graef. „Al
moeten we uitkijken dat we nu na
een aantal zware wedstrijden geen
punten laten liggen bij zwakkere
ploegen als bijvoorbeeld Dordrecht.
Ik heb begrepen dat Roda in het
verleden juist dan nog wel eens in
de fout wil gaan."

Aanvankelijk zag het er niet naar
uit dat het hem zou lukken. Na een
moeizame voorbereiding en blessu-
reperikelen was zijn start matig en
zijn produktie mager. Pas na de in-
valbeurt bij Twente - die werd opge-
sierd met een treffer - kwam er
schot in de zaak. „Toen begon ik te
wennen aan het spelletje bij Roda,
dat door het switchen van de drie
aanvallers wat aanpassingen van
mij vereiste."

Over de aanvoer naar de spits is
Graef goed te spreken. En dat ter-
wijl zh'n maatje Babangida nog niet
eens fit is. „Met hem erbij kan het
nog leuk worden. Maar vergis je
niet in Tomec Iwan. Hij kan op
rechts ook heel goed uit de voeten,
heeft techniek en inzicht."

Vierde keus of niet, de geblokte
aanvaller heeft het naar zijn zin by
Roda. „Als je van een club die gaat
degraderen, naar een club met Eu-
ropese ambities als Roda kunt gaan,
is dat toch prachtig? Dan ga ik echt
niet lang nadenken over of ik nou
wel of niet de eerste keus ben. Zon
kans grijp je."

Of de Kerkraadse club niet al te
zwaar leunt op de oerdegelijke de-
fensie is een vraag die Graef onmid-
dellijk ontkent. „Met spelers als
Van Galen en Van der Luer op het
middenveld en drie spitsen ervoor
hjkt de aanval mij juist heel sterk
bezet. Roda is veel meer dan een
counterploeg."

Hy weet als geen ander watrelative-
ren is. Bij WV werd hij aanvanke-
lijk met de grond gelijk gemaakt
om vervolgens topscorer te worden
in De Koel. „Bij een spits draait het
om vertrouwen. En dat krijg ik van
de trainer," aldus Graef.

Slim
Graef weet zich dus buiten het veld
in de rug gesteund. In het veld is
dat al niet anders. De voetballief-
hebber in Graef komt naar boven
borrelen als hij over 'zijn' Roda
praat. „De club heeft heel slim inge-
kocht. Met De Koek, Hesp en Atte-
veld heeft Roda een ijzersterke as."

Juiste plek
In Breda stond de goalgetter zater-
dagavond als vanouds weer drie
keer op de juiste plek. En dat ter-
wijl hij bijna de bus had gemist.
„Dat geintje kost me honderd gul-
den, die gaan de spelerspot in. Een
terechte boete trouwens, maar daar
praat nu niemand meer over. Wat
drie doelpunten al niet teweeg kun-
nen brengen," aldus Graef.

Voor Graef (25) geen reden om op
zijn lauweren te rusten. De Home-
naar weet dat bij een club als Roda
binnen de kortste keren een nieuwe
spits op de stoep kan staan. Toch
kunnen de geruchten rond een ruil
Johan de Koek/Erik Meijer de spits
niet verontrusten. „Trainer Huub
Stevens en algemeen directeur Ser-ve Kuijer hebben mij verzekerd dat
ze Johan en mij niet kwijt willen."

lers gewend. „Bij Roda wordt er
meer van je verwacht. Tegen Ajax
bleek vervolgens voor het eerst dat
ik in dat systeem goed uit devoeten
kwam en afgelopen zaterdag tegen
NAC kwamen dan ook de doelpun-
ten erbij. Dat heter dan meteen drie
mogen zijn, is natuurlijk fantas-
tisch."

Homenaar Graef, tegenwoordig
woonachtig in Heythuysen, weet
dat hij de criticasters voorlopig de
mond heeft gesnoerd. De Midden-
limburgse levensgenieter kwam
immers als vierde keus naar Kerk-
rade, waar de namen van Frank
Farina, Graham Arnold en Marco
Boogers hoger op het verlanglijstje
stonden, en werd geacht het niveau
bij Roda niet aan te kunnen. Nu
Graef zijn draai heeft gevonden op
Kaalheide, beginnen de doelpunten
als rijpe appelen in zijn schoot te
vallen.

Toch heerst er in het SVH-dames-

'Baba' heeft chauffeur In het verleden kwam Anderson
ook uit voor de wielerploegen
van Peter Post en Cees Priem.
Hij was in 1982 de eerste Austra-
liër, die in de Ronde van Frank-
rijk de gele leiderstrui mocht
aantrekken. Anderson behield
het tricot destijds negen dagen,
won tevens een etappe en ein-
digde uiteindelijk als vijfde in
het algemeen klassement.

Met voetballen wil het door een akelige dijbeen-
blessure even niet lukken. Tijjani Babangida, Ro-
das razendsnelle vleugeslpits zal ook in Dordrecht
weer niet kunnen aantreden. Maar dat 'Baba' zijn
grote hobby autorijden niet meer mag beoefenen,
doet ook pijn. De Nigeriaan ging laatst een frietje
halen toen deKerkraadse politie hem aanhield. Tij-
dens de routinecontrole bleek het internationale
rijbewijs van 'Baba' in Nederland ongeldig. Pu-
bliekslieveling Babangida mag voorlopig niet rij-
den en moet zelfs opnieuw op rij-examen. Tot die
tijd laat Baba zich rondrijden door een privéchauf-
feur. Diens naam? Ajah Wilson Ogechukwu, ook
Nigeriaan en speler in het tweede van Roda.

" TENNIS - Jan Siemerink is
alsnog toegelaten tot het hoofd-
schema van het toernooi in Ba-
zel. De Rijnsburger werd als
vervanger aangewezen voor de
als eerste geplaatste Pete Sam-
pras. De Amerikaan moest zich
wegens een blessure terugtrek-
ken.

Volleyballer Ronald Zoodsma in De Volkskrant
over Treibitch, de assistent van Selinger: „Die
Treibitch kon echt niets. Hij werd naar het buiten-
land gestuurd om videobeelden te maken, maar
kwam zonder beelden terug omdat de stekker niet
paste."

Lotto 38. Eerste prijs (jackpot): geen
winnaar. Tweede prijs: 1 winnaar

’ 71.245,80. Derde prijs: 94 winnaars

’ 1136,90. Vierde prijs: 4.994 winnaars

’ 21,30. Vijfde prijs: 73.559 winnaars

’ 5.

Cijferspel 38. Zes cijfers goed: 1 win-
naar. Vijf cijfers goed: 3 winnaars. Vier
cijfers goed: 28 winnaars. Drie cijfers
goed: 229 winnaars. Twee cijfers goed:
2.455 winnaars.

sport op tv

Lucky ten van gisteren
4-11-19-20-24-29-31-32-35-36-44-45-47-50-
-51-64-66-69-70-79.

„Ik heb wel eens meegemaakt, dat ik tijdens een
toernooi een vreselijk gehuil hoorde. Toen ik ging
kijken, zag ik dat een vader bezig was zijn dochter
van twaalf af te rossen omdat ze een partij had ver-
loren." Tennistrainer Henk van Hulst in 'Topsport'

Voetballer Cees Marbus (Go Ahead Eagles) in VI
over PSV-aanvaller Ronaldo: „Hij heeft meer klas-
se in één teennagel dan ik in m'n hele lichaam
heb."

Jim Ochowicz, manager van Mo-
torola, betreurt de vervroegde
uittreding van de Australiër.
„Phil is een zeer ervaren cou-
reur, een echte leider binnen het
team. Vooral de jonge renners
hebben veel van zijn kennis ge-
profiteerd." Bij Motorola begint
de Limburger Max van Heeswijk
volgend seizoen aan zijn eerste
profjaar. Anderson heeft een
aanbieding op zak om in zijn ge-
boorteland bondscoach te wor-
den.

Haarhuis in De Volkskrant over het afschaffen van
de tweede service: „Sleutelen aan de service is echt
onzin. Chang kun je toch ook niet op één been la-
ten lopen omdat hij zo snel is? Verschillen zul je
altijd houden. Hoeveel mensenkijken er niet graag
naar Ivanisevic omdat ze een ace-festijn wel kun-
nen waarderen?"

„Ik ben TV-gek. Zodra ik thuis ben, gaat ie aan. En
dan kijk ik ook. Vooral naar sportprogramma's,
Mister Bean en Monthy Python. Ik kijk vaak naar
de BBC, vooral 's avonds laat. Spelletjes en soaps
sla ik over. Dan was ik af en kijkt het vrouwtje."
FC Groningenspeler Joop Gall in VI

Nol Hendriks in De Volkskrant over Barry van
Galen: „Ik zag Van Galen met Haarlem spelen te-
gen VVV en dacht: die moet ik hebben. Maar ik
had twijfels, het leek me zon strandjongen. Bij de
eerste afspraak kwam hij echter anderhalf uur te
vroeg, zo bang was hij om te laat te komen."

„Ik ben altijdmet iets bezig. Dat had ik als kind al.
Ik heb van mijn leven nog geen boek uitgelezen,
daar heb ik geen geduld voor." Formule I coureur
Jos Verstappen in Nieuwe Revu

" Waterpo-
lo in
Glanerbrook
is niet geheel
van gevaar
ontbloot.
Niet de
harde en
vrijwel
onzichtbare
aanvallen
onder de
waterlijn
van de
actieven
vormen het
direct
gevaar. Alle
'goeds' kan
in
Glanerbrook
van boven
komen. De
door
achterstallig
onderhoud
loszittende
platen van
het
systeempla-
fond,
kunnen elk
moment los
schieten. En
dan is het
duiken voor
je leven of-
badmuts af
en helm op.

Foto: JOHN
SMEETS

Mountainbiker Bart Brentjens in het Algemeen
Dagblad over afzien: „In Plymouth reden we in
een modderpoel. Dan wordt zon wedstrijd een
overlevingstocht. Je ziet de een na de ander kapot
gaan en die gedachte geeft jevleugels. Als anderen
zitten te sterven, ben ik in mijn element."

| a zes competitieduels vertoeft de nieuwe club
i *1 Gêne Hanssen, SK Lommei, op de voorlaatste': P'aats van de Belgische eerste klasse. Afgelopen< .°ndag verloor de Limburgse ploeg, waarbij Maas-
j.Gentenaar Vic Hermans assistent-trainer is, met
} ~° van Club Brugge. Libero Hanssen was diep ont-
i Vooral zijn ploegmakkers hadden hem
l j'eurgesteld. „De goede instelling ontbrak. Na-: K*urlijk weet ik, dat een wedstrijd tegen Club

?rugge bij voorbaat verloren is. Niettemin moetje
i i,?^ noodzakelijke karakter tonen om het onmoge-

Jke proberen waar te maken," meent Hanssen.
:de Limburgse routinier kwam wel onder de in-

£,uk van de kwaliteiten van het Brugse team.
jT"lubBrugge acht ik in staat om ook in Nederland

' j^eiteloos in de topdrie mee te draaien." Een
°ost voor Gêne Hanssen.

Teen
J^aatsmuseum-eigen-

' J°r Gauke Bootsma
L 6ft zaterdag zijn col-

cUe met een merk-
„^""dig fenomeen uit-
breid. In het museum
t Kindeloopen is een
ben- te bewonderen,
j ®I'lichaamsdeel zat totv^ barre Elfstedentocht
f
*h 1963 vast aan de

tin ,ervoet van Tinus
dij nS- De schaatser(jl Uffelte nam destijds
*el aan de 220 kilome-

ter lange wedstrijd
langs de Friese elf ste-
den. Hij kwam als 31e
en met „hele koude
voeten" over de finish.
Zijn rechter grote teen
bleek zelfs te zijn be-
vroren. . Udding werd
naar een ziekenhuis ge-
bracht. Daar gingen de
doktoren rigoreus te
werk. De teen werd
geamputeerd en op
sterk water gezet. Ud-
ding heeft al die tijd
zijn teen (met nagel) in
een potje bewaard.

Arrogant
jJ^bitieus, okay, maarAjax is beslist niet arrogant.
j5chael van Praag, voorzitter van de landskam-

en, reageerde bijna vijfmaanden na dato op een
d *kel dat volgens hem een eigen leven ging lei-
A'gelopen seizoen, vlak voordat Ajax de titel
v 6eP, sierden Van Praag, trainer Van Gaal en aan-
H rder Blind de omslag van Voetbal Internatio-
(}p »Wij zijn Ajax, wij zijn de beste", stond onder
V grÜnzende gezichten van het drietal.

1 M°oral een passage in het verhaal dat Ajax straks,
u declub honderd jaar bestaat, wel het predikaat

Y.°ninklijk" aan de naam wil toevoegen, wekte
! (^aridige gevoelens op. Met name in Rotterdam.

jj.e uitspraken werkten door tot in de voorberei-
w^ °P het huidige seizoen, waarin de voorzitters
a?^ de topclubs elkaar op genante wijze vliegen>ngen.
.er de koninklijke status zei Van Praag gisteren:

i'éi X sPeett altijd van voren, heeft een geweldige
%ftopleiding, een kweekvijver voor heel Europa.uederland heeft zoveel koninklijke verenigingen.

" cm de Koninklijke HFC. Wij hopen alleen dat
straks, als we honderd jaar oud zijn, dat predi-

gJJ* krijgen. Dat heb ik ook tegen VI gezegd. Ik
ty,. antwoord op een gestelde vraag, met een uit-
i Jding van een kwartier. Die verkeerde interpre-

i t 0 'l' zes zinnetjes, zit me dwars. Wij mogen dat
ebcb wel hopen. Wat is daar arrogant aan?"

Badmuts af...helm op
Troost voor Hanssen

VANDAAG
05.45-06.00 Dld 1: Morgenmagazin
Sport.
13.00-17.00 Dld 2: tennis WTA-toernooi
Leipzig.
13.15-13.45RTL 4: Duits voetbal.
13.45-14.15RTL 4: Engels voetbal.
17.00-17.15 Dld 2: Sport Heute.
18.39-18.47 Ned 2: Sportjournaal.
22.15-22.30 Ned 3: Sportjournaal.
23.24-23.50 Ned 1: Champions: docu-
mentaireserie.
23.30-00.00RTL 4: Sport.

! Graefzit op zijn gemakbij Roda JC. Foto: DRIESLINSSEN

DOOR HANS STRAUS

Vanonze medewerker
PIERRE FRAMBACH

naderbelicht

ROERMOND - De selectie van Roda JC genoot gisteren vaneen vrije dag. Trainer Huub Stevens van de Kerkraadse clubhad zijn spelers na de verbluffende 4-2 overwinning op NACzondag al gespaarden vond dat het team het er ook op maan-dag van mocht nemen. Voor Maurice Graefhet signaal zich inde Roermondse binnenstad te verpozen op een zonnig terras.De wereld van een spits draait immers om doelpunten en dan
is het met een drietal treffers, gescoord tijdens één duel goed
rusten.

Spits van Roda JC snoert criticasters de mond

Graef de koning te rijk
limburgsdagblad

sport

verlenging

voor de vuist weg

sportkort

prijsvragen



Op zoek naar de balVan onze correspondent
FRITS FEULER

BERG EN TERBLIJT - De kop in de eerste divisie zaalhand-
bal is eraf. De dames van Delmach/lason uit Valkenburg be-
gonnen met een nederlaag aan het nieuwe seizoen en dat was
uiteraard niet ingecalculeerd. Tegenstander Internos bleek na
zestig minuten de gelukkigste: 11-12. Sittardia/DVO startte
met een 14-9 zege bij debutantStompwijk.

„Letterlijk in de allerlaatste secon-
den gaat die bal er nog in," foeterde
coach llona Venema na afloop. Zij
kon nog steeds niet begrijpen dal
haar ploeg op een schlemielige ma-
nier de laatste aanval verkwanseld
had. „Op dat moment zie je dat Het
de speelsters aan ervaring ont-
breekt. Te vroeg afsluiten heeft bal-
verlies tot gevolg. De verwachte
overtreding blijft uit. Een speelster
van Internos haalt vanaf twaalf me-
ter verrassend uit en treft nog doel
ook. Dan klinkt het eindsignaal.
Jammer, er had zeker meer ingeze-
ten. Maar dat hebben we onszelf te
verwijten."

Venema doelde ongetwijfeld op de
vele kansen die lason tijdens dit
duel om zeep hielp. „Van de ervaren
speelsters verwacht je dit niet. Wat
dat betreft is dit duel een goede les
geweest."
Na tien minuten had de thuisploeg
feitelijk met een nulletje of zeven,
acht moeten voorstaan. Strafwor-
pen en dotten van kansen werden

gemist, zodat de 4-1 tussenstand
een te magere afspiegeling vormde
van het gebeuren op de vloer. Inter-
nos rook haar kansen en deed er
een schepje bovenop: 4-5 bij de
rust.

Ook in de tweede helft bleef het be-
nutten van kansen als een rode
draad door het lason-spel lopen.
„Tot de zesmeter-lijn ging alles
goed, maar vanaf die plaats lukte
niet veel meer. Triest om op die ma-
nier een wedstrijd uit handen te
moeten geven. Zonder al te veel
moeite scheppen we voldoende
kansen. Het is voor mijn speelsters,
blijkbaar een hele toer om ze alle-
maal te benutten."

lason en Internos bleven ook in de
tweede helft qua score in eikaars
nabnheid. Bij 10-10 gloorde er weer
even hoop in de Valkenburgse har-
ten. Helaas voor korte duur. Door

]eigen falen en een uitstekende In-
ternos-keepster bleven de Limburg-
sen na afloop met lege handen.

Vuistslag smet
op finalepartij

naamde flag-football enorm toe-
genomen. Flag-football, een va-
riant voor de jeugd waarbij fuil-
contact nog verboden is, geeft, ons de mogelijkheid de sport

'ook op scholen te introduceren.
Tot nog toekonden jongerenpas- vanaf hun zeventiende beginnen
met de sport. Nu al op twaalfjari-
ge leeftijd," meent Jansen.

Eindelijk punten
voor KV Heerlen
OSS - De korfballers van rf<
len behaalden bij DOT de ccl
punten van het seizoen binfl
9-11. De gasten openden st<
maar kwamen in het verloop'
de wedstrijd verdedigend in
problemen. Het inbrengen
Eric Arets bleek echter een ê
den greep te zijn voor de Hee
naren. Hy scoorde bij een
stand de beslissende twee *fers. Ook Trega kon zijn eel|
punt begroeten. Tegen N
werd het 6-6. Aangezien N
enkele goede resultaten had
haald, wilden de Maastricht*
ren de ploeg uit Nuenen all'
maar bijbenen. Een gehavi
Mariarade, dat twee basisspel
moest missen, haalde het niet
gen Eymerick. De Heezen*
boekten een enigzins verrasS
de 13-9 winst op de ploeg
Hoensbroek.

Nipte zege
Victoria
DUINWIJCK - Zonder de
blesseerde Meta Knuth heb'
de badmintonners van
Hoensbroekse Victoria toch
volle drie wedstrijdpunten tel
Duinwijek 3 kunnen pakfc
7-4. Invalster Lisette de G>
herstelde zich na het verlies
haar single en het damesdu&
goed en versloeg in twee sets
men met lan Sim het Duinwil
koppel Glebbeek/Verwey. P
dit resultaat gaan Viqtoria en
ca 2 gezamelijk aan de leidinf
de Overgangsklasse. Twee
klasser Trim klopte het Sittaf*
WIK met 5-3. In de gelijkopg»
de strijd speelde de ploeg
Landgraaf in de laatste twee
mengddubbels iets beter.

VENLO - In de klasse zuid
dé rugbycompetitie had Afc
Knights geen problemen met
reserves van Wallabys: 3-44.
cent bewees opnieuw dat de l
tine van veel spelers er dit
zoen borg voor zal staan dat
mannen uit Brunssum ft;
ogen gaan gooien. De jonge
onervaren reserves van Walla'
waren slechts in het begin
staat een weinig tegenstand
bieden. Daarna deden de gas
wat ze wilden. In de derde kla
van de rugbycompetitie spee
EMRC een goede wedstrijd
gen de VETS. De Maastrichte
ren wonnen verdiend met 21
In de eerste helft gaven b«
partijen elkaar geen duimbr*
toe. Pas in de tweede helft sla
de EMRC erin het wedstr
beeld te bepalen door sterk v'
waartsenspel.

Braggarts vergeet
zaak af te maken

eerste helft bijna met het maximum
aantal fouten afsloten. Daarnaast
maakten de Heerlenaren te weinig
gebruikvan de gewijzigde spelregel
aan de vrije-worplijn. Het gevolg,
een 37-43 achterstand bij rust.

Van onze corresponent
JEAN SNIJDERS

huzarenstukje. Tegelen zat er toen
doorheen.Van onze correspondent

MARCEL VAN SANTEN

Aan het incident hield niet al
leen de organiserende vereni
ging een bittere nasmaak over

NEC Lions had groen licht van
de bond gekregen om de happe-,
ning in goede banen te leiden.
NEC Lions, zelf als vijfde geëin-
digd in de tweede divisie, zag het
treffen als publiciteit voor de

Hans Jansen is ondanks het
voorval optimistisch gestemd
over de toekomstvan devan oor-
sprong Amerikaanse sport. „We
zijn nu goed bezig, zeker bij de
jeugd. Daar is de belangstelling
sinds de invoering van het zoge-

de zaak echter af te maken. De dis-
communicatie en missers veroor-
zaakten de nodige irritatie in de
ploeg. Met viermaal balverlies oprij
tegen het einde verdienden de gast-
heren de zege ook niet.
Joosten: „Tactisch en technisch ha-
perde het niet zo, maar mentaal was
het niet best."

Kimbria had geen kind aan het in-
complete Springfield '75. Met snel
,spel werden de gasten regelmatig in
de hoek geduwd. Halverwege was
het verschil tien punten: 38-28. Dit
was vooral te danken aan de on-
zorgvuldigheid in de Maastrichtse
afwerking. Na de pauze gooiden dei
gasten de handdoek al vroeg in de
ring. Ook de zone-verdediging was
niet bestand tegen het fysieke spel
van Kimbria.

Footballsport in het algemeen.
De Heerlenaren grepen de kans
dan ook gretig aan. Na een on-,
stuimige wedstrijd had Hoorn
Unicorns zich een ticket verwor-
ven voor de eerste klasse dank
zij een 34-22 zege.

Ook de Nederlandse American
Football Federatie (NAF) kreeg
een enorme dreun. „Dit doet
heel erg pijn. Zoiets is nog nooit
voorgekomen in de acht jaar dat
ik in deze wereld rpndloop," al-
dus een aangeslagen NAF-secre-
taris Hans Jansen.

Om de belangstelling voor de
sport te vergroten wordt boven-
dien komend jaar de World Lea-
gue opgezet. Daarbij spelen zes;
Europese teams, met aanstor-
mend talent uit Amerika aange-
vuld met Europeanen, tegen
elkaar. „Zodoende moet meer
kwaliteit aan het Europese pu-
bliek worden geboden. Een jaar
of vijfterug waren er veertig ver-
enigingen. Nu nog maar veer-
tien. Met die kwaliteitsverbete-
ring hopen we weer.belangstel-
ling te krijgen."

HEERLEN - Sportpark de Va-
renbeuk stond afgelopen zondag
in het teken van American Foot-
ball. Decor was het duel tussen
Zoetermeer Black Angels en
Hoorn Unicorns. De winnaar zou
promoveren naar de eerste divi-
sie. NEC Lions had de zaakjes
goed voor elkaar. Afgezien van
de publieke belangstelling (on-
geveer 150 toeschouwers) liep
alles op rolletjes. Totdat drie mi-
nuten voor het einde van het
duel in één klap de opgebouwde
good-will de kop werd inge-
drukt. Een coach die een
scheidsrechter brutaal tegen de
vlakte slaat.

Meteen na de pauze zette de thuis-
ploeg orde op zaken. Het verschil
werd in korte tijd weggewerkt en
zelfs omgezet in een voorsprong. De
spanning werd met de minuut gro-
ter. In de slotfase vergat Braggarts

BRUNSSUM - De damflj
van Dios gaan na twee wedS'
den aan de leiding in de lw
klasse van de PLDB-compef
De Brunssummers hebben e^
veel wedstrijdpunten verzafl 1
als DCH en Eureka, maar ?
bordpunten staat Dios er net>
beter voor. De ploegvan teaflll
der Piet Kole was met 11-9'
iets te sterk voor MDC. Voof!
Maastrichtenaren de tweede'
derlaag in de competitie.

Dios te sterk
voor MDC

BORN - Voor de tweede keej
successie vonden de Limbu'' I
heren judo-kampioenschap!
voor teams tot 21 jaar geen d"
gang. Geen enkele Limbus
vereniging of sportschoolwas I
machte een complectteam of
been te brengen. Door dezeé'
van zaken zal Limburg niet )j
tegenwoordigd zijn bij het 'dat over twee weken in P
plaatsvindt.

Slechte beurt
Limburgs judo

HEERLEN - Komende *<gaat een zogenaamde beloft
competitie van start voor V<
ballers tussen de 16 en 24 ï'
Aan de competitie doen
teams mee: RKONS, SVN, C
vremont, Groene Ster en Vaes
de. De duels vinden ste<
plaats op de laatste dondeV'
van de maand. Komende <*!
derdag (19.30 uur) wordt geS
met RKONS-SVN en Chev
mont-Groene Ster.

Beloftencompetitie
gaat van start

Lieve Beijsens en Anne van der Wolf zetten Maastricht op goede spoor

Heerlen kraakt kampioenskandidaat
HEERLEN - Het kan een mooi sei-
zoen worden voor Heerlen. In een
zinderende wedstrijd werd de ge-
doodverfde titelkandidaat Tegelen
zonder respect gevloerd: 2-0. Vooral
in detweede helft kregen de Noord-
limburgsen weinig ruimte van het
gedisciplineerd spelende team van
Birgit Frederiks. De fraaie' winst
maakt de Heerlense hockeyploeg
zelf één van de favorieten voor het
kampioenschap in de tweede klas-
se.

De wedstrijd tegen Tegelen vormde
voor de hockeysters van Heerlen de
eerste echte graadmeter in deze
competitie. Spelen tegen de kam-
pioensfavoriet zou aangeven waar
de ploeg op dit moment staat in de
tweede klasse.

De dames van Maastricht hebben
revanche genomen voor het minde-
re optreden tegen Quick, vorige
week. Slachtoffer van de Maas-
trichtse dadendrang werd HUAC,
dat met 2-0 werd geklopt. De uitslag
had nog hoger voor de eerste klas-
ser kunnen uitvallen, maar met
name de Maastrichtse strafcorner
miste scherpte.

Revanche

Heerlen heeft nu vijfpunten uit drie
wedstrijden. De ploeg heeft de hec-
tische competitie van vorig jaar,
waarin het pas in de laatste wed-
strijd klassebehoud kon veiligstel-
len, definitief van zich afgeschud.
„Het team groeit per week. Ze zijn
fysiek en mentaal een stuk sterker
geworden. En bereid om voor el-
kaar te werken en elkaar te steunen.
Dan kun je goede prestaties neer-
zetten. We kunnen dit jaar ver ko-
men," meende Birgit Frederiks.

" Astrid Ritterbeeks (rechts) en Beatrice Ghijsen (achtergrond) kijken toe hoe de knielende
Moniek Mey een aanval van Tegelen probeert te onderscheppen. Foto: FRANS RADE

Schaaksimultaan
bij SVS
SCHAESBERG - De Sch*j:
bergse schaakclub SVS wil fl 1'
vrouwen achter het schaakt»"
Om een eerste aanzet daartoe
geven, spelen de Panningse *lène Wuts (nummer 3 van Ne<*
land) en clubkampioen Wil 'reek komende donderdag v3'
19.30 uur in lokaal 'Het Streef
kruis' twee simultaans.

Nieuwenhagen op
weg naar titel
NIEUWENHAGEN - De tafel-
tennisheren van TTV Nieuwen-
hagen behaalden een 10-0 mon-
sterzege op OKI 3 uit Eindho-
ven. Na de ruime zege vorigevan
vorige week (8-2) heeft de vierde-
divisionist zich nadrukkelijk
kandidaat gesteld voor het kam-
pioenschap. De Landgravena-
ren, die alleen aan kop gaan,
onderstreepten hun overmacht
door negen van de tien partijen
in twee games te winnen. Falco
klopte Belcrum irt Breda met
3-7. Na het matige optreden in de
derby tegen Sibbe, een aardige
opsteker voor de Valkenburgse
ploeg, die haar uitblinker had in
Robert Kengen.

Rapid Cup voor
Facopa/VCW
MAASTRICHT - De volleybal-
lers van Facopa/VC Weert heb-
ben beslag gelegd op de Rapid
Cup. De spannende finale van
dit traditionele openingstoernooi
in Maastricht eindigde voortij-
dig. Tegenstander VC Velden
haakte na 1-0 (17-15) en 9-5 in de
tweede set af. De Noordlimburg-
se ploeg beschikte door blessu-
repech vanaf die fase niet meer
over zes fitte spelers. Activia uit
St. Anthonis eindigde op de der-
de plaats na een 2-0 (16-14, 15-11)
overwinning op VCH. Favoriet
VC Sittardia eindigde teleurstel-
lend in de achterhoede. Eind-
stand: 1. Facopa/VCW, 2. VC
Velden, 3. Acüvia, 4. VCH, 5.
Stravoc, 6. Sec, 7. Donkie Sjot, 8.
Rapid VC, 9. VC Sittardia, 10.
Jokers VC.

In het tweede bedrijf had de thuis-
ploeg weer moeite om op gang tekomen. Langzaam maar zeker werd
het overwicht groter. Maastricht
kreeg enkele strafcorners. Zonder

Na een doelpuntloze eerste helft
raakte Heerlen na de pauze pas
goed ontketend. Na twintig minu-
ten kregen de gasten de eerste klap
toegediend toen AnitaBergmans de
score opende: 1-0. Zeven minuten
later herhaalde de goaltjesdief het

De jonge ploeg van manager Elma
Kuijpers zat aanvankelijk niet lek-
ker in de wedstrijd en werd pas
wakker geschud na het missen van
de eerste strafcorner in de achttien-
de minuut. Twee minuten later was
het raak. Lieve Beijsens bediende,
na de HUAC-keepster te hebben ge-
passeerd, Arme van der Wolf op
maat. Deze maakte het werk vervol-
gens simpel af: 1-0. \

De thuisploeg gafvanafhet startsig-
naal aan niet voor Tegelen bang te
zijn. Op fanatieke wijze werd de
ploeg die afgelopen jaar op de twee-
de plaats eindigde bestreden. Daar-
bij bleek dat de tactische opdracht,
die Frederiks haar team had meege-
geven de ploeg uit Noord-Limburg
flink uit balans bracht. Door man-
dekking te geven en vroeg te storen
raakte Tegelen geïrriteerd en kwam
het niet in het gewenste ritme. Een
verrassing hing toen al in de lucht.

minuten na rust in een"doelpunt
door Marieke Dols.
In de slotminuten van de wedstrijd
dreigde Mierlo nog langszij te ko-
men, maar Hoekeer hield de gelede-
ren gesloten. Coach Mathot is ervan
overtuigd dat haar ploeg zich kan
handhaven in deze klasse. „Het is
nog niet helemaal wat hetzijn moet,
maar er wordt hard aan gewerkt. De
ploeg toont voldoende inzet."

resultaat. De passes kwamen niet
strak genoeg om goed te worden
gestopt.

Lieve Beijsens en Arme van der
Wolf vormden echter een voortdu-
rende plaag voor de Helmondse
verdediging. Tien minuten na ru6t
scoorde Van der Wolf opnieuw na
goed voorbereidend werk van Beij-
sens. De wedstrijd was gelopen, de

eerste Maastrichtse winst van dit
seizoen was binnen.

Ook de dames van Hoekeer konden
hun eerste winst van het seizoen
begroeten. De kersverse promoven-
dus uit de vierde klasse klopte
Mierlo met 1-0. Voor het grootste
gedeelte van de wedstrijd had de
ploeg van coach Mildred Mathot
een overwicht. Dat resulteerde vijf

Afcent verplettert
reserves Wallabys

"Een speler van Hoorn Unicorns torent hoog boven medespelers en tegenstanders uit. Foto: FRANS RADE
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Iason slordig in de afwerking
Valkenburgse ploeg geeftpunt in slotseconden uit handen

regiosport

Van onze correspondent
TIBERTIAGARDE

HEERLEN - De basketballers van
Braggarts hebben ook hun tweede
competitieduel niet in winst kun-
nen omzetten. In tegenstelling tot
de sterkeretegenstander van vorige
week legden de Heerlenaren dit
weekeinde het loodje tegen het ge-
lijkwaardige Binnenland: 74-77.
Kimbria startte furieus met een
94-47 overwinning op Springfield
"75.

Veel werd er niet toegegeven in
sporthal de Varenbeuk. Braggarts
was erop gebrand de misstap van
vorige week recht te zetten. Binnen-
land, dat een praktisch ongewijzig-
de ploeg had ten opzichte van vorig
seizoen, nam in de opening het heft
in handen.

Met snel, gretig en agressief spel
was een kleine voorsprong opge-
bouwd. Met drie drie-punters van
Boy Ruyters binnen vijf minuten
kwam Braggarts helemaal terug in
de wedstrijd. Door het vele balver-
lies ging de voorsprong van de ene
naar de andere kant.

Bovendien hadden de spelers de
nodige persoonlijke fouten nodig.
Braggarts-coach Joosten moest lijd-
zaam toezien hoe met name zijn
lange spelers Zwiers en Consten de
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