
feeversmaatschaDDii Limburgs Dagblad B.V. Postbus 3100, 6401 DP Heerlen Telefoon 045-739911 Hoofdredacteur Ron Brown Losse nummers ’ 1,75

ÓïtllLimburgs Dagblad
Pinsdag 11 oktober 1994 76e jaargang nr. 239.

DOOR EGBERT HANSSEN

In twee jaar 368.000 gulden verduisterd

Drie jaar geëist tegen
ex-administrateur MVV

JïAASTRICHT - De"^-administrateur van
MW,wim K.(51), die in amper

■toLJaar lÜd minstens2»-000 gulden van zyn"«kgever verduisterde,noorde gisteren een ge-, angenisstraf van drie
vZ' Waarvari een jaarvoorwaardelijk, eisen.£"ie.er van Justitie R.
M«i'PPart vroeg dev^Stnchtse rechtbankwaer de echtgenote vanv < Wühelmina C. (44),

k _ ~~~"~"*"""~~~~"^^~^—

wegens opzetheling te
veroordelen tot negen
maanden gevangenis-
straf, waarvan drie voor-
waardelijk. C, die we-
gens psychische klach-
ten gisteren niet in staat

, was voor de rechtbank te

verschijnen, heeft vol-
gens de officier bewust
volop meegeprofiteerd
van de aankopen die na
'het grote graaien in de
clubkas' werden gedaan.

Volgens Philippart is K.

voorlopig de enige ver-
dachte in het nog steeds
niet afgesloten onder-
zoek naar de malversa-
ties by directie en be-
stuur van MW, die
zichzelf aantoonbaar
hebben verrijkt. Over de

verdere standvan het on-
derzoek liet de officier
van Justitie gisteren wei-
nig los.
Hij gaf wel duidelijk aan
dat K. zyn gang heeft
kunnen gaan 'in een on-
dergeschikte positie ten
opzichte van een directie
en een bestuur, die ver-
antwoordelijk waren
voor de financiële admi-
nistratie van MW'.

Zie verder pagina 16

" Ex-administrateur
lijdt aan soort
kleptomanie

Managementteam
De Wolfskoele
wordt ontslagen
AAT o —
Ie ho f^~ Directeur Jan Martens en
«rznr " en van de civiele dienst en
Mfct 8 van bejaardenhuis De
"oet h- worden ontslagen. Er
chikir- nnen veertien dagen een
e dri i

qWorden getroffen met de-
Sjj,. e leden van het management-

dat niet' dan zal de
fcitW Worden gevraagd de ar-r O.„ °Vereenkomst te ontbinden.
anj s de directie en het bestuur
1&«__: t

stlchting Verpleging, Zorg
Reactivering (VZR) is een terug-an de drie uitgesloten.

**Ntt aUgUstus werd net manaëe-rolfiP m °P non-actief gesteld,
'aren et bestuur van de VZR
Un cy er ernstige klachten over het
earn <iïleren van het management-
«ider» ? door de VZR ingestelde
!0fteluHekscommissie heeft nu ge-
6an_g erd dat het management-
k'eet »een correct personeelsbeleidte voeren.

g
o
en

2
S Lex Veldhuizenvan Abva-

Hl.0ü ?^ n die conclusies van elke
ri^ e onderbouwing ge-

le pr ..De vakbond gaat vandaag
ijl. on l̂ncie vragen een onafhanke-
latia "aerzoek in te stellen naar de

zaken in het Vaalser be-
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k»? edrukSebied blijft bij
Wsfi " weerbeeld bepalen.

HtenÜi ,k kan er in de vroege
h " een mistbank voorko-

snel oplost. Behalve
Je w* Wolkenvelden krijgen
e 1 n "inke zonnige perio-

-6 te»nperatuur bereikt
St*at T Van 16 Sraden. Er
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Vrienden
Enkele tienduizenden Amerikaanse
soldaten zijn al in het Golfgebied of
daarnaar op weg. Het vliegdekschip
George Washington, met zon tach-
tig gevechtsvliegtuigen aan boord,
is in deRode Zee aangekomen. En
in de Perzische Golf liggen al vier
oorlogsschepen met 2.000 mariniers
en 200 kruisraketten aan boord. En-
geland besloot gisteren een tweede
fregat naar de Golf te sturen. „Als
Saddam Hoessein diemacht ziet, en
beseft dat wij klaarstaan om die te
gebruiken, zal dat hem afschrik-
ken," zei minister Perry.

De Iraakse minister van Buiten-
landse Zaken al-Sahaf zei gisteren
dat Irak „in antwoord op verzoeken
van vrienden besloten heeft om zijn
troepen naar andere locaties in het
binnenland over te brengen om
daar de rest van hun training af te
maken."

Zie verder pagina 18
e Irak wil waarschijnlijk

VN onder drukzeten

Neerleggen functie feitelijk einde van junta

Cédras verlaat Haïti
Van onzeredactie buitenland

WASHINGTON - Met een ceremo-
nie op het balkon van zijn hoofd-
kwartier in de hoofdstad Port au
Prince legde luitenant-generaal
Raoul Cédras gisteren zijn functie
als legerbevelhebber neer. Daarmee
kwam feitelijk een eind aan de jun-
ta op Haïti.

Cédras kondigde, terwijl aanhan-
gers van de verdreven president
Jean-Bertrand Aristide hem uitjoel-
denen 'dief en 'boef schreeuwden,
aan Haïti te zullen verlaten „opdat
mijn aanwezigheid geen motief
wordt voor terreur." Cédras zal bin
nen enkele dagen vertrekken, maar
het is nog onduidelijk naar welk
land. Vorige week zei Cédras nog
dat hij na zijrï aftreden in Haïti wil-
de blijven, maar onder druk van
vooral de VS zag hij daarvan af.

Vacuüm
Tot zaterdag, wanneer dc in 1990
democratisch gekozenAristide voor
het eerst sinds 1991 weer in zijn
land wil terugkeren, heerst in Haïti
een machtsvacuüm. Dat wórdt ech-
ter opgevuld door dc aanwezigheid

van dc 19.000 soldaten van dc Ame-
rikaanse bezettingsmacht.
Cédras droeg zijn bevoegdheden
over aan generaal-majoor Jean-
ClaudeDuperval, dieal in 1993 door
Aristide als legerbevelhebber aan-
gewezen was. Duperval wordt be-
schouwd als een tussenpaus. Aristi-
de wil spoedig een nieuwe legertop
benoemen.
Cédras riep zijn ondergeschikten op
dc Amerikanen te helpen 'bij dc op-
bouw van een nieuw land. Dc man
die verantwoordelyk wordt geacht
voor drie jaarvan terreur en onder-
drukking, riep nu op tot verzoening.

De twee andere leden van de junta
waren al van het toneel verdwenen.
Brigade-generaal Philippe Biamby
bood Cédras vrijdag zijn ontslag
aan, maar blijft in Haïti. Politiechef
Michel Francois vluchtte vorige
week al naar de Dominicaanse Re-
publiek.

Waar Cédras naar toe gaat, was gis-
teravond nog niet duidelrjk.Diverse
landen in Latijns Amerika en Euro-
pa (waaronder Spanje en Frankrijk)
hebben zich bereid verklaard hem
asiel te verlenen. Cédras zou echter
een voorkeur hebben voor een
Zuidamerikaans land.

Zijn opvolger generaal-m^joor Du-
perval beloofde medewerking bij de
hervorming van het leger, dat Aris-
tide wil terugbrengen van 7.000
man tot 1.500 soldaten, te klein om
nog een gevaar op te leveren.

PTT koopt duurste
postzegel ter wereld

DEN HAAG - Het PTT-
Museum in Den Haag is de trotse
eigenaar van de bekendste en
duurste ongestempelde postze-
gel ter wereld: de Blauwe Mauri-
tius. De waarde van deze zegel,
waarvan slechts vier ongestem-
pelde exemplaren bekend zijn,
wordt geschat op minstens twee
miljoen gulden. Toen de zegel
van de voormaligeBritse kolonie
Mauritius (een eiland ten oosten
van Afrika) in 1847 werd ge-
drukt, kostte hij niet meer dan
twee pence.
Het verleden van de postzegel
doet mysterieus aan: de vorige
eigenaar van de zegel wil onbe-
kend blijven en ook het bedrag
dat de PTT voor het stukje crè-
me de la crème van de filatelie

heeft neergeteld, is geheim. Om
enige indicatie te geven van de
prys vertelt B. Koevoets, direc-
teur van het museum, hoeveel deoverheid van Mauritius vorig
jaar betaalde voor één van de
drie andere zegels: 1,5 miljoen
Zwitserse franken (ongeveer 2
miljoen gulden). Het exemplaar
van de PTT is waarschijnlijk nog
meer waard. De twee andere ze-
gels bevinden zich in Groot-Brit-
tannië. Eén ervan is sinds 1904 in

handen van het koninklijk huis,
de andere is sinds 1891 eigen-
dom van de British Library.
De Blauwe Mauritius, met de
beeltenisvan een jongekoningin
Victoria, is ondermeer zo bijzon-
der omdat langs de rand de
woorden 'post office' staan, ter-
wyl dat eigenlijk 'post paid' had
moeten zyn. Op de zegels die na
de eerste vyfhonderd exempla-
ren werden gedrukt, staat dan
ook 'post paid'.

De zegel is klein van stuk en
heeft enkele unieke herken-
ningspunten. Zo is de inkt hier
en daar doorgelopen, terwijl er
ook een wit plekje te zien is. Dit
komt omdat in die tijd postze-
gels met de hand werden ge-
drukt en dus iedere zegel net een
beetje anders was. De tand des
tijds heeft ook sporen achterge-
laten, getuige twee bruine plek-
jes. Deze oneffenheden zijn ove-
rigens met het blote oog nauwe-
lijks te zien, maar in het museum
hangt een vergroting waarop alle
details duidelijk zichtbaar zijn.

Het publiek kan tot 30 oktober
het dure stukje papier in het
PTT Museum bekijken. Daarna
wordt het veilig opgeborgen.
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VS gaan door met zenden troepen: 'Eerst zien dan geloven'

Irak belooft terugtrekking
i

Van onze redactie buitenland '
WASHINGTON - De snelle
en ondubbelzinnige Ameri-
kaanse reactie op de Iraakse
troepenbewegingen aan de
grens met Koeweit lijkt ef-
fect te hebben. De Iraakse
leider Saddam Hoessein
kondigde gisteren aan dat hij
de tienduizenden soldaten
die sinds donderdag in het
zuiden van Irak waren sa-
mengetrokken, weer zal te-
rugtrekken. Daarmee is wel-
licht een nieuwe Golfcrisis
op het nippertje voorkomen.

De Amerikanen en hun bondgeno-
ten nemen echter geen risico's.
„Eerst zien en dan geloven," zei
VN-ambassadrice Madeleine Al-
bright gisteren. De VS gaan dan
ook door met het sturen van ver-
sterkingen naar Koeweit en Saoedi-
Arabië. Driehonderd Amerikaanse
soldaten, de voorhoede van een
strijdmacht die volgens minister
van Defensie Perry tot 70.000 man
zou kunnen oplopen, zijn al in Koe-
weit aangekomen. Ook worden er
nog extra vliegtuigen naar Koeweit
gezonden.

President Bill Clinton gelastte gis-
teren een verkiezingstournee af en
wijdde zich helemaal aan de crisis.
Clinton belde achtereenvolgens met
de Russische president Jeltsin, de
Franse president Mitterrand, de
Egyptische president Moebarak en
de Britse premier Major om te pra-
ten over de gespannen situatie in de
Golf.

De mededeling over de Iraakse te-
rugtrekking kwam nadat de VS
Saddam Hoessein te verstaan had-
den gegeven dat zij geen militaire
actie zouden tolereren. Minister
Perry sloot.niet uit dat de VS als
eersten tot de aanval zouden over-
gaan, als Irak zich niet zou terug-
trekken van de grens met Koeweit.
Zon waarschuwingsaanval zou
kunnen plaatsvinden op militaire of
industriële doelen.

" Amerikaanse militairen van de 24e gemechaniseerde divisie landden gisteren in Koeweit. Zij zijn de voorbode van de
grote troepenmacht, die Washington van plan is tegen Irak in het veld te brengen. Foto: REUTER
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Verschuivingen in
Belgische regering
BRUSSEL - De federale Belgische
regering heeft gisteren enkele in-
grijpende veranderingen onder-
gaan, als gevolg van het vertrek van
minister van Buitenlandse Zaken
Willy Claes naar de1post van secre-
taris-generaal van de Navo en de
verkiezing van enkele zittende mi-
nisters tot burgemeester.
Als opvolger van Willy Claes werd
zyn partijgenoot Frank Vanden-
broucke benoemd, tot nu toe voor-
zitter van de Socialistische Partij.
De nieuwe minister van Binnen-
landse Zaken is Johan Vandè La-
notte (39). Hij volgt zijn SP-partijge-
noot Louis Tobback op, die afgelo-
pen weekeinde meteen overtuigen-
de stemmenmeerderheid tot
burgemeester van Leuven werd ge-
kozen.

Berlusconi denkt
niet aan aftreden
ROME - De Italiaanse premier Sil-
vio Berlusconi stapt niet op, zelfs
niet als Justitie een vooronderzoek
tegen hem begint wegens mogelijke
corruptie. De leider, in het nauw ge-
bracht door een grootscheepse anti-
corruptie-campagne van de magi-
stratuur, verklaarde dit gisteren.
Een nieuwe regering komt er alleen
door nieuwe verkiezingen, aldus
Berlusconi. Over mogelijke mis-
standen in zyn mediaconcern Finin-
vest zei hij: „Ik zie niets, wat straf-
rechtelijk vervolgd of zelfs maar
moreel veroordeeld zou kunnen
■worden." De premier verwacht dan
ook geen strafzaak.
Het Openbaar Ministerie houdt zich
op dit moment bezig met de ver-
meende verstrengeling van belan-
gen van Fininvest met de televisie-
zender Telepui. Het concern moest
zijn belang in het station al tot 10
procent terugbrengen. Afgelopen
vrijdag legde het ministerie beslag
op documenten in het hoofdkan-
toor van Fininvest.

Zalm wil polis
tegen bevingen.

Van onze parlementaire redactie

DEN HAAG - Nederlanders moe-
ten zich kunnen verzekeren tegen
de schade die kan optreden by
aardbevingen zoals in Limburg en
Noord-Holland. Dit heeft minister
Zalm van Financiën het Verbond
van Verzekeraars laten weten.
Op voorstel van de Tweede Kamer
zijn ambtenaren van het ministerie
van Financiën inmiddels met de
verzekeraars rond de tafel gaan zit-
ten. Volgens Zalm zal op korte ter-
myn in kaart worden gebracht wat
de mogelykheden zijn voor het aan-
bieden van polissen die aardbe-
vingsschade dekken.
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kunst

DOOR PETER P. GRAVEN Amati speelt lichtvoetig
KERKRADE - Een programma,
geheel gewijd aan muziek van de
Raphael onder de componisten,
Wolfgang Amadeus Mozart -
daar moet je tegenwoordig lef
voor hebben. Verwend als we
zijn met 'authentieke' interpreta-
ties, fronst de liefhebber al bij
voorbaat de muzikale wenkbrau-
wen wanneer bij een modern
symfonieorkest muziek van Mo-
zart op de lessenaar staat.

Toch heeft het Amati Kameror-
kest zondagavond in het Kerk-
raadse Wijngrachttheater kun-
nen overtuigen. Niet alleen
omdat het 'LSO in kleine bezet-

ting' (zestien strijkers plus vier
blazers) volgens 18de-eeuwse
traditie zonder dirigent optrad
en drie werken van Mozart zon-
der meer gepast lichtvoetig
speelde. Maar vooral omdat de
soliste zo vanzelfsprekend ge-
woon musiceerde. Paulina Le-
schenko vertolkte Mozarts
twaalfde Concerto voor piano en
orkest in A KV 414 absoluut zon-
der poeha. Het spel van de der-
tienjarige, in Brussel studerende
Russische pianiste straalde een
ongekende rust en muzikale ze-
kerheid uit die je normaliter al-

leen van door de muzikale wol
geverfde Mozart-specialisten zou
verwachten. De drie cadensen
speelde ze wars van rococokrul-
letjes en de 'fast romantische
Klang' van het middendeel over-
dreef ze terecht in genen dele.

Dat Andante, een fractie langza-
mer genomen dan gebruikelijk,
was het onbetwist muzikale
hoogtepunt van deze Mozart-
avond. Begrijpelijkerwijze leid-
de niet de met haar rug naar de
zaal en midden voor het Amati
Kamerorkest musicerende pia-

niste de uitvoering, maar Gil
Sharon vanaf zijn concertmees-
terplaats. Mogelijk daarom miste
de 'volwassen' orkestbegeleiding
toch wel de door Paulina Le-
schenko geëtaleerde, bij Mozart
passende muzikale simpliciteit.

Beide andere werken, zowel het
Divertimento in F KV 138 als de
Symfonie nr.29 in A KV 201
klonken eveneens stijlvol klas-
siek. Het contrast tussen het
hoekige menuet en het aalgladde
trio in de symfonie had echter
best wat scherper neergezetkun-
nen worden. Zo te horen waren
niet alle vier de blazers even ge-
lukkig met het 'con spirito' van
de finale. Maar het is nog lang tot
Pinksteren...

Met muziektheaterproduktie 'You're the top' door het land

Willem Nijholt kruipt
in huid Cole Porter

DOOR HANS VISSER

ALKMAAR - Willem Nijholt kruipt begin volgend jaar in de
huid van Cole Porter, een van de grootste liedjesschrijvers uit
de wereld van de lichte muziek. De muziektheaterproduktie
'You're the top', die 15 april in de Haarlemse Stadsschouw-
burg in première gaat, is opgebouwd rond een aantal van zijn
songs. Daarbij laat de voorstelling een en ander zien uit het
kleurrijke leven van deze componist en tekstschrijver, die der-
tig jaar geleden overleed.

Het idee voor de produktie komt
van Cor Franc. Voor de AVRO-
radio produceerde hij 'The Great
American Songbook'. En toen het
1991 een eeuw geleden was datPor-
ter werd geboren, kreeg hij de op-
dracht een herdenkingsconcert te
organiseren. Een programma met
het Metropole-orkest waaraan zon
25 buitenlandse omroepen mee-
werkten.
„Je gaat je dan verdiepen in zon
man en dan blijkt dat Porter een
reuze interessant leven heeft ge-
had", vertelt Franc. „Hij drukte
vooral zyn stempel op de jaren
twintig, een periode die jekunt ver-
gelijken met de jaren zestig: alles
ging op zijn kop."
Samen met Pieter van de Water-
beemd, een van de auteurs van de
bekroonde televisiereeks 'Pleidooi'
toog hij aan het werk. „Het is niet
zo, dat de songs van Porter direct te
maken hebben met de ervaringen
uit zijn leven, maar er zijn aankno-
pingspunten."

natra, Ella Fitzgerald, Bing Cros-
by... het is slechts een greep. „Kort-
om: Porter is iemand die zijn leven
lang prachtige muziek schreef,
evergreens die helaas onder het ge-
weld van house en rap een beetje
zijn ondergesneeuwd", zegt Franc.
Die sneeuw hoopt Franc in Neder-
land met 'You're the top' wat weg te
blazen. En met Willem Nijholt
hoopt hij de gedroomde acteur voor
de titelrol te hebben gevonden.
„Hij was een van de mensen die aan
die herdenkingsuitzending mee-
werkten. Willem is dol op die mu-
ziek en goed beschouwd heeft hij
qua achtergrond en stijl iets met
Porter gemeen. Hij kan acteren, zin-
gen en hij beweegt ook nog goed.
Willem is volgens mij iemand die
goed in staat is de tegenstellingen
in het leven van Porter te laten zien.
Want naast al die uitbundigheid en
successen heeft hij ook momenten
gekend van diepe eenzaamheid."

„Voorop in de voorstelling staat
straks de muziek. Wordt 'You're the
top' daarmee een musical? Franc
doet zijn uiterste best dat misver-
stand uit de weg te ruimen. „Veer-
tig procent van de produktie is
drama. De rest is muziek, minstens
twintig stukken als 'Truc love',
'Miss Otis regrets', 'What is this
thing called love?', 'I get a kick out
ofyou'. En in het Engels natuurlijk,
want in zijn teksten was hij onna-
volgbaar. Maar voor de gesproken
tekst wordt Nederlands gebruikt."

„Porter was een fuifnummer", al-
dus Franc. „Hij was er dol op de
nieuwste drugs te proberen en gaf
prachtige feesten. Zo organiseerde
hy in' Parijs charlestonparty's, die
destijds insloegen als een bom. Die
dans, dat betekende nogal wat in
die tijd. En dan zijn teksten. Stuk-
ken als 'Let's do it' en 'Love for sale'
werden in het preutse Amerika niet
altijd geaccepteerd."
Porter, zoon van rijke ouders, is in
zyn werk vrolijk, cynisch, lyrisch,
geestig, opgewekt en elegant. In
Amerika en Europa worden zijn
muziek en bijbehorende stijl toon-
aangevend. Ook in de mode. Tot
zijn vrienden rekent hij Cary Grant,
Pablo Picasso, Fred Astaire, Ernest
Hemingway en Noel Coward.

„Maar 'You're the top' is in opzet te
bescheiden om te spreken van een
musical. Geen ballet, geen veren en
pluimen en geen koor en geen uit-
gebreide rolbezetting. Maar muzi-
kaal heeft het wel die allure. Want
er zit straks ook een echt orkest dat
zo veel mogelijk meespeelt in het
toneelbeeld. Op het podium dus.
Vandaar dat ik voor de regie Jos
Thie heb gevraagd die ook bij Mini
en Maxi het orkest zo knap een rol
geeft in de voorstelling".

Porter, homoseksueel, trouwt met
het wereldberoemde fotomodel
Linda Lee Thomas. In 1937 valt hij
van zijn paard, waarbij beide benen
worden verbrijzeld, vijftig operaties
volgen. Maar hij blijft schrijven.
Ook later, in de jarenveertig en vijf-
tig, volgen de nodige wereldsucces-
sen. lets waaraan ook de film veel
bijdraagt, zoals 'High Society' en
'Silk Stockings' met een rol van
Wim Sonneveld.

En omdat het leven van Porter ook
in de mode diverse stijlperiodes
overbrugt, vraagt de kostumering
van deze produktie bijzondere aan-
dacht. Vandaar dat Franc hiervoor
de hulp heeft ingeroepen van Van
Tax, die eerder de kleding in diver-
se films verzorgde en vooral veel lof
oogstte met zijn aandeel in 'Cyrano,
the musical.

Het aantal artiesten dat dank zij
Porters werk succes oogst, is ontel-
baar. Fred Astaire, Billie Holiday,
Laura Fygi, Bette Midler, Frank Si-

" Willem Nijholt,
volgend jaarals Cole
Porter op de planken.

Foto: CEES ZORN

DOOR GERARD SARS Evenwichtig
lustrumconcert
in Limbrichl

LIMBRICHT - Het
gastenboek van het or-
gel in het Salviuskerkje
te Limbricht staat vol
superlatieven onderte-
kend door organisten
en orgelkenners uit de
hele wereld. In een
tijdsbestek van vijfjaar
heeft het orgel nieuws-
gierige deskundigen
getrokken uit onder an-
dere Mexico, Spanje,
Noorwegen, Japan en
Finland; zelfs de 'Inter-
national Society of or-
ganbuilders' was al te
gast.

Orgelbouwer Leon Ver-
schueren uit Heythuy-
sen was dus terecht
tevreden middelpunt
na afloop van het orgel-
concert dat Jacques
van Oortmerssen, orgel-
docent aan het Amster-
dams Conservatorium,
zondagmiddag gaf ter
gelegenheid van het

eerste lustrum van de
orgelreconstructie.

Van Oortmerssen nam
de toehoorders mee op
een muzikale rondreis
door Europa-orgelland.
Nederlanden Duitsland
werden aangedaan, En-
geland, Spanje en Italië,
om te eindigden met
een lofzang op de
vriendschap in de im-
provisatie op 'Should
old acquaintance be
forgot' (Oude vriend-
schappen blijven) welk
thema hem even tevo-
ren door Math Vlees-
houwers, officieus be-
schermheer van het

Limbrichtse orgel, was
aangereikt.

Een improvisatie in
meestal moeilijk te be-
oordelen. Zeker deze
humoresque, die ge-
speeld moest worden
met de voor onze tijd
beperkende mogelijk-
heden van de midden-
toonstemming. In
moderne muziek zelden
bruikbaar, bleek ze in
het gepresenteerde pro-
gramma een rijkdom:
bijna zwevingloos,
klinkt deze stemming
tegelijkertijd open en
ontspannen, als strak
en sterk.

Het orgel heeft weinig,
maar prachtig stralen-
de, karakteristieke re-
gisters, alle vol van
toon. Een orgel met een
eigen wil wordt het
door sommigen ge-
noemd. En organisten
weten waarom. Niet al-
leen hoor je in het klei-
ne kerkje volstrekt alles
wat de bespeler doet, je
bent als organist volko-
men aan het instrument
overgeleverd.

Een uitvoerend musi-
cus moet integer zijn in
zijn programmakeuze.
Door de programma-
keuze die Jacques van
Oortmerssen gemaakt
had, kwam de sterke ei-
gen identiteit van het
orgel goed naar voren,
en was het aangenaam
luisteren. Evenwel is er
goed zitvlees voor no-
dig om anderhalf uur
op een harde kerkstoel
cultuur te genieten. Het
kost wat, cultuur, maar
het is de moeite waard.
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Don Giovanni
in Opera Luik

LUIK - Amper zijn
de kruitdampen van
Moussorgsky's Boris
Godounov in het Pa-
lais des Sports opge-
trokken of de Opera
van Luik presenteert
alweer een nieuwe
opera: een compleet
nieuwe produktie
van Don Giovanni
van Mozart, die don-
derdag in het Luikse
operagebouw in pre-

mière gaat. Don Gio-
vanni is zes keer in
Luik te zien.

Patrick Davin (diri-
gent) en Philippe
Sireuil (regisseur)
hebben de leiding
van deze produktie.
In de hoofdrollen
zingen en spelen So-
la Braga (Donna
Anna), Mariette
Kemmer (Donna El-

I
vira), Alexise \
(Zelina), Wernej
Mechelen (DoiJ
vanni), Nicolai
vallier (Lepe]
Herbert LJ
(Don Ottavio).!
trick Delcour 1
setto) en
Knodt (Il Com
datore).

Opvoeringen JDon Giovanni A
op 13, 15, 18, A
en 25 oktober
uitzondering Jzondag 23 oA
(15.00 uur) begj
devoorstelling^
20 uur.

# Repetitiefoto van Don Giovanni met van links fj
rechts Nicolas Cavallier, Werner van Mechelen en Hetf
Lippert.

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

HORIZONTAAL: 1 pijpendrager; 6 uiteenvallen; 11 verfbord; 13 meel;
14 soortelijk gewicht; 16 gelaat; 17 eer; 18plus minus; 19 veel; 21
werkplaats; 23 behoeftig; 24 godheid; 26 hert; 27 gewricht; 28 neer-
slag; 30 loot; 31 zangstem; 32 kleurling; 34 fout; 35 startstreep; 36
pi. in Engeland; 37 stap; 40 eenvoudig; 43 godin; 44 grafvaas; 46
inviteren; 48 vogelverblijf; 49 inktvis; 51 miljoenvoud; 52 loot; 53
meststof; 55 onderricht; 56 boom; 57 wintervoertuig; 58 dierenver-
blijf; 60 briefaanhef; 61 orkaan; 62 speen; 64dadelijk; 65 inkomsten.

VERTIKAAL: 1 kerkbewaarder; 2 voorz.; 3 toiletart.; 4 bijb. proleet;
5opbrengst; 6 lichaamsvocht; 7 geweer; 8 waterin Utrecht; 9kilome-
ter; 10 nooit; 12 kweek; 13 dorpsplein; 15 draad; 18 kloosteroverste;
20 gast; 22 min; 23 in het jaar; 25 gedeelte; 27 wapen; 29 pi. inGeld-
erland; 31 zetel; 33 hoefdier; 34 kunstwerk; 37 paardebit; 38overblijf-
sel; 39 paardegang; 41 nobel; 42 zin; 43 plotseling; 44 pi. in N.-Hol-
land; 45 voorz.; 47 hoofdstad v.d. Bahamas; 49 handelsterm; 50
manl. dier; 53 wollegras; 54 plakband; 57 bevel; 59 vr. munt; 61 de
oudere; 63 Fra. lidw.

oplossing gisteren
HORIZONTAAL: 1 astroloog; 8 als; 9
Epe; 10 bah; 12 lat; 13 leest; 15 lok;
17 uil; 18 Po; 19 RK; 21 pas; 23 id.;
24zool; 26 melk; 28 ma; 29 vendu; 30
adult; 32 vol; 34 sla; 36 hor; 38 loep;
39 stelt; 40 Jura; 41 ure; 43 rat; 45
lam; 46 tissu; 49 ijdele; 52 ha; 54
klam; 55 dorp; 56 m.n.; 57 tas; 59 au;
61 os; 62 bot; 63 rek; 65 spons; 68
los; 69 ton; 71 ore; 72 wijs; 73knikke-
ren.

VERTIKAAL: 1 alt; 2 s.s.; 3 "*open; 5 les; 6 Ob; 7 gal; 8 aal; 11
12 lid; 13 lood; 14 tred; 16 ka^uitvlucht; 18 pond; 20 klus; 22 &

ment; 24 ze; 25 lustrum; 26m^
27 kl; 29 vleet; 31 thule; 33 o*
Lea; 37 ora; 42'Esla; 44 vers; *
48 saus; 50 doos; 51 lp; 53 a*j
mos; 58 set; 60 vork; 62 bos; 6*L
66 pok; 67 nee; 68 lijn; 70 NN;''

Winwoord: BOSBOUWONDEf'

recept
Hartige 'schmarrn'
Schmarrn zijn stukjes gescheurde of in reepjes ge-
trokken pannekoek. Onderstaand recept is een
hartige versie.

4 eieren, peper, zout, 5 dl melk, 150 gram bloem,
500 gram champignons (2 bakjes), ruim boter of
margarine om te bakken, evt. bieslook.

Scheid de eieren en zet de eiwitten tot gebruik in
de koelkast. Roer de dooiers los met peper, zout en
melk. Zeef de bloem in een kom en schenk er al
roerend het dooier-melkmengsel bij. Roer tot een

glad beslag en laat dit rusten terwijl u de champ.»_
nons schoonmaakt. Snijd de champignons in vi
ren en bak ze in een koekepan gaar. Kruid rfïe

tpeper en zout. Klop de eiwitten met een mespu''
zout stijf. Spatel eiwitschuim en beslag dooree^Verwarm boter of margarine in twee grotekoek
pannen. Verdeel het beslag over de twee panne
en schep hierop de champignons. Laat de onde
kant van de 'pannekoeken' in ongeveer 4 minute .
stollen. Trek nu met behulp van twee spatels ('

vorken als u bakt in koekepannen zonder anti-aa
baklaag) de pannekoeken uft elkaar in onregelrfl
tige stukjes en keer de stukjes om zodat ook a
onderkant gaar wordt.

Dinsdag 11 oktober 19942

(C) Standaard UitgeverijAntwerpen^

...

de averechtse aap de rechter



Brandstof
f°sni uWerd ook bekend dat de
pCK k

e Serviërs bereid zijn
POsni randstof toe te laten tot deLrlSche hoofdstad Sarajevo,
|mDk

eblokkeren nog wel steeds
ir.g nvo°ien met winterkle-
-oor v

en andere hulpgoederen
i». rscheidene moslim-encla-

ajevo ft aan brandstof voor Sa-
ar. v^'^UPend, maar de situatie
eraa b̂eteren als de Serviërs in-

£u n belofte nakomen. De
20 00ni de komende dagen
kbp ter dieselolie en 36.000 li-
er. nl2l^ de stad binnenbren-
Vw

e hulptransporten van de
belast n met enige regelmaat
iërs p Slnds de Bosnische Ser-
;re gp^ en economische blokkade
ftaligl1 °Pgelegd door hun voor-se bondgenoten in Belgrado.

Beschietingen
IchüJvredesmacht in Bosnië be-
ri lischp|de gisteren zowel de Bos-
16ger Serviërs als het Bosnische
i 'ebben^311 zondaë geschoten te
t \ Jr °P de burgerbevolking.
dW^aesmacht werd in het
T^aatK ■e in verhoogde staat van
iNen gebracht na het op-
!Rterd;,Van het geweld in Sarajevo

* Ven t en man kwam om net
V°or si

en de tram waarin hij zat
kn. -^"Pschutters werd beschu-
it geu^aalf andere burgers raak-
Par\t ./ ond- Volgens de comman-
faai Si a^ de vredesmacht, gene-
reer !_ lchael Rose > is het bijna

e Serviërs voor deze
tel, j^j aden verantwoordelijk
J>t> Ue

aar hij een incident eerderVe uag raakten volgens Rose
Va

r °Uwen gewond door scho-en vn moslims. Rose heeft te-
*erri ulde incidenten geprotes-
6ic}er 1J Radovan Karadzic, de

(j V^11 de Bosnische Serviërs,
l^tbf. ö°snische president Alija

egovic.

Wethouder beschuldigd van ontucht
HELMOND - De Helmondse CDA-
wethouder A. Putmans is gisteroch-
tend door de politie aangehouden.
Hij wordt verdacht van ontucht met
minderjarige meisjes.

Putmans, die wethoudervan econo-
mische aangelegenheden is, werd in
zijn woning in Helmond aangehou-
den door de politie van Lelystad.

De ontucht zou in deze plaats zijn
gepleegd. Wanneer dat is gebeurd,

wil Justitie niet zeggen. Vier min-
derjarige meisjes uit Lelystad heb-
ben aangifte van ontucht gedaan.
Putmans was daar van 1983 tot 1986
directeur van een basisschool.

Het openbaar ministerie in Zwolle
wil 'in het belang van het onder-
zoek' geen verdere mededelingen
doen. Wel benadrukt Justitie dat de
ontuchtzaken losstaan van Put-
man's huidige functie. Putmans is
pas sedert mei wethouder.

'Geweld op school dreigt
snel uit de hand te lopen'

i^^ïüonze redactie binnenland

star.d en ÂG ~ 'Amerikaanse toe-
*f n.et zlJn het nog niet, maar als
IN^en ♦

maatregelen worden ge-
Kft. sLJIfen het geweld op scho-ne ♦« Nederland wél diekant op.
%rr_,, ens komt volgens CNV-

ar vn°erder Kees van Kortenhof
K 1het n", uit het rapport 'Geweld
et rnitv.derwiJs', dat vrijdag door

i*Publi e van Onderwijs wordtNeten rd- Als Praten niet helpt,
}elt hetr.metaaldetect °ren komen,
T ï'Nv ♦ biJ voorbaat. Dit gaat
p er» kv Ver' Met de metaaldetec-
K^ontr ,nen de scholieren wordenNs tr

Toleerd op het bezit van wa-N trai r̂aren m°eten daarnaastng kriJgen in geweldsbe-
-orfd^nenen CNV en de onder-

eiding voor het onderzoeks-N^T Was triest. In april werd een

leraar zwaar mishandeld door leer-
lingen, toen hij bij een vechtpartij
tussenbeide wilde komen. „Maar er
zijn ook voorbeelden dat op scholen
vuurwapens worden gebruikt," al-
dus VanKortenhof. Hij doelt op een
openbare mavo in Amsterdam,
waar een leraar na een schot door
een ruit glassplinters in zijn gezicht
kreeg. Het wapen werd van buiten
de school afgevuurd, maar toch.
Sommige scholen gebruiken vol-
gens Van Kortenhof al een detectie-

poort. Onder andere het mbo-colle-
ge in Den Bosch. De poort wordt
hier overigens niet alleen als detec-
tor van (metalen) wapens gebruikt;
het ondersteunt ook een pasjessys-
teem om ongewenste personen bui-
ten de deur te houden.
Het voorstel van de detectiepoorten
is namens de CNV-bonden gedaan
door voorzitter Evert de Jong van
de Protestants Christelijke Onder-
wijsvakorganisatie. Niet als eerste

middel, verduidelijkt de CNV-
woordvoerder. „Maar wel als er
geen andere mogelijkheden zijn."
Een eerste stap zou de training van
leraren moeten zijn, zodat ze weten
hoe ze moeten omgaan met geweld
en hoe ze dit kunnen zien aanko-
men en voorkomen.
De Algemene Bond van Onderwijs-
personeel (Abop) van de FNV vindt
een detectiepoort een veel te zwaar
middel. „Wij delen die suggestie
niet. Dan is het alsof de scholen

langzamerhand onveilig gebied be-
ginnen te worden." En dat vindt
woordvoerder Noud Cornelissen
overdreven. „Het zou betekenen dat
elk kind een potentieel geweldsge-
bruiker is." Dat kan niet, volgens de
Abop. „Er gaan dagelijks 2,5 mil-
joen kinderen naar het basis- en
voortgezet onderwijs."
De Abop erkent wel dat er inciden-
ten zijn. Bij ernstige incidenten
dient de school de politie te waar-
schuwen. Wel zouden leraren ge-
traind moeten worden, zodat ze
weten hoe ze moeten handelen.
„Ik ben bang dat de zaak wat opge-
blazen wordt," zegt voorzitter Wal-
ter Dresser van de Onafhankelijke
Onderwijsvakorganisatie. „Wij wor-
den niet overstroomd met klachten
van onze leden." Er is agressie in de
maatschappij en dus ook op school,
redeneert hij. „Maar detectiepoor-
ten als algemene maatregel lijkt me
nu veel te gek."

Voorhoeve vindt dat andere Navo-partners aan de beurt zijn

F16'Sterug uit Villafranca
J_2_|^nze parlementaire redactie

N HAAG - Het ministe-
P.Van Defensie overweegt
Reus een aantal Neder-pdse Fl6's die nu nog
P'en Bosnië patrouilleren
i et kader van de operatie
feny Flight', terug te ha-P naar de thuisbases. Zon
Rgtrekking leidt tot een

besparing op
[
f
defensiebegroting, zo

Fi* minister VoorhoeveF tweede Kamer gisteren
weten.

L M
aprü vorig jaarnemen acht-

fNa rlandse Fl6's deel aan
|n v°-°Peratie. De straaljagers
Isife r̂ati°neerd op deItaliaanseLis. Yillafranca. Ook de VS,
k e -r het Verenigd Konink-
L„tn.Turkije hebben gevechts-
ÉirTg lgen inëezet voor de bevei-
Psif Van net luchtruim boven
fd Voorhoeve is de
pvo8 dat ook andere
Ce "Partners een bijdrage gaan
lederi aan 'Deny Fli Sht'- Dat zou
Èn .nd de mogelijkheid bic-
ePerV n relatief grote inzet wat te
ije b-611' Tijdens een informele
P's i omst met defensiecolle-
fert_"Sevilla zou hij dit onder-I p hebben aangekaart.

binnen/buitenland
Nobelprijs medicijnen voor
ontdekking belangrijk eiwit

lg_H)nze redactie wetenschap

fEN HAAG - De ont-dekking van een eiwit«t een belangrijke rol
$telt biJ het voorkomen
11 krijgen van een ziekte,*eeft de 53-jarige profes-
sorAlfred G. Gilman vane universiteitvan Texas
J} Dallas en de 68-jarigeJJartin Rodbell van het
nationaal Gezondheids-'nstituut in North Caroli-« de Nobelprijs voor de

'necticijnen bezorgd. DePrijswinnaars werden.isteren door het Zweed-eKarolinska Instituut in

Stockholm bekendge-
maakt.
Cellen communiceren
met elkaar door het over-
brengen van signalen.
Enkele tientallen jaren
geleden toonde Rodbell
aan hoe de cellen die
boodschappen overbren-
gen. Professor Gilman
maakte van deze kennis
gebruik om te onderzoe-

ken hoe het lichaam rea-
geert als de boodschap
onderweg wordt ver-
minkt.
Jarenlang onderzoek
leidde uiteindelijk tot de
ontdekking dat er een ei-
wit is, de zogenoemde
G-proteïne, dat de func-
tie van een kapotte cel
herstelt. De onderzoe-
kers kwamen erachter

dat dit eiwit een cruciale
rol speelt in het functio-
neren van het lichaam.
Vele ziekteverschijnselen
zijn nu te verklaren door-
dat een G-proteïne niet
goed werkt.
Een duidelijk voorbeeld
is cholera. De giftige stof
van de bacterie verstoort
de werking van het eiwit
en voorkomt daardoor

dat dit zijn normale taak
kan uitvoeren. Het ge-
volg is dat de zout- en
waterhuishouding in de
war raakt en dat de pa-
tiënt uitdroogt.
Het instituut dat de No-
belprijzen toekent, is van
mening dat de ontdek-
king van beide geleerden
van grote betekenis is
voor de medische weten-
schap en de weg heeft
geopend naar de uitbrei-
ding van de kennis op dit
terrein. De prijs bedraagt
rond 7 miljoen Zweedse
kroon (1,6 miljoen gul-
den) en wordt 10 decem-
ber uitgereikt.

VVDer Broos 'kampioen 9 bijbanen

Ook paarse ploeg
schnabbelt flink
Van onze parlementaire redactie

DEN HAAG - Ook Kamerleden
van de paarse regeringsfracties
PvdA, VVD en D66 schnabbelen er
lustig op los. De CDA-fractie, met
het Kamerlid Gerrit Gerritse jaren-

lang als aanvoerder in de sector bij-
baantjes, moet steeds meer 'maat-
schappelijk middenveld' afstaan
aan de niet-confessionele partijen.
De WD is met het Kamerlid Broos
van Erp nu recordhouder neven-
functies, zo blijkt uit een publikatie
van de voorlichtingsdienst van de
Tweede Kamer.

Sedert parlementariërs verplicht
zijn al hun betaalde en onbetaalde
bijbaantjes te melden, wordt jaar-
lijks een lijst met nevenfuncties ge-
publiceerd. Daaruit blijken grote
verschillen in buitenparlementaire
activiteiten. WD-Kamerlid Broos
van Erp heeft inmiddels achttien
bijbaantjes verzameld, zo blijkt uit
de opsomming, op de voet gevolgd
door partijgenoot Weisglas die vijf-
tien nevenfuncties heeft. Maar voor-
aanstaande parlementariërs als de
ex-bewindslieden Ter Beek, Buk-
man, Heerma, Hirsch Ballin, Walla-
geen Van Rooy hebben niet één bij-
baan, waarschijnlijk omdat zij daar
de afgelopen vier jaar simpelweg
geen tijd voor hadden.
Het hebben van nevenfuncties
wordt in politiek Den Haag in het
algemeen toegejuicht, zolang er
maar geen sprake is van belangen-
verstrengeling en zolang nevenin-
komsten (die ten dele van het 'Ka-
mersalaris' worden afgetrokken)
eerlijk worden opgegeven. Sommi-
ge Kamerleden, zo blijkt uit de lijst,
hebben hun best gedaan hun curri-
culum vitae nog een beetje aan te
kleden. Zo meldt PvdA'er Middel
als enige nevenactiviteit 'publicist
(onregelmatig betaald)'; VVDer
Van Erp vindt zijn onbetaald advi-
seurschap van een door hem gefre-
quenteerd restaurant in Waalwijk
vermeldenswaardig.

Coalitie ruziet over besteding meevallers

EU wil snel lager
overheidstekort
Van onze redactie buitenland

LUXEMBURG - Financiële mee-
vallers door een hogere economi-
sche groei dan geraamd, moeten
gebruikt worden voor een verdere
verlaging van het overheidstekort.
Deze aanbeveling van de Europese
Commissie aan het adres van Ne-
derland is gisteren door de Europe-
se ministers van Financiën overge-
nomen tijdens een vergadering in
Luxemburg.

Minister Zalm van Financiën be-
schouwt het advies van de raad als
een steun in de rug om op de inge-
slagen weg voort te gaan en 'het
conjunctureel herstel zoveel moge-
lijk aan te wenden voor een verdere
verlaging van het tekort.
De bewindsman wilde na afloop
van de bijeenkomst echter niet
rechtstreeks ingaan op de vraag of
hij het oneens is met minister van
Sociale Zaken Melkert. Die zei in
het afgelopen weekeinde dat een
verkleining van het financieringste-
kort tot 2,7 procent van het bruto
binnenlands produkt voldoende is
voor deze kabinetsperiode.

In het regeerakkoord staat dat ge-
streefd moet worden naar een te-
kort van 2,7 procent in 1998. Komt
er extra geld binnen doordat de eco-
nomie meer groeit dan verwacht,
dan is een nieuwe afweging nodig.
In totaal kregen tien lidstaten van

de Europese Unie gisteren te horen
dat zij harder hun best moeten doen
om het financieringstekort omlaag
te brengen. Het terugdringen van
de overheidsschuld is één van de
belangrijkste randvoorwaarden
voor deelname aan de derde en laat-
ste fase van het streven van de Eu-
ropese Unie naar een monetair stel-
sel met één munteenheid en één
(Europese) centrale bank. Deze fase
zou op zijn vroegst in 1997 kunnen
ingaan, maar in ieder geval op 1 ja-
nuari 1999.

Tot nu toe voldoen alleen Luxem-
burg en lerland in de ogen van de
Europese Commissie aan de voor-
waarden. Minister Zalm heeft bere-
kend dat bij een groeivan 3 procent
of meer een financieringstekort van
1,5 procent haalbaar is. Ons land
zou dan nog vóór 1997 aan alle voor-
waarden van de EMU (Europese
Monetaire Unie) kunnen voldoen.
Over de manier waarop eventuele
extra belastingmeevallers moeten
worden besteed, zijn de regerings-
partijen PvdA en VVD het echter
niet eens. De PvdA wil het geld ge-
bruiken voor lastenverlichting en
nadere maatregelen om de banen-
groei te stimuleren. De WD geeft
voorrang aan een verdere verlaging
van het financieringstekort. De der-
de regeringspartij, D66, voelt ook
voor een verdere verlaging van het
tekort, evenals de grootste opposi-
tiepartij, het CDA.

Fundamentalisten
doden populaire
Algerijnse zanger

ALGIERS - De Gewapende Islami-
tische Groep (GIA) heeft de moord
op de raï-zanger Chebkroune 'Cheb'
Hasni eind september opgeëist.

Hasni werd de prins genoemd van
de raï - opzwepende Arabische
muziek met westerse invloeden. De
muziek is populair onder een groot
deel van de Algerijnse jeugd. De
fundamentalisten verfoeien de raï
wegens de westerse invloeden.
Een andere populaire Algerijnse
zanger, Lounes Matoub, is gisteren
vrijgelaten. De 38-jarige Berber-zan-
ger werd twaalf dagen geleden ont-
voerd. Onbekend is nog wie de
ontvoerders waren.

BS
Winnaar

Een Lottospeler in Zoetermeer
heeft het afgelopen weekeinde
de zes getrokken getallen juist
voorspeld en daarmee een Lot-
to Jackpot van 3,1 miljoen gul-
den gewonnen.

800 miljoen
Rond de 800 miljoen mensen
zijn ondervoed volgens een
schatting van de directeur van
de Voedsel- en Landbouworga-
nisatie van de Verenigde Na-
ties (FAO), Jacques Diouf.
Bijna een kwart van de onder-
voede mensen zijn kinderen
onder de vijfjaar. Diouf wil be-
gin 1996 een mondiale topcon-
ferentie organiseren om de
voedselschaarste internatio-
naal en op het hoogste niveau
te bespreken.

Opheldering
De CDA-fractie in de Tweede
Kamer wil opheldering van de
PvdA-bewindslieden van On-
derwijs, minister Ritzen en
staatssecretaris Netelenbos,
over het kabinetsstandpunt
over strengere selectie bij het
toelaten van havo- en vwo-
gediplomeerden tot het hoger
onderwijs. Volgens CDA-
woordvoerder Lansink geven
recente uitlatingen van Ritzen
en Netelenbos aan dat hierover
verdeeldheid bestaat tussen
beide bewindslieden.

Veilig
De diefstal van een schilderij
uit het Rembrandthuis in Am-
sterdam, de tweede in korte
tijd, betekent niet dat Neder-
landse musea een makkelijk
doelwitvormen voor inbrekers.
De laatste zes jaar heeft de vei-
ligheid in verband met het toe-
nemende aantal vernielingen
en diefstallen juist steeds meer
de aandacht, zegt directeur M.
Brinkman van de Nederlandse
Museumvereniging. Op dit mo-
ment loopt een preventiepro-
ject dat samen met Justitie is
opgezet.

Leraren
Het plan van minister Ritzen
(Onderwijs) om werkloze lera-
ren uit de voormalige DDR in
Nederland als leraar Duits aan
de slag te helpen, is van de
baan. „Aan de uitvoering zaten
te veel haken en ogen," aldus
een woordvoerder van het mi-
nisterie. Wel komt er een uit-
breiding van het aantal zoge-
noemde taaiassistenten uit
Duitsland.

Kudden
Drenthe dreigt over enkele ja-
ren één van zijn belangrijkste
karakteristieken te verliezen.
Als de plannen van het provin-
ciebestuur doorgaan zal per 1
januari 1997 het traditionele
beeld van de schaapskudden
op de paarse heidevelden voor-
goed verloren gaan. Bezuini-
gingsplannen leiden ertoe dat
de zes schaapskudden die de
provincie nu nog rijk is, niet
langer in aanmerking komen
voor de jaarlijkse provinciale
subsidie. Zonder een provin-
ciale subsidie geeft de rijks-
overheid ook niets. Dat bete-
kent het einde van de kudden.

Maffiosi
De politie heeft gisteren bij
meerdere acties in Zuid-Italië
ruim honderd vermeende maf-
fiosi gearresteerd. De politie
arresteerde 116 leden van twee
clans van de 'Ndrangheta', de
Calabrische variant op de maf-
fia. De rivaliteit tussen de twee
groepen, die twintig jaar gele-
den begon, kostte aan minstens
veertig personen het leven.

Tentoonstelling geopend

" Samen met het Spaanse vorstenpaar hebben konin-
gin Beatrix en prins Claus gisteren in Madrid de expo-
sitie Nederlandse landschapsschilderkunst geopend. Het
museum Thyssen-Bornemisza heeft een tentoonstelling
van 79 schilderijen uit de 'Gouden Eeuw van de Neder-
landse landschapsschilderkunst' ingericht. Jacob van
Ruysdael is met tien doeken vertegenwoordigd. Er zijn
ook landschappen en zeegezichten van onder anderen
Jan van Goyen, Meindert Hobbema, Salomon van Ruys-
dael in de tentoonstelling opgenomen. Foto: anp
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Verwaterd
Over de oorzaak van de opmer-
kelijke neergang van de FDP is
druk gespeculeerd, gefilosofeerd
en geanalyseerd. Sommigen
schreven het vooral op rekening
van Kinkel, die een betrouwbare
indruk maakt, maar de uitstra-
ling mist om de kiezers in drom-
men naar het stemlokaal te lok-
ken. Hy werd in de deelstaat
Noordrijn-Westfalen niet eens op
de belangrijkste verkiezingspos-
ter afgebeeld. De FDP-leider in
deze deelstaat, de oud-minister
van Economische Zaken en er-
kende rivaal van Kinkel, Mölle-
man, zag liever zichzelf en de
ex-coryfeeën Genscher en graaf
Lambsdorff op de schuttingen
en muren.

Voor anderen was deze verkla-
ring te simpel. De grote fout was
dat de FDP zich te snel had uit-
geleverd aan de CDU en daar-

mee haar manoeuvreerruimte
had beperkt. Wie zo graag de
voortzetting van het huidige be-
leid wilde, kon, aldus deze dia-
gnose, beter direct op Kohl
stemmen.
Er waren ook analyses die dieper
leken te graven. De FDP had
haar traditionele rol opgegeven.
De partij is niet langer de be-
waakster van de rechtsstaat en

andere liberale principes - die
functie zou de milieupartij de
Groenen hebben overgenomen
- maar is een belangenvereni-
ging voor de hogere inkomens
geworden. Op die verwaterde
FDP zaten de kiezers niet te
wachten.

Wanneer het beroerd gaat met
een partij is het zaak de gelede-

ren gesloten te houden. Zeker
wanneer er verkiezingen voor de
deur staan, moet je geen voorba-
rige discussies over lijsttrekkers
ontketenen, en niet hardop dro-
men over mogelijke andere coa-
litiepartners. Deze belegen, maar
nog altijd actuele wijsheid is
door de liberalen op grote schaal
genegeerd. Niet alleen door de
huiskamerstrategen en tweede-

rangs-politici, maar ook door
mensen die beter zouden moeten
weten. Zoals Mölleman die on-
langs een discussie over 'perso-
nen (lees Kinkel) en zaken' aan-
kondigde, en zoals de fractielei-
der in de bondsdag, Solms, die
even wegdroomde over de moge-
lijkheid van een coalitie met de
sociaal-democratische SDP en
de Groenen.

Nederlanders moeten meer handel drijven

Terug naar de
Gouden Eeuw

DOOR A.H. LAND

NAARDEN - Afgelopen zomer zijn in de financieel-eco-
nomische vakbladen weer de traditionele hitlijsten gepu-
bliceerd van de grootste industriële ondernemingen in de
wereld, de grootste winstmakers, de landen met de groot-
ste concurrentiekracht, enzovoort. Wat altijd weer opvalt,
is de vooraanstaande positie die Nederlandse ondernemin-
gen jaar na jaar innemen, zeker als de kleine omvang van
ons land in aanmerking wordt genomen.

Sinds de roemruchte Hollandse
historie van de Gouden Eeuw
zijn weliswaar tal van Neder-
landse bedrijven na eenmaal
behaalde successen in de verge-
telheid geraakt, maar vele heb-
ben ook hun traditionele activi-
teiten weten te transformeren
naar de maatstaven van de twin-
tigste eeuw, en zijn er nieuwe
global players ontstaan. Deze
maken zich nu opom in zo goed
mogelyke conditie het nieuwe
millennium te betreden.

Ervaring
Wat in al deze lijstjes niet naar
voren komt, is dat het immense
aanbod van produkten moet
worden verhandeld, vervoerd en
gedistribueerd. Ook op dit ge-
bied kan Nederland terugkijken
op een rijk verleden met de VOC
als vertrekpunt. Maar juist hier
zijn we onze traditionele positie
als één van de belangrijkste han-
delsnaties in de wereld kwijtge-
raakt. Dit is jammer, want han-
del en distributie bieden grote

/ kassa k\
kansen voor Nederlandse bedrij-
ven en daarmee ook voor de
Nederlandse economie.
Nederland is bij uitstek geschikt
als uitvalsbasis om wereldwijd
een belangrijke positie op dit ge-
bied in te nemen. Allereerst is
daar onze historisch gegroeide
handelstraditie. De handelsgeest
deed ondernemingen ontstaan
waarvoor dit land als thuismarkt

veel te klein werd. Buiten de
landsgrenzen werd verdere groei
tot stand gebracht. Daardoor
kregen deze bedrijven een on-
schatbare ervaring met de inter-
nationale handel en distributie.
Die ervaring heeft zich onder-
meer vertaald in de aanwezig-
heid in ons land van een groot
reservoir van goed opgeleide
mensen die, mede dankzij hun
meertaligheid, overal in de we-
reld hun mannetje staan.

Wat voor de latere multinatio-
nals aanvankelijk een minpunt
was, de kleine thuismarkt, is
voor de handels- en distributie-
sector een extra factor. Neder-
land is internationaal gezien in
feite te klein, waardoor wij niet
met politieke ballast hoeven te
opereren. Amerikaanse collega's
kunnen uitgebreid vertellen over
hoe zij de politiek op hun pad
zijn tegengekomen.

Een ander voorbeeld van hoe
een ontwikkeling die zich als
zeer ongunstig liet aanzien, uit-
eindelijk in een winstpunt is
omgebogen, betreft de hoge ar-
beidskosten in Nederland. Deze
hebben tot gevolg gehad dat be-
drijven zich zijn gaan toeleggen
op automatisering van vele func-
ties. Zo beschikken wij nu ook
bij Hagemeyer over zeer hoog-
waardige kennis op het gebied
van automatisering en logistiek.
Een investering die een voortref-
felijk uitgangspunt biedt voor
een groeiende rol in de interna-
tionale handel en distributie.

Hoogspanning
Als er één branche is waar de in-
ternationalisatie in hoog tempo
plaatsvindt, dan is het die van
marketing, verkoop en distribu-
tie. In de geïndustrialiseerde
wereld staan, deze activiteiten
onder permanente hoogspan-
ning. Daarnaast worden nieuwe
gebieden ontsloten waar miljar-
den gebruikers wonen. De lan-
den in het oosten van Europa,
Rusland voorop, maken de eer-
ste aarzelende stappen om een
volwaardige industrie- en han-

delspartner te worden. China en
Midden-Azië zullen ongetwijfeld
volgen.

Van een internationaal handels-
huis als Hagemeyer vergt dit een
voortdurend zoeken naar de bes-
te posities in de wereld om met
marketing en verkoop van tallo-
ze produkten een succesvolle
activiteit op te bouwen. Hage-
meyer verzorgt de marketing,
verkoop en distributie van vele
duizenden produkten die afkom-
stig zijn van honderden fabri-
kanten.

De geschiedenis van de VOC
heeft laten zien hoe Nederland
een kernactiviteit is kwijtge-
raakt. De basis die is gelegd voor

onze handels- en distributiefunc-
ties vergtpermanente investerin-
gen in menskracht en infrastruc-
tuur. Overal zijn concurrenten in
de weer om de handel naar zich
toe te trekken. Daarop is voor
ons Nederlanders maar één ant-
woord mogelijk: niet zeuren,
maar de mouwen opstropen, de
schouders eronder en aan de
slag.

Andrew Land is voorzitter van
de Raad van Bestuur van het
Naardense handelshuis Hage-
meyer. Daarnaast is hij commis-
saris bij Nedlloyd en lid van de
Raad van Advies van zowel de
ABNAmroBank als van het zui-
velconcern Friesland Frico Do-
mo.

opinie

Zeven nederlagen FDP op rij bij verkiezingen

Duitse liberalen leven
tussen hoop en vrees
DOOR PETER VAN NUIJSENBURG

BONN - De leider van de
Duitse liberale partij, de
FDP, is een gekweld man.
Sinds Klaus Kinkel (57)
twee jaar geleden Duits-
lands favoriete elder states-
man Hans Dietrich Gen-
scher opvolgde als partijlei-
der en minister van Buiten-
landse Zaken, heeft hij
eigenlijk alleen maar neder-
lagen geïncasseerd.

De FDP verloor sinds september
verleden jaarzeven verkiezingen
op ry, is in het kabinet met ver-
ontrustende regelmaat door coa-
litiepartner CDU kopje onder
geduwd en moest na deze deba-
cles zelfs vrezen voor haar voort-
bestaan als machtsfactor.
Menig waarnemer hield er de af-
gelopen weken rekening mee dat
de FDP op 16 oktober, de dag
van de bondsdagverkiezingen,
de kiesdrempel van vijf procent
niet zou halen. In de opiniepei-
lingen scoorden de liberalen wel-
iswaar nog zes procent, maar er
was sprake van een neerwaartse
trend.
Dat zou verregaande consequen-
ties hebben voor de politieke si-
tuatie in het land. Want het ver-
dwijnen van de FDP zou niet
alleen een drama voor het libera-
lisme in Duitsland zijn; het zou
ook het einde betekenen van een
12-jarig verbond met de CDU
van bondskanselier Helmut
Kohl. En dat zou, zonder over-
drijving, het einde van een tijd-
perk zyn.

" FDP-leiderKlaus Kinkel heeft volgens velen te weinig uitstraling om drommen kiezers
voor zich te winnen. Foto: REUTER

Niet kieskeurig
Sinds een week of twee lijken de
liberalen te begrijpen dat schip-
breuk alleen voorkomen kan
worden, wanneer er een eensge-
zindekoers wordt gevaren. Daar-
voor moest Genscher zijn partij-
genoten wel eerst met de neus
op de feiten drukken. Het moest
afgelopen zijn met het 'gefanta-
seer en gefabuleer over absolute
meerderheden, grote coalities en
coalitiesmet de SPD en de Groe-
nen. Op die manier verdwijnen
de successen van de huidige coa-
litie en de contouren van de re-
geringspartijen in een nevel van
gezeur.
Genscher had deze weken de
laatste hand aan zijn memoires
willen leggen, maar loopt nu, net
als collega-lijstduwer graaf
Lambsdorff, stad en land af om
de kiezers ervan te overtuigen
dat deFDP niet gemist kan wor-
den. De boodschap is simpel:
zonder Kinkel geenKohl. Dat is
geen blijk van vertrouwen in het
eigen programma, maar wie voor
lyfsbehoud vecht, kan niet kies-
keurig zyn.

De liberalen worden in hun
stryd om het bestaan geholpen
door het Duitse kiesstelsel. De
kiezer heeft twee stemmen: een
stem wordt uitgebracht op een
kandidaat in zijn district; de
tweede op de partij van zijn
voorkeur. De kiezer dievoortzet-
ting van de huidige coalitie wil,
kan met zijn eerste stem de
CDU-kandidaat in zijn kieskring
kiezen en met zijn tweede stem
de FDP over de kiesdrempel hel-
pen. Dat is vaker gebeurd. De
FDP heeft zelf een vaste aan-
hang, die niet groter is dan 3,5
tot 4 procent, en is om te overle-
ven eigenlyk altijd afhankelijk
van de tweede stem.

Ook nu werft de partij voor deze
stem en volgens de laatste peilin-
gen, die haar tussen de vijf en
zeven procent toemeten, met een
grotekans op succes. De FDP zit
volgende week zo goed als zeker
weer in de bondsdag. De grote
vraag is nu alleen of de liberalen
genoeg stemmen halen om de
coalitie met de CDU te kunnen
voortzetten.

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 de beurt aan
A.H. Land, topman bij het handelshuis
Hagemeyer.

" A.H. Land

Verloedering
Zo maar twee artikelen in het
waakzame Limburgs Dagblad
van 5 oktober 1994: a). In ver-
band met de komende verkiezin-
gen van de Provinciale Staten
(maart 1995)vragen de 12 provin-
ciale milieufederaties de provin-
ciebesturen een krachtiger na-
tuur- en milieubeleid te voeren
en b). Redacteur Peter Stiekema
geeft een somber beeld van 'de
verloedering van Limburg. Wat
dit laatste betreft moet ik inder-
daad zeggen, dat sinds ik 35 jaar
geleden terugkwam in Limburg,
ik heb geconstateerd dat deze
provincie qua natuur en land-
schap heel wat veren heeft moe-
ten laten. Een korte weergave
van de door Stiekema opgesom-
de, niet goed te praten daden,
aangevuld door ondergetekende;
zij zijn veelal een aanslag op een
uniek stukje van Gods natuur,
ook al hanteert men vaak het
motief van de economie en
werkgelegenheid:
De cementwinning van de ENCI
in de St.-Pietersberg; soortgelij-
ke natuurvernieling in Groeve 't
Rooth op Plateau van Margra-
ten; idem bij winning zilverzand
in o.a. Sigranogroeve Zuid-Lim-
burg; tal van nieuwe, weinig fan-
tasievolle, grindmeren ('bad-
kuipmodel') in Midden-Lim-
burg; diepe, voor het milieu
onaantrekkelijke, putten in land-
schap Noord-Limburg, restanten
mijnsteenbergen en grote vuil-
nisstortplaatsen. Voor de naaste
toekomst wordt deze toch al 'mi-
lieugevoelige' grensprovincie
opgezadeld met de aanleg van
een nieuwe Oost-westbaan op
Maastricht Airport; een toene-
mende verdroging tengevolge
van de Duitse bruinkoolwinning
in dagbouw met té weinig verzet
van Limburg!; een gigantische
afvaloven (AVI-ZON) in Maas-
bracht naast de Clauscentrale,
mèt (opnieuw) grote verandering
in infrastructuur, alsmede met
vuil-slibdeponieën in Midden-
limburgse grind- en zandgaten
en aanleg van te veel lelijke vi-
strappen in onze fraaie meande-
rende riviertjes als Roer, Geul en
Voer.
Een trieste lijst, die zorgen baart.
Zelfs het dreigen met grote scha-
declaims ten aanzien van de te
verwachten Oost-westbaan en de
AVI-ZON maakte geen indruk
meer.
Hoewel een aantal gemeenten en
waterschappen tot een en ander
ook wel een steentje bijdroeg,
moet de hoofdoorzaak van een
en ander toch wel gezocht wor-
den bij het Provinciebestuur
(Gedeputeerde en Provinciale
Staten) van Limburg, mede gelet
op zijn 'knooppuntfunctie' in het
bestuur. En dan doel ik hier
vooral op de verontachtzaming
van de 'zorgplicht' voor het leef-
milieu (artikel 21 van de Grond-
wet) en de wijze van toepassing
van de wetgeving op het gebied
van de ruimtelijke ordening en
van de milieuwetgeving(o.a. ver-
gunningenbeleid). Vaak leek er
sprake van 'incidentenpolitiek.
Het lijkt onaannemelijk dat de
huidige Provinciale Staten met
het oog op de komende verkie-
zingen (maart 1995) met een ver-
klaring ten tonele zullen ver-
schijnen, dat ze het zo goed
hebben gedaan! Veel méér zou
overigens de burger in deze pro-
vincie, die het primair aangaat,
in de besluitvorming betrokken
moeten worden via referenda!
Zó kan het zeker niet langer.

ECHT dr. Willem Heemskerk,
waterjurist

lezers schrijven

verkort: 'Gij zult niet doden'- '- niet door evolutie, maar dC
egoïsme en materialisme - **stane noodzaak tot solidariteit'
naastenliefde bestaat al zolang
mensen zijn die hun eigenheid
honderd maal als eerste belaf >zien en daarna niets meer.
lukkig zijn er vele duizenden
als moeder Theresa in Singapo^
goed willen doen aan andere!
Tot slot nog dit: de RK Kerk af
instituut heeft door de eeu«*j
heen veel fouten gemaakt. V\
Kerk erkent dit. Echter ondan*
deze feiten bestaat de Kerk 'geloofsgemeenschap'
steeds. Dit komt niet omd 3

zoals Hermans stelt, één man'
Rome dingen zegt of doet, m3^omdat de stichter van het chj»
tendom haar altijd zal behoed*
voor de ondergang. Het go&
overwint altijd.
BEEK J.B-*

postbus :noo v;

Verloedering 2
In het Limburgs Dagblad van 5
oktober het artikel 'De verloede-
ring van Limburg' gelezen . Als
natuurliefhebber hopen wij van
harte dat onze Sittardse gemeen-
tebestuurders dit artikel eens
kritisch zouden lezen. Wij zijn
sceptisch over de ontwikkelin-
gen in het laatste mooie land-
schappelijk stukje, deKolleberg,
van Sittard, dat de aasgieren van
niets ontziende projectontwikke-
laars op het oog hebben.
Wandel maar eens vanaf het St.-
Rosakapelletje richting Water-
sleyde, dan linksaf richting
Lahrhof en dan terug richting
kerkhof; werkelijk een uniek
landschappelijk stukje Sittard,
waar de geest tot rust komt en de
ogen kunnen dwalen over de
nog voorhanden einders en da-
len. Er zijn al veel te veel aansla-
gen gepleegd op unieke natuur-
gebieden.
SITTARD P. Schusser

Abortus/geloof
Mijn (ingekorte) briefvan 24 sep-
tember eindigde met 'Lees er
eens iets over, beste Ben (de mis-
sie). Niet alleen over de blunders
die in naam van de kerk zijn ge-
maakt.' De inzending van B.
Hermans behoeft mijnerzijds
enig commentaar. Ik heb niet ge-
zegd dat ongelovigen niet weten
dat de natuur grenzen legt, men
wil echter zelf bepalen waar de
grens in zaken als abortus en
euthanasie ligt. Gelovigen ontle-
nen hun 'objectiviteit' niet pri-
mair aan de paus maar in hun
geloof in Gods wet. In dit licht
gezien is het feit dat 'Nazi Duits-
land' de holocaust pleegde niet
bepalend. Het Stalinregime ver-
moordde alle tegenstanders. In
Joegoslavië, Rwanda en Haïti
wordt gemoord omwille van de
macht. Toch luidt Gods wet on-

Kip
Vlak na het laatste onderzo»
van de Consumentenbond ov
de bacteriologische besmetti 11

van kipfilets heeft PETA w
meer informatie aan het licht s.
bracht over de gezondheids^
cos van het eten van kip en e'
ren. Consumenten hebben &
recht om op de hoogte te zijnv'JJ
het feit, dat bijna de helft van*
le geslachtekippen in Nederig
geïnfecteerd is' -met salmon^j
en campylobacter. Elk jaar w
er alleen in Nederland minstejj
100.000 voedselvergiftigingen«
ongeveer 10 doden door sal""j
nella. Tevens is het van belang j

weten dat alleen al één ei t«H
maal zoveel van het bloedvat^stoppende cholesterol bevat *j|
een vette hamburger. De erw
goede manier om jezelfen je'(
milie te beschermen tegen &..
voedselvergiftiging of erger "eieren en kip niet meer te etc.(Gezonde kiploze recepten jjU
gratis aan te vragen bij PË^
Falckstraat 15-11, 1017 W/ï
sterdam. Bescherm jezelf, je L
milie en de miljoenen kippen d
op gewelddadige wijze gefokt
geslacht worden, door met *
TA te zeggen 'Eet geen kip!'
AMSTERDAM Ingri^

Newk«rs
Stichting PETA Nederla""

Schilderes
Ik heb altijd betreurd niet in M
buurt van Parijs geleefd te hfj
ben tussen 1850 en 1900. V*M
had ik namelijk een aantal éf.Mkunstschilders in levende Wjl
aan het werk kunnen zien, zC\<JVan Gogh, Gauguin, Cezan^lRenoir, Degas, Manet en Mor>JL'Histoire se repéte, ook V.^Jmij kwam er nu een herkans" '

In de beide reportages van d^r-derdag 29 september en ni»3 |
dag 3 oktober werd gesu^j.'
reerd dat de Braziliaanse sC^\deres Valdelice Salum in st» I
was in enkele minuten teken I
gen en schilderyente maken f j
toegeschreven zouden kun°^Jworden aan bovengenoen1 I
meesters. Of mevrouw Salun^Jdan niet in contact staat me ._t[
'oude meesters' kan ik geen yJ
spraak doen, op dat gebied
ik niet deskundig. Waar ik * t
verstand van heb zijn de weljt,f|
van de oude meesters, die
vrouw Salum zegt weer te geYjA
'Verbluffend authentiek', 'kfeAteiten van een meestervervals .1
dat zijn enkele citaten uit Jverslag van maandag 3 oktoD^( j
Deze weergave is niet correct- J
door mevrouw Salum geso.^;
derde werken vertonen, rn U,J
inziens, vaak slechts margl^
overeenkomsten met de w?r^ervan de meesters door wie zij PA
soonlijk zou worden êeS.tUoor(Modigliani herken je bÜ^Ljfrfl
beeld aan de amandelvorrn j.]
portretten, een danseres n .$i
by Degas, golvende cypreSpj
kun jevinden bij Van Gogh)- ?
overeenkomsten met de rn

t jleters1e-
ters blijven oppervlakkig, de c
ma's zijn hetzelfde en de WJj
van schilderen varieert, wat ,(
niet anders kan omdat de o f
meesters in de meeste ëeY?
toch van penselen & infomaakten by het werken op d
Mijns inziens is de lovende
tick in beide artikelen 'n

freK'
krant niet terecht met be verking tot de gesuggereerde
bluffende authenticiteit van
werken. Ik heb zaterdag &£#Van Gogh zien ontstaan, °° jc j<
noir, Monet, Degas en an-0^meesters uit de Pej<W
1850-1900 hadden die «^gf
kennelijk 'vrijaf. Een Van v
voor ’ 300,- zoals de kop sr°Z^
reert, blijft ook in de toeko^ jeen utopie. Liefhebbers raa' vj
aan voor aanzienlijk minder B
een goede reproduktie te oei
Ook dan blijft er nog ge"
geld over als gift voor een &
doel. „, _,v«'
TREEBEEK Ton I>ae .j

Dinsdag 11 oktober 19944
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Aandringen
PvdA-woordvoerder Van Gelder
zegt niet blij te zijn met de aanslag
op het technologiebeleid. Toch gaat
de grootste regeringspartij akkoord.
Wel wil de PvdA toekomstige belas-
tingmeevallers gebruiken om een
deel van de bezuinigingen te
schrappen. De VVD zal eind okto-
ber als de maatregelen door de
Tweede Kamer besproken worden,
aandringen op wijzigingen om het
technologiebeleid te ontzien. Dat
betekent dat elders meer bezuinigd
moet worden, aldus VVD-woord-
voerder Remkes.
De korting op de energiesubsidies
krygt wel de goedkeuring van VVD
en PvdA. Het stopzetten van de
subsidies voor energiebesparing en
de opwekking en toepassing van
duurzame energie (wind, zon, wa-
ter), valt niet goed bij D66. Datzelf-
de geldt voor de vermindering van
technologiesubsidies.

Vraagtekens
Ï!"SmRDAM -°P zich "et on-
■fiÜ^hrë maar wel mysterieus. Zo
ell l Mot Vein handelaren gisteren
..iNter-H mge koersherstel op de
~Fvu uamse effectenbeurs. Aan-
rv miandt optimisme op de bui-
li-IVrie beurzen en een geani-
i etv. obllgatiemarkt sloot de
rf 08errTm EOE-index 6 punten

" lB PJ98.88. De handel was le-
i'^ vvL r Sing voor f 2,6 miyard
1■!V n an f 950 miljoen in aan-
jkH^ar

,f vraag waar die animo
ilC^ el i

am> leidde tot verschil-
. e P caties- Sommige beurs-
rt 11 FS spraken van spijtoptan-a"}gstig geworden door de
r h Uctuaties vorige week,

l*» \ve"Un sla8 wilden slaan. Ande-
r< if^beu n met nun vinger naar de„ cri /*rs- De aandelenkoersen
lx- On Fde volle breedte in her-

" SketfVallende stijgers waren de
,rvers ' v°edingsproducenten, uit-
A^Ü _ ~ met uitzondering van
S ' A6n er,emiewaarden. Zo was■56,40 ro f l'4o in herstel op
0 ) V?0T Pikte ING f 1,2° mee op. '^trip de voedingsmiddelenin-
Ns vWas CSM hoogvlieger. Dit. ,%rs^,gde f 1.20 toe op f 65,20.

" > b'J (1
Wer was de grootste sty-

" i4t> f? «« uitgevers met een winst

" ■ grati 0p f 122-80-Duidelijk uit
,„V S^ was VNU. De perikelen
iplicht en 5' die het binnenkort,Hkei' Zonder de grote publieks-,Srs f boeten stellen, deden de
i J74 '^cc dubbeltjes dalen op
1* Uvn als bekend participeert
'1K^ciöi or 33 procent in beide com--IJe zenders.
tf*o nT uatlonals deden het goed.■HM "°bel steeg f 2,70 op f 198,90,
tr'üps ♦

n dubbeltjes op f 45,60,
3W»., htiS cent °P f 53,20 en>klük 2,7° °P f 194'60-°ok K°-> de

,he was vast" De stiJging
u!>ctie ollepnjzen, een logische

£P de spanningen in het
& tot V , ,? sten> stuwde Olie f 3,40

/V
Ul f 190,90.

Hoofdfondsen v.k. sk
ABN AmroHold. 55,00 56,40
Aegon 101,80 102,80
Ahold 47,90 48,30
Akzo Nobel 196,10 198,90
BolsWes.c. 33,20 33,60
CSM eert. 63,60 653
DordtschePetr. 196,50 199,00
DSM 137,10 139,70
Elsevier 17,30 17,60
Fokker eert. 14,60 15,00
FortisAmevcert. 66,90 67,00
Gist-Broc.cert. 42,30 42,80
Heineken 231,60 234,60
Hoogovens nrc 74,10 75,30
HunterDouglas 74,00 76,70
INGc. 73.50 74,70
KLM 44,70 45,60
Kon. KNP BT 48,40 49,50
Kon. Olie 187,50 190,90
KPN 52,00 52,20
Nedlloyd 55,80 56,70
Océ-v.d.Gr. 73,50 74,40
Pakhoed eert. 44,60 45,00
Philips 52,40 53,20
Polygram 72,50 73,00
Stork 41,50 42,30
Unilevercert. 192,90 194,60
Van Ommerennrc 45,20 47,20
Ver.BezitVNU 174,20 174,00
Wolters-Kluwer 120,20 122,80

Avondkoersen Amsterdam
ING 74,70 (74,70)
Kon. Olie 190,30-190,00(190,90)
Philips 53,60-53,20 (53,20)
Polygram 73,00(73,00)
Unilever 195,50-194,60 (194,60).

Binnenl. aandelen
Aalbertslnd 79,50 80,50
ABN Amro pref. 54,20 55,90
ABN AmroHld.prf.c. 6,25 6,26
ACF-Holding - 36,40
Ahrend Groepc. 163,30 161,50
Alanheri 37,40 37,30
Ant. Verff. 410,00 410,00
ARTU Biologicals 3,60 3,60
AsdOptionsTr. 22,20 22,30
Asd.Rubber 2,65 2,65
Atag Hold. eert. 124,80 124,00
AthlonGroep 69,70 70,00
Athlon Groep nrc 67,50 67,50
AuUnd.R'dam 124,50 124,50
Ballast Nedam c. 75,50 76,20
BAM Groep 106,50 106,70
Batenburg 140,00 143,00
Beers 188,00 190,50
Begemann Groep 36,00f 35,70
Belindo 278,00 278,00
BesouwHold. 31,70 31,70
Blydenst.-Wül. 26,50 26,50
BoerDeWinkelb 67,70 66,90
BorsumyWehry 26,70 27,20
Boskalis eert. 37,60 383
Braat Beheer 24.40 24,40

Breevast 9,40 f 9,30
Burgman-Heybroek 1452,00 1461,00
Calve-Delftcert 1374,00 1374,00
Calvé-Delft pref 880,00 880,00
CapVolmac 22,90 23,50f
CeteeoHold. 43,20 44,40
Cindu Intern. 101,50 102,00
Claimindo 278,50 279,00
ContentBeheer 27,90 27,90
CreditLBN 39,50 40,60
Crownv.G.cert. 130,30 130,30
CSM 63,60 65,20
DeDneElectr. 14,50 14,50
Delft lnstrum. 24-20 24,10
DICO Intern. 68,60 68,60
Dorp-Groep 33.00 33,00
Draka Holding 39,30 40,00
Econosto 22,30 22,00
EHCOKLM Kleding 35,20 35,20
EMBA 201.00 201,00a
EriksHolding 117,00 117,00
Flexovitlnt. 84.30 84,20
Frans Maas eert. 55,00 55,20
FreeRecord Shop 28,80 28,80
Fugrocert. 32,80 33,00e
Gamma Holding 92,00 92,50
Gamma pref. 6,00 6,00
Garzarellis 10,00
GeldersePap. 75,00 78,00
Getronics 52,00 54,90
Geveke 31,00 31,40
Giessen-deN. 56,60 57,40
Gouda Vuurvast 70,00 70,00
Goudsmit 30,50 30,50
Groenendyk 29,70 29,70
Grolschcert. 50,50 52,00
Grontmij 61.80 62,00
CTI-Holding 160,00 159,00
Hagemeyer 134,50 134,00
HALTrust B 15,60 e 15,60
HALTrust Unit 15,60 15,60
HBG 274,20 275,00
Heymans 58,90 58,70
Heineken Hold. A 210,00 213,00f
Heivoet Holding 28,50 28,50
Hes Beheer c. 18,50 19,00
Hoek'sMach. 78,30 78,50
Holl.Colours 81,50 81,70
Hol). Ind. Mij 68,70 68,70
Holl.SeaS. 0,40 0,41
HoopEff.bank 7,80 7,70
HunterD.pref. 1,80 1,80
lHCCaland 38,70 39,00
ING 7,15 7,20b
lnter/View Eur. 6,50 6,50
Internat.Muell. 91,90 92,10
Kuhne+Heitz 36,80 36,70
Kas-Associatie 61,80 61,50
KBB 101,00 101,50
Kempen & Co 13,80 13,80
Kiene Holding 137,80 137,80
Kon.Sphinx 54,50 55,10
Kon.KNPßTc.pref. 7,63 7,60
Kondor Wessels 45,00 44,50
Koppelpoort 416,00 416,00
Krasnapolsky 147,30 147,30
Landré&Gl. 48,50 48,50
LClComput.Gr. 3,60 3,65
MEnimOß-cert. 85,50 86,00

Macintosh 44,10 44,30
ManagementShare 1,50 1,50
Maxwell Petr. 191,00 196,00
Moeara Enim 1630,00 1640,00
Moolen Holding 46,00 47,00
Mulder Boskoop 34,80 34,80
Multihouse 2,50f 2,50 f
Naeff 450,00 450,00
NAGRON 88,00 89,00
Nat. Inv.Bank 127,00 127,00
NBM-Amstelland 17,30 17,40
Ned.Part.My 50.20 50,20
Ned.Springst. 6500,00 6550,00
NEDAP 58,70 58,70
Nedcon Groep 32,30 33,90
NedschroefHold. 73,20 73,20
Neways Electr. 11,10 11,10
Nijv.-TenCate 82,50 81.80
NKF Holding 221,00 220,00
Norit 19,70 19,30
NutriciaVßcert 85,801' 86,10
OPGcert. 42,60 42,70
Orco Bank eert. 62,30 62,30
Ordina Beheer 20,80 20,80
OTRA 280,00 280,00
P&CGroep 97,00 a 97,00 a
Philips Electr.d'9s 0.10
PieMedical 8,50 8,50
PirelliTyre 12.80 12,70
Polynorm 185,50 185,50
Porc. Fles 25,00 24,00
Randstad 84,50 85,70
Reesink 116,00 117,00
RoodTesthouse 3,40 3,40
Rothmans Int. 3,90 3,86
Roto Smeets Boer 38,00 40,70
Samas Groep 51,70 52,00
Sarakreek 5,10 5,10
Schuitema 1850,00 1850,00
Schuttersveld 42,30 42,10
Simac Techniek 16,80 17,80
ShgroBeheer 87.90 87,60
Smit Intern. 41,10 41,00
St.Bankiersc. 17,60 17,60
Stad Rotterdam c. 36,00 36,30
TelegraafDe 188,00 188.50
Textielgr.Twente 76,00 a 76,00 a
Tuhp Computers 16,70 17,00
Tw.Kabel Holding 188,00 d 190,00
Übbink 59,90 59,50
Union 27,40 27,40
Vereenigde Glas 559.00 558,50
Vilenzo 43,10 42,90
VolkerStevm 86,50 86,50
Vredestein 13,50 13,90
Wegener 116,50 117,80
Welna 48,50 49,00
West Inv.F.wb 65,00 63,00 a
WestlnvestF. 10,50 10,70
Weweler 32,60 32,10
Wolff, Handelmn 58,80 58,60
WoltersKluwer 490,00 a 482,00
Wyers 23,00 24,00

Beleggingsinstellingen
Adam EOE Ind. F. 424,00 432,00
ABF 113,00 113,00
ABNAmroA.inF 81,90 82,20

ABNAmroAand.F. 94,00 95,00
ABNAmroAmer.F. 71,40 72,20
ABN Amro Eur.F. 81,90 83,40
ABNAmroFarEF. 75,90 76,70
ABNAmro L.Gr.F. 182.60 182,60
ABNAmroNeth.F 112,70 114,30
ABNAmroObl.Grf. 197,90 198,00
ABN Amrorentdiv 160,40 160,40
Aegon Aandelenf. 45,10 45,10
Aegon Spaarplus 5,00 5,00
AldoUarßFS 30,70 30,70
Alg.Fondsenbez. 245,70 248,00
AllianceFund 9,70
Alrenta 228,80 229.00
Amvabel 92,50 92,50
AsianCap.F.s 62,60 62,40
Asian Select. F. 104,00 104,00
AsianTigersF. 109,90 109,80
ASN Aandelenf 51,20 51,40
AustnaGlobal 1220,00 1220,00
AustroHungF. 7,50 7,30
AXAAand.lnt. 75,40 75,60
'AXAE&LBelegg.l 89,70 90,10
AXAEiLßelegg.2 91,30 91,60
AXAE&LBelegg.3 117.50 117,50
AXAE&L Belegg.4 85,20 85,50
AXAE&LKap.Rente 117,60 117,70
AXAObl.Ned. 75,30 75,40
BemcoRentSel. 62,00 62,20
Bever Holding 4,50 4,50
Biogrond Belegg. 10.50 10.50
CL Aandelenfonds 94,60 94,50
CLUq.Groeifonds 102,20 102,20
CL Obl.Dividendf. 103,10 103,10
CLObl.Waardef. 121,50 122,00
Comm.ArgeusF. 86,30 86,40
Comm.Benacus F. 88,90 89,00
Comm.CeaF. 90,70 90,70
CuMPreferentF. 106,90 106,90f
DeltaLl.Dollarf 53,30 53,30
DeltaLloyd ECU 54,10 54,30
DeltaLloyd Inv. 37,50 37,70
Delta Lloyd Mix 71,40 71,60
Delta LloydRent 59,60 59,80
DonauFonds 30,80 31,00
DPAmericaGr.F. 35,00 35,30
EGFlnvestm. 161,50 161,50
EMFRentefonds 82,40 82,40
EMS Growth Fund 102,30 102,00
EMS lncomeFund 91,00 90,70
EMS Oiïsh.Fund 100.20 99,80
Eng-Hoïl.Bel.Tl 10,60
Eng-Holl.Bel.Tr. 20,00
Envir.GrowthF. 35,50 35.50
Esmeraldapart. 36,80 37,00
Eur.Ass. Trust 8,40 8.30
EuroGrowth Fund 60,00 60,00
Euro Spain Fund 8,50 8,50
FarEastSel.F 82,10 82,10
GAFAm.Liq.Fecu 1,53
GAFAm.Obl.Ftcu 1,81
GAFBfr.Liq.F.bfr 1051,00
GAFDMLiq.F.ecu 1,59
GAFDMObI.F.ecu 1,56
GAF Eng.Aandf. ecu 2,04
GAF Eng.Liqf.ecu 1,23
GAF Eng.Oblf.ecu 1,29
GAFEur.Aandf.ecu 2,22
GAFEur.OWl'.ecu 2,17

GAFGl.Managf.eeu 2,52
GAFJap.Aandf.ecu 1,16
GAFJap.Uqf.ecu 1,61
GAFJap.Oblf.eeu 1,73
.GAFN-Am.Aandf.ecu 2,27
GAF 3,31
VOost.Aandf.ecu
German CityEst. 32,50 33,00
Gim Global 56,40 56,30
Groeigarant 1,33 1,34
Holl. Eur. Fund 57,50 57,50
Holl. Obl.Fonds 129,00
Holl. Pac. Fund 137,20 138,20
Holl.Sel.Fonds 95,50 95,50
Holland Fund 86,20 87,00
Hooge HuysHypf. 128,00 128.00
INBBnkVerre Oost. 47,00 46,70
INGBnkDutchF. 59,50 59,80
INGBnkGeldm.F. 61,01 61,02
INGBnkGIob.F. 51,70 51,80
INGBnkObhg.F. 32,40 32,40
ING BnkRentegr.F 127,70 127,70
INGBnkSpaard.F. 103,48 103,50
Interbonds 488,00 488,00
Intereffektsoo 27,80 27,90
lntereffektwt 29,50 30,10
Intereffekt Yen Value 80,70 80,70
Investa part. 82,00 82,00
ISHimal.Funds 17,60 17,40
Jade Fonds 220,00 220,00
Jap.lnd.AlphaF. 7550,00
Jap.Sect.Rat.Yen 5420,00
Japan Fund 18,50 18,50
Korea Pac.Tr. $ 13,00
LatinAm.Eq.F. 103,70 103,50
LeveragedCap 58,70 59,10
Liquirent 54,45 54,50
Mal Capita! F $ 16,10 16,10
MeesObl.Div.F. 113,00 113,80
Mexico lncomeF. 20,00
Mondibel 76,40 76,50
Nat.Res.Fund 79,40 79,60
New Asia Fund 10,50 10,70
NomuraWarr.F. 0,23 0,25
OAMFRentefonds 11,25 11.30
Obam, Belegg. 312,00 314,10
OhraAand.F. 62,30 62,60
Ohra Liq.Grf. 53,90 53,90
OhraObl.Df. 54,10 54,10
OhraObl.Grf 54.80 54,90
OhraOnr.CF. 59,40 59,30
Ohra TotaalF. 57,30 57,40
OrangeFund 27,60 28.00
Pac.Dimensions 30,70 30,70
Pac.Prop.Sec.F. 44,50 44,50e
Pierson Rente 127,30 127,30
Pitcher 45,70 45,50
Postb.Aandelenf. 56,70 56,70
Posthßeleggf. 56,80 56,80
Postb.Obl.f. 48,60 48,60
Postb.Verm.grf. 59,50 59,50
Rentalent Bel 167,30 167,40
Rentotaal NV 38,00 38,10
RG Aand.Mixfund 59,40 59,60
RGAmencaF. 137,10 137.90
RG Divirent F. 53,50 53,50
RGEuropeF. 123,80 124,00
RGFlorenteF. 128,90 128,80
RG HollandsBait 95.30 95.60

RG Nettorente F. 105,10 105,00
RG Obl Mixfund 60,70 60,90
RG Pacific F. 141,50 141,60
RG Rente Mixfund 63,30 63,40
Robeco 112,60 113.50
Rodamco 51,00 50,90
RodamcoßetNed. 99,50 99,00
Rodin Prop.s 69,00
Rolinco 115.30 115,60
Rolincocum.p 89,70 89,70
Rorentu 81,90 82,50
Schrod.lnt.Pr.F 28.70 28,70
Sci/Techs 15,70 16,70
SuezGr.Fund 50,70 50,70
Suez Uq.Grf. 200,30 200.30
Technology Fund 16,30 16,30
TokyoPacHold. 250,90 250,10
Tolsteeg,Belegging 346,00
TransEur Fund 86,70 88,10
TranspacF. 362,00 360,00
Uni-Invest 19,20 18.90
Unieolnv.Fund 68,50 69,00
UnifondsDM 35,50
Vaste Waard.Ned 54,50 54,50
VastNed 103,20 103,30
VHSOnr.Mij 4,70 4,70
VIBNV 45,70 45,60
VSBAand.F. 97.80 97,10
VSB Mix Fund 59,90 60,90
VSBObl.Groeif. 107,20 107,20
VSBRente Fonds 99,10 99,20
WBO Intern. 69,30 69,00
WereldhaveNV 94.30 93,00
WorldProp.F. 70,70 70,70
ZOMFIondaFS 32,50 32,50
Zonnespectrum 8,95 8,95
Parallelmarkt
lPNA3nrc 341,00 a
Melle,vannrc 109,80 107,00
Pan Pac Winkel 3.90 3.90

Wall Strest
07/10 10/10

alüedsignal 33'/. 33*4
amer.brands 35% 35%
amer.tel.tel 52 52%
amoco corp 58% 58%
asarco me. 32% 32'/.
bethl. steel 19% 20%
boeingco 44 43%
can.pacific 16% 16%
chevron 42% 42
chiquita 14% 13'/.
chrysler 44% 45%
citicorp 42 Va 42%
cons.edison 25 25'/.
digitequipm. 26V. 27%
dupontnemours 57% 57%
eastman kodak 51% 51V«
exxon corp 58% 58%
ford motor 27'/. 28%
gen. electric 46% 46%
gen. motors 43% 45%
goodyear 33 34' n
hewlettpack 88'<4 NV.
mt. bus.mach. 71% 71%
int teLtel 81% 82'/.
kim arrünes 25/» 26/2

medonnell 118% 118%
merckco. 36% 36
mobiloü 79% 79%
omega financ. 25% 26
Philips 30% 31 Vs
royaldutch 108% 110%
searsroebuck 46% 47'/e
sfe-south.pac. 14% 14%
texacouic. 61% 61%
travelers 31/2 32'»
united techn. 62% 62Vs
westinghouse 12% 12%
whitmancorp 16% 16%
woolworth 17 17

Advieskoersen
amerik.dollar 1,670 1,790
austr.dollar 1,22 1.34
belg.frank(loo) 5,28 5.58
canad.dollar 1.220 1,340
deensekroon (100) 27,10 29,60
duitsemark (100) 109.35 113.35
engelse pond 2,61 2,86
finse mark(100) 34,90 37,40
franse frank (100) 31.20 33,95
grieksedr. 1100) 0.63 0,80
hongkongdlr.(lOO) 19,50 23,50
lerse pond 2,55 2,80
itatlire(10.000) 10.00 11,70
jap.yen(10.000) 168,50 174,50
noorsekroon (100) 24,20 26,70
oost.schiU.(lOO) 15,63 16,13
port.escudoUOO) 0,98 1,16
spaanse pes.(100) 1,25 1,41
turkse lira(100) 0,0035 0.0065
zuid.afr.rand 0,40 0,55
Zweedsekr.l 100) 21,90 24,40
zwits.fr. (100) 132.50 137,00

Wisselmarkt
amenk.dollar 1,73325-1,73575
anüil.gulden 0.9625-0,9925
austr.dollar 1,2745-1,2845
belg.frank(lOO) 5,4395-5.4445
canad.dollar 1.28725-1,28975
deensekroon (100) 28,585-28,635
duitsemark(100) 111,9350-111,9850
engelse pond 2.7470-2,7520
franse frank (100) 32,745-32,795
grieksedr. (100) 0,6840-0,7840
hongk.dollarOOO) 22,3450-22,5950
lersepond 2,7100-2.7200
ital.lirel10.000) 10.985-11,035
jap.yen(lO.OOO) 172,200-172,300
nwzeel.doUar 1,0440-1,0540
noorsekroon (100) 25,715-25,765
oostenr.sch.(loo) 15,9020-15.9120
port. escudos (100) 1,0760-1,1160
spaanse pes.(100) 1,3470-1,3570
zweedsekr. (100) 23,425-23,475 'zwits.frank(lOO) 135,185-135,235
e.e.u. 2,1375-2,1425

Indexen
cbs koersindex 265,00 268,80
EOE-index 392,87 398,88
DowJones 382U2 +23,89

Optiebeurs
serie omzet v.k. t.k.

KPN cjan 52,50 1507 2,00 2,00
KPN cjan 55.00 226 1,00 1,00
abnamro c okt 55,00 251 1,10 1,80
abn amro c jan 57,50 1058 2.00 2,50
abnamro c jan 65,00 185 0,50 0,50
abnamro pjan 55,00 869 2,10 b 1,60
abnamro pjan 57,50 476 3,50 2,80
aegn c okt 100,00 575 3,00 3,50a
aegn c jan 105,00 257 4,00 4.50
akzo c okt 200,00 229 1,80 2,70
akzo cjan 210,00 287 4,60 4,90
akzo pokt 210,00 274 14,50 11,00
akzo pjan 195,00 348 7,90 6,10
els cokt 16,00 530 1,20 1.40b
els cokt 17,00 2130 0,50 0,70
els cokt 18.00 330 o,loa 0,20
els cjan 17,00 846 U 0 1.40
els can 18,00 2642 0,80 ,90
els c096 14.50 239 4.30 4,50

els c096 17,00 858 3,00 3,00
els pokt 18.00 275 1,20 0,70
ei p?an 16,00 200 0.40 0,30
Z cokt 385,00 236 9,50 b 15,50
Z okt 390,00 651 8.10 11,20bZ cokt 395,00 669 3,50 7,30
f£ cokt 400,00 1176 1,80 4,00
f" cokt 405,00 506 0,60 b 1,90b!„! cokt 410,00 387 0,40 0,90
Zl c nov 395,00 333 8,00 11,50
ZL cnov 400,00 486 5,30 8,00
*Z „okt 380,00 260 1,30 0,40
coc pokt 385,00 273 2,30 0,70
coc pokt 390,00 706 3,40 a 1,30
coc pokt 395,00 691 5,80 2,30
coc pokt 400,00 564 9,00 4.00
coc pnov 390,00 260 7,00 4,30a
coc pnov 395,00 296 9.50 6,10a
hoog cjan 75,00 548 530 6,20
hoog pjan 75,00 415 5,50 4,50
kim cjan 47,50 383 2,10b 2,50
nla pnov 91,00 200 4,10 a 2,%
olie c okt 190,00 540 1,30 2,80
olie c okt 195,00 602 0,40 0,90
olie cjan 200,00 405 3,20 4,00
phil c okt 45,00 266 7,60 8,30
phil c okt 55,00 223 0,30 0,40
phil cjan 60,00 382 0,90 1,00
phil pokt 55,00 303 3,00 2,00
phil pjan 55,00 213 4,30 3,90
x023 c nov - 250 1,02 a 1.46t

Goud en zilver
AMSTERDAM -Prijzen van 14.00uur: .
GOUD: onbewerkt 21,570-22,170, vorige
21,480-22,080,bewerkt 23,770 laten,vorige
23,680 laten.
ZILVER: onbewerkt 275-345, vorige
275-345, bewerkt 390 laten, vorige 390 la-
ten.

a=laten g=bieden+ex.div.
b=bieden h=lateri4-ex.div.
c=ex-claim k=gedaan+h
d=ex-dividend bgedaan+g
e=gedaan+bieden vk=slotkoers vorige dag
f=gedaan+laten sk=slotkoers gisteren

Kabinet verlaagt subsidies met 55 miljoen

Ookkleine bedrijven
krijgen minder steun

Van onze redactie economie

■ ~ Kleine bedrijven krijgen minder subsidie vankomische Zaken. Minister Wijers verlaagt de steun met
ji "Joen gulden. Het besluit maakt onderdeel uit van een
L f Deslissingen om in totaal 300 miljoen gulden te kun-
j öezuinigen. Op technologiesubsidies kort Wijers ook 55JOen-, op energiesubsidies 180 miljoen.

1 itieh 1"? op de subsidie voor de
Z eerali njven is opvallend. In het
„i' mn ord staat dat het kabinet
11* s Sulden extra uittrekt!inhUUn aan het midden- en

'n '6 k
nJf-Dat geld komt vanaft rts °efhikbaar. Minister Van

[\ ' het <Landbouw) claimde al eer-
t\)r degir°otste deel van dat bedraë. g vpm d" en tuinbouw. De kor-

bg.laalt zich ook in de steun
'm iOem r̂i^Smvesteringen in de zo-
f n<Jst_,H 2Wakke regio's buiten de

% ■"■ best' Het bvdSet van de daar-
■A '*liriP ande investeringspremie-
lilaag ?r) gaat met 12 miljoen

1 zich m energiesubsidies is
irjn ®fn klap voor de energiebe-

ie toch al bij de plannen
Ja ' kah Van de andere kant wilt «mv et in 1996 een energiehef-
f een °eren- Die moet weer leiden
i e r aan fXtra imPuls om het zuini-le doen met energie.

1 95 ci s debat °ver de Miljoenennota
1get

,Vanuit alle fracties protest
nd teSen het snijden in

"|i Ste- en energiesubsidies.

Van het kabinet werden alternatie-
ven verlangd. De discussie daarover
werd echter onder druk van pre-
mier-Kok verschoven naar de be-
handeling van de begroting Econo-
mische Zaken, later dit najaar.

Niettemin hebben de regeringspar-
tijen PvdA en VVD hebben gisteren
nog eens laten weten grote moeite
te hebben met de miljoenenbezuini-
ging op technologiesubsidies.Beide
regeringspartijen vinden dat de
maatregelen haaks staan op het re-
geerakkoord, dat het belang onder-
streept van nieuwe produktietech-
nieken voor de economische groei.
Oppositiepartij CDA noemt de be-
zuiniging 'onacceptabel.

economie

Plan elektronische
portemonnee valt
goed bij winkeliers

PEN HAAG - De detailhandel heeft giste-
I n verheugd gereageerd op het plan van de
■ezamenlijke banken in de tweede helft van

volgend jaar te starten met de invoering
.j

0 een microchipkaart, waarmee elektro-
ann kan worden betaald. De Raad Neder-
lem Detailhandel (NDH) zegt graag deel ter men aan het overleg over de concrete in-dring van de elektronische portemonnee.

'an eft een plastic kaart die is voorzien, , een microchip. De kaart kan worden op-
"~_aclen in één van de 4.500 geldautomaten,
'an °,pgenomen bedrag wordt dan afgeboekt
letLi rekening- BÜ de winkelier kan men
'an met de kaart' waarbij het intoetsen. u^n Pmcode niet nodig is. Een eenvoudi-

chipkaartlezer schrijft het te betalen be-
De NVan de kaart af
'ir ■ die via de branche-verenigingen
Jy ca 10.000 winkelvestigingen vertegen-

ordigt, heeft steeds geijverd voor het ge-

bruik van chiptechnologie in betaalkaarten.
In het huidige systeem van magneetstrippen
op de betaalpassen van de banken is het no-
dig dat voor elke pinbetaling per telefoon
wordt teruggekoppeld naar de bank van de
consument. Dat leidt volgens de NDH tot
tijdverlies aan de kassa en tot onnodige kos-
ten. De raad meent dat vooral daardoor een
doorbraak in elektronisch betalen tot nu toe
achterwege is gebleven.
Dat de banken nu met dit initiatief komen,
heeft naar de mening van de NDH te maken
met diverse proeven die de detailhandel mo-

menteel houdt met elektronisch betalen.
In het overleg tussen de banken en de be-
trokken marktpartijen zal de detailhandel
ondermeer pleiten voor gebruiksvriendelijk-
heid en lagere kosten voor consument en
detailhandel. De NDH wil op voorhand niet
door de banken worden aangesproken op
eventuele extra kosten die het nieuwe sys-
teem met zich meebrengt.
„De winkeliers moeten al extra apparatuur
aanschaffen. De banken moeten daarom niet
proberenkosten naar de detailhandel door te
schuiven. Voor de banken betekent de mi-
crochipkaart namelijk een flinke besparing
op de kosten," aldus Jacobs.
De invoering van de kaart betekent volgens
Jacobs niet dat het contante geld nu geheel
uit de samenleving verdwijnt. „Met name in
de VS is men al een stuk verder met betalin-
genvia een kaart. Dat zogeheten plastic geld
heeft daar echter nooit meer dan ongeveer
een kwart van de betalingen vervangen."

Lufthansa vindt partner
AMSTERDAM - Lufthansa en Thai Airways hebben de handen ineenge-
slagen. De twee luchtvaartmaatschappijen ondertekenden gisteren in
Bangkok een samenwerkingsovereenkomst, die er ondermeer in voorziet
dat ze vanaf medio volgend jaar onder een gezamenlijk vluchtnummer
vluchten gaan uitvoeren. Van een strategische alliantie waarbij de maat-
schappijen participeren in eikaars aandelenkapitaal, zoals KLM voor 25
procent deelneemt in Northwest Airlines, is voorlopig geen sprake. Zowel
de Duitse als deThaise maatschappij wacht liever af of de samenwerking
een succes wordt. Lufthansa-voorman Jürgen Weber gaf hoog op van de
overeenkomst, die de maatschappij vaste voet aan de grond geeft op de
groeimarkt Azië. Er komt ook een gemeenschappelijk vrachtafhande-
lingscentrum in Bangkok.

Rek
Het NBT ontvangt momenteel 38,5
miljoen gulden subsidie van het mi-
nisterie van Economische Zaken.
Met de bijdragen van het bedrijfsle-
ven erbij opgeteld, heeft het NBT
een totaal budget van ruim 80 mil-
joen, aldus een woordvoerder. Bij

het NBT werken 165 mensen, van
wie er ongeveer 80 betrokken zijn
by de promotie van Nederland in
het buitenland.

De afgelopen drie jaar kreeg het
NBT de prijscompensatie al niet
vergoed van het ministerie. Volgens
een woordvoerder slaagde het NBT
er desondanks in de overhead-kos-
ten gelijk te houden, maar de rek in
de organisatie is er nu uit. „We ont-
komen er nu niet aan te bezuinigen
op de promotie-activiteiten. Dat
werk wordt gedaan door mensen,
dus er komen ook banen op de
tocht te staan," aldus de NBT-
woordvoerder. Hij verwacht dat er
met name wordt bezuinigd op de
onlangs begonnen extra promotie
om Amsterdam weer in de top-vijf
van Europese steden te krijgen.

Philips heeft interesse
voor technologie IBM

Van onze redactie economie

HEERLEN - Philips en IBM,
twee van 's werelds grootste
producenten van elektronica,
slaan de handen ineen. Ze
gaan samenwerken op het ge-
bied van halfgeleiders en
chips, de geïntegreerde scha-
kelingen die gebruikt worden
in ondermeer computers,
beeld- en geluidsapparatuur.
Philips wil zich inkopen in de
huidige IBM-halfgeleidersfa-
briek nabij het Duitse Stutt-
gart. Het nieuwe gezamenlijke
bedrijf dat dan ontstaat, gaat
uitsluitend leveren aan Philips
en IBM.

Over de bedragen die met de sa-
menwerking gemoeid zijn, willen
beide bedrijven niets kwijt. Philips
en IBM praten daarnaast ook over
licenties voor Philips van geavan-
ceerde halfgeleider-technologie en
-processen van IBM. Het gaat daar-
bij om toepassingen van IBM's 16

megabit-technologie. Het betreft
chips met zowel geheugen als logi-
sche functies. Die denkt Philips
goed te kunnen gebruiken voor
consumenten- en vooral multime-
diaprodukten in de toekomst.

Philips en IBM denken de onder-
handelingen over enkele maanden
te kunnen afronden. Dat is volgens
de bedrijven afhankelijk van hoe
snel bepaalde procedures lopen en
van goedkeuring van het voorne-
men door betrokken overheden.
Het is de bedoeling dat de Duitse
fabriek uit de IBM-organisatie
wordt gehaald en wordt ingebracht
in de joint-venture met Philips. Hoe
de eigendomsverhoudingen komen
te liggen, is niet bekend.

Met de samenwerking hopen Phi-
lips en IBM twee vliegen in één
klap te slaan. Ten eerste kan IBM
de enorme kosten van het ontwik-
kelen van nieuwe technologieën
delen met Philips, die moet betalen
voor de technologische kennis. Phi-
lipskrijgt toegang tot IBM's techno-
logie in een hoogwaardige fabriek
met vakkundig personeel. Dat zal
niet goedkoop zijn, maar voor Phi-

lips is het zelf ontwikkelen van de
technologie en het bouwen van een
fabriek veel duurder.
Bovendien kan de nieuwe onderne-
ming meehelpen om aan, de laatste
tyd enorm gestegen, vraag naar
halfgeleiders en chips te voldoen.
Als de gesprekken zijn afgerond,
kan de nieuwe fabriek snel gaan
produceren. Dat komt vooral Phi-
lips goed uit. De vijftien fabrieken
van de Semiconductors-divisie in
de wereld draaien op volle capaci-
teit. Onlangs maakte Philips be
kend 500 miljoen gulden te steker
in de uitbreiding van de chips
fabriek in Nijmegen.

De Duitse IBM-fabriek telt nu. 80(
werknemers en produceert vooi
IBM de op dit moment meest ge
bruikte geheugens, de zogenoemdf
4 megabit Dram (dynamische ran
dom access memories). Dat gebeur
op uiterst dunne 'halfgeleider-plak
ken', die vervolgens tot chips ge
zaagd worden. Nu wordt nog di
zogenoemde 0,8 micron (achtdui
zendste millimeter-jtechnologii
gebruikt, maar Philips en IBM wil
len in de toekomst naar de nog ge
avanceerdere 0,5 micron-methode.

Bureau toerisme kwaad overforse bezuiniging

Kabinet trekt minder uit
voor promotie Nederland

Van onzeredactie economie

LEIDSCHENDAM - Minister Wi-
jers van Economische Zaken bezui-
nigt de komende drie jaar in totaal
zes miljoen gulden op het Neder-
lands Bureau voor Toerisme (NBT).
Het NBT zegt daarmee zeventien
miljoen gulden aan „promotionele
slagkracht" te verliezen, omdat te-
genover elke gulden van de over-
heid f 1,85 aan bijdragen van be-
drijven staat.

Mr. J. Cornelissen, algemeen direc-
teur van het NBT, stelt dat de over-
heid in eigen vlees snydt. Andere
landen geven juist meer uit aan ver-
keersbureaus om toeristen in het
land te krijgen. Hij noemt het on-
verstandig dat deminister niet eerst
heeft overlegd met het NBT en de
bedrijven in de toeristische sector.

Volgens Cornelissen zijn er alterna-
tieven voor de bezuiniging door
herschikking van middelen en ta-
ken binnen de toeristische sector.
Daardoor zou op organisatiekosten
kunnen worden bespaard en zou
zelfs meer geld kunnen worden uit-
getrokken voor de promotie van
ons land.

LPG wordt 2
cent duurder

ROTTERDAM - De prijs van
een liter autogas gaat morgen 2
cent per liter omhoog. Dat heeft
de onafhankelijke bond van
brandstofhandelaren Novok gis-
teren bekendgemaakt. Een liter
LPG kost voortaan 56,9 cent. De
prijsverhoging is volgens de No-
vok het gevolg van de gestegen
gasnoteringen.

De prijzen van benzines en die-
selolie blijven ongewijzigd. Wel
wordt de prijs voor stookolie
met 25 gulden per ton verhoogd.

Renovatie

Dinsdag 11 oktober 19945

" De renovatie van de oude
IJsselbrug tussen Apeldoorn
en Zwolle is in volle gang.
Zowel de overspanning als'
het wegdek verkeerde in
zon slechte staat dat het
karwei niet langer uitge-
steld kon worden. De brug
moet op 1 junivolgend jaar
klaar zijn. De kosten van de
opknapbeurt bedragen der-
tien miljoen gulden.

Foto: ANP
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sgi Kom kijken wi«
J^===^DE EERSTE BEZOEKER WINT EEN IKEA- IKEA Heeden W^ moY^^ 0111 9.00 UUr! I

Elke klant is koning bij IKEA. Maar wie op 3JÊ ■ ■ m^^öeW m Heerlen is 't morgen zover! IKEA, het voordelige Zweedse woonwarenhuis, is in Limburg en x
woensdag 12 oktober 1994 als eerste bezoeker van IKEA Heerlen wordt verwei- #_J| §fl I■ % \^@k, dat gaan we vieren met een feestelijke opening aan de woonboulevard In de Cramer. V~^komd. kn.gt als beloning een IKEA-waardebon van fl. 5.000., ff g M 1 1 % Voordelen genoeg bij IKEA. Zo hebben we duizenden uiterst betaalbare woonideeën die N. \

\j%^^~^ Je direkt kunt meenemen, gratis parkeerplaatsen en een gezellige bistro waar je altijd \v-~-~_-> yi
2* /^^^ terecht kunt. En de kleintjes kunnen hun hart ophalen in de leuke speelhoek. Een j '^fNIKLAS wandmeubel- -- " / ■ f bezoek is dus altijd de moeite waard, en zeker morgen, wanneer ons woonwaren- "^x— ~ t,

serie. Kleur wit/wit. . " IM I huis werkelijk uitpuilt van de feestelijke aktiviteiten. \
B*=Ci::,::**i

Kombinatie zoals X. /*l I De allereerste bezoeker valt meteen in de prijzen: die krijgt een IKEA-waardebon van \ \
afgebeeld: X^ I ï? 5-000.-. Voor iedereen die op de openingsdagen van 12 t/m 15 oktober tussen 7.00 en \ \ N L
Van 185.- voor 75.- ''«j^fy^^g^Kf^LJ SKVAL tafellamp. I 9.00 uur komt, hebben we buiten een lekker Zweeds ontbijt en als je aan het winkelen bent, J \
(inkl. steunkruis). I Swmm^^^S __. Grijs, hoogte 45 cm, I kun je meedoen aan het grote IKEA-spel. Wie weet win je dan wel een geheel verzorgde //^f— \^_--J

,^^JkWkWkW& \y~\ 026 cm. Max. vliegreis naar Zweden! En dan hebben we het hier nog maar over een greep uit de vele —^ÈfêftrasSifHÉfl m^.. \ 40 Watt. verrassende aktiviteiten en prijzen. Kom dus morgen naar IKEA en neem je hele fami- éÊ ÉÉfc. t__ _ l_i§l»3_»§ia?fl A Van 25.- voor 14.95 He mee. Je bent van harte welkom! * M
/yL i *$£&S£Bpi&^ 'l Aanbiedingen geldig tot en met 22 oktober 1994 of zolang de voorraad strekt. .0

■r _________________■__!
L ,in#.u_, „ jT^H_^.^__ULCJI^_JMJ-1 "■■ ,-,-4-. ■■,„.- y—, ~- - -..-.^„ï,-., .-,,„. -~ l|

fiUKSTE DROOMWENSEN Èfe| jg /p"~--\

—"
~^/

: IKEA woonwarenhuis staat een v"*-^^_^ _____________! // k\ \\
om. Bij die boom kunnen jongen ~^^^ÊÊÊk I |\\ \\is een wenskaart krijgen. Vul __________________! // I \\ \\
een originele droomwens in en ____________________ // WW f |
eze kaart in de boom. Tot en met ___-______ÉÉ // \\ \\ ALS JE VROEG OPSTAAT,
tg 15 oktober 1994 wordt dage- ____fIÉ // / W \ GRATIS GAAN ZITTEN- I

i 12.00 uur op een bord bekend ■ / / // V De morgenstond heeft bij %
welke wensen door IKEA worden __H&fl fißflr ' </ \ // dens de vier openingsdag]

■Hl iHIBf \~/ \ /y speciaals in de mond. ledere dag *JÏllBl^ik // dag 12 t/m zaterdag 15 oktober l^J1^ ■ M \S de eerste honderd bezoekers nanlïiW^LM 4. JV J " IKEA k!aPstoel kado. Om zomaar* 1]

k^/ mee naar huis te nemen. Zo begi°lJl

%ï fÊÈm KNISLINGE slaapbank. Bekleding ~_ É| mk Ingarp veelkleurig. 151 xB2x 78 cm.

AXAMO salontafel. Eiken/essen gefineerd. \ r ,( 1
/<<ggg \.

Zwart gelazuurd, blank gelakt. flr I " > ~^f^*v_ STENÖRT \ jeJj*v.

140 x 80 x 45 cm. Van 159.- voor 59.- \Jaj #"|| ( j£Jl paars. 100% katoen. Dekbedovertrek
fc-~~" \^_|_____^fll 140 X 200 Cm ' Slo°P 50 X6O Cm ' hoesla- '"--^^ _X^U

T[ boekensteunen!
voetjes van de vloer.

+ JÈ^^^^a^aaaam IkW Wk^K e'^ eest wordt gedanst. Dus ook op het grote openingsfeest Ir jl "^^s.jgj ~ <^e6,-"' F I&JL^kW _________k^^> van IKEA Heerlen. Een volksdansgroep uit Zweden vertoont i' ./ ,4___^^^___»\K j^P —■'" ___||n zijn vaardigheden in ons woonwarenhuis. En als je V J^ _■ _________fljfc^ _____/____il_Hk "*^^^^^ *aJfr^ mee wilt dansen- dan kan dat natuurlijk. I^7*^_^x_M ____r
F^BIAN 11 / // A
plank. Wit, inkl. / WIE KOMT HET VJwitte konsoles van gelakt plaatstaal. „^,-_____ffi__M^_» __^_^^a_s£^fagsfat' -H-"lg|> '/:^/> /Allekinderen tot en met 12 P,

1 Handgeweven 'i__T—'. .£ " ------ ■-■*——■- —***— —i^___^4_^_^^§S;K e hoofdprijs is een IKEA-waardebon van fl-s

_J_________V I 1 streepdessin, diverse :-tS^^ --^^''^^=~^^^^^^^^ s.lflB \ 1 1 kleuren. Nu 39.- - *

/^ \. ïÈÊk nUKJI/» HOOGGEËERD PUBLIEK: KOMT DAT ZIEN! V?'\\ V % *&^^a4^'^ Een woonwarenhuis vol met leuke, bijzondere, handige, \ (-"/L\ ) f L \ __Fw^^^^^^m___^__r praktische en voordelige woonsuggesties. En tussen al dat /.■w^i\. / \ ___F j9km woonmoois word je tot en met zaterdag 15 oktober 1994
% __r\. ____^^^_T getrakteerd op gratis optredens van goochelaars, klowns,
\ È \v ML (1/ V marionetten en sneltekenaars.Natuurlijk ontbreekt de pop- /\X3B

V V JC /XsTANLYklapstoel. Rotan, _ IV n penkast met JanKlaassen en Katrijn evenmin. K^j
CESIUM staande lamp. Zwart ' E # \blauw gelazuurd. Blank gelakt. -NfH .^^É

rjr\ c\r\ Jr.— \ \ /P K^ JE WINT ALS JE WEET WAAR JE 'T ZOEKEN MOET-
/ V<J Jf 1 dka*^ \\ iiitioo,^L _Èm\v e sPuHeties van IKEA zijn perfekt afgewerkt. Maar we hebben
f \J # "\ bh \\ g-__*^^*"^ % Citli _PV B^ PK) I expres wat spelden verstopt. In de grote hooiberg bij de ingang kun

V^KJ " \ II je ze vinden. En daarvoor word je natuurlijk beloond. Elk half uur is

Oi£sgïsv,AN [®] carr S ,bSp
» biiti» way of T«AviLLir.o l^fïl ♦tl-»*



sjoen IKEA is. ’>■~ammtmtmmimÊmmKamiaaaaa^Êaa^ I 1| RÖNN 4-seizoensdekbed.

L/[ Doe mee met het grote IKEA spel! .-,, ' TV Xy ,/^^ffijjf J^^^Mm van 98-voor 59-
\ Geef je ogen goed de kost in ons woonwarenhuis. Beantwoord de vragen van het grote IKEA || Jl >' ~- *f&.K*'^ lel' V ___r\ y spel en maak de slagzin af. Alle antwoorden goed is meteen prijs! Voor de meest originele slag- W <ïl f i <%^ , JjrWß' mr Wép £~\ J^m^\ __<___» zinnen zijn formidabele prijzen te winnen! (JU (1... _-<__Im^\ \__/l /

~^Ï5^C/ 1e priJS '. Een 7-daagse vliegvakantie voor 2 personen naar Zweden, I***"^ ___________HlP"9i r/

. "~~" "X 2e priJS! Een IKEA-waardebon van fl. 2.500.-. [§N imu'i'*- ~i /.n." tui." amt..»i rv / R in " j-iiiVRnK„au„i„<,t w* iï* GRATIS ZWEEDS ONTBIJT_ fX ■■■ / .. pWW^r*^ \ BILLY bü boekenkast. Wit gelakt. tii«fn 7ftn swonn iiiidi"7 \ / 3e priJS! Lang weekend met cruiseschip naar Göteborg voor 2 personen. |^lMl_B________________B!Mi.__________i ' Kleine scnoonneidsfoutJes- TUSSEN 7.00 EN 9.00 UUR!
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INTERNATIONAAL TRANSPORT- EN G RQNDVERZETBEDRIJ F

O JANSSEN BV HEERLEN

Terweyerweg 1, 6413 PC Heerlen ♦ INT. TRANSPORTEN
Postbus 5040, 6401 GA Heerlen ♦ ALLE ZAND- EN GRINDLEVERINGEN
Tel. 045 - 21 55 43 * ♦ VERHUUR VAN GRONDVERZETMACHINES
Fax 045 - 22 86 80 ♦ CONTAINERTRANSPORTEN

♦ AUTOLAADKRAANTRANSPORTEN
♦ DIEPLADERTRANSPORTEN

Het gehele saneringswerk
mcl. transport - ontgravingen en zandleveringen

werd door ons uitgevoerd

_M_________l___MJM_i

COMPULUX B.V.
Energiemancigemcnt- en
Licht Qjtimaliscrings Systemen

Tel.: 03480-32712

gJ|_Uitvoerinj]
I Groenvoorzieningen ' , **

Bureau voor Tuin- en Landschapsverzorging b.v. " « *;"/, \...'
verzorgt op een veelzijdige manier de aanleg en ffißk''*''' '' "'het onderhoud van stedelijke en landschappelij- jjjjßtfc.'':.- . -
ke groenvoorzieningen, cultuurtechnnische wer- 'XH&&V '.. ,\
ken en sport- en recreatiecomplexen. ,**-»->

Wij zijn een landelijk opererend, vooruitstrevend bedrijf met veel aan-
dacht voor kwaliteiten projectbegeleiding. Kenmerken zijn klantge-
richtheid en een efficiënte manier van werken. Onze opdrachtgevers
zijn gemeenten, rijk, instellingen en bedrijven.

Regio- tevens rayonkantoor ~__,. __
Midden-en Noord-Limburg, Rayonkantoor Zuid-Limburg,
Dostbus22BB postbus 576,
6040 DA ROERMOND, 6180 AB ELSLOO.gemeente Stem
tel. 04750-24945. tel. 046-379596.

"ledibonvINDUSTRIËLE GEBOUWEN STAALKONSTRUKTIES

Industriezone Maatheide 74
3920 Lommel-Belgie
Tel 00.32.11/541159 - fax: 00.32 11/546186
Ned. tel.: 046/511640 - fax: 046/516721

Ook uw adres voor de realisatie
van bedrijfsgebouwen

Proficiat IKEA

■ De Chamotte 46
postbus 178
4190 CD Geldermalsen

■ENTROPAL Tel. 03455-76828
■■■project aluminium Fax 03455-73045

Beglaasde aluminiumramen en deuren van het veelzijdige
Schüco-programma.
ENTROPAL en Schüco, betrouwbare partners met de nodige
ervaring in de alu-bouw.

I+l+l+l=s

___.\ vW//W_____v\a\ <c*^
BURGERS verwarming + airconditioning, BURGERS

brandbeveiliging + sprinkler, BURGERS process + utilities

en BURGERS Technisch Onderhoud vormen te zamen

BURGERS Mechanical Contraetors.
Daardoor ontstaat een aantrekkelijk stuk meerwaarde.

Zo werken we vanuit één visie aan uw project. Alle kennis
is geconcentreerd in één bedrijf.

Doordat de linkerhand weet wat de rechter doet,

kunnen we efficiënt aan uw opdracht werken, planningen
haarscherp op elkaar afstemmen en deadlines halen. Met

rendement als resultaat. |-)| ip^PPQ
mechanical contraetors bv

Meer dan de som der delen.

Eindhoven 040-442243/422405, Geleen 046-744144, Laren 02153-89304,
Ridderkerk 01804-61001, Rotterdam 010-4152044, Zwolle 038-223575.

„MAAKT U HET
MAAR HARD"

Zó bondig mag uw op-
dracht zijn. Dat is de stijl |X IA # O
van werken met KWS. IV VVO
U heeft plannen. Wij _—
werken ze uit, komen __T_^
met ideeën en dragen m__r
alternatieven aan. Voor
u een zorg minder, te
weten zaken te doen Koninklijke Wegenbouw
met een bedrijf dat Stevin bv
meer in huis heeft dan De Koumen 59
standaardoplossingen 6433KG Hoensbroek

Postbus 120
Zókunt u een beslissing 6430 AC Hoensbroek
nemen op grond van Telefoon 045-231400
harde gegevens. Telefax 045-228105

Thuis op uw terrein

-dntrrrhiin
HET GROENE WARENHUIS

Wij wensen
IKEA Heerlen

veel succes

SVIsTRAUS
VAN MIERLO
MODERNE BOUWERS MET TRADITIE

Succes!
Postbus 183
6040 AD Roermond,

Minderbroedersingel 21

Telefoon 04750-99222'
Fax 04750-32373

Straus tan Mterlo Iseen vestiging van Bam Bredero BouwB. V.

WA Gemeente Heerlen !

De gemeente Heerlen is blij
met de komst van Ikea.
Ikea maakt Heerlen nog completeM

Ikea, proficiat met de nieuwe
vestiging.

g r» " a_ De Brink Groep adviseert en automatiseert
* I*OT IC I 3X voor bouwen en beheren. Van de initiatief- en
11/CA |-|f*£rlcn^ ontwerpfase, via voorbereiding en uitvoering
■ ■VE#-\ nee c " tot en met de oplevering en beheer.
In Heerlen en omstreken komt het Met projectmanagement en facility manage-
interieur volledig tot zijn recht. ment en met kostenmanagement als rode

draad. Daarnaast wordt voor al deze gebie-
Met veel energie en enthousiasme opent den gespecialiseerde software ontwikkeld,
IKEA haar deuren. dje onder de naam eis 0p de markt wordt
De Brink Groep is trots op haar rol als gebracht. De Brink Groep heeft vijf vestigin-
projectmanager en wenst alle bezoekers gen in Nederland: Leidschendam,

en medewerkers een stijlvolle toekomst. Amsterdam, Eindhoven, Tiel en Zwolle.

__________________r~—~I>,B'«"' _m. ■■"" ~~~~~~~Ma\L SU.' > -M
wmt*. . *****■?'' .^éÉ Brink GroePPPPJ,I»^^|W ,^ VfF Eindhoven BV __1

KLg| ______él ___S Postbus 2424 __ES SS£S|KJ3_i 5600 CX Eindhoven 'S—-3B
|C**lRl Tel. 040-418485 W*^^

WR^ ADVISERING EN AUTOMATISERING
Ifc-f »^l VOOR BOUWEN EN BEHEREN

j/plabos ERWALL*
PLAFONDSYSTEMEN WANDSYSTEMEN

NATUURLIJK WERDEN OOKBIJ IKEA HEERLEN
ALLE PLAFONDS EN WANDEN DOOR ONS GEREALISEERD!!!

Weth. Sangersstraat 51 - 6191 NA Beek - telefoon 046-379448
postbus 149 - 6190 AC Beek - telefax 046-370185
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John de Mol: 'Ideale kansen voor toekomstig nieuw talent'

Veronica heeft plannen
voor tweede tv-station

Van onze rtv-redactie

s^LSMEER - Bij Veronica en Endernol hebben ze de
sta "te Pakken- Amper 24 uur nadat het nieuws over de

et Destel wereldkundigwerd, kondigen Veronica-
ge rzi tter Joop van derReijden en John de Mol aan al ver-
t^. °*"derde piarmen te hebben voor in ieder geval een

igei, e station. Het gaat om een doelgroepenzender die
3 J0hnmerkt wordt door het oer-Veronicagevoel. Of zoals

haJ^i^ 101 het kort maar krachtig omschrijft: „Spijker-ara de lekkerste."
Tuuits^1

cUS Linda naar eerste
iri <^ Surprise-show opneemt
John 7io Aalsmeer, hebbenHei^ Mol en Joop van der
directen,een verdieping hoger de
Jo0n lekamer van compagnon
SchikWVan de Ende tot hun be"
t>ers ng om de vaderlandse
over pdetailleerd in te lichten
°on n commerciële plannen,

bij £Van de" Ende had er graag
teard n n' maar °P de ver-
Nis tl Van zi->n zoontje hoort hij
sier„ te z<jn. Ook voor een televi-
beu Us zijn er af en toe gelukkig
dan gnJker zaken in het leven
Ze^j een nieuwe commerciële

?o ngew°nden en verwarrend,"
dat h Jonn de Mol het gevoel
"Wn"1 een dag na de bekend-
Mann van de commerciëlen m de greep heeft- "We
*e__ e

n een Prima partner geko-
bêu'r r "loet nog een hoop ge-
Vier r*- maar ik heb er zin in. Na
g9der aanden dag en nacht ver-
de s_ aen„kunnen we nu echt aan

eüdBICa"voorzitter Jo°P van der
'Wk v

1S vooral onder de in-
Sone j'an de reacties van het per-
dat *llnzijn bedrijf. Het gejuich
k ers £f,teeg toen hij de medewer-
kte! yll^' bezorgde hem kip-
k>e n :. »tk zat bijna te janken
<ï0g r, t

zaal inkeek. Ikkon me
h;,.ln.houden"Van derRe«-denaj het niet vreemd gevon-

kt _^ et Personeel de plannen
gen eer scepsis had ontvan-
*e n ^e zien het Veronica waar
b*<frijfWSrken niet als een echt
Satie y_ et is een veilige organi-
&o mir aar de overheid jaarlijks
Selin'IJOen gulden in stopt. Plot-
en w°rden ze onderdeel vanlertei mmercieel bedrijf met al-
katUi "sico's. Als dan hele

Positief reageert, doetvat wel wat."

" John de Mol: „Op
een tweede tv-station
met nieuweformules
experimenteren en
schuiven met
uitzendtijdstippen."

Foto: GPD

Talent
»ok_

6verui?S, John de Mol is een
'deaiP , tweede zender een
&ven Plaats om talent de kans te
'Het.sß "Dan bedoel ik zowel
fa. j'f1} voor als achter de came-
grajt! *Unt op die zender pro-ma s uitproberen. Met nieu-

we formules experimenteren en
schuivenmet uitzendtijdstippen.
Kijken op welke plaats een pro-
gramma het beste tot zijn recht
komt. Bij RTL hebben we daar
met onze programma's nooit de
ruimte voor gekregen. We kre-
gen de opdracht om program-
ma's te leveren die meteen kijk-
cijferkanonnen moesten zijn.
Punt uit. Als we straks met Vero-
nica marktleider willen zrjn,
kunnen we op dat station ook
moeilijk experimenteren. Dat is
te gevaarlijk. Dan is een tweede
station de perfecte oplossing."

Joop van der Reijden gaat ervan
uit dat Veronica in een periode
van zon drie jaar marktleider
wordt. Voor minder^ gaat hij niet.
„Dat is net als in de sport. Daar
gaat het ook om het winnen, om
die eerste plaats. Ik vind het gek
dat ze je op Schiphol nog komen
feliciteren als je met een achtste
plaats terugkeert van een WK
Voetbal." Van der Reijden
noemt het marktaandeel van 23
procent dat de NOS het commer-
ciële Veronica toedicht 'bijzon-
der vleiend. „Wij hebben geen
marktaandeel in gedachte,"
voegt De Mol toe. „Daar valt he-
lemaal niks over te zeggen. De
televisiewereld is zo in bewe-
ging. Niemand weet hoe het
medialandschap er over vijfjaar
uitziet."

Over de programmering van Ve-
ronica zijn Van der Reijden en
De Mol nog vaag. „Tot nu toe
hebben we 95 procent van onze
energie gestoken in het nemen
van het besluit om commercieel
te gaan. Maar het wordt een dui-
delijke Veronica-programme-
ring. Een all-round station met
sport, eigen nieuws, amusement
en infotainment. Het wordt ze-
ker geen tweede RTL4." Wat dan
die typische Veronica-program-
mering is, kan De Mol niet in een
paar zinnen uitleggen. „Dat is
een gevoel. Als wij een nieuw
programma maken en ik zie het
eindresultaat, dan weet ik 'dit is
typisch voor de KRO of het past
perfect bij Veronica'." Van der
Reijden waagt een poging:
„Neem bij voorbeeld het sport
en het nieuws. Zelfs dat zullen

wij straks anders brengen. We
zullen meer de straat op gaan.
Het nieuws letterlijk van de
straat brengen."

Waarom Veronica uiteindelijk
gekozen heeft voor een commer-
cieel avontuur met een partner
heeft verschillende redenen.

Geld is er daar één van. Van der
Reijden: „Er was in de ledenraad

een persoon die het per se alleen
wilde doen. De raad was zo
geïmponeerd door ons eigen ver-
mogen van 100 miljoen gulden.
Nu is dat verschrikkelijk veel
geld, maar het is uitgesloten dat
je er een commercieel bedrijf
mee kunt opstarten dat actief is
op het gebied van tv, radio en
programmablad." De keuze is
uiteindelijk op Endernol geval-
len, het bedrijf waar Veronica

het merendeel van haar pro-
gramma's van afneemt. Van der
Reijden geeft aan dat ook de per-
soon Joop van den Ende de
doorslag heeft gegeven. „Joop is
zo mooi. Ik begin steeds meer
van die man te houden. Hij is zo
met zijn vak bezig." De Mol: „Te-
levisie is weliswaar steeds meer
een industrie geworden, maar
het gaat uiteindelijk toch om de
mensen waar je mee werkt."

Sterren in Memphis in de rij tijdens herdenking

Eresaluut aan Elvis
°n onze verslaggever

~ Er zijn maar
tfend

g toonaangevende he-
ilet gse Popartiesten die

Pude een of andere
fle 'er beïnvloed zijn door
slev £Zlek van Elvis Pre-nkele tientallen van
in gjWamen zaterdagavond
&his s' thuishaven Mem-hmd^arnen voor een groots
°verl| ~,etoon aan de in 1977
sPeci i

n fockpionier. EenJT aanleiding voor hetbijfip?ment'in The Pyramid
Vs Wo°nd door 20.000tvl^ idoor milJoenen viaoekeken, was er niet.

if^BPh eerder Elvis-herdenkin-% o,uden, maar nooit tevo-
"S,^ rden zoveel popsterren

bijeengebracht om de door hem
bekend geworden nummers tengehore te brengen.

En het was ook voor het eerst
dat een hommage aan 'The King
Of Rock 'n Roll' de toestemming
had van 'de erven Elvis Presley'.
Die erven waren in levenden lij-
ve aanwezig: zijn ex-vrouw Pris-
cilla, zrjn dochter Lisa Marie en
zijn posthume schoonzoon Mi-
chael Jackson. De laatste trad
echter niet op, hij keek alleen
toe.

Zü zagen en hoorden grootheden
als Tony Bennett en Jerry Lee
Lewis nummers van Elvis uit-
voeren. De ene klassieker na de
andere rolde van de vier podia:
Michael Bolton zong 'Jailhouse
Rock', Bryan Adams bracht
'Hound Dog' en Carl Perkins
zong het door hemzelf geschre-
ven 'Blue Suede Shoes'.
Toen de jonge Elvis in de jaren

vijftig voor het eerst in de opna-
mestudio's kwam, werd hem
gevraagd op wie zijn geluid leek.
„Ik lijk op niemand," zei de jon-
ge vrachtwagenchauffeur toen.
Zaterdagavond probeerden ech-
ter talloze grootheden uit de pop
te lijken op Elvis, die door Pris-
cilla Presley aan het begin van
de sterrenparade zelfs 'een van
de grootste culturele figuren van
de twintigste eeuw' werd ge-
noemd.

Tot het peloton huidebrengers
behoorde onder anderen soulve-
teraan Aaron Neville, country-
and-westernsterren als Dwight
Yoakam, Travis Tritt, Tanya
Tucker, Chet Atkins en Billy
Ray Cyrus, en onvervalste roc-
kartiesten als Melissa Etheridge
en Iggy Pop. Een grote replica
van de toegangspoort tot Grace-
land, Elvis' landgoed even bui-
ten het centrum van Memphis,
dat nog steeds jaarlijks zon

700.000 bedevaartgangers trekt
sierde het podium.

Het 'historische' concert, waar-
voor de aanwezigen tot 375 dol-
lar per stoel moesten betalen en
de kijkers thuis 25 dollar via de
betaal-tv, zal waarschijnlijk vele

miljoenen dollars opleveren. Die
komen niet ten goede aan Elvis'
enige erfgenaam, dochter Lisa
Marie, maar aan het Saint Jude
kinderziekenhuis in Memphis,
waaraan Elvis in het verleden
ook al regelmatig de opbrengst
van concerten schonk.

" Elvis Presley, gefotografeerd vlak voor zijn dood, in
1977. Foto: KIPPA

show

DavidRodriguez op country-matinee
- De Ameri-

üa "se zanger en tekstschrijver
treri RodriSuez zal zondag op-
■nrJr6.! 1 üJdens een country-mati-*e' die vanaf 15.00 uur in Coun-
'Hnü?!116 Jan van CeP aan deWnr5dstraat n in Amstenrade
■Sol- . gehouden. Samen met hetIverl0 duo Jolene and Barry
ivan n6* hi* een concert> waar"

Rl m V°ep Limburg opnamen

K' d Rodriguez, geboren in
W en °Pgegr°eid in Houston,
Mi ain°g maar dertien jaar toen
&Lt ln een band speelde. Maar
VanH V°elde hij zich niet thuis-«aaar dat hy een solocarrière

als countryzanger begon. The
Truc Cross en Landing 92 zrjn de
titels van de cd's, die totnutoe
van Rodriguez in roulatie wer-
den gebracht.

Het duo Jolene and Barry is al
sedert 1976 actief en kreeg zijn
eerste bekendheid toen het een
paar jaar later in het voorpro-
gramma van Boxcar Willie
stond. Al twee keer wonnen Jo-
lene en Barry The Scottish
Country Music Fellowship
Award. Meer info en kaarten bij
Country Promotion Limburg, te-
lefoon 045-420313 of Jan van
Cep, 04492-1408. " David Rodriguez

Digitale radio primeur Westergo
SNEEK - Het gasbedrjjf Westergo in Sneek brengt binnenkort
de radioprogramma's van Nederlandse omroepen in cd-kwali-
teit op de kabel. Daarmee is de kabelexploitant met 43.000
aansluitingen in Zuidwest-Friesland de eerste in Nederland.

In totaal komen 16 digitale uitzendingen op het net, waaronder
Radio 1 tot en met 5. Het grote voordeel van de nieuwe manier
van uitzenden is het ontbreken van achtergrondruis. Het sys-
teem is ontwikkeld in samenwerking met Grundig en PTT
Telecom.
Het fenomeen is niet helemaal nieuw. Telekabel Leeuwarden
is met vier andere kabelmaatschappijen albegonnen met abon-
nee-radio. Muziekvan cd-kwalitiet komt daarbh' via de satelliet
uit de Verenigde Staten.

In Zuidwest-Friesland gaat het om de vanouds bekende radio-
uitzendingen. Er wordt gebruik gemaakt van het DSR-sys-
teem, dat in Europa wordt gebruikt om met schotels satelliet-
uitzendingen te ontvangen.

Zangeres
Ria Valk
exposeert

Van onze verslaggever

ZANDVOORT - Ria Valk expo-
seert sinds begin oktober schil-
derijen en gouaches in het Zand-
voortse Casino. Wie? Ria Valk?
Dè Ria Valk? Jazeker. Na een
tweede plaats in een Elvis-wed-
strijd, Rocking Billy, Worstjes-
op-m'n-borstjes, Zeg 'ns Aaa... en
noem het allemaal maar op,
heeft de 54-jarige Zandvoortse
zich gemengd in de wereld van
De Schone Kunsten. Of het wat
is? Haar Bobbie vindt het mooi
en zelf is ze er bezeten van.
„Vooral rode verf is fantastisch
bloedrood. Ahhhh... Horror
bloed, brrrr."

„Het is echt om je dood te la-
chen, wat een giller. Moet je ho-
ren... Ik zal je vertellen hoe het
allemaal begonnen is. Let maar
niet op mij; ik ben niet hele-
maal... Nou je weet wel. Ik ben
gek. Goed, een lang verhaal, nou
eigenlijk ook weer niet. Vorig
jaar... Telefoon. Harry Klooster-
man aan de lijn. Jeweet wel: van
dat castingburo waar alle men-
sen voor grote series vandaan
komen. Goede Tijden Slechte
Tijden... noem maar op. Alle top-
pers."

„Of ik Vrouwenvleugel wilde
doen.Poehhh, tuh gek, dacht ik.
Want Zeg 'ns Aaa... is afgelopen
en dat zingen in het land doe ik
al 35 jaar en gaat ook allemaal
een beetje op elkaar lijken - dan
weer een nummer erbij, dan
weer een nummer eraf. Dus die
Vrouwenvleugel, verdorie, dat
zou het zijn. Lekker vijf maan-
den in Luxemburg."

„Ik had me helemaal uitgesloofd
voor die auditie van Vrouwen-
vleugel. Ik speelde een vrouw
die een sekshuis had gehad met
daarin oostblokwijffies. Alle-
maal geronseld, en daarom zat ze
in de bajes. Héérlijk persoontje
om te doen. Na een week werd ik
gebeld: 'Ria, we hebben lang
over je vergaderd. Ria, we heb-
ben speciaal over jou vergaderd.

Het was moeilijk... maarruhhh...
we doen het niet. We hebben
Carry Tefsen al en detwee zusjes
uit Zeg 'ns Aaa... weer in één se-
rie, dat lijkt ons niks. Zo, bam!
Daar zat ik. Ik leg die telefoon
neer en werd op slag depri. Hele-
maal in de put. Ohh, ik zag me-
zelf al de hele dag op de bank
zitten in Zandvoort. En dan mag
ik wel zon lekker uitzicht heb-
ben hier, op een gegeven mo-
ment heb je dat helemaal ge-
had."

„Later... ik sta op een verjaardag
en heb het er zon beetje met m'n

zusje over. 'Joh, waarom ga je
niet lekker schilderen', zei ze.
'Wat', zei ik. 'Meid, ik kan niet
eens een poppetje tekenen.
'Welnee', zei ze. 'Jij kon vroeger
van ons tweeën het beste teke-
nen. Ik begreep niet waar ze het
over had. Ik tekenen? Vroeger?
'Je moet gewoon bij de Hema
een schetsboek en een stelletje
potloden kopen en klaar', zei ze.
Nou... dat heb ik maar gedaan.
Waarom niet? Ja, toch?"

„Hier... M'n schetsboek. Hierin
ben ik begonnen. Kijk, een ban-
kie, een vaasje. Da's dat ding dat
in de kamer staat. Hier heb je
Bobbie... Mijn vriend Bobbie.
Zn hoofd zit bij een gitaar. Op
die gitaar zit een babietje. Weet
je hoe ik hier op kom? Kreeg een
geboortekaartje van een beken-
de artiest en ik dacht: 'hé, daar
moet ik iets mee doen. Weetje...
ledereen die ik m'n schetsen liet
zien, reageerde van: 'Hé, leuk
Ria , moetje mee doorgaan."

„Ik kwam weer op een verjaar-
dag. Kwam ik Jacinta Heijmans
tegen, die sjieke kunstenaresse.
We stonden een beetje te praten
en we maakten een afspraak. Ze
zou me wat lessen geven. 'Wan-
neer?', zei ze nog. Ik zei: 'Nu! Zo
snel mogelijk!' De volgende dag
stond ik bij dr op de stoep. Ze
zei: 'Valk, alles mag. Alle kleu-
ren zijn goed, als jij het maar
mooi vindt. Zij wist me precies
te vertellen hoe ik de acrylverf
moest mengen. Of ik het er dik
of dun op moest smeren, hard of
zacht drukken met zon kwast.
Simpel toch. That's all."

„Ik was er helemaal bezeten van.
Jezus, ik wilde meer en meer.
'Wanneer mag ik weer komen?',
vroeg ik. Kon gewoon niet meer
stoppen. De volgende dag heb ik
alles gekocht: ezel, kleuren,
kwasten... de hele rataplan. Ben
de helewinter aan het schilderen
geslagen. Jongen, ik zal je vertel-
len: ik heb dit allemaal nooit
geweten. Soms ging ik gewoon
van verbazing effe op de bank
zitten. Dat ik dit kan maken, dat
dit zo maar uit mrj ontstaat. Een
giller toch... Lachuuuh."

„Maar kunnen we het nu weer
over die expositie hebben?
Goed. In november vorig jaar
kwam ik een wijffie tegen. Zij
gaf schilderles in Heemstede. Ik
wilde les en ze zou een keer bij
me langskomen om m'n werk te
bekijken. 'Ria', zei ze toen ze m'n
werk zag, 'Ria, je hebt helemaal
geen les nodig. Je moet gewoon
zo doorgaan. Dit is jouw styl.
Lekker apart, lekker gewaagd.
Jongen, je moet eens weten hoe
ik me voelde. Ohhh, fantastisch.
Echt een oppepper. Zij heeft er
echt verstand van, h00r..."

# Ria Valk: „Vroeger zat ik op de nonnenschool en daar
was geen tijd voor tekenen." Foto: GPD

Dinsdag 11 oktober 1994 "9...

(ADVERTENTIE)■ Vanavond 20.30 uur

I Ongelooflijke
5L verhalen



Limburgs Dagoiad Dinsdag 11 oktober 1994 10
—| LimburgsDagblad

<gpiccolo s
In de Cramer 37, Heerlen
Postbus 3100, 6401 DP Heerlen
Postbank:lo3sloo
Bank: ABN-AMRO 57.75.35.935
Fax: 045-739204of 739364

Piccolo's
Over 1 kolom, in kleine letters met één woord in
hoofdleners. Minimumhoogte: 10 millimeter. Prijs per
millimeter hoogte: ’ 1,40.
Afwijkende tarieven voor rubrieken Proficiat en
Vermist/Gevonden ’ 1,25 per mm, Onroerend Goed en
Bedrijven Transakties ’ 1,90.
Reuzepiccolo's
Over 1 of 2kolommen, 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 daagsvoor plaatsing.
Persoonlijk opgeven
Via de balie van onze kantoren maandag t/m vrijdag
8.30-17.00 uur. Voor plaatsing op zaterdag en maandag
geldt vrijdag 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 dagelijks gelezen door
bijna 250.000personen van 13 jaaren ouder.
(Bron Cebuco Summo Scanner) 0930

Personeel gevraagd

Full-time medewerker gevr.
Lft. vanaf 25 jaar. Zondags vrij. Solt. na tel. afspraak
Café Bijsmans, 045-717310. Akerstraat 7, Heerlen.

Dactylo Uitzendburo heeft
werk!

Een leuke baan voor een

Allround mechanisch
bewerker m/v

Wij zijn op zoek naar een kandidaat voor het zelfstandig-
bewerken van onderdelen, instellen van machines,

bepalen van de bewerkingsvolgorde en controleren en
afwerken van produkten. U beschikt over minstens 5 jaar

relevante werkervaring

Bel meteen voor meer informatie of kom langs bij Dactylo
Uitzendburo in Heerlen, Tempsplein 33, 045-712336.

Het Limburgs Dagblad vraagt
Bezorg(st)ers voor

Bocholtz en Voerendaal
Voor meer info over de aard van het werk, de duur van de
bezorgroute en de hoogte van de verdiensten en extra's
kunt U tijdens kantooruren even langskomen of bellen.
Limburgs Dagblad, In de Cramer 37, 6411 RS Heerlen.

S 045-739330
Bunij bouwbedrijf b.v. vraagt
met spoed voor werk in
Duitsland collones ervaren
METSELAARS en beton-
timmerlieden. Hoog loon en
goede sociale voorzieningen.
Telefoon 045-217358.
Gevr DISC-JOCKEY mët
ervaring voor bekende dis-
cotheek in Oostelijke Mijn-
streek. Tel. 045-312510.
GEVRAAGD voor Duitsland,
België colporteurs. Hoge
verdiensten. Info. telef. 00-
-49.241504949.
COSMETICACONSULEN-
TES. Uitstekende verdien-
ste. Geen mv. Int. Opl. Bel
Yacana 045-729421.

Ochtendkrant vraagt accu-
rate BEZORGERS v.a. 15 jr.
voor Heerlen-Centrum en
Kerkrade-Terwinselen. 045-
-324228 18.00-19.00 uur. :
Wordt rijk met je PC. Stuur
een diskette met 2 postz. 'Fransen, Eindhovenstr. 14, '6415 CG Heerlen. j
Gevr. met spoed TELE- IFONISTE, van dond. t/m 'zond. Tel. 045-429291. )
Met een PICCOLO in het JLimburgs Dagblad raakt u 'uw oude spulletjes 't snelst !
kwijt. Piccolo's doen vaak

_
wonderen... Probeer maar! \
Tel. 045-719966. t

Wilt U snel een vaste baan
of een eigen rijschool? Dit
kan na vijf maanden! Want
dan kunt u het begeerde
Kaderschooldiploma bezit-
ten. U kunt aan de slag als rij-
instructeur, want er is vraag
naar RU-INSTRUCTEURS
m/v. Maar U mag ook zelfs
zonder middenstandsdiplo-
ma vrij een rijschool begin-
nen. Binnenkort starten
nieuwe dag-, avond- en za-
terdagopleidingen in Am-
sterdam, Rotterdam, Utrecht,
Zwolle, Best en Maastricht.
Meer informatie? Bel dan
voor 21.00 uur voor een gra-
tis uitvoerige studiegids. De
Kaderschool: 04998-99425
of 043-259550.

Vermist/Gevonden
Weggevlogen op 8 okt.
PINO grijze roodstaart

Papegaai
hoge beloning. Keerweg 16,
Buchten, 04498-58927 b.g.

g. 04405-2646.
Gezocht kleine grijze TIJ-
GERPOES, luisterend naar
de naam Wiske 045-714272

■ :,.., -Uil

Kamers
Te h. in HEERLEN Centrum,
per 1 okt. kamer in studen-
tenhuis. Tel. 045-711007.
Gem. KAMER te huur v. ou-
dere heer of dame met hui-
sel. verkeer. 04406-12875.
Wat VERKOPEN? Adver-teer via: 045-719966.

OG te huur
—^———STUDIO te huur per direct
voor alleenstaande vrouw,
100 mtr. van station-Sittard.
Telefoon 046-514861
Ruime flat 2e verd. nabij
centrum HOENSBROEK, 3
slpks, badk., w.c, keuken,
woonkamer. 04492-2975.
Te huur nabij centr.
HOENSBROEK: apparte-
ment met eigen voordeur, 1
slpkmr., badkmr., wc, keuk.,
woonkmr. Tel.: 04492-2975.
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.

Onr. goed te koop aangebjgevr.
■_ii^.^^__________________i______________________________________^^,M

_
aHai^^^

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

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

Uw huis verkopen Woonhuis met SPOED te
met behulp van de koop gevraagd, opknappen

echte makelaar 9^^^o4o-114752._, . HUIZEN gezocht voor bin-Bel de onroerend goed lijn nen. en a
buitenlandse kandi-

-046 - 750 000 I daten Verkoper betaalt
e . on-

, 9een kosten. Wijman &Peters & Partners Geleen Partners. 045-728671
Geen verkoop - wat verkopen? Adver-

Geen kosten- ■ Bouwmat. machinesTe koop gevr. ouder ■' ;':: " -■.■:.. ;":
WOONHUIS met tuin (op- Te koop STEIGER, beton-
knappen geen bezwaar). Tel. stutten, bouwhekken etc. Inl.
046-753367. 046-743275.

Winkel & Kantoor

Kantoormeubelen
TEGEN FABRIEKSPRIJZEN

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

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

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

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

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

KANTOORMEUBELEN. Kissel 46a, Heerlen. 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.

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. g 045-460471.
DIEPVRIES- en koelkastre-
paraties, zonder voorrijkos-
ten. g 046-745230. Service
binnen 24 uur met garantie.
REPARATIE zonder voorrij-
kosten van wasautom., dro-
ger, koelk. enz. Bel 046-
-753194 b.g.g. 0653-130414.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Landbouw
ONDERDELENBANK. Tel
04493-2715.

Bel de Vakman
NEW LOOK BV Landgraaf.
Gevelreiniging, uitkappen,
voegen, steigerverhuur. Tel.
045-312154. Fax 323452.
Riet- en BIEZENSTOELEN,
vernieuwen ’ 50,- per stuk,
met garantie. Telefoon 043-
-435761 b.g.g. 646919.
Ervaren vakman biedt zich
aan voor straatwerk o.a. op-
ritten, sierbestrating. Ook
voor uw gehele tuinaanleg,
zeer SCHERPE prijzen.
Gratis offerte: 045-323178.
APK, autopoetsbeurten,
wassingen, onderhouds-
beurten, koppelingen, ban-
den en uitlaten voor scherpe
prijzen. Bel ons: Autoservi-
ces GOOIKER, Apollolaan
154, Heerlen. Telef. 045-
-740041 b.g.g. 751632.
Opritten en TERRASSEN in
klinkers of sierbestrating.
Bel voor info. g 045-324249.
Voor alle voorkomende
DAKWERKZAAMHEDEN.
Dakcentrale Limburg. Gratis
offerte. Telef. 045-465285.

Wonen Totaal
In- en verkoop 2e hands
MEUBELEN en antiek, le-
dere dag geopend tot 18.00
uur. Voskuilenweg 91, Heer-
len. Tel. 045-741708.
Pracht. eiken BANKSTEL
met nwe. kussens ’750,-.
Innw.st. g 045-322111.
In-verk. 2e hands MEU-
BELS. Kouvenderstr. 208
H'broek, 045-725595.

Auto's- ■ .. —

40 jaar
! ONAANTASTBAAR

in kwaliteitsoccasions

" Alfa 33 1.4 IE Imola 1992 ’ 22.900,--; Citroen BK 1.6 Provence 1992 ’ 22.900,-
Daihatsu Applause 1.6 XI 1989 ’ 14.900,-
Daihatsu Applause 1.6LTD 1992 ’ 24.900,-

-'Ford Siërra 2.0iGL 1990 ’ 20.900,-- Ford Siërra 1.6Azur 1991 ’ 21.900,-

-' Honda Sedan 2.0iCXALB 1988 ’ 14.900-■ Honda Concerto 1.6i 1991 ’ 22.900,-

-■ Hyundai S coupé 1992 / 22.900,-
-■ Mercedes 190DAirco 1988 ’ 24.900-

-' Mitsubishi Colt 1.3EXE 1992 f 21.900,-
Peugeot4osGL 1989 ’ 11.900,-
Peugeotlo6 5-deursXßD 1993 / 23.900,-
Renault Clio3-deurs 1.2 RL 1992 ’ 18.900,-
ToyotaCorollal.3XLi 1991 f 19.900,-
Volvo 740 4-deurs GL 2.3 1990 ’ 25.900,-
Volvo 940 GL 2.3 schuifdak 1991 ’ 34.900,-
Mazda 323 Sedan 1.3 LX 1990 ’ 13.900,-
Mazda 323 Sedan 1.6 GLXuitb 1991 ’ 23.900,-
Mazda 323 F 1.6 GLX 1990 / 20.900-
Mazda323Fl.6GLX 1990 / 20.900-
Mazda323Fl.6GLX 1990 f 21.900-
Mazda 323 F 1.6 GLX 1991 ’ 25.900 -Mazda323Fl.6GLX 1991 ’ 26.900-
Mazda323FI.BGLXPS 1991 ’ 27.900,-
Mazda 323 F 1.6 GLX 1993 ’ 28.900,-
Mazda 323 3 deurs 1.3LX 1988 ’ 10.900,-
Mazda 323 3 deurs 1.5 GLX 1988 ’ 11.900,-
Mazda 323 3-deurs 1.7GLX D 1990 ’ 13.900,-
Mazda 323 3-deurs 1.3 GLX 1990 ’ 18.900,-
Mazda 323 3-deurs 1.3 LX 1991 ’ 17.900,-
Mazda 626 Sedan 2.2iGLX 1990 ’ 22.900|-
Mazda 626 Sedan 1.8 GLX PS 1990 ’ 19 900-
Mazda 626 Sedan 1.8 Mill LPG 1992 ’ 22.900!-Mazda 626 Sedan 1.8 Mill 1992 ’ 23.900!-Mazda 626 Sedan 1.8 GLX 1993 ’ 35.900|-
Mazda 626 Coupé 2.0 GLX 1987 ’ 10.900,-
Mazda 626 5-deurs 2.2 GLX 1991 ’ 24.900,-
Mazda 626 5-deurs 2.0 GLXLPG 1992 ’ 29.900,-
Mazda 626 5 deurs 1.8GLX 1992 ’ 32.900,-
MazdaRX7 1984 / 13.900,-
MazdaRX7 GLS Airco 1987 ’ 24.900,-
Mazda 626 2.0iGLX Sedan 1990 ’ 17.900,-

Tot ’ 10.000,-
Ford Siërra 3-deurs 2.0 1985 ’ 6.900,-
Ford Escort 1.6 1986 ’ 6.900,-
HondaAccord 1.6 DX 1986 ’ 6.900,-
Mazda 323 5 deurs 1.3 1984 ’ 4.900,-
Mazda 626 2.0DLX Diesel 1986 ’ 4.900,-
Mazda 626 5 deurs 1.6LX 1987 ’ 8.500,-
Opel Rekord 2.0LS 1985 ’ 5.900,-
Suzuki Alto GL 1985 / 4.900,-
Toyota Carina 1.6DX 1984 ’ 4.400,-
Toyota Corolla 1.3 XL 1987 ’ 8.900,-
Toyota Corolla 1.3 1987 ’ 8.900 -Volvo 360 GLS 1985 ’ 4.900,-
Volvo 340 DL 1.43-deurs 1986 ’ 5.900,-

Stationcars
Alfa Romeo 33 sportwagon 1993 ’ 25.900,-
Chrysler Voyager30 SE 1991 ’ 39.900,-
Mazda 323 1.3 Estate 1985 ’ 4.900,-
Mazda 323 1.6 Estate december 1992 ’ 24.900,-
Mazda 626 wagon 1.8LX LPG 1991 ’ 24.900,-
Mazda 929Estate 1985 ’ 6.900,-

Automaten
HondaLegend 2.7 coupé 1988 / 24.900,-
Mazda 323 Sedan 1.3 1988 ’ 14.900,-
Mazda 323 1.6 GLX PS 1991 ’ 23.900,-
Mazda 323 1.6 GLX PS 1993 ’ 30.900,-
Mazda 626 2.0 GLX aut. PS 5-deurs 1987 ’ 10.900,-

Rnf __3' '*"

mazoa MlIIM^CTj Imazoa
Uw garantie voor zekerheid

Ook erkend MAZDA DEALER
Kruisweide 3. Tel. 04498-53055.

Wij treden ook op als wederverkoper. Heeft u een auto die
u kwijt wilt! Wij bemiddelen voor u en zorgen dat uw auto zo

snel mogelijk verkocht wordt. Bel ons voor info.
Te koop Fiat UNO APK ge-
keurd, vr.pr. ’ 1.750,-, i.z.g.
st. Telef. 045-216470.
Ford Escort 1.3 Bravo, bwj.
'89. Jos BOGMAN Beek A 1
Centrum bij Makado Weth.
Sangersstr. 7. g 046-376543
Ford Escort 1.4i CL, bwj. '91.
Jos BOGMAN Beek A 1
Centrum bij Makado Weth.
Sangersstr. 7, g 046-376543.
Ford Escort 1.4 Bravo, bwj.
'90. Jos BOGMAN Beek A 1
Centrum bij Makado Weth,
Sangersstr. 7, g 046-376543.

Te k. z.g.a.nw. HONDA
Accord, 4-drs., 2.2i, 1e eig.,
bwj. '92, schuifdak, ABS,
66.000 km., antrac. schade-
vrij, ’37.995,-. Rens Jans-
sen. Tel. 045-211486.
Te k. weg. verhuiz. naar bui-
tenl. MERCEDES 190 E,
bwj. '89, 62.000 km, als
nieuw, div. extra's, kl. rook-
zilv. Ned. kent. 045-720944.
Te koop Opel KADETT cou-
pé 12S bwj. '77, APK, i.g.st.
pr. ’675,-. Haesenstr. 44,
Schaesberg.

/ Stralend de winter tegemoet....
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VOLVO 440, '91, wit, i.pr.st.
107.000 km., slechts

’ 13.950,-. Tel. 046-512138.
SUPERCARS Akerstr. N.
20a, Hoensbroek heeft voor
U: Kadert 1300 GT '86; Ka-
dert station '87; Opel Rekord
2.0 S '83; Escort 1400 CL
'86 en '87; Subaru Justy '87;
Golf 1600 '86; Escort '84 en
'85; Opel Manta '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;
Mitsubishi Tredia bwj. '83.
Nog diverse goedkope inrui-
lers. 045-222455 of 231448.
Te k. gevr. alle merken au-
to's. Bet. HOOGSTE prijs!!!
045-416239 tot 21 u. open.

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

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

Te k. Nissan CHERRY 1500,
APK, pr. ’1.000,-; B-Kadett,
APK, pr. ’BOO,-; mooie rode
Citroen 14 BK, met trekh. +
APK, pr. ’4.000,-; prachtige
beige BMW 318i, in topcon-
ditie, pr. ’6.100,-. Autoser-
vice Gooiker, Apollolaan 154,
Heerlen, S 045-740041, b.g.g
751632.
FORD Escort XR3i, al. vel-
gen, ABS, 3 alarmsyst., 225
banden, zap. uitgebouwd,
slechts 1 model in Europa,

’ 25.000,-. Keizerstraat 40,
Brunssum.

Geldzaken

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

LAGE LASTEN DOORLOPEND KREDIET.
Kredietlimiet theor. perrente 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 en 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

F. v. OPHUIZEN autohandel
biedt aan: Ford Escort KR 3i
cabrio '84; Peugeot 205 XS
'87; VW Polo coupé 1.3C
'86; Opel Kadert 12S '86;
Peugeot 309 1.6 SR '86;
BMW 316 LPG '85; Renault
11 GTD '86; Ford Fiësta 1.0

L '84; Volvo 340 L 5-d. '83;
VW Caddy D '86; Fiat Uno
45S 5-bak, 1e eig. '85; 3x
Ford Siërra 16L '84/'B5; Nis-
san Micra 1.0 DX '83;Volvo
360 2.0 5-bak '85; Citroen
Visa 17 RD 11-'B6; Peugeot
104 ZL 1e eig. '84; Peugeot
305 GL '84; Toyota Corolla
LB 1.3 DX 80; Opel Ascona
16S '82; Opel Ascona 1.9
aut. '80 ’1.000,-. Inkoop,
verkoop, financ. Div. inrui-
lers. Akerstr.Nrd. 52C,
Hoensbroek. S 045-224425.
Geopend van 10-18 uur, zat.
10.00-17.00 uur.
INKOOP goede auto's, cont.
geld. Joosten, Scharnerweg
3, Maastricht. 043-634978.
Te koop TRIUMPH Spitfire
1500 bwj. '78, kl. geel, geh.
gerest, tev. mot. geheel ver-
nieuwd. Pr. n.o.t.k. Telef.
046-371410.

Te k. OPEL Ascona
model, m. '82, 1 '’1.650,-. 045-22591^
PEUGEOT 205 Öl
cietmet., in nw.st, '045-256486 of 32449jj>
Renault Rl 9TXE. \Jos BOGMAN &
Centrum bij MakaOj
Sangersstr. 7. g Q4<j>
Suzuki Swift 1.3, 2
Jos BOGMAN Bf"Centrum bij Makad"
Weth.Sangersstr. 1<
046-376543.
Te k. SUZUKI Alto \APK 10-95, bwj. %1
st. 63.000. Tel. 045^
Moet weg GOLF jj
bwj. '87, 4-drs., mr. "045-411786. _^
VW GOLF GTi 16VJtra's, bwj. '87, in <*
eig., ’12.500,-. Brof
Schinveld, 045-25648°;
Volvo 440 DL, bwj- j
BOGMAN Beek A 1
bij Makado Weth, j
str. 7, telefoon 046-37JS

Voor Piccolo'5
zie verder pagi^

VOOR COMPRESSOREN + fm\o3m\
PERSLUCHTGEREEDSCHAPPEN jfl
EN VERDERE TOEBEHOREN

naar HYDRAFLEX/NUTH ]
Kathagen 4, tel. 045-243131.

Voor industrie en hobby, ook reparojjx

_______’"^.M^L' fM*^ltA^"l".
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IjP g. awft ftlfc " " t» *■
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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. Documen-

taireserie. Afl.: Nederland op defiets.
08.34 Journaal.
08.37 (TT) Lingo. Spelprogr. Herh.
09.01 Journaal.
09.08 Uitz. politieke partijen: D66.
09.11 Kook tv. Culinair programma.
09.29 (TT) Prima Donna. Herh.
10.18 Klassieke mechanica I.

Afl.: De wet van behoud van energie.
10.48 Omgaan met stress. Afl.: Wat

is stress?
11.18 Topscore met Ted de Braak.
11.42 Woordroof. Spelprogramma.
12.08 Grote Club show. Spelpro-

gramma rondom deGrote Club Aktie.
13.01 Journaal.
13.08 Twee voor twaalf. Spel. Herh.
13.41 Kassa! Consumentenmag.
14.11 TV-nomaden. Magazine. Herh.
14.41 Buren. Serie. Herh.
15.06 O, zit dat zo. Magazine over

wiskundige puzzels en raadsels.
15.32 Kids for animals. Dierenmaga-

zine voor de jeugd.
16.00 (TT) Journaal.
16.10 Nature on track. Natuurserie.
16.40 Samson. Kinderprogramma.
17.15 CVTV. Jongerenmagazine.
17.58 (TT) 2 vandaag. Met om:
18.00 (TT) Journaal.
18.15 (TT) Actualiteiten.
18.39 (TT) Sportjournaal.
18.47 (TT) Hoofdpunten uit het

nieuws gevolgd door het weer.
19.00 (TT) Onderweg naar morgen.
19.35 Melrose Place. Amer. serie.
20.25 (TT) All you need is love.
21.40 Die 2: Nieuwe koeien. Actueel.
22.10 (TT) In de Vlaamsche pot. Ne-

derl. comedyserie. Afl.: Discrimineel.
22.40 Veronica Film & Video.
23.15 K-Files. Amerikaanse politiese-

rie. Afl.: In het niets verdwenen.
00.00 Uitzending politieke partijen:

Algemeen Ouderen Verbond.
00.03 Journaal.
00.08-00.13 Nieuws voor doven.

Duitsland 1
I'ls underiournaL%On Uor9enmagazin Sport.
Aon ïflor9enmagazin. Ontbijttv.

rleUte-
te4s "le "legenden Arzte. Serie.jo.Oo Lele'Gym- Ochtendgymnastiek.

'$cLAfrika: Die Zukunft ist
7n' ReP°rtage. Herh.

I.rjo £DF-info Gesundheit. Tips.
11 q4 ï^ute. Met beursberichten.JtSO ,V? Hütte am Sec. Serie. Herh.
'tland(J/) Heisse Quellen im Saga-
Ü2.3Si ii tuurti|m over IJsland. Herh.
'2 55 Qmscnau-k.% esseschau.
13.45 wJ?F"Mitta9smagazin. Heute.14.00 7'^schafts-Telegramm.
)4.03 'a9esschau.
M.30 _?CnimPf - 19 7 17. Talkshow,
t Jeimn ht"ng: Streng Geheim!>s 00 rserie Afl- 4-
15.03 J.a9esschau.
15.30 uetro"das «chnelle Magazin.Koo Ty Dad! Comedyserie.

P6.03 'a9esschau.
17 00 ,^e- Talkshow.
P?.10 (-TP Tagesschau.
[7.37 prisant. Boulevardmagazine.
!?-40 a?! 16'611 zur Bundestagswahl.
[7.50 *RD vor acht. Reg. informatie.
'7.ss 'a9esschau-Telegramm.
'8.2 S "ln9sda, spelprogramma.
'B.SO Tarienho'. serie.
'8.55 'a9esschau-Telegramm.
[ium hloss Hohenstein - Irrwege
RO.OO Ck' serie
R0..5 W Tagesschau.

diScu,RD ■ 'hre Wahl '94. Politiek
voor met aandacht

h.44 2.e komende verkiezingen.
<1.45 pa9esthemen-Telegramm.

1-48 i^f!eien zur Bundestagswahl.
Öüikl ' Die Gerichtsreporterin.

J2.3S rSerie- Afl-: Knackis Tod.83.05 ontnemen.°o.os | ouleyard Bio. Talkshow.
°°So rK

the neat °' the night. Serie.
OhnK onik der Wende. Afl.: 12.

°10S T 1989'«1. 15 tagesschau.
Uit iqdq is and me- Amer. speelfilm
hm „ Van Larry Peeree- Afl. 2.

>qenH^het leven van rock 'n roll-°2-sétod
2%E'v; s-

pierriont EN" AfL: Weinernte in

Duitsland 2
05.10 Gezamenlijk programma

ARD/ZDF. Zie Duitsland 1.
13.45 Beruf aktuell. Magazine.
14.00 Naturwelt. Vandaag over ver-

wilderde parkieten, die in parken en
tuinen in Tokio ideale leefomstandig-
heden gevonden hebben.

14.30 Tim und Struppi. Tekenfilm.
14.55 Die Bockreiter. Jeugdserie.
15.20 logo. Jeugdjournaal.
15.30 K-Base. Jongerenmagazine.
16.00 heute.
16.05 Die fliegenden Arzte (The

flying doctors). Australische dokters-
serie. Afl.: Der geheimnisvolle Alte.

16.55 Gesundheitstip.
17.00 heute en sport.
17.15 landerjournal.

Aansl.: heute-Schlagzeilen.
17.50 Ohne Schein lauft nichts.

12-delige Duitse serie.
Afl.: In stiller Zwietracht. Aansl.: Par-
teien zur Wahl.

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

rie. Afl.: Weh dem, der liebt.
20.15 Voll erwischt. Programma met

de verborgen camera, waarin beken-
de Duitsers bij de neus genomen
worden. Vandaag: Thomas Berthold,
Sophie v. Kessel en Roberto Blanco.

21.00 Wahl '94: Was nun, Herr
Scharping? Interview met SPD-voor-
zitter en kandidaat-Bondskanselier
Rudolf Scharping.

21.45 heute-journal.
Aansl.: Parteien zur Wahl.

22.20 Für eine Handvoll D-Mark.
Reportage over de toename van de
prostitutie na de Duitse eenwording
en de aantrekkingskracht van de D-
Mark voor prostituees uit de voorma-
lige Oostbloklanden.

22.50 Das kleine Fernsehspiel: Viva
l'ltalia. Frans-Italiaanse documentai-
re over de politieke qntwikkelingen in
Italië sinds het succes van Berlusco-
ni's Forza Italia, naar aanleiding van
de bevindingen van een Napolitaan
die na een afwezigheid van jaren
moeite heeft met de nieuwe situatie
in zijn vaderland.

23.50 heute nacht. Actualiteiten.
00.05-01.30 (TT) Eine Frau mit 15

(La fille de quinze ans). Franse speel-
film uit 1988 van Jacques Doillon.

TV FILM VIDEO
RTLS
<ofïn
Ha\m t-UUr ' Girls Just Want To
Sarah . " ' (1985"USA).
Van t ssica Parker droomt er-
Sh0w dan-sen in een grote tv-Vartü'' or|danks dat haar strenge
Kom -fr te9en 'S.neaie van Alan Metter.

# Hoewel hun huwelijk op springen staat, houden Elvis
(Dale Midkiff) en Priscilla (Susan Walters) voor de buiten-
wereld de schijn hoog dat alles koek en ei is. Scène uit de
Amerikaanse speelfilm 'Elvis and Me 2. (Duitsland 1 -
01.15 uur).

TV 5
<3 finLe'oU uur -La Tête Dans
C-C984-F).
?ai4n c and is een geslaagde
Gerand 11 van viJft'9 wiens leven
ir. hi.- als nl z'Jn jeugdvriendHi^'s neemt.
van r. " daar spannend dramaQerard Lauzier.

BBC 2
(195q ur - Where Danger Lives -
rJe 2g l. M|tchum is in topvorm in
Waa "m n°ir van John Farrow
fernm hl' de dokter sPeelt van
Als Lr atale Faith Domergue.
<Je kio een rorr|ance opbloeit is hij

Duitsland 2
00.05 uur - La Fille de Quinze
Ans-(1988-F).

Drama van Jacques Doillon over
een ongebruikelijke driehoeks-
verhouding tussen een 15-jarig
meisje, een jongenen zijn vader.

Dat alles op een mooi eiland in
de Middelandse Zee.

Duitsland 1
01.15 uur - Elvis and Me 2
(1988-USA).
Laatste deel van een tweedelige
tv-film.
Na een hele reeks films en boe-
ken over The King' vond Priscilla
Presley het tijd om eens haar
kant van de zaak te vertellen. Ze
schreef het boek 'Elvis and Me'
dat prompt verfilmd werd. Priscil-
la was mede-producent en wel-
licht dat er daarom geen gemene
dingen over haar gezegd worden.
We volgen Priscilla als jong meis-
je in Duitsland, op weg om de
meest begeerde vrijgezel van de
wereld te strikken. Elvis zelf komt
er maar bekaaid vanaf. Acteur
Midkiff lijkt totaal niet op de roc-
ker maar speelde heel toevallig
samen met Priscilla in 'Dallas.

Met Susan Walters, Dale Midkiff,
Linda Miller en Jon Cypher.

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

voor doven en slechthorenden.
17.10 Kinderen van dichtbij.

12-delige documentaireserie over
kinderen tussen hun eerste en vierde
levensjaar. Afl. 2: Ogilvan. Herh.

17.40 Comedy op 3: Een schone
heks (Bewitched). Amerikaanse co-
medyserie. Afl.: Snob in the grass.
Sheila, de ex van Darrin, probeert
hem terug te winnen. Maar dan moet
ze het opnemen tegen de hekshafti-
ge Samantha.

18.10 De Fabeltjeskrant. Poppense-
rie. Afl.: De melkfles.

18.15 Sesamstraat. Afl.: Verzinnen.
18.30 (TT) Jeugdjournaal.
18.40 (TT) Klokhuis. Informatief kin-

derprogramma. Afl.: Schutkleur.
19.00 (TT) Lingo. Woordspel.
19.30 Bijna 30. Serie portretten.

Afl. 6: Bertil.
20.00 Kids in the hall. Canadese

sketchcomedy.
20.30 Mooi meegenomen. 9-delige

serie met verhalen n.a.v. een meege-
nomen voorwerp uit het buitenland.
Afl. 6: Grieks beeldje.

20.40 20 punt 40. Serie over (niet) uit-
gekomen verwachtingen.
Afl. 5: Aan de grenzen van de werke-
lijkheid.

20.55 Dichter bij. Muziekclipvan pop-
muzikant Henk Hofstede naar een
gedicht van Bert Voeten.

20.58 (TT) Passies. 4-delige serie
portretten van mensen in de ban van
een sport, hobby of beroep. Afl. 1:
Erotiek een passie.

21.24 Een galerij. Serie. Afl. 6: Ted.
21.55 Trekking dagelijkse lotto.
22.00 (TT) Journaal.
22.16 (TT) Sportjournaal.

Aandachtvoor de laatste training van
het Nederlands elftal in Oslo aan de
vooravond van de interland tegen
Noorwegen.

22.34 (TT) Nova. Actualiteitenpro-
gramma. Aansl.: (TT) Den Haag Van-
daag. Parlementaire rubriek.

23.19-00.04 Kunstmest. Randy New-
man, weer in Nederland, ontmoet
Mathilde Santing.

RTL4
06.30 Hei elei kuck elei.
07.00 Nieuws & krantenoverzicht.
07.07 Ontbijtkids: Foofur.
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. Soapserie.
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

dramaserie. Herh.
15.15 Showtime shop. Thuis bellen

en bestellen.
15.20 Santa Barbara. Amerikaanse

soap.
16.10 The Oprah Winfrey show.
Amerikaanse talkshow. Herh.

17.00 5 uur show. Gevarieerd
middagmagazine.

18.00 Zes uur nieuws.
18.15 Telekado. Telehomeshopping-

service.
18.30 Rad van fortuin. Spel-

programma.
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 Het Wereld Natuur Fonds tv

tribunaal.
22.00 Vrienden voor het leven.

Nederlandse comedyserie. Herh.
22.40 Elke Nederlander wordt

geacht de wet te kennen.
23.40 Nieuws, sport en weer.
00.10 Schloss am Wörtersee. Duitse

dramaserie. Herh.
01.05 The Oprah Winfrey show.

Amerikaanse talkshow. Herh.
01.50 Nachtprogramma.

Duitsland 3 West
08.15 Tele-Gym. 08.30 Cursus wiskun-
de. 09.00 B. trifft. Talkshow. 10.00
Schooltv. 12.00 Bonn am Rohr. 12.45
Kontraste. 13.30 Huishoudelijke tips.
14.00 WDR aktuell. 14.05 Hit-Clip.
14.30 (TT) Mit zeynen do! 3-delige do-
cumentaireserie over drie vrouwen die
deelnamen aan het verzet in het jood-
se getto in Bialystok tijdens WO 11. Afl.
3. 15.00 WDR aktuell. 15.05 Fenster-
Platz. 15.45 Chronik der Wende. Afl.:
11. Oktober 1989. 16.00 Markt. 16.30
Cursus wiskunde. 17.00 Degrassi Juni-
or High. Afl. 2: Die Schulfete. 17.30
Abenteuer Überleben. Natuurfilmserie.
18.00 NRW. 18.05 KvK. 18.30 Ver-
misst. 18.45 Aktuelle Stunde. 19.25
Fensterprogr. der Landesstudios.
19.45 Arena. 21.00 WDR aktuell. 21.15
Reporter. Afl.: Abpfiff für Schönhuber.
21.45 Menschen hautnah. Wat zijn de
oorzaken van vreemdelingenhaat?
22.30 Eine bucklige, aber schone Welt:
das Sauerland. Reportage. 23.00 ■
Reichsautobahn. Documentaire. 00.30
Nachrichten. 00.35-08.15 Nachtpro-
grammering. Met: Tagesschau vor 20
Jahren.

Duitsland 3 SWF
08.15 Tele-Gym. 08.30 Cursus wiskun-
de. 09.00 Schooltv. 10.40 Non-Stop-
Fernsehen. 13.30 Arkadische Land-
schaften. Portret. 14.00 Schooltv.
15.00 Hallo, wie geht's? 15.15 Die
sechs Siebeng'scheiten. 15.45 Tele-
globus. 16.15 Mum - Menschen und
Markte. 17.00 Cursus wiskunde. 17.30
Sesamstrasse. 17.58 Die Campbells.
Afl. 39. 18.22 Philipp. Kinderserie.
18.25 Unser Sandmann. 18.30 Süd-
west aktuell. 18.35 Hallo, wie geht's?
18.50 Die Fallers - eine Schwarzwald-
familie. Afl. 3. 19.20 Landesschau.
19.48 Landesschau aktuell. 20.00 Ta-
gesschau. 20.15 Blickpunkt Europa.
Vandaag staat Finland centraal. 21.00
Nachrichten. 21.15 Zahme mich, liebe
mich (Julie pot de colle). Franse speel-
film uit 1977. 22.40 Der Tod kermt kei-
ne Wiederkehr (The long goodbye).
Amerikaanse speelfilm uit 1973. 00.30
Die 50 Besten. 00.55 Schlussnachrich-
ten. 01-10 Non-Stop-Fernsehen.

SAT1
05.30 Deutschland heute morgen. Ont-
bijttv. 09.30 Love Boat. Herh. 10.30
Neighbours. 11.00 The young and the
restless. 11.55 Riskier' was! 12.30
Knots landing. 13.30 Love Boat. 14.30
Superboy. 15.00 Star Trek. 15.55 Mac-
Gyver. 17.00 Riskier' was! 17.30 Reg.
progr.'s. 18.00 Geh aufs Ganze! 19.00
Sat.l Newsmagazin. 19.19 Sportma-
gazine. 19.30 Glücksrad. 20.15 Der
Bergdoktor. Duitse doktersserie. 21.15
Hunter. Aansl.: TopNEWS. 22.15 Ul-
rich Meyer: EINSPRUCH! Discussie-
progr. 23.10 Spiegel TV-Reportage.
Aansl.: TopNEWS. 23.45 Alles Liebe...
oder was? Datingprogr. 00.15 Franken-
stein created woman. Engelse horror-
film uit 1966. 01.50 Star Trek. Amer.
sf-serie. Herh. 02.40 MacGyver. Herh.
03.30 Neighbours, soapserie. Aansl.:
progr. -overzicht. Herh. 03.55 Anna
Maria - Eine Frau geht ihren Weg. Duit-
se tv-film uit 1994. Herh.

RTL Television
05.30 Guten Morgen Deutschland.
Ontbijttv. 09.05 Kojak. 10.00 The bold
and the beautiful. 10.30 Days of our li-
ves. 11.00 Der Preis ist heiss. Spel-
show. 11.30 Familien Duell. Spelprogr.
12.00 Punkt 12. Middagmagazine.
12.30 Springfield Story. 13.15 Califor-
nia Clan. 14.10 Murder, she wrote.
15.00 llona Christen. Vandaag: Hypo-
chondrie. 16.00 Hans Meiser. Van-
daag: Het vertroetelen van huisdieren.
17.00 Whos the boss?. 17.30 Married
with children. 18.00 The bold and the
beautiful. 18.30 Explosiv - Telegramm.
Boulevardnieuws. 18.45 RTL aktuell.
Nieuws en sport. 19.10 Explosiv - Das
Magazin. 19.40 Gute Zeiten, schlechte
Zeiten. 20.15 Doppelter Einsatz. Duitse
misdaadserie. 21.15 lm Namen des
Gesetzes. Duitse misdaadserie. 22.15
Quincy. 23.15 Gottschalk. Talkshow.
00.00 RTL-Nachtjournal. 00.30 Married
with children. 01.00 Die Tracey Ullman
Show. 01.30 Whos the boss?. 02.00
Explosiv - Das Magazin. Herh. 02.30
RTL-Nachtjournal. Herh. 03.00 Hans
Meiser. Herh. 04.00 llona Christen.
Herh. 05.00 Gute Zeiten, schlechte
Zeiten. Herh.

RTL5
16.30 Tv boetiek. Homeshopping-

programma.
17.00 Goede tijden, slechte tijden.

Nederlandse soapserie. Herh.
17.25 Happy days. Amer. comedy.
17.50 Knight rider. Amerikaanse ac-

tieserie.
18.00 Knight rider. Vervolg.
18.50 Beverly Hills 90210. Ameri-

kaanse serie. Herh.
19.45 Lijn 5 en nieuwsflits.
20.00 Girls just want to have fun.

Amerikaanse filmkomedie uit 1985
van Alan Metter. Met: Sarah Jessica
Parker, Lee Montgomery e.a.
Een tienermeisje wil graag aan een
danswedstrijd meedoen, maar haar
vader steekt daar een stokje voor.

21.35 Lijn 5 + Nieuwsflits.
21.50 Murphy Brown. Amerikaanse

comedy-serie.
22.20 Seinfeld. Amer. comedyserie.
22.45 Larry Sanders show. Ameri-

kaanse comedyserie.
23.15 Lijn 5.
23.30 Sport: Voorbeschouwing

Noorwegen - Nederland.
00.00 Ricki Lake. Amer. talkshow.
00.50 As the world turns. Ameri-

kaanse soapserie. Herh.
01.35 Hei elei, kuck elei aktuell.

Luxemburgs programma.
02.05 Nachtprogramma.

Amerikaanse comedyserie
'Murphy Brown'. (RTLS -21.50 uur).

België/TV 1
15.00 Schooltelevisie. Met om:
15.00 Aardrijkskunde. Afl. 1:De aar-

de draait.
15.30-15.58 Voedselzekerheid.
Afl. 3: Naar een hoger rendement.

17.35 Paradise Beach. Afl. 27.
18.00 Journaal.
18.10 Mooi en meedogenloos (The

bold and the beautiful). Amerikaanse
serie. Afl. 1047.

18.35 Blokken. Spelprogramma.
19.05 Buren (Neighbours). Australi-

sche serie. Afl. 1471.
19.30 Journaal en sport.
20.00 De drie wijzen. Quiz.

Panel: Jacques Vermeire, Kid Safari
en Jean Blaute.

20.35 Forsthaus Falkenau. 26-delige
Duitse serie. Afl. 9: Wölfe.

21.30 Alle 5. Informatief magazine
over wetenschap en technologie.

22.00 Denksportkampioen. 13-delige
spelprogramma. Vandaag de halve fi-
nale.

22.40 Programma van Librado.
23.05-23.07 Weerbericht.

België/TV 2
18.00 Tik tak. Afl. 284.
18.05 Draaimolen. Jeugdmagazine.

Vandaag: Helemaal verkikkerd.
18.15 De boomhut. Kleutermagazine.

Afl.: Vlinderdasje maken.
18.30 Skippy. 39-delige Australische

serie. Afl. 3: Wally World.
19.00 Thunderbirds. Engelse sf-pop-

penserie. Afl. 1: Trapped in the sky.
19.30 Journaal en sport.
20.00 Tekens: Hans Memling.

Portret.
21.00 Kennis van Zaken. Quiz. Afl. 4.
21.35 Married with children.

Amerikaanse serie. Afl. 114: Kelly
does Hollywood.

22.00 Ter Zake. Infomagazine met.
nieuws en sport.

22.45 De parel aan de kroon
(Jewel in the crown). 14-delige En-
gelse serie! Afl. 6: De vuurproef.
Naar de vier romans The Raj Quartet
van Paul Scott.

23.35-23.40 Coda. Courante uit Cello-
suite nr. 3 in C BWV 1009 van Bach.
Uitgevoerd door Roel Dieltiens, cello.

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. 17.04Fileradio 18.04Alle
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
6.04 Breaktast-club. 9.04 Arbeids-
vitaminen. 12.04 Denk aan Henk.
14.04 Carola. 15.04 The magie
friends. 17 04 Rinkeldekinkel.
18.04 De Avondspits. 19.04 Spoor
7. 20.04 Forza. 21.04 Villa 65. 0.04
Tros Nachtwacht. 2.02 Vacuüm
4.02-6.00 Pyjama FM.

Radio 4
Om 7.00, 8.00, 13.00, 18.00 en
20 00 nieuws.
7.02 Een goede morgen met Imme
Dros, schrijfster van kinderboeken

9.00 Muziek voor miljoenen. 11.00
Ochtendconcert I. Radio Filharm.
Ork.; 12.30 11. Muz. voor viool en
piano. 13 04 Nieuwe klassieke
cd's/De klassieke top 10. 14.00
Middagconcert MalmöKamerkoor
1600 De Nederlanden Stad der
opbouwers 17.00 Leger des
Heilskwartier. 17 15 Muziek in vrije
tijd. 18.04 Geloven in muziek.
18.45 Orgelconcert. 19 15 Doku-
ment. 20.02 Avondconcert. Muz.
voor cello en piano 22.30 Orgelbe-
speling. 23.00 Het Duitse orato-
rium. 23.30 Songs of praise.
0.00-1.00 Vier na middernacht.

televisie en radio dinsdag

Nederland 1
'0/Avro/Ncrv00 Tekst-tv.■9J-09.21 De sprookjeskast. Afl. 4.
■JO-09.50 (TT) Dieren van ver II

°°-10.20 Ik mik Loreland. Afl. 6.
"0-11.25 Van nu en straks. Afl. 6.
iflR 1'51 ComPuters in de klas

iv l 5 H«t vragenuurtje. Recht-sreeks verslag van het wekelijkse
'ragenuurtje in de Tweede Kamer."46 Nieuws voor doven.Ija 166I66 Vee st"d'o- Over tv.
Re P 6 con,etticlub presenteert:
rs» tStimPy show. Tekenfilmserie.
1 37 !J!hundertJirds. Poppenserie.
Un ToDSC°re met Ted de Braak.J-»» (TT) Sex metAngela. Talkshowaann jongeren over sex praten. Be-jenae Nederlander is Joris Lutz.
Jnn erre collega's. Afl. 6: Ghana.J-00 (TT) Journaal.J-24 NOS-Weeroverzicht."■"w Ongelooflijke verhalen.
bf,ne waarin wordt teruggeblikt op

langrijk gebeurtenissen en hunJt.kk.ehng.
2 g, je'evizier. Actualiteitenrubriek.

"< Arm en rijk. Praatprogrammarer de sociale zekerheid.ty Levenslied. Vandaag: Dolf?r°uwers en IJf Blokker.
Journaal.

__L Jo^is Lutz is vanavond
i. het programma 'Sex
H^t Angela' de bekende■Nederlander. (Nederland 1
r/ ö-58 uur).

Radio 1 radioElk heel uur en om 7.30, 8.30,
12.30, 13.30, 17.30 en 18.30
nieuws.
7.07 Echo. 9.05 Dingen die gebeu-
ren (M/V). 12.07 NCRV's Hier en
nu (12.45 Agrarische actualiteiten).
14.05 Veronica Nieuwsradio. 17.07
Veronica Nieuwsradio (2). 19.04
Tros Interaktief. 20.04 Tros Klan-
tenservice. 22.04 Veronica Spor-
tradio. 23.07 Met het oog op mor-
gen. 0.04 For the record. 2.02
Geen tijd. 5.02-7.00 Ochtendhu-
meur.

Radio 5
Elk heel uur t/m 18.00nieuws
6.45-6.50 Mededelingenrubriek
met uitgebreid weerbericht en
scheepvaartberichten 702 NOS
Sportief. 730 Vroeg op 5 8.50
Snippers 8 55 Waterstanden 9.02
VPFtO's Dinsdag op 5, met om
9.02 De vrolijke wetenschap; 9.45
Instituut Schreuders; 10.02 Stenen
des aanstoots; 10.42 De jazz van
Pete Felleman; 11.02 De plek;
11.55 Vrije geluiden; 12.02 Het de-
bat: De omgekeerde wereld; 13.10
De documentaire: Aardse zaken;
14.02 Passages passanten; 1502
Boeken; 16.02 Kunstwacht. 17 10
Radio UIT 17.50 GPV. 1802 Tot
uw dienst 19.00 Waar waren we
ook alweer? 19.15 Nieuws en ac-
tualiteiten in het Turks. 19.50
Nieuws en actualiteiten in het Ma-
rokkaans en Berbers 20.40
Nieuws en actualiteiten in het Chi-
nees. 21.00 Op verhaal 22.00 -Oi-
ga! Spaans voor vakantie 22 30
Deutsch Direkt. 23.07-24 00 Met
het oog op morgen.

RTBF/La Une
16.15 Vacaturebank. 16.35 Neigh-
bours. Afl. 22. 17.00Life goes 00. Afl.s.
17.55 Carlos et les autres. Jongeren-
magazine. 18.30 Info première. 18.50
Cartes sur table. Discussieprogr. 19.10
Quotidien des sports. 19.30 Nieuws.
20.10 Doublé 7. Spelprogr. 21.50 Wal-
lonië '94. Vandaag over het image dat
Wallonië buiten haar grenzen heeft.
22.55 Francoise et les siens. Thema:
Mode. 23.40 Laatste nieuws. 23.45 24
H sur les marchés. 23.50-00.00 Tribu-
ne economique et sociale.

Sports 21
18.01 lei Bla-bla. 18.59 Neighbours.
19.27 lei Bla-bla. 19.30 Zie RTBF/La
Une. 20.00 Zoom arrière. Gev. magazi-
ne met een voorbeschouwing op de
voetbalwedstrijd Denemarken - België
van morgen. 21.31 Champions '94.
22.02 Laatste nieuws. 22.25Autosport.
Farao Rally vanuit Egypte. 22.38 Le
coeur et lesprit. 23.07-23.11 24 H sur
les marchés + Dow Jones.

RAI UNO
06.00 Ochtendprogr. 12.30 Nieuws.
12.35 La signora in giallo. 13.30
Nieuws. 14.00 TGI Motori. 14.20 Pro-
ve e provini a Scommettiamo che.
14.50 Avventura e sogno. 15.45 Solle-
tico. 15.55 Viva Disney. 16.25 L'uomo
ragno. 17.30 Zorro. 17.55 Oggi al Par-
lamento. 18.00 Nieuws en filmrubriek.
18.20 Sanremo: automobilismo. 19.05
Mi ritorni in mente. Magazine. 20.00
Nieuws en sport. 22.25 TGI. 22.40 Le
avventure del Barone di Munchausen.
Speelfilm. 00.05 Nieuws. 00.15 Le av-
venture del Barone di Munchausen, 2o
tempo. 01.00 DSE-dottore . Aansl.:
Nachtprogrammering.

BBC 2
07.15 Crystal Tipps and Alistair. 07.20
Animatieseries. 08.00 Breakfast news.
08.15 Documentaire over de geschie-
denis van de clown. 09.00 Schooltv.
10.00 Playdays. 10.25 Schooltv. 14.00
Animatieseries. 14.10 Conservatives li-
ve. Met om 15.00 en 15.50 nws. 17.30
Reportage over oudere vrouwen die in
opstand komen tegen hun armoede en
isolement. 18.00 All in the mmd. Quiz.
18.30 Heartbreak High. 19.15 Imagi-
ningAmerica - Get your kicks on Route
66. Reportage. 19.30Raymond's Blanc
mange. Welke invloed hebben onze
eetgewoontes op ons lichaam en wel-
bevinden? 20.00 The Booker prize.
Rechtstreeks. 20.50 Another country -
Rwandan stories. 21.00 Takin' over the
asylum. 21.50 Another country - Rwan-
dan stories. Serie. 22.00 The fast
show. Comedyserie. Aansl.: Talking
whistier. 22.30 Newsnight. 23.15 The
late show. 00.00-01.25 ■ Mitchum after
midnight: Where danger lives. Ameri-
kaanse speelfilm uit 1950. 02.00-04.00
Night school.

TV 5
06.00 Ochtendprogr. 12.00 Nieuwsflits.
12.05 La chance aux chansons. Amu-
sementsprogr. 12.40 Weerbericht.
12.45 Zwitsers nieuws. 13.05 La mai-
son Deschenes. 13.30 Middel East. Afl.
2. 14.30 Claire Lamarche. Magazine.
15.15 Autovision. 15.35 Évasion. 16.00
Nieuws. 16.10 La cuisine des mous-
quetaires. 16.25 Bibi et ses amis.
17.15 Luna Park. Jeugdmagazine.
17.45 Questions pour vn champion.
18.15 Visions d'Amérique. Magazine.
18.30 Nieuws. 19.00 Paris lumières.
19.25 La météo des cinq continents.
19.30 Zwitsers nieuws. 20.00 Faut pas
rever. Gev. magazine. 20.55 La météo
des cinq continents. 21.00 Nieuws. Met
intern, weerbericht. 21.40 Envoyé spé-
cial. Reportages. 23.00 Cinéma: La te-
te dans le sac. Franse speelfilm uit
1984. Herh. 00.40 Nieuws.

NBC
05.30 NBC News. 06.00 UK Today.
06.30 NBC News. 07.00 ITN World
news. 07.15 Azimuths. 07.30 UK To-
day. 08.00 ITN World news. 08.15 Azi-
muths. 08.30 Inside edition. 08.58 ITN
World News. 09.00 Super shop. 10.00
Rolonda. Talkshow. 11.00 Rivera live.
12.00 Today's Business. 12.30 FT Bu-
siness Today. 13.00 Today. 15.00 The
money wheel. Met beursberichten.
17.30 FT Business tonight. 18.00 To-
day. 19.00 ITN World news. 19.30
Executive lifestyles. 20.00 Entertain-
ment x-press. 20.30 Dateline. 21.30
Inside edition. 22.00 ITN World news.
22.30 The tonight show. 23.30 Real
personal. 00.00 FT Business tonight.
00.20 US Market wrap. 00.30 NBC
Nightly news. 01.00 Equal time. 01.30
The tonight show. 02.30 Executive li-
festyles. 03.00 Rivera live. 04.00 Ro-
londa. 05.00 Inside edition.

BBC1
06.00 Business breakfast. 07.00 BBC
breakfast news. 09.05 Kids' Kilroy.
Vandaag gesprek met kinderen over
drugs. 09.30 A word in your ear. 10.00
nws. 10.05 Conservatives live. Met om
11.00 en 12.00 nws. 12.55 Reg. nws.
13.00 nws. 13.30 Neighbours. 13.50
Turnabout. Woordspel. 14.20 Diagno-
sis of murder. Amer. misdaadfilm.
15.50 Chucklevision. Kinderprogr.
16.10 The new Yogi Bear show. 16.15
Space vets. Sf-jeugdserie. 16.30 Fan
TC. Muziekmagazine. 16.55 News-
round. 17.10 Grange Hill. 17.35 Neigh-
bours. 18.00 nws. 18.30 Regionaal
nws. 19.00 Hi-De-Hi. Engelse comedy-
serie. 19.30EastEnders. 20.00 Aques-
tion of sport. 20.30 Natural neighbours.
Afl.: Pigs might fly. 21.00 nws. 21.30
Crimewatch file. Reconstructie van een
belangrijk politie-onderzoek. 22.20

Omnibus. Serie documentaires. 23.10
Ring of Scorpio. Engels-Australische
tv-film uit 1991. Afl. 2. 02.45-03.15
BBC Select.

MTV
06.00 Awake on the wildside. 07.30
The grind. 08.00 Awake on the wildsi-
de. 09.00 Ingo. 12.00The soul of MTV.
13.00 Greatest hits. 14.00 The after-
noon mix. 16.30 The report. 16.45 Ci-
neMatic. 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
CineMatic. 23.30 News at night. 23.45
3 from 1. 00.00 The end? 02.00 The
soul of MTV. 03.00 The grind.
03.30-06.00 Night videos.

Eurosport
08.30 Step aerobics. 09.00 Eurogolf
magazine. 10.00 Dansen. Rock'n Roll
German Masters. Herh. 11.00 Aero-
bics. 12.00 Eurogoals. 13.30 Brazi-
liaans comp.voetbal: 2e ronde. Herh.
15.30 Trekkertrek. EK vanuit Walibi-
Flevo. 16.30 Rally Raid. 17.00 Speed-
world. 18.00 Eurogoals. 19.30 Euro-
sportnieuws. 20.00 Eurotennis. Over-
zicht. 21.00 De mooiste sportmomen-
ten. 22.00 Boksen. 23.00 Snooker.
European League. 01.00-01.30 Euro-
sportnieuws.

CNN
24 uur per dag nieuws, met om:
06.30 Moneyline. Herh. 07.30 World
report. 08.45 CNN Newsroom. 10.30
World report. 11.15 World sport. 11.30
Business morning. 12.30 Business
day. 13.30 Business Asia. 14.00 Larry
King live. Herh. 15.45 World sport.
Herh. 16.30 en 18.00Business Asia.
Herh. 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 Crossfi-
re. 01.00 Prime news. 02.00 Larry King
live. 04.30 Showbiz today. Herh.

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
met Limburg Bevrijd. 9.00 Tussen
de bedrijven door. 11.00 Ruilbeurs
met Hubert van Hoof 12.00 Lim-
burg actueel met om 12.30 ANP
13.00 RadioNieuwsCentrale,

binnen/buitenlandrubriek. , 13.30
Regionaal nieuws. 13.35 Mediaru-
briek Horen, zien en vragen. 14.00
Licht Limburgs. 15.00Groene Golf,
natuur en milieu. 16.00 Cultuurma-
gazine Festival. 17.00-18.00 Lim-
burg Aktueel: nieuws en actualitei-
ten met om 17.30uur ANP-nieuws.

BRTN/Radio 2
600 Nieuws. 6.05 Radio 2 regio-

naal (6.30, 7.00, 7.30 nieuws). 8.00
Nieuws. 8 10 Soes Kalone-arme
en vezelblije gezelligheid met ad-
vertenties van 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
605 Radiolrühstück + 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. 1305
Musikbox 16 05 Popcorn 1800
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 00 elke twee uur.
4.05 Radiowecker. 6 05 Morgen-
melodie (8.05 Zum Tage; 855
Andacht) 9.05 Musikpavillon
(10.05 tot 11.00 verzoekplaten)
12.05Zur Sache 12 07 Gut aufge-
legt (1300 Mitmenschen, 14.05
Stichwort Wirtschatt). 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)

Dinsdag 11 oktober 1994 11

l limburgs dagblad g\



Dinsdag 11 oktober 1994 12

HËfe %v"s>- :''^Sjfet SP^^^A^^iL^lïiC&ai wiy **" sÉSI ■&**&* «S ""JBs*'' ""y<3x '.;J|_______^_. V* :^

r | 1 H» ..gMÜ .■ é Luistersprookjes. Set met 3 boeken met bijbeho- Klassiek jack. Polyester/katoen. Met contrastkleur Pullover serafino kabelpennel. 100% lamswol.
'*^m %jtra» f ** B; / rende cassettes. en binnenzak. In de kleuren zand/marine, rood/ In diverse kleuren. Maten: S-M-L-XL.

L ■ 1' mmÊKÊÊÊ/m "| _T groen, groen/marine en marine/ -| -f Q _C O
hxt^mJÉ ij&éos®>*^ _______

PER SET 6S^X3.~ bruin. Maten: 38-48. 149- XXV." Z9r95'3V."g^- ESsl VROOM & DREESMANN

Eén van onze relaties, een reclame-adviesbureau met internationale
,|^C a^ga^ ma n contacten, heeft een full time functie vacant voor een

Grafisch ontwerper/vormgever (m/v)
Monesveld 19

Als medewerker in één van de account-teams zal hij ingezet worden
bij de grafische produktie van zeer uiteenlopende opdrachten.
Het accent zal liggen op uitvoerende werkzaamheden met een hoge
mate van creatieve inbreng. In samenwerking met tekstschrijvers,
fotografen e.a. dienstverleners werkt hij zelfstandig ideeën uit naar

Het reclame-adviesbureau concrete voorstellen en begeleidt het werk van begin tot eind.
ij enkele jaren geleden In voorkomende gevallen zal hij ook medewerking verlenen aan
gestart en verwierf productpresentaties, tentoonstellingen en andere activiteiten.
inmiddels een goede Verder zal het beheer van het totale AM-computersysteem tot

reputatie in haar branche. zijn taak behoren.
Zij werkt adviserend,
coördinerend en uit- Functie-eisen:
voerend op het gebied van " minimaal 2 jaar ervaring als grafisch ontwerper/vormgever
marketingcommunicatie " " gerichte vakopleiding; goedekennis grafische produktietechnieken
voor een verscheidenheid " bedreven in het gebruik van AM-programma's als Quark XPress,
aan opdrachtgevers, zowel Aldus Freehand, Photoshop
regionale, landelijke als " goedekennis van de Nederlandse, Duitse en Engelse taal
internationale accounts. " flexibele instelling en stressbestendig
De produktgroepen " uitstekende contactuele en representatieve eigenschappen,
waarvoor zij werkzaam is, met oog voor detail en hoge mate van accuratesse

variëren van houten " collegialiteit, sociale en kwaliteitsgerichte instelling.
kozijnen tot koffie en van
luxe jachten tot agrarische Onze relatie biedt, naast secundaire arbeidsvoorwaarden, een sala-
produkten. ris in overeenstemming met functie, leeftijd, opleiding en ervaring.

Hoorkantoor is gevestigd Belangstellenden voor deze functie dienen binnen één week
in Maastricht. schriftelijk te reageren.

___________■______________~

i

Verkoper m/v
voor een slagerij in Kerkrade. Behalve kennis van
het slagers-assortiment heb jerelevante werkervaring.
Verder ben jeklantvriendelijk en representatief.
Deze leuke baan in een gezellig team is voor maximaal
32 uur per week. Leeftijd: 18 4 19 jaar.
Informatie: 04S - 46 56 66, Simone Sporken
Kerkrade, Grupellostraat 35

Isoleerder/plaatwerker m/v
voor een isolatiebedrijf in zuid-Limburg. U hebt een
LTS-/MTS-diploma en bent een enthousiaste aanpakker
met een gemotiveerde instelling. De werkzaamheden
vinden zowel buiten als binnen plaats. Deze leuke,
uitdagende baan in dagdienstbiedt perspectieven.
Informatie: 045 " 46 56 56, Monique Bosch
Kerkrade, Grupellostraat 35

tempo-teamuitzendbureau

I GEMEENTE SIMPELVELD
BEKENDMAKING

De burgemeester van Simpelveld brengt ter openbare
kennis dat de gemeenteraad in zijn openbare vergadering
van 29 september 1994 heeft besloten te verklaren, dat
een herziening wordt voorbereid van:- het bestemmingsplan „Kern" (Bocholtz) voor het perceel

kadastraal bekend gemeente Simpelveld, sectie G nr.
299, plaatselijk gemerkt Minister Ruysstraat 2;- het bestemmingsplan „Molsberg 1974" voor het perceel
kadastraal bekend gemeente Simpelveld, sectie A nr.
2244, plaatselijk gemerkt Molsberg 54.

De besluiten treden in werking op 11 oktober 1994 en lig-
gen vanaf die datum voor een ieder ter inzage bij de afde-
ling Grondgebiedzaken (sector Bouwzaken).

Simpelveld, 5 oktober 1994
De burgemeester voornoemd,
mr. P.A.G. Cammaert I

B_j&^u,________Mra_____j 'n,emau°naal erkende telepaat hel-

Vk ÈÈts, "| I niet zo maar een helderziende of

Hyfl I staat op eenzame hoogte en is de
absolute wereldtop.

Hij sprak waar anderen moesten zwijgen.

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

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

OOK VOOR HYPOTHEKEN:
INFORMEER NAAR DE NETTO VASTE LASTENHYPOTHEEK;

DEZELFDE MAANDLAST GEDURENDE DE GEHELE LOOPTIJD.

I*

/AIS IN JAhIUAKJ D/£ SPAARW(XHË^\ "^hetg°ed*heeftu^g"**w^t van mega
/ \> LIMBURG en WML niet zo lang geleden een brief in de bus gehad
/ AAI<T AA'KI f~h )F"l?fï\lr~K ]CYT~A )A/f~)&ï*)J~ \ " over b^P^ 11 van water en energie. Gewoon door de kop te
//VlW 1 IYU\ C IVCNUfO /\AJ Ir^k » V\Jl^iS 1 \ gebmiken. de spaardouchekop. Da's lekker douchen en toch leuk

\ f £^RR€Kc/vPy iHcB ZN /H //v ! OSSOKJ u een spaardouchekop met de groene KIWA® Vl
\ ijKEUR Laag Verbruik sticker koopt, krijgt u f 5,- R*/
\ Al. IiKIjLyvcRDI&SJD . / korting. Dat wordt verrekend met uw energienota. I EL S^
\. / Wat ook kan, is rechtstreeks de Best Saver Wfr'rPlPH'ïfl

>. i^ r^ïAf \ d )Ls /^C K llP"' V * ___> / bestellen. Da's een heel efficiënte douchekop die u '"^SS
Ss>*»__ '^ Wf\\ VaaKjKJ^s \J\ iVIU i " x"^ voor de actieprijs van f 16,65 gratis thuisbezorgd krijgt. En het.— \ aardige van die Best Saver is, dat die pas in januari 1995 wordt

~"\ \ <f ïl\ verrekend met uw energienota. En als die kop niet bevalt, dan kunt
mffl > \ fl _j u'm binnen 14 dagen gewoon terugsturen. Houdt u'm wel -en

"\\ \|o *a * * /"""^ I natuurlijk doet u dat - dan hebt u'm hoogst-waarschijnlijk al in
r^-"" \r\irAl-\ "*^^

C=l

/ / *B^P .iaWr'Mjm januari 1995 terugverdiend. Meer informatie krijgt u door de bon in
\C- v\ V-^V \ JJ (f^jL^^^/^^ te sturen' °f door te bellen met 06 - 8630, op werkdagen van 8.00
\ *"" k\C\\ Ia \ " jy \ / uur 's ochtends tot 18.00 uur 's avonds. Enne, als nu tis iedereen de
\ V^vy V £^L»^ Sr*~j—r —w/ kop gaat gebruiken, houden we er allemaal schoon aan oVer."

\ für1 ,'- t^_J^yA7x; y Spaardouchekoppen-Actie\ r. - .' r j^v. /’ * ***"**** ***
V / \ \ Ja, als klant van MEGA LIMBURG en WML wil ik ook graag energie en water

’ V \ ’ besparen. Maar de brief waar u het over heeft, heb ik niet (meer). Stuurt u mij
f \ \ I daarom zo snel mogelijk een nieuwe brief.

f \ Postcode en woonplaats:
/ \ | (Bon in een envelop zonder postzegel sturen naar:
/ \ J Spaardouchekoppen-Actie, Antwoordnummer 9, 6200 VC Maastricht)

Bij beschikking van de ar-
rondissementsrechtbank te
Maastricht de dato 29 sep-
tember 1994, zijn onder cu-
ratele gesteld Ronnie
Christiaan Catharina Tho-
mas Marie Kostons, gebo-
ren te Maastricht op 20
oktober 1969, wonende te
6226 HM Maastricht aan de
Majellastraat 10, en Petra
Hubertina Oscar Maria
Kostons, geboren te Maas-
tricht op 17 juni 1975, wo-
nende te Maastricht in
huize Maasveld aan de
Maasvelderweg 1 in de so-
ciowoning aan de Holdaal
23. Tot curator respectieve-
lijk toeziend curatrice zijn
benoemd: Joseph Thomas
Maria Kostons en Maria Pe-
tronella Gertrudis Remigia
Schellings, echtelieden,
beide wonende te 6226 HM
Maastricht aan de Majella-
straat 10.
Mr. A.H. Odekerken-
Holtkamp,
advocaat en procureur,
Tongersestraat 2,
6211 LN Maastricht.

\PICCOLO'S\I 045-719966 I
i" -t
Autoverzekering

Waarom
betaalt <
u nog

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

Nieuwstraat 22-24
tel 045-211668/221090

WJENSBROEK

Tienduizenden mensen hebben de laatste maar
ontdekt hoe lekker en mals het vlees bij Edah is
kennis gemaakt met onze blanke varkensschnitzels "Jgehakt cordon bleu? Wist u trouwens dat ons vlees ZT
vers is dat u het rustig kunt invnezen en ,—___
bewaren? Ook de komende tijd hebben / AKT7£/f*
wij een vijftal vleesaanbiedingen voor u. ’ ft*m««*JOm u extra voordelig kennis te laten / «aST»»?maken met ons kwaliteitsvlees. / "^''M
Kwaliteitsgarantie. J_3_3_ _w«ir
Let op dit vignet.Wij staan garant voor de pitf^lt!)
kwaliteit Bent u desondanks »J__^____w_f i
niet tevreden, dan krijgt u uw geld terug.

■h i
cordon

@ 69!
■

Shoarmavlees S^rj^^yT£^#^

■ jH*.. fw^r%.

bami; < ]^M^nasivlees f -»\ jmJÊSaWkSaWS^
per kilo 4£9ü~ +i*/lj&'*^*jSÉ |j
8.90 J-i0"«■ir Bi

—Mi, Bi*

WJJJ\ EDAH SERVICELIJNZ^ 1'1 " Van maandag i/m vrijdag van 10 tot 12 uuren van 2 tot 4uurkun' UJ^,.I( CO-WWO inel onze service-afdeling.Daar kunt u ook terecht voorhetadi* yjk
v y Lii] urn de buurt Aanbiedingen zijn geldig t/m zaterdag 15 oktobef

'''wit*

Edah. Uw
prijsattraktieve

supermarkt. ■

Limburgs Dagblad



Van onze verslaggever

II aanzienlijk verbeteren. Schil-
lebeeckx legt uit wat hij fout
vindt aan deVaticaanse leer, met
een verwijzing naar Ratzinger.
Het hoofd van de Congregatie
voor de Geloofsleer, zegt dat ho-
moseksualiteit afwijkt van Gods
bedoelingen met de mens en alle
homo's daarom celibatair moe-
ten leven.

RL ook met naam op
internationale toer

Rector pleit voor 'University ofMaastricht'Journalist Muller schrijft 'Homo in de Heer'

Affaire Bar in relatie
gebracht met val Gijsen

hebben een doorslaggevende rol
gespeeld,zo suggereertMuller in
het boek.

In het boek komt verder prof. dr.
Edward Schillebeeckx aan het
woord. Volgens dezezal de situa-
tie voor homo's na de ambtspe-
riode van paus JohannesPaulus

In 'Homo in deHeer' komen ook
pastores aan het woord. Zy ver-
duidelijken waarom ze vinden
dat de Vaticaanse opstelling ten
aanzien van homoseksualiteit
kan leiden tot boze geruchten,
zoals bn de valvan bisschop Bar,
of tot chantage.

noemd. Volgens anderen zou de
bisschop mogelijk het celibaat
hebben geschonden. Kort daar-
op nam bisschop Gijsen van
Roermond volkomen onver-
wacht ontslag. Schandalen rond
homoseksualiteit in het semina-
rie Rolduc, zoals de affaire Van
Opstal, en de rol van de bisschop

Roermond - De vlucht van
"sschop Bar en de val van bis-nop Gijsen zijn nietvan elkaar
}s te zien. Dat beweert Henk
juuer die daarop ingaat in 'Ho-
°'ndeHeer'.
*omo in de Heer' is de titel van
*t eerste boek van Volkskrant-facteur Muller. Het boek dat
ijdag verschijnt, zal een verdie-

_?gzyn van verschillendekran-
-Publicaties, zo lietMuller giste-Bn weten.

u^r net vertrek van bisschopr van Rotterdam is bij gerucht
°»noseksualiteit als oorzaak ge-

MAASTRICHT - Het Verdrag van
Maastricht van 1991 heeft gezorgd
voor een wereldwijde naamsbe-
kendheid van de Limburgse hoofd-
stad. De Rijksuniversiteit Limburg
moet daarvan zo veel mogelijk
graantjes mee pikken. Rector prof.
dr. Hans Philipsen pleit dan ook
voor een naamsverandering van de
RL. Hij denkt daarbij aan de dubbe-
le naam Rijksuniversiteit Limburg/
University of Maastricht.

Positief toekomstbeeld in Gulpen en Vaals

Valkenburg somber
over het toerisme

De naamsverandering is een van de
aanbevelingen die de rector, die
eind dit jaarweer plaats maakt voor
oud-staatssecretaris Job Cohen,
doet in de door hem geschreven no-
ta internationalisering.

Een andere belangrijke aanbeveling
is dat tweetaligheid (Nederlands en
Engels) voor de RL een absolute
voorwaarde is om op internationaal
vlak mee te tellen. Het gebruik van
hetEngels, in sommige studies ove-

Opvolging Huberts
bij NedCar voltooid
BORN - Met de benoeming van G.
van der Bruggen tot directeur perso-
neel en organisatie, heeft NedCar gis-
teren de opvolging van de eerder dit
jaar vertrokken directeur J. Huberts
voltooid. Eerder benoemde de Ned-
Car-top al Pieter de Bruin tot produk-
tie-directeur. Beide functies werden
tot maart dit jaar vervuld door Jac-
ques Huberts die na een interne
machtsstrijd binnen binnen de top van
het autoconcern in Bom ontslag nam.
Hij werd benoemd tot directeur bij de
Waterleiding Maatschappij Limburg
(WML). De nieuwe directeur(officieel:
Managing Directer Human Resour-
ces) drs. Van der Bruggen is 46 jaar
en werkte sinds 1985 bij Vredestein,
eerst alsdirecteur personeel en socia-
le zaken, snel gevolgd door zijn be-
noeming in de raad van bestuur. Bij
Vredestein heeft hij een sleutelpositie
vervuld bij de totale herstructurering
van de onderneming.

Autodieven
aangehouden
HOUTEN - De politie heeft een
waarschuwingsschot gelost bij de
aanhouding van drie Heerlense auto-
dieven bij Giessenburg. De mannen
(zeventien, twintig en eenentwintig
jaaroud) reden in een in Baam gesto-
len Opel Kadett en hadden even eer-
der bij Houten getankt zonder te beta-
len. Agenten, van het Korps Landelij-
ke Politie Diensten (KLPD), werden
zondagmorgen rond negen uur ge-
waarschuwd door de exploitant van
een benzinestation langs de A27. Bij
een achtervolging door diversepolitie-
wagens verloor de bestuurder van de
gestolen wagen de macht over het
stuur en raakte in een scherpe bocht
een betonnen paal en kwam vervol-
gens tot stilstand tegen een gepar-
keerde wagen.

Philipsen wijst op de verschuiving
van de financiering van nationale
naar Europese fondsen. „Voor veel
wetenschappers is het nog onwen-
nig hoe daarvan gebruik te maken.
Men zou kunnen zeggen, dat in dit
opzicht een nieuw Europees laby-
rint is ontstaan." De RL moet dan
ook gerichte inspanningen doen om
de weg naar de nieuwe financiële
bronnen te vinden, zo luidtzijn con-
clusie.
De fusie met de collega-instelling in
het Belgische Diepenbeek is voor
Philipsen een logische stap die de
komende jaren de prioriteit moet
krijgen. Hij wijst verder op de nog
wat jonge, maar teleurstellende sa-
menwerking met Luik, Aken en
Diepenbeek (het zogeheten ALMA-
verband), die hij 'vooralsnog be-
trekkelijk los en leeg' noemt. De
aarzelende start van het samenwer-
kingsverband dient een krachtig
vervolg te krijgen. Daarnaast moet
de RL haar blik niet beperken tot
de Euregio, maar de al opgezette in-
ternationale netwerken met buiten-
landse universiteiten blijven koes-
teren en uitbreiden.

Met het oog op de voortschrijdende
Europese eenwording moet iedere
universiteit internationaliseren. De
ligging van Maastricht - nationaal
in de periferie maar internationaal
in het centrum - is voor deRL een
uiterst sterk punt dat zo veel moge-
lijk uitgebuit moet worden.

rigens al devoertaal, moet verplicht
worden gesteld, zowel in de facul-
teiten als in de ondersteunende
diensten. Daarnaast mag van elke
docent en student worden geëist
dat hy nog een derde taal op profes-
sioneel niveau beheerst. Philipsen
steltvoor om cursussen, taaitrainin-
gen, maar ook toetsing van de taal-
vaardigheid tot vaste onderdelen
van studeren en werken aan de RL
te maken.

Verdere internationalisering van de
RL is geen klus die eenvoudig ge-
klaard kan worden. Philipsen acht
de aanstelling van een vice-rector
dan ook onontkoombaar. Nu be-
hoort de internationalisering tot het
takenpakket van de rector, maar die
heeft te weinig tijd om die taak
goed aan te pakken, meent de hui-
dige portefeuillehouder.

Aangehouden na
achtervolging
HEERLEN - De politie heeft zondag-
nacht in Heerlen twee nog onbekende
mannen in een gestolen auto aange-
houden na een wilde achtervolging
met snelheden van meer dan 180 ki-
lometer per uur. Oe identiteit van de
verdachten is nog niet bekend, omdat
zij tot nog toe iedere medewerking
hebben geweigerd. Een patrouille zag
zondagavondom kwart voor twaalf op
de Locht in Kerkrade dat een perso-
nenauto zeer snel wegreed bij het
zien van de politieauto. De agenten
zetten de achtervolging in. De rit liep
via de Imstenraderweg, Huls,
Übachsberg, Trintelen en Voerendaal.
Op de Valkenburgerweg-Kennedy-
laan in Heerlen reed de bestuurder
tegen een lichtmast. De inzittenden
renden weg in het donker, maar wer-
den door een politiehond opgespoord.
Daarbij liepen de mannen bijtwonden
op, waarvoor ze in het ziekenhuis
moesten worden verpleegd. De auto
waarin ze reden was zondagavond in
Duitsland gestolen.

" Zeventig 55-plussers van de tienjarige 'hartzwemclub' nemen met een origineel waterballet voor anderhalf jaarafscheid
van zwembad Terveurdt in Hoensbroek. Foto: FRANS RADE

Tijdelijk weg uit
zwembad Terveurdt

een wals en met swingende uit-
halen met armen en benen op de
muzikale klanken van een Top
40-hit. „Ik herinner mij het eer-
ste zwemuurtje in september
1984 nog als de dag van gisteren.
Wij waren met zn tienen. In een
extra tas zat één grote koffiekan.

Want het uurtje na afloop van
het sporten is voor ons net zo be-
langrijk."

Weinig vergoeding
wateroverlast
DEN HAAG - Noordhollandse boe-
ren en tuinders die schade hebben
geleden door de wateroverlast in sep-
tember, krijgen niet veel schadever-
goeding. Dat is gisteren gebleken tij-
dens overleg tussen landbouwminis-
ter Van Aartsen en het Landbouw-
schap. Door de vele regenval liepen
vorige maand in Noord-Holland enke-
le honderden bedrijven en akkers
onder. De regionale boerenorganisa-
ties raamden de schade vorige week
nog op bijna veertig miljoen gulden.
Het ministerie van Landbouw komt op
een veel lager bedrag uit. Onafhanke-
lijke taxateurs hebben de totale scha-
de vastgesteld op öen tot elf miljoen
gulden.

I^KENBURG - Hotel- en
jsionhouders in Valken-ift,i Zien de toekomst niet

tegemoet. Dit in
'^stelling tot hun collega's
fulpen en Vaals, die ver-
Jjwen dat het aantal boe-
Sen zal toenemen of op zijn
5? gelijk zal blijven. Dat
'*t uit een telefonische en-
ry die de Valkenburgse
uf Het Geuldal vorige week
Jh houden biJ alle toeris-me bedrijven in de gemeen-. fulpen, Vaals, Valken-g aan de Geul en Wittem.

s j_ls oVer de deels sombere en
Chti

optimistische toekomstver-
Jr.hr!ngen van de hotel- en pen-

Pfflt. °uders in het gebied zijn die
"ïhvij] Carr»pinghouders positief,
""iHen men DÜ de bezienswaardig-
'izop, en attracties verwacht dat dell^ven'paantallen gelijk zullen
SJ». t" of licht zullen stijgen. Over
&V. ndens zijn alle geënquêteer-
»ike,. Wns: de toeristen zullen

ten Vmaar korter op vakantie
-it b rder bestaat de indruk dat,

is gedaald
BWordi toerist wel veeleisender is

i4Ldpe enquête wilde de Valken-
ninse- Peilen hoe het afgelo-
!w^oen tot en met september is'ram»!' __ CrJfermatige gegevens

'W oV daarbiJ niet op tafel. Los
Jfcent ?e enquête meldde het ge-
fWv, i

stuur van Valkenburg
'Mal e verleden week al dat het
it)tern?Vernachtingen tot en met

"er met dertigduizend is ge-

e mTrf- het vW-onderzoek stemtB^enhng Van de ondernemers in
■_ tr<? daarmee overeen, net

(Vs j^^ens in Wittem. Hotelhóu-
ta(je gemeenten meldden
brig " D°ekingen ten opzichte van
r sem ar' vooral in juli, augustus
elft v

emb|er. In Vaals spreekt de
Jetlarrfn de hotelhouders van een
errriin,! en de andere helft van een
eift il lng, terwijl in Gulpen de
Ihelft n

t
vermindering en de ande-

ipfje be^^niteit constateert.6"ing in de pensions van
J het g' Wittem en Gulpen was

-ptals »-ejrste kwartaal slecht en inJts 'edeU)k. Later trok de drukte
jfcorüjtK tot redehjk of goed. De
fNltp £°ekingen zijn vooral in de

:>0r d Urgse hotel en pensions
et t„e k°mende maanden slecht.

'it.gergendeel is geval voor de boe-
*rne ln vakantiehuisjes en appar-

go^n- Het jaar begon in deze
tear h in de hele regio slecht
lW r̂na werd het redelijk in

o0g„ ®ede kwartaal tot goed in het
a*rm.tlZoen- De bezetting van de

I * *ien u gaf een wisselend beeld
1 hali geen onder meer te ma-

en met het WK-voetbal (afna-
'et u Soede weer (toename).
rai^ e 2°ek aan de attracties was in
eliik *

gin het hoogseizoen re-
ik tot Slecht en in GulPen rede-

I ,en goed. Over het geheel geno-
fnam n°teerde Valkenburg een

Ö en Gulpen een groei.

'4 (ADVERTENTIE)

&JJRKOPIEËN*^*kkerij Schreurs
*,o°l (Ssj*??- K»r*"«l»-Sp»khoteertiel<Ja ', s 41304STelefax (04S) 418995

(

van een splinter kun %
Je bloedvergiftiging <<ryijgen; het land dat P}\ >p een splinterpartij %
x[apt, weet waaraan %het begint sj

t^v punaise 4|

Deze conclusies zijn voor de FUO,
die samen met de Belgische vereni-
ging voor de observatie van ruimte-
fenomenen (Sobeps) beelden van
'ufo's' analyseert, aanleiding om het
onderzoek voorlopig te stoppen.

Woordvoerder Filip Rekoms van de
FUO: „De lichtconfiguratie past
vrijwel perfect in het beeld van een
overkomend vliegtuig. We nemen
dan ook aan dat in dit geval een
heel plausibele verklaring is te ge-
ven." Het feit dat op de videobeel-
den slechts straatgeluiden zijn te
horen en geen vliegtuiglawaai vindt
Rekoms normaal. „Heel simpel. De
straatgeluiden overstemmen de
vliegtuigmotoren en gecombineerd
met een bepaalde windrichting
krijg je dit effect."

Nieuwe studie
houdt ufo weer
voor vliegtuig

ST.-TRUIDEN/HEERLEN - Na
uitvoerig onderzoek van videobeel-
den concludeert de Flanders Ufolo-
gy Organisation (FUO) dat de door
Horst Anstatt uit Heerlen op 24 au-
gustus gemaakte beelden van onbe-
kende vliegende voorwerpen
'hoogstwaarschijnlijk' betrekking
hebben op een vliegtuig. De FUO
heeft de videobeelden met behulp
van geavanceerde apparatuur ge-
analyseerd.

Brandende auto
ramt woninggevel
KERKRADE - Een brandende
vrachtauto is gisterochtend om
kwart over drie tegen twee huizen
aan deTichelstraat in Kerkrade ge-
reden. De politie vermoedt dat
iemand geprobeerd heeft de auto te
stelen en dat het voertuig daarbij in
brand is gevlogen en achterwaarts
tegen de woningen is gereden. De
brandweer moest te hulp schieten
om de brand te blussen en een van
de twee woningen te ventileren.

Naarmate het aantal 'zwemmen-
de leden' van de hart- en vaatver-
eniging toenam, werd ook de tas
van Trautje Meulenberg groter.
„Op gegeven moment begon ik
twee uurtjes voor het zwemmen
al met koffiezetten. Ik nam toen
wel vyf kannen koffie mee. Zo
goed viel het zwem- en aanslui-
tende kletsuurtje in de smaak."

HOENSBROEK - Zeventig le-
den van de Patiëntenvereniging
hart- en vaatziekten in Oostelijk
Zuid-Limburg hebben gister-
middag met een origineel water-
ballet voor bijna anderhalf jaar
afscheid genomen van zwembad
Terveurdt. In die periode wordt
de Hoensbroekse zwemaccom-
modatie opgeknapt voor een
bedrag van elf miljoen gulden.

„Met pijn in het hart verlaten wij
Terveurdt. Het is slechts van tij-
delijke aard. Maar toch. Er zullen
door deverhuizing enkelezwem-
mers afvallen," zegt de 66-jarige
Trautje Meulenberg. „Voor een
aantal mensen is het gewijzigde
aanvangsuur op maandag een
probleem. Twee uur 's middags
is voor mensen met hart- en vaat-
ziekten geen probleem. Tien uur
's morgens echter wel. Wij zullen
er echter alles aan toen om het
verloop zo klein mogelijk te hou-
den. De gezelligheid moet je
toch zelf maken."

De tien jaar geleden door het
Voerendaalse echtpaar Jo en
Trautje Meulenberg opgerichte
'hartzwemclub voor 55-plussers
en hun partners' verhuist tijde-
lijk naar het Sportfondsenbad in
Heerlen. Begin 1996 is Terveurdt
gerenoveerd en sluit het Sport-
fondsenbad.

Zij geniet nog na van het
afscheidszwemuurtje. Aquajog-
ging op een breed repertoire aan
muziek. In het bad vermaken ze-
ventig ouderen zich kostelijk.
Langzaam voortbewegend bij

Inmiddels heeft de gemeente
Heerlen in de ontvangstruimte
van Terveurdt een koffiezetappa-
raat geplaatst. De koffiezetter
zal, evenals het personeel, deze
Week ongetwyfeld mee verhui-
zen naar het Sportfondsenbad.

Bankoverval met
moker mislukt
LANAKEN - Een overval van vier
mensen op een Kredietbank-filiaal
aan de Maaseikersteenweg in Smeer-
maas-Lanaken is gistermiddag mis-
lukt. Terwijl twee gemaskerde daders
de klanten onder schot hielden, pro-
beerde een derde overvaller met een
mokerhamer een loketruit kapot te
slaan, maar die hield stand. De over-
vallers vluchtten vervolgens met een
Audi in de richting van Maastricht.

Vier lama's
gestolen
GENK - Uit de dierentuin in Zwart-
berg-Genk zijn in de nacht van zon-
dag op maandag vier lama's gestolen.
Het betreft dieren die per stuk onge-
veer vierduizend gulden waard zijn.
De dieven konden via een braaklig-
gend terrein bij de achterkant van de
dierentuin komen. Daar knipten ze de
draadafsluiting kapot. In totaal namen
ze vijf lama's mee naar buiten, maar
een van de dieren ontsnapte tijdens
het opladen. Later is het beest in de
omgeving teruggevonden en gevan-
gen. De politie stelt een onderzoek in.
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Ravage na botsing met
militairen op autosnelweg

door vermoeidheid
overmand.
Het is detweede keer in
korte tijd dat ravage
wordt aangericht op de'
autosnelweg na een
botsing waar een mili-
taire colonne bij betrok-
ken is. Ruim een week
geleden reed een buik-
wagen in op een file
vlak bij de grensover-
gang in Venlo. Die file
was ontstaan doordat
een militaire colonne de
snelweg op reed. Door-
gaans ryden deze voer-
tuigen veel trager dan
de overige weggebrui-
kers.

gen en takelen van met
name dit voertuig heeft
tot in de middag ge-
duurd. Regelmatig on-'
stonden files omdat een
rijbaan met tussenpo-
zen afgesloten moest
worden.

De precieze oorzaak
van de botsing is nog
niet bekend, een onder-
zoek hiernaar loopt
nog. Mogelijk is de
vrachtwagenchauffeur

ziekenhuis in Sittard
konden zij weer weg.
Het ongeluk gebeurde
om kwart over vijf 's
ochtends onder het via-
duct van de Pelden-
straat in Stem.
Volgens de politie ont-
stond een behoorlijke
ravage. De trekker met
oplegger raakte van de
weg en kwam klem te
zitten in de berm. De
oplegger zat vol met
zakken kalk. Het ber-

STEIN - Een Belgi-
sche chauffeur in een
trekker met oplegger is
gisterochtend op de
autosnelweg A76 Ant-
werpen richting Heer-
len achterop een Belgi-
sche militaire colonne
gebotst. De achterste
vrachtauto in de stoet is
compleet vernield door
de trekker met volgela-
den oplegger. De twee
inzittenden van het le-
gervoertuig raakten
licht gewond.

Van onze verslaggeefster

Na behandeling in het

Limburgs Dagblad Regionaal
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f
Met diepe ontsteltenis is geheel onverwacht, tij-
dens het uitoefenen van zijn sport -tennis- van
ons heengegaan, mijn lieve man, zorgzame va-
der, schoonvader en onze opa

Jacques Peeters
echtgenootvan

Wilma Van Eijs
Hij overleed in de leeftijd van 58 jaar.

Klimmen-Termaar: Wilma Peeters-Van Eijs
Zoetermeer: TheoPeeters

Marian Peeters-Havenith
Charlotte
Arthur
Familie Peeters
Familie Van Eijs

6343 GM Klimmen-Termaar, 8 oktober 1994,
Termaar 30.
De plechtige uitvaartdienst zal worden gehou-
den op donderdag 13 oktober a.s. om 12.00 uur
in de parochiekerk van de H. Remigius te Klim-
men, waarna aansluitend de crematie zal plaats-
vinden in het crematorium te Heerlen, Imsten-
raderweg 10.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is
tot schriftelijk condoleren.
Avondwake tot intentie van onze dierbare over-
ledene, woensdag 12 oktober om 19.00 uur in
voornoemde parochiekerk.
Gelegenheid tot afscheid nemen in de rouwka-
pel van het De Weverziekenhuis te Heerlen,
dagelijks van 16.00 tot 17.00 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen,
gelieven deze annonce als zodanig te willen be-
schouwen.

Met ontsteltenis hebben we kennisgenomen
van het plotseling overlijden van ons gewaar-
deerd verenigingslid

Sjaak Peeters
Wij wensen de familie veel sterkte in deze moei-
lijke dagen.

Bestuur en leden
Sport- en Trimclub Brunssummerheide

Onskleurrijk pallet is door het plotseling heen-
gaan van onze loopvriend

Sjaak
een wezenlijke kleur armer.
Deze zullen wij zeer missen.
Wij wensen Wilma en de familie veel sterkte en
troost.

Lopersgroep
Groot Klimmen

Met verslagenheid namen wij kennis van het
plotselinge overlijden van ons gewaardeerd lid

Jacques Peeters
Op zijn eigen ingetogen manier heeft hij door de
jaren heen bijgedragen aan het welzijnvan onze
vereniging.
Wij wensen de familie veel sterkte toe.

Bestuur en leden van
TennisverenigingKlimmen

Met grote verslagenheid geven wij kennis van
het overlijden van de heer

Jacques Peeters
Hij was tweeëntwintig jaar dirigent van onze
vereniging.
Zijn plichtsbetrachting zal steeds in onze herin-
nering blijven.

Bestuur, beschermheer, dirigent
en leden
van Harmonie St.-Gerlachus Oirsbeek.

t
Intens verdrietig, maar dankbaar voor alle lief-
de die hij ons heeft gegeven, hebben wij plotse-
ling afscheid moeten nemen van mijn lieve
man, onze lieve pappa, schoonvaderen opa

Huub Benden
echtgenootvan

Mia Huntjens
weduwnaarvan

Toke Krops
Hij overleed in de leeftijd van 74 jaar.

Heerlen: MiaBenden-Huntjens
Leiden: Suzanne Benden
Berlijn: Gabriele Benden

Delft: TheoenThea
Ancion-Janssen

Heerlen: Margo en Huub
Vrouenraets-Ancion

Bingelrade: Guido en Joyce
Ancion-Oyen

Landgraaf: Ton en Anke
Ancion-Kardurk

Landgraaf: Monique en Emile
Vermeesch-Ancion

Maastricht: Denis en Mariska
Ancion-Berends

de kleinkinderen: Alain, Cesar,Kim, Sunny,
Lieke, Bram, Meike, Joost,
Loes, Tim, Ester, Amber,
Jop,Pim en Maud

6417 XZ Heerlen, 9 oktober 1994
Mgr. Schrijnenstraat 6
De plechtige eucharistieviering zal gehouden
worden op donderdag 13 oktober om 11.00 uur
in de parochiekerk H.H. Nicolaas en Barbara te
Valkenburg aan de Geul, waarna de begrafenis
zal plaatsvinden op de algemene begraafplaats
aan de Cauberg.
Samenkomst in de kerk, met gelegenheid tot
schriftelijk condoleren.
Avondmis, mede tot intentie, woensdag om
19.00 uur in eerdergenoemde kerk.
Huub is opgebaard in het uitvaartcentrum Dela
in Heerlen, Grasbroekerweg 20. Gelegenheid tot
rouwbezoek heden dinsdag en woensdag van
18.00 tot 19.00 uur.
Wilt u, indien wij vergeten zijn u een kennisge-
ving te zenden, deze aankondiging als zodanig
beschouwen.

Met een gevoel van grote dankbaarheid hebben
wij uw medeleven ervaren bij de uitvaart van
mijn man, onze vader, schoonvader en opa

Adri van Gageldonk
Toos v. Gageldonk-Wiegeraad
kinderen en kleinkinderen

Heerlen, oktober 1994.
De zeswekendienst zal worden gehouden op
zondag 16 oktober a.s. om 10.30 uur in de H.
Geestkerk te Meezenbroek-Heerlen.

Enige en algemene kennisgeving

t
Heden is van ons heengegaan, in de leeftijd van
71 jaar, onze lieve en zorgzame moeder, schoon-
moeder, oma, zus, schoonzus, tante en nicht

Bertie van Ermihgen
weduwe van

Hein Bindels
Bocholtz: John en Tiny Bindels-Hacking

Kim, Jill
Bocholtz: Pierre Bindels

TinyDumont
Familie van Ermingen
Familie Bindels

Bocholtz, 10 oktober 1994
Corr.adres: Kerkstraat 22, 6351 GJ Bocholtz
Op verzoek van de overledene vindt de crematie
in stilte plaats.

t
Dankbaar dat wij hem zo lang in ons midden
mochten hebben, maar ook bedroefd om het
scheiden, delen wij u mede, dat na een werk-
zaam leven in Gods vrede is overleden onze lie-
ve broer, zwager, oom en neef

Pierre Simons
Hij overleed in de leeftijd van 87 jaar, voorzien
van de h. sacramenten.

Luik: B. Beckers-Simons
Maastricht: M. Candel-Simons
Brunssum: B. Boon-Simons

Gulpen: P. Beenen-Simons
Gulpen: A. Simons

Z. Simons-van lersel
Brunssum, 9 oktober 1994
Corr.adres: Jonker van Weerststraat 19
6441 SW Brunssum
De plechtige uitvaartdienst zal gehouden wor-
den op donderdag 13 oktober om 11.30 uur in
de dekenale St. Gregoriuskerk te Brunssum,
waarna om 13.15 uur de crematieplechtigheid
zal plaatsvinden in het crematorium Neder-
maas, Vouershof 1 te Geleen.
Overtuigd zijnde van uw medeleven is er geen
condoleren.
Avondmis woensdag om 19.00 uur in voornoem-
de kerk.
Gelegenheid tot afscheidnemen in de rouwka-
pel van het ziekenhuis te Brunssum, dagelijks
van 17.30 tot 18.00 uur.
Wilt u, indien wij vergeten zijn u een kennisge-
ving te zenden, deze annonce als zodanig be-
schouwen.

t
Na een leven, dat werd getekend door eenvoud- goedheid - behulpzaamheid, is na een moedig
gedragen ziekte veel te vroeg van ons heenge-
gaan in de leeftijd van 47 jaar mijn man, mijn
pa, onze zoon, schoonzoon, broer, zwager, oom
en neef

Pierre Sporken
echtgenoot van

Thea Gulpers
Maastricht: Thea Sporken-Gulpers
Roermond: John Sporken
Landgraaf: J. Sporken

G. Sporken-Hanssen
Landgraaf: M. Gulpers-Schraven

6215 BT Maastricht, 10 oktober 1994,
Penatenhof 17.
De crematieplechtigheid wordt gehouden op
vrijdag 14 oktober a.s. om 15.30 uur in het cre-
matorium te Heerlen, Imstenraderweg 10.
Condoleren vanaf 15.00 uur.
Gelegenheid om afscheid te nemen bij Dick-
haut Uitvaartverzorging, Papenstraat 4d, Maas-
tricht (bij het Vrijthof), dagelijks van 17.00 tot
18.30 uur.

Geen bloemen.

Dankbetuiging
t

Voor alle belangstelling die u heeft betoond bij
het overlijden en de begrafenis van mijn lieve
man

Lou Haemers
wil ik u heel hartelijk danken.
De vele condoleances, de brieven, bloemen en
h. missen hebben mij diep getroffen en mij in
mijn groot verdriet getroost.

Mevrouw G.M.P. Haemers-Dohmen
Sittard, oktober 1994
De zeswekendienst in de Christus Koningkerk
te Leyenbroek-Sittard zal worden gehouden op
zondag 16 oktober a.s. om 10.30 uur en niet om
11.15 uur zoals abusievelijk op de bidprentjes
werd vermeld.

I f IBedroefd, maar ook dankbaar dat hem pijn be- !
spaard is gebleven, geven wij u kennis dat, na
een arbeidzaam leven van eenvoud en goed-
heid, heden plotseling is overleden, op de leef-
tijd van 67 jaar, onze zorgzame vader en schoon-
vader en onze lieve opa

Jakob Mohren
echtgenootvan wijlen

Tonia Bouchez
Landgraaf: Dora en Chris

Huppertz-Mohren
Bianca en Alex
Roger

Heel: Ger Mohren en
Helen Meeuwissen

Maasbracht: Hilde en Louis
Maessen-Mohren

Nieuwstadt: Marleen Mohren en
Maurice van Erp
Familie Mohren
FamilieBouchez

Sittard, 8 oktober 1994
Aan deLinde 24, 6118 AN Nieuwstadt
De plechtige uitvaartdienst wordt gehouden op
vrijdag 14 oktober a.s. om 11.00 uur in de H.
Joannes de Doperkerk te Nieuwstadt, waarna
aansluitend de crematieplechtigheid zal plaats-
vinden in het crematorium Nedermaas, Vouers-
hof 1 te Geleen.
Samenkomst in de kerk, waar gelegenheid is tot
schriftelijk condoleren.
Op donderdag 13 oktober zal vader bijzonder
worden herdacht in de avondmis van 19.00 uur
in voornoemde kerk. Rozenkransgebed om
18.40 uur.
U kunt persoonlijk van hem afscheidnemen da-
gelijks van 17.30 tot 18.15 uur in het Maasland-
mortuarium, gelegen aan de Heinseweg te Sit-
tard.

r ' iNa een leven dat getekend werd door eenvoud,
goedheiden behulpzaamheid, is rustig en kalm,
omringd doorons allen, van ons heengegaan, op
de leeftijd van 86 jaar, voorzien van de h. sacra-
menten, mijn lieve man, onze zorgzame vader,
schoonvader en opie

Jan Joseph Ramaekers
echtgenootvan

Maria Catharina Bouwens
Klimmen: M.C. Ramaekers-Bouwens
Klimmen: Jacques-Laurentius

Ramaekers
Herzogenrath: Paula en Dieter

Janssen-Ramaekers
Natascha en Guido

9 oktober 1994
Schoolstraat 33, 6343 CDKlimmen
De plechtige eucharistieviering zal gehouden
worden op vrijdag 14 oktober a.s. om 11.00 uur
in de parochiekerk St. Remigius te Klimmen,
waarna aansluitend begrafenis op de r.k. be-
graafplaats aldaar.
Gelegenheid tot schriftelijke condoleance, ach-
ter in de kerk, vanaf 10.30 uur.
Avondwake ter intentie van de overledene don-
derdag om 19.00 uur in voornoemde kerk.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen,
gelieven deze annonce als zodanig te willen be-
schouwen.

Rectificatie
In de overlijdensadvertentie van

Catharina Antonia
Maria Cuijpers

d.d. 10 okt. stond abusievelijk de postcode ver-
keerd vermeld.
De juistepostcode is 6411 EH Heerlen.

t JacobusHendrix, 91 jaar, weduwna;i
Moris. Corr.adres: Margrietlaan 6, 41

Weert. De plechtige uitvaartdienst zal wort
houden heden dinsdag 11 oktober om 13.3 A
de parochiekerk van St. Oda te Boshoven-*»

tCor Franssen, 73 jaar, weduwe van S)m
man. Corr.adres: Van der Renneweg 21,<JHerkenbosch. De plechtige uitvaartdienst M__

den gehoudenwoensdag 12 oktober om 1*
in de parochiekerk van de H. Jozef te Roert

tToon Simons, 80 jaar, echtgenoot van'
Peijs, J. Nicolasstraat 129, 6041 JZ Roef

De plechtige eucharistieviering zal worden I
den woensdag 12 oktober om 11.00 uuT'
O.L.V. Munsterkerk te Roermond.

t Sophie Hover, 85 jaar, weduwe van WiHel:sing, Kap. Goossensstraat 4, 6101 CZ Ef'
plechtige eucharistieviering zal worden ge^
woensdag 12 oktober om 10.30 uur in de p^
kerk van de H. Landricus te Echt.

tTheo de Laat, 83 jaar, echtgenoot vanj
Heijman, Graaf 63, 6101 CD Echt. De pkfoj

eucharistieviering zal worden gehouden .
dinsdag 11 oktober om 11.00 uur in de p3
kerk van de H. Landricus te Echt. v

,Jei
tSophia Maessen, 90 jaar, weduwe van i>

dus Gradussen. Corr.adres: Nassauhof' *x.
DA Echt. De plechtige eucharistieviering z*-U
den gehouden heden dinsdag 11 oktober on 1; e
uur in de kerk van de H. Pius X te Echt.

It
4* Wil Bovens, 68 jaar, echtgenoot van Berth*/' 0

' mans, Synagogepad 20, 6191 KV BeeHn
plechtige uitvaartdienst wordt gehoude-
woensdag 12 oktober a.s. om 10.00 uur
Martinuskerk te Beek, waarna aansluitend
matieplechtigheid zal plaatsvinden in het ere
rivm, Vouershof 1 te Geleen. .n———————*4

e
et

1]
______FÏ

il«ila liKHr
4-Piet Habets, 79 jaar, echtgenoot van Fi*T
" van Hoof, Bieslanderweg 66c, Maastricn f
uitvaartdienst vindt plaats heden, dinsdag tIV
ber, om 11.00 uur in de St.-Theresiakerk te"
tricht. F
4- Chrit Kleijnen, 71 jaar, Terhorst 6, Banh^l
i uitvaartdienst vindt plaats heden, dinsoj

oktober, om 10.30 uur in de parochiekei i
Gerlachus te Banholt. )

tJan Curfs, 71 jaar, weduwnaar van NetWj
men, Past. N. de Reimsstraat 14, Meersse"?

crematie heeft in stilte plaatsgevonden.

4- John Krischer, 51 jaar, echtgenoot van h
I Lambrix, G. Doyenstraat 28, Maastricht. Vi

vaartdienst vindt plaats op woensdag 12 oKJI
om 11.30 uur in de parochiekerk van St.-Chtt»

_
te Caberg-Maastricht. i

tMaria Swelsen, 88 jaar, weduwe van V
Sleypen. Corr.adres: Paltsstraat 5, MaaS^De uitvaartdienst vindt plaats op woensdag ,'!

tober om 10.30 uur in de parochiekerk van "1
Walburga te Amby-Maastricht.

1 .
Bij vonnis van de rechtbank te Maastricht
6-10-1994, zijn de volgende faillissementen:
A. UITGESPROKEN: m
1. Euroterm Translations BV, Boschstraat 45, v

AT Maastricht. Rechter-commissaris: mr- 'Groen. Curator: mr. P.J. Schambergen, Tonfft
straat 2, 6211 LN Maastricht, tel. 043-2172561'
14474); i

2. M.L.M. Lahaye, De Wingerd 10, 6419 EN He#!
h.o.d.n. 't Klukske, Holset 44, 6295 NC Lert"
Rechter-commissaris: mr. J.J. Groen. CuratoJ'W.C.M. Coenen, St.-Jacobstraat 15, 621 1
Maastricht, tel. 043-210416 (flnr. 14475); 1

3. W.H.J. Peeters, Portonnekuilstraat 71-73, "BN Geleen, v/h h.o.d.n. HP-Publicity. Re<£commissaris: mr. J.J. Groen. Curator: mr. Jü
Spranken, Elisabethstraat 14, 6161 GT Geleen.
046-748455 (flnr. 14476);

B. OPGEHEVEN:
4. Schrijen Boek BV, Dalderhaag 11, s'

(14130);
5. J. Prasnikar, v/h K.S.G.-straat 50, Heerlen.

h.o.d.n. J.J.P. International BV IO (flnr. 1413*
6. A.C.G. van den Boogaard, Uilegats 9, Hee'

h.o.d.n. Dalove Fashion (flnr. 14267).
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K| all Kantoormeubelen 2.000 m 2
WVan Dooren bv showroom

Koop niet voordat u bij Van Dooren bent geweest!
Sittard, Handelsstraat 23, (Handelscentrum Bergerweg)
"ÏS» ni/T.inr^ . ■ ■■■ manmnn Dagctilks Open 9.00-18,00 u,?T 046-514867 fax 046523600 Do koopavond 10120.00 uZa 10.°0.16Q0 u.

Je huis in dekrant brengt mensen over de vloer.
En de makelaarweel van wanten en kranten.

Bestaat uit:
mÏJ japonnenen deux-pièces, blouses en rokken,

_^^| ___^fl ___k truien, regen- en wollen mantels, wollen
fl V J9Jflflk coats etc.

kW Ijl 11 nB Regenjacks «._* 139jsü
fl PPP^WWtI fl ülc voor grole malen (36-60), korte maten,

tussenmaten en rouwkleding.

Heerlen, Dautzenbergstraat 39, tel. 045-715806
Sittard, Walstraat 37, tel. 046-580314
Maastricht, Wyckerbrugstraat 39, tel. 043-258995
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VENLO - De opposi-
tiepartijen in de ge-
meenteraad van Venlo
zijn mordicus tegen het
plan van burgemeester
en wethouders om bij
de toewijzing van
bouwkavels een voor-
keursbehandeling te
geven aan 'strategisch
belangrijke personen',
zoals directeuren van
ondernemingen en top-
ambtenaren. Omdat
ook collegepartij CDA
een kritische houding
aanneemt, is het nog
maar de vraag of de
raad instemt met het
voorstel.

hiermee de vriendjes-
politiek terugkomt.
Ook GroenLinks, D66
en de SP willen niets
weten van een voor-
keursbehandeling. Het
CDA, met tien zetels de
grootste partij in de
Limburgse plaats, rea-
geert terughoudend.
Als haar fractie van-
daag de zijde van de
oppositie kiest, is het

De Vereniging Eigen
Huis vindt het voorstel
strijdig met het begin-
sel van behoorlijk be-
stuur.

Wettelijk is een voor-
keursbehandeling niet
verboden, zegt het mi-
nisterie van Vrom. De
gemeente handelt als
grondeigenaar en mag
bijzondere voorwaar-
den stellen, laat de Ver-
eniging van Nederland-
se Gemeenten weten.

„Ronduit belachelijk",
zegt fractievoorzitter H.
Janssen van de PvdA-
fractie. Hij vindt dat

Momenteel worden de
schaarse bouwterreinen
in Venlo verloot onder
de gegadigden. Maar
het college is bang dat
belangrijke figuren
voor Venlo daardoor
buiten de- boot vallen
en elders gaan wonen.

Journalisten willen
'verschoningsrecht'

in affaire Henk Riem
der zeer speciale omstandigheden
een soort verschoningsrecht voor
journalisten. Bij de Tweede Ka-
mer ligt nu een initiatief-wetsont-
werp van PvdA-mediaspecialist
Erik Jurgens, waarin de journalist
een bijna algemeen verschonings-
recht wordt toegekend.

DEN HAAG/BRUNSSUM - De
vier journalisten, die over de af-
faire Riem schreven, willen dat
het gerechtshof in Den Haag hen
het recht toekent de identiteit van
hun bronnen te verzwijgen. Ze
beroepen zich op Europees recht
en op de veranderende ideeën
over het verschoningsrecht voor
journalisten in Nederland en de
omringende landen.

Van Manen haalde een uitspraak
aan van de Europese Commissie
voor de Rechten van de Mens,
waarin het recht op bescherming
van bronnen van groot belang
voor een democratische rechts-
staat wordt genoemd. In de ons
omringende landen bestaat een
ruimer verschoningsrecht dan bij
ons.

De Limburger-journalisten Joep
Dohmen en Henk Langenberg,
Volkskrant-verslaggever Jos
Slats en programmaleider Leo
Hauben van Radio-omroep Lim-
burg lichtten gisteren in Den
Haag het beroep toe dat ze instel-
den tegen de beslissing van de
Haagse rechter-commissaris in
maart van dit jaar om hen te ver-
plichten hun tot nu toe anonieme
bronnen prijs te geven in een ge-
tuigenverhoor.

Om zon verhoor is gevraagd door
Henk Riem, de oud-burgemeester
van Brunssum, die op 20 maart
1995 voor de rechter moet ver-
schijnen. De dagvaarding beslaat
12 pagina's en omvat onder meer
het aannemen van steekpennin-
gen, schending van ambtsgehei-
men en valsheid in geschrifte.
Riem is ervan overtuigd dat amb-
tenaren bij politie en justitie de
vertrouwelijke informatie naar de
journalisten hebben gelekt en hij
wil weten wie die bronnen waren

inderdaad blijkt dat ambtenaren
bij politie en justitie hun geheim-
houdingsplicht hebben geschon-
den, is dat zeer schadelijkvoor de
rechtsstaat," zei Marehal. Hij
weerlegde de beschuldiging van

raadslieden van de journalis-
ten dat Riem erop uit was de
bronnen voor de toekomst mond-
dood te maken.

Schadelijk

gen van derechtsstaat. „Wanneer

Ook raadsman mr J. Marehal van
Riem beriep zich op de grondsla-

DOOR KATJA KREUKELS

Joerne CCn EHB°-organisatie te
i latf>n en de andere buiten schotWn,£n' Wordt biJ de inwoners de
hrelH gewekt dat het in de EHBO-
f datVVeral SeliJk is- In Limburg
Kss UldelÜk anders," zegt John
Io^JA-DVERTENTIE)

Met liefde wordt
J£f> woning bekleedr doorf\m

ba,„ ,"N.^^zenbergsr.raat 40, Heerlen

i] —
- EHBO-Limburg

"*»« dat de landelijke EHBO
veel geld aan zichzelf uit-

#it in plaats van aan hetl|Pede doel. De Limburgse af-
„£llnS onderschrijft dan ookf weken geleden geui-
J kritiek van het Centraal
'RpaU Fondsenwerving
t-0*). Het bureau berekende: het jaarverslag over 1993
K een tiental NederlandseTonstellingen meer dan 25
Knt van het Seld voor ei"
/n doeleinden besteedt.I'>pn B° sPande de kroon met een
fljw» uitgave van 94 procent. De in-ue was furieus over de bewerin-
'eeHan het CBF' mede omdat ze
el K V^Semeten werden in het
'tfHD n tv-programma Nova.
11 zei te vrezen dat

('in 'n de toekomst n°g maarlam z°uden opleveren en datrraoor het EHBO-werk in het ge-
1.8 zou komen. EHBO-Limburgljj,nu weten de kritiek van het
t) 0

e steunen. Het uitgavenpa-
lOr rtVan de nati°nale bond was
drd de Limburgse bestuurders al
iln rde reden om zich af te split-
ißotncls l Januari 1994 êaatU-Urnburg als een zelfstandi-a"chting door het leven.

»an onze verslaggever

" Fijnproevers op de Pastoor Franckschool in Grevenbicht. Foto: PETER ROOZEN

Kinderen lopen warm
voor verse groenten

nier hun eigen smaakvoorkeur
ontwikkelen en het is natuurlijk
ook een korte kennismaking
voor de echte horecaliefhebbers
in de klas."

Drie tafels in de hoek van het
klaslokaal staan helemaal vol
met rieten manden en bakken
gevuld met radijsjes, appels, pe-
ren, prei en nog veel meer voor
de gezonde eetlust.

[s°t?r °ns is het CBF-rapport de be-
i 93 SNë Van het Juiste besluit inL f jaren van discussie over
lmb ancieel beleid besloten de
|tï_kUrgse verenigingen op 18 no-
t_nd

er uit onvrede de NationaleF_atite verlaten en een eigen orga-
fga

e °P te richten. Deze eigen
fovnratie werkt uitsluitend met__ Uligers Waardoor er geen kos-
.ev!.n Date van de leden gemaakt
oec n te worden," aldus John
lftl^en. voorzitter van EHBO-

rha!!^kurgse organisatie regelt al-
nge i zaken centraal voor de
in sl°ten plaatselijke verenigin-
n' e° s °*e levering van materia-
-ordtrdt h onderscneidingen en ook
.ry "et drukwerk in eigen beheer
jt enk gd- EHBO-Limburg vindt
>ar r

T Jammer dat het CBF in
.Sch

aPPort geen aandacht heeft
h Icq0}1 en aan de instellingen 'die
_ef,

s en voor eigen rekening ne-
kt. n aldus geen misbruik maken
|-eestëemeenschapsgelden'. Men
ierd tnU *en onrechte geconfron-
&v0i worden met de nadeligegen van het rapport.

„Mijn cliënt komt op voor zijn
recht op een onbevooroordeeld
strafproces. Perspublicaties zoals
deze veroordelen iemand al bij
voorbaat," aldus Marehal.

De uitspraak is op 24 november.

(ADVERTENTIE)

Warmer en kleuriger
wordt uw huis
verzorgd door

Dautzenbergstr. 40 HeerlenIn Nederland bestaat slechts on-

De raadslieden van de journalis-
ten legden de nadruk op de rol
van de pers bij het vrijelijk door-
geven van informatie. „Wanneer
je journalisten verplicht hun
bronnen te noemen, drogen die
bronnen op. Ze wilden niet voor
niets anoniem blijven. De media
worden dan belemmerd in het
doorgeven van informatie, bij-
voorbeeld over corruptie en mis-
drijven. Dat is schadelijkvoor de
rechtsstaat," zei mrW. van Manen
namens Slats.

Anoniem

Roy: „Friet ga ik dan bakken en
als toetje rijstevla met fruit en
slagroom." Zijn buurvrouw Mir-
jam denkt er anders over. „Ik
begin met een lekkere tomaten-
soep. Het hoofdgerecht bestaat
uit bonen met spek, aardappelen'
en een bieflapje en als toetje wil
ik ijs." De vijfhonderd koks die
aan deze dag meewerken hopen
met de 'Dag van de Smaak' de
hamburgercultuur te doorbre-
ken. Dit preuvenement zal vol-
gend jaar waarschijnlijk uit-
groeien tot een hele week, net
zoals in Frankrijk, waar het idee
oorspronkelijk vandaan komt.

Jacques begint de middag met
een yoghurtproef, daarna moe-
ten de kinderen van zes flessen
water aangeven welke zoet, zuur,
zout en bitter is en waarom. Ten
slotte mogen Annemieke en Erik
de meesterkok assisteren bij het
maken van echte mayonaise,
waarin diverse groentes gedoopt
kunnen worden. ledereen is vol-
daan aan het einde van de dag.
'Het was een leuke middag.' Bij
het naar huis gaan mogen de kin-
deren allemaal wat groente en
fruit uit de mand meenemen als
ze beloven het echt op te eten en
niet in de prullebak te gooien.

Yoghurt

Geen lesboeken maandagmid-
dag, maar een proefboek met
bekertjes, bordjes, servetjes en
lepels. Een complete uitrusting
voor de leerlingen om eten te
proeven en zelf te beoordelen.

Samen met een basisschool in
Susteren en Eijsden stelde deze
Limburgse school haar deuren
open voor dit evenement. Het is
een initiatiefvan de Nederlandse
koksvereniging 'Eurotoques' en
de 'Suikerstichting Nederland'
om kinderen van 11 en 12 jaar
spelenderwijs kennis te laten
maken met verschillende sma-
ken van verse produkten.

GREVENBICHT - „Bah, ik lust
geen rauwe bloemkool en to-
maat vind ik al helemaal vies. Ik
krijg groente alleen door mijn
keel als er saus opzit. Zo maakt
mijn moeder het altijd klaar,"
zegt Roy, wiens ouders een fri-
tuur hebben. „Geef mij maar
friet met frikandel," zegt de lek-
kerbek vastbesloten. De andere
leerlingen van groep acht van de
Pastoor Franckschool in Greven-
bicht zijn.helemaal wild van alle
verse groenten en fruit die ze gis-
teren mochten proeven tijdens
de eerste nationale 'Dag van de
Smaak.

Het is rumoerig in de klas. De
meesten vinden het maar wat
spannend om een middag proef-
persoon te zyn. Naast het proe-
ven kunnen de kinderen ook
hun lievelingsrecept opschrij-
ven. Per provincie wordt er een
winnaar gekozen die als prijs een
keer mag koken voor ouders en
vriendjes in het kinderkookcafé
in Amsterdam.

Dit feestelijke tafereel wordt
compleet door de aanwezigheid
van een echte chefkok geheel in
tenue. Jacques Pörteners is kok
bij restaurant 'La Souree' in Sus-
teren en geeft vandaag de proef-
les op zijn oude school in Gre-
venbicht, maar ook 's morgens
op de Majoor Evansschool in
Susteren was hij van de partij.

„De traditionele keuken verloe-
dert. Mensen zeggen veel te snel,
'kom we gaan een frietje halen',"
vindt chefkok Pörteners. Hij is
tevreden met het resultaat van
deze smaakvolle dag.. „De leer-
lingen zijn dolenthousiast en wil-
len thuis het liefst alles meteen
in praktijk brengen. Ik vind het
goed dat kinderen op deze ma-

Een jongetje komt trots met een
grote prei aanlopen die boven
zijn eigen hoofd uitsteekt. „Hier
ga ik vanavond soep van ma-
ken," zegt hij overtuigd. Terwijl
een meisje zoveel mogelijk
etenswaren in haar schort stopt,
propt een jongen een bloemkool
in zijn jas. „Voor mijn moeder
dan hoeft ze niet meer naar de
supermarkt."

'Top krijgt geen
kans tot verweer'

Vakbond woedend over samenstelling commissie

Vervolgvan pagina 1

VAALS - „De drie leden van het
managementteam van bejaarden-
huis De Wolfskoele, die met ontslag
worden bedreigd, hebben nauwe-
lijks een kans tot serieus verweer
gekregen." Dat zegt Lex Veldhui-
zen van de AbvaKabo. Hij wil voor-
al absolute duidelijkheid krijgen of
het klopt dat op de dag dat direc-
teur Jan Martens en de twee dienst-
hoofden op non-actief werden ge-
steld, een aantal documenten zijn
vernietigd. Dat zou gebeurd zijn in
opdracht van interim-directeur
Bekkers.

Volgens Veldhuizen zouden die do-
cumenten een belangrijke rol heb-
ben kunnen spelen bij de verdedi-
ging van het managementteam.
„Wanneer we deze vorm van wanbe-
leid kunnen aantonen, dan zullen
wij de verantwoordelijken hiervoor
zeker aansprakelijk stellen."

Ruim veertig personeelsleden kwa-
men gisteravond opdagen bij de
door AbvaKabo opgeroepen leden-
vergadering. De verontwaardiging
en frustratie over het besluit van
bestuur en directie van de VZR was
groot. Ook de wijze waarop de ge-

sprekken van dc onderzoekscom-
missie met het personeel zijn ge-
voerd, kan volgens betrokkenen dc
toets van dc kritiek niet doorstaan.
Positieve uitlatingen over het ma-
nagementteam moesten bij voor-
baat achterwege blijven en volgens
Veldhuizen is een deel van het per-
soneel zelfs te verstaan gegeven dat
contacten met dc vakbond over de-
ze kwestie gevolgen zou hebben.
Dc samenstelling van dc door het
bestuur en directie van dc VZR in-
gestelde onderzoekscommissie is
dc vakbond van meet af aan een
doorn in het oog geweest. „Die com-
missie bestaat uit personen die di-
recte belangen hebben bij dc VZR.
In een eenzijdige verslaglegging
zijnnu conclusies getrokken dietot
deze situatie hebben geleid."

Dat er op dit moment geen verdere
acties door het personeel worden
ondernomen heeft alles te maken
met dc vrees dat in dat geval dc
zorgverlening in dc Wolfskoele ern-
stig gevaar loopt. „Dc onrust die er
al was, is nu verder verscherpt."
Directeur Jan Martens van Dc
Wolfskoele had gisteren geen be-
hoefte aan commentaar. Bij dc VZR
was niemand bereikbaar voor een
reactie.

vijftig tot zestig zwaar verslaafden
uit Maastricht die bovendien geen
contact met het CAD hebben." Het
team bestaat uit zes personen, on-
der wie twee medewerkers van de
DGD. ledere Maastrichtse verslaaf-
de die voldoet aan een aantal rand-voorwaarden mag het centrum tus-
sen half tien en half zes bezoeken.
Van tien uur 's avonds is dan weer
opvang in het slaaphuis mogelijk.

—-_______^nonztrverslaggever

2?6or_v *CHT -De deuren van de
£g voor verslaafden uit

I? 'nelH Zljn nauwelijks open ofM prrvi Vlch twee PolitieagentenNar "-^leider Marijn Birnie. „Zoe.n kiJken, noem het maar
6ttek g'" zegt een van hen'ende een beetje de sfeer gis-

teren rond de opening van de dag-
opvang in een paar, nu nog bijna
kale, lokalen van het gemeentelijk
kantoorcomplex aan de Gubbels-
straat.

Sinds vrijdag pas weet het team
rond maatschappelijk werker Ma-
rij n Birnie definitief dat de dagop-
vang van start kan gaan. „Het pro-
ject is bedoeld voor een groep van
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Nationale bond geeft te veel geld voor zichzelf uit

Limburgse EHBO steunt
kritiek in CBF-verslag

'Geen voorkeur bij
uitgifte bouwkavels'

limburg

voorstel van de baan.
De WD is een groot
voorstander van het
plan.

'Dag van de Smaak'



Van onze verslaggevers west Noord-Limburg hebben
daarom een protestbrief ge-
stuurd aan minister Jorritsma
van Verkeer en Waterstaat.

Klaverdijk verwacht van het
eindrapport van de commissie-
Boertien ook weinig of geen
concrete voorstellen. „De tus-
senrapportage stond te zeer
bol van academische betogen."

MAASTRICHT - De gemeen-
tebestuurders zijn jaloers op
hun collega's in Belgisch Lim-
burg, waar op voortvarende
wijze wel maatregelen worden
uitgevoerd om nieuwe water-
overlast te voorkomen. Het
provinciebestuur van Belgisch
Limburg heeft op tal van plaat-
sen zodanige voorzieningen
getroffen dat zich daar buiten-
dijks geen wateroverlast meer
zal voordoen.

De Limburgse gedeputeerde
ir. M. Lodewijks, vice-voorzit-
ter van de commissie-Boertien,
toont zich geïrriteerd over de
kritische opmerkingen van de
burgemeesters. „Hun uitlatin-
gen zijn sterk overdreven." Het
is volgens Lodewijks te vroeg
om nu al te oordelen.

Volgens woordvoerders van
zowel de provincie Limburg
als van het ministerie van Ver-
keer en Waterstaat is inder-
daad tot nu toe niets gedaan
om mogelijk terugkerende wa-
teroverlast te voorkomen.
Daarmee kan pas een begin
worden gemaakt wanneer de
.resultaten van de commissie-
Boertien bekend zijn. De com-
missie werd in januari geïnstal-
leerd en kreeg een jaar de tijd
om onderzoek te doen. Naar
het zich laat aanzien wil zij die
tijdspanne ook geheel benut-
ten.

De commissie-Boertien zal het
eindrapport in december of in
januari uitbrengen. Over de in-
houd ervan wilde Lodewijks
niets zeggen, behalve dat het
'een gedegen studie' wordt, die
berust op bevindingen van het
waterloopkundig laboratorium
dat gespecialiseerd is in het na-
bootsen en inschatten van
overstromingssituaties.

der gebeurd. De brandweer
heeft hard gewerkt aan een uit-
stekend hulpverleningsplan.
Daar is Itteren zeer mee inge-
nomen. Crisiscentra zullen be-
ter worden bemand met teams
van vrijwilligers die bekend
zijn met plaatselijke toestan-
den en met professionele hulp-
verleners. Bovendien zijn de
verbindingen sterk verbeterd
dank zij de medewerking van
PTT Telecom.

bioscopen
HEERLEN

Royal: Forrest gump, dag .
en 20.30 uur, 14.30 uur. Rivo«|
I love trouble, dag. 18.15 20.* I
uur. Duimelijntje, wo 14 uuf I
Maxim: Four weddings and| I
funeral, dag. 18.15 en 20.1J
uur. H5: The flintstones, <wT
14.15 18.15 uur, wo ook 16-jj
uur. Wyatt Earp, ma t/m wo»j
uur. Wolf, dag. 14.30 18 uuj
Clear and present danger, daÉ

20.45 uur'. Natural bom killer*-»
dag. 14 18.30 21 uur. De arist» }
katten, wo 14 16.15 uur. Co»
of night, dag. 18.30 en 21 uu'
di ook 14 uur. When a man »
yes a woman, dag. 14 18.30 *>
21 uur.

MAASTRICHT
MGM: Forrest Gump, dag. >'
17 en 20.30 uur. Four wety(
dings and a funeral, dag. 13* ,
14 18.45 21.30uur. When a m^loves a woman, dag. 13.15 la
18.45 21.30 uur. I love troub"(
dag. 18.45 21.30 uur. Wya'
Earp, dag. 20.15 uur. Color» 5

night, dag. 13.15 16 18.45 <*X
21.30 uur. Jungle Jack, dag J'(.
uur, wo oók 13.15 uur. Dvimf
lijntje, wo 13.15 en 16 uur. ,
Ciné-K: The last seducti°<^
dag. 21 uur. ..f-
Cinema-Palace: speed, dag-' ..
21.15 uur. Natural bom killer*.
dag. 18.30 21.30 uur, wo oo»l
14.30 uur. Wolf, dag. 17.45 uu'h
Clear and present dangei. <JJLi 20.45 uur. The flintstones, *14.30 uur.
Lumière: Fresa y chocolat';
dag. 20 uur. Dangerous l'8]
sons, dag. 20.30 uur. Temp 4*

I tion of a monk, dag 22 uur.

GELEEN
Roxy: Wyatt Earp, dag. 20.^uur. Speed, dag. 20.30 uur. TH't
flintstones, wo 14 uur.

SITTARD
Forum: Clear and prese"*!
danger, dag. 20.30 uur. fo»

i weddings and a funeral, afy
i 20.30 uur. Duimelijntje, wo »
I uur.

ECHT
I:Royal: Wyatt Earp, t/m JI 20.30 uur. The flintstones, vw
[ di 20.30 uur.

ROERMOND
Royal: Wyatt Earp, t/m wo 2

f uur. Royaline: Beverly Hi£cop 3, t/m wo 20.30 uur. Ti*
| flintstones, wo 14.30 uur.

Op het vlak van de hulpverle-
ning hebben ook elders ge-
meenten goede voorzieningen
getroffen. In Bergen bij voor-
beeld is een goed geoutilleerd
crisiscentrum ingerichten bur-
gemeester Frissen van Arcen
en Velden is volop bezig met
het opstellen van een rampbe-
strijdingsplan om evacuaties
en hulpverlening beter te doen
verlopen dan bij deramp in ja-
nuari, toen alleen al in Noord-
Limburg 6500 personen geëva-
cueerd moesten worden.

Die maatregelen zijn echter
niet afdoende. De bezorgde
burgemeesters vrezen dat de
commissie-Boertien niet zal
komen met het advies aan de
rijksoverheid om gigantische
bedragen te investeren in een
definitieve oplossing van de
waterproblematiek in Lim-
burg.

in de theater
HEERLEN

di. 11/10: theater: Up with people1'
World in motion. 6wo. 12/10: opera: Opera van Pov
met Die Fledermaus.

" Boraharen tijdens deKerstdagen vorig jaar. Er is nog niets gebeurd om nieuwe water-
overlast te voorkomen. Archieffoto: FRANS RADE

Burgemeester C. Klaverdijk
van het Noordlimburgse Ber-
gen en zijn ambtgenoot L. Fris-
sen van Arcen en Velden zeg-
gen weinig fiducie te hebben
in de studievan de commissie-»
Boeitien. Zij en hun collega's
zijn vooral ongerust geworden
nu uit een tussenrapportage
van de commissie is gebleken
dat de oplossing van deproble-
matiek vele honderden miljoe-
nen, misschien zelfs miljarden
guldens gaat kosten.

De gemeenteRoermond wacht
niet langer lijdzaam af. De stad
heeft zelf een miljoen gulden
geïnvesteerd in een dijk langs
de Maas bij Herten, het meest
bedreigde gebied in Roermond
tijdens derecente watersnood-
ramp.
De Maastrichtse Maasdorpen
Borgharen en Itteren zijn af-
hankelijk van Maastricht, maar
ook van het rijk: „Maastricht
heeft wel enkele maatregelen
aangekondigd, maar de proble-
men van Borgharen zijn zo
groot dat die op nationaal ni-
veau moeten worden aange-
pakt", zegt een woordvoerder
van de dorpsraad. „Het is daar-
om ook hier wachten op de
commissie-Boertien. Maas-
tricht onderzoekt wel of het
technisch mogelijk is de sluis-
dijk te verhogen om daardoor

SITTARD
wo. 12/10: cabaret: De tocht naaf
tegenpool van Robert Brouwer. vB^
12 jaar (13.30 uur).heeft gesteld, kan Itteren niet

akkoord gaan. Er volgt daarom
nieuw overleg.

de voornaamste toegangsweg
tot het dorp langer berijdbaar
te houden.

Op grond hiervan durft burge-
meester Frissen van Arcen en
Velden te voorspellen dat het
vele jaren zal duren voordat er
afdoende maatregelen getrof-
fen zullen zijn. „Het wordt wel
het jaar 2050," zo spot burge-
meester Klaverdijk. De ge-
meentebesturen van het ge-

In België verloopt de besluit-
vorming volgens de burge-
meesters heel wat sneller. Op
diverse plaatsen, onder meer
in Elen, Maaseik en Stokkem,
zijn dijken aangelegd of bijna
klaar. Elders zijn oeverbe-
schermende maatregelen ge-
troffen, waterlopen verlegd,
hinderlijke waterbuffers ge-
sloopt en andere waterstaat-
kundige werken verbeterd. De
voorwaarde voor ontgrindin-
gen langs de Maas bij Kinrooi
en Maaseik zijn verscherpt. De
grind- en zandbaggeraars zijn
voortaan verplicht ringdijken
te verhogen en te verbeteren.
Voor de komende winter zijn
in Belgisch Limburg alle be-
loofde voorzieningen ter voor-
koming van wateroverlast
gereed, is de verwachting.

Desondanks is er volgens
Schols toch wel het een en an-

maakt gewag van een rel over
de „te magere toedeling van
gelden uit de gemeentekas
voor Itteren". Met de toedeling
van een kwart van het miljoen
dat Maastricht beschikbaar

Vice-voorzitter Peter Schol s
van de dorpsraad in Itteren

Gemeenten langs het Limburgse
gedeeltevan de Maas zien dekomende
winter met zorg tegemoet. Ze vrezen
voor nieuwe overstromingen van de

rivier, na de watersnood van december
1993. Er is nog te weinig ondernomen om

een herhaling van die ellende te
voorkomen, klagen de gemeenten. Zo

goed en zo kwaad als het ging, hebben ze
zelf voorzieningen getroffen

Limburg vreest nieuwe

overstromingen Maas

Gemeenten 'jaloers' op voortvarend dijkherstel Belgen
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K. zelf onderstreepte gisteren die
theorie. „Ik zag bij MW zoveel

MAASTRICHT
di. 11/10: toneel: Het Zuidelijk To"
metRijkemanshuis. a
wo. 12/10: theater: Bootleg Bea
met Back in Holland.

VENLO
di. 11/10: cabaret: Hans Liberg "Nu ook voor vrouwen.

WEERT
di. 11/10: muziek: Emmy Verhey
Frederic Meinders. „
wo. 12/10: cabaret: Vincent Bijl°
De zeespiegel.Ex-administrateur lijdt

aan soort kleptomanie

'Het was vrij entree in de kas van MVV'

K. heeft op een gegeven moment
een bedrag van 104.000 gulden
opgehaald en daarvan naar eigen
zeggen 20.000 in eigen zak gesto-
ken. De rest is aan de directeur
gegeven en vervolgens spoorloos
gebleven. Hiddema: „Geen won-
der. Het was vrij entree in de kas
van MW. Het was een losgesla-
gen boel, waar iedereen kon
graaien. K. had geen ingewikkel-

Mr. Vonken vroeg voor mevrouw
C. vrijspraak omdat zij vanwege
familie-omstandigheden ten tijde
van de verduistering psychisch in
de war was geweest. Volgens
Vonken is die toestand er niet be-
ter op geworden. K. zelf schetste
in zijn laatste woord de angstpsy-
chose waarin hij en zijn partner
leven sinds de zaak openbaar is
geworden. Bijna dagelijks wordt
hij telefonisch of schriftelijk be-
dreigd en op straat nageroepen
door MW-aanhangers.
De rechtbank doet al op 21 okto-
ber uitspraak.

de toestanden nodig om zijn slag
te slaan. Hij is geen echte crimi-
neel of een meester-oplichter. Er
was geen deskundige voor nodig
om te constateren dat hij geld had
verduisterd," aldus Hiddema.

Zo kreeg K. ook weinig kans zijn
beschuldigingen richting vooral
directeur Ron Weijzen van MW
uitvoerig te herhalen. Wel kwam
aan de orde dat nog steeds ondui-
delijk is waar een bedrag van
tachtig mille is gebleven. Aanvan-
kelijk werd het verduisterde be-
drag van 446.000 gulden becijferd,
maarK. en zijn raadsman betwist-
ten dat met succes.

MAASTRICHT - De ex-admi-
nistrateur van MW lijdt aan
een vorm van kleptomanie.
„Hij is geobsedeerd doorbezit.
Hij deed met spullen die hij
van de verduisterde gelden
aanschafte, nauwelijks iets,
had soms twee of driemaal
hetzelfde. Het lijkt op de ge-
dragingen van een klepto-
maan, maar dan niet in de
vorm van winkeldiefstallen,"
vatte psychiater Van Leeuwen
de gedragingen van Wim K.
samen. Ook advocaat mr. Th.
Hiddema noemde het een ge-
val van 'pathologisch hande-
len. „Wie koopt er nu zes tv-
toestellen zonder die uit de
doos te halen of voor vijf mille
computerliteratuur zonder die
ooit te willen lezen," aldus
Hiddema.

(ADVERTENTIE).
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misstanden, er werd zoveel ge-
rommeld, dat ik mee ben gaan
doen aan het grote graaien. De
hele sfeer binnen de club was er
naar. Ik moet een plank voor mijn
hoofd hebben gehad, want ik heb
altijd geweten dat het spaak zou
lopen. Ik was echter geobsedeerd
door bezit en dat terwijl luxe me
eigenlijk niet interesseert. De
meeste spullen zaten nog in de
doos toen de politie kwam."

K. probeerde op verzoek van
raadsman A. Vonken in de getui-

genbank zijn echtgenote vrij te
pleiten van de opzetheling. Mr.
Philippart geloofde niet in die on-
schuld van mevrouw C. „Normaal
kon men 140 gulden per dag be-
steden en plotseling was dat 900
gulden per dag en later zelfs 1800
gulden. Zo naïef kan zij niet ge-
weest zijn," aldus de officier, die
wel liet doorschemeren dat hij
best kan leven met omzetting van
een 'gevangenisstraf in dienstver-
lening.

Overigens schilderde de officier

dat K. al eens eerder wegens vals-
heid in geschrifte in de proble-
men was geraakt en nog in een
proeftijd van een eerdere veroor-
deling liep. K. zelf: „Ik heb het
idee dat MW mij vanwege mijn
verleden bewust in dienst heeft
genomen, want er is wel eens ge-
vraagd naar mijn verleden."

De rechtbank in Maastricht be-
handelde de strafzaak uiterst
summier en probeerde zeer be-
wust alle verwijzingen naar de
grote MW-affaire te vermijden.

DOOR MAURICE UBAGS
EN THEO SNIEKERS

Van belang is ook wat de KNVB gaat
doen als de vermeende omkoping van
FC Utrecht aari de orde komt. Zeer
waarschijnlijk zal dat gebeuren onder
de vlag van valsheid in geschrifte, om-
dat de omkoping van de ene club door
een andere niet strafbaar is gesteld. Het
bewuste artikel begint met 'hij die' en
algemeen wordt aangenomen dat met
'hij' een persoon van vlees en bloed
wordt bedoeld.

die door het onderzoeksteam gehoord
zijn, de status van getuigen ofverdach-
ten hebben gekregen.

Onderzoek bij MVV
nog in volle gang

Nog vele vragen blijven onbeantwoord

voering van een misdrijf. En dat onder-
scheid in rolverdeling maakt justitie
dus juistwel.

Het zal voor directeur en bestuur een
opluchting zijn dat, anders dan bij K,
strafrechtelijk nog niet is aangetoond
dat ook zij in de kas hebben zitten te
graaien om er zélf betervan te worden.

I / achtergrond^

De positie van bestuur en directeur is
gisteren toch verder onder drukkomen
te staan nu het Openbaar Ministerie de
leiding van de profclub een duidelijke
rol in deze zaak toedicht.
MW-boegbeeldDittrich voelde als eer-
ste aan datzijn positie als gevolgvan de
affaire onder druk is komen te staan.
Hij kondigde al bij zijn aantreden als
voorzitter aan op te zullen stappen als
er ook maar een stuiver zwart geld bij

Maar zoals gezegd, het onderzoek in de
zaak MW is één jaarna deaangifte van
Weijzen en Dittrich tegen K. nog in vol-
le gang. Reden waarom Justitie na een
eerste duidelijk schot voor de boeg
voorlopig weer zwijgt.

Het omkopingsverhaal in de affaire,
uniek in de geschiedenis van het be-
taaldevoetbal, had grotendeels gisteren
al voor het voetlicht moeten komen,
ware het niet dat de advocaat van de
ex-MW-voorzitter Bert Lieben een
verzoek had gedaan het gerechtelijk
vooronderzoek te heropenen. Lieben,
die geldt als een van de hoofdrolspelers
in de omkoping, stond al op de zittings-
lijst van gisteren, maar zijn naam werd
op het laatste moment geschrapt.
Nieuwe strafzaken in deze affaire met
in totaal twaalf bekende verdachten
zullen op al die vragen meer licht moe-
ten werpen.

Er blijven nog veel vragen onbeant-
woord. Zo is tot op heden nog nooit
bekend geworden of de voetbalspelers

Vraagtekens kunnen ook geplaatst
worden bij de rol van de penningmees-
ter en die van de accountant. Wie ziet
hoe eenvoudig en opzichtig K. te werk
is gegaan, vraagt zich af of er ooit van
serieuze in- en externe controle sprake
is geweest. Het was de administratieve
hulp van K. die als eerste aan de bel
trok. Hij telde samen metK. derecettes
en bemerkte al vlot dat het bedrag dat
K. vervolgens naar de bank bracht veel
lager was. Waarna hij binnen de club
aan de bel trok. Lange tijd bleef iedere
reactie van de financiële controleurs
achterwege.

MW zou zijn omgegaan. En dat laatste
lijkt bepaald het geval, zo leert het dos-
sier. K. Dittrich verklaarde later te blij-
ven omdat hij zijn verantwoordelijk-
heid als bestuurslid niet wil ontlopen.
Hij wil geen kapitein zijn die het zin-
kend schip verlaat.

Daarom ook is er bewust voor gekozen
K. niet als medepleger van die valsheid
te laten berechten. Als je spreekt over
medeplegen doet het niet meer terzake
wie wat precies heeft gedaan in de uit-

Volgens de officier is de positie van K.
waar het gaat om leiding geven en ver-
antwoordelijkheid in strafrechtelijke
zin dan ook een betrekkelijk onderge-
schikte positie. Het Openbaar Ministe-
rie wil anderen - directeur en bestuur
- voor de valse administratieen de ge-
pleegde fraude verantwoordelijk stel-
len.

In de optiek van het Openbaar Ministe-
rie heeft de gewezen administrateur
Wim K. weliswaar meegedaan aan het
opzetten van een valse administratie,
maar wordt niet hij, maar vooral direc-
teur Ron Weijzen en het bestuur onder
voorzitterschap van Karl Dittrich daar-
voor verantwoordelijk gehouden. K.
heeft immers gefunctioneerd ónder de
directeur die op zijn beurt weer verant-
woording schuldig was aan het bestuur,
zo schetste Philippart.

MAASTRICHT - Officier van justitie
R. Philippart heeft gisteren voor het
eerst in het openbaar laten blijken hoe
justitie tegen de strafzaak-MW aan-
kijkt. Een zaak waarin het onderzoek
op alle fronten (belastingfraude, vals-
heid in geschrifte en omkoping) nog in
gang is.

Alle voorstellingen zijn om 20 uU '^zij anders aangegeven. In Maas 1 j
beginnen de voorstellingen om
uur.
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" De opmars van
het Vlaams Blok
hield gisteren heel
politiek en
journalistiek
België bezig.

Foto: ANP

DOOOR MATH WIJNANDS

In zijn artikel 'Limburg is nog
niet toe aan GS zonder CDA'
(een uitspraak afkomstig van
WD-voorzitter Gerard Thijssen)
in het LD van 7 oktober schetst
Laurens Schellen een D66 dat
'lonkt naar het gouvernementele
regeringspluche. Openlijker dan
ooit, vindt hij. Daarbij verwijst
hij naar ons concept-verkiezings-
programma. Daarin staat dan
wel dat we de uitbreiding van
Maastricht Airport met een Oost-
westbaan blijven afwijzen. Maar
hij heeft toch een 'lonkende' bij-
zin gezien: er wordt gepleit voor
een onafhankelijk onderzoek
naar de economische haalbaar-
heid van een Oost-westbaan zon-
der nachtvluchten.
Je zou natuurlijk ook kunnen
zeggen dat de schrijvers van het
concept-verkiezingsprogramma
van D66 al maanden geleden
goed hebben aangevoeld welk
onderwerp rond deze tijd in het
middelpunt van de belangstel-
ling zou staan: inderdaad, de
economische haalbaarheid van
een Oost-westbaan zonder nacht-
vluchten. Van alle kanten wordt
er met nadruk op gewezen dat
die baan zonder nachtvluchten
economisch niet haalbaar is. D66
was, is en blijft tegen nacht-
vluchten en dus tegen de aanleg
van deze baan.
Mocht uit een onafhankelijk on-
derzoek echter blijken dat de
aanleg van de Oost-westbaan
zonder nachtvluchten econo-
misch wél haalbaar is, dan doet
zich een compleet nieuw feit
voor. In zon geval dien je als
partij naar onze mening na te
gaan of er voldoende aanleiding
is om je standpunt in heroverwe-
ging te nemen. Niet meer en niet
minder.
Of de verschillende standpunten
over een uitbreiding van Maas-
tricht Airport maart volgend jaar
nog een reusachtige hobbel zul-
len vormen in de richting van
een paars Limburg, ligt aan de
besluitvorming in Den Haag. Je
mag veronderstellen dat die, on-
danks de huidige perikelen bin-
nen de PvdA, tegen die tijd wel
definitiefzal zijn afgerond. Liefst
met een voor D66 positieve uit-
slag natuurlijk. Maar mocht dat
onverhoopt niet het geval zijn,
dan zal D66, zo valt inderdaad in
ons concept-programma te lezen,
de effecten van de nieuwe baan
op de volksgezondheid en het
milieu kritisch blijven volgen.
MAASTRICHT René

van Druenen,
Voorzitter D66 Limburg.
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en een in Maasmechelen, Hasselt
en Tessenderlo.

gen in Voeren. Zaterdagavond
zorgden een aantal aanhangers
van Retour a Liège voor enig ru-
moer toen ze campagneborden
van Voerbelangen op privéter-
rein vernietigden. Zondag ont-

De meest opmerkelijke stembus-
uitslag kon genoteerd worden in
de kleine Limburgse gemeente
Herstappe. Daar deed de partij
Herstappe 2000 voor de allereer-
ste keer mee aan de gemeente-
raadsverkiezingen en behaalde
direct zes van de zeven zetels.

Provincie

zullen krijgen, een unicum in
Voeren. Want dan mogen ook de
buitenlanders - 15 procent van
de 4300 inwoners - meestem-
men. Daarvan zijn er ruim 500
uit Nederland.

3i«? SEN ~De uitslag van
n 1f a BelSische gemeente-
re S "Lsverkiezingen heeft in,at*1 Limburgse Voeren voor

'So ?olitieke aardschok ge-
-1 **et vei*schil tussen
me'aien en Vlamingen is tot„.n zetel geminimaliseerd.

'en zwaar aangeslagen Jo--11 «appart zag in de nacht
rfiin 2°ndae OP maandag dat
Wur Fr

T
anstalige partij Re-

31ai a een groot aan-
* y stemmen heeft moeten
'i* ".Ik aan de Vlaamse te-
jj^nhanger Voerbelangen.
i^u rest van Belgisch-■imburg leed de christen-«Jocratische CVP een ge-

%a ge nederlaag. Maar in
hf|]enstelling tot de rest van
Tvt is de opmars van de
ianH m"rechtse Partijen

IW Limburgse provin-
ui grenzen gestopt.
i. rI i,orHde 15 raadszetels in Voeren

n "en er nu acht door de Walen
■ot a

n door Vlamingen bezet.
I 'erhrl j-

vei"kiezingen was diei ïeder!1 ng negen te6en ZeS" De
e wi,t g van Retour a Liège is
ich t aan het feit dat de partij
aaisAe^veel bezighoudt met de

i»>est..n en te weinig met het{ estuur van de gemeente.

litslt6 colleBevorming heeft de
IJe v

g Van deze verkiezingsron-
-s'loedaRSchijnlijk n°e Been in-
Hs ■ Retour a Liège zal zo goed
lffcee<r. r °Pnieuw de burge-ne Averen. Wie dat is, isPUiL et bekend. De zittende
heeft ester Nico Droesen
TÜ w?°g niet bekendgemaakt of
.lijkt i! teruêkeren. Happart zelf

ge ;;i jansloos. Allereerst vanwe-
Snedg, perso°nlijke verkiezing-
lOon t

g ging van ruim
d^rnm Vg naar 70° voorkeurss-

* lieert*' ten tweede omdat hij
liJke v vold°en aan de wette-
Werj, frPbchting om tweetalig te
hem 'e gaan. Bovendien hangt

* Haan Cen veroordeling door de
dean State boven het hoofd.

' 20"161- rieP biJ zichzelf na-
en *i? Ult tot loco-burgemeester
uroes

de bi-i afwezigheid van
besli _?n onbevoegd een aantal
Part ' In dat geval is Hap-
hetk,Voorgoed uitgesloten van"urgemeestersambt.

de i«!Sehele verwachting is dat
Sende andstaligen biJ de vol_
gen _ gemeenteraadsverkiezin-ver zes jaar de meerderheid

haar positie. In vijf grote ge-
meenten raakte de CVP haar
absolute meerderheid kwijt: in
Lanaken, Sint-Truiden, Diepen-
beek, Opgableek en Kinrooi. In
Hasselt moet de CVP de SP
naast zich dulden, want beide
partijen behaalden 33 procent
van de stemmen. Daarmee is
overigens het Claes-effect niet
uitgekomen. Omdat de populaire
minister Willy Claes (binnenkort
secretaris-generaal van de Navo)
in zijn woonplaats Hasselt kandi-
deerde, was de SP een monster-
overwinning voorspeld.

stond er even ophef in het stem-
bureau in 's Gravenvoeren toen
de voorzitter fotografen verhin-
derde de stembusgang van Hap-
part vast te leggen. De eveneens
aanwezige broer van de politi-
cus, Jean-Marie Happart, bracht
daarop de Hitlergroet uit.

José Happart kondigde aan de
komende zes jaar een extreem
harde politiek te gaan voeren.
„En dat is gunstig voor ons Vla-
mingen. Want in het verleden is
gebleken dat Happart stemmen
verliest als hij extreem te werk
gaat. In het jaar 2000 zullen de
Vlamingen de politieke macht
hebben in Voeren," aldus een
vertegenwoordiger van Voerbe-
langen. Het Vlaams Blok deed
trouwens niet mee in Voeren.

Bij de gelijktijdig gehouden pro-
vinciale verkiezingen werden de
75 zetels in de Limburgse Staten
als volgt verdeeld: CVP 29 zetels
(een winst van 5), SP (socialis-
ten) 20 zetels (een winst van 2),
VLD (liberalen) 17 (een winst
van 5), Volksunie 4 zetels (een
verlies van 6), Vlaams Blok blijft
op 3 zetels en Agalev 2 (verliest 1
zetel). De huidige coalitie tussen
SP, VLD en VU wordt voortge-
zet.

Het Vlaams Blok boekte in Bel-
gisch-Limburg slechts een gerin-
ge winst, die voornamlijk be-
haald werd in de oude mijnge-
meenten. Voor de enige specta-
culaire zetelwinst van de
extreem-rechtse partij zorgde
Beringen: vijf zetels. Voor de
rest won het Vlaams Blok drie
zetels in Genk, twee in Heusden-
Zolder en Houthalen-Helchteren

Incidenten deden zich nauwe
lijks voor tijdens de verkiezin

Vlaams Blok
In de rest van Limburg lijkt de
christen-democratische CVP de
grote verliezer en de liberale
VLD de winnaar. De sociaal-
democratische SP consolideerde

'Flessenboot'Rl-vakgroep
betrokken
bij
heroïneproject

fv^STRICHT/ROTTER-
heeft ~De stad Rotterdam
'°gie vakgroep epidemio-
Li^u^311 de Rijksuniversiteit
deeir. üg ingehu>Jrd voor eenliJkhin1

derzoek naar de moge-
rnent n van een exPeri-v ersla waarbij hardnekkige
VerJda'den gratis heroïne
rtient !i kriJgen. Het experi-

J^lbur ook in Heerlen enI Wordt
g wordt overwogen

j r_m,ge2len als een mogelij-
°VerlasCt SSlng VOOr de dru6s-

oVer stadsbestuur denkt er
vOerP experiment in te
Vragp' maar wil eerst alle
rijtjl n en antwoorden op een
ëeke bebben. Daarbij moet
Sche n Worden naar juridi-
Vfaa ' medische en ethischeVraaJritUkkerL De RL is ge~
«on te onderzoeken hoe
rn 0(>t °nderzoek nu opgezet
Soiü, ,w°rden. Het is dus ab"
le v

t niet zo dat ze het gehe-
t{L jT°r°nderzoek doen. De
th ori "kt alleen naar de me-
Wh uFfche kant'" legt
vOon 7eltens uit. Weltens is

° er van de GGD Rot-
is jj:"1 die nauw betrokken
het J de voorbereiding vanexPeriment.

De Limburgse PvdA doet pre-
cies het tegenovergestelde van
wat in het in mei verspreide ver-
kiezingsprogramma werd be-
loofd. Ze weten dat met nacht-
vluchten de volksgezondheid
wordt aangetast en de leefbaar-
heid voor duizenden inwoners
belast. Men leze de GGD-rappor-
ten en studies van deskundigen.
En toch nachtvluchten nastre-
ven? Grindboeren kunnen nog
steeds hun gang gaan. De om-
streden afvalverbrander komt
eraan. De mergelafgravingen bij
't Rooth heeft de vorige Lim-
burgse PvdA-hjsttrekker (Riem)
al geritseld. En nu gaat Tinde-
mans met de Limburgse PvdA
in zyn flitsende dienstauto naar
Den Haag om nachtvluchten
voor de luchthaven te bepleiten.
Milieugedeputeerde? Ik krijg
een schaterbui. Wat een mop!
GELEEN Harrie Greven
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De PvdA heeft in het verkie-
zingsprogramma 'Wat mensen
bindt' voor de jaren 1994 t/m
1998 het beleid aan de kiezers
voorgelegd. Op blz. 42 staat een
stuk over het vliegverkeer. Om
de groei van het luchtverkeer te-
rug te dringen is het zaak 'dat de
overheidsbijdragen aan regiona-
le luchthavens worden stopgezet
en dat nachtvluchten worden
verboden' lezen we letterlijk in
het PvdA-programma. En wat is
de politieke praktijk? De Lim-
burgse PvdA-gedeputeerde Tin-
demans gaat in Den Haag pleiten
voor het toestaan van veel nacht-
vluchten met grote vliegtuigen
en heeft honderden miljoenen
aan overheidsgeld beschikbaar
voor uitbreiding van de luchtha-
ven!

tenverkiezingen komen er weer
aan. En dit is dé methode om ja-
ren broddelwerk te verbergen en
toch nog een goed verkiezingsre-
sultaat te bereiken! Denken ze.
MEERSSEN J. Kaptein
(Door redactie ingekort)

Oost-westbaan 6
D66 neemt in de besluitvorming
rondom de aanleg van de Oost-
westbaan (30 september Lim-
burgs Dagblad) al jaren conse-
quent hetzelfde standpunt in,
zowel landelijk als provinciaal.
D66 is om milieuredenen princi-
pieel tegen nachtvluchten. De
aanleg van deze baan is alleen
zinvol (financieel haalbaar) als er
ook flink wat nachtvluchten op
mogen worden uitgevoerd (eerst
een paar en dan natuurlijk
steeds meer: geef ze een vinger
en ze grijpen de hele hand). Dat
willen we niet en dus zijn we te-
gen de nieuwe baan, luidt kort
samengevat de redenatie. Die is
bij D66 niet veranderd na het
aantreden in het kabinet. Met
zon standpuntkun je het eens of
niet eens zijn, het is helder en
duidelijk, zonder Houdini-achti-
ge voorstellingen zoals bij de
PvdA. Al eerder heb ik gesteld
dat goed idealismereëel kan zijn
en goed realisme ideaal. Ik moet
toegeven dat D66 in haar opstel-
ling in deze aangelegenheid deze
stelling volledig waarmaakt. Dat
mag ook wel eens worden ge-
zegd.
MELICK F. Bongers

Oost-westbaan 7
Bodemvervuiling, watervervui-
ling, luchtvervuiling. De oorzaak
van dezevervuilingen is gelegen
in de basisfilosie van de mens
die alleen maar uit is op korte-
termijngewin. Een dooddoener
die wordt gebruikt om de nood-
zaak van de aanleg van de Oost-
westbaan aan te geven is: het is
goed voor de economie. Onder
economie wordt verstaan: winst
voor de bedrijven. Dat dit ge-
paard gaat met grote verliezen
voor de leefomgeving van mens
en dier speelt in de ogen van on-
ze Zuidlimburgse bestuurderen
geenrol. Voorzover er al regelge-
ving is wordt deze aangepast; en
wel zodanig dat de baan er te al-
len tijde zal komen. Rechterlijke
uitspraken, in het verleden ge-
daan worden genegeerd door
onze overheid. Er is sprake van
roofbouw op milieugebiedin het
dichtbevolkte Zuid-Limburg.
Een goed overzicht hiervan
wordt gegeven in het artikel 'De
verloedering van Limburg' in
het Limburgs Dagblad van
woensdag 5 oktober. De voor-
standers van de Oost-westbaan
leggen rapporten met een goede
wetenschappelijke onderbou-
wing zoals het rapport van dr. K.
Altena: „Nachtelijk vliegtuigla-
waai is een gevaar voor devolks-
gezondheid," gewoon naast zich
neer. Ze begrijpen het niet of
willen het niet begrijpen. Dit
rapport is op 7 februari 1992 bij
de studiedag 'Voorkomen is be-
ter' gepresenteerd in het Maas-
landziekenhuis te Sittard. Ver-
storing van het normale slaaprit-
me door geluid, ook al is er van
ontwaken nog geen sprake, heeft
duideüjk meetbare gevolgen
voor het afweerapparaat van de
mens. Het afweerapparaat (Im-
muumsysteem) is van cruciaal
belang bij preventie van kanker
en infectieziekten. Stress, ver-
oorzaakt door een verstoord slaa-
pritme geeft een verhoogd risico
voor hart- en vaatziekten. Dit is
gebleken uit onderzoek bij de
patiëntenpopulatie van huisart-
sen rond de Zwaneburgbaan bij
Schiphol. Er werd een toename
van 20 procent gevonden!
Aanleg van de Oost-westbaan
heeft ook ingrijpende gevolgen
voor de waterhuishouding in het
Zuidlimburgse heuvelland, het
Bunderbos - een uniek helling-
bos met voor Nederland zeldza-
me flora en fauna - zal verdro-
gen door de versnelde hemelwa-
terafvoer vanaf het vliegveldpla-
teau via rioolsystemen. Tevens
geeft deze versnelde afvoer een
extra bijdrage aan de waterover-
last door de Maas in regenrijke
perioden, omdat er weer een
stuk natuurlijke bodembuffer
bestaande uit akkers en weilan-
den door bestrating en bebou-
wing wordt vervangen. Als er
nachtvluchten komen zullen
300.000 mensen in Zuid-Limburg
te maken krijgen met behoorlij-
ke geluidshinder, een stuk infor-
matie die gemakshalve wordt
verzwegen. Weg stiltegebieden!
Werkgelegenheid zal de nieuwe
baan niet veel opleveren, hoog-
uit kapitaalintensieve industrie
en geen arbeidsintensieve indu-
strie, waaraan Zuid-Limburg
meer behoefte heeft.
GEULLE W.M.H. Debie
(Door redactie ingekort)

Oost-westbaan 5
Het feuilleton over de besluitvor-
ming over de aanleg van een
Oost-westbaan op vliegveld
Beek werd vorige week dank zij
de Tweede Kamer uitgebreid
met een nieuwe episode, wat mij
betreft op komisch gebied een
voorlopig hoogtepunt. Nog even
afgezien van het vermakelijke
gedraai van de PvdA voerde ook
hetLimburgse college van Gede-
puteerde Staten zyn act weer
eens op. Dat leverde ondermeer
de volgende kop op in het Lim-
burgs Dagblad (d.d. 5 oktober)

'Provincie dreigt met subsidie-
stop Beek. Ik zie de komende
week al de volgende koppen
voor me: 'GS dreigt over aanleg
volledige A73: nu of nooit!'; De-
puté Greweldinger: 'Symbiose
naar Lelystad als nieuwbouw
niet doorgaat'; Tindemans:
'Grensmaasproject gaat door of
we dempen de Maas'; GS dreigt
Staten: 'Als jullie niets doen,
doen wij ook niets. En dat alle-
maal onder het nu blijkbaar bin-
nen de coalitie geldende motto:
hoe schieten we ons zelf het bes-
te in de voet. De provinciale sta-

k dlrecteur F. Sturmans
Maas? boogleraar aan devan JNchtse universiteit en
"Var^Uls uit epidemioloog.
{U/j aar dat de keuze op de
W s.gevallen," vertelt Wel-
eer' le benadrukt dat het
berein ent nog in een voor-
en Hatend stadium verkeert
beslui* t*otterdarn nog geen
ir.vop beeft genomen over
groeering- „Maar de kansen
gaan) Die trein zal wel
We r„ Pen- zeker nu de nieu-
Vlt gerinS in °en Haag ook« voor het plan."

tortje. Dat het vaartuig nogal potsierlijk oogt, te midden
van al die supersnelle motorjachten die de Limburgse plas-
sen onveilig maken, deert Moonen niet. ,Mijn boot is ten-
minste betaald," zegt de Belg, die gisteren tot Roermond
pruttelde, laconiek. De nachten brengt hij door aan boord,
in een provisorisch tentje. Als Moonen honger krijgt, legt
hij bij gebrek aan kombuis een worstje of hamburger op de
barbecue. En zijn dorst lest hij met mineraalwater. Uiter-
aard uit plastic flessen, want die komen goed van pas om
eventuele averij te herstellen. Foto: JEROENKUIT

" Als deBelg Jos Moonen (52) zijn boot in een supermarkt
zou inleveren, kreeg hij er drieduizend gulden statiegeld
voor. De platte schuit is namelijk gebouwd van plastic li-monadeflessen. In zes weken plakte Moonen in totaal drie-duizend lege limonadeflessen op elkaar, keurig gerang-
schikt rond een houten vlonder. Nu heeft de Belg met hetnegen meter lange gevaarte koers gezet naar Amsterdam.
Daar wil hij met zijn 'flessenboot' een paar daagjes gaan
spelevaren in de hoofdstedelijke grachtengordel. De schuitwordt aangedreven door een bescheiden buitenboordmo-
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Via de pizza kwam de
politie bij W., die aan-
vankelijk alle schuld op
zich nam. De ex-vriend
die verminderd en de
chauffeur die enigszins
verminderd toereke-
ningsvatbaar zijn, hiel-
den beiden ook op de
zitting vol dat W. alleen
de boel op stelten had
moeten zetten.

waar W. een zogenaamd
door de vriendin van
het slachtoffer bestelde
pizza ging afleveren. De
man deed open en werd
met veertien messteken
gedood. De verdachte
ging weg, maar vergat
de pizza.De eveneens 28-jarige

neef van Van K., A.W.
uit Tilburg, legde bij de
politie een bekentenis
af die hij later introk.
Tegen deze sterk ver-
minderd toerekenings-
vatbare man is zes jaar
en tbs geëist.

Hij vertelde dat zijn
neef niet kon verdragen
dat zijn relatie in 1991
na vijf jaar was afgelo-

pen. De neef smeedde
met VanK. en de derde
verdachte, de 27-jarige
R. de K. uit Drunen,
wraakplannen. Die va-
rieerden van vernieling
van de auto van de ex-
vriendin, tot verkrach-
ting en verminking van
het meisje. Die ideeën
mislukten.
De K. reed laat in de
avond van de 7de april
met W. naar Mierlo

Van onze redactie
binnenland

DEN BOSCH - Bij de
rechtbank in Den
Bosch zijn gisteren
voor een moord in het
Noordbrabantse plaats-
je Mierlo straffen geëist
van 15 en 8 jaaren van 6
jaarmet tbs. Het slacht-
offer, de 29-jarige Peter
Rongen, werd met veer-
tien messteken om het
leven gebracht. Hij had
een relatie met de ex-
vriendin van één van de
verdachten, de 28-jarige
R. van K. uit Drunen,
tegen wie de hoogste
straf is geëist.

Tot 15 jaar celstraf
geëist voor moord

Moskou wil geen militair
machtsvertoon tegen Irak

Nog genoegruimte voor diplomatiek enpolitiek overleg

DOOR WANG ANOE Nieuwe wet: toestemming minderjarige nodig bij ingreep

Kinderen krijgen meer
te zeggen bij de dokter

spanningen met het Westen heb-
ben vooralsnog elke kans op
opheffing van de VN-handels-
boycot ondergraven.

Die concentreert zich ook bij
Irak op het eigen Russische be-
lang. De VN-sancties hebben
ervoor gezorgd dat de Iraakse
olie-export is weggevallen. Bag-
dad kan daardoor een schuld
van acht miljard dollar aan Mos-
kou niet betalen. Bovendien zou
Russische betrokkenheid bij het
opnieuw opstarten van de Iraak-
se olieproduktie en het aanboren
van nieuwe oliebronnen Moskou
nog eens 2,5 miljard dollar kun-
nen opleveren.

Ook Moskou heeft het Iraakse
machtsvertoon afgekeurd. Maar
in tegenstelling tot de dreige-
menten uit Washington en de
Europese hoofdsteden bleef de
Russische stellingname gema-
tigd. Gisteren zei een Russische
diplomaat dat Irak 'terughou-
dendheid' zou moeten betrach-
ten met troepenbewegingen. En
de eerste Russische reactie op de
gebeurtenissen was niet meer
dan een oproep aan Bagdad om
geen nieuwe militaire avonturen
te beginnen.

Van onze redactie buitenland

MOSKOU - Geen militaire stap-
pen tegen Irak. Er is voldoende
ruimte voor diplomatieke en po-
litieke initiatieven om een twee-
de Golfcrisis te bezweren. Die
boodschap had de Russische mi-
nister van Buitenlandse Zaken
Andrej Kozyrev gisteren voor
het Westen, terwijl in Moskou
een Iraakse delegatie arriveerde
om over oliecontracten te praten.

Voor het zover kan komen, moe-
ten eerst de ook door Rusland
gesteunde VN-sancties tegen
Bagdad worden opgeheven. Die
mogelijkheid werd kennelijk
reëel geacht, want Moskou en
Bagdad begonnen vorige maand
al besprekingen over toekomsti-
ge handelscontacten en Russi-
sche investeringen in Irak.

Het bezoek van de Iraakse olie-
minister Jawad al-Habubi was
volgens functionarissen van het
ministerie van Buitenlandse Za-
ken in Moskou vastgesteld voor-
dat Saddam Hoessein extra troe-
pen naar de grens met Koeweit
stuurde. De daardoor ontstane

Die verschillen in toonzetting ge-
ven aan dat er zeker niet automa-
tisch sprake zal zijn van de toch
al ongemakkelijke VN-coalitie
die in 1990 Irak politiek en mili-
tair in het zand deed bijten als
strafvoor de invasie in Koeweit.
In Rusland is sinds die tijd de
nationalistische factor steeds be-
langrijker geworden en dat re-
sulteert bij het buitenlands be-
leid in het benadrukken van de
eigenRussische positie.

Hoewel Kozyrev zijn aanvanke-
lijk pro-Westerse positie allang
heeft verlaten, dringt de conser-
vatief-nationalistische meerder-
heid in het Russische parlement
voortdurend aan op zijn aftre-
den. De ultra-nationalistische
fractie van Zjirinovski be-
schouwt Kozyrev als een 'ClA-
agent' en 'verrader van Russi-
sche vrienden en belangen. Veel
ruimte voor politieke manoeu-
vres heeft de minister dan ook
niet.

Kozyrev zei gisteren dat hij met
zijn Amerikaanse collega Chris-
topher over de 'Iraakse crisis'
had gesproken, maar gaf verder
geen bijzonderheden.

hoeksgesprek op bedacht moe-
ten zijn."

Irak wil waarschijnlijk
VN onder druk zetten

Washington vreest jojo-tactiek nen tegen de nieuwe wet aan?
„Die leeftijdsgrens van twaalf
jaar voor inspraak over behande-
lingen is willekeurig, want een
negenjarige kankerpatiënt is
vaak in veel opzichten net een
volwassene," zegt mevrouw I.
Harkema van de Vereniging
Kind en Ziekenhuis. Directeur
Patiëntenzorg C. van der Werf
van het Wilhelmina Kinderzie-
kenhuis is het met haar eens:
„Zo'n jong kankerpatiëntje dat
voor een derde kuur komt, weet
heel goed wat er aan de hand is.
Het beseft dat het dood kan
gaan. Een enkele keer komt het
zelfs voor dat zo'n kind geen ver-
dere behandeling wil."

Opkomen voor een ziek kind is
verre van gemakkelijk voor ou-
ders, vindt Harkema. De ouders
willen dat uiteraard zo goed mo-
gelijkdoen, maar velen zijn daar-
bij bang dat de dokter ze lastig
vindt. Toch is er al veel veran-
derd: „Vroeger gaf je je zieke
kind af bij de ziekenhuispoort en
dan kwam het gerepareerd te-
rug, alsof het bij de poppendok-
ter was geweest. We zijn nu op
weg naar continu overleg en in-
formatie over de behandeling.
Tegenwoordig krijgen ouders en
kinderen meer uitleg. Maar veel
dokters nemen nog wel te ge-
makkelijk aan datje het wel met
hen eens zal zijn."

Kinderen vanaf twaalf jaar krij-
gen binnenkort volgens de wet
meer te zeggen over een medi-
sche ingreep. Behalve hun ou-
ders moeten zij ook zelf akkoord
gaan met de behandeling. Bij
onenigheid tussen ouders en
kind telt de stem van het kind in
bijzondere gevallen zelfs het
zwaarst. Jongeren van zestien
jaar en ouder mogen zelfs bin-
nenkort zelfstandig zaken doen
met medici. De nieuwe wettelij-
ke regels geven patiënten ook
het recht op informatie over zijn
of haar lichamelijke of geestelij-
ke toestand. Voor dat recht geldt
geen leeftijdsgrens, hetgeen be-
tekent dat het ook van toepas-
sing is op bijvoorbeeld een kind
van zes jaar.

ST.-MICHIELSGESTEL - In
één van de behandelkamers van
het Utrechtse Wilhelmina Kin-
derziekenhuis wil het bloedprik-
ken bij een jongen keer op keer
maar niet lukken. „Kan deze
dokter het wel goed?" vraagt een
benauwde stem. De verpleeg-
kundige doet haar best optimis-
tisch te klinken: „Ja hoor, als ik
hém zie denk ik altijd: oh, dat is
zó klaar." Opluchting rondom de
onderzoekstafel als het buisje
eindelijk genoeg gevuld is. Maar
de patiënt is nog niet zo ver. „Ik
wou dat ik was flauwgevallen,
dan voel je tenminste niks," zegt
hij.

overziet."
Artsen kunnen trouwens bVJ ,

f
behandeling van 'niet ingnJP .^^
de aard' gewoon hun eigen ë^j
blijven gaan. Volgens Hark
had de wetgever die bepaline^fi
ter kunnen weglaten. „Voor x
kind is iets al snel ingriJP~jtj.
Stel dat de poes net een SP ct)e
heeft gehad: dan is een inJf,.
voor zon kind echt doodeng'
.Artsen en verpleegkundige11

dagelijks met kinderen wer .^
spelen hier al lang goed °P ee.i
meent Van der Werf: „Als
kind iets niet wil, proberen
erachter te komen waarom -
zo is. Het kan de angst zijn e\
het onbekende. Dan help* st
om uitleg te geven. Daarn
kan het gaan om een °nj eti
onderzoek. Eerlijk zijn is da"' 1( j
belangrijk. Je moet bijvooro ..„
niet zeggen dat het geen vgt.
doet als dat wél zo is. Maar „
der geldt: we zullen tóchrno .^
prikken, ook als het kind dat
wil." ____^«^

ben behandelaars een fikse vo^
sprong. Van der Werf: »D^od-altijd zo blijven, maar de p
schap van de nieuwe wet lS^-de arts geen misbruik mag
ken van het feit dat hij het De

Alleen al door hun kennis heb-

Dokters hakken vaak op eigen
houtje knopen door, beaamt Van
der Werf. „Artsen hebben geen
zeeën van tijd en zijn geneigd de
meest voor de hand liggende op-
lossing te kiezen. In gevallen van
leven en dood ligt dat natuurlijk
anders. Dan zijn zij dagehjks ve-
le uren met de patiënt en de
ouders bezig."

Poppendokter
De Vereniging Kind en Zieken-
huis vindt dat ouders en kind
zoveel mogelijk samen als pa-
tiënt gezien moeten worden.
Harkema: „Ik benvoor een 'drie-
hoeksoverleg' van medicus, ou-
ders en kind. Het is aan de ou-
ders om op te letten of het kind
genoeg informatie krijgt. Maar
veel kinderen willen graag als
groot gezien worden. Ook dat is
iets waar ouders bij zon drie-

Bovenstaande regels zijn opge-
nomen in de Wet op de Genees-
kundige Behandelingsovereen-
komst. De Tweede Kamer heeft
deze wet al goedgekeurd. In no-
vember is de Eerste Kamer aan
de beurt. Hoe kijken betrokke-

Extra wa-kosten voor gemeenten
i Be» 1

DEN HAAG - De verzekeringsmaatschappij Centraal
gaat volgend jaar het eigen risico voor gemeenten bij verz
gen tegen wettelijke aansprakelijkheid vervijfvoudigen-
de meeste gemeenten hebben hun verzekering ondergeor
dit bedrijf. De verhoging kost de gemiddelde gemeente -^tonnen per jaar. Het eigen risico gaat per geval van viji"

nu, naar 25.000 gulden per 1 januari 1995.

Centraal Beheer is tot de maatregel gedwongen, doordat
meer burgers erin slagen geleden schade te verhalen op zyn «
selijke overheid. Van de ruim 600 Nederlandse gemeentei e
470 verzekerd bij Centraal Beheer. De schadebedragenQ^b..
volgens Centraal Beheer omdat gemeentelijke apparaten cv
last zijn, het publiek gemakkelijker schade claimt enü ° n d°°
we wetgeving. Burgers claimen met name schade ontsw
gemeentelijke wegen. J

Vervolg van pagina 1

WASHINGTON - Volgens Irak hadden de troe-
penbewegingen geen agressieve bedoelingen.
„Maar wij willen de Amerikanen niet het voor-
wendsel aanreiken om de sancties tegen Irak te
handhaven," aldus al-Sahaf. Irak wil dat de VN
de in 1991 na de Golfoorlog afgekondigde econo-
mische sancties intrekken. In Washington veron-
derstelt men dat Saddam met zijn dreigementen
de VN onder druk heeft willen zetten.

Het was gisteravond laat nog onduidelijk of de
Iraakse troepen meteen zouden worden terugge-
trokken. Amerikaanse inlichtingendiensten
meldden nog geen bewegingen. Vesselin Kostov,
de woordvoerder van de 1.100 man sterke VN-
waarnemerseenheid in de negen mijl brede gede-
militariseerde zone langs de grens met Koeweit,
zei ook dat alles rustig was en geen troepenbewe-
gingen te zien waren.
De harde Amerikaanse opstelling kreeg gisteren
van alle kanten steun. Zelfs ex-president George
Bush, die de Golfoorlog tegen Saddam Hoessein
leidde, had lof voor Clintons snelle en krachtige
optreden. Engeland, Frankrijk, Egypte en Aus-
tralië zegden troepen toe voor een eventuele geal-
lieerde strijdmacht. Er zijn al zes Franse en
twaalf Britse gevechtsvliegtuigen in het Golfge-
bied.
De Jordaanse koning Hoessein, die zich in 1990
de woede van de wereld op zijn hals haalde door
Saddam Hoessein heimelijk te steunen, zei nu
dat hij Saddam gewaarschuwd had „niet dezelf-
de fout als toen te maken." De Britse voorzitter
van de VN-Veiligheidsraad, sir David Hannay,
zei dat de raad „niet bereid is om onder dreiging
opheffing van de VN-sancties tegen Irak te be-
spreken."
In Washington vreest men dat Saddam Hoessein

van plan is een Jojo-tactiek"toe te passen, waar-
bij hij zijn troepen nu even terugtrekt, om ze
mogelijk later weer ergens anders samen te trek-
ken. Zo houdt hij de geallieerden bezig en is hij
ervan verzekerd dat de Iraaksekwestie en zijn eis
dat de sancties worden opgeheven voorlopig
weer hoog op de internationale agenda zullen
blijven.

Jongen vermist
GELEEN - De 15-jarige Marcel van
Vrouwerf uit Geleen wordt sinds
woensdag 5 oktober vermist. Don-
derdagavond heeft de jongen het
huis verlaten en is sindsdien niet
meer teruggekeerd. De politie ver-
moedt dat Marcel vanwege per-
soonlijke problemen is weggelopen.
De jongen is ongeveer 1.60 meter
lang, heeft donkerblond haar en
blauwgrijze ogen. Hij draagt licht-
blauwe jeans, lichtblauwe sport-
schoenen en een groen met paars
jack. De jongen heeft een donker-
groene herenfiets. De politie in Ge-
leen vraagt iedereen die meent
Marcel van Vrouwerf te hebben ge-
zien, contact met het bureau op te
nemen, tel. 046-784444. " Marcel van Vrouwerf

uw privacy en 'n korrekte lening
Bel: 043-636200

Dan slaagt u gemakkelijk en diskreet.
ma. t/m vrii. van 8.30-21.00 uur, za. van 9.00-16.00 uur
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" Afhandeling bij u thuis of op ons kantoor : üüü: urn —— —^.Meesla.kw.Kche.drngby overeen j «XOJ; »-■; JJJ «J» ggj ££ «- *" Indien gewenst vrijstelling van aflossing bij ziekte, ' 32500!- ’ 48s]- 9,8% 12,2% 0,785% 0,964% 94 mnd.
ongeval, invaliditeit (mits dit meeverzekerd wordt). f 45000 - / 675- 9,8% 12,2% 0,785% 0,964% 94 mnd.

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

.Andere bedragen en jijden z? 66k roogd* ,30*0.; / .«; M» «j» gg «g; «^" Toetsing en registratie bij BKR in Tiel.■■ -.''' ___________________________________________________M-____l

" Leningen tegen aantrekkelijke voorwaarden,
afgestemd op UW persoonlijke wensen. Effektieve rente op jaarb^

" Rente is fiscaal aftrekbaar. Kredietsombeta,en jn min. | max min. ]~ J^
" Geen informatie bij werkgeverof andere personen. _ — —— f 9fi% 15,0j

" Leningen vanaf 1.000,-tot 200.000,-zijn mogelijk J
f 1250O;_ 120 mnd. ’ 161,- ’ 178,- 9,8% 12AJ

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

" Gevolmachtigd intermediair. f 25.000,- 120 mnd. ’ 322,- ’ 335,- 9,8% ■~ö

’ 35.000,- 120 mnd. ’ 451,- ’ 461,- 9,8/»> '^Het is vertrouwd geld lenen via een NVF-lid. ’ 50000,- 120 mnd.| ’ 644,- ’ 658,-| 9,8%| Jj^

Kortom maak kennis met onze deskundige
behandeling van al uw kredietwensen, voor u geheel

KOSTELOOS EN VRIJBLIJVEND

Financieringskantoor

30 jaarfinancieringservaring
L

Rente
In handen permaan d per maand jaarrente* looptijd

’ 10.000,- ’ 79,- 0,785% 9,8% 94 mnd.

’ 20.000,- ’ 157,- 0,785% 9,8% 94 mnd.

’ 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.

’lOO.OOO,- ’ 785,- 0.785% 9,8% 94 mnd.
’125.000,- ’ 982,- 0,785% 9,8% 94 mnd.

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

043-636200
OF NOG SNELLER PER FAX: 043-636'

Geopend van ma. t/m vrij-
van 8.30-21.00 uur,

za. van 9.00-16.00 uur

Scharnerweg108
6224 JJ Maastricht
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0 Vanavond nog een stukje be-
vrijding van Limburg. Histori-
cus Rob van derHeijden, tevens
lid van provinciale staten voor
D66, zal in de groene kamer
van Kasteel Hoensbroek spre-
ken over de bevrijding van
Oostelijk Zuid-Limburg. Aan-
vang 20 uur, de toegang is gra-

HEERLEN - In Heerlen is een half
jaarna het aantreden van de nieuwe
coalitie geen sprake van een poli-
tieke koersverandering. Dat consta-
teert oppositiepartij Hart voor Heer-
len op basis van de gemeentebegro-
ting 1995, die de fractie 'in haar
geheel principieel afwijst.

Volgens Hart voor Heerlen, dat
sinds dit voorjaar dank zij veel pro-
teststemmen met twee zetels in de
gemeenteraad debuteert, is in de
begroting 1995 nauwelijks sprake
van nieuw beleid. De fractie citeert
daarbij uit de 'hoofdlijnen begro-
ting 1995', waar te lezen staat: „De
begroting 1995 is gebaseerd op be-
staand beleid zonder daarbij reke-
ning te houden met de coalitie-over-

eenkomst, die met het aantreden
van de nieuwe raad in april van
kracht is geworden."

De nieuwe coalitie maakt zich rond-
uit belachelijk, constateert Hart
voor Heerlen. Van het aangekondig-
de 'nieuw en vernieuwend bestuur'
zou niets te bespeuren zijn.

Opmerkelijk in dat licht is dat Har-
ten 2, de actiegroep waaruit Hart
voor Heerlen is ontsproten, vorige
week aankondigde de strijdbijl tij-
delijk te begraven. Harten 2 zei,
anders dan Hart voor Heerlen, een
redelijk vertrouwen in het nieuwe
college te hebben.
Hart voor Heerlen keerde zich voor
de verkiezingen tegen de plannen
voor het centrum van de stad, waar-
door veel oude panden uit de bin-
nenstad zijn verdwenen.

Lezing

# Vandaag is het weer zover:
het jaarlijkse uitstapje van de
Zonnebloem regio-Heerlen. Zon
260 gehandicapten, zieken en
ouderen gaan per boot van
Stem - waar om 9 uur wordt
vertrokken ■ met de boot naar
Roermond. En terug natuurlijk.
Onderweg is er het nodige ver-
maak voor de 'passagiers' en
worden zij van lekker eten en
drinken voorzien.

Zonnebloem

" Een stukje Israël in Kerkra-
de. Vanavond speelt het Cama-
rata Women's String Orchestra
uit Tel Aviv om 20 uur in de
parochiekerk op de Holz. Het
concert van dit dertien dames
tellende kamerorkest maakt
deel uit van het Catherinafesti-
val, waarvan de opbrengsten
bestemd zijn voor het opknap-
pen van de Catherinakerk op
de Holz. 'Camarata' (onder lei-
ding van Vera Vaidman) heeft
al voor onder andere zalen in
Brazilië, Duitsland en België
opgetreden. Op het programma
staat werk van Mozart, Dvofak
en Vivaldi. De toegang is gra-
tis. Wel mag u verwachten dat
de organisatie met de hoed
rond gaat. Anders kan 'Cathe-
rina' nooit worden opgeknapt.

"on onze verslaggever

Risico

/ recensie]

niseerde 'concert in concourssfeer'
voor het voetlicht. Het korps, onder
leiding van Jan Boon, komt 16 okto-
ber in de Rodahal uit in de afdeling
Uitmuntendheid. Het verplichte
werk Knoxville-1800 van James
Curnow werd over het algemeen
goed uitgevoerd, hoewel er op het
gebied van zuiverheid, samenspel

ÜBACHSBERG - Dankbaar zullen
zeventien muziekkorpsen afgelopen
weekend tijdens het Sint-Caecilia-
concert in Übachsberg de beoorde-
ling van het deskundig jurylid in
ontvangst hebben genomen. Weten
ze tenminste welke plooien ze deze
week nog moeten gladstrijken.
Want komende weekeinden staat
een bondsconcours op het program-
ma.

Fanfare St.-Caecilia Nieuw-Einde
trad zaterdag tijdens het door fanfa-
re St.-Caecilia Übachsberg georga-

" Gezien: een 'verkeersbord'
met de tekst 'Spelen op eigen ri-
sico. Wie zou dat bord daar
neergezet hebben en met welke
bedoeling? Hebt u wel eens kin-
deren gezien die niet op eigen
risico spelen? Meent iemand nu
werkelijk dat kinderen zon
bord lezen en zich dan voorne-
men om op eigen risico te gaan
spelen? Gelukkig spelen kinde-
ren zonder na te denken, want
zouden ze dat wel doen dan is
hun spel geen spelen meer.
Kunt u zich al voorstellen: 'Ma-
ma, mag ik buiten spelen?' 'Al-
leen als je op eigen risico gaat
spelen, kind.' 'Mama, wat is
dat, eigen risico?' Of: 'Zeg Dan-
ny, ga je mee buiten spelen?'
'Nee joh, want dat kan tegen-
woordig alleen op eigen risico.

en klankverhoudingen in deze laat-
ste week nog het een en ander dient
te gebeuren. Ook in het keuzewerk
van de fanfare, de Malvern Suite
van Philip Starke, dienen deze
zaakjes nog iets uitgediept te wor-
den. Fraaie dynamische momenten
en goed uitgevoerd melodisch lij-
nenspel waren de sterke punten in
de uitvoering van Nieuw-Einde.

Fanfare Eendracht Waubach trad
Eendracht

St.-Barbara
Fanfare St.-Barbara Langeberg-
Brunssum tracht op 16 oktober in
de Rodahal onder leiding van Jean
Paul Verhofstad hoog te'scoren in
de afdeling Uitmuntendheid. Zij
speelden zondag in Übachsberg de
concourswerken en lieten in het
verplichte werk Knoxville-1800 zeer
fraaie dynamische uitwerkingen ho-
ren. De zuiverheid en de klankver-
houdingenwaren nog niet helemaal
in orde, maar het typische kleuren-
palet van deze compositie kwam
heel goed uit de verf. Ook in het
keuzewerk, Divertimento Festivo
van Otto Ketting, waren de verschil-
lende delen muzikaal-technisch
goed uitgevoerd met veel gevoel
voor de muzikale inhoud van het
geheel. Met nog enige extra aan-
dacht voor zuiverheid en samen-
spel, gedurende de laatste week van
voorbereiding op het concours, zal
St.-Barbara zondag ongetwijfeld
'goed' scoren.

" Belangrijker dan de troepen-
bewegingen in Irak of de ver-
kiezingsoverwinningen van
extreem-rechts in België en Oos-
tenrijk was afgelopen weekend
het bericht dat Veronica uit het
publieke-omroepbestel gaat
stappen. Althans, dat lieten di-
verse media ons geloven. „Vero-
nica commercieel, nou en?,"
zult u denken. Precies! Zou de
Nederlandse kijker er nu op
vooruit gaan, worden de pro-
gramma's beter of krijgen we
meer keus tussen 'meer van het-
zelfde' en nog meerreclame? De
man van Palemig maar even
geraadpleegd. ,Ach," zegt deze,
„of jenu door de kat of door de
hond wordt gebeten, of jenu in
slaap valt bij Henny Huisman
of bij Ron Brandsteder, het
maakt allemaal niets uit."
Maar horen we daar zijn
vrouw niet op de achtergrond
roepen? Ja, dat klopt," zegt de
man van Palemig, „ze zei dat
ze wel degelijk liever bij Ron
Brandsteder op schoot in slaap
valt."

Gemeente loopt minder risico rijksgelden mis te lopen

Heerlen kan langzamer
bouwen na rentestijging

Expositie meditatieve kunstg-ERLEN - Heerlen kan
dit

r WoninêbouwPr°granima
Po

Ja
p
r in een langzamer tem-

s^,erken nu de rente isme!e?en- Het risico dat de ëe"
riilT een groot deel aan

mis zal lopen is

Be*ordenrenteStiJging klelneF

bouwHk keert subsidie uit per ge-
betek woning- Een hogere rente
Woni

ent dat er voor iedere nieuwe
het «limeer subsidie nodig is. Om
ma..l udlge subsidiebedrag op te
der « eft Heerlen daarom min-woningen te bouwen.

"hijjn6ll moet dit jaar nog zon acht
Wonin gulden rijkssubsidie voor
'ïiieW in de sociale sector (pre-
bedr °op en huur) besteden. Met dit
de c,,k "■ Waar ook nog overgehevel-
konfin e Ult 1992 en 1993 inzlt "

Zon n m.ei van dit jaar de bouw van
diep^ lzend woningen gesubsi-c^ra worden.

<_ccth,OUder Wil Houben (WD) luid-
aJarrnkIiorr enlge Üjd geleden de
niet in indien de gemeente er
het ia

2°U slaSen voor het eind van
Subskrr voldoende projecten voor
groot enn 8voor te dragen, zou een
in d

_ subsidiebedrag terugvloeiene Kas van het rijk.

meenfn, kondiëde aan dat de ge-
dit tp alles °P alles' zou zetten om
op J v°orkomen. Grote druk zou
Uitfip„ Woningverenigingen worden
te ito end om met bouwplannen
2iC X mifn' De wethouder toonde
lïaai Cnter sceptisch dat dit hele-aal zou lukken.

heeft de problematiek
lost nngS Natuurlijke' weg opge-
laatstfT°°r de rentestijging van de
gend(f fanden en de daardoor stij-
ver tp £osten is het subsidiebedrag
een g üwen nuis gestegen. Voorbeeiria,e huurwoning bij voor-
euide Van Z°'n 1000° naar 19.000

rnjnd
or kan degemeente ook veel

Voor e£ woningen laten bouwen
slecht ,etzelfde subsidiegeld: 'nog
doenn 584' Hiervoor liggen vol-
-Berr.e plannen °P tafel, al zal de
rn 0etetlte nauwlettend in de gaten
Hik n°uden dat er daadwerke-
kn^ Pr°Jecten voor subsidiëringen worden voorgedragen.

Brunssum mag panden
centrum nu wel slopen

Van onze verslaggever

BRUNSSUM - De gemeente
Brunssum heeft van de rechter
toestemming gekregen vijf voor-
malige winkelpanden aan de
Rumpenerstraat te slopen. Met
die sloop is gisteren, op de dag
van de uitspraak, meteen begon-
nen.

Een horeca-ondernemer aan de
Rumpenerstraat had de rechter
in een kort geding gevraagd een
stokje voor de sloop te steken.
Brunssum had in zijn ogen geen
voorzorgsmaatregelen getroffen
voor het geval er schade aan zijn
pand zou ontstaan door de sloop-
werkzaamheden.

De rechter heeft nu de ingedien-
de bezwaren tegen de door de
gemeente verleende sloopver-
gunning verworpen. Eerder had
de horeca-ondernemer wel met
succes bezwaar aangetekend te-
gen een door Brunssum verleen-
de vergunning; er waren daarbij
procedurefouten gemaakt. Die
kwamen in de nieuwe vergun-
ning niet meer voor, zodat de
panden nu meteen tegen de
grond kunnen.

Op de plek van de oude winkel-
panden wil woningvereniging
Wonen Brunssum 36 apparte-
menten bouwen. Aan de achter-
zijde van het terrein, aan de
Hoefnagelshof, komen nog eens
tien woningen.

IsraëlHart voor Heerlen
ziet geen andere
koers bij college

Van onze verslaggever

Kerkraadse Krings altijd
bezig met spirituele dingen

" Maria Krings thuis aan het werk in haar ateliertje. Foto: FRANS RADE

DOOR LEON JEURISSEN

Onderscheiding
voor Jo Crutz

HOENSBROEK - Koorzan-
ger Jo Crutz uit Hoensbroek
heeft zondagmiddag in hotel
Amicitia tijdens de receptie
van het 80-jarig bestaansfeest
van gemengd koor Paluda de
eremedaille in zilver verbon-
den aan de orde van Oranje
Nassau ontvangen.

De 69-jarige Crutz is reeds
vijftig jaar zanger bij Paluda.
Ook was hij van 1963 tot 1971
als bestuurslid actiefvoor het
jubilerende koor. Mede door
zijn inspanningen kon het
koor in 1974 een nieuw orgel
in gebruik nemen.

# Jo Crutz

mij al genoeg," vertelt KringsOm toch nog een beetje contact
te hebben met het realistisch
schilderen volgt zij les bij deHeerlense kunstschilder Jan van
der Hijden. Onder zijn begelei-
ding leerde zij de verschillende
schildertechnieken en vaardig-
heden.

KERKRADE - Met haar schil-
derijen laat ze haar ziel spreken,
waar ze met woorden niet kan
komen. Daarvoor moeten wel de
juiste stemming en harmonische
sfeer aanwezig zijn. En creativi-
teit is voor haar daarbij het god-
delijke. „Welke god je daarbij
invult is niet belangrijk."

Als de kunstenares 's nachts te
veel energie heeft en niet kan
slapen, staat ze op en gaat ze
schilderen. Ook gaat zij wel eens
een uurtje op stap als zij inspira-
ties wil opdoen voor haar werk.
„Ik moet lekker in mijn vel zit-
ten, anders wordt het niks. Je
moet nu eenmaal iets wagen in je
leven."

Maria Krings is geen persoontje
dat zich in een bepaalde richting
laat duwen. „Dat wil ik niet. Een
kantoorbaantje zou niks voor mij
zijn. Ik moet iets met plezier
doen, anders wordt het niks. Je
eigen gangetje gaan en je niet
aan regels hoeven te houden, zo
wil ik leven. Nu doe je iets watje
zelf wilt."

Kunstenares Maria Krings uit
Kerkrade legt uit wat haar drijft
als ze het penseel met acrylverf
ter hand neemt en haar beleve-
nissen, droomwereld en fanta-
sieën aan het doek toevertrouwt.

Enkele toelichtingen op haar
werken variëren van de lijkwa-
de, vrijheid, dingen niet willen
zien, twee buitenaardse wezens,
ijskoningin tot de zeven vette en
zeven magere jaren uit het Oude
Testament. Haar nieuwste uitda-
ging is een schilderij te maken
waarin allerlei vreemde culturen
elkaar ontmoeten.

Fietsediefbetrapt
itlWo N " Een achttienjarige
avon!?er van Brunssum is zondag-
bjj , tegen kwart over elf betrapt
Slati stelen van een fiets op het
getn onsPlein in Meerssen. De jon-
brekp mas bezig het slot °Pen te
hij he? T°en hij de politie zag, zette
ruet J- °P een lopen, maar hij kwam
rnetls

er- P c politie was getipt door
hetwen, de de Brunssummer aanWerk hadden gezien bij de fiets.

Angsten
De kunstenares is altijd bezig
met spirituele dingen. Ook ang-
sten hebben haar leven steeds
beïnvloed. Deze angsten heeft ze
nu geaccepteerd. Ze zijn terug te
vinden in haar werken. Klassie-
ke muziek, opera's en de geur
van wierook inspireren haar tij-
dens het schilderen.

Nep-collectant geconstateerd
HEERLEN - In de Brunssumse wijk Treebeek en in de Hopel inKerkra-
de is de afgelopen week onder valse voorwendselen gecollecteerd voor
de nationale collecte voor geestelijk gehandicapten. Een of meerdere per-
sonen zijn langs de deuren geweest zonder officieel legitimatiebewijs en
met een oranje gekleurde bus.
De vrijwilligers die deze week huis-aan-huis komen voor een bijdrage
voor de geestelijk gehandicapten hebben een groene bus. Zij moeten zich
kunnen legitimeren met een groene kaart. Voor informatie: Astrid Tijs-
sen ® 045-228426.

Politie neemt
Porschein beslag

terenIKRADE ~ De Politie heeft gis-
sias, DIJ een woning aan de There-
in be

a
i
at in Kerkrade een Porsche

»nan sla8 genomen en een 27-jarige
baaj Ult Monschau een proces-ver-
as,^ De Duitser werd
9l _ eenouden, omdat hij de Porsche
h-ari n de omgeving van Potsdam
rnentVerduisterd bij een faillisse-van een bouwbedrijf.

„Mijn dromen, de moeilijke tijd
waarin we nu leven en de tijd
van de grote veranderingen die
ons nog te wachten staan, zijn de
thema's die ik gebruik bij het
schilderen. Een mooi landschap
of portret zie je mij niet maken.
Ik heb ooit eens een clown ge-
maakt. ledereen vond het prach-
tig. Maar deze ene keer was voor

De schilderijen brengen volgens
de Kerkraadse evenwicht. Even-
wicht tussen het werkelijke en
de zogenaamde niet-werkelijk-.
heid. Krings: „De werken zetten
aan tot kijken en nadenken.
leder kijkt vanuit zijn eigen bele-
vingswereld. Het is de vrijheid in
ieder om het zo te zien als hij het
wil zien."

De nu 38-jarige kunstenares
heeft altijd al willen schilderen.
Op zeer jonge leeftijd was zij
reeds in de weer met olieverf en
probeerde ze Van Goghs te schil-
deren. Een opleiding aan de
kunstacademie is er nooit van
gekomen. Zij volbracht slechts
drie jaarPedac en hield het toen
voor gezien. Nu noemt ze zich
een meditatief-expressionistisch
kunstenares.

Dit gedicht is de leidraad van de
eerste expositie van Maria
Krings die vrijdagavond 14 okto-
ber wordt geopend en tot 14 no-
vember in café Jo Goebbels aan
de Markt in Kerkrade is te be-
zichtigen.

Vroeger schreef de Kerkraadse
wel eens korte verhaaltjes. On-
langs is zij gedichten gaan schrij-
ven. De bedoeling is dat de ge-
dichten betrekking hebben op
haar schilderijen.
Een woord kan verstoren inner-
lijke rust. In vrede naar elkaar
horen wekt het gebaar; om met
een begrijpende blik, het hart te
laten spreken.

Limburgs Dagblad
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Wnd-chef regioredactie
JoosPhilippens
KANTOREN
Heerlen
Hoofdkantoor, In de Cramer 37,

6411 RS Heerlen,
tel: 045-739911,
fax:o4s-739264.

Kerkrade
Rayonkantoor, Markt 42,

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

Brunssum
Rayonkantoor, Rumpenerstraat 81,

6443 CC Brunssum,
tel: 045 - 256363,
fax:o4s-259056.

Man rijdt door na aanrijding
LANDGRAAF - Een 24-jarige man uit Landgraaf is in de nacht van zon-
dag op maandag aangehouden, omdat hij enkele uren eerder was doorge-
reden na een aanrijding. De Landgravenaar had op de markt in Land-
graaf een ongeluk veroorzaakt en was daarna weggereden. Een getuigehad echter zijn kenteken genoteerd. De politie vond hem in zijn woningaan de Ceintuurstraat en gaf hem een proces-verbaal.
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Rjij dekoffie.Laatste jurytest' in Ubachsberg

Muziekkorpsen al
in concourssfeer

ook zaterdag aan. Het korps onder
leiding van dirigent René Pisters
komt op 23 oktober uit in de Ere-
afdeling. Het verplichte werk Bur-
lesca van Paul Huber gaf nog wat
ongelijkheden op het gebied van sa-
menspel en klankverhoudingen te
horen. Ook bij dit korps was de zui-
verheid niet optimaal. In Penta-
gram van Johan de Meij schortte
het bovendien aan de trefzekerheid
in enkele registers. De dynamiek
was daarentegen in orde.

DOOR JO VLIEX

# Ook Onze Lieve Vrouw
In 't Zand uitRoermond
concerteerde in
Übachsberg met het oog
op dekomende
concoursen.

Foto: FRANS RADE
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De nieuwe Astra '95 staat nu al bij de Opel dealer.

Met de Astra Club Stationwagon is $

-w- -w- -* # V " # -_r ""V afstand te kort. Koers richting buitenlandse zak»

Moe lang is het eigenlijk ■** - *<** u— Va„ __ ,_»!
" " V ~T~\ " " "_ comfort en de onmiskenbare uitstraling van 'M

777«£# Farijs f s—,,

- . / _jBBB_r g^.__- B _rivw «I

J. J\.VyJ. L " VvZ \3 \_Z C X LC JtS_\__/ X !-""" ö'Afta Sta,ionwa&onb"fi "n r°yalt bagageruimte.

I ...En dan is het weekend. Hèt momcII

/ om zn andere eigenschappen te waarderen. Zo*

S____»iE_______3_________ï --""t""*l^-- zn ruimte. Kortom, als je rijdt in een Astra Cl 1"

Stationwagon, is het eigenlijk jammer dat elke"
s —___i _2________ü__ BB §§& IJk, _-

<____■ tÊÊÊÊÊ l-_r_ _■ ___B wJ een eindbestemming heeft.
„_——■——■ ' ____-_-___=__=__^__^SHiiSHBI ~ H il iH____k. _"■ J'__^^^|^ö ____B____BH______^ \ Over eindbestemming gesproken: bij___________________________

He^^^^^'^C I^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^BBB—B_HM_fi______lH_H-__*~ BPu*.d W^'-^faf W^W WJBÊLWH BBSS Opel dealer staat de nieuwe Astra Stationwagon '___=___3_É M^ I .. „in, / In nu al klaar voor een proefrit. OPEL-~__ iiTDi ■ P>*l agJgggM"WMMBMMMI _____________^_______«
«=====__ *^r^-^^"J p——_____^^.^__^ j
'^BP^K SS Opel.Voor wie meer wüj

___k^L__ __#_■ M \ ■ __F
°PEL FINANCIERING- Uw P^ttier in geldzaken. Prijzen mcl. B

___^^^^^^^B ________^fet_________l^^_______i _____ i^ 8.P.M., excl. kosten rijklaar maken. Prijs- en specificatiewijzigingen voorbed0

ledere Astra beeft standaard 0.a.: " Opel Full-SizeAirbag " Opel-veilrgheidspakket . stuurbekrachtiging " b-speakersysteem en antenne . luchlrecirculaliesysteem met microfilters " info-display (tijd, datum en buitentemperatuur) "in delen neerklapbare achterbankleuning " gasgevulde schokdempers " vanbinnen uil verstelbare buitenspiegels (links asferisch). f% /
_

-^ _. mm y|
Astra Club Stationwagon beeft daarnaast: " I.ét-motor (52 kW/71 DIN-pk) "bumpers inkleur metgeïntegreerdemistlampenvóór " centrale deurvergrendelingmet Safe-lock" .getint glas " tuerenteller ofl'ascar-beklediug "'m hoogte verstelbare bestuurdersstoel . dakreling " handbediende niveauregeling .afdekscherm bagageruimte . bescherm- f MCJ SE f /
,tnp onderzijde achterklep. "Comfort"-pakket: " elektrisch verstelbare en verwarmbare buitenspiegels . elektrische ramen vóór . hoofdsteunen achter . leren stuur " melallic-Zmicalak. Met 27% voordeel! Afgebeeld: Astra Club Stationwagon 1.6i, vanaff35.950,-. Met "Comfort "-pakket, vanaff37.9so,-. Opel Astra IM 3-deurs, vanaf: I *~ S" aj **9.- — , _ ______ ,

Auto's
VW DERBY LS 80. i.z.g.st.
APK juni 95, ’550,-. Tel.
045-217268.
Te koop VW GOLF 1100 CL,
type '83, APK-gek. i.z.g.st,
’2.800,-. Tel. 045-317675
Ford FIËSTA 1100 S type
81, APK, i.z.g.st., ’1.350,-
Tel. 045-723232.
Te k. Ford SIERRA 3-drs.
dwj. '86 + grote beurt,
’4.250,-. 045-316940
Te koop Opel KADETT sta-
tioncar, bwj. '81, APK 10-95,
vr.pr. ’ 1.250,- 045-415528
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Auto KALDEBORN, wij be-
talen de hoogste prijs voor
uw auto!!! 045-411572.

Sloopauto's
Te koop gevr. SLOOP- en
schade auto's, tev. in- en
verkoop gebr. auto-onderd.
A. Korter a 045-229045.
Te koop gevr. schade- en
oude sloopauto's. Tev. on-
derd. Autosloperij K. KÖR-
FER, 045-227377, Indus-
tnestr. 7, Hoensbroek.

Foto/Film
Te k. BROWNIE model E
(foto-camera), t.e.a.b. Tel.
045-465324.

(Brom)fletsen
Ruime keuze in gebruikte
FIETSEN, overjarige fietsen
10-20-30 of 40% korting.
Bert Rekers, Willemstr. 85,
Heerlen. Tel. 045-726840.

Aanhangwagens
Te k. AANHANGER, vrpT

’ 450,-. Tel. 045-723273.

Vakantie
KAMPEREN, herfstaanbie-
ding (Limburg). Te huur ca-
ravans in bosrijke omgeving
met veel recreatiemogelijk-
heden. Reserveer tijdig, na
18.00 uur, 045-256486.

Transacties
Horeca!!

Opruimingsverkoop bij
EFKA, Kaalheidersteenweg
142 te Kerkrade van 11 t/m

14 oktober. Aangeboden
wordt: div. inruilapparatuur,
zoals: koelvitrines, frituur-

oven (z.g.a.n.) magnetrons,
expresso-machines, koffie-

automaten, vaatwasser,
kassa's enz. Verder: nieuwe
R.V.S. werk- en spoeltafels,
LAAGSTE PRIJS. Tel. 045-
-426330. Fax 045-426338.

Piccolo's in het Limburgs
Dagblad zijn groot in RE-
SULTAAT! Bel: 045-719966.

Te koop gevr.
Wij betalen de hoogste prijs
voor al uw oude METALEN.
Gebr. Swinkels, Beitel 74,
Heerlen. 045-422025.
KLEUREN-TV'S gevr. en vi-
deo, stereotoren, wasautom.
magnetron, video camera.
Telef. 04406-12875.
Te koop gevr. zwart RUI-
TERJASJE, mt. 40/42; zwart
leren ruiterlaarzen mt. 40/41.
Tel. 045-710032.

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

(Huls)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 k. weg. omstandigh.
NEWFOUNDLANDER,
bruin, 1 jr. oud, met papieren.
045-441177.

In/om de tuin
Druk geïmpregn. tuinaf-
scheidingen, vlonders, palen,
planken, tuinhuisjes enz.
Ook in hardhout! Alles op
maat! IMPREG Tuinhout bv,
In de Cramer 18. Heerlen.
Bezorgen mog. 045-717733.
KARCHER hogedrukreini-
gers. Voor verkoop en servi-
ce van het gehele program-
ma vraag uw Karcherdealer
Collé Sittard, Machinehan-
del b.v., Nusterweg 90. Tel.
046-519980.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Wees elk blad te vlug af met
Flymo-, Stihl- en Echo blad-
blazers/zuigers, Toro- en
Karcher veegmachines,
Benz- en Viking compost-
hakselaars. Wij demonstre-
ren u graag bovengenoem-
de machines op ons bedrijf
COLLÉ Sittard Machinehan-
delb.v, tel. 046-519980.

Kachels/Verwarmi ng
GASKACHELS/houtkachels.
Goedkoop! Gratis geplaatst.
De Kachelsmid, Walem 21
Klimmen. Tel. 04459-1638.
Te koop antraciet KOLEN,
nr. 3 en 4, goede kwaliteit,

’ 18,-perzak. 045-720729.

Diversen
Verwijderen van

Tatoeages
zonder littekens.

Lasercentrum Heerlen, Op
de Nobel 9 (tijdei. Nobelstr.

24). Tel. 045-741997.
Te k. ant. ALLESBRANDER,
z. mooi; 4-pers. Caravan;
compl. 6 pers. bungalowtent
pr.n.o.t.k. Tel. 045-441177.
Te k. H.HORLOGE ’895,-
-+ Ajwa walkman DM 599 nw.
vr.pr. samen ’ 750,-. Tel.
045-750587.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Muziekv
Te koop ROLAND
Gitaarprocessor, /
Tel. 046-757819. __—<t 1
Te k. ORGEL, merk <&%
pr. ’ 750,-. Tel. 045^23^Van maandag t/m vrly
van 8.30 tot 17.00 M^-J
u uw PICCOLO teleW'tó
opgeven. Tel. 045-71^/

TV/Vldeo_^
Goede KLEUREN-TV" S ,rf
gar., grote sort. v.a. >$
TV-occasioncentrum
meer dan 30 jaar. Gra I
kerweg 25, Heerlen
045-724760. J—— \£nsneL~aa~-~ ! 4é 8e1045-719966 Piccolo's voor méérresultaat Bel 045-719966 i

Pers.Kont. Klubs
Goedlopend privéhuis
vraagt DRINGEND meisje.
Tel. 045-708903.
Ben jij die leuke MEID, die
op een gezellige en een leu-
Je manier geld wilt verdie-
nen? Kom eens op een kop
«offie langs. 045-311135

06-lijnen
100% Wild Live Sex

06-9891
Geen wachttijd! 1 gpm.

(1,- p.m.) Geef die stoute
meid v. mij maar een flink .
pak op dr blote.. zei ze

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

;i,-p.m.) Kom maar m. je
land onder m'n bh, zei ze
egen de knul. En heb je dit
«el 'ns gezien? Toen trok ze
laar slipje uit
06-340.350.60

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

badpak zakken. Voel 'ns hoe
strak ik ben, wie wil er eerst?
06-340.340.21

Live direct apart
ook voor adressen en tel.nrs!

06-340.350.80 (50 cphm).

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 f75 CDm).

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 jaarzoeken 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).

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)

*Homo-kontakt*
Direct apart met een hete

knul uitLimburg!!
Bel nu 06-9614 (Nu 50cpm)

Gratis
Sexkontakt

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

Discreet
Sexkontakt met rijpe meiden!

06-320.330.42 (75 cpm)

Erotifoon
06-320.320 12

En niemand weet dat je naar
mij luistert! (’ 1,-p.m.)

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

Thuis Kontakt
Direkt Apart. Bel en jekrijgt
privé-nrs. van leuke meisjes.

06-9814 - 1 gpm.
Haar tanga gaat los. Mag'hij

alleen kijken 0f...
LIVESEX

06-320.330.09 - 1 gpm.

Toverhandjes
Hoe Bas door de buurvrouw

wordt ontmaagd en...
06-320.340.41 - 1 gpm.

Wendy, eindelijk geeft ze toe.
Sex met 2 jongeknullen...

TRIO
06-320.326.93 - 1 gpm.

HOMOKONTAKTEN
Zoek je 'n lekkere

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

Hete vrouwen uil de Regio
Limburg

06-350.23.047 (100 cpm).

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

Heerlijk Discr.
direct apart met hete

vrouwen uit Limburg!'
06-320.322.11 (75 cpm).

Anonieme
sexdating. Sexkontakt met

eenzame vrouwen. 06-9706
(100 cpm).

Adressen
Dames geven hun adres en

telefoonnummer.
06-96.85

24 u/p.d. 100 cpm

Strak Kontje
Grieks * Lisa v. achter 1 gpm.
06-320.325.55

UNIEK CLUB 9886
Gesprek na Gesprek

afluisteren. Of durf jezelf
live?! 1 gpm. 24 uur p.d.

06-9886
Direct contact

met DAMES uit heel
Nederland. GEHEEL PRIVÉ

thuis doorgeschakeld.

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

Taboe....
beestachtige Bep Igpm.
06-320.327.20

NIEUWE RAGE
06-96.53

Spreek 'n leuke boodschap
in en luister naar die van
anderen. Vind jij een leuk
iemand of lemand jou, je

wordt direkt live doorverbon-
den. 75 cpm. Vrouwen gratis.

Rijpe vrouwen willen
sexkontakt

(niet commercieel) 75 cpm.
06-9890

Zoek jeRIJPE vrouwen voor
sexkontakt? (Niet commer-

cieel) bel: 1 gpm

06-350.266.53.
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
Rijpe vrouwen zoeken

jongens voor een slippertje.
06-9760

75 cpm. AKTIEÜ!

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.
Sex via je
Postcode!

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

06-95.46
1 gpm (alle Ned. Postcodes)

Nieuw*"Nieuw**Nieuw
Doorschakelsex
Live in de huiskamer bij de

lekkerste vrouwen en
tieners. Ze zitten thuis te

wachten tot jij belt. Ze willen
privé 'n sexgesprek met jou!

Niemand luistert mee!
24 u.p.dg. maar 75 cpm.

06-97.79.
Kontakten Klubs

Rosemarie
si., grote b. in wit uniform, verder bloot, wil bij binnenk. al

bevoeld en gekust worden. Bella en Luci beide 18, verl. en
preuts, doen het graag in het donker met meerderen, alle-
bei een tikkeltje onderd. als ze eenmaal bezig zijn zult u

snel ontd. dat het vurige blonde nymphen zijn. Lesbishow
alskennismaking ’ 100,- all-in. In de buurt?Liefhebb. van

j., groene blaadjes kom dan eens langs.
Oude Kerkstraat 31, Heerlen, van 11.00 tot 24.00 uur.

Club Levant
vraagt nog een leuk jong slank meisje.

Tel. 045-275199.

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.

Sacha's Escort
045-463386 v.a. 17.00 uur, of bezoek CLUB EDEN

Holzstr.lo3, Ketkrade.
** Dankbetuiging **

Privé Yvonne
na de overweldigende belangstelling, getoond tijdens

haar 11 jarig bestaan
wil ik, en tevens ook namens de meisjes, al diegenen die
op welke wijze dan ook belangstelling hebben getoond op

haar manier van
HARTE BEDANKEN

Het was fantastisch!!!!!!!!!!!!!!!
Ook in-de toekomst staan wij verder weer garant voor onze

alom bekende GEZELLIGHEID-SERVICE-HYGIËNE en
natuurlijke DISCRETIE

lederen, jong en oud, altijd weer welkom.
YVONNE 045-425100.

Attentie *** Attentie
Privé Yvonne

SLAAT alle REKORDENÜ Vanaf VANDAAG met alle
prijzen omlaag!!! BEL v. informatie: 045-425100 Handm.

NIEUW, body-massage, trio lesbisch, soft SM, meisje met
dubbel DD. Striptease + vibratorshowtje ook mog.

! Nieuw !
Hot Boy's !

Het adres voor privé en
escort. 045-212538.

Maastricht
privé

Alle dagen open. Keuze uit
meer dan 20 leuke meisjes.
ledere dag andere keuze.
Relaxen vanaf ’ 100,-.

Kennismaken zonder ver-
plichtingen. Jodenstraat 2.

Telefoon: 043-254183.

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.
Graverstr.l3 Kerkrade-W.
045-416143. Meisjns gevr.

G.G.D.
Geslachtsziek-
tenbestrijding

24 uurs infolijn
Tel. 045-740136

Escort all in
g 045-326191

Privéclub
goed en discreet. Meisjes
gevraagd. 04498-55655.

Als Sandra
u Kneedt

wordt u vanzelf heet.
045-270358.

Lady Escort
Charmant en discreet

045-275262 meisje gevr.

Twilight Escort
Ook Boys 045-275618.

Surprise escort
SM & Boys 045-275900.

’ 50,- all-in
Gratis film en koffie

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

UULIA!
Privé, SM en adressen,

Meisje gevr. g 045-225333.

Marilyn Escort
045-426331. Ma tot vrij 14-
-05 uur, zat. en zond. 22-05
uur. Ook heren voor dames.

Elisa Privé
Wij nemen alle tijd voor jouw!
Kom eens langs en overtuig

jezelf. 043-436667.

Aladin
en assistentes, waar uw in-
tiemste wensen in vervulling
zullen gaan van maand, t/m
zat, v. 16-23 u. 045-227692.

Privé en escort
Tel. 045-427631.

Peggy Privé
Escort ma./vr. 11-22.30 uur.

Wo. tot 19.00 u. 046-374393.
DD-cup + grieks mogelijk.

Leuk meisje gevraagd.

Privé llona
EROTISCHE dromen, dan

moet je naar de meisjes van
llona komen. Nieuw Mandy

uit Geleen. Claudia en
Natasha, 045-708903.

bij Angelique
Najaarsstunt! V2uur ’ 80,-
Trio met massage ’ 200,-.

Nieuw Monic.
g 045-311135. r

Lady S
Duitse meesteres in discrete
SM studio. Tel. 043-620015.

Buro Sittard
discrete bemiddeling

g 046-523203^
Privé Candy s

Goed en'discreet. rvleis)
gevraagd. CAb-^S^

Gratis sex
niet commerciële

sexadressen en numm
van vrouwen.
g 046-752333.^^
Mannen
gezocht!!

vrouwen zoeken nie
commerciële sex
g 046-752333

Jasmin Pri^é
045-427325, ma-vr. J 4; *Ook escort, alle credjtgg-^

Hrl. privé dajjg.
9.30-16.30 uur. O&Jj^

Nieuw, nieuw, meu i j
Privéclub An9*,

ma-vr 10-24 uur <
weekend 14-24 uuy .

Oranjestr. 30a, HoenS" ia045-2328gg>^l
Jenny Ang€ I

Vanaf 10 uur. o_*___Z^<j| [
Villa Paradis^ ;

Sexy darnj,;
ontv. thuis. Bjj4_H>-^ |

Club Olifa^ !
Nieuwe meisjes: ®fe\^' iSabine, Cynthia, i

Miriam, Steffanie en =3s, ,
OokSM. Tel. 046-7'°yilvrij entree^-^ s
Nieuw jong meisje' *li

Ontsp.Mass^
045-353489
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Krabbe eist
acht ton
HEERLEN - Ex-sprintwereld-
kampioene Katrin Krabbe eist
een schadevergoeding van
750.000 mark, bijna 800.000 gul-
den, van de Duitse atletiekbond
en de Internationale Atletiekfe-
deratie. Haar collega's Grit
Breuer en Manuela Derr probe-
ren desnoods via de rechter een
bedrag van 250.000, respectieve-
lijk 50.000 mark te claimen. Die
bedragen is het drietal misgelo-
pen door de huidige schorsing.
Het trio eist dan ook dat de ban-
vloek, die tot augustus 1995 we-
gens misbruik van medicijnen
over hen is uitgesproken, onmid-
dellijk wordt opgeheven.

Adams is aanvoerder
Engelse ploeg
LONDEN - Tony Adams is te-
rug in de Engelse nationale
ploeg. Dat had hij verdiend,
vond iedereen. Maar dat de ver-
dediger van Arsenal ook de aan-
voerdersband weer terugkreeg,
was verrassend. Bondscoach
Terry Venables wees Adams bij
ontstentenis van de geblesseerde
David Platt aan als captain van
het Engelse team dat het morgen
moet opnemen tegen Roemenië.
De 28-jarige Adams ontbrak een
aantal interlands omdat hij een
celstraf van vijf maanden uitzat.
Hij verdween achter de tralies in
verband met een reeks ver-
keersovertredingen, waaronder
het rijden onder invloed.

Roda JC met
twee gezichten

SWALMEN - Roda JC kwam in
het oefenduel tegen amateurclub
Swalmentot zeven treffers: 0-7 (rust
0-6). Trainer Huub Stevens stuurde
voor en na de pauze compleet ver-
schillende elftallen het veld op. Dat
resulteerde in de eerste helft in een
fraaie pot voetbal met zeer direct
spel en legio kansen. Roda JC's
sterkste formatie scoorde boven-
dien zes keer (Van Hoogdalem 2x,
Graef 2x en Atteveld 2x). Na rust
verving Stevens zijn ploeg door re-
serves, spelers uit het tweede elftal
en twee A-jeugdspelers. De acteurs
waren duidelijk niet op elkaar inge-
speeld en tekenden via Heeren nog
slechts voor één treffer. Doelman
Scheutjes stopte nog een straf-
schop.

Stunt van
Fermonia Boys
HEERLEN - In de eerste divisie C
van de zaalvoetbalcompetitie heeft
Fermonia Boys het Brabantse Sport
Petit op zijn eerste nederlaag ge-
tracteerd: 5-2. Hekkesluiter Dous-
berg Pare zorgde bijna voor een
verrassing tegen koploper Depa. In
het slotoffensief werd de gelijkma-
ker net niet gerealiseerd: 3-5. Debu-
tant Arcan Filmclub pakte ten koste
van Graus Bouw zijn derde compe-
titiepunt, 2-2. In de tweede divisieF
won Roosteren het topduel van
Cosmos, 2-1.

Eerste divisie C:
Fermonia Boys-Sport Petit 5-2 (0-0)
R. de Krijger 1-0, Keuren 2-0, T.Fermont
3-0, de Leeuw 3-1, Beeren 4-1, Kluitmans
4-2,Keuren 5-2.
Dousberg Parc-Depa 3-5 (0-4)
Penders 1-4, 2-4 en 3-4.
Arcan Filmclub-Graus Bouw 2-2 (1-1)
Seits 1-0, Bachaus 1-1, Rooyen 2-1, Muer-
mans 2-2.

De stand: l.Depa 5-10 (38-17) 2.Lucullus 4-7
(19-7) 3.Sport Petit 5-7 (24-15) 4.Tongelreep
4-6 (11-8) s.Fermoi_a Boys 5-6 (16-12)
6.Graus Bouw 5-6 (14-16) 7.E1 Toro 4-3
(11-16) B.Arcan Filmclub 5-3 (16-22) 9.de
Haantjes 4-2 (15-18) lO.Bouwfonds 4-2
(15-22) II.ZVT Skil 4-1 (8-23) 12.Dousberg
Pare 5-1 (14-25).

Tweede divisie F:
Roosteren ZV-Cosmos 2-1 (1-0)
Halmans 1-0, Pustjens 2-0. Horbach 2-1.
ZW Spee-FCDRoermond 3-3 (1-1)
Delacroix 1-0, Jejanan 1-1, Delacroix 2-1.
Beunen 2-2, Sangers 3-2. Beunen 3-3.
VTV Vaals-Hakkie Weert 7-2 (3-0)
Hockx 1-0, e.d 2-0, Hockx 3-0, N.v.Weersch
4-0, Winkens 5-0, Delnoye 6-0, Brosselt 7-0,
Stultiens 7-1, Metten 7-2.
DC H.Anders-KK Limburg Druk 3-2 (2-1)
Keuven 1-0, Laven 1-1, Keu ven 2-1, van
Lieshout 2-2, van Hingel 3-2.
BracbVTrendy-ZVVM Quadvlieg 1-5 (1-0)
Conjour 1-0,Dahlmans 1-1, van Veenendaal
1-2, Massot 1-3, van Veenendaal 1-4, Dahl-
mans 1-5
Altw'heide-Postert 4-4 (1-2)
Welp 1-0, Segers 1-1 en 1-2, Akachtubun 2-2,
Welp 3-2, Jacobs 4-2, Segers 4-3, e.d. Kus-
ters 4-4.

De stand: I.Roosteren 5-9 (22-8) 2 VTV
Vaals 5-8 (19-12) 3.ZW Spee 5-7 (19-13)
4.DC H.Anders 5-7 (20-15) s'.Cosmos 5-6
(19-13) 6.ZWM Quadvlieg 5-4 (18-21) 7.FCDRoermond 5-4 (14-19) B.Postert 4-3 (19-21)
9.Brach/Trendy 4-3 (10-14) lO.Altweerterhei-
de 5-3 (16-24) II.XX Limburg Druk 5-2(13-20) 12.Hakkie Weert 5-2 (22-31).

Hoofdklasse zuid: 't Flaterke-Erka Parket6-3, FC Egor-Maasvogels 6-1, H.Meyers
2-Gulpen/Life 2-7, SB.v.d.Venne-OFV Yer-na 3-2, Laumen/Stampede-de keigel 2-7Erka Parket-Sportclub '25 7-4.
De stand: 1 't Flaterke 4-8 2.Gulpen/Life envan de Venne 5-8 4.Sport M. 4-6 s.de Keigel
en Erka Parket 5-6 7.Laumen/Stampede,
ODV Yerna en Sportclub '25 5-4 10.FCEgor
en Maasvogels 5-2 12. H.Meyers 2 5-0.

Hoofdklasse noord: t Kesjotje-'t Huukske
4-2. Hercules-Wittenhorst 4-3, Makassar/Baekske-Haelen 6-2, 't Haofke-Venray 6-2, 't
Huukske-SZV 1-4.
De stand:I.'t Haofke 5-8 2.Makassar/Baeks-
ke 4-7 3.'t Kesjotje 4-6 4.Veronica, Amicitia
en Hercules 4-5 7.SZV 5-4 B.'t Huukske en
Nederweert 4-4 lO.Haelen 4-2 11.Venray 5-2
12.Wittenhorst3-0.

# Dennis
Bergkamp heeft
het zwaar te
verduren in
Italië. „Ik ben
blij dat ik er
even uit ben."

Foto: ERMINDO
ARMINO

Reiziger
debuteert
in Oranje

OSLO - Op zijn ontdekkingsreis
door de wondere wereld van het
topvoetbal is Michael Reiziger jn
Noorwegen aangekomen. Vorige
week deed hij Griekenland
(AEK Athene) aan en volgende
week bezoekt hij Oostenrijk (Au-
stria Salzburg).

De 21-jarige jongeling kijkt zn
ogen uit. Om er helemaal zeker
van te zijn dat hij niet droomt,
knijpt hij zich af en toe maar
eens stevig in de arm. „Het gaat
wel snel hé," grijnst hij bij aan-
komst in Oslo, waar het Neder-
lands elftal na een rustige vlucht
is neergestreken voor de EK-
kwalificatieinterland, morgen te-
gen Noorwegen.

Zijn carrière is dit seizoen in een
stroomversnelling geraakt. Mor-
genavondkan er weer een nieuw
hoofdstuk aan worden toege-
voegd. In het Ullevaal-stadion
van Oslo maakt Michael Reiziger
zo goed als zeker zijn debuut in
Oranje.-

Vermoedelijke opstelling: De
Goey, Reiziger, Blind, Valckx,
"Frank de Boer, Winter, Jonk,
Witschge, Overmars, Bergkamp
en Roy.

Nelissen sleept TVM voor rechter
Profwielrenner heeft nog vier maanden salaris te goed

Nelissen meent over de periode
van begin februari tot begin mei
nog een aanzienlijk bedrag te
goed te hebben van de Transport
Verzekerings Maatschappij,
waarbij hij de afgelopen twee
jaar onder contract stond.

zijn hartritme hadden geconsta-
teerd. Ondanks het feit dat onaf-
hankelijke specialisten later
herhaaldelijk vaststelden dat de
afwijking voor de toekomst geen
enkel risico inhield, duurde het
tot mei voordat Nelissen weer
toestemming kreeg te koersen.

- Danny Nelis-
-1» wü via de kantonrechter in■ Ppel vier maanden achterstal-e salaris van TVM. Dat heeft de
fjocaat van de 23-jarige wiel-
vann r̂ > mr. Peter van Minnen
fe Pm recntskundige dienst van
<laßi gisteren bevestigd. De
,1 is vorige week naar
b Stichting Wielerpromotion
j

nelux BV gestuurd, waaron-
de ploeg van Cees Priem

De coureur werd gedwongen op
non-actief gesteld omdat cardio-
logen in Veldhoven tijdens de
jaarlijkse medische keuring in
januari een onregelmatigheid in

Pogingen van Van Minnen tot
een vergelijk te komen met TVM
bleken vruchteloos. De werkge-
ver van Nelissen hield voet bij

stuk en meende dat de Limbur-
ger geen recht had op achterstal-
lig salaris, omdat hij in die perio-
de ook geen werk heeft verricht.
„De standpunten liggen te ver
uit elkaar. Aanvankelijk dacht ik
dat het redelijk snel op te lossen
zou zijn, maar dat bleek een uto-
pie," aldus Van Minnen.
Het contract van Nelissen bij
TVM loopt dit seizoen af. De ver-
bintenis wordt niet verlengd. De
renner heeft aanbiedingen van

Italiaanse ploegen en van Euro-
polis op zak. Het Nijmeegse ver-
zekeringsbedrijf heeft plannen
een profploeg van dertien ren-
ners op poten te zetten. Onder
anderen Adri van der Poel, Gert-
Jan Theunisse, Nico Verhoeven
en Jans Koerts zouden naast Ne-
lissen zijn benaderd. Beoogd
ploegleider is Ferdi Vandenhau-
te, tot twee jaargeleden assistent
van Jan Gisbers bij de inmiddels
opgeheven ploeg van PDM.
Vorige week beëindigde de
maatschappij onverwacht de
sponsoring van de amateurploeg
van Frits Schür. Toen werd be-
kend gemaakt dat in de toe-
komst de amateurclub Groene-
woud financieel gesteund zou
worden. Directeur De Witte van
Europolis was niet bereikbaar
voor commentaar.

'Ze hebben me maar te nemen zoals ik ben'

Het eenzame gevecht
van Dennis Bergkamp

DOORYPEMINKEMA

5\ 9 ~ De man van de 'roze krant' stond er al dik een half
lij ó£*ij kuchte eens, hij haalde zn neus maar weer eens op,

met de pen tegen het kladblok. Alles om
I te Seven van zijn ongeduld. Dennis Bergkamp ver-

[l ty£ al die tijd zorgvuldig elk oogcontact. Maar hij genoot.
i^j , en- hebben een hekel aan wachten. Déze Italiaan zou hij

lan-g laten wachten.

Surprise-party voor Bartok
Tafeltennissers wasten zich vier dagen met bronwater

Van onze correspondent
MAARTEN DE KEVER

is Italië, dat weetje. Maar je moet er
echt wonen, leven om het allemaal
te kunnen bevatten. Alles wat je
zegt over de club, over de stijl van
spelen of over je medespelers wordt
als een aanval op het land gezien."
De verwijten, ze zijn allemaal zo ge-
makkelijk te weerleggen. Hij zou
geen Italiaans spreken. „Maar vanaf
december vorig jaar doe ik alle in-
terview in het Italiaans." Hij zou
niet hard genoeg zijn voor de abso-
lute top. „Die discussie wordt al
zeven jaar gevoerd. Wanneer ben je
dan wel hard? Als je iedere week
een gele kaart krijgt, ben je dan
hard? Als je dat als voetballer nodig
hebt, komt het vanzelf wel." Maar
zyn supersaaie privé-leven dan?
ledere avond braaf voor de buis
voor Bold and the Beautiful? Berg-
kamp: „Wat nou iedere avond. We
zijn vier dagen per week op trai-
ningskamp. Mag ik dan alsjeblieft
die andere avonden gewoon thuis
zrjn?"

Bergkamp gaat de strijd om hetres-
pect aan. Alleen. Vast van plan de
drie jaarvan zijncontract vol te ma-
ken. Het voetbal is niet leuk, de
pers is niet lief en de tuinmannen
zijn gluurders. Maar het is hem zijn
eer te na om met de staart tussen de
benen te vertrekken. „Inter", klinkt
het daarom, „blijft voor mij toch de
grootste uitdaging uit mijn car-
rière."

'khy,. namelijk de man van dero-
i. zi% van de Gazetta dello Sport,
'Wd privéleven overhoop had

,ne^ een interview met de
\^ n- Dit was een momentje van
VftvoVan **e voetballer die best
fen <■ wil praten, zelfs zijn

a|Vi ;n. wil toegeven, maar nie-P n 2ijn woonkamer duldt.
Slis ftvj^liti ergkamp wandelt door het
Hoji amP van Oranje in Hol-
fyje en > aan de voet van de be-
,\ Jj sPringschans, vlak boven

Xi sla'-1 's ontspannen, ademt rus-
\t Pt goed. lacnt veeL -Het is

J|-Vijf0?1 er even uit te zijn", zegt
1 *%U gen ontsnapt uit het gek-
|s" Hw waar paperazzi en tifosi een

en e, Hollander tot waanzini'" de drÜven. De druk is enorm
i ai tSPlts van Inter Milan. Hy

JsCrj «elemaal niet slecht, maar
Ki/ ''kljg te weinig. En daar word je
,41 hèri~n,u eenmaal voor betaald en
gffkr ordeeld.

Üi^ge? neDl3en massaal de aan-
J^tet-rj6* OD de boerenpummel uit

4 HetTam- Die geen Italiaans zou
Jrt 2

'de cultuur van het land
SPv v^ snappen, iedere avond
>3^r Wje

or de buis zou hangen en
'iC1 e^n Partijtje croquet in de

PfBkaiv^n*ge uitspatting zou zijn.
yt^nv P 'as net verhaal in de 'ro-
.r^st d en wist niet wat hij er van
_j_.lU,nJfnken. Een interview met
I L^iejp 1an- die de details van het
i % jyen van de vedette bloot-
S$ ziin 1 dacht ik' dit kan niet

Let -ri
igenlijk wilde ik er om

%n lQtdat ik besefte wat ze
f 1Ik ,gedaan. Te gek voor woor-bL^s woedend."

J i^laard 2icn opgejaagd, vogelvrij
i» .en eend bij de start vanih^tv zoen- En er is niemand

}s £ k Itoor hem opneemt. Het gaat
J Snis al'ë niet om de voetballer

tn &Unt erSkamp, maar om de
! In> is nmaker- "AIS Je niet

Sa Vomk" geen respect. Dan ben
f 5 Ht '1 It i a^er en als mens kwets-

'J for__ a ë- Dat zie je, ze gaan zit-
Ih' mii^16'60 m Je privé-leven.y °v6f is dat onaanvaardbaar. Ze
l ac grens gegaan."

ëkg 2ou P wist dat het allemaal an-
J git_eWorden, toen hij bij Ajax
n? kn^' "*k heb zeven jaar mijn

Jhi' zeetnifn ophalen als voetbal-
°r4n j' "Het is Puur zakelijk

'S. ' Puur professioneel. Dat
V t> _— 'Breukink niet meer
welkom bij ONCE

Jkßre In?UT - De dagen van
'I Lor»n_ti nk bÜ de Spaanse wie-
«f CoX°NCE ZlJn geteld' De

er, n°uwt het contract met
* sl'^ierian_der op 31 december als
tsNrfn Per brief is de renner

y >\Stftf~?e hoogte gesteld.
Vk dcc! l Van Breukink loopt af

j&t, eeft mber. maar de Nederlan-
-I'C voor eertiJds een eenzijdige
|l .3 opn n°g een derde seizoen in
"' ~."t ja '^men. Breukink, die een

i. QveJ achter de rug heeft zon-
X Cl'Jkh» 1!}ningen' wil van die
V^ard* gebruik maken. De
Vrï°ek laten J-risten echter

H ""«ev op welke (gunstige)
bj^er w de tegenvallenderon-
V Weetnnen afkomen.
i. 'Min- K volgt er overleg tussen« 6h^r_ h in °NCE en de mensen. *t Jfer "clangen behartigen. Zelf

''V duid Iblj1 blj- Het gaat miJ erom
S\\fx kj-ijn Pkneid over. mijn toe-
%n d| ik weg moet.is het
i\f te vi

g,om een nieuwe werk-
Veront'nden," aldus een enigs-uruste Breukink.

BUCHTEN - Getooid met een bere-
muts betraden Chen Sung, Jos Ver-
hulst, Dave Korpershoek en coach
'Billy' Leenders gisteravond even
na zeven uur het Baanhoes in Buch-
ten. Zon vijftig supporters en de
kapel Eige Wies uit het Bornse ge-
hucht Schipperskerk zorgden daar
voor een ware surprise-party, die
uiteindelijkresulteerde in de onver-
mijdelijke polonaise. Het laatste
hoogtepunt in de geschiedenis van
tafeltennisvereniging Van Sloun In-
terieur/Bartok - het bereiken van de
derde ronde van de Europacup II -
werd uitbundig gevierd.

Even na half een waren de spelers
en bestuursleden al in Düsseldorf
geland. Daar stonden vader en moe-
der Korpershoek de spelers op te
wachten. Vooral hun zoon. Hij ver-
jaarde zondag en nam opgelucht de
felicitaties in ontvangst. „Op mijn
verjaardag stond ik op het Rode
Plein in Moskou. Dat zal ik nooit
meer vergeten," aldus zoon Dave.
De nu 19-jarige Wijlrenaar, die het
eerste seizoen actief is voor Van
Sloun, speelde tegen MGFSO Mos-
kou zijn tweede Europacupwed-
strijd.

we ons niet kunnen douchen. Na de
wedstrijd hebben we ons met een
paar flessen bronwater en een was-
handje opgefrist," aldus Jos Ver-
hulst.

Chen Sung zag het gebalsemde lijk
van Lenin in levende lijve en raakte
daar niet over uitgepraat. „Op
school in China werd er steeds over
Lenin gepraat. Je las boeken over
hem en zag zijn beeld op tv. Ik vond
het bijzonder mooi om dat mee te
mogen maken.

Voorzitter Bert Elshof roemde de
thuisclub, die ervoor gezorgd had
dat alles tot in de puntjes geregeld
was. Tot op het hotel na. „We had-

nader belicht

den weliswaar naar het Novotel
kunnen gaan, maar dat kostte 200
dollar per nacht. Dat was teveel. Nu
waren we 40 dollar kwijt. Dat was
nog op te brengen." De vereniging
heeft overigens geen last van de
reiskosten, omdat DSM Limburg

daarvoor garant stond.

Coach 'Billy' Leenders kon on-
danks de feestvreugde toch al den-
ken aan 10 december, als het Franse
Cestas in Buchten de volgende Eu-
ropacup-tegenstander is. „Hun bes-
te man, Chatelain, staat op de 75ste
plaats van de wereldranglijst. Geen
kleintje dus. De tweede man ken ik
niet. Hun nummer drie, Thran, was
zon acht jaar geleden jeugdinterna-
tional. Het zal niet gemakkelijk
worden. Maar ze kunnen de borst
nat natmaken. Het wordt hier een
heksenketel."

# Een warm onthaal voor Bartok, v.l.n.r. Verhulst, Korpershoek, Sung en coach Leenders.
Foto: ERMINDO ARMINO

Voor de Moskou-gangers begint
vandaag het gewone leven weer. Ze
zijn er unaniem van overtuigd dat
ze een geweldige ervaring rijker
zijn. „Alleen het hotel hoeft voor
mij niet meer. Vieze douches en toi-
letten, mieren en kevers op de ka-
mer. Dat was geen pretje. Het water
uit de kraan was bruin. Dus hebben

Dinsdag 11 oktober 1994 21
Limburgs Dagblad m. sport



zaalvoetbal
leklas A
Kanaries-Volière 5-3
Pottebr.-Kilo 3-3
Soleil 2-Kaanen 5-5
Pottemen.-Tunnel 3-6
B.Stap In-Dousb.2 1-6

le klas B
Soleil-Kolonia 3-2
Cosmos 2-Vaals 2 0-5
Bouwf.2-Kabouter 7-2
QueUe-SZV 3 3-2
Laumen 2-Fortuna 4-12
Heerlen-Wiegert 3-2

le klas C
Meetp-Haantjes 2 0-7
Hanckmann-Born 5-4
Vaals 3-PSM/Tt. 4-5
Zittert-SZV 2 6-3
Bouwf.3-Phoenix 4-1
Klojo's-Groen W. 6-3

2e klas A
Vrecan-B.Stap In 2 8-3
Lokomot.-H.Anders 2 4-0
Up Quelle-Sjefke 6-3
Quaedvl.2-Delta 2 5-2
Maasvog.2-Arcan 3 2-3
Sjotter 2-Geusselterh. 3-3

2e klas B
H.Anders 3-Sport 2 8-6
Delta-AA/Witte St. 3-7
Up Quelle 2-Arcan 2 2-4
Maasvog.3-Vici 3-4
A gen Baan-Eijsden 4-5
Yerna 2-Sjotter 3-7

2e klas C
Varenb.-Sportcl.2 9-7
I.d.Bende 2-Coriov. 6-3
Hadow 2-Kabout.2 5-7
Soleil 3-WDZ 5-4
Rood W.-Goasewey 4-2
Marathon-Ho— 3-7

2e klas D
Br.wapen-Eendr. 3-0
I.d.Bende-H'heide 3-1
Hadow-Rood W.2 5-3
Laumen 3-Limb.Dr.2 5-7
Joffer-Gulpen 2 0-5
Marath.2-Holz 2 1-3

2e klas E
PSM/Tr.2-Tapas 2-3
SB/Venne 3-Born 2 5-5
Hoofwijk-Manait 4-7
Zittert 2-Adveo 7-1
Egor 2-Bloemberg 4-2
Trefp.-Marebos 5-5

2e klas F
Maximiliaan-Quick 2-4
Suestra-AEV/Intern. 4-9
Neerb.-Keigel 2 7-3
Lacroix-Spee 2 2-5
Egor 3-Baekske 2 2-6
SB/Venne 2-Graus 8.2 1-4

3e klas A
Vrecan 2-Weustenraad 7-7
Delta 3-Sjefke 2 12-3
Flaterke 2-B.Stap In 3 8-0
DBSV-Pottebr.2 2-5
Yerna 3-Wiegert 2 3-5
3e klas B
DBSV 2-Sport 3 3-6
B.Stap In4-AA/W.St.3 2-4
Ulestr -Pottebr.3 2-2
Arcan 4-Gulpen 3 10-2
Yerna 4-Flaterke 3 2-0

3e klas C
Pottebr.4-B.Stap In 5 1-6
Up Quelle 3-Arcan 5 5-5
Pottremen.2-Gulpen 4 5-4
Kanaries 2-H.Anders 4 2-6

3e klas D
H.Anders 5-Sjotter 3 6-7
Volière 2-Erka 2 5-4
B.Stap In 6-Pottebr.s 6-4
Colson-Geusselterh.2 8-3
Kanaries 2-Quaedvl.3 4-3

3eklas E
Bovens-Kilo 2 5-2
Arcan 7-Eijsden 2 17-2
Sjotter 4-Dousb.3 3-7
Maasb.2-Sjotter 5 0-13

3e klas F
Holz 3-Eendr.2 3-4
Hadow 4-Limb.Dr.3 0-7
Joffer2-Rood W.3 2-5
Soleil 4-H'heide 2 7-2
Fortuna 2-Goaeswey 2 5-1
Kolonia 2-Sportcl.3 3-7

3eklas G
Sportcl.4-Dnessen B. 1-5
Graus 8.4-Limb.Dr.4 6-0
Hadow 3-WDZ 2 6-3
Quelle 2-Fortuna 3 1-7
Kolonia 3-Laumen 4 1-4
Kabout.3-Holz 4 2-2

3e klas H
Varenb.3-Kolonia 4 2-3
Jessica 8.-Coriov.2 5-5
Limb.Dr.s-Graus 8.5 3-3
Quelle3-Fortuna 4 2-4
Rood W.4-Kolonia 5 0-3
Laumen 5-WDZ 3 6-3

3eklas I
Driessen 8.2-Kolonia 6 4-3
Jessica 8.2-I.d.Bende 3 1-13
Limb.Dr.ö-Heerlen 2 5-5
Fortuna 5-Varenb.2 2-2
Laumen 6-Paco 3-7
Kabout.4-Kolonia 7 2-11

3e klas J
Zittert3-Sp.Maluku 3-3
Puth-Obbicht 2-3
Hollande-Quick 2 4-8
Bouwf.4-Adveo 2 1-4
Egor 4-K/Bloem b.2 1-4
Groen W.2-Graus 8.3 7-4

3e klas K
Egor 5-Adveo 3 3-7
Kneeschers-Obbicht 2 5-1
Jabeek-Zittert 4 4-2
Marebos2-Beek 6-2
Spee 3-Quick 3 3-6

3e klas L
Zwaluw-Haantjes 3 2-4
Adveo 4-Klojo's 2 1-9
Hoofw.Ass.3-Groen W.3 3-4
Jabeek 2-Beek 2 4-2
Quick 5-K/Bloemb.3 1-7
Spaubeek-El Dorado 6-2

3e klas M
AEV/Inter 2-Hercules 4 16-3
Suestra 2-Bom 3 4-1
Hoofw.4-DWC 9-6
Jabeek3-Hanckm.2 6-2
Napoleon-Baekske 3 2-6
Quick 4-Atlas 0-14

Dames Zuid
SZV-Meetp. 8-2
Arcan-PSM/Tr. 4-2
PSM/Tr.-SZV 1-8
Meetp-Sp.Maluku 4-3
Pottebr-Quick 0-1

Midden Limburg

Hoofdklasse Noord
Venray-Nederweert 4-4
Veronica-Amicitia 4-4
SZV-'t Haofke 4-2
Hercules-Wittenhorst 4-3
Makassar-Haelen 6-2
't Kesjotje-'t Huukske 4-2

ID
Hakkie 2-Gastronoom 2-8
Weerter ZV-Tornado 3-4
Brach 2-DESM 2-5
Fermonia 2-Roermond 2 7-4
Altw'heide 2-tKesjotje 2 4-1
Juliana-Riva 0-4

2G
'tHeukske-Hornerhof 2 7-2
Altw'heide 3-Weerter ZV 2 1-4
Amicitia 2-WZV 2-2
Olympus-Feremonia 3 5-4
v.Seggelen-Hercules 2 10-3
'tVeldj-Wilüe Bar 2-3

2H
Homerhof-Roermond 3 8-6
Brevendia-Vesta 6-6
't Haofke 2-WillieBar 2 7-2
DESM 2-Altw'heide 4 3-3
Weerter ZV 3-v.Seggelen 2 5-3

2 J
Reuver 2-Beringe 2-3
Reuver-DOMU 2 4-4
Baarlo-ZVSV 2 3-6
Litax-'t Kesjotje 3 5-7
Beesel-Inter 3 4-6
Haelen 2-Gastronoom 2 7-4

3N
Postert 2-Altw'heide 11 5-2
Nederweert 2-SBC 11-2
Brevendia 2-Altw'heide 5 5-1
WillieBar 3-'tKesjotje 4 2-1
Olympus-SVH (SVH.n.o.)

30
Hornerhof3-Altw'heide6 3-3
Postert 3-Rockwool 5-0
Olympus 3-DESM 3 7-2
'tKesjotje 5-Brach 4 7-1
Altw'heide 12-Brevendia 3 1-5
Amicitia 6-Stevensweert 3-4

3P
Hercules 3-Altw'heide 13 2-10
Roermond 4-Brevendia 4 4-1
Amicitia 4-Stoba 2 8-5
Roerdalen-Juliana 2 4-4
WZV 2-Heiputters 1-6
Altw'heide 7-'tHaofke 3 14-1
3Q
Altw'heide 8-Juliana 3 2-14
Vesta 3-Berg 4-5
Nederweert4-Stoba 3 6-4
Riva 3-Amicitia 5 1-4
Brevendia 5-Haelen 3 13-2
WZV3-Roerdalen 2 3-5

3R
Altw'heide 11-Roermond5 0-1
Maasniel-Altw'heide 9 10-3
Vesta 2-Amicitia3 1-6
Riva 4-Roerdalen 3 3-8
Juliana 4-Nederweert 3 4-2
Tornado 2-Gastronoom 3 0-3

/ volleybal J
District Zuid-Limburg
Dames Promotieklasse
Fiscus-VCE 0-3
Help.-Vocam 3-2
Geevers 2-ADC 2 3-0
Geevers-Furos 2-3
Dovoc-Heerlen 3 1-3

le klasse A
VCV-Spartak 3-0
Jokers 4-Rapid 4 3-1
ADC 3-Vocam 2 3-0
BSV-ADC 5 1-3
Geevers 3-de Heeg 0-3
Geevers 4-Heerlen 4 1-3

le klasse B
Avoc-Grovoc 0-3
Volhard.-Grovoc 1-3
Jokers2-Rapid 3 0-3
ADC 4-Elan 0-3
Fiscus 2-Vluco 3-0
Mut.Mal.-Jokers 3 3-1
SEC-Avoc 3-0

2e klasse A
VCV 2-Sittardia 3 0-3

2e klasse B
SEC 3-Dovoc 2 0-3
Geevers 5-Blok 1-3
Grovoc 3-Sp.&Sp. 3-0

2e klasse C
Grovoc 2-Sittardia 4 3-1
Avoc 2-Elan2 3-0

Meisjes A
Geevèrs-Sittardia 3-0
Grovoc-Vocam 3-0
Meisjes B 1
VCV-Sittardia 2 3-0
Sp._Sp.2-ADC 1-3
VCE-SEC 0-3

Meisjes B 2
ADC 2-Vocam2 1-3
Furos-Sittardia 3 3-0
BSV-Jokers 2-3

Meisjes C
de heeg-VCV 2 1-3
Elan 2-Vluco 3-0
WS 3-Geevers 3 0-0

Heren Promotieklasse
VCV-Geevers 3 3-0
Jokers 2-Geevers 2 1-3
ADC-Vocam 3-1
Sjoahn-Furos 3-0
SEC-SEC 2 3-1

le klasse A
VCV 2-Sittardia 3 3-1
Jokers 3-Sp.&Sp. 3-0
ADC 2-Vocam 2 3-0
BSV-Vluco 2 1-3
VCE 2-Furos2 3-0
Dovoc-Heerlen 2 0-3

le klasse B
Volhard.-Sittardia 2 0-0
Jokers 4-Rapid 2 0-3
Jokers 5-Elan 1-3
Fiscus-Phoenix 3-0
VCE-Avoc 3-1
Help.2-Heerlen 3 3-0

2eklasse A
BSV 2-Vluco 3 3-0
Sjoahn 2-Furos 3 3-0
SEC 3-Heerlen 4 3-1

2e klasse B
Volhard.2-Rapid 4 3-1
Nivoc-Geevers 5 3-1
Fiscus 2-ADC 3 2-3
Dovoc 2-Heerlen 5 3-0

2e klasse C
Bastion-de Heeg 0-3
Help.3 Vluco 4 1-3
Rapid 3-Tornado 0-3
SEC 4-Avoc 2 3-1

3e klasse A
Grovoc-Sittardia 4 3-0
Volhard.3-VCE 3 1-3
Elan 2-ADC 4 3-1
SEC 5-Phoenix 2 0-3

Jongens B
Volhard.-Sittardia 2-3
SEC-Heerlen 0-3
BSV-ADC 3-1
Furos-Geevers 1-3

Jongens C
VCV-Sittardia 3 3-2
Furos 2-Geevers 2 3-0
ADC 2-de heeg 0-3

Standenlijst
Dames Promotieklasse
Heerlen 3 2-5
Furos 2-5
Geevers 2-4
Vocam 2-3
VCE 2-3
Geevers 2 2-3
ADC 2 2-3
Sittardia 2 1-3
Heipoort 2-2
Fiscus 2-1
Sittardia 1-1
Dovoc 2-0

le klasse A
VCV 2-6
Heerlen 4 2-6
Jokers 4 2-6
ADC 5 2-6
de Heeg 2-4
ADC 3 2-3
Geevers 3 2-2
BSV 2-2
Geevers4 2-1
Vocam 2 2-0
Spartak 2-0
Rapid 4 2-0

le klasse B
SEC 2-6
Rapid 3 2-6
Grovoc 2-6

Fiscus 2 2-5
Mut.Mal. 2-3
Jokers 2 2-3
Elan 2-3
Vluco 2-2
Jokers 3 2-1
ADC 4 2-1
Volharding 2-0
Avoc 2-0
2e klasse A
VCV 2 2-3
Sittardia 3 1-3
SEC 2 1-3
Rapid 5 1-0
BSV 2 1-0
ADC 6 0-0
WS 0-0

2e klasse B
Grovoc 2 2-6
Dovoc 2 2-6
Geevers 5 2-3
Blok 2-3
Sporten Spel 2-0
SEC 3 2-0

2e klasse C
Grovoc 2 2-6
Avoc 2 2-6
de heeg 2 1-3
Sittardia 4 2-0
Elan 2 2-0
Jokers 5 1-0

Heren Promotieklasse
SEC 2-6
ADC 2-6
VCV 2-5
Geevers 2 2-4
Vocam 2-3
Sjoahn 2-3
SEC 2 2-3
Furos 2-2
Heipoort 1-1
Jokers 2 2-0
Geevers 3 2-0
Vluco 1-0

le klasse A
Heerlen 2 2-6
Jokers 3 2-6
VCV 2 2-5
ADC 2 2-5
Vluco 2 2-4
VCE 2 2-3
Dovoc 2-3
BSV 2-3
Sport en Spel 2-1
Vocam 2 2-0
Sittardia 3 2-0
Furos 2 * 2-0

le klasse B
Rapid 2 2-6
Heipoort 2 2-6
Fiscus 2-6
VCE 2-3
Phoenix 2-3
Jokers 4 2-3
Elan 2-3
Sittardia 2 - 1-3
Heerlen 3 2-0
Jokers 5 2-0
Avoc 2-0
Volharding 1-0

2e klasse A
SEC 3 2-6
BSV 2 2-6
Sjoahn 2 2-3
Spartak 1-3
Heerlen 4 2-0
Furos 3 2-0
Vluco 3 1-0
WS 0-0
Geevers 4 0-0

2e klasse B
Volharding 2 2-6
Nivoc 2-6
Fiscus 2 2-4
Rapid 4 2-3
Dovoc 2 2-3
ADC 3 2-2
Heerlen 5 2-0
Geevers 5 2-0

2eklasse C
Vluco4 2-6
Tornado 2-6
SEC 4 2-6
de Heeg 2-6
Rapid 3 2-0
Heipoort 3 2-0
Bastion 2-0
Avoc 2 2-0

3eklasse A
Phoenix 2 2-6
Grovoc 2-6
Volharding 3 2-3
VCE 3 2-3
Elan 2 2-3
de heeg 4 2-0
Sittardia 4 2-0
VCE 4 1-0
SEC 5 1-0
ADC 4 1-0

Jongens B
Geevers 2-6
Heerlen 2-5
Sittardia 2-3
Furos 2-3
ADC 2-3
Jokers 1-3
BSV 1-3
Volharding 2-1
SEC 2-0
Sport en Spel 1-0
Sittardia 2 1-0

Jongens C
de Heeg 2-6
,VCV 2-5.
Furos 2 1-3
Sittardia 3 1-1
Geevers 2 2-0
ADC 2 2-0
Meisjes A
Sittardia 2-3
Grovoc 1-3
Geevers 1-3
Vocam 1-0
Sport en Spel 1-0

Meisjes B 1
SEC 2-6
VCV 1-3
Geevers 2 1-3
ADC 1-3
VCE 2-0
Sittardia 2 2-0
Sport en Spel 2 1-0
Meisjes B 2
Furos 2-6
Vocam 2 2-3
WS 2 1-3
Jokers 1-2
BSV 1-1
ADC 2 2-0
Sittardia 3 1-0
Meisjes C
Elan 2 2-6
VCV 2 2-3
de heeg 2-3
Geevers 3 1-3
Vluco 2-0
WS3 1-0

tafelvoetbal [
Ere-afdeling
Scory b.-Sjteiweeg 4-4
Camont.b.-Boskab. 3-5
Wien-Smidter b. 4-4
Hakkers 2-Bl.Wit 7-1
Victoria-Baekske 8-0
Karrewiel-Hakkers 0-8

Overgangsklasse
DATb.-Bekker 1-7
O.Mert-Heide 5-3
Keulen-Cramign. 3-5
Waardh.b.-Millener b. 1-7
Bl.Wit 2-Gogh 2-6
Smidter b.-Loontjens 3-5

le klasse A
Beat b-Star cl. 4-4
Duuker-Hook 4-4
Sjteiweeg 2-Romanus 6-2
Koningsw.2-Tunnel 4-4
Heer-Camont.b. 4-4
Servaas-Koningsw. 5-3

le klasse B
Heukske-Wien 2 2-6
Suestra-Angel.b. 2-6
Bekker 2-Karrew.2 3-5
Spoorz.-Eykenb. 2-6
Trepke-O.Mert 2 6-2
Hoekje-Heister 5-3

2e klasse A
B.Jean-Smid 0-8
Gogh 2-DATb.2 8-0
St.Club 2-Cramign.3 1-7
Bergzicht-O.Eysden 5-3
Verdw.Viss.-Duuker 2 6-2
Bissjop-Jokers 4-4

2e klasse B
Old Inn-Pitsers 6-2
Miranda-B.Jean 2 4-4
Berg b.-Crazy Pie 5-3
Liewke-Premier 1-7
Stadhoes-G.Ridders 6-2
Cramingn.2-Brugske 2-6

2e klasse C
Heide 2-Keulen 2 2-6
Mariaveld-Karrew.3 4-4
Leeuwenh.-Eagles 5-3
Meetp.-Olympia 6-2

3e klasse A
Boskab.2-Smeed 2 8-0
Sjteiweeg 3-Old InnKeer 8-0
Witte-Heer 2 0-8
Bl.Wit 3-Lamke 4-4
Victorie-Keernel 0-8

3e klasse B
Hook 2-Duuker 3 5-3
Smeed-Dolomiet 1-7
Stadion-Cantina M. 6-2
Tunnel 2-Camont.b. 4-4
White H.-Prije K. 4-4

3e klasse C
Poart-Keigel 3-5
G.Ridders 2-Old Inn 6-2
Bekker 3-Servaas 2 4-4
Muppets-Witte Ster 5-3
A.Arcades-Miranda 2 6-2
Cramign.4-Hacienda b. 2-6

3e klasse D
Angel.b.2-Wien3 5-3
Baekske 2-Heukske2 2-6
Wien 4-Sport 6-2
Olympia 2-Victoria 5-3
O.Hulsb.-Hofke 2 8-0

3e klasse E
Stadbr.-Nestje 2 6-2
Nestje-Tamboer 3-5
Alee 2-Knevel 7-1
Eykenb.2-Suestra 2 7-1
Pintje-Alee 4-4

Zuid-Oost Hoek
Hoofdklasse
Kloppers-Brouwk. 3-5
Boebel-Scherp vor 3-5
Petit b.-Nieuwenh. 4-4
Trapped.-Kloppers 2 6-2

Overgangsklasse
Torero-Boebel 2 7-1
Mellow-Trefpunt 8-0
Zoefjes-Molen 2-6
Vogelz.-Petit b.2 5-3
Nieuwenh.2-O.Heide 7-1

le klasse A
O.Kino 3-Graefke 8-0
Brouwersw.-Eck 0-8
Royal-Bergz.b.2 4-4
Bergland-Boemerang 7-1
Scherp V.2-Nijsw. 5-3
Mechel-O.Kino 2 3-5

le klasse B
Cartouche-Brandwap. 8-0
Brouwk.2-Watertoren 1-7
Voegelsjtand-Stalletje 5-3
Bl.Angels-Striegiezer 8-0
Leeuw-O.Kino 1-7

2e klasse A
O.Kino 4-Boebel 3 6-2
Voske-Poortje 3 3-5
Smidterb.-Bergschot 3-5
Paniekz.-Kurkeller 6-2
Geulke-Zoefjes 2 4-4
A gen Baan-Torero 2 6-2

2e klasse B
Cosy C.-Sjtee Uul 6-2
Hopel-Mucherveld 2 4-4
Socio-Silverb. 6-2
Veldhof-Ketelaars 7-1
Kokkie b.-Voegelsjt.2 8-0
Pipo b.-Cartouche 2 8-0

’ tafeltennis J
3e ronde
Dames Eredivisie
Hoonh.-Wijnsover 4-6
Shot-Hotak 3-7

le divisie 2
Bl.Star-gttc 3-7
r.Stars-spaarne 9-1
A'dam-Vitesse 9-1

2e divisie 2
Trias-Rijnsoever 2 7-3
toekomst-Unicum 9-1
Kluis-Twenty one up 6-4

3e divisie 2
PJS-Red St.2 6-4
Meerw.-ATC Nijmegen 6-4
Never Desp.-Elsloo 7-3

4e divisie 5
ATTC-Helden 9-1
Sl.lntern.-Stiph.2 10-0

4e divisie 6
Stiphout-Helden 2 9-1
Cosmos 2-Budilia 2 8-2
Westa-ATTC 2 9-1

Heren Eredivisie
Kluis-FCT 2-8
Cosmos-VSB Bank 8-2
OKI-Veluwe 9-1

le divisie 2
SKF-Westa 6-4
Red St.-Scylla 6-4
Spaarne-Sjhot 3-7

2e divisie 2
Elsloo-Torenstad 2-8
Swift-Treffers 7-3
Hercules-Vitesse 2-8

3e divisie 4
Kroon-TTCV 2 5-5
Sibbe-Belcrum 2 9-1
Falco-Renata 5-5

4e divisie 5
Bl.Star-Bergeyk 7-3
Bl.Star-Helden 8-2
Cosmos 3-TTCV 3 10-0
Kluis 2-Bergeyk 10-0

4e divisie 6
OKI3-RedSt.2 0-10
Westa 2-N'hagen(vorige week)
4-6
Budilia-Renate 2 5-5

/ worstelen J
Hoofdklasse
Hercules A'dam-SSS Alkmaar
grieks romeins 32-4
vrije stijl 32-4
totaal 64-8
Simson D.Haag-Simson
Landgr.
Grieks romeins 21-19
vrije stijl 23-17
totaal 44-361
Reserve klasse
Simson D/Haag-Simson
Landgr.
Grieks romeins 0-28
vrije stijl 0-28
totaal 0-56

Stand
Hoofdklasse
Simson KDO 2-4
Olympia 1-2
Simson 2-2
Hercules 2-2
S.S.S. 2-0
Halter 1-0

Reserve klasse
Simson 2-4
Olympia 1-2
de Halter 1-0
Hercules 1-0
SimsonKDO 1-0

/ badminton j
Overgangsklasse Afd.B
Esca 2-Bali 2 * 9-2
BCH-Un.Venlo 6-5
Ritte-Duinwijck 3 4-7
Carlton-Amersfoort 8-3

le klasse afd.4
BCH 2-Mariken 1-10
Oss-Wijchen 8-3
Carlton 2-Amersf.3 6-5

2e klasse afd.B
Good L.-Wik Sitt. 1-7
Trim-Oss 2 7-1
Roat-BCN 2 3-5
Schijndel 2-Geldrop 6-2

3e klasse afd. 13
Gaanderen-Stuban 2 5-3
Doetinchemse-Un.Venlo 3 5-3
Oss 3-Wijchen 2 5-3
Deto-Heteren 2-6

3e klasse afd.ls
Weert-Wik Sittard 2 4-4
Rooise-Scarabee 2-6
Veghel-Geldrop 3 7-1

4e klasse afd.23
Olympia 2-Stuban 4 6-2
Maasbree-Un.Venlo 4 3-5
Roat 2-Maarheeze 5-3
Carlton 3-Weert 2 8-0

4e klasse afd.24
Bocholtze-Espe 2-6
Boonen 2-Geleen 2 0-8
Trim 2-Challengers 4-4
Roosterse-Whippet 8-0

/ waterpolo J
Bondscompetitie
Heren derde klasse D
MZ&PC-EZZ 9-8
Zeester/meerval-Nayade 5-6
Dokkelaers-Arethusa 8-9
TZV-BZ&PC 7-8

Districtscompetitie
Dames eersteklasse
Hellas-Lutra 11-1
Zegenwerp-Warande 4-9

Dames tweede klasse
ZVDO74-Nayade 6-5
De Vennen-Tempo 11-3
Arethusa-Eszet 10-2
Merlet-Dokkelaers 9-9
HZ&PC-Argo 2 7-4
RZL-Zeest./Meerv. 8-2

Heren eerste klasse
Glana-De Rog 10-4
Merlet-De Schelde 7-3
Mosa-regio-Aegir 10-10
HZ&PC-De Treffers 10-5
De Langstr.-De Ganze 10-7
TRB/RES-Breda 12-8

Heren tweede klasse A
Dio-Aegir2 11-3
ZVDO74-MZ&PC 3 11-2
Nuenen-BZV 2 12-8
Merlet 2-Gorgo 11-5
De Langstraat 2-Argo 2 9-3
Zegenw. 2-Die Heygrave 9-10

Heren 2e klasse B
Thalassa-KZ&PC 5-3
Hellas-Lutra 12-7
RZ-De Treffers 2 10-7
Eszet-Zeps 7-6
NeptunussB-ZON/S&S 8-6
Spio-Mz&pc 2 17-2

Heren jeugd
Hellas-Warande 10-10
TRB/RES-Zeest./Meerv. 11-5
Zegenwerp-DeTreffers 16-3
Hz&pc-DZT 9-4

/ dammen ]
3e ronde PLDB
Hoofdklasse
Schaesberg-Donderb. 10-10
MDC-DCH 5-15
Eureka-Dios 9-11

le klasse
Ridder-Cema 3 9-7
Eureka 2-VOS 6-10

Stand
Hoofdklasse
Dios 3-6
DCH 3-6
Eureka 3-4
Schaesberg 3-1
Donderberg 3-1
MDC 3-0

le klasse
Ridder 3-5
VOS 3-4
Cema/DVZ 3 2-1
Eureka 2 2-1
Kroonschijf2 2-1

’ schaken J
2e ronde KNSB
2e klasse C
Dordrecht-Overschie 3-5
Venlo-Amstelveen 2 3-4
Ooievaar-Pion 4-3
Baronie-Vianen 4.5-3,5
Pionneke-Eindhov.2 2,5-5,5

3e klasse F
Variant 2-Brunssum 4,5-2,5
Velhoven-DJC 4-4
SMB 3-Schaesberg 2-6
Hoensbr.-HMC 2 2,5-5,5
HSC-Gess 3,5-4,5

LISB
Promotieklasse
VSM-VSM 2 5-3
DJC 2-Voerendaal 3-5
Venlo 2-Caissa 6,5-1,5
Schaesb.2-Venray 6-2

le klasse A
Heerlen-Brunss.2 6-2
Gess 2-Voerend.2 2,5-5,5
Kerkrade-Caissa 2 5,5-2,5
Juiste Z.-Hoensbr.2 6,5-1,5

le klasse B
Pionneke 2-Arx 4-4
Tegelen-Reuver 3-5
DJC 3-Venlo 3 2-6
EWS-Leudal 6-2

2e klasse A
VSM 3-Brunss.3 5,5-2,5
MSV-Fianchetto 3,5-4,5
Kerkr.2-Kasteel 3-5
Schaesb.4-J.Zet 2 3,5-14,5

2e klasse B
Fortuna-Pionneke 3 3,5-4,5
Gess 3-J'Adoube 4-4
Voerend.3-Leudal 2 5-3
Schaesb.3-Hoensbr.2 4-4

2e klasse C
Pionneke 4-Arx 2 1,5-6,5
Bergen-HSDV 5,5-2,5
Witte Dame-Horst 3,5-4,5
Blerickse-Venray 2 5-3...
District Zuid-Limburg
3e wedstrijd
Hoofdklasse
Sittard 3-Mijnstr. 14-16
Mil'lijnjte-Mijnstr. 21-9
VM 3-Geleen 13-17
Exodus-Brok 11-19

le klas groep A
Sittard 9-VM 5 14-16
Sittard 4-VM 8 10-20
Mijnstr.s-Sitt.7 21-9
TAM-Brok 2 20-10
Geleen 2-Mil'lijntje 20-10

groep B
Brok3-VM6 12-18
Maasbr.-VM7 11-19
Sitt.s-Coriov. 16-14
Mijnstr.4-Sitt.6 19-11
Mijnstr.6-Sitt.B 15-15

Stand
Hoofdklasse
Mil'lijntje 86
VM3 57
Sittard 3 50
Brok 44
Geleen 41
Mijnstreek 2 37
Mijnstreek 3 25
Exodus 1 1
VM4 9

le klas A
TAM 61
VMB 53
VMS 50
Sittard 7 48
Geleen 2 43
Sittard 9 35
Mijnstreek 5 35
Sittard 4 34
Brok 3 30
Mil'lijntje 2 28

le klas B
Mijnstreek 6 57
Mijnstreek 4 51
Sittard 6 51
VM7 45
Coriovallum 45
Maasbracht 44
Sittard 8 42
Brok 3 42
VM6 37
Sittard 5 35

2e klas groep A
Mijnstr.B-Sitt.l2 12-18
Coriov.4-Sitt.ls 19-11
VM 15-TAM 2 22-8
Meerssen-VM 9 19-11
Geleen 5-VM 20 21-9
groep B
Brok 4-VM 10 19-11
VM 19-VM 14 6-24
Mijnstr.9-Coriov.s 21-9
Sitt.lO-TAM3 25-3
Sitt.l7-Geleen 6 18-12

groep C
VM 18-Geleen 3 7-23
VM 11-Geleen 7 22-8
Coriov.2-Mijnstr.lo 20-10
Coriov.6-Sitt.l6 14-16
Sitt.ll-VMI3 13-17
groep D
Bronsbeek-Sitt.l3 15-15
Mijnstr.7-Sitt.l4 12-18
Geleen 4-Coriov.3 8-22
VM 16-Burght 14-16
VM 17-VM 12 18-12

3e klasse groep A
Geleen 19-Geleen 15 14-16
Geleen 16-Geleen 18 24-6
Geleen 17-Geleen 20 12-18

groep B
Sitt.23-Sitt.l9 17-13
Sitt.2o-Sitt.22 20-10
Sitt.2l-Sitt.24 15-15

groep C
Geleen 10-Sitt.lB 12-18
Maasbracht 2-Geleen 9 14-16

groep D
Geleen 14-Maasbr.3 10-20
Geleen 11-Geleen 13 24-6

groep E
Exodus 11-Exodus 2 25-4
Exodus 5-Exodus 8 22-8

groep F
Exodus 10-Exodus 3 9-21
Exodus 4-Exodus 9 18-12__
groep G
Coriov.l4-Coriov.lo 15-15
Coriov.ll-Coriov.l3 25-3
Coriov.l2-Coriov.ls 16-14

groep H
Bronsb.2-Coriov.7 13-17
Coriov.B-Coriov.9 19-11
Mijnstr.l2-Mijnstr.ll 17-13

1Mijnstr.l3-Mijnstr.l4 21-9
i

groep I
Mil'lijntje 12-MUT.3 5-25
Mil'l.6-Mil'l.9 18-12

'groep J
Mil'l.ll-Mil'l.4 12-18
Miri.s-Miri.lo 25-4

1groep K
1Brok 17-Brok 6 10-20
BrokB-Brokls 20-10
Brok 1I-Brok 19 25-2

1groep L
Brokl6-Brok7 12-18
Brok 9-Brok 14 14-16

1Brok 12-Brok 18 25-3
groep N
Margraten 5-Margr. 21-9
Margr.2-Margr.4 8-22
Margr.3-Margr.6 20-10

groep O
TAMB-TAM4 9-21
TAMS-TAM7 20-10

i TAM 6-TAM 9 23-7
I
1groep P
)VM 28-VM 21 6-24
)VM 23-VM 26 10-20
VM2S-VM29 13-17

)groep Q
1Maasvog.-VM 22 12-18
)VM24-VM27 12-18
)Brok 10-Brok 5 14-16
) Brok 13-Burght 2 22-8

Rayon Geleen-Sittard
4e wedstrijd

1 groep A
iDiederen-Hermans 60.00%
)Rutten-Westgeest 58.33%
!Bisschops-Paques 57.92%

groep B
1Picot-Salden 64.58%
> Mostard-v.Neer 57.92%
5Echtpaar Torn 55.42%
i
Stand
groep A

1Bisschops-Paques 243.13%
jRutten-Westgeest 220.93%
3Hamers-Hermans 218.02%
1
groep B
Leunissen-Raedts 231.10%
iPicot-Salden 217.84%
iLauta v.Aysma-de Wit 207.84%
)

>Rayon Heerlen-Kerkrade
groep A
Felder-Maas 67.08%
jDiederen-Elmendorp 59.58%
1Echtp.v.d.Munckhof 53.75%
)

1groep B
Houben-Speth 63.75%
DurviUe 57.92%
iZwart-Mulders 53.00%
>
)Stand
!Diederen-Elmendorp 234.44%
Maas-v.d.Ven 229.58%
Echtp.v.d.Munckhof 221.79%
Rayon Maastricht
Bronekers-v.Alphen 67.00%
Masseus-Narinx 53.00%
Janssen-v.d.Booren 52.00%

Stand
1/2 gelijk
Masseus-Narinx 219.00%
3.v.Alphen 210.00%

’ poolbiljart J
Ere-klasse
Spoorz.-Stupke 8-8
Boeresl.-A.Deetere 4-12
Schachtw.-Sport 11-5
F-rrr Pl.-Coriov. 11-5

Draver-Le Duc 8-8
Huizinga-W.Tell B. 8-8

Hoofdklasse A
Lutterade-Spoorz. 11-5
Gracht-Brunss.N. 7-9
O.Herbergh-Ziejsp. 4-12
Palettie 8.-Schachtw. 3-13
Le Duc-Remigius 14-2
St.Kruis-Huizinga 6-10

Hoofdklasse B
Bergrust-Hermans 6-10
O.Maat-Sjtee Uul 9-7
Bokker.-Coriov. 2-14
Boeresl.-Rolduc 3-13
Sport-Brandwap. 7-9
Landgr.-Spoorz. 6-10

le klasse A
Buchten-Heikaatsje 8-8
Koetsjh.-Sjloes 3-13
Smeets-Spoorz. 6-10
Schachtw.-Holtum 10-6
Brunss.N.-A.Deetere 10-6
S.Game-Gracht 11-5

le klasse B
W.Tell 8.-Remigius 11-5
Hermans-Postkoets 10-6
A.Deetere-L.Akker 9-7
Coriov.-Br.wapen 8-8
Lout.Kab.-Mijnz. 8-8
Koetsjh.-Palettie B. 9-7

le klasse C
Lout.Kab.-Fl.Dutchm. 9-7
Gildem.-FairPl. 9-7
St.Kruis-Landgr. 3-13
Sjtoet-W.Tell B. 10-6
Stupke-LeDuc 11-5

le klasse D
Amstel-Landgr. 2-14
Sjtoet-Br.wapen 12-4
Fair Pl.-Rolduc 8-8
Poat-Hermans 9-7
Coriov.-Edelw. 11-5
Karrerad-Lout.Kab. 9-7

2e klasse A
Heikaatsje-Treffers 11-5
Dorp-Ziejsp. 8-8
Buchten-Poat 8-8
Holtum-Stoufp. 6-10
Spoorz.-Goud.Leeuw 6-10
Heespel.-Roadhoes 10-6

2e klasse B
S.Game-Sjlek 13-3
Heikaatsje-Touche 14-2
Holtum-Barbou 9-7
Meisterke-Witte Bal 8-8
O.Herbergh-Sjtoufp. 2-14
Vrijb.-Buchten 6-10

2e klasse C
Gebr.Hofke-Holtum 8-8
Leeuw-Overbr. 6-10
Le Duc-O.Meezenbr. 12-4
Spoorz.-Stalletje 9-7
Gildemeest.-Hofland 5-11
Fair Pl.-All Stars 9-7

2e klasse D
W.Tell 8.-Cartouche 9-7
Remigius-Palettie B. 10-6
Mijnz.-Romana 10-6
Voske-Paddock 8-8
Hulsv.-Duikers 8-8
Postkoets-Spoorz. 8-8

2e klasse E
Bergr.-Stupke 6-10
Draver-Hoven 8-8
Schachtw.-Sjtoet 13-3
Landgr.-St.Kruis 11-5
Bokker-Karrerad 4-12
O.Schaesb.-Sjtee Uul 6-10

2e klasse F
Hofland-Coriov. 12-4
Stupke-Neighb. 12-4
Leeuw-Hulsveld 9-7
Rolduc-Paddock 9-7
Erotic Disc.-O.Schaesb. 14-2

2e klasse G
Eurode-Cartouche 8-8
Olympia-Harlek. 9-7
Brandw.-Poat 10-6
Oke-Lantaarntje 14-2
Veldhof-Gebr.Hofke 11-5
Lout.Kab.-DiUigence 10-6

2e klasse H
P.Palace-Diligence 12-4
Boeresl.-Wien B. 4-12
W.Tell 8.-Rumpenerl. 5-11
Sjteenb.-Vraagteken 7-9
Erotic Disc.-Gorissen 6-10
Sjtee Uul-Fair PI. 11-5

3e klasse A
N.Effe-Touche 12-4
Slek-Sjoester 2-14
A.Pastorie-Sjuffelke 6-10
Meisterke-Gracht 9-7
Br.Taveerne-Buchten 11-5

3e klasse B
Mijnz.-WitteBal 10-6
Lutterade-Dorp 8-8
Slek-A.Deetere 9-7
Cheers-Sjuffelke 6-10
Central-Huizinga 5-11
J.Spaans-Sjloes 8-8

3e klasse C
Olympia-Noben 5-11
Schelsb.-Royal 4-12
Duikers-Sjupke 5-11'
Cartouche-Goud.Leeuw 5-11
Castel-Mijnzicht 9-7

3e klasse D
Rumpenerl.-Rijpaard 14-2
Leeuwenh.-Lout.Kab. 6-10
Gorissen-Fair PI. 11-5
Gebr.Hofke-Mijnz. 9-7
Boeresl.-P.Palace 12-4

3e klasse E
Kroeg-O.Meezenbr. 11-5
Cartouche-Mio B. 9-7
P.Palace-Sjteenb. 8-8
Mijnz.-Fair PI. 9-7
Rumpenerl.-Djoei 8-8

3e klasse F
Juliana-Dravcer 6-10
Landgr.-Sjutt 10-6
Mijnz.-P.Palace 14-2
Fl.Dutchrh.-O.Maat 12-4
Sport Lantaamtje 13-3

3e klasse G
Sjteenb.-O.maat 4-12
Draver-St.Kruis 6-10
Gebr.Hofke-Wien B. 1-15
Lantaarntje-Ketelaars 6-10
Schelsb.-Royal 9-7
Hoven-Olympia 6-10

3e klasse H
Hofke-Sp.Kentje 5-11
Remigius-Schelsb. 4-12
Vraagt.-Leeuwenh. 4-12
P.Palace-Olympia 7-9
W.Tell 8.-Bergrust 13-3

f / golfbiljarten J
Ereklasse
Boshoven-Hollandia 4-8
Montf.-Maasgolf 3-9
Br.Taveerne-Maasvallei 3-9
BVE-BVE 2 8-4
Leike-Chevremont 2-10
Pimpern.-Hukske 9-3

District M-Liraburg
Hoofdklasse
Denneno.-Pimpernell.2 4-8
Jagersl.-BCW 6-6
Maasgolf2-BVE3 7-5

le klasse
Inrit-Kwartel 6-6
BCW 2-Jagersl.2 7-5
B.Mart-OBKK 8-4
2e klasse A
Hukske 2-BCW 3 6-6
Vierspr.-Heytse 6-6
Kwartel 2-Beringe 8-4

2e klasse B
Pimpernell.3-Hook 6-6
Riva-Jagersl.3 4-8
Zwaan-Eikske 7-5

3e klasse A
Hukske 3-Denneno.2 9-3
OBKK 2-BMart 2 5-7
BYE 4-O.Leivere 8-4

3e klasse B
Tup-Vierspr.2 7-5
L.Bal-Inrit 2 8-4

District Urmond
Hoofdklasse
Br.Taveerne 2-Pappegey 2-10
Mert-Almania 3-9
Krietje-A.Einek. 10-2
Fortuna-Voske 10-2

le klasse
O.Urmond-Krietje2 5-7
Pappegey 2-Sittardia 5-7

2e klasse
Papp.V.A.2-Brandp. 8-4
Hollandia 2-Hollandia 3 9-3
A.Einek.2-Maasvallei 3 6-6
Sittardia 2-Br.Taveerne 3 5-7

District Weert
Hoofdklasse
Sch.hoeve-Boshoven 2 8-4
Stamg.-Royal 2 10-2
Royal-Anker 8-4

le klasse
Stamgast.2-Stamgast.3 4-8
Laar-Leike 2 6-6
Grasw.-Boshoven 3 4-8

2e klasse
Sch.hoeve 2-Laar 2 8-4
Sw.Mill-Sw.Mill 2 8-4
Anker 3-Hook 10-2
Bach.Cl.-Luchtp. 4-8

District Echt
Bekercompetitie
Hoofdklasse
Slek-Greuske 8-4
Tapper.2-Pey 10-2
Kerkz.-Slek 2 5-7
Village-Heukske 6-6

le klasse
Deelg.2-Putbr.B. 8-4
Pey 2-Spee 10-2
Eige Mein.-Montf.2 5-7
Donck-Hingen 4-8

2e klasse
Spee 2-Kerkz.2 7-5
Village 3-ViUage 4 5-7

ZNGF
Hoofdklasse
Molenb.2-01ympia 4-4
OBK-Pumpje 3-6
BVC-Berg.Balke 3-5
Gr.Dal-Eikske 4-4
Stern-Molenb. 4-4

le klasse
OBK 3-Gr.Dal 2 5-3
C.Corner-A g.Kirk 5-3
B.Balke 2-Molenb.3 4-4
Olympia 2-Hanneman 5-3
Goud.Leeuw-OBK 2 2-6

2e klasse
Pumpje 3-C.Corner 2 5-3
Hanneman 2-Stern 2 5-3
Molenb.4-Monument 3-5
A.g.Kirk2-Pumpje2 2-6
corr.uitslag
Monument-Hanneman 2 4-4

3e klasse
Gr.Dal 3-Dopgere 6-2
Eikske 2-O.Schaesberg 2-6
Monument 2-BVC 2 2-6
Royal-C.Corner3 4-4
Pumpje 4-'tGaat 2-6
corr.uitslag
't Gaat-Royal 2-6

4c ï_lüsst*
Gr.Dals-Voelender2 0-8
OBK 5-Stern 4 8-0
Molenb.s-Monument 3 4-4
Dopgere 2-Jeeteberg 3-5
Stern 3-Gr.Dal 4 6-2

/ sportschieten [
afdeling Pluim
Hoofdklasse
W.Tell-PSV Elsloo 846-828
Lambert.-Juliana 831-832
L.Raak-SVH 842-837
Diana-Sjeet 830-823
Dad'sA.-SVK 831-829
Limburg-Centrum 832-842

Walther-Hubert. 829-816
Revanche-Missers 837-837
SVT-Daltons 838-826
R.Hood-Prins 833-821
Treffers-Schutters 829-828

le klasse B
SVH 2-Sparta 835-824
L.Enfield-L.Raak 2 819-817
Juliana 2-Heros 827-809
Merkelb.-Centrum 2 821-816
Prins 2-RKWBCM 820-820
Lambert.2-Roos 832-809
le klasse C
Reunie 2-SVT 2 814-813
Sonja 8.-Emma B. 816-808
Trepke-Boekaniers 827-796
O.Rompe-StarCl. 808-814. SVK 2-Leeuw 823-821
Schutters 2-WinchesterB2l-819

2e klasse A
Keulst.-Diana 2 817-819
O.d.Kamp-RWB 809-809
Hubert.2-Treffers 2 806-814
Brunssum-Tjoba 811-809
Palet-Wapen 811-786
2e klasse B
Franciscus-Hubert.3 795-0805
Heros 2-Juliana 3 818-828
Missers 2-W.Tell 2 800-789
Stadion-Prins 812-814
Sjeet 2-Fortuna 815-813

2e klasse C
Zon 2-Sparta 2 794-774
SVE-Reunie 3 805-799
SVT 3-Treffers 3 808-802
RKWBCM 2-Dad's A.2 809-801
Star C1.2-Revanche 2 804-799
3e klasse A
Vizier-Diana 3 797-808
Roos 2-Lout.Kab. 789-808
Merkelb.2-J.Wayne 808-797
SVK 3-Stadion 2 764-803
Tjoba 2-Lambert.3 803-795
3e klasse B
Boekaniers 2-O.Rompe 2

805-805
Schutters 3-Walther 2 793-797
Missers3-Keulsteeg 2 787-788
Brigid 2-Sjeet 3 791-803
Leeuw 2-Stadion 3 795-779
Daltons 2-SVE 2 795-782

3e klasse C
Palace-SVT 4 804-794
Hubert.4-valk 740-779
Stadion 4-Phoenix 760-777
Treffers 4-L.Enfield 2 803-763

4e klasse A
Heros 3-Bngid 3 798-787
Hoensbr.-Eurode 864-787
Juliana 4-Franciscus 2 790-745
Sparta 3-Hubter 763-762
Lout.Kab.2-Leeuw 3 782-776
Star c1.3-Sor\ja 8.2 775-795
4e klasse B
J.Wayne2-Merkelb.3 787-772
centrum 3-Wapen 2 776-763
Voegelsjt.-Walther 3 781-755
O.Rompe 3-Palet 2 776-765
Tjoba 3-rkwbcm 3 781-789

4e klasse C
fortuna 2-Nova 2 788-759
eurode 2-Palace 2 798-735
Diana 4-Dad's A.3 780-726
Leeuw 4-R.Hood 3 764-774
Daltons 3-Hoensbr.2 767-767
afd.Kogel
Hoofdklasse
Lambert.-Limburg 857-852
Doeltref.-Trefpunt 859-859

Limburg 2-Roda 838-802
Trefp.2-Doeltref.2 831-820

/ biljarten J
District Zuid-Limburg
Drieb.A
Maasband-Born 2-5,
Luip-GONA 7-0
Heukske-Modern 0-7
Quick-Modern 2 5-2

Drieb.B
DJB-OHVZ 4-3
Kantje-BBC 2-5
Apollo-Br.Wapen 5-2
Schinnen-Schaesberg 3-4
Touche-Waubach 5-2

Drieb.C
BBC-VKC 5-2
Carambool-Bl.Bock 5-2
Vink-OHVZ 7-0
St.Heerlen-Br.Wapen 5-2
DJB-Keizer 7-0

Drieb.le klas
Volkshuis-St.Heerl. " 0-7
Wolfrath-Fairpl. 5-2
Fairpl.2-Fairpl.3 5-2
Waubach-DJB 7-0
OHVZ-Vink 7-0
Carambool-Spaans 7.0
Drieb.2e klas
StHeerlen 2-Fairpl. 7-0
Volksh.3-Eikhag. 3-4
Volksh,4-St.Heerl.3 0-7
Kantje-Hoefijzer 5-2
Ven-Carambool 4-3
BCV-Volkshuis 2 3-4

IA
BVG-GONA 2-5
Oase-Tjoba 3-4
Wolfrath-Kempke 5-2
Luip-Born 5-2
Statie-Sociëteit 2-5

1B
Keizer-N.Klossen 5-2
Schaesb.-BBC 6-1
Sibbe-Oase 2-5
St.Hoger-Ven 5-2
St.Bavo-BCH 0-7

IC
Hoefijzer-N.Klossen 4-3
Waubach-Keizer 5-2
Schaesb.3-St.Heerl. 5-2
Bl.Bock-Schaesb.2 2-5
Juliana-Apollo 0-7

2A
Benelux-Eikenboom 2-5
Kempke-HGK 4-3
Born-Maasband 3-4
BVG-GONA 7-0
Holtum-Luip 7-0

Statie-TIP 2-5
Oase-Benelux 5-2
Kempke-Sanderb. 2-5
Societeit-Eikenb. 7-0
Stadion-Maasband 5-2

2C
Treffers-Lindenh. 2-5
Butting-Klosje 2-5
LBand-Gebr.Hofke 0-7
BBC-Brunssum 4-3
Volkshuis-Tjoba 2-5

2D
N.Klossen-Hoefijzer 5-2
VKC-Beatrix 5-2
St.Hoger-Keizer 5-2
BCV-Stßavo 5-2
Sibbe-Ransdaal 5-2

2E
OHVZ-Bl.Bock 2-5
N.Klossen 6-St.Hoger 0-7
ABC-Hoefijzer 4-5
Kantje-N.Klossen 5 5-1
Waubach-Schaesb. 4-3

2F
Academie-Carambool 4-3
Schaesb.-Juliana 5-2
St.Hoger-Ven 2-5
N.Klossen-Apollo 5-2

3A
Tjoba-Statie 2-7
TIP-Eikenb.s 4-5
Baandert-Oase 6-3
Quick-Sanderb. 2-7
Eikenb.4-Benelux 0-9

3B
St.Bavo-St.Hoger 6-3
Eikenb.-Sibbe 6-3
Meers-Klosje 0-9
L.Band-Heukske 4-5
Maasb.-Wolfrath 7-2
Tjoba-HGK 9-0

3C
Haander-Ven 7-2
Eikhag.-Matchp. 9-0
Weustenr.-Bl.Bock 8-1
Eendracht-ABC 7-2
Schaesb.-Vriendenkr. 4-5
Butting-DJB 4-5

4A
Eikenb.-Sanderb. 2-7
Maasb.-BVG 2-7
Heukske-Holtum 4-5
Stein-Born 5-4
Wolfrath-Kempke 5-4
Benelux-Luip 9-0

4B
Schinnen-BVG 5-4
Paesjstal-Baandert 3-6
Klosje-Stadion 2-7
Statie-Volkshuis 7-2
Lindenh.-Eikenb. 3-6
Luip-Oase 2-7

4C
BCV-Irene 3-6
Brunssum-DJB 4-5
Ven-Beatrix 2-7
Butting-BVM 5-4
Juliana-St.Hoger 3-6
Caramb.-Eikhag. 4-5
Eikhag.-Brunss. 9-0

4D
St.Bavo-BCV 2-7
N.Klossen-LBand 7-2
Eikhag.-Schaesb. 7-2
Ransdaal-Beatrix 7-2
DJB-Juliana 5-4

District Maastricht
Cl-A
BC Heer-Keizer 3-4
Klos-Ulestr. 5-2
Vriendenkr.-Berceuse 2-5

Cl-B
Rheing.-Geertr. 7-0
DBA-KOT 3-4
Ulestr.2-BC Heer 2 2-5

C2-A
Kl.Vier-Keizer 2 5-2
MBV-Voliere 2-5
BC Keer-Ulestr.3 5-2
Diekske-DAS 5-2
Klos 5-Berceuse 2 2-5
C2-B
MBV 2-Duuker 5-2
Itteren 2-BC Keer 2 0-7
Volière 2-A.Wolder 4-3
Vilt-KOT 2 0-7
Vriendenkr.2-Klos 3 2-5

C2-C
Banholt-Haverput 7-0
KOT4-Klos4 0-7
Sjaan 2-MBV 3 2-5
Rheing.3-00 Heer 0-7
Eijsden-BC Heer 4 5-2

C2-D
Ulestr.4-Rheing.2 5-2
Concordia-BAM 3-4
Ketsers-Banholt 2 5-2
A.Raak-BC Eijsd. 2-5
BC Heer 3-Bunde 5-2
Geertr.2-KOT 3 (f-7

C3-A
Nazareth-Vilt 2 5-2
DBA 2-Itteren 3 0-7
Ulestr.s-Klos 6 7-0

C3-B , U
Vriendenkr.3-KeizerJ
Eijsden 2-BAM 2
Kl.Vier 2-Nazareth 2

C3-CEijsd.Lß2-Concordia J
Ketsers 2-BC Oost
Heukske-Bookvink 2
A.Wolder 3-DAS 2

C3-D ,
Bookvink-A.Wolder^
Rheing.4-DOT
BC Oost 2-Mergell.
Concordia 3-Banh.3
C4-ABerceuse3-OOHeer3
Metropole-Duuker2
Keizer 4-Noorbeek
BC Eijsden 3-Haverpul'
Heukske2-BCHeers
C4-B
Bookvink 3-Klos 7 *
Sjaan 3-BC Oost 3 N
Duuker 3-Rheing.s j
OO Heer 2-KOT5
Concordia-DAS 3 ji
C4-C . 17
Kl.Vier 3-A.Raak 2 ''DOT 2-Vriendenkr.4 K

A.Wolder4-Heukske^ tj
BC Oost 4-Bookvink * b
Wolder-Ketsers 3

Db-A
KOT-BC Heer ''BC Oost-Ketsers }
B'homeJ.-Berceuse |j
BC Heer 2-DAS
Keizer 2-Keizer

ai

Db-B i
Rheing.-Vriendenkr.
Keizer 3-Kokerel ),
Heukske-MBV
W.v.Berg-Voliere
BC Heer 3-Nazareth
Db-C «
MBV 2-W.v.Berg 2 >OOHeer2-Heukske' ,
Ketsers 2-KOT 2
Vriendenkr.-Wolder I
Nazareth 2-BC Heer* [
l

Midden-I.imburg
Hoofdklasse A
Volharding-Libertin
Grathem-Boekoel
Vriendenkr.-Roggel j
Riva-OVU 2 |
Montfort-Montfort 2 i
Hoofdklasse B
Odilia-Riva 2
Joppe-Herkenb.
M'Beek-Thorn
DLV-Montfort 3
Blaakven-OVU

le klasse A
Heel-Casino
Stift-Maneslust
Robic-Boekoel 2
Veldpoort-Ramona
Wessem-L.Band

le klasse B
Roggel 2-Walhalla
Volhard.2-Volhard.3
le klasse C
Roermond-TOP
Meijel-Ketelbink
Grathem 2-Tramh.
Allerhand-Internos
Taverne-Wessem 2

le klasse D
Hoek 2-Maaspoort
Roerm.2-Swalmen
Leveroy-Joppe 2
Riva 3-Odilia 2 kr.Vriendenkr.2-Vriend"
ie klasse A
Heel 2-Veldpoort 2
Karot-Pumpke
Stevensw.-DDD
OVS-ONA

2e klasse B
Libertin 2-Roggel 3
Pintje-Avanti

2e klasse C
DDD 2-M'Beek 2
KOT-Klumpke
Mijnh.-Herkenb.2
ABC 3-Odilia 8 ,
Graanbeurs-Taverne '
Oranjet.-Wesem 3

2e klasse D
Internos 2-OVT
Swalmen 2-Stift2
Buggenum-Sport
Riva 4-Montfort 5

2e klasse E
Hoek 3-Heukske
Joppe 3-Tramhalte *Ketelb.2-Ramona 2
Montf.6-Meijel 2

2e klasse F
Odilia 3-Allerhand 2
Joppe 4-Thorn 4
Herkenb.-Meijel 3
TOP 2-Amicia
KOT 2-OVU 3

2e klasse G
Meijel 4-DMB
Avanti 2-M'Beek 3
DDD 3-Nunhem

2e klasse H
Odilia 4-Bergske
TOP 3-Karot 3
Robic 3-O.Smidse k
Internos 3-Roermon"

3e klasse A
Hoek 4-Hapje
Walhalla 2-O.Molen
DDD4-Graaf . ,
Klumpke2-Libertm-'

3e klasse B
Ramona3-DMB2 4
Walhalla 3-Vnenden
Br.Quelle-Heel 3
Boekoel 3-Horn

l 3e klasse C
! Ramona 5-Veldp ■> 4i O.Smidse 3-Herken"-

ONA 3-Walhalla 4
Roggel 4-Heel 4

I Br.QueUe 2-ABC
I

3e klasse D
TOP4-Robic 4

! Sport 3-Leveroy 2
i Graanb.2-Ramona *
! Veldp.4-Heel 5
! Touche-Wessem

3e klasse E o, Amicia 3-StevensW-: Sport 2-Stift 3
Allerhand-Joppe *" ,

! Buggenum 2-HoeK
Tegel-Herberg

3e klasse F
i Odilia 5-DLV 2 „

WalhaUa 5-Graanb "»
Tramh.3-Sport4
Oranjet.2-Amicia * 3
Ketelbink 3-KlumP"

3e klasse G
Avanti 3-Voren 3
M'Beek 4-Swalme» 4
O.Molen 2-O.Smi<*s
Stevel-Odilia 6

3e klasse H „
Amicia 5-OranjetJ
Stift4-Graaf2
Herkenb.s-Valk "Internos 4-ManeS>-
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District tart
volleybalbond

DOORROB SPORKEN

LINNE - Is Marco Tobben uit
Linne Nederlands _ kartingkam-
pioen '94 in de klasse 100 cc in-
ternationaal of zijn groteconcur-
rent Axel Janssen? Na een
bewogen laatste vierde serie om
het NK op het circuit in Amster-
dam eindigden Tobben en Jans-
sen met een gelijk aantal punten.
In de reglementen is bepaald dat
de rijder met de snelste tijdron-
de kampioen is. Omdat er echter
vier series werden verreden is
niet geheel duidelijk welke ron-
de nu beslissend is. Secretaris
Jan van Riet van de Nederlandse
kartingbond zou het probleem
moeten oplossen. Van Riet kent
de regels als geen ander. Van
Riet verblijft deze week evenwel
ergens op een camping en heeft
hij geen adres achtergelaten.

Karters
in dubio

MONTEREY - De Nederlandse
autocoureur Arie Luyendijk
heeft zijn Indycar-seizoen in de
Verenigde Staten afgesloten met
de zesde plaats in Monterey.
Winnaar van de slotrace werd de
Canadees Paul Tracey, die voor
de Formule-1-stal van Benetton
testwerk verricht. De Amerikaan
Al Unser jr. was al zeker van de
eindzege in de wedstrijdency-
clus.

Luyendijk zesde
in Monterey

BUENOS AIRES - Diego Mara-
dona heeft zijn debuut als coach
van de Argentijnse club Deporti-
vo Mandiyu gemaakt met een
nederlaag. Zijn ploeg verloor op
eigen veld met 1-2 van Rosario
Central. Maradona, die assistent
is van trainer Carlos Fren en niet
over de vereiste diploma's be-
schikt, maakte de wedstrijd mee
vanaf de tribunes.

Debuut Maradona
met nederlaag

Van onze correspondent
HENK SPORKEN

Johan Derksen, adjunct-hoofdredacteur van VI, in
Vara Magazine: „Na hun vergadering in Zeist dron-
ken de sectiebestuursleden van de KNVB een bor-
rel waar ik bij zat. De Tilburgse juristMiei Maassen
gedroeg zich als een brallende corpsbal. Die goot
de huiswijn na één slok terug in de spoelbaken zei
arrogant: 'Als ik om wijn vraag, vraag ik om wijn.
Hij eiste op hoge toon een fles van enige honder-
den guldens. Dan drinken ze in een uur voor
twaalfhonderdtweeëndertig guldenen vijfenzeven-
tig cent."

HEERLEN - In de nationale volleybalcompetitie is sinds af-
gelopen weekeinde de nieuwe regelgeving van kracht. In dis-
trict 24 (Zuid-Limburg) werden de wedstrijden echter volgens
de oude regels afgewerkt. Het bestuur van dit district was na-
melijk van mening dat de aankondiging te laat was gekomen.

Grieks elftal
met oranje tintje
loro ~ Griekenland speelt

de EK-kwalificatiewed-
o^ tegen Finland. Op zich
l schokkende gebeurtenis.,yoor het eerst in de historie
°M. I'ie'ts voetbal is een
ii,. ere speler geselecteerd.
|jet Daniël Lima Batista.ie bePaald een Griekse naam.
NsPeler van oiympiakos Pi-
k ls dan ook geboren op de

pverdische eilanden.

klassen volgens de nieuwe regels
werd gespeeld, maar in district 24
de oude regels werden gehanteerd.
De verwarring was groot bij de vol-
leyballers. Hoewel men officieel
niets had vernomen, wist men bij
een groot aantal clubs wel degelijk
dat de nieuweregelgeving vanaf za-
terdag van toepassing was.

De voornaamste wijzigingen behel-
sen dat over de hele breedte van de
achterlijn geserveerd mag worden,
de bal met het hele lichaam ge-
speeld kan worden en netaanrakin-
gen zijn toegestaan, mits het niet
een poging betreft de bal te spelen.
Het was al langer bekend dat deze
regels ingevoerd zouden worden.
De vraag was alleen wanneer.

c|>ter airige aanvaller groeide
w °P in Nederland waar hij
btCel . e voor Feyenoord en
(.n /s»or. Zonder potten te kun-
-H^reken, laat staan doelpun-
ktjjj Scoren. Hij verhuisde eind
'a4fL^er.ug naar Griekenland
Ljjj'H) uiflcwam voor Ethnikos,
bs Athene en nu dus Olympia-

De Nederlandse Volleybal Bond
(NeVoBo) bracht de verenigingen
in de nationale klassen afgelopen
week schriftelijk op de hoogte van
het feit dat deregels vanaf zaterdag
8 oktober in zouden gaan. Daar-
naast kregen de districten het ver-
zoek de clubs in te lichten. Het dis-
trict Zuid-Limburg legde dit ver-
zoek naast zich neer.l^. zag hem nooit

Ü4 ' Dus heeft hij zich enige
(^ Seieden laten naturaliseren.
'rie]TJn- uitverkiezing heeft het
et cSe elftal niet alleen voor
elffrSt een donker, maar ook

uran-je tintje.

prijsvragen
10 pi''oofl(. te Pr'Js: ' winnaar, bruto

brut '00; tweedeprijs: 2 winnaars,
C" "■ 44.961,00; derde prijs: 140
b^Wi elk fl 963,40; vierde prijs:
■-«8l 'nnaars, elk fl. 21,90; vijfde prijs:
'i,.fsi_i?naars' elk fl. 5,00.
N: _***' *<"" Vaste prijzen. Zes cijfers
"i^. «"nnaar; vijfcijfers goed: 2 win-
"^c'iifo ' c'Jfers goed: 25 winnaars;

E(__lrs goed: 251 winnaars; twee cij-MT* 2.532 winnaars.

'3'-3?^n var» gisteren 2-11-16-25-
H7.6q"«-39-41-42-56-61-63

sport op tv

?Co£AG
'tort '°° Dld 1: Morgenmagazine

■1_ i'■^U ?Ü RTL 4: Sport: Duits voetbal.
U 1-15 Rtl 4: Sport: Engels voet-

■Öfl!39-l8 « Dld 2: SP°rt Heute-
,4o-22 il Ned 2: Sportjournaal.S>n ° Ned 2: Die 2: Nieuwe
ffen met Henk Spaan en Harry Ver-

-So ÏS ÏJ**l 3; Sportjournaal.
>Ho„ RTL 5: Sport: voetbal, voor-

striiri'inS °P de EK-kwalificatie-
*-ofiV„Nü°rwegen-Nederland.

RTL 4: Sport.

oefenvoetbal

k^GVCG 19.30uur

„Op 6 oktober kreeg ik de brief van
de bond pas in handen. Dan is het
natuurlijk onmogelijk alle vereni-
gingen en scheidsrechters nog op
tijd te kunnen waarschuwen. We
zijn ook maar vrijwilligers. Daarom
is vrijdag op de districtraadsverga-
dering besloten de wijzigingen pas
op 1 november te laten ingaan," legt
Bèr Maijs van de districtsectie arbi-
trage uit.

Bert Peeters hield Heerlen Sport zondag overeind tegen een versterkt Roda JC 2.
Foto: DRIES LINSSEN

„Makkelijk gezegd," aldus Maijs.
„Maar we hebben juist bewust ge-
wacht met het nemen van maatre-
gelen. Als we de gewijzigderegelge-
ving te vroeg naar buiten hadden
gebracht, bestond de kans dat we
het hele zaakje weer moesten her-
roepen als het niet was doorgegaan.
Daar hadden we dus echt geen zin
in. Bovendien moet je ploegen op
districtsniveau een gewenningspe-
riode gunnen. Zelfs op het hoogste
niveau heeft men er problemen
mee."

„Onverstandig," betitelt Tjibo van
de Werf, secretaris van de sector
competitie van de NeVoßo, de actie
van district Zuid-Limburg. „Men
wist dat het elkmoment kon ingaan
en had dus maatregelen kunnen
treffen. Het was bij alle districtsbe-
sturen bekend dat de nieuwe regels
eraan zaten te komen. Dan moet
men niet wachten tot het laatste
moment."

Het gevolg was dat in de nationale
AKEN - Bij Alemannia Aken
maakte zaterdag de 17-jarige
jeugdinternational Torsten
Frings zijn competitiedebuut. De
capaciteiten van Frings zijn niet
onopgemerkt gebleven want het
talent staat in de picture bij Ro-
da JC, MSV Duisburg en Bayer
Leverkusen.

Alemannia-spits
in kijker RodaHeerlen Sport-doelman Bert Peeters kijkt weer vooruit

Held zonder kapsonesSchuldenlast
ruiterspelen

zeven miljoen
DEN HAAG - De
schuldenlast van de
Stichting Wereld-
ruiterspelen is opge-
lopen tot zeven mil-
joen gulden. Een
groter tekort moet
niet worden uitge-
sloten. De Wereld-
ruiterspelen, die
afgelopen zomer in
het Haagse Zuider-
park plaatsvonden,
werden geteisterd
door onverwachte
tegenvallers.

In een brief aan de
crediteuren verzoekt
de stichting in té
stemmen met het
verlenen van defini-
tieve surséance van
betaling. Alleen op
die manier, zo ver-
wacht ' het bestuur
van de ruiterspelen,
heeft een redding-
sactie die het tekort
moet verminderen,
kans van slagen.
Op 25 augustus werd
de stichting overi-

gens al voorlopige
surséance van beta-
ling verleend. De to-
tale kosten van de
ruiterspelen bedroe-
gen anvankelijk 23
miljoen gulden.

Voor een klein ge-
deelte van het tekort
stelde de Nederland-
se Hippische Sport-
bond zich eerder
garant, om zodoende
het prijzengeld aan
de deelnemers te
kunnen uitbetalen.

Achtergebleven re-
cettes, tegenvallende
opbrengsten in de
sfeer van hotelka-
merverhuur en pro-
grammaboekjes en
onvoorziende uitga-
ven liggen aan de
basis van de schul-
denlast.

watersnoodduel

Ware mentaliteit

„Eigenlijkrealiseerde ik het me pas
vanmorgen toen ik het LD open-
sloeg. Verdorie Bert, je bent giste-

HEERLEN - In de kantine van
Heerlen Sport heerste afgelopen
zondag een uitgelaten stemming.
Begrijpelijk want de Blauw Witten
hadden immers een schitterende
prestatie geleverd. Het tweede elftal
van Roda JC, met Van Hoogdalem,
Trost, Vanderbroeck, Ihalauw en
Derksen in de gelederen, was üit de
bekerstrijd geknikkerd. Man van de
wedstrijd was Bert Peeters, de
21-jarige doelman die in de beslis-
sende strafschoppenserie inzetten
van Plum, Derksen en Severens
wist te pareren.

Hij staat pas vijfjaar onder de lat.
Tot zijn zestiende bedreef de onder-
wijzer judo. Bij Kolonia beleefde
Peeters zijn debuut als doelman.
Via het vierde elftal belandde hij in
het tweede en zelfs voor zeven wed-
strijden in de hoofdmacht. Een vas-
te stek in het Schaesbergse vlagge-

„Het is natuurlijk prachtig, maar je
moet niet te lang stil blijven staan
bij zon happening. Zondag wacht
weer een zware competitiewed-
strijd. Verslapping van concentratie
mag absoluut niet optreden." Pee-
ters is een bescheiden jongeman.

„Dat was geen prettig jaar. Integen-
deel. We degradeerden naar de afde-
ling Limburg. Ik wilde dan ook net
als een stel andere jongens weg en
had geluk dat Heerlen Sport mij be-
naderde. Zij zochten een opvolger
voor Jos Crombach die na een ge-
weldige staat van dienst had beslo-
ten om in een lager elftal te gaan
spelen." Tot nu toe heeft men bij
Heerlen Sport nog geen spijt van
het besluit om Peeters te strikken.
Trainer John Meuser is tevreden
over de prestaties van zijn doelman.
„Maar hij kan nog veel beter wor-
den en wil dat ook," vult Meuser
aan. Een opmerking die door de
held van de Molenberg volledig on-
derstreept wordt.

ren wel erg belangrijk geweest,
dacht ik. Ik heb vervolgens korte
tijd zitten te genieten van het suc-
ces. Volgens mij heb ik zondag-
avond in een soort roes geleefd,"
aldus Peeters die inmiddels weer-
met beide benen op de grond staat.

schip lag echter niet in het ver-
schiet. En dus koos hij in mei '93
voor KVC Oranje.

OSLO - De KNVB streeft naar
een interland Nederland-Frank-
rijk begin volgend jaar. De wed-
strijd is bedoeld als herinnering
aan het duel tussen Nederland
en Frankrijk, dat in 1953 werd
gespeeld ten bate van de slacht-
offers van de watersnoodramp.
De ontmoeting zal in januari in
Nederland worden gehouden.

sport in cijfers
TENNIS
Tokyo. Mannen, 1,8 miljoen gulden.
Eerste ronde: Poliakov-Chaen 6-1 6-3,
Kulti-Morgan 6-4 6-4, Olhovsky-Nydahl
6-4 3-6 6-3, Tarango-Ruah 3-6 6-3 7-6,
Steven-Grabb 6-3 7-5, Kilderry-Bryan
1-6 7-6 6-3, Jarryd-Petchey 6-3 6-2.
Den Haag. Ranglijsten. Mannen: 1.
Sampras 4884 punten, 2. Ivanisevic
3125, 3. Stich 3092, 4. Bruguera 2727, 5.
Edberg 2642, 6. Becker 2577, 7. Martin
2477, 8. Berasategui 2361, 9. Chang 2277,
10. Agassi 2132, 19. Krajicek 1319, 31.
Haarhuis 1035, 34. Eltingh 977, 118. Sie-
merink 405, 186. Davids 220, 190. Wibier
216. Vrouwen: 1. Graf 355,25, 2. Sanchez
Vicario 302,60, 3. Martinez 219,29, 4. No-
votna 155,40, 5. Navratilova 145.31, 6.
Pierce 141,26, 7. Zvereva 126,00, 8. Da-
venport 122,70, 9. Sabatini 120,21, 10.
Date 114,77, 23. Schultz 64,50, 49. Ore-
mans 31,00, 60. Boogert 26,90, 97. Rot-
tier 16,37, 113. Bollegraf 13,38, 117
Muns-Jagerman 13,14, 122. Vis 12,55.
141. Kamstra 9,79, 171. Niemantsver-
dnet 7,70, 175. Wegink 7,48.Stanley Menzo in Nieuwe Revu: „Ik was een week-

je weg bij Ajax en het verlangen was verdwenen.
Ik was Ajax grotendeels vergeten. Mijn lichaam
vroeg er niet meer om. Dat is wel gek, ja.Ajax was
toch: elke dag dezelfde gewoontes, elke dag Tante
Sien, het was zo normaal."

Naäperheeft
het nakijken

te u chumacher (19) volgt het voorbeeld van gro-
de goer Michael (25) in alle opzichten. Michael is
?e_i -petton-kei van de formule 1, Ralf geeft met
Bere S'°Pel gas in de formule 3. Ook in het ne-
kaa van vlaggen doen de Schumi's niet voor el-
VjLonder.
(Je" ns formule 3-races op Hockenheim blokkeer-
gan etl dwars op de baan staande bolide de door-

'umaar net als Michael op Silverstone sloeg
Mr.fi f}, commando tot verplichte pitstop in de
gest ' reed door, nam een afkortinkje om de
rje wagen te ontwijken en finishte als der-
*n'y nvermijdelijke consequentie: diskwalificatie
het „e!? seconden tijdstraf. Soms heeft een naaperNakijken.

Berg en Terblijt. Geuldalloop. 1.E. Gie-
len 13,945 km. in 4940. 2. R. Kurvers, 3
W. Pepels, 4. J. Herpers, 5. P. van Herp,
6. B. Nilissen. 7. P. Deceuninck, 8. J
Drenth, 9. F. Debuis, 10. C. Heuzet, 11
J. Odekerken, 12. J. Schoonbrood. 13.
F. Driessen, 14. D. Gybels. 15. L. Extra.
16. J. Sluismans, 17. M. Porco, 18. J. Ra-
maekers, 19. R. Vaessen, 20. C. Ohsla-
gers.

ATLETIEK

Mart geeft zich bloot
art Smyan Ofi^^ts heeft een kwaal onder de leden, waar-de tv ang en ernst nog niet exact bekend zijn.

Qï> 2u^P°rtcornmentator doet daarover in Elseviergetl Jr» eigen, spontane wijze een aantal onthullin-
Frans Körver, de nieuwe trainer van De Graaf-
schap, in Studio Sport: „Als je wint heb jeduizend
vaders, als je verliest ben jewees."

Nicola Cecere, journalist van La Gazzetta dello
Sport, in Nieuwe Revu over Dennis Bergkamp:
„Zijn karakter is verkeerd. Dennis kan zich niet
aanpassen aan de Italiaanse mentaliteit. Hij inte-
resseert zich niet voor de mensen, voor onze cul-
tuur. Hij maakt de fout te denken dat het voetbal
in Italië alleen maar werk is. Het is geen werk, het
is een manier van leven."

Rally San Bemo. Stand na 8 van de 26
proeven: 1. Sainz, Subaru 2.32.54, 2. Wil-
son, Ford 1.01, 3. Thiry, Ford 1.16, 4.
Auriol, Toyota 2.11, 5. Delecour, Ford
2.23, 6. Biasion, Ford 2.47.

AUTOSPORT
Monterey. Indycar. 1. Tracy Ilmor, 2.
Boesel Lola, 3. Villeneuve Reynard, 4.
Fittipaldi Ilmor, 5. Fabi Reynard, 6.
Luyendijk Ilmor, 7. Fernandez Ilmor. 8.
Mansell Lola. Eindstand Indycar-sei-
zoen: 1. Unser 225 punten, 2. Fittipaldi
178 3 Tracy 152, 4. Michael Andretti
118! 5. Gordon 104, 6. Villeneuve 94, 7.
Boesel 90, 8. Mansell 88.& is

kv Cen stuk darm weggenomen waar kanker
efter_t nen ontstaan. Ik dacht dat het verder geen
'S 'ets

Z °U sorteren- Dat heeft anders uitgepakt. Er
mVeranderd in mij. Ik weet nog niet wat pre-

*e. h ar er 's iets weg' Het narde> net meedogen-

' et niets ontziende is verdwenen."

f*>eetl^erder: „Ik kom uit het ziekenhuis en kanNem m'Jn huis niet meer in. Een barricade vol
*laardenzuilen, daar neergezet door mensen uit

'ngen, Nijmegen en Zwolle. Waanzin."

33"1 verrast: „Ik krijg nog elke dag stapels
*°ch. Van Nederlanders die zich suf hebben ge-

-331" passende bijbelteksten. Kaarten met
\ rje en die in de sport voorkomen: geef nooit

tfe gr
eg looPt omhoog, eenmaal over de top kun

srote versnelling weer steken."
>^liik ,t°ori Va errast: ».Ik ging een flesje wijn halen. De

Het ■ue baas had net overK-Ineens heb ik dus
aat mèS erg als mensen zo over jepraten. Dat. geweldig tegenstaan."
'ki

d^ttigstrang: „Doodgaan aan koolmonoxyde is de
n 6 dood die een mens kan overkomen. Ou-
%n rjif n

K
in Zwolle sterven aan de kachel, niet een

%d het bed van alle diva's heeft gedeeld. Devan Gerulaitis is alleen acceptabel in een
sN<|^^uurgevec jlt of na een pj-achtige overdosis."

Leontine Ruiters in Sport International over haar
turncarrière: „Ik was redelijk goed, maar ik had
niet de ambitie om door te gaan. Dus heb ik nooit
het niveau bereikt, waarop je de kans loopt door
trainers mishandeld te worden of zo."

Linkhout, amateurs: 1. Jorissen 72 km
1.43.30; 4. Hindriks, 5. Theunissen. Vrije
liefhebbers cat. A: 1. Maess 72 km
1.44.50; 5. Van Elderen; 7. Knol; 8. Ma-
jeski; 10. Cuijpers; 12. Sauer. Cat. B: 1.
Wauters; 3. Notermans; 5. Spijkers; 6.
Klinkers; 8. Wassen; 9. Leurs; 10.
Vrijens; 12. Van Himbergen; 14. Lem-
mens; 19. Haex; 31. Creemers.

WIELRENNEN

Schutters
Het zal je maar gebeuren. Neem je als sport-
schutter deel aan de Aziatische spelen, krijg je

ineens te horen datjeterug moet naar je geboor-
teland. Het overkwam de schutters van Koe-
weit: Zij keren vandaag terug naar hun vader-
land om zich aan degrens temelden m verfcano
met de dreigende houding van buurland iraK-

De ploeg bestaat uit tien militairen en reservis-
ten. De Koeweiti's wonnen tot nu toe een gou-
den en twee bronzen medailles. „De schutters
koelen hun woede nu nog op de schietschijf,"
verklaarde Yousuf Bouskandar, secretaris van
de sehietfederatie van Koeweit, gisteren veelbe-
tekenend. Dat Irak maar geen domme dingen
gaat doen.

tweede team. Tijdens de bekerwedstrijd van
de Fortuna-reserves tegen hoofdklasser EHCI
Norad liet de op een rentree in de hoofdmacht
azende René zien dat hij nog heel wat in zijn
mars heeft. Het duel eindigde in 1-1, deFortu-
nezen plaatsten zich via strafschoppen voor
de volgende ronde. Foto: DRIES LINSSEN

" René Maessenfixeert de blik op de toekomst
en hij draagt het Good Year-shirt van Fortu-
na nog altijd met evenveel plezier. De geprik-
kelde rechtsback die na vijftien jaar onver-
droten inzet door trainer Pim'Verbeek uit het
eerste elftal werd geschrapt, laat zich niet zo-
maar afschepen. Dan maar verder in het

Teofilo schudt
Arnold de hand

SCHIJN DEL - Nationale kampioen-
schappen 10 meter. Ereklasse: 1. G. Til-
lemans, St. Mathias, Weert 199; 2. J.
Beelen, St. Mathias. Weert 198;3.H. van
der Beek, Limburgia, Roermond 198.
A-klasse: 1. P. Luiken, Vlijmen 199; 2.
J. Kosman, Groesbeek; 3. G. de Vries,
Doornenburg. B-klasse: 1. M. van Ge-
neygen, TOS, Weert 195; 2. A. van Doo-
renmalen, Schijndel; 3. R. Kuppen,
Beugen. C-klasse: B. Tinneveld, Meche-
len; 2. W. Kersten, Beugen; 3. G. Arts,
Overloon. D-klasse: 1. J. van Zon, Vlij-
men; 2. W. Thöss, Apeldoorn; 3. P. Ver-
beek, Beugen. Junioren: 1. M. Beelen,
St. Mathias, Weert; 2. R. Jacobs, Over-
loon; 3. M. Lamerigts, Cupido, Weert.

KRUISBOOG

Arnold Vanderlijde krijgt vandaag hoog bezoek uit
Cuba, niet van Felix Savon die hem jarenlang het
leven zuur maakte, maar van diens nog beroemde-
re landgenoot Teofilo Stevenson. Het wordt harte-
lijk weerzien van twee goede bekenden.
Stevenson won drie keer olympisch goud in het
superzwaargewicht. Dat heeft Arnold - vanwege

die dekselse Savon - in het 'gewone' zwaarge-
wicht niet klaargespeeld. Maar als drievoudig deel-
nemer aan de Olympische Spelen incluis een
bundeltje eremetaal geldt hij evengoed een beetje
als recordhouder.
Teofilo Stevenson maakt momenteel een tournee
door België ter aanprijzing van Cubaanse trai-
ningsmethodieken en wipt even over de Maas om
zijn sportvriend de hand te schudden. Arnold is
zeer vereerd. „Ik heb met Teofilo veel samen ge-
traind en gespard. Hij is de grootste bokskampioen
van zijn generatie." Het treffen is om 12.00 uur bij
Masita in Sittard. Zonder slag of stoot.

Dinsdag 11 oktober 1994 23...

zuid-Limburg voert nieuwe regels pas 1 november in

sport

voor de vuist weg
verlenging



HEERLEN - De korfballer^Heerlen hebben op eigen ve**
gen Boemerang een belang*
12-11 overwinning behaald'
cruciale duel in de onderste
gionen van de derde klasse
de een ommekeer toen
Megens, ondanks een D'e^)
werd ingebracht. De ëeTnf tlijk scorende Heerlenaar ga'
teamgenoten weer hetnodig
trouwen en forceerde daay
de broodnodige overwinning'

Erie Megens wijst
Heerlen de weg

Nieuwe regels
zorgen voor
problemen
bij Geevers

Het verües bij Meerssen kwam in
het Heerlense kamp hard aan. De
goede reeks was abrupt tot een ein-
de gekomen. Van het sterke spel in
de eerste wedstrijden was niet veel
meer over. Kromhouters vormde de
ideale ploeg om Heerlen weer in het
gareel te krijgen. De degradant uit
de eerste klasse verkeert in een op-
bouwfase en had deze competitie
nog maar één schamel puntje bij el-
kaar gesprokkeld.

Van onze correspondent
PAUL DEMELINNE

concurrent minden
HOENSBROEK - Voor Vi<*g
is er voorlopig één titelkand'^in de Overgangsklasse m'";
In sporthal De Deyl werde"j
kampioensaspiraties van j
Amersfoort aan diggelen ê \
gen: 8-3. Medekoploper Escj
kwam tegen Bali 2 tot eenJ
overwinning, waardoor VIC j
voorlopig de tweede plek °e.
ranglijst, achter Esca 2, illll^De Hoensbroekenaren kv>*]j
goed uit de startblokken en
ten na de singles een 5-1 W*^stand op het scorebord noV
De Victoria-dames waren ec
mede door blessures, mind^vorm. Zowel het damesdu^j
als het gemengddubbel gin*
verloren.

Victoria heeft

" Een verdedigster van Kromhouters (rechts) probeert dezoveelste aanval van Heerlen afte slaan. FOTO: DRIES LINSSEN

Heerlen begon geconcentreerd aan
dewedstrijd. De Limburgsen maak-
ten niet de fout de zaak te licht op
te vatten, maar gingen de ploeg uit
Tiel fanatiek te hjf. Met succes. De
wedstrijd was twintig minuten oud
toen Suzanne ten Berge de score
voor haar ploeg opende. Uit een
strafbal passeerde zij de Kromhou-
ters-keepster. Twee minuten daarna
was het weer raak door Beatrijs
Ghijsen. Vlak voor rust besliste
Ghijsen het duel definitief.

BERKEL-ENSCHOT - De weg is
nog lang voor de volleybalequipe
van Geevers/VCL in verjongde sa-
menstelling. Tegen ingespeelde
ploegen met veel routine valt door
deLandgraafcombinatie op dit mo-
ment nog niet op te tornen. In Ber-
kel-Enschot vormde De Schalmers,
versterkt met een paar spelers van
voormalig eredivisionist VC Gel-
drop, een dergelijke, te hoge horde:
3-0 (15-10, 15-7, 15-9).

Toch was Heerlen-coach Frederiks
nog niet zeker van een goede af-
loop. Zij prentte haar ploeg in voor-
al door te blijven gaan, te zoeken
naar openingen en de score te ver-
hogen. Haar speelsters pakten de
draad na de pauze meteen op.

Astrid Ritterbeeks en Anita
Brgmans brachten de eindstand op
5-0.

Afgelopen weekeinde werd, wat
overhaast, de nieuweregelgeving in
de nationalevolleybalcompetitie in-
gevoerd. De voornaamste wijzigin-
gen behelsen dat nu over de hele
breedte van de achterlijn geser-
veerd mag worden, de bal met het
hele lichaam gespeeld kan worden
en netaanrakingen mogen, mits het
niet een poging betreft om de bal te
spelen. Braggarts kan het wederom niet waarmaken in uitwedstrijd

Kepu houdt één helft stand

Jozef Scholtes
klopt Har Janssen
NIEUWENHAGEN - De »*

tennisheren van TTV Nie"*Jhagen hebben in de derde r
j

van de vierde divisie met o 1
wonnen van de reserves
Westa. Jozef Scholtes
Wessem de produktiefste sP^met drie enkelzeges. Scn-\
bracht onder meer Westa-sP^Har Janssen de eerste nede'^in de competitie toe. y?,^
Heunen nam namens TTV &
wenhagen twee enkelzeges
zijn rekening.

Geevers/VCL had aanzienlijk meer
moeite met de verruimende maatre-
gelen dan de ervaren thuisploeg.
Vooral de opslagvariatie van de
Brabanders drong de formatie van
coach Frans Crombach voortdu-
rend in het defensief.

Birgit Frederiks was opgelucht na
de winst. Haar ploeg had zich volle-
dig hersteld van de nederlaag tegen
Meerssen. „Het ging gelukkig weer
zoals het hoort. De saamhorigheid
en de techniek waren weer aanwe-
zig. Ook het opstellen van Magriet
de Bruin wierp vruchten af. Zij
zorgde voor rust achterin en gaf de
ploeg aanwijzingen. Als we deze lijn
kunnen volhouden, dan moeten we
bij de eerste driekunnen eindigen."

„Dit was een slechte wedstrijd van
ons. Er zat gewoonweg niets in. Een
gemiste kans. De ploegen liggen nu
allemaal weer dichtbij elkaar. leder
punt is belangrijk. We staan nog
maar één punt los van Venray," oor-
deelde Frans Kreijen.

Het eenzijdige wedstrijdbeeld wij-
zigde zich niet in het slotbedrijf. De
Schalmers dicteerde het scorever-
loop. Het wachten is op de rentree
van de met een liesblessure kam-
pende aanvoerder Jan Grimberg.

De heren van Nuth raken langza-
merhand op dreef. Na het gelijkspel
van devorige week werd nu Helden
verslagen. Met 1-0 werd de eerste
zege van het seizoen behaald.

De herenhoofdmacht van VC Heer-
len verliet na een marathontreffen
bij Karanoi het strijdperk met een
verdiende 2-3 (8-15, 15-10, 15-5,
15-17, 8-15) overwinning. Coach Wil-
fried Petit toonde zich content met
het doorzettingsvermogen van zijn
ploeg.

Van onze correspondent

In de tweede helft ging het even be-
ter. Twee keer balwinst in de ope-
ningsfase leek het Heerlense team
op te beuren. Maar in plaats van een
verwachte score hielp men de open
kans om zeep. Tot aan de tiende mi-
nuut wisten de Limburgers slechts
twee scores te laten aantekenen:
55-28. Prismacollege had daarmee
de winst op zak.

Venray had nog geen enkel punt
weten te pakken. Bij winst zouden
de Kerkradenaren vijfpunten voor-
sprong krijgen op de rode lantaarn-
drager. Het pakte echter anders uit.

Waar De Schalmers in een beproef-
de stopopstelling haast moeiteloos
overeind bleef, liep Piere Jonker,
spelbepaler van Geevers/VCL, vele
extra meters achter stuurloze stops
aan. In offensief opzicht trok Roel
Maas aanvankelijk nog de kar, maar
bij 10-10in de eerste omloop smoor-
den de zuidelijke scorepogingen:
15-10. Na één opslagrotatie in de
volgende periode (10-1), was de
wedstrijd een min of meer gelopen
koers. Het inzetten van youngster
Rob Frischen betekende alleen een
wat draaglijker setresultaat.

„Een aantal jongeren zal door de
transformatie naar dragende spelers
heen moeten. Een stap-voor-stap-
proces dat begint met een degelijke,
betrouwbare pass. En juist op dat
vitale spelonderdeel liep het van-
daag nog van geen kant," conclu-
deerde Crombach terugblikkend.

De heren van Kerkrade zijn thuis
kansloos onderuit gegaan tegen
Venray. Met 3-0 kreeg de ploeg van
Frans Kreyen de rekening gepre-
senteerd voor het futloze spel. De
thuisploeg speelde zonder spirit en
hobbelde voortdurend achter de fei-
ten aan. Venray maaakte dankbaar
gebruik van het matige hockey van
Kerkrade en liep makkelijk uit naar
de 3-0 overwinning.

Futloos

Joosten: „Desalniettemin is het ver-
schil geflatteerd. Tegen dit team
hebben we zeker winstkansen. In
de tweede helft hebben ze achtmaal
op rij balverlies geleden. Het is jam-
mer dat we daar niets mee gedaan
hebben."

HEERLEN - Een expl°^.
ontknoping in de spann^g
damderby tussen de hoofd j
sers Eureka en Dios. TerWU (
Heerlenaren dachten de bui |
een 9-7 voorsprong binne
hebben, sloeg Dios verras* (
toe. Dick Huitinken Marcel .
bo wonnen hun partijen * ,j
door de Brunssummers °"jj
valreep met 11-9 wonnen- >
Heerlense DCH had weinig $
blemen met MDC uit Maas"
en won met 15-5.

Dios verrast
Eureka

Van onze correspondent
TIBERTLAGARDE

UTRECHT - De basketballers
van het Heerlense Braggarts
hebben in Utrecht een 74-51
verlies geleden tegen Priams.
Het vernieuwde Kepu Stars
kon het slechts een helft bol-
werken tegen Quo Vadis.
Daarna raakte het met 60-84
de weg kwijt.

Braggarts kwam goed gemotiveerd
en gretig uit de startblokken. Het
noodlot sloeg echter al snel toe. Na
amper twee minuten werd de gedre-
ven Bams hard aangepakt. Met een
zwaar gekwetste enkel werd hij
naar het Utrechtse ziekenhuis afge-
voerd.

Met dit ongeval en de opmerking
van een Utrechtse speler ('Zo, die is
eruit') werd de toon gezet voor deze
wedstrijd. Ondanks de intimidatie
wist Braggarts tot de tiende minuut

de zaken nog redelijk op te vangen:
17-16. Daarna knakte er iets in het
team.
„Twee ballen gemist en het is ge-
beurd. De kopjes gingen omlaag en
het geloof in eigen kunnen was to-
taal verdwenen. Je zou bijna zeggen
dat het trauma van vorig seizoen tij-
dens de uitwedstrijden gewoon
doorgaat. Maar dat moet eruit. We
zrjn nu tijdens de uitwedstrijden
vrijwel steeds met een volledig
complete selectie," meende coach
Marcel Joosten.

SV Brunssum
redt het niet
BRUNSSUM - De schakers J
SV Brunssum hebben het i'^tweede ronde niet kunnen e
werken tegen dereserves vff"
Variant. De Brunssuml^staan met nog een (afgebet,
partij te gaan met 4,5 - 2,5 ac
Arnold was de enige spele
tot winst kwam.

Afloop
Quo Vadis had in een eerder duel
OBC met meer dan veertig punten
verschil geklopt. OBC had op haar
beurt Kepu met evenzoveel cijfers
aan de kant gezet. Kepu-coach Nij-
man was daarom niet geheel gerust
op een goede afloop tegen Quo Va-
dis. Toch konden deKerkradenaren
het grootste gedeelte van de eerste
helft de Gemertse formatie bijbe-
nen. De thuisploeg stond na een
kleine twintig minuten zelfs op een
voorsprong: 30-28. In de laatste
twee minuten voor de pauze zette
Quo Vadis alsnog een eindsprint in:
32-39.

VC Heerlen haakt te
vroeg af in topper

Matchwinnaar was Jean-Paul Harst,
die met een droge knal voor het eni-
ge doelpunt van de wedstrijd zorg-
de. Nuth-speler Mark Smeets was
tevreden over het resultaat. „Het
gaat met de week beter. Voor com-
petitiebegin hebben we maar één
keer getraind en net zoveel oefen-
wedstrijden gespeeld. Je kunt dan
niet verwachten dat het meteen su-
per gaat."

Veteraan Fred Korver stond in de
basis. Mede door zijn routine en
veelvuldig diep te spelen, pakte VC
Heerlen de eerste set om vervolgens
zwaar teruggedrongen te worden
doorhet overschot aan aanvalsleng-
te van Karanoi. Pas bij 8-1 in het
vierde bedrijf strekte VC Heerlen
weer derug. " Twee spelers van Kepu Stars zijnkansloos tegen een overmacht van Quo Vadis-verdedigers.

Foto: DRIEPOOT

In de tweede helft was dé concen-
tratie bij de thuisploeg verdwenen.
Nhman: „We hebben slechts een
helft goed gespeeld. Het typeert de
huidige situatie van het leerproces.
Zeker bij het inpassen van de jeugd
gaat nog een aantal structurele din-
gen mis. Ik krijg dat er wel uit. Maar
dat kost tijd."

zijn klasse
HOENSBROEK - Rob A1 *heeft het door de Nederia^j
Poolbiljartbond gehouden/ |»
kingtournooi gewonnen. J?*J<
Fair Play Center in HoenS» {
versloeg de Heerlenaar in
riale Marcel van der Schat *
de PBC Brunssum. Peter »
feld van PBC Ouwe Maay
Landgraaf en James van der
den van PBC Hoensbroek
digden op de derde plaats-

Rob Alarm toont

uitviel: 15-8. Ger Spijkers over
de enige dissonant van een pri-
ma partij: „We kwamen er in de
slotfase tegen depower van Mar-
tinus niet meer aan te pas."

vuld opstellingsbriefje had ach-
teraf een positieve uitwerking.
Door de veranderde posities aan
het net openden zich mogelijk-
heden tot scoren over de kleine
Martinus-regisseuse Danielle
Suér. Spelbepaalster Danielle
Duyx van VCH benutte die optie
met inzicht en regelmaat: 11-15.

AMSTELVEEN - De beste wed-
strijd in twee jaar spelen en toch
verliezen. Dat leverde een lichte
kater op voor de volleybalsters
van VC Heerlen. De ontmoeting
op de tweede speeldag van het
seizoen tegen regerend kam-
pioen Martinus 2 in Amstelveen
was van voortreffelijk gehalte.
Een boeiende krachtmeting met
strijd en kwaliteit. Totdat de zui-
delijke equipe halverwege de
vierde set voortijdig afhaakte:
3-1 (15-11, 15-13, 11-15, 15-8).

Ruim anderhalf uur aan fraai,
aantrekkelijk volleybal stond op
de klok toen beide teams elkaar
ook in de vierde periode aanvan-
kelijk geen duimdbreed toega-
ven. Tot er bij 7-8 iets knakte in
Heerlense gelederen. Martinus
scoorde driemaal op rij via de ri-
sicovolle service van Suér.

p
KERKRADE - De favo^ i
voor het kampioenschap d
ereklasse golfbiljarten va«o i»'
Nederlandse .Golfbiljart v $
zijn de eerste wedstrijd z-^problemen doorgekomen- g
voudig landskampioen M 8tfo1.won met 9-3 bij GBC M°nV
Het Chevremontse bV<Tj>>s
veel te sterkvoor debutant _J
uit Stramproy: 10-2. BVü-^v*Hollandia klopten respect^
lijk BYE 2 BC Boshoven rn u
cijfers 8-4. De Nederweerts* f
by tussen Pimpernellen té
Hukske werd met 9-3 door ~
genoemde gewonnen.

Favorieten
starten sterk

In de Amstelveense volleybal-
tempel Bankras stond VC Heer-
len tegenover een ploeg die liefst
zes nieuwe gezichten telde. Een

neemt niet weg dat we nog meer
kunnen. Hier en daar waren mo-
menten die voor verbetering vat-
baar zijn." De keuzeheer refe-
reerde daarmee vooral aan de
eindstadia van de eerste twee
sets die VC Heerlen door indivi-
duele foutjes uit handen gaf.

Het technische surplus van VC
Heerlen bleek niet afdoende om
de Amstelveense powerploeg af
te stoppen. De topper stond, in
de optiek van VCH-coach Ger
Sphkers, iets te vroeg op de pro-
grammarol: „Er is over het alge-
meen uitstekend gespeeld. Dat

In Eindhoven noteerde VC Heer-
len 2 opnieuween eclatante zege
met opponent Karanoi in een fi-
gurantenrol: 0-3 (0-15, 10-15,
9-15). De krachtsverhoudingen
werden al in de openingsset be-
paald. Precies een volledigerota-
tie duurde het opslagbombarde-
ment door de equipe van coach
Miei Misere: 0-15. Even zakte
daarna de concentratie: „Het liep
allemaal zo gemakkelijk dat je
niet het gevoel had in de wed-
strijd te zitten,," verklaarde VCH-
routinier Jackelien Doensen de
wat moeizaam verlopen 10-15
score. In de slotronde domineer-
den de Heerlense reserves weer
met veel servicedruk en een zeer
degelijke pass.

De vervangingvan Willems door
Marieke Kuykbracht bracht niet
de beoogde ommekeer. VC Heer-
len wilde forceren, maar had de
pech dat een aantal twijfelachti-
ge in/uit situaties in haar nadeel

homogene mix van gelouterde
namen en talent met veel lengte
en aanvalskracht. Een team
waarvan ook VC Heerlen-aanval-
ster Ingrid van der Mei vroeger
deel uitmaakte. Zij kreeg in de
basisopstelling de voorkeur bo-
ven de licht geblesseerde Jacke-
lien Willems. Van derMei haalde
een hoog scoringspercentage,
maar kon niet verhinderen dat
VC Heerlen na 11-11 in de ope- Een door Spijkers foutief inge-

Om het blokvermogen te vergro-
ten verving Willems vanaf de
tweede set de degelijk spelende,
maar qua reikwijdte meer be-
perkte Chantal Dautzenberg. In
de spannende eindfase (13-13)
werden een foute opslagbeoor-
deling en een stopfout de Heer-
lense ploeg fataal: 15-13.

ningsset even de draad kwijt
was: 15-11.

Limburgs Dagblad m

Van onze correspondent
MARCEL VAN SANTEN

Heerlen pakt de draad weer op
Kerkraadse hockeyers verzuimen afstand te nemen van onderste plaats

te licht bevonden
RHEINLAND - Afcent KW
is bij de eerste echte krac"
ting onderuit gegaan: 29-J?\lde uitwedstrijd tegen R^j
kon Afcent, dat niet me' ]
sterkste team kon uitkom^.ker in de eerste helft kan»^tegen een zeer sterk Rhinos ',
ruststand sprak boekdelen: "

Pas in de tweede helft, toen
no's gas terug nam, kwam'
cent beter in de wedstrijd-

Afcent Knights

HEERLEN - De hockeysters van Heerlen hebben zich goed
hersteld van het onverwachte verlies tegen Meerssen de vori-
ge week. Met een dikke 5-0 overwining op Kromhouters werd
de nare smaak van de nederlaag weggespoeld en tevens het
zelfvertrouwen weer opgepoetst. Kromhouters had niets in de
melk brokkelen. Na deze zege staat de jonge ploeg van coach
Birgit Frederiks nu op een fraaie derde plaats in de tweede
klasse.
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