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Waarschuwing
gewenst voor
geweld op tv

c^jVERSUM - Ruim 85 pro-
*r e Van e Nederlanders wil dat
g^n waarschuwingkomt tegen

televisiebeelden in
Uws- en actualiteitenpro-

y^rna's. Het Ikon-programma
dj^ius van komende donder-str^ besteedt aandacht aan de
rn eh

°m van nieuwsberichten die
W n va e media over zich
w!1 krijgen. Het opiniebureau
derl mart onderzocht hoe de Ne-
i^j ar»ders dat ondergaan en wat
Otn CcePtabel vinden als het gaat
dü

gruwelijke beelden. Hoewel
aa^,een ruime meerderheid een
grUw°ndiging vooraf wil van
ge^^yke beelden, zegt overi-
Vr^ jj7 procent van de onder-
Sc^u .en zich van zon waar-
trf,i,lwin6 niks aan te zullen

het weer

hJ^E BUIEN
°ok v er in Limburg staat
««U d3°daag in het teken van
ï^ "«Pressie boven de Noord
Sï K°°ral vanochtend is er
'& k?*WolkinS met Plaatse-«r W j"lei»- Later op de dag is

°Mtla "
nde bewolking met«en *,rineen( maar ook nog

's aatseHjke bui. De wind
">Ui e*vSuS tot krachtig. Tijdens
y%t n «omen windvlagen
"ot ci

"e temperatuur loopt op
Nm\ ï* 13 Sraden. VannachtKt het 5 graden.
Sffei r̂dere informatie be-

..1* het weer in Limburg
VAIJ " 06-9775.
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p- 07.23 onder: 17.20
,wJaoP: 22.28 onder: 13.14

Waarde minstens zeventig miljoen

Gestolen Picasso's
zijn niet verzekerd

ZÜRICH - De steenrijke, bejaarde kunst-
handelaar Max Bollag kreeg de schrik van
zijn leven toen hy gisterochtend in Zürich
zyn galerie betrad en constateerde dat zeven
van zijn negen Picasso's waren verdwenen.
Volgens Max Bollag waren de geroofde doe-
ken niet verzekerd.
De dieven hadden zich tijdens het weekein-
de toegang verschaft via de kelder van een
belendend kantoorpand. Er waren weinig
sporen van braak en het voordeur-alarm was
niet afgegaan. De totale waarde van de ver-
miste doeken wordt door Bollag geschat op
minstens 70 miljoen gulden. Twee schilde-
ryen uit Picasso's zogeheten Blauwe enRoze
Periode zijn alleen al zestig miljoen waard.
Het gaat hier om de 'Zittende Vrouw' uit
1903 en de aquarel 'Christus in Montmartre'

uit 1904. De 80-jarige Bollag vertelde datzijn
vader in 1912 deze doeken van Pablo Picasso
zelf had gekocht en dat ze sindsdien in het
bezit van de familie zyn gebleven. Zij het
met enige onderbrekingen, want dezelfde
twee doeken waren drie jaar geleden ook al
uit zijn galerie ontvreemd. De Zwitserse poli-
tie wist de kunstwerken acht maanden later
onbeschadigd te achterhalen en arresteerde
de drie dieven. De hoofddader kreeg eind

1992 drie jaar cel en zyn handlangers ieder
achttien maanden. Volgens Bollag is het niet
waarschijnlijk dat het hier om hetzelfde trio
gaat, want de hoofddader zit nog steeds vast.
„Myn hele kunstzin concentreert zich op de-
ze Spaanse meester," aldus de diep geschok-
te Bollag. „De twee kostbaarste doeken uit
Picasso's vroege periode heb ik geërfd, maar
de rest heb in later jaren zelf aangekocht.
Geen enkele Picasso-veiling heb ik overge-
slagen."
Omdat de ontvreemde schilderijen wereld-
beroemd zijn, acht de politie het uitgesloten
dat ze gemakkelyk kunnen worden ver-
kocht. Een politiewoordvoerder meende dat
het vermoedelijk gaat om een diefstal op be-
stelling „voor een of andere buitenlandse
Picasso-fanaat," of dat de rovers op afper-
sing uit zijn.

Kentekenbewijs gaat
ongeveer ’ 170 kosten
DEN HAAG - Vanaf 1 januari 1997 moeten automobilisten voor de
eerste afgifte van een kentekenbewijs (deel I) eenmalig ongeveer 170
gulden gaan betalen. Dat stelt minister Jorritsma (Verkeer) voor in
een brief aan de Tweede Kamer. De Kamer besloot vorig jaaral dat
vanaf 1997 het kentekenbewijs deel 111 verdwynt. De jaarlijkse kos-
ten voor dit papiertje (22 gulden) zyn daarmee verleden tyd.
„Mensen die een tweede-hands wagen kopen, hebben dus wat de
kentekens betreft geen kosten meer," aldus een woordvoerder van
Verkeer en Waterstaat.
De TweedeKamer schaardezich vorig jaarin meerderheid achter de
gedachte deel 111 te laten verdwynen. Controle op het betalen van
belasting kon volgens deKamer ook gebeuren door computerbestan-
den aan elkaar te koppelen.

Kok en Van Mierlo verzetten traditionele diplomatieke bakens

Nederland en Frankrijk
willen banden aanhalen

Van onze redactie buitenland

PARIJS - Nederland en
Frankrijk gaan de onderlinge
banden nauwer aanhalen. Pa-
rijs en Den Haag zullen vaker
en intensiever van gedachten
wisselen over onderwerpen
als het Europese defensie- en
veiligheidsbeleid, de drugsbe-
strijding en de toekomst van
de Europese Unie. Dat hebben
de Nederlandse premier Wim
Kok en minister van Buiten-
landse Zaken Hans van Mierlo
gisteren met de Franse pre-
mier Edouard Balladur afge-
sproken.
Kok en Van Mierlo brachten een
werk- en kennismakingsbezoek aan
de Franse hoofdstad, 's Morgens
spraken ze ruim een uur met de
Franse premier, later op de dag ont-
moetten ze de Franse president Mit-
terrand. Na afloop van de ontmoe-
ting met de Franse premier noem-
den de twee Nederlandse bewinds-
lieden het gesprek 'vruchtbaar en
interessant.
De intensivering van de samenwer-
king met Frankryk past volgens
premier Kok in het streven van de
Nederlandseregering om binnen de
Europese Unie nauwere bilaterale
banden met een aantal landen te
gaan onderhouden. Met name bete-
re banden metFrankryk staan hoog
op het verlanglijstje.
„Frankryk is nu eenmaal een land
dat een grote rol speelt in Europa,
in het heden en in de toekomst," al-
dus premier Kok. De wens om het
contact tussen Den Haag en Parijs
te intensiveren, leeft volgens Kok
en Van Mierlo ook in Parijs.
Volgens ministerVan Mierlo zijn de
geesten zowel in Parijs als in Den
Haag rijp voor een drastische verbe-
tering van de bilaterale relaties.
Tussen Den Haag en Parijs heeft
het tientallen jaren lang veel minder
goed geboterd dan bijvoorbeeld
tussen Den Haag en Londen of tus-
sen Den Haag en Bonn.
Dat had deels te maken met de Ne-
derlandse opstelling die in Franse
ogen vaak 'te Atlantisch' was, ter-
wijl de Fransen op hun beurt in
Nederlandse ogen vaak te zeer een
koers wilden varen die op gespan-
nen voet met die van de Navo
stond.
De toch al niet erg warme banden
tussen Den Haag en Parijs leden in
het verleden bovendien onder per-
soonlijke antipathieën. De Franse
ex-president De Gaulle en de voor-
malige " Nederlandse minister van
Buitenlandse Zaken Luns konden
elkaar bijvoorbeeld niet luchten of
zien.

Sinds het wegvallen van de Berlijn-
se muur zijn de traditionele ver-
schillenvan inzicht tussen Parijs en
Den Haag minder scherp en belang-
rijk geworden. Volgens Van Mierlo
is de tijd kortom ryp om 'de achter-
stand in politieke dialoog' weg te
werken. Temeer omdat Nederland
en Frankrijk als het om de toe-
komst van de Europese Unie gaat,
vergelijkbare ideeën en belangen
hebben.

Harnas waarschuwt voor meer terreurdaden

Medeplichtigen aanslag
Tel Aviv gearresteerd
Van onzeredactie buitenland

TEL AVIV - Israëlische veilig-
heidsfunctionarissen hebben twee
medeplichtigen aan de bomaanslag
op een bus in Tel Aviv vorige week
gearresteerd. Premier Rabin heeft
dat gisteren bekendgemaakt. Het
Israëlische kabinet heeft de veilig-
heidsdiensten ook opdracht gege-
ven jacht te maken op de leiders
van Harnas en hen te liquideren.

Rabin deelde de Kamerfractie van
zijn Arbeidersparty mee dat de
twee arrestanten lid zyn van defun-
damentalistische Hamas-beweging
op de Westelijke Jordaanoever. De
daders hadden de nacht voor de
aanslag bij één van hen overnacht.
By de aanslag afgelopen woensdag
kwamen 23 inzittenden van een bus

in het centrum van Tel Aviv om het
leven toen een lid van Harnas zich-
zelf opblies.
Sindsdien heeft Israël een aantal
Hamas-leden opgepakt. Volgens de
Britse krant The Observer hebben
de veiligheidsdiensten een lijst op-
gesteld metnamen van leiders in de
Gazastrook, op de Westelijke Jor-
daanoever en in Arabische landen,
die uit de weg moeten worden ge-
ruimd.
Hamas-woordvoerder Mahmud Za-
har heeft gewaarschuwd dat deze
maatregelen „alleen maar het ge-
weld zullen vergroten." Hy vroeg
het Palestijnse bestuur in Gaza en
Jericho gisteren de leiders van de
beweging te beschermen tegen Is-
raëlische pogingen hen te liquide-
ren. De Palestijnse autoriteiten ar-
resteerden na de ontvoering en

moord op een Israëlische soldaat
eerder deze maand 350 fundamenta-
listen. De meesten van hen zyn
inmiddels weer op vrije voeten.
Ondanks de spanningen door de
aanslag in Tel Aviv hervatten Israël
en de PLO gisteren besprekingen
over verkiezingen voor een Pales-
tijnse Nationale Raad in de autono-
me gebieden Gaza en Jericho. Zy
spraken af internationale waarne-
mers voor de verkiezingen uit te
nodigen, maar bereikten geen over-
eenstemming over de samenstelling
en bevoegdheden van de Raad en
deverkiezingsdatum.

Zie ook pagina 3

" Clinton in Midden-Oosten:
angstdroom voorpolitie

Inval Fiod en Sociaal Fonds Bouwnijverheid

Onderzoek naar fraude
bij schildersbedrijf

DOOR MAURICE UBAGS

MAASTRICHT - De opsporings-
diensten van de Belastingen (Fiod)
en van het Sociaal Fonds Bouwnij-
verheid onderzoeken een fraude-
zaak bij het Maastrichtse schilders-
bedrijf Herurn. Officier van justitie
mr. J. Nabben heeft dat gisterenbe-
vestigd.

Het middelgrote bedrijf zou ervan
worden verdacht jarenlang zwart-
werkers in dienst te hebben gehad.
Onder die zwartwerkers zou ook
een aantal Belgen zitten. Het onder-
zoek loopt over de periode 1988 tot
en met 1993.
Voor de niet op de officiële loonlijst
voorkomende schilders zyn geen
loonbelasting en premies afgedra-
gen. Hoeveel geld de Staat en de
bedrijfsvereniging daardoor mislie-
pen, is nog onbekend.

De beide opsporingsdiensten ver-
richtten op 1 juni van dit jaar een
huiszoeking bij het bedrijf. De com-

plete boekhouding, evenals aanwe-
zige computerapparatuur, werd
daarbij in beslag genomen. Nie-
mand werd tijdens de huiszoeking
aangehouden. De verhoren van be-
trokkenen zijn nog in volle gang.
Aan Zuidlimburgse bedrijven in de
bouwsector die met Herurn hebben
gewerkt, is door de opsporingsdien-
sten gevraagd kopieën van rekenin-
gen op te sturen.

Directeur G. Ummels van Herurn
ontkent dat het schildersbedrijf
zwartwerkers in dienst heeft gehad.
Volgens de advocaat van het be-
drijf, mr. J. Goumans, wordt onder-
zocht of de loonstaten correct zijn
ingevuld. „Al het personeel dat
werkte voor het bedrijf, stond ook
geregistreerd. Van het in dienst
hebben van zwartwerkers is geen
sprake."

Moeder en zoon
vermoord bij
roofoverval

TONGEREN - De 91-jarigeRosalie
Logtman en haar 61-jarige zoon Ge-
rard Beurskens uit Tongeren zijn
gisterochtend door roofmoorde-
naars op een gruwelijke manier om
het leven gebracht.

Een dochter van de vrouw trof de
twee slachtoffers 's middags in de
traphal van het kleine huisje aan
met doorgesneden kelen. De leven-
loze lichamen vertoonden talrijke
messteken in borst en rug. De doch-
ter woont in de buurt en vond het
vreemd dat de overgordijnen nog
gesloten waren. Daarop ging zij een
kykje nemen.

De hele woning bleek doorzocht,
maar over een eventuele buit is nog
niets bekend. Er zijn geen sporen
van inbraak ontdekt, zodat de poli-
tie denkt dat de overvallers door het
tweetal zijn binnengelaten.

Rosalie Logtman en haar zoon leef-
den onopvallend en sober.

'Belangrijke
vooruitgang'
over Ulster

LONDEN - De Britse en lerse pre-
miers Major en Reynolds hebben
'belangrijke vooruitgang' geboekt
by het uitwerken van een gezamen-
lijk basisdocument voor de ronde-
tafelconferentie over het Noordier-
se conflict. Die onderhandelingen
moeten volgend jaar plaatsvinden.
De premiers verheelden echter gis-
teren na afloop van hun top in Lon-
den ook niet dat er nog belangrijke
verschillenvan mening bestaan tus-
sen Londen en Dublin.
Het is duidelijk, dat lerland zijn eis
van één lerland niet zondermeer wil
opgeven. Een andere hinderpaal is
dat Ulster wettelijk met het Ver-
enigdKoninkrijk is verbonden.
Major zei dat het doel van het docu-
ment is om met beider instemming
na te gaan in welke veranderingen
zowel de kathoüeke Republikeinen
als de protestantse Unionisten zich
kunnen vinden. Reynolds . sprak
van de noodzaak tot het vinden van
het juiste evenwicht.
Eind augustus beloofde de IRA af
te zien van geweld. De protestantse
milities besloten daartoe op 13 okto-
ber.
Door de wapenstilstanden hebben
Britse en lerse eenheden gisteren
hun veiligheidsmaatregelen aan de
grens tussen lerland en Ulster kun-
nen beperken.

# Een hindoe in
Singapore schreeuwt
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Ere
René Pisters bracht met deKonink-
lijke Fanfare Eendracht uit Wau-
bach (307,5) een breed uitgespon-
nen klankideaal naar voren. 'Bur-
lesca' van Paul Huber paste
wonderwel in deze statisch, drama-
tische aanpak. 'Pentagram' van Jo-
han de Mey miste door dat overma-
tig rekken van de klank de nodige
lichtheid en speelsheid in karakter.
Ons Genoegen uit Oirle Venray on-
der leiding van Martien Maas (297,5
punten) speelde massief in 'Hanse-
lijn' van Van Lijnschooten. Vooral
de grofheid van klank en scheef-

groei in balans zullen het punte-
naantal hebben beperkt tot 297,5
punten.
Zeer overtuigend trad fanfare St.
Cecilia uit Hunsel op. Onder leiding
van Jos Stroffels werd Spectrum
van James Curnow daadkrachtig
neergezet. De klankdelen klonken
mooi mild; afgezet tegen de goed
aansluitende ritmische passages
werd het een contrastrijke uitvoe-
ring. Goed voor promotie met 313,5
punten.
Fanfare Concordia uit Meterik on-
der leiding van Theo Schreurs over-
speelde de klank in het werk van
Curnow. Door de scherpte van toon
en deraggende tempi ging de door-
zichtigheid verloren. Mijns inziens
had men dan ook niets te klagen
over de toegekende 312 punten. Met

de Koninklijke fanfare De Vrien-
denkring uit Montfort trad René
Pisters voor de tweede keer voor
het voetlicht en behaalde 302 pun-
ten.
Als laatste vereniging in deafdeling
ere trad harmonie St. Joseph uit
Berg aan de Maas op. In 'Ballet
Dreams' van Coby Lankester werd
zelfverzekerd samengespeeld onder
leiding van Rob van der Zee. Het
leverde samen met de verzorgde
uitvoering van Badings' 'Lieshout
en zijn Molens' een promotie met
311,5 punten op.

Recital Mikhail
Lidsky wekt
verwondering

DOOR GERARD SARS

KERKRADE - Er klopt iets niet als een
Russisch meesterpianist die in eigen land
voor volle zalen pleegt te spelen, in Kerkra-
de voor nog geen tweehonderd mensen
moet musiceren. Zijn we afgestompt door
de vele valse reclame dat een goede aanbe-
veling als 'Russisch meesterpianist' geen
indruk meer maakt?

Een meesterpianist is Mikhail Lidsky zeker.
Meer dan twee uren wist hij in het Wijn-
grachttheater het publiek bijna eerbiedig
aan zich te binden. Hoewel het programma
zwaar en lang was, was het geconcentreerd
stil in de zaal. Bijna eerbiedig, want nie-
mand wilde de in trance musicerende mees-
ter uit zijn concentratie halen. Voor de
pauze speelde Lidsky de Mozartsonate in
D, KV 311, met een licht nobel toucher dat
elk moment even duidelijk was. Daarna 6
Moments musicaux opus 94 van Schubert.
Fluwelig kun je zijn aanslag niet noemen,
maar alles was aan de zachte kant. En dat is
vreemd. Deze Mikhail Lidsky is een man
met een fortissimo postuur: groot, lang en
gezet. Een profiel waarvan slechts voor-

hoofd en haardos konden bewegen" en dat
zo uit de vorige eeuw kon zijn ontsnapt.

Toen hij na de pauze met een dromerige
blik dezaal in keek, meende ik even dat hij
iets van teleurstelling uitstraalde; een grote
zaal voor zich die nog voor geen vierde deel
gevuld was. Toch speelde hij daarna nog
meer dan een uur Liszt. Daarbij werd voor
het eerst het produkt van defirma Steinway
& Sons eens flink onder druk gezet. Voor
het publiek even wat anders na al die bijna
brave perfectie van voorheen. En dat alles
feilloos uit het hoofd.

Nu is voor mij - en ik hoorde dat dat ook
voor vele anderen met mij zo is - meer dan
een uur Liszt wel erg veel van het goede. In
de zaal werd af en toe voorzichtig het horlo-
ge geraadpleegd, maar het bleef muisstil
van pure verwondering: hoe kan zon man
het klaarkrijgen! Supergeconcentreerd en
introvert zit hij aan de piano en is helemaal
weg. Daarbij ook nog het publiek meer dan
twee uren blijven boeien verraadt een mees-
terhand.

Op een of andere manier sprong het vonkje
echter niet over. Het 'vuur' was er niet. Mis-
schien lag het aan de te lege zaal, misschien
aan het programma waar volgens mij een
Russisch componist aan ontbrak. Misschien
was het te warm in de zaal, waardoor zelfs
de vleugel ontstemde hetgeen bij Liszt in
alle octaafloopjes duidelijk hoorbaar was.
Hoe perfect ook, ik had het gevoel dat
meester Lidsky zijn reserves bewaard heeft
voor een volgend concert. Ik kan 't hem
zelfs niet kwalijk nemen. Sfeer moet er zijn,
en daar moeten mensen voor komen.
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Superieur
Hans Breuls leidde zijn fanfare uit
Stem (318,5) naar een onmiskenbaar
hoogtepunt. Mea Culpa van Hardy

Mertens werd met verve gespeeld.
Zijn arrangement van English Heri-
tage van Georg Lloyd was eveneens
zeer geslaagd: goed uitgebalanceerd
en met een vloeiende doorstroming.
Fanfare St. Caecilia Schimmert mu-
siceerde zeer accuraat in 'De Bok-
kenrijders' van Lambrechts. Onder
leiding van Noël Speetjens werd
bovendien gecontroleerd en muzi-
kaal gespeeld. De overspanning van
het geheel ontbrak echter - ook de
Fantasia van Goorhuis had daaron-
der te lijden - en details in de saxo-
foonpartij en het klein koper waren
niet altijd duidelijkvolgbaar. De be-
nadering van Schimmert had iets
amechtigs, maar leverde toch 340,5
punten!
Fanfare St. Oda uit Merselo (319)
was een melodieus spelend orkest
dat met flair musiceerde. Jammer
dat in het keuzewerk door een wat
overenthousiaste aanpak de balans
in het nauw kwam.
Fanfare St. Caecilia uit Puth speel-
de 0.1.v. Frenk Rouschop Sparke's
Sunken Village meeslepend. Het
koraal werd secuur afgewerkt en
mooi 'uitgespeeld', waartegen de
capricieuze interrupties van scherp
koper en slagwerk fel werden afge-
zet. Spectrum van Gilbert Vinter
rolde er lekker soepeitjes uit. Het
geheel leverde 328 punten op voor
de muzikanten uit Puth.
Fanfare St. Joseph uit Buchten
(310) begon overtuigend aan 'De
Bokkenrijders'. Het orkest had een
homogeen spelende saxgroep en de
soli in scherp koper, bugel en bas
werden netjes neergezet. Het grilli-
ge passagewerk naar het slot toe
klonk echter schichtig en onnauw-
keurig en het zwaar koper ging al-
lengs overheersen. Op 'Avalon' van
Jan Van der Roost had het orkest
iets meer controle.
Fanfare St. Caecilia uit Hulsberg
(329) met Guus Erkens sloot de ma-
rathonzitting af. 'Innocent Condem-
ned' van Rob Goorhuis kreeg een
spannende opzet met 'to the point'
samenspel. In 'Mea Culpa' van Har-
dy Mertens werd echter erg fors
gespeeld, de bugelklank werd let-
terlijk aan flarden gescheurd.

kunst
Veel promoties en 'lof' in Sporthal Leuken

Jury gooit kwistig
met punten in Weert

DOORMARIËLLEHINTZEN

WEERT - De laatste bonds-
concoursdag was met dertien
van de zestien orkesten een
uitgesproken fanfare-dag.
Sporthai Leuken bleek een
muffe accomodatie en boven-
dien te klein voor het massaal
toegestroomde publiek. De
verre van ideale omstandighe-
den, zowel akoestisch als qua
atmosfeer, werden echter ge-
compenseerd door de jury, die
kwistig met de punten gooide.
Dat mag bevreemdend wor-
den genoemd zeker na de zeer
realistische jurering tijdens
het eerste concoursweekein-
de.

Fanfare St. Paulus uit Maria Hoop
(289,5) begon zondagochtend de
marathonzitting. Het orkest speelde
ritmisch vitaal in Knoxville 1800
van James Curnow. Stemmingspro-
blemen waren er echter te regelma-
tig in de begeleidende aceoorden.
Hetzelfde verpliche werk van Cur-
tiow speelde fanfare Broekhuizen-
vorst en Ooijen (305) pittig. Onder
leiding van Rob van de Beuken
werd in Festivity van Jef Penders
echter robuust gespeeld. Een rauwe
klank en wild samenspel waren het
gevolg.
Harmonie De Drie Horens uit Hom
musiceerde onder leiding van Frans
Hendrikx daarentegen fijnzinnig in
de Aladdin Suite van Carl Nielsen.
Vooral het tweede deel had een
mooie dansante lijn. De warme, be-
schaafd spelende klarinetgroep
vormde een stevige body voor het
sterk bezette orkest datwelverdien-
de 320 punten behaalde en promo-
tie naar de afdeling ere.
Onder leiding van Harrie Wolters
trad de Koninklijke Harmonie
Roermond (290,5) op met onder an-
dere The Singapore Experience'
van Hardy Mertens. Wolters hield

de zaak goed in de hand maar kon
de chronische stemmingsproble-
men niet verhelpen.

" Feest bij defanfare van Schimmertna het bekendmaken van de uitslag. Foto: JEROENKUIT

Voorwerp van
Verlangen helder

en doordacht
DOOR MYA MAAS

MAASTRICHT - Met Voorwerp van Ver-
langen, naar Don Carlos van Friedrich von
Schiller, vrijdagavond opgevoerd in Het
Kruis van Bourgondië, hebben de theater-
makers het zichzelf, evengoed als het thea-
terpubliek, niet gemakkelijkgemaakt. Maar
de moeite waard is ze wel, deze 'toneeloefe-
ning over mensen die streven naar een le-
vensvervulling.

Regisseur en bewerker Jan Peter Gerrits
heeft, zoals door Schiller aangereikt, diep
gespit in de karakters van zijn personages:
koning Philips II van Spanje (Dirk Tuy-
pens), diens zoon Don Carlos (Ramsay
Nasr), hun vriend demarkies van Posa (Pol
Pauwels) en Elisabeth van Valois (lanka
Fleerackers), vrouw van de koning, stief-
moeder van Carlos, die tevens zijn geliefde
is. Het betreft een legende binnen de werke-
lijke geschiedenis, die in de 16e eeuw aan
het Spaanse Hof speelt.

Er lopen nogal wat thema's door elkaar, po-
litiek zowel als persoonlijk. Maar dat heeft
de regisseur niet belet er een heldere, over-
zichtelijke voorstelling van te maken met

een rustige, toch levendige regie, met veel
variatie in beelden en met beweeglijke ac-
teurs die een tekstprestatie leveren waarbij
ze het bloed onder hun huid wegspelen. Het
is een waagstuk om van lyriek gebruik te
maken, maar heel mooi als er op zon na-
tuurlijke manier mee wordt omgegaan als
in dit stuk het geval is. De totale .vormge-
ving, met ingebouwde symboliek, is zicht-
baar doordacht en getuigt van toneelkun-
stig inzicht.

Het kinderspel, waarmee het stuk begint,
leidt al snel naar volwassenheid van de per-
sonages, waarbij hun karakterstructuur dui-
delijk wordt. De ontwikkelingen voeren
gelijkmatig naar een stijlvolle apotheose,
waarbij de markies van Posa Elisabeth
(symbolisch) vermoordt, terwijl Carlos haar
in de armen sluit. Posa twijfelt er niet aan
dat dit de enige manier is om om zijn
vriendschap met Carlos te redden. Boven-
dien kan Carlos nu Posa's ideaal waarma-
ken: een nieuwe staat! Zo toont het perso-
nage Posa aan het slot nog eens duidelijk de
verstrengeling in zichzelf van persoonlijke-
en staatsbelangen.

Van zijn vader vervreemd, zonder zijn ver-
moorde stiefmoeder/geliefde Elisabeth, en
zonder zijn boezemvriend Posa, die door
Philips niet zal worden gespaard, staat Car-
los eenzaam, naakt en kwetsbaar voor zijn
nieuwe taak. Zo projecteert hij zich op het
netvlies van de toneelliefhebber.
Van deze boeiende tragedie hebben herop-
voeringen plaats van 25 tot en met 29 okto-
ber en van 1 tot en met 5 november in Het
Kruis van Bourgondië, telkens om 20.30
uur.

recept

Pompoencrèmesoep
ca. 1 kg pompoen, 3 sjalotjes, 1 rode paprika, 3 eet-
lepels olijfolie, enkele takjes peterselie, takje verse
tijm of mespunt gedroogde, 1 laurierblaadje, 1 1/4
liter kippe- ofkruidenbouillon, 1 dl slagroom, pe-
terselie voor de garnering.

Snijd het pompoenvlees van de schil en verdeel
het in stukken.
Pel en snipper de sjalotjes en was de paprika. Snijd
het vruchtvlees in stukken.

Verhit de olijfolie in een grote pan en fruit
de sjalotsnippers enkele minuten. Voeg de s^uLnpaprika toe en nog. een miuut later de stukK

pompoen. Fruit de stukken pompoen 2-3 minute
15Schenk de bouillon in de pan en laat de soep ca\efminuten koken. Draai de soep door de groentez

of pureer de soep met een staafmixer of in de D

der ofkeukenmachine.

Verwarm de soep, voeg de slagroom toe en P e
of nog peper of zout moet worden toegevoegd-
strooi de soep met fijngehakte peterselie.

Petroesjka op een
Russisch volksfeest

DOOR PETER P.GRAVEN

MAASTRICHT - Met een serie
van vier concerten op dezondag-
middag probeert het LSO een
oude, bijna verloren gewaande
traditie nieuw leven in te blazen.
Het publiek dat eergisteren het
eerste concert in het Theater aan
het Vrijthof bijwoonde, bestond
voor een groot deel uit ouders
met heel brave kindertjes en
oudere dames, die 's avonds van-
wege tasjesrovers en ander ge-
boefte niet meer de straat op
durven. Toch viel de totale be-
langstelling tegen. Je kunt je af-
vragen of het wel zo verstandig
is hetzelfde concert in hetzelfde
theater op vrijdagavond én op
zondagmiddag te programme-
ren.

Het concert op zichzelf, daarviel
weinig op af te dingen. Een wel-
iswaar niet geheel getemde,
doch beslist bloedschone feeks
ging vooraf aan Mozarts Negen-
tiende Pianoconcert KV 459,
waarin Alexander Lonquich,
evenals vorig jaar maart met een
ander Mozart-concerto, muzikaal
excelleerde. De Duitse pianovir-

tuoos zonder klavierleeuw-allu-
res speelt Mozart met een van-
zelfsprekendheid, alsof het
concerto van hém is en demon-
streert tegelijk dat er tussen
mezzo forte en mezzo piano, me
de dank zij zijn parelend tou-
cher, een fijnzinnig klassiek*
nuancering mogelijk is.

En dan Petroesjka. Geen gallo-
maans volksfiguur zoals vrijdag
in Lambrechts' Trompetconcert
in Tongeren, maar de enige ech-
te: Stravinsky's Petroesjka op
een Russisch volksfeest. Ondef
de soepele leiding van de Israëli-
sche gastdirigent Mendi Rodan
gaf het LSO een deels gepolijste,
deels effectvolle verklankingvan
de muzikale capriolen rond en
van de Russische Jan Klaassen-
Misschien had de ritmische mo-
toriek nog scherper geprofileerd
kunnen worden, waardoor de
uitvoering een meer 'boers' ka-
rakter (conform de volksaard-'
gekregen zou hebben. .
Alhoewel, heeft Stravinsky zei»
niet gezegd dat 'muziek geziej
haar aard niet in staat is oo*
maar iets uit te drukken, nod1

een gevoel, noch een houdinl>
noch een gemoedstoestand'?

puzzel van de dag

Welk winwoord kom! er in het balkje?

HORIZONTAAL: 1 titel; 8 koning; 12pulver; 13opnieuw; 14 te koop;
16 zangorgaan; 17 aanw. vnw.; 18aan boord; 19 lof; 21 voorz.; 22
geweer; 23 Eur. munt; 24 omloop; 26 vaartuig; 27 enig; 29 Russ.
dorpsgemeenschap; 30 wapen; 32 Gr. letter; 34 baar; 36 aanstaan-
de; 38 bedorven; 39 godsdienst; 41 deel v. N.-Brabant; 42 bakplaats;
44 numero; 45 boom; 47 selenium; 49 loopvogel; 51 (aam; 53oxida-
tie; 56 uitroep; 58 monster; 60 springstol; 61 mnl. dier; 63afgelegen;
64 sluiting; 66 uitroep; 67 pi. in Overijssel; 68 voegw.; 69 alleen; 70
gemeen; 72 dyne; 73 plant; 74 oogsten; 76 rijwiel; 77 verzameling.

VERTIKAAL: 1 tussen; 2 gemeentepolitie; 3godin; 4keurige; 5 denk-
beeld; 6 water in Utrecht; 7 bijb. plaats; 8 pi. in Zeeland; 9 grond-
soort; 10regeringsreglement; 11 kolommensteller; 13vrag. vnw.; 15
gebogen; 17 golfterm; 18 azijngeest; 20 uniek; 22 kledingstuk; 23
knaagdier; 25 lekkernij; 26bevestiging; 28 let wel; 30 stemming; 31
wasgelegenheid; 33 eerste laag; 35 onderricht; 37 bijb. fig.; 40 ver-
lichten; 43 toon; 46 doch; 48 verlangen; 50 bijb. fig.; 52 moeder; 54
jongensnaam; 55 heilige;57 watervogel; 59waterplantje; 61 kruiderij;
62 interest; 65 visgerei; 66 kras; 69 insekt; 70 ondergang; 71 droog;
73 Fra. lidw.; 74 soort onderw.; 75 bijbeldeel.

oplossina aisteren
HORIZONTAAL: 1 loom; 4 Balk; 7
tak; 8 Epe; 10 pan; 12mos; 13 meier;
15 ruw; 17 hen; 18 portret; 20 tic; 22
ut; 23 til; 24 nog; 26 t.0.; 27 bot; 28
bos; 29 tor; 31 daar; 35 Oene; 37
aanval; 38pencee; 39lira; 41 heet; 43
DDT; 45 lus; 46 ven; 47 el; 49ook; 51
kam; 52 de; 53 sop; 55 Kremlin; 58
zon; 59 tui; 61 opeen; 62 lef; 63 ten;
65 pre; 66 die; 67 page; 68 rook.

VERTIKAAL: 1 las; 2 b.k.; 3 mee^
beer; 5 lp; 6 kar; 7 ton; 9 pitm°P'.
nut; 12 met; 13 mol; 14ren; 16*""«huid; 18 pit; 19 tot; 21 code; 23 toni
do; 25 goochem; 27 baard; 30 ree
32 aai; 33 hap; 34kei; 36nee; 39';
40 nummer; 42 teen; 44 tok; 46 ut;
48 lot; 50KRO; 51 kin; 52 dof; 54 Pj£
56 eppe; 57 leer; 58 zee; 60 iep-
lik; 64 Na; 66 do.

Winwoord: MODELECHTGErJO
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Bosnische Serviërs weigeren desondanks konvooien door te laten

Moslims verlaten betwiste berg
Van onzeredactie buitenland

j^HAJEVO - Moslim-troe-
van het Bosnische rege-

hebben gisteren
j*h begin gemaakt met hunj^riigtrekking van r\ e berg Ig-
[j|an- bij Sarajevo. Zowel het

van de Bosnische Ser-!"érs als de Verenigde Naties
| v

r°ngen aan op het vertrek> de 500 Bosnische solda-(J1- In ruil hiervoor hadden de
beloofd de blokkade.atl brandstof voor de VN-

°epen en Sarajevo en andere
f °slim-steden op te heffen.{5*er kwamen ze echter op

toezegging terug.
ljTlvankelijk weigerden de mos-
gervs°ldaten van het Bosnische re-
v^^Ssleger zich terug te trekken
(.jjj* de berg, ondanks de druk. Maar
t- °a honderd man hadden de berg,
av westen van Sarajevo, gister-
s(,. nd toch verlaten. Sommigen
fjp.^n tijdens de terugtocht in de
*%ri g van ce VN-troepen, maar
w?Oor vielen geen slachtoffers en
Se^..geen schade aangericht. De
Wu '^rs e'sen at de moslims zich
t^j/Strekken nadat regeringstroe-

onlangs zestien Servische sol-
en verpleegsters op de berg«aen gedood.

ff,,. .c°rnplete aftocht moest resulte-
°Pheffing van de Servische

het van moshm-enclaves in
van°kSten van Bosnië en de boycot
Vjg brandstoftransporten voor de
Vredesmacht. Het afgelopen
cje Keinde zeiden de Serviërs dat
ie van brandstof voor

afhangt van de
lioe^enterugtrekking rond de berg.

de Bosniërs dus een begin
Wa met de terugtrekking,
njet nien de Serviërs hun belofte
Vrae.na om een konvooi van elf

lat Wagens met brandstof door

bevm
*itw "troePen in Gorazde en Zepa
v°or h eniSe trJd zonder brandstof
Hiet. nun voertuigen, waardoor ze
r6(l 'n staat zijn hun taak uit te voe-

i bescum deze moslim-enclaves teöos^men tegen de Serviërs.
Hieil 'Sche Serviërs zeiden dat op-
ge^j elf Servische militairen zijn
Op bij een aanval van moslims
a_ere n Servische legerauto. Elf an-
<le a„ Soldaten raakten gewond bij

aanval.
Wart

ln pale, het Servische hoofd-
feS(,Lle''' verluidt, zijn de Serviërs"W w over het feit dat ziJ twee"
Ver'iez een korte tijd zware
ervi« k moesten incasseren. Het

"noeit e leSer heeft steeds meer
Sui Zijn L2OO kilometer lange

! f>6t oD
nies te verdedigen. Het moet

°Ver pnernen tegen de moslims die
on?leer mankracht beschikkenvn het VN-embargo steedsvan wapens worden voorzien.

Wegwerker
omgekomen

!»<JJNSTEIN - Een 21-jarige
i
6r

d
r uit Maurik 's gisteroch-

klukt esavenstein dodelijk veron-
iiCJ Het slachtoffer was op dewaats g A"5O bezig met het

611 van borden in verband met
rrn anmheden aan de midden-
in ~?aarDrJ werd de man aange-

door een passerende auto.

&v0gg? Werd nog een campagne
°m verkeersdeelnemers teIr» dit Wen v°or deze ongevallen.

»oig ' Seval treft de automobilist««ns de politie geen blaam.

'Rust' na aanslag

Tamil-tijgers ontkennen
achter slachting te zitten

Van onze redactie buitenland
COLOMBO - De Bevrijdingstij-
gers van Tamil Eelam (LTTE) in
Sri Lanka hebben gisteren ont-
kend verantwoordelijk te zijn
voor de aanslag op de politicus
Gamini Dissanayake, waarbij 52
mensen omkwamen. Eerder zei
de politie aanwijzingen te heb-
ben dat de LTTE achter de zelf-
moordaanslag zit. Volgens de
politie werd de aanslag, waarbij
ook nog driehonderd gewonden
vielen, uitgevoerd door een
vrouw dieeen bom om haar mid-
del droeg. Haar afgerukte hoofd
werd later op een dak nabij de
plaats des onheils teruggevon-
den. In het verleden voerde
Tamil-tijgers vaker op deze wijze
zelfmoordaanslagen uit op politi-

Het dramavond plaats in de Sri-
lankaanse hoofdstad Colombo
tijdens een verkiezingsbijeen-
komst van de Verenigde Natio-
nale Partij (UNP), de belangrijk-
ste oppositiepartij. Gamini
Dissanayake, de kandidaat van
de UNP voor de presidentsver-
kiezingen van 9 november, was
net klaar met zijn toespraak. Dis-
sanayake werd zwaar gewond
naar een ziekenhuis vervoerd,waar hij korte tijd later overleed.
De regering schortte onmiddel-
lijk een tweede ronde van vre-
desgesprekken met de opstandi-

ge Tamil-tijgers op die gisteren
zou worden gehouden. Zij kon-
digde voor onbepaalde tijd de
noodtoestand af. De verkiezin-
gen gaan 9 november ondanks
de aanslag wel door.
De 52-jarige oppositieleider zei
onlangs dat hij bedreigd werd
door separatistischeTamils. Vrij-
dag was al een bom ontploft bij
de woning van de presidentskan-
didaat. Dissanakaye was de ar-
chitect van het akkoord dat In-
dia en Sri Lanka in 1987 sloten,
waarna een Indiase vredesmacht
naar Sri Lanka' werd gestuurd

om de burgeroorlog te beëindi-
gen. De Tamil-opstandelingen
accepteerden aanvankelijk de
vredesregeling, maar raakten la-
ter slaags met de Indiase troe-
pen.
De guerrillastrijd heeft de afgelo-
pen elf jaar aan zeker 30.000
mensen het leven gekost. Orga-
nisaties voor de mensenrechten
gaan echter uit van het dubbele
dodenaantal.
zou naar verwachting een sterke
tegenkandidaat geweest zijn van
premier Kumaratunga van de re-
gerende Volksalliantie, die in
augustus de macht van de VNP
overnam. De Verenigde Nationa-
le Partij was in Sri Lanka zeven-
tien jaar aan de macht. Kumara-
tunga zou geliefder zijn bij de
Tamil-tijgers nadat zij had aan-
kondigd vrede te willen.

" Gespannen rust in Sri Lanka. Onmiddellijk na de aanslag die aan meer dan 50 mensen het leven kostte, werd in
Colombo een uitgaansverbod uitgevaardigd. Op de verkiezingsborden hangt nog het portret van de vermoorde UNO-leider
Dissanayake. Foto: REUTER

Van onze redactie binnenland 'Stuwmeer' asielzoekers weggewerkt

Aanmeldcentra zijn
begindrukte te boven

RIJSBERGEN - De ergste drukte
in de op 15 oktober geopende aan-
meldcentra voor asielzoekers in
Rijsbergen en Zevenaar is voorbij.
Het 'stuwmeer' van asielzoekers dat
begin vorige week zorgde voor
chaotische taferelen, is wegge-
werkt, aldus drs. M. Dotinga, pro-
jectmanager voor derechtsbijstand
van het centrum.
De twee centra kregen vorige week
te maken met een toestroom van
honderden asielzoekers die tot dan
toe op noodopvang-adressen zaten
en nog geen gesprek hadden gehad
over hun asielaanvraag. De aan-
meldcentra zijn een eerste sluis
voor iedere asielzoeker die over

land Nederland binnenkomt. In de
centra wordt beoordeeld of de asiel-
aanvragen kans van slagen hebben.
Vorige week maandag en dinsdag
kwamen een paar honderd asielzoe-
kers naar Rijsbergen. De capaciteit
van het centrum ligt volgens pro-
jectmanager Dotinga op ongeveer
tachtig tot honderd buitenlanders
per dag. „Als het er iets meer zijn

dan honderd gebeuren er nog geen
ongelukken, maar meer dan hon-
derdvijftig kan niet." Dotinga stelt
dat de situatie in Rijsbergen nu on-
der controle is.
Vorige week kwamen in totaal iets
meer dan duizend asielzoekers naar
Rijsbergen. Het gros had een rede-
lijke kans op asiel en werd meteen
na een eerste gesprek met de Immi-

gratie- en Naturalisatiedienst(IND)
doorverwezen naar opvangcentra.
In ongeveer zestig gevallen was een
tweede gesprek nodig om vast te
stellen of de aanvraag gegrond was.
Advocaten waren bij dit tweede ge-
hoor betrokken om erop toe te zien
dat de asielzoeker een faire kans
zou krijgen. Volgens Dotinga gaat
de IND zorgvuldig met de asielaan-
vragen om. „Als er maar een spoor-
tje van twijfel is, worden mensen
doorverwezen naar een opvangcen-
trum."
Dotinga verwacht dat het percenta-
ge mensen dat direct het land uit
moet, zal toenemen nu de grootste
druk van de ketel is. Door de hoog-
spanning waaronder de IND vorige
week werkte, zijn twijfelgevallen
vrij snel doorgestuurd naar opvang-
centra.

DOORAD BLOEMENDAAL Clinton in het Midden-Oosten:
een angstdroom voor politie

»H je^Vlv ~ Vlak na terreuracties
tJre j-!èU2alem en Tel Aviv, en be-
%t\ !* door islamitische extremis-
ltaa'r.,frriveert vandaag de Ameri-

h president Bill Clinton voor
<fer..Qriedaags bezoek in het Mid-
litie osten. De angstdroom van po-
Ie v ornmandanten, de nachtmer-\Wan veiligheidsofficieren en lijf-
*aël '?n wordt werkelijkheid. In Is-
*r°kk'Jn a^e Politie-verloven inge-
*io 0iteP en het leger is paraat als
kaans tevoren. Honderden Ameri-
ïijnk:^ veiligheidsfunctionarissen
t>e j,p de voorbereiding betrokken,
gen vanten weten het zeker: mor-
°Perar8ln* de grootste veiligheids-
"henou e.uit de geschiedenisvan de
Het heid-

Amerikaanse ge-cüs Cl
ap begint vandaag in Damas-

°rn oo!;";on gaat daarzijn best doen
N..^*ae Syrische president Hafez

al-Assad in de juiste vredesstem-
ming te krijgen. Hoe moeilijk dat is,
heeft hij vorig jaar mogen ervaren
bij hun onderhoud in Genève, waar
de Syrische leider gewoontege-
trouw urenlange monologen afstak.
Clintons adviseurs waren aanvan-
kelijk wat huiverig voor het inlas-
sen van een bezoek aan Damascus,
omdat Syrië nog steeds staat geno-
teerd op de Amerikaanse zwarte
lijstvan landen die terreur steunen.

President Clinton komt morgen-
ochtend aan in Caïro, waar hij
wordt ontvangen door president
Hosni Moebarak. Hij zal er ook voor

het eerst een ontmoeting hebben
met PLO-voorzitter Jasser Arafat.

Tegen het middaguur wordt hij in
de Jordaanse Rode-Zeehaven Aka-
ba verwacht. Daar treft hij in het
koninklijk paleis niet alleen koning
Hoessein, maar ook de Israëlische
president Ezer Weizman en premier
Jitschak Rabin. Het gezelschap
trekt vervolgens naar de Jordaans-
Israëlische grensovergang, in het
woestijngebied even ten noorden
van Akaba, waar om twaalf uur Ne-
derlandse tijd het vredesverdrag
tussen Israël en Jordanië officieel
zal worden ondertekend.

Het Israëlische ministerie van Bui-
tenlandse Zaken verwacht dat de
ondertekeningsplechtigheid zal
worden bijgewoond door ongeveer
vijfduizend gasten. Dat zijn niet al-
leen officiële vertegenwoordigers -de ministers van Buitenlandse Za-
ken van twintig landen hebben hun
komst toegezegd, maar bijvoor-
beeld ook nabestaanden van Israëli-
sche en Jordaanse militairen die
zijn gesneuveld in de wederzijdse
oorlogen, die nu hopelijk definitief
tot het verleden behoren. De plech-
tigheid moet met militaire precisie
verlopen en dat zal niet meevallen,
gegeven de korte voorbereidings-

tijd en de ingrijpende entijdroven
de veiligheidsmaatregelen.
Behalve koning Hoessein en de pre-
sidenten Weizman en Clinton zullen
er geen staatshoofden aanwezig
zijn. Zelfs president Moebarak, pre-
sident van het enige Arabische land
dat al een vredesverdrag met Israël
heeft getekend, is niet uitgenodigd.
Officieel heet het dat alle aandacht
woensdag moet uitgaan naar Israël
en Jordanië, maar het komt toeval-
lig goed uit dat op die manier pro-
blemen met Jasser Arafat worden
vermeden. Om vele redenen zullen
Rabin en Hoessein de PLO-voorzit-
ter bij de ondertekening missen als
kiespijn. Eén ervan is dat de Israëli-
sche premier ter wille van de natio-
nale eenheid graag wil dat ook de
oppositie aanwezig is.
Likoed-leider Benjamin Netanyahu
steunt het verdrag met Jordanië,
maar zou de ondertekeningsbijeen-
komst zeker boycotten als Arafat
onder de gasten zou zijn.

binne/buitenland

Vanonze redactie economie 'Criminelen kochten aandelen
niet op de Amsterdamse beurs'AMSTERDAM - De drie

in Nederland ontdekte
gevallen van criminelen
die hun drugsgeld via de
effectenhandel hebben
witgewassen, hebben
zich niet afgespeeld op
de Amsterdamse effec-
tenbeurs. Een woord-
voerder van de beurs
zegt dit gisteren van de
Centrale Recherche In-
formatiedienst (CRI) te
hebben gehoord. De
beurs zelf beschikt ook

niet over gegevens over
criminele infiltratie en
betreurt de schade die
door onjuiste berichten
in de media aan haar
imago wordt toege-
bracht.

Het afgelopen weekend
werd in sommige media
de indruk gewekt dat cri-
minelen geïnfiltreerd

waren op de Amsterdam-
se effectenbeurs. De CRI
heeft echter de effecten-
handel in het algemeen
onderzocht. Als de drie
gevallen niet op de Am-
sterdamse beurs gecon-
stateerd zijn, dan bete-
kent dit, dat het of om
buitenlandse effecten-
beurzen gaat öf om de
uitgebreide effectenhan-

del die in ons land buiten
de Amsterdamse beurs
om plaatsvindt.

Een woordvoerder van
de beurs zei dit weekein-
de al tegenover deze
krant dat hij ernstig be-
twijfelde of er beursle-
den bij deze witwas-
praktijken betrokken
zouden zijn. De Amster-

damse beurs is gepi-
keerd over het feit dat de
CRI de beurs niet heeft
ingelicht over het onder-
zoek. De beurs zegt ove-
rigens de CRI-aanpak
van harte te ondersteu-
nen en zich volop te zul-
len inzetten om de effec-
tenhandel te vrijwaren
van criminele infiltratie.

Volgens een woordvoer-
dervan debeurs heeft de
CRI gisteren gezegd dat
de beurs niet ingelicht
kon worden vanwege re-
gels omtrent geheimhou-
ding.

Informatie aangeboden over IRT-leden

Politie weigerde 'deal'
met leden hasjbende

Van onze redactie binnenland

AMSTERDAM - Het team van de
Amsterdamse politie dat onderzoek
deed naar de hasjorganisatie van
voormalig autocoureur C.Z., is in
het voorjaar niet ingegaan op voor-
stellen tot 'deals' van handlangers
van Z. Dit verklaarde de coördina-

tor van het onderzoek, de Amster-
damse hoofdinspecteur Woelders,
gisteren voor het gerechtshof in
Amsterdam. Het hofbehandelt deze
week het hoger beroep tegen Z. De
voormalig coureur werd eerder dit
jaar door de rechtbank veroordeeld
tot vier jaar cel.
Woelders wees alle beschuldigingen
omtrent onoirbare opsporingsme-
thoden van de hand. Getuigen zijn
niet bedreigd of betaald en 'deals'
werden steevast van de hand gewe-
zen. Verdachtmakingen in deze
richtingen zijn recentelijk door di-
verse betrokkenen bij de zaak via
de media geuit.
Woelders bleek eerder dit jaartot de
groep politiefunctionarissen te be-
horen die door criminelen telefo-
nisch is afgeluisterd. „Daar kwam
ik achter via de heer Doedens," al-
dus de hoofdinspecteur. Doedens,
advocaat van Z., bleek dit voorjaar
op de rechtbankzitting van Z. op de
hoogte van.het feit dat een mede-
verdachte van Z. daags tevoren was
aangehouden en dat er video-opna-
men waren gemaakt van de politie-
verhoren van deze man. Volgens
Woelders was dat strikt geheime in-
formatie. Daarom trok hij de con-
clusie dat zijn telefoon moest zijn
afgeluisterd.
In een PTT-kast werd inderdaad
een zender aangetroffen op de lijn
van Woelders. De zender werd na
ontdekking weer teruggeplaatst,
om te kunnen uitvinden wie achter
de illegale operatie zat. Dat is niet
gelukt.
Kort nadat Woelders terugkeerde
van vakantie, werd hij thuis bezocht
door een belangrijke medeverdach-
te van Z. Deze bood Woelders stuk-
ken aan met informatie over politie-
mensen, onder wie Woelders zelf.
De informatie was verzameld door
een groep criminelen. Tevens zou
de man gegevens kunnen verstrek-
ken waaruit zou blijken dat het IRT
betrokken was bij 'moordaansla-
gen. In ruil voor de informatie
moest de strafzaak tegen de broer
van de man worden ingetrokken.
Een paar weken later volgde op-
nieuw een ontmoeting tussen de
man en Woelders. De politie zou al-
le beschikbare informatie krijgen
als C.Z. in een open inrichting zou
belanden. „Als ik niet op zijn voor-
stellen zou ingaan, zouden we grote
problemen krijgen," aldus Woel-
ders. De man dreigde de informatie
te laten uitlekken.
De zitting duurt, met enkele onder
brekingen, nog tot vrijdag 4 novem
ber.

Kabinet breidt
belastingaftrek

voor ouderen uit
DEN HAAG - Het kabinet zal een
komend jaar in te voeren belasting-
aftrek voor ouderen na 1995 verder
uitbreiden en verhogen. Daarvoor is
40 miljoen gulden vrijgemaakt.
Met het besluit wordt een toezeg-
ging van minister Zalm (Financiën)
ingevuld. De bewindsman liet de
Kamer bij de algemene financiële
beschouwingen weten dat het kabi-
net zich ging beraden op belasting-
maatregelen die de koopkracht van
ouderen na 1995 moesten steunen.
Mensen van 65 jaar en ouder met
een inkomen tot 50.423 gulden krij-
gen komend jaareen verhoging van
hun belastingvrije som (het inko-
mensdeel waarover geen belasting
wordt betaald) van 475 gulden. Zo
moet hun koopkrachtdaling van
meer dan een procent terugge-
bracht worden tot vrijwel nul. Ne-
gentig procent van de ouderen pro-
fiteert van de maatregel. Hij kost 60
miljoen gulden.
In het regeerakkoord stond dat voor
1996 en latere jaren naar andere
maatregelen voor de ouderen ge-
zocht zou worden. Nu is echter be-
sloten de belastingaftrek gewoon
voort te zetten.
Het is niet uitgesloten dat er vooi
1996 en latere jaren ook gekeker
wordt naar andere bestaande facili
teiten voor bejaarden buiten het be
lastingstelsel.

punt

Haïti
President Aristide van Haïti
heeft gisteren de 57-jarige za-
kenman Smarck Michel tot
premier benoemd. Smarck Mi-
chel is ondernemer in de le-
vensmiddelensector. Door zijn
benoeming wil Aristide het be-
drijfsleven voor zich winnen.
Dat staat tot dusverre vijandig
tegenover hem.

Buchenwald
Het gerechtshof in het Oost-
duitse Weimar heeft gisteren
drie neo-nazi's veroordeeld tot
voorwaardelijke gevangenis-
straffen van zeven tot tien
maanden wegens vernielingen
in het voormalige concehtratie-
kamp Buchenwald. Een groep
van in totaal 22 neo-nazi's had
in juli vernielingen aangericht
in het kamp Buchenwald bij
Weimar. Hier kwamen in de
Tweede Wereldoorlog 56.000 jo-
den om het leven.

Overleden
Producer Jimmy Miller, die
werkte met de Rolling Stones,
Traffic, Blind Faith en andere
rockgroepen, is op 52-jarige
leeftijd in Denver, Colorado,
overleden. Hij stierf in een zie-
kenhuis aan een leverkwaal.
Tot zijn beroemdste albums
van de Stones behoren Beg-
gar's Banquet en Sticky Fin-
gers.

Baskenland
De gematigde nationalistische
PNV blijft de grootste partij in
Spaans Baskenland. De PNV
vergaarde in de regionale ver-
kiezingen van zondag 29,8 pro-
cent van de stemmen en be-
houdt daarmee haar 22 zetels in
het 75 zetels tellende regionale
parlement. Grote winnaar is de
conservatieve Volkspartij (PP^,
die haar aanhang bijna verdub-
beld ziet en van zes naar elf ze-
tels groeit. Fors verlies is er
voor de socialistenvan premier
Felipe Gonzalez, die in Basken-
land vier zetels moeten prijsge-
ven. De verkiezingen verliepen
in alle rust.

Coalitie
De Duitse christen-democraten
(CDU/CSU) en liberalen (FDP)
zijn in Bonn onderhandelingen
begonnen over voortzetting
van hun coalitie. Het worden
moeilijke onderhandelingen.
CDU/CSU wil slechts globale
afspraken in een regeerak-
koord. Maar de FDP wil zich
juist meer profileren met dui-
delijke en gedetailleerd vastge-
legde programmapunten.
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Medewerkers zijn net kleine ondernemers bij AT&T

Autoritaire baas
is verleden tijd

DOOR IR. PAJ. LIEFKENS

HILVERSUM - Het gaat
weer wat beter met de Ne-
derlandse economie. Ko-
mend jaar zal de economie
naar verwachting met drie
procent groeien. Heeft dit
invloed op AT&T in Neder-
land? Niet zoveel. Wij ver-
kopen telecommunicatie-
netwerken. In Nederland en
West-Europa zijn telecom-
bedrijven onze klanten. We
zijn maar beperkt afhanke-
lijk van conjunctuurschom-
melingen.

Ons succes wordt meer bepaald
door lange termijn-ontwikkelin-
gen. Zoals de digitalisering van
de netwerken in West-Europa en
de opbouw van telecommunica-
tie-infrastructuren in landen als
China en Indonesië, en dichter-
bij in Midden- en Oost-Europa.

In een bedrijf als AT&T worden
beslissingen genomen op basis
van interne concurrentie. Pro-
duktie en ontwikkeling van tele-
communicatiesystemen kunnen
overal plaatsvinden. AT&T heeft
immers fabrieken en ontwikkei-
centra in twintig landen buiten
deVerenigde Staten. Wij moeten
ervoor zorgen dat de opdrachten
die AT&T wereldwijd binnen-
haalt, ook bij onze fabriek en bij
onze ontwikkelaars in Huizen en
Hilversum terechtkomen.

Financiering vanuit Nederland
speelt een rol, maar daarnaast is
de vraag van belang hoe efficiënt
wij hier in Nederland werken.
Gelukkig gaat het niet alléén om
de loonkosten. Andere factoren
zijn flexibiliteit, produktkwali-
teit, de technologische know-
how, en de leverbetrouwbaar-
heid. Succes op deze gebieden
bereiken we onder andere door
aanpassing van de organisatie-
structuur en de managements-
tijl.

Kennis
Om onze onderneming ook op
langere termijn winstgevend te
doen zijn en onze klanten tevre-
den te houden, zullen wij de
manier waarop wij binnen de on-
derneming met elkaar samen-
werken, wezenlijk moeten veran-

deren. Er is nu veel kennis in de
onderneming aanwezig waar we
nog te weinig gebruik van ma-
ken. Het gaat erom die kennis te
ontdekken, te stimuleren en el-
kaar veel meer bij de besluitvor-
ming te gebruiken. Om dat te
bereiken, nemen we afscheid
van de hiërarchische organisatie-
structuren waarin alles van bo-
venaf wordt beslist en waaraan
mensen snel valse zekerheden
ontlenen.

In de praktijk houdt dat in, dat
onze medewerkers kleine onder-
nemers worden met een grote
zelfstandigheid om informatie te
vergaren en initiatieven te ne-
men. Deze vitale transformatie
sluit aan op demaatschappelijke
ontwikkeling van toenemende
mondigheid en individualise-
ring. Volwassenheid betekent
ook het nemen van verantwoor-
delijkheden, het zelfstandig op-
bouwen van nieuwe autonome
netwerken en deelnemen in
teams met een grote mate van
zelfwerkzaamheid.

De overgang impliceert ook dat
we minder managers nodig heb-
ben en dat onze organisatie plat-
ter wordt. Eilandjes en konink-
rijken zullen verdwijnen. De
managers moeten veel meer de-
legeren. In deze visie zijn ma-
nagers geen ouderwetse functio-
narissen meer die weten wat
goed is voor hun medewerkers,
maar moderne leiders die inspi-
reren en kennis delen in plaats
van monopoliseren: van hen zal
steeds meer worden verwacht
dat zij hun medewerkers coa-
chen en van strategische infor-
matie voorzien.

Eerlijk
Gemakkelijk zal het niet zijn,
omdat deze ontwikkeling begint
met een open en eerlijke zelfana-
lyse, met onzekerheid en kwets-
baarheid. Maar willen we ook op

langere termijn succesvol zijn,
dan zullen zowel het bedrijf als
de individuele medewerkers
zichzelf voortdurend moeten
blijven ontwikkelen.

Die voortdurende ontwikkeling
van onderneming en medewer-
kers is nodig, omdat ook de tele-
communicatiewereld snel veran-
dert. De belangrijkste verander-
ingen zijn de liberalisering van
de telecommunicatiemarkt, de
verzelfstandiging van de PTT's,
de globalisering van de toeleve-
ringsbedrijven. Voor de leveran-
ciers van netwerksystemen zoals
AT&T, betekent dit niet alleen
dat de concurrentie aanzienlijk
sterker is geworden, maar ook
dat de prijzen scherp dalen.

AT&T bevindt zich niettemin in
een gunstige uitgangspositie,
omdat het beschikt over een we-
reldwijde infrastructuur, op alle
deelterreinen van de telecommu-

nicatie actief is, en omdat het
een goedereputatie heeft als sys-
tem integrator, zeg maar hoofd-
aannemer. Dat geeft AT&T be-
langrijke voordelen, zoals recent
gebleken is met grote opdrach-
ten uit Rusland, China, Indone-
sië en Saoedi-Arabië. Maar het is
de menselijke factor, de samen-
werking binnen de onderne-
ming, die uiteindelijk het ver-
schil betekent tussen succes en
mislukking.

Pieter Liefkens is algemeen di-
recteur van AT&T Network Sys-
tems Nederland. Daarnaast is
hij vice-president van AT&T NSI
en voorzitter van de manage-
ment board van joint-venturesin
Praag en Sint Petersburg. Ver-
der is hij voorzitter van Netel-
com, de vereniging van leveran-
ciers van professionele telecom-
municatie-apparatuur in Neder-
land, en commissaris bij PTS
Software.

opinie

Justitieel apparaat kan forse kleerscheuren oplopen

Parlementaire enquête
over misdaad is riskant

DOOR HARM HARKEMA

DEN HAAG - De onthul-
lingen over de moeizame
strijd van Justitie en politie
tegen de georganiseerde
misdaad, stapelden zich al
enkele jaren op. Infiltratie
van politie in misdaadorga-
nisaties was al langer een
bekend fenomeen. Maar het
viel wèl op dat advocaten
bij rechtszaken steeds va-
ker melding maakten van
onrechtmatig verkregen be-
wijs. De aandacht werd zo
gevestigd op 'inkijkopera-
ties', dat wil zeggen: recher-
cheurs die stiekem inbre-
ken om informatie te verza-
melen of afluisterappara-
tuur aan te brengen.

Termen als 'pro-actieve fase',
'telefoontaps', 'pseudo-koop'
en het 'runnen' van informan-
ten werden gemeengoed. Klap
op de vuurpijl was de affaire
rond de opheffing van het In-
terregionale Rechercheteam
Noord-Holland/Utrecht (IRT).
Daarbij kwam aan het licht dat
met medeweten van Justitieen
politie maar liefst veertigdui-
zend kilo hasj op de markt was
gebracht, voordat de betreffen-
de bende werd opgerold. Een
ongeoorloofde opsporingsme-
thode? Ook al vond de onder-
zoekscommissie-Wierenga van
niet, in Justitie- en politiekring
zijn de meningen nog altijd
verdeeld.

Feit is dat de Tweede Kamer
het onderhand zat was: hier
werd door de rechtsstaat oor-
log tegen de misdaad gevoerd
met middelen die wellicht de
rechtsstaat zelf in gevaar bren-
gen. Want wat blijft er over van
de rechten van burgers als de
politie schijnbaar lukraak kan
inbreken, afluisteren en deal-
tjes met criminelen kan slui-
ten, zonder dat er sprake is van
fatsoenlijke controle?
Het stak de Kamer bij de be-
handeling van de IRT-affaire
erg dat de afspraken over bij-
zondere opsporingsmethoden
een kwestie bleken te zijn van
handjeklap tussen politie en
officieren van Justitie. Richtlij-
nen bleken vaag, controle was
er niet. Het werd ook pijnlijk
duidelijk dat Kamer en rege-
ring nauwelijks grip en zicht
hadden op de methoden die
Justitie en politie in de dage-
lijkse praktijk toepassen. En

dat terwijl het over een onder-
werp gaat dat de kern van de
rechtsstaat raakt.

Maarten Van Traa, voorzitter
van de werkgroep die voorstelt
een parlementaire enquête te
houden naar de opsporingsme-
thoden, zegt het zo: „Politie en
Justitie zijn gebonden aan de
regels van rechtsstaat. Zonder
die regels leven wij in een
politiestaat. Maar dan moeten
wetgever en bevoegd gezag
ook de verantwoordelijkheid
voor die regels op zich willen
nemen." En Kamervoorzitter
Deetman beaamt: „De be-
scherming van de rechtsstaat
is in het geding waarbij een vo-
gelvrije situatie dreigt als er
geen sprake is van parlemen-
taire controle."

Parlementaire controle, daar
gaat het om. Tevens moet orde
worden geschapen in de wild-
groei waarvan nu sprake is.
Maar daarvoor moet eerst in-
zicht in de uiterst geheimzinni-
ge en gevoelige wereld van de
misdaadbestrijding worden

verkregen. Een parlementair
onderzoek is dus onontbeer-
lijk, vindt op voorhand de ge-
hele Tweede Kamer.

Blijft dc vraag of een parle-
mentaire enquête nodig is, of
dat met een minder zwaar par-
lementair onderzoek kan wor-
den"volstaan. Voordeel van een
niet al te zwaar parlementair
onderzoek zou zijn dat het in
anonimiteit kan worden afge-
handeld, en snel kan worden
uitgevoerd. Dc werkgroep-Van
Traa heeft gekozen voor dc
parlementaire enquête, omdat
ondervraagden onder ede
staan en verplicht zijn te ver-
schijnen. Ook heeft een enquê-
tecommissie, in tegenstelling

achtergrond
tot een gewoneKamercommis-
sie, inzage in alle stukken die
zij van belang acht. Hetgeen
geen overbodige luxe is bij dit
mistige onderwerp.
Maar een parlementaire enquê-
te kan ook grote nadelen heb-
ben. In het verleden is geble-
ken dat het reinigend vermo-
gen van enquêtes zó groot was,
dat betrokken sectoren room-
ser werden dan de paus. Na de
enquête over de bouwsubsi-
dies in de jaren tachtig, is de
woningbouw jaren gestag-
neerd. Flexibel handelen was
er niet meer bij: doodsbe-
nauwd voor uitglijders werk-
ten beleidsuitvoerders exact
volgens de letter van de wet.
Het bleek de dood in de pot en

lange tijd bloeide alleen de bu-
reaucratie.
Het is niet uitgesloten dat de
spotlights van een enquête
over opsporingsmethoden
straks hetzelfde verkrampende
effect heeft. Ook is het moge-
lijk dat de commissie het dek-
sel van een beerput trekt, die
nog meer stinkt dan de IRT-
affaire al deed. Zulks zou het
vertrouwen van de maatschap-
pij in de misdaadbestrijding
nog veel verder uithollen. Bo-
vendien kan het berechten van
verdachten worden bemoei-
lijkt. Het gevaar bestaat im-
mers dat advocaten opspo-
ringsmethoden voor derechter
zullen betwisten, onder het
motto dat het parlement nog
niet heeft vastgesteld of ze ook
legaal zijn.

De opgave voor de TweedeKa-
mer is dekomende weken dan
ook een vorm voor een parle-
mentair onderzoek te vinden,
die het justitiële apparaat zo
weinig mogelijk schade berok-
kent.

" Het zestien delen tellende eindrapport van deRSV-
enquête, die live op de televisie was te volgen. Ver-
wacht wordt dat een parlementaire enquête over de
opsporingsmethoden van politie en justitie minder
spannend zal zijn, omdat veel verhoren achter geslo-
ten deuren zullen plaatsvinden. Archieffoto: LD

De Nederlandse
economie trekt weer
aan. De donkere
wolken boven ons
hoofd maken plaats
voor een lekker
zonnetje. Is het
hogedrukgebiedvan
blijvende aard of is er
toch 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 ze denken
over de economische ontwikkelingen.
Vandaag is het de beurt aan P. Liefkens, topman
bij AT&T.

" P. Liefkens

Jeugd/misdaad
Ook in Nederland komt de jeugd
met wapens naar school. In En-
geland zijn twee elfjarige jon-
gens veroordeeld tot gevangenis-
straf voor onbepaalde tijd omdat
ze een peuter nebben vermoord
(Limburgs Dagblad november
'93). Hoe heeft zoiets gruwelijks
kunnen gebeuren? Wat verwacht
men eigenlijk van een jeugd die
dagelijks een cursus misdaad,
moord en doodslag op de tv
voorgeschoteld krijgt; de ene se-
rie nog gewelddadiger en bloedi-
ger dan de ander? Daarbij ko-
men nog deze verrotte, onver-
draagzame samenleving en de
onzekere toekomst. In 1928, ik
was toen dertien, had ik een
alarmpistool. Op de ambacht-
school doorboorde ik de loop.
Een handjevol patronen, die
kostten 50 cent naar ik meen, en
het ding schoot door een plank.
Ik was als gehypnotiseerd door
Amerikaanse misdaadfilms, Al
Capone was een held voor mij.
Twee keer per week ging ik naar
de bioscoop. Ik bekeek de films
met het pistool in mijn broekzak,
mijn vinger aan de trekker. Ik
leefde zo mee dat ik het gevoel
had in de film te figureren. Dat
ging zo door tot ik ongeveer 22
was. Ik begrijp nog niet dat het
met mij goed is afgelopen en dat
ik in de 'muziek' terecht kwam
en niet in de misdaad. De om-
standigheden in mijn jeugd lij-
ken op die van nu: werkloos-
heid, armoede, weinig toekomst-
perspectief. Dat ik dit niet kon
accepteren heeft mij bijna de
nek gekost. De twee Britse jon-
gens hebben mijn geluk niet
gehad. Wie zijn hier de werkelij-
ke schuldigen? Misdaadseries
zijn funest voor de jeugd.
BRUNSSUM W. de Boer

Melkkoe
Worden ouderen de nieuwe
melkkoe? Weer een aanslag op
het levenspeil van de oudere: de
toekomstige 65-jarige met een
partner onder de 65 jaar en een
aanvullend pensioen, verliest ge-
heel of gedeeltelijk zijn aow-toe-
slag door de plannen van het
kabinet.
Het is toch van de gekke: op aan-
dringen van de regering én de
sociale partners (bonden werk-
nemers/werkgevers) hebben vrij-
wel alle bedrijven in Nederland
een pensioenfonds, eindelijk!
Dit was en is nodig omdat de
aow alléén onvoldoende is om
een menswaardig bestaan te
kunnen voeren.
De spaarzin van de Nederlander
via het pensioenfonds, het be-
kende appeltje voor de dorst,
lees voor de oude dag, wordt
door de ongebreidelde bezuini-
gingsdrift van de regering we-
derom afgestraft. Dit is toch een
vorm van diefstal die zijn weerga
niet kent!
Daarbij komt ook nog dat de be-
trokken aow'ers niet de gelegen-
heid hebben gehad zich particu-
lier te verzekeren tegen dergelij-
ke vormen van onbehoorlijk
bestuur door de regering! Trou-
wens, wat is dan de zin van deel-
name aan een pensioenfonds?
Hebben de politieke partijen het
nu nog niet geleerd na de oproer
over de wao-maatregelen en de
aangezegde bevriezing van de
aow? Wat zijn de seniorenpar-
tijen, de ouderenbonden, FNV
en CNV van plan te doen tegen
deze aangekondigde regerings-
plannen?
Ouderen en toekomstige oude-

ren: verbreek uw ongezond^
zwijgen, word wakker vóór het
wederom te laat is!
GELEEN L. Muerrnan*

postbus :sioo

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

Bont
Op maandag 10 oktober Jl,
schreef uw krant over bont. "
ins- en outs van de bontontman'
teling, zo kraaide de schrijfste'
victorie. De uitspraken van een
actiegroep werden weer een=
klakkeloos overgenomen. "e

bontbranche wordt echter ze£den iets gevraagd. Tot nu W*
heeft geen enkele journalistmü'j
zaak bezocht. De bontdraagste'
zelf is al helemaal een vergeten
groep. Onze mening klink
slechts door binnen de vier mv'
ren van mijn winkel. Echter, he
beeld van bont wordt bepaal"
door het heilige geloof van een
actiegroep en hun journalistiek
apostelen! De praktijk van van_
daag is verdrongen door d
wildste fanatasiën. Toch zijn ë6"
lukkig al heel wat meer consu-
menten in staat om zich */*
goed te informeren. Zij komen
tot de conclusie dat er veel bont'
soorten bestaan die de toets de
ethiek glansrijk kunnen d°°Z
staan. In mijn zaak constateer "[
de laatste jarendan ook weer een
toenemende belangstelling v°°
bont. Consumenten kiezen zee
bewust voor dit natuurlijke m 3/
teriaal met niet te imiteren el'
genschappen. Bont heeft ster"
modieuze impulsen gekregen-
Van de 22 Parijse couture-huize"
werken er 18 met bont waaron'
der Karl Lagerfeld, Gianfranco
Ferre en Christian Lacroix. Bon
en mode gaan anno 1994 wel de-
gelijk hand in hand.
SITTARD HuubRademakers,

bontwerker-

D66
Het enthousiasme van Lauren
Schellen, toen hij ontdekte d»
de najaarsvergadering van £)~

in Roermond druk werd "zocht, kan ik begrijpen. De 9°~a
tiek is kleurloos en vergt vee
van de journalisten die de leze,,
een boeiend verhaal moete
brengen. Toch plaats ik en!fej,
kanttekeningen bij het artilcttleder nieuw verschijnsel r^ oeen schare belangstellenden- *
ook de najaarsvergadering vj^j
D66 in Roermond, waar ve^niet-leden - de vergaderinge
zijn openbaar - aanwezig wave

(\.Het was een echte Poolse lan
dag, waar ook verontruste ée}^c£
den over de democratie van "
werden gehoord. De vice-vo°
zitter in de Provinciale State
voor D66 maakte zich ongerjj*
over het geringe aantal kandia
ten voor de Provinciale State
lijst. Er moeten meerkandidate^komen, die echter moesten ve
klaren geen zetel in het Pa v.
ment te accepteren. Volksverla *
kerij? Voor de heerKeulen nif'
want die diendeeen motie in " j

met algemene stemmen we
flaangenomen. Er was zelfs ge

controle naar het lidmaatschap
van D66!
MELICK Frans Bonge**
(Door redactie ingekort)

lezers schrijven
IJshockey

Waarom schrijven de kranten
hoofdzakelijk alleen maar over
het Geleense ijshockey wanneer
er iets negatiefs te melden valt?
Waarom wordt de subsidie van
fl 95.000,- die de gemeente min
of meer ook voor dit jaar heeft
toegezegd, gekort? Waarom blijft
de publieke belangstelling ach-
terwege? Over al deze vragen zal
het bestuur van de Eaters tijdens
de bestuursvergaderingen zijn
hoofd breken.
De gemeentekort op de subsidie
omdat volgens de gemeente de
toeschouwers wegblijven en
daardoor de promotionele waar-
de afneemt.
De toeschouwers blijven weg
omdat mijns inziens onze pers
nauwelijks of geen positieve aan-
dacht geeft aan de snelste en
mooiste sport ter wereld.
Waarom gaat het in Tilburg wel
goed met het ijshockey, waarom
komen er in Tilburg wel vol-
doende toeschouwers? Niet
omdat er beter wordt gespeeld.
De pers besteedt daar veel meer
aandacht aan deze sport. De te-
neur in deze artikelen is veel
positiever. De aandacht, die het
Tilburgse ijshockey krijgt is vele
malen groter dan de aandacht
die door de Geleense pers aan de
Eaters wordt gegeven. Bijna we-
kelijks wordt in Tilburg op pa-
gina-breedte aandacht gegeven
aan deTrappers. De krant nodigt
je als het ware uit om naar de
wedstrijden te komen kijken.
Ik heb de indruk dat ook dit jaar
het bestuur er voor gezorgd
heeft een goed team op het ijs te
zetten. De continuïteit van het
ijshockey in Geleen komt echter
in gevaar indien er niet een posi-
tievere verslaggeving komt, zo-
dat meer toeschouwers de wed-
strijden bezoeken. Supporters
zijn immers de belangrijkste
sponsors. Zonder hen is het afge-
lopen.
GELEEN G. van der Vaart
(Door redactie ingekort)

Oorlogskrant
Op 22 september 1944 schreef&
toenmalige hoofdredacteur van
het Limburgsch Dagblad 'en d
boden loopen weer rond al
voorheen met den titel van he
verraders-blad op hun tasschen
en bezorgen het blad bij aIJ
abonné's!'
Het betreft hier het niet mee>
verschijnen van de Limburge
Koerier. Dit is toch iets ander
dan u in de Krant van Limbunj
'Toen' schrijft. De strekking £wel dezelfde maar een juist <jjj
taat had de gevoelens van d'
tijd beter overgebracht. u
abonnements-prijs was toer

’ 2,78 per kwartaal, ’ 0,94 P 0maand én ’ 0,21 per week. Te
herinnering aan die" tijden va
gebrek aan letterlijk alles een a°'
vertentie uit het Limburgs*;
Dagblad van 8 mei 1945. Hiel"1,
biedt een zekere Heiligers, Vaes
rade 18, Nuth een z.g.a.n. boyen-
en onderkunstgebit te koop aa{^
Kan iemand zich dat vandaagö
dag nog voorstellen?
GELEEN J. Sipso9'
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Kwakkelen
VERDAM - Op een uitgestor-
viel Amsterdamse effectenbeurs
öei.jj^stèren niet veel te beleven,
rrij^ , ten over de infiltratie van cri-
de0 V^n m het effectenwezen vorm-va» rf l gespreksonderwerp van de
rnirjrï gingen ge-
dar,. l ld iets omhoog. De Amster-
°b 4r.r?E"index klom 1,48 punten

"■kwa^, ren spraken van een
van h kelbeursje". Een licht herstel
SUs f* dollarkoers - f 1,6805 ver-
°°r2a k.'6^ s °P vrijdag - was de
k'neeH Van e koerswinst, gecom-
v*fi W imet een optimistische start

Street, waar de Dow Jo-
deler/ ,x gisteren na een uur han-
dig f.5 Punter» aandikte. Op de
Varid rkt gingen de koersen

at meestrecente staatsleningen
Het r. Wee stuivers onderuit.
der Jpmrak moest het stellen zon-
t)a^ri iTSDepalend bedrijfsnieuws.
VoiK n komt naar verwachting pas

e week verandering. Dins-
for lrj„n woensdag bijten de chemie-
sWts f DSM en Akzo Nobel het
tê p)|^ Vooruitlopend daarop dik-
flU ♦ maandag f 2,20 aan op
Verk ' terwijl Akzo slechts tien centelerde op f 202,70.

}^Uit Sdag 2 november is het de
Lel aan Philips en KLM. Zij ma-

die datum respectievelijk
l eidp f

en hallJaarcijfers bekend.
ndsen Plakten enkele dub-

°« v V5St aan het slotvan vrÜdag-
e^er bleven de mutaties be-

-Be2ien i^cdll°yd was procentueel
ftOrtfQ_^e grootste daler. Het trans-op f 4

n<*s leverde vier dubbeltjes in
Vol °-50, een verlies van nog geen

edÜQv°HCentpunt- De koers van
°nder d staat al een paar dagen
f^ktPK Uk- Donderdag en vrijdag
Üte stii„ et fonds al f 6 kwyt- Groot-

Pcg*er was Fokker, die vier dub-°°k dl oegde OD f 15-70-
-°*»i2et °Ptiebeurs deed het met een
**n. Van 35-700 contracten rustig

Hoofdfondsen v.k. sk
ABNAmroHold. 57,20 57,40
Aegon 103,70 104,40
Ahold 47,80 48,10
Akzo Nobel 202,60 202,70
BolsWes.c. 33,10 33,40
CSM eert. 67,80 68,20
DordtschePetr. 194,00 194,20
DSM 141,80 144,00
Elsevier 16,70 16,80
Fokker eert. 15,30 15,70
FortisAmevcert. 69,30 69,40
Gist-Broc. eert. 44,40 44,90
Heineken 238,60 240,10
Hoogovens nrc 75,20 76,00
HunterDouglas 73,50 74,00
INGc. 77,20 77,20
KLM 46,00 46,30
Kon. KNP BT 48,60 48,80
Kon.Oüe . 187,60 187,60
KPN 52,60 52,40
Nedlloyd 48,90 48,50
Océ-v.d.Gr. 73,00 72,60
Pakhoed eert. 46,00 45,80
Philips 52,60 52,80
Polygram 71,70 71,60
Stork 44,20 44,10
Unilevercert. 198,00 199,10
Van Ommeren nrc 45,30 46,00
Ver.BezitVNU 176,40 177,00
Wolters-Kluwer 121,30 121,20

Avondkoersen Amsterdam
DSM 144,00(144,00)
Kon. Olie 186,00-187,60(187,60)
Wolters Kluw. 121,20(121,20).

Binnenl. aandelen
Aalberts Ind 79,00 79,20
ABN Amropref. 55,70 56J0
ABN AmroHld.prf.c. 6,22f 6,21
ACF-Holding 36,00 35,90
Ahrend Groepc. 161,00 160,40
Alanheri 37,30 3730
Ant. Verff. 415,00 415,00
ARTU Biologicals 3,90 3,80
AsdOptionsTr. 21,50 21,50
Asd.Rubber 2,65 2,60
AtagHold.cert. 114,50 114,20
AthlonGroep 69,70 69,70
Athlon Groepnrc 67,30 67,30
Aut.lnd.R'dam 122,00 122,00
Ballast Nedam c. 75,00 7530
BAM Groep 101,70 100,90
Batenburg 145,00 145,00
Beers 190,50 189,50
Begemann Groep 34,70 35,40
Belindo 279,00 e 280.00
BesouwHold. 32,60 32,60
Blydenst-Wilt 26,60 26,60
BoerDeWinkelb. 68,50 e 69,00
BorsumyWehry 27,50 2830
Boskaliseert. 36,80 37,70
BraatBeheer 25,00 25.0C

Breevast 9.20 9,40
Burgman-Heybroek 1480,00 1480,00
Calvé-Delftcert. 1405,00 137..00
Calvé-Delflpref 880,00 880,00
CapVolmac 23,50 23,50
CetecoHold. 45,00 44,10
Cindu Intern. 103,00 102,50
Claimindo 279,00 f 278,00
ContentBeheer 28,50 28,30
CreditLBN 38,50 38,50
Crownv.G.cert. 135,00 135,00
CSM 67.80 68,20
DeDneElectr. 15,70 15,70
Delft Instrum. 23,50 23,20
DICO Intern. 69,40 69,40
Dorp£roep 33,00 33,10
Draka Holding 39,50 39,50
Econosto 21,70 22,00
EHCO KLM Kleding 35,50 35,50
EMBA 180.00 185,00
Enks Holding 115,80 115,10
Flexovitlnt. 83,70 83,60
FransMaas eert. 55,70 5430
FreeRecord Shop 28,50 28,20
Fugrocert. 33,80 34,80
Gamma Holding 93,20 93,70
Gammapref. 5,70 5,70
GarzareUiJ 10.00
GeldersePap. 86,40 86,00
Getronics 50,90 51,40
Geveke 32,00 33,00
Giessen-deN. 59,40 59,30
Gouda Vuurvast 70,00 70,00
Goudsmit 30,00 30,00e
Groenendijk 29,50 29,70
Grolschcert. 53,40 e 53,50
Grontmjj 63,20 63,00
GTI-Holding 157,00 157,00
Hagemeyer 131.00 130,50
HALTrustB '6.70 16,50
HALTrust Unit 16,50 16,50
HBG 284,00 f 280,00
Heijmans 58,30 58,50
HeinekenHold.A 213,90 e 216,50
Heivoet Holding 28,00 28,00
HesBeheerc. 18.80 20,00
Hoek'sMach. 79,00 78,20
Holl.Colours 84.50 85,00
HoD.lnd.Mo &Bso 68,50
HoU.SeaS. 0,41 0,40e
HoopEff.bank 7,70 7,70
HunterD.pref. 1,90 1,90
IHCCaland 43,10 43,10
ING 7,16 7,15
Inter/VïewEur. 6,50 6,50
InternatMuell. 94,00 92,50
Kühne+Heitz 36,50 36,50
Kas-Assoeiaüe 63,80 63,80
KBB 105,70 106,10
Kempen 4Co 14,40 14,30
Kiene Holding 135,80 135,80
Kon. Sphinx 54,50 54,00
Kon.KNPßTc.pref. 7,58 e 7,58e
Kondor Wessels 44,80 45,00
Koppelpoort 416,00 416,00
Krasnapolsky 147,00 147,00
Landré&Gl. 48,20 48,20
LClComput.Gr. 3,65 3,70
M.EnimOß<ert. 86,00 84,00

Macintosh 44.00 44,30
ManagementShare 130 1,45e
MaxwellPetr. 198,00 198,00
Moeara Enim 1620,00 1620,00
MoolenHolding 44,40 44,30
MulderBoskoop 35,00a 35,00
Multihouse 2.30f 2,30 f
Naeff 475,00 480,00
NAGRON 89,10 89,10
Nat. Inv.Bank 126,00 126,70
NBM-Amstelland 18,00 18,00
Ned.Part.Mij 51,10 51,10
Ned.Springst. 6550,00 6550,00
NEDAP 58,70 58,70
Nedcon Groep 35,00 e 35,10
NedschroefHold. 73,80 73,80
NewaysElectr. 11.20 11,30 f
Nijv.-TenCate 83,60 83,50
NKFHolding 219,00 219,00
Nont 19,20f 1930
NutriciaVßcert 85,30 86,50
OPG eert. 42,60 e 42,70
OrcoBank eert. 61,80 62,40
Ordina Beheer 20,60 20,50
OTRA 283,00 281,50
P&CGroep 92,00 a 91,00
Philips Electr.d'9s 0,10
PieMedical 8,70 8,70
PirelliTyre 11,70' 11,90
Polynorm 183,00 183,50 f
Porc. Fles 23,10 23,50
Randstad 86,50 85,50
Reesink 119,00 119,00
RoodTesthouse 3,30 3,30
Rothmans Int. 4,11 4,09
Roto SmeetsBoer 40,80 41,10
Samas Groep 56,10 56,80
Sarakreek 4,70 4,70
Schuitema 1875,00 1875,00
Schuttersveld 42,50 42,00
Simac Techniek 18,70 18,50
ShgroBeheer 87,90 87,90
Smit Intern. 40,80 41,00
SmitTrafoc. 45,80 45,60
Stßankiersc. 17,80 17.80
StadRotterdam c. 35,70 35,90f
TelegraafDe 190,00 188,50
Textielgr.Twente 74,00 74,00
Tulip Computers 17,00 17,00
Tw.Kabel Holding 193,00 193,00
Übbink 59,20 59,00
Uraun 26,40 26,40
VereenigdeGlas 556,00 a 556,00 a
Vilenzo 42,40 43,00
VolkerStevin 86,20 86,20
Vredestein 13,70 13,50
Wegener U7,50f 116,50
Welna 50,90 50,00 a
Westlnv.F.wb 62,50 a 62,50 a
WestlnvestF. 11,30 11,30
Weweler 32,30 32,30
Wolff.Handelmn 60,20 60,20
Wolters Kluwer 485,00 485,00
Wyers 24,90 24,90

Beleggingsinstellingen
A'damEOElnd.F. 435,00 438,00
ABF 113,00 113,00
ABNAmroA.inF 82.80 83.00

ABN Amro Aand.F. 95,30 95,10
ABN Amro AmerF. 70,20 70,30
ABN Amro Eur. F. 83,30 83,90
ABN Amro Far E.F. 75,40 76,00
ABN AmroL.Gr.F. 182,60 182,60
ABN AmroNethF. 113,90 115,00
ABN AmroObl.Grf. 199,90 199,90
ABN Amro rentdiv 155,20 d 15530
Aegon Aandelenf. 45,50 45,40
Aegon Spaarplus 5,20 530
AldollarßFJ 30,80 30,70
Alg.Fondsenbez. 246,00 245,10
Alliance Fund 9,70
Alrenta 230,00 229,40
Amvabel 88,80 88,50
AsianCap.F.s 62,20 62,20
AsianSelect.F. 103,00 103,00
AsianTigersF 109,00 110,50
ASN Aandelenf. 51,90 51,70
AustriaGlobal 1220.00 1220,00
AustroHung.F 7,00 7,10
AXAAand.lnt 76,50 76,30
AXAE&LBelegg.l 92,50 91,60
AXAE&LBelegg.2 93,10 92,70
AXAE&LBelegg.3 117,60 117,60
AXAE&LBelegg.4 86,80 86,30
AXA E&LKap.Rente 118,80 118,60
AXAObLNed. 76,40 76,30
Bemco RentSel. 62.80 62,70
Bever Holding 4,60 4,60
Biogrond Belegg. 10,70 10,70
CL Aandelenfonds 95,40 94,50
CLLiq.Groeifonds 102,30 102,30
CLOblDividendf. 104,00 103,90
CLObl.Waardef 12230 122,30
Comm.Argeus F. 86,80 87,10
Comm.Benacus F. 89,40 89,60
Comm.CeaF 91,20 91,60
CuMPreferentF. 106,30 106,10
Delta UDollarf. 51,00 51,50
Delta UoydECU 54,00 53,40
Delta Uoyd Inv. 38,00 38,10
Delta Ltoyd Mix 72,30 71,40
Delta UoydRent 60,80 60,60
Donau Fonds 30,20 30,10
DP America Gr.F. 36,00 35,80
EGFlnvestm. 158,00 158,00
EMFRentefonds 83,00 8230
EMS Growth Fund 103,30 103,40
EMS IncomeFund 91,80 92,00
EMS Offsh.Fund 101,10 101,30
Eng-Holl.Bel.Tl 10,60
Eng-Holl.Bel.Tr. 20,00
Envir.GrowthF 39,80 39,00
Esmeralda part. 37,00 36,90
Eur.Ass. Trust 8,30 830
Euro Growth Fund 60,10 60,80
Euro Spain Fund 8,40 8,40
FarEastSel.F. 81,50 8030GAFAm.Uq.F.ecu 1,49 1,49
GAFAm.Obl.F.ecu 1,75 1,75
GAFBfr.Uq.F.bfr 1053,00 1053,00
GAFDMUq.F.ecu 1,60 1,60
GAFDMObI.F.ecu 1,58 1,58
GAFEng.Aandfecu 2,07 2,07
GAFEng.Liqf.ecu 1,24 1,24
GAFEng.Oblf.ecu 1,31 1,31
GAFEur.Aandf.ecu 2,23 2,23
GAFEur.Oblf.ecu 2.20 230

GAFGl.Managf.ecu 2,48 2,48
GAFJap.Aandf.ecu 1,16 1,16
GAFJap.Liqf.eeu 1,61 1,61
GAFJap.Oblf.ecu 1,72 1,72
GAFN-Am.Aandf.ecu 2,21 2,21
GAF 3,19 3,19
V.Oost.Aandf.ecu
German CityEst' 33,20 33,10
Gim Global 55,70 55.60
Groeigarant 1,35 1,35
Holl.Eur. Fund 58,80 58,80
Holl.Obl.Fonds 131,50 131,00
Holl. Pac. Fund 137,20 138,20
Holl. Sel.Fonds 97,60 96,60
Holland Fund 89,00 88,90
HoogeHuysHypf. 127,00 126,50
INBBnk Verre Oost. 46,30 46,40
INGBnkDutchF 60,50 60,40
INGBnkGeldm.F 61,07 61,08
INGBnkGIobF. 53.00 52,50
INGBnkObhg.F. 32,70 32,80
INGBnkßentegr.F 128,60 128,40
ING Bnk Spaardi'. 103,65 103,69
Inlerbonds 488.00 488,00
Intereffekt 500 28,00 27,80
Intereffektwt 31,40 30,50 e
Intereffekt'Yen Value 8030 80,30
Investa part. 83,00 80,50
ISHimal.FundJ 17,10 17,50 f
JadeFonds 214,00 214,00
Jap.lndAlphaF. 7550,00
Jap.Sect.Rat.Yen 5420,00
JapanFund 18,70 19,00
Korea Pac.Tr.s 13,70 b
LaünAm.EqeF. 101,50 101,50
Leveraged Cap 59,50 59,50
Liquirent 54,55 54,55
Mal.Capital F.s 16,00 16.00
MeesObl.Div.F. 115,20 115,00
Mexico Income F. 19,50 19,50
Mondibel 76,30 76,40
Nat.Res.Fund 77,80 78,10
New AsiaFund 10,30 9,80
NomuraWarr. F. 0,18 0,20
OAMFRentefonds 11,50 11*50
Obam, Belegg. 313,50 312,50
OhraAand.F. 63,30 63,10
Ohra Liq.Grf. 54,10 54,10
OhraObl.Df 55,00 54 90
OhraObl.Grf 55,40 55,30
OhraOnr.G.F 5930 59J 0
OhraTotaalF. 58,00 57,90
OrangeFund 27,50 27,60
Pac.Dimensions 31,00 31,00
Pac.Prop.Sec.F. 44,50 e 44,50
Pierson Rente 128,90 129,00
Pitcher 44,60 45,00
Postb.Aandelenf. 56,90 56,60
Postb.Beleggf. 57,60 57.30
PostbObl.f. 49,10 49,00
Postb.Verm.gr.f. 59,90 59.80
Rentalent Bel. 169,30 168.90
Rentotaal NV 38,50 38,50
RG Aand.Mixfund 59,80 59,70
RG America F 138,90 138,30
RGDivirentF 53,90 53,80
RGEuropeF. 125,60 124,20
RG Florente F 129,40 129,30
RG Hollands Bezit 96,80 96,40

RG NettorenteF. 105,20 105,20
RG OblMixfund 61,40 61,30 f
RGPacificF 141,50 141,60
RG Rente Mixfund 63,70 63,60
Robeco 112,40 112,30
Rodamco 53,50 52,00
Rodameo RetNed. 99,50 99,10
Rodin Prop.» 69,00
Rounco 115,30 115,00
Rohncocum.p 9130 91,40
Rorento 82,70 82,40
Schrod Int.Pr.F 29,30 2930
Sci/Techs 15,50 14,70
SuezGr.Fund 50,70 50,70
SuezLiq.Grf. 200,40 200,40
TechnologyFund 16,30 16,30
TokyoPacHold. 252,10 252,10
Tolsteeg,Beleggmij 344,00 345,00
TransEur.Fund 89,00 88,40
TranspacF. 353,00 354,00
Uni-lnvest 19,00 19,00a
Unico Inv.Fund 69,60 69,60
UnifondsDM 32,50 32,50
Vaste Waard.Ned 54,50 54,50
VastNed 103,00 103,00
VHSOnr.Mh 4,70 e 4.80
VIBNV 46,20 4630
VSBAand.F. 9830 97,90
VSB Mix Fund 60,50 61,00
VSBObl.Groeif. 108,30 10830VSBRente Fonds 100,80 100,50
WBO Intern. 69,10 68,40
WereldhaveNV 93,80 93,50f
World Prop.F. 71,00 71,00
ZOMFlondaF.s 32,80 32,80
Zonnespectrum 8,95 8,95
Parallelmarkt
IPNA3nrc 341,00 a
Melle.vannrc 108,80 108,90
Pan Pac. Winkel 3,90 b 3,90b
Wall Streef
alhedsignal 34% 34%
amer.brands 35 35
amer.tel.tel 54% 54
amoco corp 59% 60
asareoinc. 33% 32%
bethl. steel 19% 19'«
boemgco 43% 43%
can.pacific 16'/« 15%'
ehevron 43'/« 43
chiquita 13% 13%
chrysler 45% 45%
citicorp 45 Va 44%
cons.edison 24% 24%
digitequipm. 31 Va 30%
dupontnemours 59'/< 59Vb
eastmankodak 49% 47%
exxoncorp 59% 59%
ford motor 28% 28%
gen.electnc 47% 47%
gen. motors 41 Va 40%
goodyear 34% 34
hewlett-pack. 93% 93%
int. bus.mach. 74% 73
inttelM 84%
klmairlines 27% 27%
mcdonnell 124% 124%
merckco. 35% 34%

mobüoil 80% 80%
omega financ. 25% 25%
phüips 31% 31%
royaldutch 111% lU%
searsroebuck 48 V» 46%-
-sfe-south.pac. 14% 14%
texaco mc. 62% 62%
travelers 33% 32%
united techn. 62Va 61%
westinghouse 13% 14%
whitman corp 16% 16%

Advieskoersen
amerik.dollar 1,615 1,735
austr.dollar 1,17 1,29
belg.frankUOO) 5.28 5,58
canad.dollar 1.180 1,300
deense kroon(100) 27.10 29,60
duitsemark(100) 109.45 113,45
engelse pond 260 2,85
finse mark (100) 35,00 37,50
franse frank (100) 31,10 33,85
gneksedr.(lOO) 0,63 0,80
hongkongdlr.(lOO) 1830 2230
iersepond 255 2.80
ital.lire (10.000) 9,95 11.65
jap yen (10 000) 169,00 175,00
noorsekroon (100) 2430 26,70
oost.schill.ll00) 15,61 16.11
portescudoUOO) 0,98 1.16
spaanse pes.(100) 135 1,41
turkse lira(100) 0,0035 0.0062
zuid.afr.rand 0,40 0,55
zweedsekr. (100) 22,00 24,50
zwits.fr. (100) 131,75 13635
Wisselmarkt
amerik.dollar 1.67925-1.68175
anüll.gulden 0,9300-0.9600
austr.dollar 13375-1,2475
belg.frankUOO) 5,4395-5,4445
canaddollar 1,24175-1.24425
deensekroon (100) 28,665-28,715

'duitse mark(100) 112,0350-112,0850
engelse pond 2,7345-2,7395
franse frank (100) 32,675-32725
gneksedr.(lOO) 0.680M.7800
hongkdollar(lOO) 21.6750-21,9250
iersepond 26945-2,7045
ital lire (10.000) 10,93510,985
jap.yen(10.000) 172650172,750
nwzeel dollar 1,0240-1.0340
noorsekroon (100) 25.745-25.795
oostenrsch(lOO) 15,9180-15,9280
port. escudos (100) 1,07601.1160
spaanse pes.(100) 1,3400-1.3500
zweedse kr.f 100) 23,61523,665
zwits.frank(lOO) 134,435-134,485
ecu 21305-2,1355

Indexen
cbs koersindex 268,40 268,90

EOE-index 399,85 401,33

DowJones 385530 -36

Optiebeun
sene omzet vi s.k.

Abn amro c jan 5730 312 2,60 2,50
abnamrocjan 60,00 251 1,50 130
abnamro c 098 70,00 229 5,00 5,10
abnamropjan 5730 726 230 2,00,
abnamro papr 55.00 400 2,00 1,80
aegn c jan 105,00 201 430 b 4.30
ah cjan 50.00 341 1.40 130
ah pjan 4730 368 1.50 130
els Cjan 17,00 312 0.80 0.70
els c096 14.50 210 4,10 a 4.10a
coc c nov 400.00 470 7,00 7,60
coc e nov 405.00 356 4,80 4,90
coc cnov 410,00 418 230 3,10
coc c nov 415,00 365 1,70 1,80
coc cdec 400.00 526 11,00 1130
coc cjan 420,00 672 6,00 b 6,00
coc pnov 390,00 195 290 210
coc pnov 395,00 328 3,80 330
coc pnov 400,00 375 630 4,80
coc pnov 405,00 258 8,70 7,50
coc pnov 410,00 399 11,80 1030
coc pjan 400,00 654 10,00 a 9,50
fokker c apr 15,00 1006 250 a 1,90
goud c nov 410,00 620 I,ooa 0,50
goud cfeb 400,00 636 9.00 a 7,50
hoog cjan 85.00 280 2,10 200
hoog pjan 70.00 197 230 210
ing cjan 80.00 448 2,30 200
kim cnov 45,00 212 210 250
kpbt cjan 50,00 247 230 200
kpbt cjan 55.00 306 130 a 0,70
nedl cjan 50,00 287 430 4,00
ned! pjan 50,00 192 3,70 4,00b
nll cnov 102.00 200 030 030
nut c nov 95,00 836 1,20 1.30
nut pnov 80,00 270 1,00 1,00
olie cjan 200.00 198 2,60 250
olie capr 200.00 319 530 5,20
olie papr 190.00 313 7,80 7,10
prul c nov 55,00 279 0.80 0,90
phil cjan 55,00 638 200 200
phil capr 50,00 202 5,90 6,00
phil capr 55,00 658 3,40 3,40
phil c 096 35,00 1360 19.70 2030
phil c 098 35,00 1300 21,60 2130
phil pnov 5230 228 130 1.40
phil pjan 50,00 286 1.50 1,50
phil pjan 55,00 370 3,90 3.70
phil papr 55.00 251 4.60 4,50
unil capr 220,00 274 4,20 a 3,50

Goud on zilvor
Goud onbewerkt 20,800-21,400, vorige
20,770-21,370,bewerkt 23,000 laten, vorige
23370 laten
Zilver onbewerkt 245-315, vorige 255-325.
bewerkt 360 laten,vorige 370 laten

aflaten g=bie<Jen+ex.div.
b=bieden h=laten+«x.div.
c=ex-claim k=gedaan+h
d=ex-dividend bgedaarvtg
e=gedaan+bieden vk=»lotkoer» vorige dag
fegedaan+laten »k=slotkoer» gisteren

Kleine ondernemer krijgt
toch belastingvoordelen

Van onze redactie economie

DEN HAAG - De vermogensbelas-
ting voor kleine bedrijven zal wel
degelijk verdwijnen. Dat gebeurt in
etappes. In 1995 is daarvoor 90 mil-
joen gulden vrijgemaakt. Zodra er
meer geld beschikbaar is in de
schatkist, volgen verdere maatrege-
len. Staatssecretaris Vermeend (Fi-
nanciën) heeft dit gisteren laten
weten.
Hij wijst daarmee het CDA-Kamer-
lid Hillen terecht. Die bekritiseerde
vorige week het besluit van Ver-
meend om de bestaande vrijstelling

in de vermogensbelasting voor klei-
ne ondernemers te verhogen van 50
naar 68 procent. Volgens Hillen
handelde de PvdA-bewindsman
daarmee in strijd met een voor
Tweede en Eerste Kamer aangeno-
men wetsvoorstel om de vermo-
gensbelasting voor de betrokken
ondernemers helemaal af te schaf-
fen.
Volgens Vermeend bepaalde het
parlement dat de afschaffing in vier
jaar moest gebeuren. Daartoe dien-
de de bestaande vrijstelling elk jaar
met 12,5 procent omhoog te gaan.
Zijn eigen besluit betekent echter
alleen voor 1995 al een uitbreiding

van de vrijstelling met achttien pro-
cent.

Vermeend baseert zijn besluit op de
slechte financiële dekking van de
plannen van de Kamer. Juist van-
wege die gebrekkige onderbouwing
trok hij zelf begin dit jaar zijn steun
aan het voorstel in, dat oorspronke-
lijk van hem en CDA-Kamerlid
Vreugdenhil afkomstig was. Vreug-
denhil zette de zaak verder alleen
door en kreeg uiteindelijk voldoen-
de steun in Tweede en Eerste Ka-
mer.
Kleine ondernemers moeten nu
vaak vermogen uit het eigen bedrijf
halen om de vermogensbelasting te
kunnen betalen. Dat verzwakt hun
onderneming. Bovendien betekent
het een concurrentienadeel voor
ons land. Om aan die situatie een
einde te maken kwamen Vermeend
en Vreugdenhil indertijd met hun
wetsvoorstel.

economie

Randstad en rest van Nederland tamelijk eensgezind

Consument loopt niet warm
voor ruimere winkeltijden

Van onze redactie economie

pN HAAG - De winkels in ons land hoeven van een
meerderheid van de consumenten 's avonds en op

J?ndag niet open. Veel bezwaar tegen langere openings-
den hebben de klanten echter ook niet. Dat blijkt uit
?n enquête van de Geassocieerde Pers Diensten (GPD),
Vaarvan ook het Limburgs Dagblad deel uitmaakt.

v verschillen tussen de meningen
fT* mensen in de Randstad en de
s?' van Nederland zijn klein. Het
yjje dat opvalt is dat de onder-
jogden in het noorden en oosten

meerderheid tegen winkelope-
VjS op zondag zijn, terwijl de rest
C; "et land in meerderheid geen

2waar maakt.
%<\lijL a^ vraag of mensen er persoon-
*trilf oefte aan nebDen dat de
oj. els °P werkdagen 's avonds
ve n 2ijn, antwoordt 31 procent be-
ogend. 'Nee' wordt ingevuld
wr 6{* procent. Bij dezelfde vraag

zondag zeSX 24 procent 'ja',
hJJJII 75 procent geen behoefte
pto ' aan winkelopening. De steek-
je is uitgevoerd door de vak-
Vj^P sociologie van de Rijksuni-
'ssfiteit Grorungen onder ruim
ii>.u mensen van 15 jaar en ouderHet hele land.

len op zondag. Volgens de onder-
zoekers komt dat omdat daar het
aantal protestanten - die het meest
"vasthouden aan de zondagsrust -re-
latief het laagst is.

De „.
duj.v^nkelopening 's avonds ligt
Op ~Je'Ük minder gevoelig dan die

ag- Van 70 procent van de
avor!riVraagden moBen winkels 's
Te» s open, van 27 procent niet.
8t^etl open winkels op zondag be-
iiw °°k geen bezwaar, maar de

meid is hier kleiner: 54 pro-
pt vindt dat het moet kunnen, 44
bL ent niet. In Limburg en Bra-
beJ wordt het minst (38 procent)
l^*aar gemaakt tegen het winke-

Het langer openhouden van win-
kels is spontaan uitgegroeid tot een
brede maatschappelijke discussie,
sinds de nieuwe minister van Eco-
nomische Zaken (EZ), de D66'er
Wijers, heeft aangekondigd langere
winkeltijden mogelijk te willen ma-
ken. Er klonken verwijten dat het
vooral om noden van de Randstad
zou gaan, maar daar blijkt in de
GPD-enquête weinig van.
Ook al zijn de winkels op zondag
open, dan denkt 60 procent daar
geen gebruik van te gaan maken.
Bijna 40 procent wel, en dan vooral
voor het plezier, het zogenoemde
'fun-shoppen'. Van die bijna 40 pro-
cent zegt een ruime meerderheid
meer samen met vrienden, partner
of familie te gaan winkelen en soms
ook in een andere stad.

Bij het avond-winkelen spelen de
dagelijkse behoeften een duidelijk
grotererol. Van alle ondervraagden
zegt 29 procent 's avonds de 'gewo-
ne' boodschappen te gaan halen, 28
procent zou vooral voor het plezier
gaan. Ruim eenderde zou 's avonds
helemaal niet gaan. Vooral ouderen
(boven de 50 jaar) hebben weinig
behoefte aan winkelen op avonden
en zondagen. Tussen de 80 en 90
procent van de ouderen hoeft niet
zo. Een meerderheid van de oude-
ren is ook tegen het openen van
winkels op zondag.
Niet alleen jongeren, ook alleen-
staanden voelen logisch genoeg
duidelijk meer voor langere winkel-
opening, en dan vooral 's avonds.
Veertig procent van de alleenwo-
nenden heeft er behoefte aan, tegen
29 procent van de samenwonenden.
Bij mensen met een volledig betaal-
de baan en mensen die dat geluk
niet kennen, is het verschil nog gro-
ter: 44 procent van de volledig wer-
kenden wil de winkels graag 's
avonds open, tegen slechts 23 pro-
cent van de mensen zonder volledi-
ge betaalde baan. Mensen zonder
volledig betaalde baan zijn ook in
meerderheid tégen de winkelope-
ning op zondag.

Veel animo voor
ritje in Eurostar

LONDEN - De Eu-
rostar, de passagiers-
trein die door de
Kanaaltunnel rijdt,
blijkt erg in trek te
zijn in Groot-Brittan-
nië. Gisteren, de eer-
ste dag waarop er
kaartjes voor de trein
konden worden ge-
kocht, raakten de tele-
foonlijnen voor het
reserveren van de tic-
kets overbelast.
In de eerste drie uur

kwamen er 600 tele-
foontjes binnen. Veel
potentiële reizigers
kregen geen gehoor
omdat het systeem
niet op zon grote
stroom telefoontjes is

berekend.
Al met al lijkt de Eu-,
rostar grote belang-
stelling te krijgen. Dat
is goed nieuws voor
de exploitanten, die
vorige week te maken

kregen met twee mis-
lukkingen. Afgelopen
donderdag moesten
400 journalisten onge-
veer een uur wachten
omdat één van de trei-
nen defect was. De
dag daarna bleef een
Eurostar-trein met aan
boord Sir Alistair Mor-
ton, directeur van Eu-
rotunnel, en Sir Bob
Reid, directeur van de
Britse spoorwegen,
een tijdlang stilstaan.

Benzine duurder
ROTTERDAM - De verkoop-
prijzen voor benzine gaan aan-
staande woensdag 2 cent per li-
ter omhoog. Dat heeft marktlei-
der Shell Nederland gisteren
bekendgemaakt. De prijs voor
dieselolie blijft ongewijzigd.
Vorige week woensdag ging de
benzineprijs nog met één cent
omlaag. De jongste prijsverho-
ging is volgens Shell Nederland
het gevolg van de ontwikkeling
van de internationale produktno-
teringen. De prijs van een liter
Super plus loodvrij bedraagt
voortaan 1,94 gulden, Euro lood-
vrij 1,88 gulden en Superbenzine
met lood 2,05 gulden.

Consumentenbond wil
kinderen beschermen
tegen reclame-terreur

Van onze redactie economie

DEN HAAG - De Consumenten-
bond vindt dat jonge kinderen be-
schermd moeten worden tegen de
overdaad aan reclame. Directeur D.
Westendorp zei gisteren op een
symposium van de stuurgroep Re-
clame dat de Consumentenbond op
korte termijn met de reclamebran-
che om de tafel wil gaan zitten om
het „commercieel bombardement
op kinderen" te beperken.

De Consumentenbond denkt dan
aan een speciale kindercode voor
reclame, waarin afspraken staan
over het aan banden leggen van op
kinderen gerichte reclame. Westen-
dorp wil bijvoorbeeld een uitzend-
verbod tot 21.00 uur van reclame-
boodschappen waarin personen
voorkomen die ook optreden inkin-
derprogramma's. Volgens Westen-
dorp komt het steeds vaker voor dat
reclame 'verstopt' wordt in televi-
sieprogramma's en clubbladen voor
jongeren. Hij vindt dat reclame al-
tijd als zodanig herkenbaar moet
zijn.
~Speciaal op kinderen gerichte re-
clame komt steeds vaker voor," zegt
Bernadette van Dijk van de Consu-
mentenbond, opsteller van het rap-
port 'Kinderen en hun ongelijke
strijd tegen de commercie', „runde-
ren in de leeftijd van 6 tot 12 jaar
krijgen steeds meer invloed in ge-
zinsaankopen als eigen speelgoed
en broodbeleg. Kinderen kunnen
echter geen onderscheid maken
tussen gekleurde en ongekleurde
informatie."
De Consumentenbond is dan ook
van mening dat reclamemakers re-
kening moeten houden met het feit
dat kinderen bedolven worden on-
der reclame-uitingen en niet kun-
nen bepalen of het al dan niet
commercie betreft. Met de 'reclame-

explosie' rond Sinterklaas en Kerst
voor de deur, komt het rapport van
de Consumentenbond op een goed
moment. „Toeval," zegt Van Dijk,
die danook niet verwacht dat recla-
memakers nog vóór Sinterklaas
hun reclamebeleid zullen aanpas-
sen.

Jongeren vormen voor reclamema-
kers een interessante doelgroep.
Met hun zakgeld en bijverdiensten
hebbenze jaarlijksvoor enkele mil-
jarden te besteden. Bovendien heb-
ben jongeren ook nog eens aardig
wat in de melk te brokkelen als het
gaat om grote gezinsaankopen als
de aanschaf van een auto.
Reclamemakers proberen op een
steeds effectievere manier die jon-
geren te bereiken. Zelfs voor kinde-
ren in de leeftijdscategorie van 3 tot
6 jaarzijn er reclameboodschappen.

Begrotingstekort
VS fors gedaald

WASHINGTON - Terwijl de Ame-i
rikaanse kiezers bijna dagelijks
nieuwe negatieve berichten over'
Bill Clinton en diens beleidte horen
krijgen, had de president gisteren-
eindelijk ook goed nieuws te mel-iden: het Amerikaanse begrotingste-
kort is sinds 1992 met liefst 146
miljard gulden gedaald.

In 1992 was het tekort nog 488 mil-
jard gulden- het hoogste ooit geno-
teerd. Op 30 september, toen het
begrotingsjaar 1994 werd afgeslo-
ten, stond het op 341 miljard gul-
den. En volgens het Witte Huis zal
het in het lopende begrotingsjaar
dalen tot 281 miljard gulden. Dat is
het laagste sinds 1989, het jaarwaar-
na het tekort onder George Bush
steeds verder begon op te lopen.
De daling is het gevolg van de dras-
tische bezuinigingen en de belas-
tingverhogingen die Clinton vorig
jaar heeft doorgevoerd. Ook hebben
de VS geprofiteerd van het aantrek-ken van de economie en de groei
van het aantal banen.

Rinkels \ L"-\
Unger '
r^oefte aan om 's avonds op
JWcdagen

*unnen winkelen?

JA

Bmm I Geen
I mening

1 %

Heeft u er behoefte aan om
op zondag te

kunnen winkelen?

Geen
mening
1%

155q de«steekproef werden S
6ri „ Personen van 15 jaar S.*<^er_ondervraagd 2

(ADVERTENTIE)
Zó mooi

Zó gezellig
Zó vakkundig ingericht

btodfffi
nautzenbergslT.4o Het-rlen

rijs bijeen om te praten over het opvoeren
van de arealen braakliggend land. Veel
boeren vrezen dat zij 't met minder bouw-
land niet meer kunnen rooien. Aan het pro-
test namen ongeveer duizend agrariërs
deel. Foto: REUTER

" Een Franse boer protesteert op lugubere
wijze mei twee doodgeboren biggetjes en
een bord met het opschrift 'Morgen is het
onze beurt om te sterven' tegen het Europese
landbouwbeleid. Gisteren waren de Land-
bouwministers van de EU-lidstaten in Pa-

(ADVERTENTIE)
U zit te genieten

en u blijft genieten
in defauteuils van

DauUenbergstr.4o Heerlen
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Luguber protest
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De nieuwe Astra '95 staat nu al bij de Opel dealer.

r * " _ " J Wanneer u plaatsneemt achter het stuur vfl

Z-^ilLJ C £UC 14< " denieuweAstraGLS.9s)neemtuplaatsineen

van rust. Die zelfs niet wordt verstoord op <%

"|-^ r* 1 " " a fy y r^\ moment dat ude motor start.

rerrect, die nieuwe Astra GLb,

Astra GLS-interieur: betsummum van comfort.

J^=ii^.r^^^^^:^^L^r«w De fluisterstille techniek zorgt ervoor dat o

kilometers onhoorbaar aan u voorbijtrekken. Ho°S

Jr il BMI «| ut begeleid door het zuivere geluid dat uit "
// JU O 6-speakersysteem klinkt. Rijden in de Astra GV>

fË fl fSÊÊÊÊmKmKÊÊS9^^^m^^^^^^^s::^ een verademing. Onderga deze unieke ervaring-

/>! R ffIËÈ^^^^*ümM^^^^^^ÊÊÊÉÊËÊÊÊÊÈÈtÉÊ Ék; De nieuwe Astra '95 staat nu al bij de Op

Lm———~~ ~ / Rh '4Öi\ dealer. Maar past u wel op als u de motor staïI-

■^ HMfl■■K^-^--^ wmÊÊmÊÊÊÊÊÊÊm Misschien loopt hij a1... OPEL"

tf.^S PB II ASTRA Opel.Voor wie meer v&
j a^F Ê Rk^l B^a^a^a^a^a^MÜHl " 7^fl.flk \

fl Rf H7IIS OPEL FINANCIERING. Uw partner in geldzaken. Prijzen mcl B.T>
RLgjgH 8.P.M., excl. kosten rijklaar maken. Prijs- en specificatiewijzigingen voorbeho*1^

■ fIU^R _^m

1 i W ■■■ JI a^ 1 V _____«ii^.^a^a^^M

/<v>Vrr A/m A«/i standaard 0.a.: " Opel Full-Stze Airbag " Opel-veiligheidspakket " stuurbekrachtiging " 6-speakersysleem en antenne " luchtrecirculatiesysteem met microfilters " info-display (tijd, datum en buitentemperatuur) "in delen neerklapbare achterbankleuning " gasgevulde schokdempers " "175/70 R W-banden met f* S^ f\ JÊ f*f\
lage robeeerstand " vanbinnen uit verstelbare buitenspiegels (links asferisch). Astra GLS beeft daarnaast: " l.bi-molor (52 kW/71 DIN-pk) " bumpers in kleur met geïntegreerde mistlampen vóór . centrale deurvergrendeling met "safe-lock" " elektrische antenne " getint glas " toerenteller "in hoogte verstelbare bestuurdersstoel T M%J£§ *%f/*
" "Sunsef- of "Pascal'-bekleding. "Comfort"-pakket: " elektrisch verstelbare en verwarmbare buitenspiegels " elektrische ramen vóór " hoofdsteunen achter " leren stuur " metaUic-Zmtcalak. Met 27% voordeel! Afgebeeld: Astra GLS 1.6iS-deurs, vanaff33.950,-. Met "Comfort"-pakket, vanaff35.950,-. Opel Astra 1.4i3-deurs, vanaf: § «■■* " **^ \^

—: Limburg*, Dagblad

■3piccolo s
In de Cramer 37, Heerlen
Postbus 3100, 6401 DP Heerlen
Postbank:lo3sloo
Bank: ABN-AMRO 57.75.35.935
Fax: 045-739204 of 739364

Piccolo's
Over 1 kolom, in kleine letters met één woord in
hoofdletters. Minimumhoogte: 10 millimeter. Prijs per
millimeter hoogte: ’ 1,40.
Afwijkende tarieven voor rubrieken Proficiat en
Vermist/Gevonden ’ 1,25per mm, Onroerend Goed en
Bedrijven Transakties ’ 1,90.

Reuzepiccolo's
Over 1 of 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 hoogte per
kolom: ’ 1,90.
Afwijkende tarieven Kontakten/Klubs en 06-lijnen:’ 2,35.
Advertenties onder nummer: ’ 7,50.
Bewijsnummers op aanvraag: ’ 4,75.

Prijzen zijn exclusief 17,5% BTW. Betaling contant of
met de acceptgirokaart die u wordt toegezonden.

Enkele rubrieken UITSLUITEND a contant en mét
legitimatie.

Telefonisch opgeven
045-719966
Maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur. Opgave - in de
regel - tot 12.00 uur daagsvoor plaatsing.
Schriftelijk opgeven
Opgave via de 1e post daagsvoor plaatsing.

Persoonlijk opgeven
Via de balie van onze kantoren maandag tm vrijdag
8.30-17.00 uur. Voor plaatsing op zaterdag en maandag
geldt vrijdag 11.00uur.

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 CeOocoSummo Scannen HUO

—ü^—i^—,^,^M.^M ■■■■;. i ■ —Personeel gevraagd
Hodzelmans VOF
vraagt met spoed

erv. graafmachinemachinist
voor sloopwerkzaamheden. Tel. 045-453975 na 19.00 uur.

POETSVOUW gevr. voor 3
uur per dag, ’ 10,- per uur te
Roosteren. Tel. 045-228527.
Hoge VERDIENSTEN. Ver-
koop van kwaliteitsproduk-
ten in Vlaams België aan
particulieren, scholen, ge-
meentes enz. Wij vervoeren
u gratis vanuit Ned. Limburg.
Min. leeftijd 18 jaar. Wij ver-
wachten van u een goede
inzet en de wil om te werken.
Onmiddellijke indiensttre-
ding. Kan ook part-time. Tel.
aanmeldingen en reacties
tijdens kantooruren op tel.nr.
00-32.11223612.

" Ben jij tussen de 20 en 35
jaar en zoek jij 'n part-time
baan als FRITUREHULP in

" een jong en dynamisch team
in Landgraaf, bel dan tussen
18.00-23.00 uur: Telef. 045-
-319316.
Cafetaria Oud Weiten te
Heerlen zkt. 2 MEDEWER-
KERS voor het cafetaria die.
ook in hel weekend willen
werken. Tel. 045-716910.
CONSULENTES voor na-
tuurlijke cosmetica. Hoge
verdienste. Geen mv. Bel
Yacana 040-547511.

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.
Gevraagd PRODUKTIE
MW'S, zowel full-time als
part-time in dag- en ploe-
gendienst. Tevens schoon-
maaksters gevraagd. Beide
functies in omgeving Heer-
len en Kerkrade. Meer infor-
matie, Tènce! Uitzendbu-
reau. S 045-712121

Met spoed representatieve
1e KAPSTER gevraagd,
zelfstandig kunnen werken,
salonervaring, plm. 30 uur
perweek. Kapsalon Chantal.
Telef. 04493-3738.
Gezocht jongen of meisje
vanaf 16 jaar voor werk-
zaamheden in een AUTO-
WASSTRAAT te Heerlen.
Heb je interesse? Bel dan
045-718416.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

OG te huur
Te huur mooi WOONCHA-
LET te Oirsbeek met over-
name van nieuwe vloerbe-
dekking en lamellen. De
voorkeur gaat uit naar een
iets oudere vrijgezel. Br.o.nr.
B-06110, Limburgs Dagblad,
Postbus 2610, 6401 DC
Heerlen.
Te h. gemeub. ETAGEWON.
3-kmrs. Kerkrade-West. P.
B. 1067, 6460 BB Kerkrade.

Onr. goed te koop aangeb./gevr.

Woonhuis verkopen ???
Wijkopen Uw woonhuis direkt zelf aan.

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

Kerkrade-West
Pleinstraat 13.

Geschakeld herenhuis met mooie (achter-)tuin.
Woonkamer, kelder, keuken met bijkeuken,

4 slaapkamers, badkamer en zolder.
(Deels) voorzien vam thermopane en rolluiken.

Koopprijs ’ 220.000,- k.k.
Vrijblijvende bezichtiging na afspraak met

Troost Onroerend Goed, Heerlen.
Telefoon: 045 - 71 79 76

Uw huis verkopen
met behulp van de

echte makelaar
Bel de onroerend goed lijn

046 - 750 000 !
Peters & Partners Geleen
Geen verkoop -

Geen kosten
KERKRADE, Franciscaner-
str. 79. Winkel/woonhuis met
veel ruimte. Pand verkeert i.
g.st. van onderhoud,
’169.000,-. Wijman & Part-
ners, Heerlen. 045-728671.
LANDGRAAF, Dorpstraat
18. Woonhuis met grote ga-

rage en veel ruimte, voor ve-
le doeleinden geschikt.
’225.000,-. Wijman & Part-
ners, Heerlen. 045-728671.
Mooi woonhuis met bedrijfs-
hal te MAASEIK, van duur-
zaam materiaal gebouwd,
zien is kopen. Tel. 00-32.
89566295.
Gezien de enorme vraag,
dringend woonh. te koop
gevr. (Alle prijsklassen). N.
MW. QUADEN & Zn., Ma-
kelaardij onr. goed. Lid NVM,
Mgeleen, 046-519644.

Te koop gevr. ouder
WOONHUIS met tuin (op-
knappen geen bezwaar). Tel.
046-753367.
Woonhuis met SPOED te
koop gevraagd, opknappen
geen bezwaar, a 040-114752.
SCHINVELD, Broekstr. 42,
woonh. met gelijkvloers,
woonk., keuken, 2 slpks.,
badk., toilet. Verd.: 3 kmrs.
en zolder, ’147.500,-. Wij-
man & Partners, Heerlen.
Tel. 045-728671.
LANDGRAAF, Brandhof-
straat 23, kantoor-praktijk-
woonhuis met tuin en 7 par-
keerpl., nabij markt Schaes-
berg, ’385.000,-. Inruil be-
spreekbaar. Wijman & Part-
ners, Heerlen. 045-728671
BRUNSSUM, Langeberg-
laan 10. Hoekwoning, kleine
tuin, 3 slpks., ’129.500,-.
Bij 100% fin. ca. ’675,- p.
mnd. Wijman & Partners,
Heerlen. 045-728671.
HEERLEN, Marie Curie-
straat 8. Eengezinswon. in
perfecte slaat met veel ex-
tra's. Na het zien zult u wil-
len kopen, ’176.000,-. Wij-
man & Partners, Heerlen.
045-728671.

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

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. S 045-460471.
DIEPVRIES- en koelkastre-
paraties, zonder voorrijkos-
ten. S 046-745230. Service
binnen 24 uur met garantie.

BouwmaL/machlnes
Het topmerk van Nederland
(Lamet). LAMINAAT parket.
Normaal ’ 100,- per m2, nu
’25,- l/m ’4O,- per m 2mcl.
ondertapijt. Licht beschadig-
de nieuwe deuren vanaf
’40,-; rollen dakleer v.a.
’2O,- t/m ’65,- per rol 10m2, 2 t/m 4 mm dik; daktrim
’12,50 per 2,5 mtr. L; Un-
derlayment + 0.5.8, platen
nu ’ 47,50; keukenkast-
deurtjes; Pakistaanse +
echte Perzische tapijten
voor spotprijzen enz. enz.
Rennemigerveldweg 70A,
Heerlen. Tel. 045-729710.

■■■■■—■■■■-■■■■■^■^■■^■1

Kerstmis
3.000 KERSTDENNEN të
koop, Amorika, 1.20 tot 1.80
mtr. Tel. 00-32.89.854309.

Winkel & Kantoor-
Kantoormeubelen

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

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

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

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

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

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

Sicame Sicame Sicame Sicame
bij aankoop van SICAME

kantoormeubelen boven ’ 2.000,- een
lederen directiestoel gratis

geldig tot 01-11-1994
uw SICAME dealer:

Rockmarkt kantoormeubelen
Kissel 46 A, Heerlen. 045-723142.

Sicame Sicame Sicame Sicame.

Aanbieding
Kantoorstoelen

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

Steeds 5000 stuks op voor-
raad, tegen fabrieksprijzen

Rockmart
kantoormeubelen

Kissel 46a, Heerlen.
Van maandag t/m vrijdag,
van 8.30 tot 17.00 uur, kunl
u uw PICCOLO telefonisch
opgeven. Tel. 045-719966.

(Huls)dieren
De grootste KENNEL van
Limburg. Alle jonge ras-
hondjes. Meer dan 60 ras-
sen plus gar. en tatoeage. KI.
America, Th.Watsonln 34
Achel(B). 09-3211644489
Zond, open maand, gesl.
Wegens tijdgebrek Duitse
HERDER, reu, met stamb.
lief voor kind. Reeweg 100,
Landgraaf. 045-321988.

Landbouw
ONDERDELENBANK. Tel
04493-2715.
RAEVEN paardedekens.
Nieuw De Allee Hoeve. Telef.
045-221957.
Te koop TRACTORS merk
Renault, 30 pk. Tel. ml.. 04754-88896 / 86745.

,Te koop SCHAPEN, 5
t mooie Texelse ooilammeren
i en 1 zwartbles ooi. Tel.

04492-3987.

Geldzaken
■ ■

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

LAGE LASTEN DOORLOPEND KREDIET.
Kredietlimiet theor. per rente effectieve

loopt maand per maand rente per
mnd. jaar

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

PERSOONLIJKE LENING.
kredietsom looptijd per maand effectieve

rente/jaar
’IÖ ÖÖÖ - 60 mnd ’ 209,-9,7 %
’25 000- 96mnd ’ 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 830 -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

20% RENDEMENT, duur 1 Piccolo's in het Limburgs
jaar, inleg va. ’2.500,-. Info Dagblad zijn groot in RË-
-04749-3835. SULTAAT! Bel: 045-719966.

Auto's

Op = Op = opruiming
Ford Mondeo 5-drs I.Bi 16VGLX 09-93/ 35.950,-
Alfa Romeo 75 4-drs I.Bi Indy 07-'9l ’ 19.950,-
NissanlooNXl.6il6V+ 08-91 ’ 24.950,-
Nissan 100 NX+l.& geel 04-93/ 32.950,-
ToyotaCarina II 5-drs 1.6 XLi 06-^ 19.950,-
Mitsubishi Lancer 4-drs 1.61 GÜ 03-94’ 28.950,-
Mitsubishi Colt 13i EXE 10-91 ’ 18.950,-
Ford Escort 3-drsl.6iS 01-'9l ’ 18.950,-
Opel Calibra 2.0ivele extra's 01-92’ 41.950,-
Opel Frontera 2.0iSport VAN 11 '93’ 35.950,-
Opel Veetra 4-drs 2.0iGLS automaat 05-93’ 37.950,-
Opel Veetra 4-drs I,Bi GLS automaat 06-92’ 35.950,-
Opel Veetra4-drs 1.6ivele extra's 11-'9l ’ 25.950,-
Opel Astra 3-drsl.4iGL ...01-'92/ 23.450,-
Opel Astra 3-drsl.4iGL 11-'9l ’ 19.950,-
Opel Corsa 5-drs I.4iStrada 01-92’ 18.950,-
Opel Kadett 5-drs 1.6istationwagon 11-'88 ’ 13.950,-

Inruil en financiering mogelijk

/ OF=>EL-e

gtirilmtj
Haefland 2, Brunssum. Telef. 045-257700

GÖTTGENS BEEK
Tel. 046-375858

Weth Sangersstraat 1
Corsa 3-drs 1.2i 1994 ’ 25.980,^ 21.950,-
Astra3-drs.l.4i 1994 ’ 31.940,-’ 27.950,-
Astra 3-drs. 1.4i 1993 ’ 31.940,-’ 24.950,-

Opel RECORD 2.0 S, bwj.
'84, APK 5-95, vr.pr.

’ 1.650,-. S 045-216900.

Te k. TOYOTA Celica 1.6
ST coupé, m. '84 met extra's,
’3.450,-. Tel. 045-325818.

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

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

Voor Piccolo's
zie verder pagina 8

*%Êjjo* CPrcrfiaici-t!
Eindelijk is ze 30!!

Wat vindt je dit erg.

Wij niet!!

HOERA 1 JAAR

Delano Proficiat. Mamma,
Opa, Oma, tantes en ooms.

Anouk Proficiat

'Wr'Jfr ggjÊ

k Ti
Oma en Opa Raudner.

Sjir 80 jaar

f

Van ons allemaal. Tofjü^i
Hiep, hiep, hoera! J

Ivlarco

wordt 21 jaar

ttIWICC RUBRIEK^
HM■fiï @«*
immmsim

T«chn. h«ndel»<*"summum m^k)
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Nederland 2
Veronica
07.00, 07.30 en 08.00 Journaal.
07.07 Ko de boswachter. Magazine.
07.33 en 08.07 Ontbijt TV. Actualitei-

tenrubriek.
08.30 Journaal.
08.33 (TT) Lingo. Spel. Herh.
09.00 Journaal.
09.07 Uitz. politieke partijen: GPV.
09.10 Kook tv. Culinair programma.
09.28 Juliana Boys. Tv-film over een

vechtpartij tussen twee groepen jon-
geren.

09.55 Maan oerwoud vuur aarde.
Documentaire over Indianen in de re-
genwouden van Brazilië.

10.15 Klassieke mechanica I.
Afl.: Impulsiebehoud.

10.45 Omgaan met stress. Afl.: Oor-
zaken van stress in of door het werk.

11.15 Topscore met Ted de Braak.
11.40 Woordroof. Spelprogramma.
12.07 Opsporing verzocht. Herh.
13.00 Journaal.
13.07 (TT) Twee voor twaalf. Quiz.
13.40 Kassa! Consumentenmag.
14.10 TV-nomaden. Jongerenmag.
14.40 Buren. Serie. Herh.
15.05 CrimiNEE. Magazine.
15.30 Kids for animals. Magazine.
16.00 (TT) Journaal.
16.08 Nature on track. Natuurserie.
16.40 Samson. Kinderprogramma.
17.15 CVTV. Jongerenmagazine met
o.a. om 17.45 Club Veronica.

17.58 (TT) 2 vandaag.
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.

Nederlandse soapserie.
19.35 Melrose Place. Amer. serie.
20.25 (TT) All you need is love.

Gevarieerd datingprogramma.
21.40 Die 2: Nieuwe koeien. Actueel

sportprogramma.
22.10 (TT) In deVlaamsche pot.
22.45 Veronica Film & Video.
23.20 K-files. Amer. politieserie.
00.05 Uitz. politieke partijen: VVD.
00.08 Journaal.
00.13-00.18 Nieuws voor doven.

Duitsland 1
°5.1<; ■ ""054 elanderjournal.

On Mor9enmagazin Sport.
Oft"rr Morgenmagazin. Ontbijttv.

094 c le füegenden Arzte. Herh.
iQnn JOYrobic. Skigymnastiek.

lQ4c auslandsjournal. Magazine.
1 1On ZDF-'nfo Gesundheit. Tips.
11 (2 heute- Met beursberichten.
Il'sn Die Hütte am Sec- Serie'jT; (TT) Geheimnisvolle Alpen-
12atn' Na,uurfilm. Herh.
Ij'S Urnschau.
13fjn Presseschau.
134? 2°F-Mittagsmagazin. Heute.
14Qo Wirtschafts-Telegramm.
14'JJr Tagesschau.
H3n SchimP* -19 7 17. Talkshow.
jp Achtung: Streng Geheim!

IS.Kerie. 'ISqT <agesschau.
Tan Metro - das schnelle Magazin.

15 elkSnow-
'6 On Hey Dad! Austr. comedyserie.
16qT Tagesschau.
hah Flie9e- Talkshow. Vandaag: Ich

17.0Q6 6in UFO 9esehen-17'^r (TT) Tagesschau.
I/4J: Brisant. Boulevardmagazine.
l7"gT ARD vor acht. Reg. informatie.
1? gi Tagesschau-Telegramm.
18 je Die Draufganger, serie.
18 Sn "ar'ennOT. serie
lft'gc Tagesschau-Telegramm.
*'u~. Schloss Hohenstein - Irrwege

Jqq? G|ück, serie. Afl.: Dunkle Tage.
?rj ls (TT) Tagesschau.

61.u **"*) Die Gerichtsreporterin.

31 q7 Tagesthemen-Telegramm.
hJL P|eiten, Pech und Pannen.

?1.30 D
v'deo-bloopers.

Os Plusmin"s. Economisch.
*2 3n Golden Girls. Comedy-serie.
?300 .Ia9esthemen.
Oo.qq boulevard Bio. Talkshow.
r^. 'n the heat of the night. Amer.Cs,c

cT ie-
tairo nron'k der Wende. Documen-

°l On erie AfL: 26- Oktober '89.
01 -10 lagesschau"JitIagesschau-

"Jit iQc'anc" Amerikaanse speelfilm
Van David Miller-

Q*rt 3°° Z.E.N.. In europaischen
la9e "' A"': ln der Bayreuther Eremi-

Duitsland 2
05.15 Gezamenlijk programma

Duitsland 1 en 2. Zie Duitsland 1.
13.45 Beruf aktuell. Magazine met

studie- en beroepskeuzevoorlichting.
14.00 Naturwelt. Natuurreportages.
Vandaag over de ontwikkeling van de
symbiose tussen bloeiende planten
en insekten.

14.30 Tim und Struppi. Tekenfilmse-
rie. Afl.: Reiseziel Mond (2).

14.55 Die Bockreiter. 13-delige
jeugdserie.
Tijdens de overval op de hoeve gooit
Van Brakel een fakkel in de kamer
van Lotteke. Martin kan haar nog net
redden. Afl.: lm Schein einer Kerze.

15.20 logo. Jeugdjournaal.
15.30 K-Base. Live jongerenmagazine

met interactieve spelletjes en de
nieuwste ontwikkelingen op multime-
dia- en computergebied.

16.00 heute.
16.05 Die fliegenden Arzte (The
flying doctors). Australische dokters-
serie. Afl.: Blau wie der Himmel.

16.55 Gesundheits-Tip.
17.00 heute en sport.
17.15 landerjournal. Aansl.: heute-

Schlagzeilen.
17.55 Ohne Schein lauft nichts.

12-delige Duitse serie.
19.00 heute.
19.20 Weerbericht.
19.25 Hagedorns Tochter. Duitse se-

rie. Afl.: Gute Vorsatze.
20.15 Naturzeit. Natuurfilm over het

leven van de dieren op de savannen
van het Oostafrikaanse Karoo.

21.00 Frontal. Actualiteitenmagazine.
21.45 heute-journal.
22.15 ZDF Sport extra. Verslag van

de Europaliga tafeltenniswedstrijd
Duitsland - Zweden vanuit Aschaffen-
burg. Verder Duits bekervoetbal, 3de
ronde.

23.00 Reisefieber. Reportage over de
verschillende manieren waarop men-
sen tegen de dood aankijken.

23.45 heute nacht. Actualiteiten.
00.00-01.30 Los Angeles - Stimmen
von Innen. Documentaire. Met over
het leven in de buurt Watts in het
centrum van Los Angeles, waar in
april 1992 zware rellen uitbraken na-
dat de zwarte Rodney King door vier
blanke politieagenten in elkaar gesla-
gen werd.

FILMS TV VIDEO
BBC 1
't) nu
(1954 UUr " The °u,cast "
voi, Simpele maar actie-
met ,Western van William Witney
Coi n Derek en Joan Evans.
run do- 1880: Derek keert te-
dio u

aar de ranch van zijn vadere h|j geërfd heeft.

" In de Amerikaanse kostuumfilm 'Diane' waarschuwt graaf Montgomery
(Scan McClory) gravin Diane (Lana Turner) voor de intriges aan het hof.(Duitsland 1 - 01.10 uur).

RTL 5
dato uur ■ Pass The Ammo -
Tim USA)-
9esiCürry is een even brilJant als
Ve P6n
f ect

e mensen bedenken de per-
te 'e^'sdaad om hem zijn geldontfutselen.ö9ie: David Beiard.

Duitsland 3West
" hoi Uur * Une Chambre en Ville

Dem en drama van Jacques
'atie waarin 9ecompliceerde re-

aan **** komen als: man
9etr Vader' maar is verliefd op
Vro[j wde dochter van de Duur"

e,: Dominique Sanda.

TV5
23.10 uur - Nestor Burma, Detec-
tive De Choc - (1982-F).
Een privé-detective (Michel Ser-
rault) onderzoekt met twee ande-
ren een moord in de muziekwe-
reld. Ze stuiten op drughandel
en prostitutie.
Regie: Jean-Luc Miesch.

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

voor doven en slechthorenden.
17.10 Kinderen van dichtbij. Docu-

mentaireserie over kinderen tussen
hun eerste en vierde levensjaar.
Afl. 4: Brabbelen. Herh.

17.40 Comedy op 3: Een schone
heks (Bewitched). Comedyserie.
Samantha en haar nicht lijken als
twee druppels water op elkaar. Wan-
neer de nicht met haar foto in de
krant komt, vindt Samantha dat niet
zo leuk. Afl.: Hippie, hippie, hooray.

18.10 De Fabeltjeskrant. Poppense-
rie. Afl.: De omgewaaide eik.

18.15 Sesamstraat. Kleuterprogram-
ma. Afl.: Vraag en antwoord.

18.30 (TT) Jeugdjournaal.
18.40 (TT) Klokhuis. Informatief kin-

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

Afl. 8: Luciën.
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. 8: Steen uit de gevangenis.

20.40 20 punt 40. Serie over (niet) uit-
gekomen verwachtingen.
Afl. 6: Landmacht.

20.55 Dichter bij. Muzikale vertolking
van het gedicht De laatste frase van
Remco Campert door Bram Vermeu-
len.

20.58 Passies. 4-delige serie portret-
ten van mensen in de ban van een
sport, hobby of beroep. Afl. 3.

21.24 Een galerij. Nederlandse serie.
Via een advertentie probeert een
vrouw, die weet dat ze gaat sterven,
iemand te vinden die in het leven van
haar man haar plaats in kan nemen.
Afl. 8: De Pinna.

21.55 Trekking dagelijkse lotto.
22.00 (TT) Journaal.
22.16 (TT) Sportjournaal.
22.34 (TT) Nova. Actualiteitenpro-

gramma. Aansl.: (TT) Den Haag Van-
daag, parlementaire rubriek.

23.19-23.59 Kunstmest. Cultureel
magazine.

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
Fakt. 13.30 Hilferufe. Documentaire
over zelfdoding onder jongeren. 14.00
WDR aktuell. 14.05 Hit-Clip. 14.30
Paardenmagazine. Afl. 2. 14.45 Der
Tintenstrom. Documentaireserie. Afl. 2.
15.00 WDR aktuell. 15.05 Fenster-
Platz. 15.45 Chronik der Wende. Afl.:
25. Oktober 1989. 16.00 Markt. 16.30
Cursus wiskunde. 17.00 Degrassi Juni-
or High. Afl. 4. 17.30 Abenteuer Über-
leben. Natuurfilmserie. 18.00 NRW -Nachrichten aus Rheinland und West-
falen. 18.05 KvK. 18.30 Vermisst.
18.45 Aktuelle Stunde. 19.25 Fenster-
programme der Landesstudios. 19.45
Dollar. Spelprogr. 20.15 1000 Herz. Li-
ve discussieprogr. 21.00 WDR aktuell.
21.15 Reporter. Afl.: Das Geschaft mit
der Lust der Frauen. 21.45 Menschen
hautnah. 22.30 Mord ohne Leiche. Do-
cumentaire over de miljonair Otto Erich
Simon die plotseling spoorloos ver-
dween en tot op heden niet is terugge-
vonden. 23.00 Une chambre en ville.
Franse speelfilm uit 1982. 00.30 Nach-
richten. 00.35-08.15 Nachtprogramme-
ring. Met: Tagesschau vor 20 Jahren.

RTL 4
06.30 Hei elei kuck elei.
07.00, 07.30 en 08.00 Nieuws &

krantenoverzicht.
07.07 en 07.37 Ontbijtkids: Foofur

en de Smurfen.
08.08 The bold& the beautiful. Herh
08.30 Nieuws.
08.35 Santa Barbara. Amerikaanse

soap. Deel 1. Herh.
09.00 Nieuws & krantenoverzicht.
09.10 Santa Barbara. Deel 2. Herh.
09.30 Goede tijden slechte tijden.
10.00 Koffietijd. Magazine dat zich
richt op de moderne huisvrouw.

11.00 Showtime shop.
11.05 As the world turns. Soapserie
11.50 Lunchkids.
12.20 De Bremer Stadsmuzikanten
12.50 Film en Videonieuws.
13.15 Duits voetbal. Herh.
13.45 Engels voetbal.
14.15 Rad van fortuin. Spelprogram.
14.45 Spijkerhoek. Drama. Herh.
15.15 Showtime shop.
15.20 Santa Barbara. Amer. soap.
16.10 The Oprah Winfrey show.

Amerikaanse talkshow.
17.00 5 uur show. Gevarieerd

middagmagazine.
18.00 Zes uur nieuws.
18.15 Ooggetuige. Reportages over

gebeurtenissen.
18.30 Rad van fortuin. Spelprogram.
19.00 The bold & the beautiful.

Amerikaanse soap.
19.30 Half acht nieuws.
19.50 Weer. Door: John Bernard.
20.00 Goede tijden, slechte tijden.

Nederlandse soap.
20.30 Jake and the Fatman.Amer.

SGTJG
21.20 Telekado.
21.30 Vrienden voor het Leven.

Afl. Vrij-gezellig.
22.00 Elke Nederlander wordt ge-

acht de Wet te kennen.
23.00 De Reis naar Binnen Over al-

ternatieve therapieën.
23.30 Nieuws, sport en weer.
24.00 Schloss am Wörthersee

Serie. Herh.
00.55 The Oprah Winfrey show

Amerikaanse talkshow. Herh.
01.40 Nachtprogramma.

SAT1
05.30 Deutschland heute morgen. Ont-
bijttv. 09.30 Love Boat. 10.30 Neigh-
bours. 11.00 The young and the rest-
less. 11.55 Riskier' was! 12.30 Knots
Landing. 13.30 Love Boat. 14.30 Su-
perboy. 15.00 Star Trek. 15.55 MacGy-
ver. 17.00Riskier' was! 17.30 Regiona-
le progr.'s. 18.00 Geh aufs Ganze!
19.00 Sat.l Newsmagazin. 19.15 tag-
lich ran - Sat.l-Sport. 19.30 Glücksrad.
Spelshow. 20.15 Der König. Duitse
misdaadserie. 21.15 Hunter. Aansl.:
TopNEWS. 22.15 Ulrich Meyer: EIN-
SPRUCH! 23.10 Spiegel TV-Reporta-
ge. Aansl.: TopNEWS. 23.45 Alles
üebe.oder was? Datingprogr. 00.25
Destroy all monsters/Kaiju soshingeki.
Japanse sf-film .uit 1968 van Inoshiro
Honda. Met Akira Kubo, Jun Tazaki,
Yoshio Tsuchiya e.a. 02.00 Raumschiff
Enterprise Star Trek. Amer. sf-serie.
Herh. 02.50 MacGyver. Amer. avontu-
renserie. Herh. 03.40 Jux & Dallerei.
Talkshow. Herh. Aansl.: progr.-over-
zicht. 04.35 Anna Maria - Eine Frau
geht ihren Weg. Duitse serie. Herh.

Duitsland 3 SWF
08.15 Tele-Gym. 08.30 Cursus wiskun-
de. 09.00 Non-Stop-Fernsehen. 13.30
LL - Aus Lothringen und Luxemburg.
14.00 Schooltv. 15.00 Hallo, wie
geht's? - aktuell. Herh. 15.15 Teleglo-
bus. 15.45 Reportage over langdurig
werklozen. 16.15 MuM. 17.00 Cursus
wiskunde. 17.30 Sesamstrasse. 17.58
Die Campbells. Afl. 41. 18.22 Philipp.
18.25 Unser Sandmann. 18.30 Süd-
west aktuell. 18.35 Hallo, wie gehfs? -aktuell. 18.50 Die Fallers - eine
Schwarzwaldfamilie. Afl. 5. 19.20 Lan-
desschau. 19.48 Landesschau aktuell.
20.00 Tagesschau. 20.15 Blickpunkt
Europa. 21.00 Nachrichten. 21.15 De-
büt im Dritten: Unter Kollegen. Tv-film.
22.20Bliek nach vom im Zorn? Portret.
23.15 ■ Raging buil. Amer. speelfilm
uit 1979. Met Robert De Niro e.a. 01.15
Schlussnachrichten. 02.00 Non-Stop-
Fernsehen.

BBC 2
01.00 uur - Der Philosoph -(1989-D) Erotische komedie van
Rudolf Thome over een verlegen
en wereldvreemde filosoof die
drie frivole winkelmeisjes ont-
moet.
Met: Johannes Herrschmann en
Adriana Altaras.

Duitsland 1
01.10 uur - Diane - (1955-USA).
Fraai aangekleed historisch dra-
ma van David Miller met Lana
Turner en Perdo Armendariz.
Over het gekonkel en de intriges
aan het hof van de koning van
Frankrijk en zijn minnares rond
1500.

RTL Television
05.30 Guten Morgen Deutschland.
Ontbijttv. 09.05 Kojak. 10.00Reich und
Schön The bold and the beautiful.
10.30 Days of our lives. 11.00 Der
Preis ist heiss. 11.30 Familien Duell.
12.00 Punkt 12. Middagmagazine.
12.30 Springfield Story. 13.15 Califor-
nia Clan. 14.10 Murder, she wrote.
15.00 llona Christen. Vandaag: De be-
perkte rechten van ongehuwde vaders.
16.00 Hans Meiser. Vandaag: Wat is
moraal? 17.00 Jeopardy! 17.30 Mar-
ried with children. 18.00 The bold and
the beautiful. 18.30 Explosiv - Tele-
gramm. Boulevardnieuws. 18.45 RTL
aktuell. Nieuws en sport. 19.10 Explo-
siv - Das Magazin. 19.40 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten. 20.15 Doppelter Eip-
satz. Duitse misdaadserie. 21.15 lm
Namen des Gesetzes. 22.15 Quincy,
M.E. 23.15 Gottschalk. Late-night-
show. 00.00 RTL-Nachtjournal. 00.30
Married with children. 01.00 Kojak.
02.00 Murder, she wrote. 03.00 llona
Christen. Herh. 04.00 Hans Meiser.
Herh. 05.00 Explosiv - Das Magazin.

RTL 5

16.15 Tv boetiek. Homeshopping
programma.

16.45 Goede tijden slechte tijden.
Nederlandse soapserie. Herh.

17.10 Happy days. Amerikaanse
comedy.

17.35 Knight rider. Amerikaanse
actieserie.

18.30 Beverly Hills 90210. Ameri-
kaanse serie. Herh.

19.25 RTL Nieuwsflits.
19.30 Cobra. Amerikaanse actieserie.
20.25 Pass the ammo. Amerikaanse

filmkomedie uit 1988 van David
Beaird.

22.10 RTL Nieuwsflits.
22.15 Lijn 5. Live-programma.
22.45 Murphy Brown. Amerikaanse

comedyserie.
23.10 Seinfeld. Amerikaanse

comedyserie.
23.35 RTL Nieuwsflits.
23.40 Ricki Lake. Amerikaanse
talkshow.

00.25 As the world turns. Ameri-
kaanse soapserie. Herh.

01.10 Hei elei, kuck elei aktuell.
Luxemburgs programma.

01.40 Nachtprogramma.

" Presentator Frits Bom
van het programma 'Elke
Nederlander wordt geacht
de wet te kennen. (RTL 4-
22.00 uur).

België/TV 1
15.00 Schooltelevisie. Met: Onze
ruimte. Aardrijkskunde. Afl. 2: Plane-
ten om de zon.

15.30-15.56 Politieke instellingen:
De knikkers en het spel. Afl. 1. Het
spel.

17.35 Paradise Beach. Australische
strandsoap. Afl. 37.

18.00 Journaal.
18.10 Mooi en meedogenloos (The
bold and the beautiful). Amerikaanse
serie. Afl. 1057.

18.35 Blokken. Spelprogramma.
19.05 Buren (Neighbours). Afl. 1481.
19.30 Journaal en sport.
20.00 De drie wijzen. Quiz.
20.35 Forsthaus Falkenau. Duitse

serie. Afl. 11: Unheimliche Nacht.
21.30 Alle 5. Informatief magazine

over wetenschap en technologie.
22.00 Denksportkampioen. Spelpro-

gramma. Vandaag de halve finale
22.40 Programma van de SOM.
23.00-23.02 Weerbericht.

België/TV 2
18.00 Tik tak. Afl. 298.
18.05 Bouli. Korte animatiefilm.
18.10 Draaimolen. Jeugdmagazine.
18.20 De boomhut. Kleutermagazine.
18.35 Skippy. Australische serie.
19.00 Thunderbirds. Sf-poppenserie.
19.30 Journaal en sport.
20.00 Tekens: Brushes at war. Do-

cumentaire van de Engelse oorlogs-
kunstenaar Carl Giles, die tijdens de
Tweede Wereldoorlog o.a. de sfeer in
de bevrijde steden van België in car-
toons vastlegde.

20.45 Stedelijk Museum Amster-
dam. Korte documentaire.

21.00 Kennis van Zaken. Quiz.
21.35 De nieuwsjongens (Drop the

dead donkey). Engelse comedyserie.
22.00 Ter Zake. Infomagazine met

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

in the crown). 14-delige Engelse se-
rie. Afl. 8: Dag van de schorpioen.

23.30-23.33 Coda. Hart en ziel van
Borremans, uitgevoerd door Martine
de Craene, sopraan en Gilbert de
Greeve, piano.

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. 22.04Andermans veren.
23.04-24.00 Wat zegt ze.

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

Radio 4
Elk heel uur nieuws
Om 7.00, 8.00, 13.00Nieuws. 7.02
Een goede morgen met... 9.00 Mu-
ziek voor miljoenen 11 00 Och-
tendconcert I. Radio Symf. Ork.

Saarbrücken.; 12.30 11. Muz. voor
piano. 13.04 Nieuwe klassieke top
10/De klassieke cd's. 14.00 Mid-
dagconcert 16 00 De Nederlan-
den. Stad der opbouwers (2).
17.00 Leger des Heilskwartier.
17.15Muziek in vrije tijd. Om 18.00
en 20.00 Nieuws. 18.04Geloven in
muziek. 18.45 Orgelconcert 19 15
Dokument. Living Legends (1)
20.02 Avondconcert. Nat. Phil-
harm. Ork. met tenor. 22.30 Orgel-
bespeling. 23.00 Het Duitse orato-
rium. 23.30 Songs of praise.
0.00-1.00 Vier na middernacht.

televisie en radio dinsdag

Nederland 1
S/NcrvJOO Tekst-tv.
■■"59-15.00 Het vragenuurtje. Recht-sreeks verslag van het wekelijkse,.r*9enuurtje in de Tweede Kamer.
"45 Nieuws voor doven en slecht-zienden."53 Tee Vee Studio. Programma

.?!?r televisie. Gast: Ronald Prenger.
■*9 De confetticlub presenteert:
?*n & Stimpy show. Tekenfilmserie.

.«]!-: Ren heeft kiespijn; Het asiel.
"*9 Thunderbirds. Engelse pop-

HnHSerie-AfL: Path of destruction (1).
Ia j Vervo'g Thunderbirds.

"<8 Topscore met Ted de Braak.BjJWspel.
*

(TT) Sex met Angela. Talkshow
aarin jongeren over sex praten.

J^st is deze keer Maya (Josje) van
.ji" Broecke.■*8 ASO show. Programma waarin

Sel voorkomend asociaal gedragan Nederlanders aan de kaak ge-
".** wordt.
*£ (TT) Journaal.
%!t! NOS-Weeroverzicht.p3O (TT) Tussen kunst en kitsch.

r°9ramma waarin experts door het
P^'iek meegebrachte voorwerpen

}{!°ordeelt. Vandaag vanuit Lelystad."*6 Televizier. Actualiteitenrubriek
c| 0.a.: Moet het wrak van de veer-
bot Estonia worden geborgen of is
j*n zeemansgraf voor 900 mensen
*ter? |n Zweden gaan steeds meerernmen op voor het laatste, maar

zijn daar fel op tegen.
arder een reportage over de Chine-
f ondernemers in Amsterdam die
J6l9en met hun vertrek uit de hoofd-Al.
O'J2 Arm en rijk. Praatprogramma

c 54 de sociale zekerheid.

*' Levenslied. Serie gesprekken
jj ar de zin van het leven.
a' Nacht van de romantiek 11.

spektakel vanuit het
j^ncertgebouw in Amsterdam, met
l^ssieke muziek, dans en poëzie.
J?et o.a. Mischa Maisky (cello), Anne
y^o Meyers (viool) en het pianoduo

5« Jara Tal en Andreas Groethuysen.17-00.22 Journaal.

Radio 5
Elk heel uur t/m 17.00 Nieuws.
6.45-6.50 Mededelingenrubriek
met uitgebreid weerbericht en
scheepvaartberichten. 7.02 NOS
Sportief. 7.30 Vroeg op 5. 8.50
Snippers. 8 55 Waterstanden. 9.02
VPRO'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; 1102 De plek;
11.55 Vrije geluiden; 12.02 Het de-
bat: De omgekeerde wereld; 13.10
De documentaire: Aardse zaken;
14.02 Passages passanten; 15.02

Boeken; 16.02 Kunstwacht. 17 10
Radio UIT. PP: 17.50 GPV. Om
18.00 en 23.00 Nieuws. 18.02 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. 2100 Op verhaal. 22.00
AOiga! Spaans voor vakantie
22.30 Deutsch Direkt. 23.07-24 00
Met het oog op morgen

RTBF/La Une
15.00 Vacaturebank. 15.15 Ecran té-
moin: Debat. 16.35 Neighbours. Afl.
32. 17.00 Life'goes on. Afl. 7. 17.55
Carlos et les autres. 18.30 Info premiè-
re. 18.50 Cartes sur table. Discussie-
progr. 19.05 Sportmagazine. 19.30
Nieuws. 20.05 Doublé 7. 21.30 Jours
de guerre. Documentaireserie over
België tijdens WO 11. Afl.: Octobre
1944. 22.40 Francoise et les siens.
Cultureel magazine. 23.20 Laatste
nieuws. 23.25 24 H sur les marchés.
23.30-23.45 Reflets du liberalisme.

SPORTS 21
18.06 lei Bla-bla. Kindermagazine.
19.01 Paardenkoersen. 19.10 Tafelten-
nis. Rechtstreeks: de Superliga: Bel-
gië-Engeland. 22.00 Laatste nieuws.
22.22 Paardenkoersen. 22.25 Tafelten-
nis. Vervolg. Aansl.: Le coeur et l'e-
sprit. Aansl.: 24 h sur les marehes.

TV 5
06.00 La maison Deschenes. 06.30
Télématin. 08.00 Nieuwsflits. 08.05 Ca-
nadees nieuws. 08.35 Paris lumiéres.
09.05 Enjeux / Le point. 10.00 Le
match de la vie. 11.10 Noms de Dieux.
12.00Nieuwsflits. 12.05La chance aux
chansons. 12.45 Zwitsers nieuws.
13.05 La maison Deschenes. 13.30
Chroniques de l'höpital d'armentiere.
Afl. 2. 14.30 Claire Lamarche. 15.15
Autovision. 15.35 Évasion. 16.00
Nieuws. 16.10 La cuisine des mous-
quetaires. 16.25 Bibi et ses amis.
17.15Luna Park. 17.45 Questions pour
vn champion. 18.15 Visions d'Améri-
que. 18.30 Nieuws. 19.00 Paris lumié-
res. 19.25 La météo des cinq conti-
nents. 19.30 Belgisch nieuws. 20.00
Faut pas rever. Gast: Ute Lemper.
20.55 La météo des cinq continents.
21.00 Nieuws. 21.40 Envoyé spécial.
Reportages. 23.10 Cinéma: Nestor
Burma, detective de choc. Franse
speelfilm uit 1982. 00.10 Nieuws. 01.25
Ex libris. Literair magazine. 02.35 La
chance aux chansons. Herh. 03.05 Le
match de la vie. Herh. 04.05 Noms de
Dieux. Herh. 04.55 Visions d'Amérique.
Herh. 05.10 Paris lumiéres. Herh.
05.35 Eurojournal.

RAI UNO
06.00 Ochtendprogr. 13.30 Nieuws.
14.00 TQ-1 Motori. 14.20 Prove e pro-
vini a Scommettiamo che...? 14.50
Awentura e sogno. 15.45 Solletico.
17.55 Oggi al parlamento. 18.00
Nieuws. Aansl.: Appuntamenti al cine-
ma. 18.20 In viaggio nel tempo. 19.05
Mi ritorni in mente. 20.00 Nieuws.
20.30 Sport. 20.40 Numero Uno.
Speelfilm. 23.00 Nieuws. 23.10 II nodo
alla cravatta. Speelfilm. 00.05 Nieuws.
00.10 Oggi al parlamento. 00.15 II no-
do alla cravatta. Vervolg. 01.05 DSE
Sapere. Aansl.: Nachtprogr.

BBC 1

07.00 Business breakfast. 08.00 BBC
breakfast news.. 10.05 Kilroy. Talk-
show. 11.00 nws. 11.05 Good morning
with Arme and Nick. 13.00 nws. 13.05
Pebble mill. 13.55 Regionaal nws.
14.00 nws. 14.30 Neighbours. 14.50
Mary Berry's ultimate cakes. 15.05 The
outcast. Amer. western uit 1954. 16.30
The little polar bear. 16.35 William's
wish wellingtons. 16.40 Fireman Sam.
16.50 Chucklevision. 17.10 The new
Yogi Bear show. 17.20 Space vets. Sf-
jeugdserie. 17.35 Fan TC. Muziekma-
gazine. 18.00 Newsround. 18.10 Byker
Grove. 18.35 Neighbours. 19.00 nws.
19.30 Regionaal nws. 20.00 Hi-De-Hi.
Engelse comedyserie. 20.30 EastEn-

ders. 21.00 A question of sport. 21.30
Natural neighbours. Serie. 22.00 nws.
22.30 Against all odds. Serie. 23.25
Omnibus. Serie documentaires. 00.15
The deliberate stranger. Amer. tv-film
uit 1986. Afl. 2. 03.45-04.15 BBC Se-
lect. 04.30-05.00 BBC Select.

BBC 2
08.00 The adventures of Buzzy Bee
and friends. 08.05 Poddington Peas.
08.10 Teenage mutant hero turtles.
08.30 Blue Peter. 09.00 Breakfast
news. 09.15 Westminster daily. 10.00
Schooltv. 11.00 Playdays. 11.25
Schooltv. 15.00 Christopher Crocodile.
15.05 Spot. Animatieserie. 15.10 How
the West was lost. Documentaireserie.
Afl.: Always the enemy. 16.00 nws.
Aansl.: Westminster live. 16.50 nws.
17.00 Today's the day. Quiz. 17.30
Reg. progr.'s. 18.00 Esther. Talkshow.
18.30 Catchword. 19.00All in the mmd.
Quiz. 19.30 Heartbreak High. Austr.
serie. 20.15 Tekenfilm. 20.30 Open
space. Serie. 21.00 Picture this. Serie.
21.30 Raymond's Blanc mangé. 22.00
Takin' over the asylum. Engelse serie.
22.50 Bard on the box: Will's world.
23.00 The fast show. Aansl.: Bard on
the box: Essential Shakespeare. 23.30
Newsnight. 00.15 The late show. 01.00
Three women in love. Tv-film uit 1989
van Rudolph Thorne. 03.00-05.00
Night school.

Eurosport
—i

08.30 Step aerobics. 09.00 Eurogolf
magazine. 10.00 Dansen. EK Latijnse
stijl. 11.00 Wielrennen. Nations Open
vanuit Parijs. 12.00 Eurogoals. 13.30
Voetbal. Braziliaans comp.voetbal.
15.30 Eur. Truckracing Cup. 16.30 Su-
per Stock-Car Indoor World Cup. 17.00
Autosport. 18.00 Eurogoals. 19.30 Eu-
rosportnieuws. 20.00Eurotennis. 21.00
Olymp. magazine. 22.00 Boksen.
23.00Snooker. 01.00-01.30 Eurosport-
nieuws.

NBC
05.30 NBC News. 06.00 Business insi-
ders. 06.30 NBC News. 07.00 ITN
World news. 07.15 US Market wrap.
07.30 Business insiders. 08.00 ITN
World news. 08.15 US Market wrap.
08.30 Inside edition. 08.58 ITN World
News. 09.00 Super shop. 10.00 Rolon-
da. 11.00 Rivera live. 12.00 Today's
Business. 12.30 FT Business Today.
13.00 Today. 15.00 The money wheel.
17.30 FT Business tonight. 18.00 To-
day. 19.00 ITN World news. 19.30 (TT)
Executive lifestyles. 20.00 (TT) Enter-
tainment x-press. 20.30 (TT) Dateline.
21.30 (TT) Inside edition. 22.00 ITN
World news. 22.30 (TT) The tonight
show. 23.30 (TT) 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 lifestyles. 03.00Rivera
live. 04.00 Rolonda. 05.00 Inside edi-
tion.

MTV
06.00 Awake on the wildside. 07.30
The grind. 08.00 Awake on the wildsi-
de. 09.00 Ingo. 11.30The pulse. 12.00
The soul of MTV. 13.00 Greatest hits.
14.00 The afternoon mix. 16.30 The
report. 16.45 CineMatic. 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 wan-
tod. 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? : Davina & Hugo. 02.00 The
soul of MTV. 03.00 The grind.
03.30-06.00 Night videos.

CNN
00.00 24 uur per dag nieuws, met om:
07.30 Moneyline. Herh. 08.30 World
report. 09.45 CNN Newsroom. 11.30
World report. 12.15 World sport. 12.30
Business morning. 13.30 Business
day. 14.30 Business Asia. 15.00 Larry
King live. Herh. 16.45 World sport.
17.30 Business Asia. Herh. 20.00
World business today. 21.00 Intern,
hour. 22.45 World sport. 23.00 World
business today update. 23.30 Showbiz
today. 00.00 The world today. 01.00
Moneyline. 01.30 Crossfire. 02.00 Pri-
me news. 03.00 Larry King live. 05.30
Showbiz today. Herh.

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 Hoot. 1200 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. 16.00Cultuurma-
gazine Festival. 17.00-18.00 Lim-
burg Aktueel: nieuws en actualitei-
ten met om 17.30uur ANP-nieuws.

BRTN/Radio 2
6.00 Nieuws. 6.05 Radio 2 regio-
naal (6.30, 7.00, 7.30 nieuws). 8.00
Nieuws. 8.10 Soes. Kalorie-arme
en vezelblije gezelligheid met ad-
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.
13.10Mokka. Leuke, internationale
muziek bij de betere koffie. 14.00
De gewapende man. Namiddag
rond Belgische muziek en studio-
gasten 17.00 Radio 2 regionaal.
18.00 Nieuws. 18.10 CoKoen. Met
Coen Crucke. 20.00 Lukraak
Easy-listening muziek. 22.00
Nieuws 22 05 Nachtwacht. Sfeer-
vol avondprogramma rond vreem-
de verschijnselen. 23 30-06.00
Nachtradio (elk heel uur nieuws).

België/BRF
Elk heel uur nieuws
6.05 Radiofruhstuck + 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 18.00
Nieuws uit de regio. 18.05 BRF
Aktuell: Aktuelles vom Tage. 18 40
Klassik. 20.00-20.05 Nachrichten

RTL Radio
7.00 Jan van de Putte. 10 00 Jan
de Hoop. 12.00 Ron Bisschop
16.00 Luc van Rooij. 20.00 Late
Rock. 24.00-07.00 Night Rock

WDR 4
Nieuws, tot en met 09.00 elk heel
uur; vanaf 10.00 elke twee uur.
4.05 Radiowecker. 6.05 Morgen-
melodie (8.05 Zum Tage; 8.55
Andacht) 9.05 Musikpavillon
(10.05 tot 11.00 verzoekplaten)
12.05Zur Sache 12 07 Gut aufge-
legt (13.00 Mitmenschen, 1405
Stichwort Wirtschaft). 15.00 Café-
Konzert. 16.05 Atte 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).

radio
Radio 1
Elk heel uur en om 7.30, 8.30,
12.30, 13.30. 17.30 Nieuws. 7.07
Echo. 9.05 Dingen die gebeuren
(MW). 12.07 NCRVs Hier en nu
(12.45 Agrarische actualiteiten).
14.05Veronica Nieuwsradio. 17.07
Veronica Nieuwsradio Elk heel uur
en om 18.30 en 6.30 Nieuws.
19.04 TROS Interaktief. 20.04
TROS Klantenservice. 22 04 Vero-
nica Sportradio 23.07 Met het oog
op morgen. 0.04 For the record
2.02 Geen tijd 5.02-7 00 Ochtend-
humeur.
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Auto's

Te k. CITROEN AX 14 TRD
diesel, zilvermet., 4-drs.,
bwj. '89, als nw., vr.pr.
’7.750,-, mr. mog. W. de
Rijkestr. 11, Landgraaf/
Kakert.
EEND 2CV6, type '86, APK
7-95, i.z.g.st., ’2.800,-. Tel.
045-317675. .
Escort GHIA '81 ’1.500,-; ,
Taunus combi '81 ’950,-;
Honda Civic '82 ’1.975,-; :
Opel Ascona '81 ’750,-; :Mits. Lancer '83 ’2.500,-;
VW Golf '80 ’950,-. Oude
Landgraaf 101, Landgraaf.
Tel. 045-311078.
Te k. Fiat UNO 45, bwj. '84,
APK 4-95, i.z.g.st.,

’ 1.950,-. 045-723232.
Te koop FIAT Ritmo, bwj.
'88, APK 7-95, t.e.a.b. Telef.
04454-64869 of 66176.
Fiat TIPO 1.4 Fire, bwj. '89,
sportw. en extra's, bijz. mooi,
’8.950,-. Tel. 045-424128.
Te k. Ford SIËRRA '92,
kleur rood, zwarte spoiler, s-
versn., 23.000 km., vr.pr.

’ 21.000,-. S 045-271917.
Ford ESCORT Bravo 1.6i, 3-
drs., met schuifdak en spoi-
ler, bwj. '89, rood, ’12.000,-.
Tel. 045-726938.
Te k. FORD Sierra 2.0 L, 3-
drs., bwj. '86, i.z.g.st.,
’3.650,-. Tel. 045-316940.
MERCEDES 190 D, '84, wit,
APK, schuif/kanteldak, trek-
haak, radio, 168.000 km., in
perf. staat. S 046-379657.
Te koop OPEL Rekord 2.0 S,
4-drs., bouwjaar '83, LPG,
APK 3-95, vr.pr. ’1.650,-.
Telef. 045-231238.
Te koop KADETT E, '85, wit,
nette auto, ’4.950,-. Mar-
tens Auto BV, Kerkstr. '92,
Landgraaf. 045-314096.
Opel SENATOR 2.8, z.g.a.
nw., rood, alarm, sportvlgn.,
bwj. '80, vr.pr. ’4.750,-. Tel.
046-583983/045-231756.
Te koop Opel KADETT, bwj.
'81, i.z.g.st., 1 jr. APK,
’1.000,-. Telef. 045-
-415330 na 17.00 uur.
SUPERCARS Akerstr. N.
20a, Hoensbroek heeft voor
U: Ford Siërra 2.0 bwj. '84
Ghia; Ford Siërra 2.0 Ghia
1600 bwj. '86; Kadett 1300
GT '86; Kadett station '87;
Opel Rekord 2.0 S '83; Es-
cort 1400 CL '86 en '87; Re-
nault 11 diesel (grijs kent.)
"84; Golf 1600 '86; Escort '84
en '85; Opel Manta '85; Siër-
ra v.a. '84 t/m '86; Alfa t. 33
'86: Renault 11 '87; Datsun
Cherry autom. '83; Mitsubi- II
shi Tredia bwj. '83; Toyota I
Celica bwj. '82. Nog diverse I
goedkope inruilers. Telef. I
045-222455 of 231448. I
F. v. OPHUIZEN autohandel I
biedt aan: Ford Fiësta XR2i .
'91; Ford Escort XR3i cabrio
'84; Peugeot 205 XS '87;
Opel Kadett 12S '86; Fiat 'Uno 60 S, 5-drs. '87; Volvo
340 diesel, 5-drs. '87; Re-
nault 11 GTD '86; Mazda
626 coupé 2.0 GLX '86; Ci- !
troën BX 14 RE 5-bak '84; ,
Fiat 127 1050 CL 5-bak '85; ,
3x Ford Siërra 16L WB5;
Ford Escort 1.1 Bravo '82; 'Ford Escort 1.3 L 5-drs. '81; 'Ford Taunus 16 Bravo '81; 1
Citroen Visa 17 RD 11-'B6;
Peugeot 104 ZL 1c eig. '84; f
Peugeot 305 GL '84; Toyota !Corolla LB 1.3 DX '80; Opel[
Ascona 16S '82; Opel Asco- *na 1.9 autom. '80 ’1.000,-. ï
Inkoop, verkoop, financ. Div.
inruilers. Akerstr.Nrd. 52C, I
Hoensbroek. S 045-224425. 'Geopend van 10.00-18.00 i
uur, zat. 10.00-17.00 uur. I

INKOOP goede auto's, cont.
geld. Joosten, Scharnerweg
3, Maastricht. 043-634978.
Te k. gevr. LOOP-, sloop-,
schadeauto's. Betalen de
hoogste prijs. 045-423199.

Auto Kaldenborn bet. de
HOOGSTE prijs voor uw au-
toü 045-411572. Ook Lada's.

Te k. AUDI 80 2.0 met ABS,
bwj. '94, z.g.a.nw., vr.pr.

’ 14.000,- onder nw.pr. 045-
-320538.

Opel CORSA Swing, bwj. 11-
-'B4, nwe accu + band., i.z.g.
st., ’ 3.750,-. 045-453572.

Te koop Opel KADETT 2.0
GSi bwj. '88, met APK, 2-drs.
blauwmet. veel extra's, pr.

’ 12.750,-. 045-320457.

Te koop zwarte VW PAS-
SAT I.Bi CL, LPG, sportv.,
trekh., achterspoiler, schuif/
kanteld., bwj. 11-'90, auto is
in nw.st., vr.pr. ’15.950,-.
Telef. 045-421306.

Ant. KAST, slpk., buffet, eet-
hoek enz. (goedkoop). Kou-
venderstr. 208, Hoensbroek.
Te k. 1 jaar oude klassieke
WOONKAMERMEUBELS
en 1-pers. sen.bed met
nachtkastje alles donker ei-
ken. Tel. 04492-3987.

Computers
Te k. nieuw in Limburg CO-
PY-BOXEN, super nintendo,

’ 825,-. 04450-3636 voor
14.30 uur of na 23.00 uur.

Bel de'

"" UW GEVELS WE
Stralen zonder stof en zor

baksteen, natuurste
Eventueel voegen

Likabo BV. Te
Ervaren vakman biedt zich
aan voor straatwerk o.a. op-
ritten, sierbestrating. Ook
voor uw gehele tuinaanleg,
zeer SCHERPE prijzen.
Gratis offerte: 045-323178.«

p KLEDINGACTIE \
Geef nu terug en verdien een

it I U I IOVCr kortingscheque t.w.v. ’ £*\3
n IICSI kortingscheque t.w.v. ’ £m\M

I 31113 lOn kortingscheque t.w.v. ’ Mmm^3
M 11UK kortingscheque t.w.v. ’ *fc«%#

IVl3nt6l kortingscheque t.w.v. ’ *W%3
JT ÜCILK kortingscheque t.w.v. ’ éÊLm^kM

J3por kortingscheque t.w.v. ’ l^U

* DeilX-pJeCeS kortingscheque t.w.v. 30
IT Dl UUSU kortingscheque t.w.v. ’Koopt u in de week van 25 t/m 31 oktober een kledingstuk én geeft u

een kledingstuk aan het goede doel, dan honoreren wij dat met een
kortingseneque, die zijn waarde heeftvan 14 t/m 26 november.

* Wij verzorgen het transport naar Kroatië en/ofRwanda, van uw geretourneerdeartikelen.

* Bij aankoop 1 kortingscheque per artikel.

Autohandel O.K. CARS: Su-
zuki Jeep QJX 413 Cabrio;
Opel Monza 3.0 E '83; Dai-
hatsu Charade '83; VW Sci-
rocco 1.8, 16V '85; VW Golf
GTi '86; BMW 630 coupé
79; Opel Kadett stat. diesel
87; Opel Corsa '83; Ascona
84 1.6 LPG; Escort XR3i
84; Nissan 1.5 '85; Siërra
85 2.0 LPG; Golf 1.6 '84;
Toyota Corolla LB 1.6 '84;
Toyota Celica '85; Mercedes
3enz Camper 508 D. Inruil,
ïnanc, garantie, bij aan-
koop 1x APK gratis. Ver-
engde Lindelaan 23, Oirs-
aeek. 04492-5782.

Moet weg VW JETTA D bwj.
'86, bl.metal. nwe. APK,
vaste pr. ’5.500,-. Telef.
04407-3046/045-311521.

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.

Wij spuiten, logen, stralen
en repareren uw oude MEU-
BELS als nieuw in de kleur
die u wenst. Wij maken ook
meubels op maat. Wessels
Meubels, Handelsstr. 9, Sit-
tard, 8 046-512981.
Pracht zw. eik. EETHOEK
met 6 massieve stoelen, nw.
St., ’1.475,-. 045-322111.
SLAAPKAMER (1930);
bankstel + tafel + kast, pr.n.o.
t.k. Na 16.00 uur Te bevr.
Berghofstr. 23, Eygelshoven.

(Brom)fietsen
KEUZE uit plm. 70 gebr.
ATB, race, stadsfietsen en
kinderfietsen. Nieuwe over-
jarige fietsen speciale prijs.
Bert Rekers, Willemstr. 85,
Heerlen. S 045-726840.

Huish. artikelen
IJSK. gasf. ’95,-; wasaut.

’ 175,-; diepvr. ’ 175,-;
wasdr. ’175,-. 045-725595.
OPGELET!! Wij halen gratis
uw oude diepvries, ijskast,
wasmachine, gasfornuis en
alle electr. huish. app. bij u
thuis op. Tel. 045-719136.
Te koop INBOUWKOEL-
KAST nieuw Philips, ’695,-.
Telef. 046-745230.

NEW LOOK BV Landgraaf.
Gevelreiniging, uitkappen,
voegen, steigerverhuur. Tel.
045-312154. Fax 323452.
Riet- en BIEZENSTOELEN,
vernieuwen ’5O,- per stuk,
met garantie. Telefoon 043-
-435761 b.g.g. 646919.
Voor al uw SCHILDER-
WERKEN, binnen en buiten.
Bel 045-275434.

Sloopauto's
Te koop gevr. SLOOP- en
schade auto's, tev. in- en
verkoop gebr. auto-onderd.
A. Korter, g 045-229045.
Te koop gevr. schade- en
oude sloopauto's. Tev. pn-
derd. Autosloperij K. KÖR-
FER, 045-227377, Indus-
triestr. 7, Hoensbroek.

Vakman
EER ALS NIEUW,
nder water van alle soorten
ien, beton, staal enz.
en/of impregneren.
,l. 043-635253.

In/om detuin
Druk gelmpregn. 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, Machmehan-
del b.v., Nusterweg 90. Tel.
046-519980
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
COLLE Sittard Machinehan-
del b.v., tel. 046-519980.
Kascrysanten; troscrysan-
ten 3 bossen ’750,-; pluis-
crysanten 10 stuks ’8,75;
grafstukken vanaf ’17,50.
KWEKERIJ Persoon-Ra-
makers. Haverterstraat 52,
Koningsbosch. S 04743-2380.

Kachels/Verwarming
GASKACHELS/houtkachels.
Goedkoop! Gratis geplaatst.
De Kachelsmid, Walem 21
Klimmen. Tel. 04459-1638.
Nieuwe en gebruikte GAS-
HAARDEN, gevelkachels,
gasfornuizen, kookplaten,
geisers, aardgas / butagas.
E. Meesters, *Brusselsestr.
1298, M'tricht 043-210540.
Centrale VERWARMING mc-
l. montage en snelle lev.
Vrijbl. prijsopg. 045-352044. .

Braderieën/Markten
Zo. 30 okt. van 10-18 uur
ROMMELMARKT te Voe-
rendaal in Laurentiushuis
aan de kerk. 045-324112.

Diversen
Verwijderen van

Tatoeages
zonder littekens.

Lasercentrum Heerlen.
Op de Nobel 9 (tijdel. Nobel-

str. 25). Tel. 045-741997.

Huw./Kennlsm.
Nette WEDUWNAAR 72 jr.,
't alleen zijn moe, i.b.v. auto,
eig. huis en caravan, natuur-
liefhebber en wandelaar, zkt.
oprechte en eerlijke vriedin

" Ift. 60-65 jr., om samen iets
moois te kunnen opbouwen
en de sombere dagen te
verlichten. Br.o.nr. B-06111,
Limburgs Dagblad, Postbus
2610, 6401 PC Heerlen.

Vakantie

Kerst of
Nieuwjaar

Sfeervolle Kerst en/of
Nieuwjaarsreizen naar het
Reuzengebergte (8 dgn.

’ 595,-), Wenen (7 dgn.

’ 795,-), Costa Valencia (13
dgn. ’ 925,-) en Cote d'Azur

(9 dgn. ’ 835,-). ALLE
REIZEN MET TENMINSTE

COMFORT CLASS
TOURINGCARS.
Kristal Vakanties.

076-131491 en 04103-4500.

Zonnebank/-hemel
Spectaculair lage prijzen bij
de grootste zonne- vakspe-
cialist in de regio GOER-
GEN zonnehemels. Alles
met 3 jr. voll. garantie. Rijks-
weg-N. 97, Sittard, 046-
-583002 (t.o. ziekenhuis).

Mode Totaal
Te k. ëxcl DAMESMODE
maat 36-42 van o.a. Sheila
de Vries, Mare Cain, Karl
Lagerfeld enz., weinig ge-
dragen, aantrekkelijke prij-
zen. A.V. Tel. 045-427383.

TV/video
Goede KLEUREN-TVS met
garantie, grote sort. v.a.

’ 95,-. TV-occasioncentrum
Geel, meer dan 30 jaar.
Grasbroekerweg 25, Heer-
len. Tel. 045-724760.

Kamers

Voor kamers en apparte-
menten in SIMPELVELD.
Tel. 045-445051.

Motoren
SUZUKI Intruder 750, bwj.
'90, zeer interessante prijs.
Tel. 04750-11228.
Te koop ZIJSPAN combina-
tie Dnuper, bwj. '94 met zij-
span-aandrijving, vr.pr.
’3.650,-. Tel. 046-580118.

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

Kapper/Cosm.
NAGELSTYLISTE kan nög
klanten aannemen, komt
ook bij u thuis! Tel. 046-
-750540.

Sport & Spel
Te koop 2 SNOOKER keus
met koffer en verlengstuk.
Telef. 045-310266.

Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

U staat toch

ifl Btaak

ook op kwaliteit
schoenen b.v.

Nuth. Sl«lion»slT»ot 224 Tel.: 04S-J41286
MsastrieM, Wyckar Brugstraat 38A T«L: 043-210*»

|WtH..1.1.1111.1.1.11.11.111111lI. III.El

Bedrag Terug te Mnd. bedrag Effectieve rente Mnd.bedrag Effectieve rente
inhanden betalen in volgens min. op jaarbasis vlg. wet. max. op jaarbasis

15.000,- 72 mnd. 279,04 10.6% 287,11 11.8%
25000,- 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%

Smet 50 001- U betaalt Rente vlg. min. tar. per mnd Tneor. 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 GEDURENDEDE GEHELE LOOPTIJD.

___ \ensnel^ —
é Bel 045-719966 Piccolo's voor méérfesultaat Bel 045-719966 é

■

Personeel Kontakten/Klubs

Dolce Vita
Wegens drukte vragen wij nog een Ned. meisjevan niveau.

Intern mogelijk, optimale sfeer, zeer hoge garantie.
Bel voor informatie, vraag naar Karin. Tel. 04750-30746.

ESCORTBURO vraagt met
spoed meisjes tot plm. 27
jaar en homo / bi-jongens tot
25 jaar, heren voor heren,
goede verdiensten. Bel 045-
-275564.

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

06-liJnen
100% Wild Live Sex

06-9891
Geen wachttijd! 1 gpm.

De Enige
P'Codelijn
Van Nederland die nog

steeds feiloos aangeeft waar
in jouw buurt dus gewipt kan

worden.

06-95.46
1 gpm. Alle Ned. Postcodes.

Adressen
Dames geven hun adres en

telefoonnummer.
06-96.85

24 u/p.d. 100 cpm
UNIEK CLUB 9886

Gesprek na Gesprek
afluisteren. Of dun1 je zelf
live?! 1 gpm. 24 uur p.d.

06-9886
Praat nu

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

06-9664 (100 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

Direct contact
met DAMES uit heel

Nederland. GEHEEL PRIVÉ
thuis doorgeschakeld.

06-96.80
24u./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 iemand jou, je

wordt direkt live doorverbon-
den. 75 cpm. Vrouwen gratis.

Erotifoon
06-320.320.12

Ssst, anders wordt ze
wakker! (’ 1,-p.m.)

Doorschakelsex
Luister naar hete oproepen

van vrouwen. Maak jekeuze
en de computer schakelt je
direkt door naar haar huis.

Discreet! 06-9668 (75 cpm).

Kijkers
Gezocht!

Echtparen zoeken nette en
diskrete heren om toe te
kijken in de slaapkamer!

340.340.11
06/1 gpm (Boven 18 jr!)

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

Zoek jeRIJPE vrouwen voor
sexkontakt? (Niet commer-

cieel) bel: 1 gpm
06-350.266.53.

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

Privéßox! Nieuw in Neder-
land! Nu al een topper! Meer

dan 100 vrouwen zoeken
mannen voor 'n gezellige,

spannende babbel! Luister 1
voor 1 wat hun wensen zijn.
Vind je'n leuke dan draait

onze computer hun privé tel.
nr. Geheel discreet kun je

van alles doen! 1 gpm.

06.95.22
Thuis privé Sex! Tieners 18
jr. hebben behoefte aan sex,
maar discreet! Hun tel.nr. zit
in onze computer. Ze stellen
zich voor, met de 3 verbin-

den wij je door! 1 gpm.

06.96.52.
Een vrouw overvalt een

meisje. 2 jongenskijken toe:
06-320.330.61 1 g.p.m.

Live!
Elly's eerste ervaring met 'n
oudere vrouw. Live bel nu:
06-320.329.23

LESB. 1 g.p.m.

Live direct apart
Ook SM! Adress. en tel.nrs!

06-340.350.80 (50 cphm)

Heerlijk
discreet, direkt apart met

hete vrouwen uitLimburg!!
06-320.322.11 (75 cpm).
1 gpm. Met 2 jongens in 't

kleedhokje liet ze haar
badpak zakken.

"Voel 'ns hoe strak ik ben,
wie wil er eerst?

06-340.340.20
Sex via je
kengetal!

Toets het kengetal in van
waar jewoont en je hoort
waar in jouw plaats vaak
de gordijnen dicht zijn!

340.340.86
06/1 g.p.m. Sexadressen
1 gpm. Kom maar met je

hand onder m'n BH, zei ze
tegen de knul v. haar vrien-

din. En heb jedit wel 'ns
gezien? Toen trok ze haar

SLIPJE UIT.
06-340.350.60

1 gpm. Sla die STOUTE
meid van mij maar 'ns flink

op dr achterste, zei ze tegen
de buurman.

06-340.340.55
Sadistische sex

met jongevrouwen

06-340.340.90
(1,-p-m.)

Waar wacht je op? Gewillige
meid zoekt hete

SEX-afspraak
06-9517 (75 cpm)

Kosteloos!
Hete vrouwtjes willen zo af

en toe 'n Amateur Prosti zijn
en zoeken dus kosteloze

Sex!

320.320.90
0671 gpm.

125 telefoonnummers

Erv. vrouwen
40 jaar, zoeken sexkontakt.

06-350.290.37 (75 cpm).
Eenzame hete vrouwen

zoeken anoniem
sexkontakt

Bel nu 06-9511 (75 cpm).
Vrouwen van 35 jaaren

ouder willen
Direkt sex

Bel ze zelf thuis op via
06-9604 (75 cpm).

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

Rijpe vrouwen
zoeken onervaren jongens.

06-9504 75 cpm.
Anonieme

sexdating
Sexkontakt met eenzame

vrouwen. 06-9706 (100 cpm)

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

SM voor 2
snelle SM-kontaktenü

06-320.329.99 (75 cpm).

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

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

Thuisbelsex
Kies nu zelf de heetste

vrouw en wij verbinden je
direkt met haar door. Bel 06-

-9755 (100 cpm).

Homo-jongens
Hoor ze heet tekeer gaan.
06-320.330.88 (75 cpm).

Direkt
telefoonsex

hete vrouwen wachten op
jou. 06-320.330.91 (75 cpm).

Privé
tel.nummers van hete vrou-

wen thuis! (75 cpm) 06-9605.

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

Homo-kontakt
direkt apart met een hete
knul uit Limburg!! Bel nu

06-9614 (nu 50 cpm).

Hete vrouwen uit de regio
Limburg

06-350.23.047 (100 cpm).
Rijpe vrouwen willen

sexkontakt
(niet commercieel) 75 cpm.

06-9890
Rijpe vrouwen zoeken

jongensvoor een slippertje.
06-9760

75 cpm. AKTIEü!
Zin in 'n WIP? Bel de gewilli-

ge dames direkt 75 cpm.
06-98.77.

NIEUW! Sexdoorschakellijn:
Vrouwen willen DIREKT

SEX. Bel nu 75 cpm
06-9.750

VOLRIJPE vrouwen zoeken
SEX, maar niet-commer-

cieel. 75 cpm.
06-9656.

BLIND DATE via de telefoon.
Afspraakjes met leuke
meiden, bel 75 cpm.

06-95.95.
HOMOKONTAKTEN
Zoek je'n lekkere

hele jongen?

Gaydating
06-95.18 (75 cpm).

1 gpm. Mag zij ook meedoen?
vroeg ze aan haar vriend. Ze

weet nog niet wat een
nummertje is

06-340.340.21

Discreet SM-Kontakt
sexkontakt met rijpe meiden! „Y°°r strenge afspraken!

06-320.330.42 (75 cpm) 06-320.325.80 (100 cpm).

Kontakten/Klubs

Sacha's Escort
045-463386 v.a. 17.00 uur, of bezoek CLUB EDEN

Holzstr.lo3, Kerkrade.

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
als kennismaking vanaf ’ 100,- all-in. In de buurt? Lief-

hebb. van j., groene blaadjes kom dan eens langs.
OudeKerkstraat 31, Heerlen, van 11.00 tot 24.00 uur.

(achter het station).

Porky's Pretpark I en II
® 045-228481 © 04499-5500.

Nieuw! Nieuw! Vicky en Michelle.
G.G.D.

Geslachtsziek-
tenbestrijding

24 uurs infolijn
Tel. 045-740136

Escort all in
g 045-326191

Buro Mieke
Discr. Bern. 046-748768

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. Meisjes gevr.

Privéclub
goed en discreet. Meisjes
gevraagd. 04498-55655.

Bij llona
Spetters van meiden die jou
graag 'n gezellig uurtje wil-
len bereiden. Nieuwe meis-
jes aanw. a 045-708903.

Club Olifant
Nieuwe meisjes: Jacqueline,

Steffanie, Suzy, Simone,
Cynthia, Sandra. Ook SM.

Rijksweg Zuid 105, Geleen.
Tel. 046-756335.

Marilyn Escort
045-426331. Ma tot vrij 14-
-05 uur, zat. en zond. 22-05
uur. Ook heren voor dames.. Twilight Escort

Ook Boys 045-275618.

Surprise Escort
SM & Boys 045-275900.

Boy + Girl
Escort-Service. 045-257368.

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.

r—

■■ ■■ ■■ I «

a^aéfl IWïtTWt733B-Tienduizenden mensen hebben de laatste maanden
ontdekt hoe lekker en mals het vlees bij Edah is. Heeft u * |
kennis gemaakt met onze satéschnitzels ofonze
entrecötes? Wist u trouwens dat ons vlees zo vers is dat f
het rustig kunt invriezen en bewaren? r—___«____
Ook de komende tijd hebben wij een / AKTIEPfUISvijftal vleesaanbiedingen voor u. Om u / j*»fo»"m,
extra voordelig kennis te laten maken / S^^met ons kwaliteitsvlees. / **""'£^- *<A- I
Kwaliteitsgarantie. f £BM^k J
Let op dit vignet.Wij staan garantvoor de / fiffiS 53^1
kwaliteit. Bent u desondanks I Pifc =-9Jf2
niet tevreden, dan knjgt u uw geld terug. j I

Entrecótes *£$
met gratis aÊÈ
kruiden boter; m
per kilo -39:80" yg9k I

i^5N EDAH SERVICEUIN
HO6-0506 Van maandag t/m vnjdagvan 10 tot 12 uurenvan 2 tot 4uurkunt u g^*
»"■*'"/ met onze service-afdeling Daarkunt u ook terecht voorhet adres van Of

bi| u in debuurt Aanbiedingen zi|n geldig t/m zaterdag 29 oktober 199 ■*Zolang de voorraad strekt.

fggï
Uw

prijsattraktieve
supermarkt. I

A

’ 50,- all-in
Gratis film en koffie

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

Bij Angelique
verwennen u 3 meisjes zeer

uniek. Nieuw! Suzanne.
Heer aanw. met erotische
massage voor dames, tev.
meisje gevr. 045-311135.

Buro Sittard
discretebemiddeling.

8 046-523203

Aladdin
en assistentes, waar uw in-
tiemste wensen in vervulling
zullen gaan van maand, t/m
zat, v. 13-23 u. 045-227692.

Boys voor heren
Tel. 045-716781.

Privé Candy
Goed en discreet. Meisjes

gevraagd. 045-212616.

Mannen
gezocht!!

vrouwen zoeken niet
commerciële sex
8 046-752333.

Gratis sex
niet commerciële

sexadressen en nummers
van vrouwen.
8 046-752333.

Hrl 045-714707.
Dame ontv. privé 9-16 uur.

SM
Beleef je droom

Duitse meesteres Lady S.
8 043-620015.

Patricia
vanaf 10uur 045-72l7gb'; jj
Privé en Escort j

Romantica ,!
S 045-41974 J .Tevens meisjes gevrgjjjC-^ ,
Nieuw Blonde

Tel. 045-270358^--^
Manuela Escort;
S 045-41888D'i
Tevens meisjes gevraagd,
Privé en escort it

Tel. 045-427631^^
Nieuw, nieuw, nieu*

Club Yum-Yurn j
ma-vr van 10.00-24.00^ s
weekend 14.00-03.00 u" ,

Oranjestr. 30 A, HoensDro" .a 045-232806^^-Xt
SM huis Rachf'[

vrijd 28-10 a.s. open% ,
bizar avond. 8 045:£Lzg>/;

Peggy Privé |
Escortv.a. ’125,-. Ma-n
11.00-22.30 uur. Wo. toi
uur. 046-374393. DD-CW

Grieks mogelijk-
Nieuw: Sonja^^-^

Nieuw jong meisje, to,a

Ontsp.Massag6
045-353489 S

SM-SM
Meesteres Anita

met haar Slavin terug^
nieuw adres. 045j32Pg>^i

Manuela
Grieks mog. OtSj^gfi^



Beloning voor tip
gevondenbaby
VIERSEN - Justitie in Viersen heeft
drieduizend mark uitgeloofd voor de
tip die kan leiden tot het vinden van
de moeder van de baby die zes da-
gen geleden werd aangetroffen op
een vuilnisbelt in Süchteln. De politie
heeft nog geen spoor van de moeder
gevonden. Een onderzoek in alle
compostbakken van de regio Bruggen
(ter hoogte van Venlo) leverde niets
op. De politie sluit niet uit dat het ge-
vonden meisje afkomstig kan zijn uit
Limburg. Om die reden worden in
Noord-Limburg overal opsporingsaffi-
ches verspreid.

Van onze verslaggever

Van onze redactie economie

J7ERLEN - De gemeente
*|"len laat onderzoeken of
.."aaibaar is om een nieuw

naast het station
jS . aan weerszijden van de
fc^lijn te bouwen. Als ver-
ft- 'ni tussen de twee gebou-

'J 1 Zou een momenteel afge-
k^ 11 voetgangerstunnel
typeen fungeren. Architect
bJj: Arets is met het onder-
in*belast. Het vormt het eer-
L concrete onderdeel van
jtevi e e stationsom-
&>»§ van Heerlen moet on-

ertleente Heerlen constateert
"^nu^ inwoners en bezoekers mo-
<q J^el het station mijden, omdat
ir^^herbergzaam is en drugge-
ld *ers voor overlast zorgen. Heer-
!t> iJJJ met de NS> de ondernemers
W.^L, komen tot een verbete-
le stf - n" Centraal daarbij staat dat
e^p tionsomgeving veel verschil-
fcti Publieksfuncties dient te krij-

"Zodat ook anderen dan de
Ns t

S en forensen deze omge-
'ieri !ot hun woon-, werk- of leefge-Q rekenen."

Jst^ouder Jos Zuidgeest merkt op
f%^ e* politiebureau zowel de
iH^tsleiding als de basiseenheid
Vri centrum woraen gestatio-
taj, 3' >,Die kun jeelk aan een kant
'lih, ~sPoorlijn onderbrengen." De
(«^ voor de politie is drin-
i(C en verkeert al in een vrij con-
hrno stadium. Voor de stations-
K|jevirig denkt de gemeente
h|*r aan avondwinkels, kantoren,
ta en fitness-accommodaties,
£ zwembad, uitbouw
"tl '°scopen, een muziekschool
PlL^dswoningen. Maar dat zijn
Re^ 8 suggesties voor verder on-

*au 't Jaar kunnen onderzoeksbu-
'oor ri

le een ontwerp willen maken
■■onso toekomstige Heerlense sta-
ter^ inschrijven. Maar de
>6ei etlte wil de opdracht niet ge-
'°lgt andiS opstellen. Daarom
'v°ridop november een inspraak-
\ 7iVoor aUe betrokkenen. Nadat

gemeenteraad is geraad-
moet de opdracht eind de-

Ver gereed zijn. Kort voor de
'%, gorden de concept-plannen
% ïqo^ > waarna in detweede helft
krnaak een keuze dient te worden

Van onze verslaggever

Permanent geldpotje
watersnood bepleit

'Giro 777 moet ook voor gedupeerde bedrijven gelden '

VENLO - Er moet een permanente
reservepot met daarin één a twee
miljoen gulden beschikbaar komen
om bij een eventueel nieuwe wa-
tersnoodramp het bedrijfsleven
snel en adequaat te kunnen helpen.
Dat geld zou met name gebruikt
kunnen worden om een leger aan
schade-experts in zon geval meteen
aan het werk te zetten en te betalen.

Stichting Silicose
nog dit jaarklaar
HEERLEN - De Stichting Silicose
Oud-mijnwerkers heeft momenteel
circa 3200 van de 4500 aanvragen
voor de eenmalige uitkering voor ex-
kompels met silicose verwerkt. Onge-
veer 1200 aanvragers hebben de
eenmalige uitkering van 20.000 gul-
den al ontvangen. Een kleine 2000
aanvragen zijn afgewezen. De Stich-
ting Silicose verwacht dat alle aanvra-
gen nog dit jaar worden verwerkt.
Zon 1100 mensen aan wie de uitke-
ring niet is toegekend, zijn tegen die
beslissing van het bestuur van Stich-
ting Silicose in beroep gegaan. Een
onafhankelijke beroepscommissie be-
oordeelt die bezwaren, maar ex-vak-
bondsbestuurder Wiel Friedrichs,
secretaris van de Stichting Silicose,
kan nog niet zeggen wanneer de eer-
ste beslissingen in de beroepsproce-
dures zijn te verwachten.

Dat heeft de Stichting Watersnood
Bedrijven Limburg gisteren in Ven-
lo bepleit. Verder vroeg de stich-
ting, onder voorzitterschap van
oud-staatssecretaris en -burgemees-
ter P. van Zeil, letterlijk meer pro-
fessionele aandacht voor de onder-
nemers in 'dergelijke gevallen van
commotie en emotie.

Pleidooi nieuwe
studie Geleendal
HEERLEN - Het Platform Natuur en
Milieu Heerlen vindt dat er een aan-
vullend onderzoek moet komen naar
de milieu-effecten van een bedrijven-
terrein in het Geleendal. Het ecolo-
gisch onderzoek dat het bureau Ta-
ken in opdracht van de gemeente
Heerlen daarnaar heeft gedaan schiet
tekort volgens de bij het platform aan-
gesloten milieu-groeperingen. Het
reeds uitgevoerde onderzoek gaat
volgens het platform onvoldoende in
op knelpunten als de gervokjen voor
waterhuishouding in Terworm en de
natuurontwikkeling in het Beekdal.
Ook wil het platform de gevolgenvoor
de daar levende dassen nader onder-
zocht hebben. De milieugroeperingen
vrezen dat de komst van een bedrij-
venterrein en de hogeschool een na-
deling invloed hebben op de natuur in
het Geleendal.

Het landehjke gironummer 777,
voor rampen, moet bovendien ook
beschikbaar komen voor gedupeer-
de bedrijven, verenigingen en stich-
tingen, zo betoogde de Stichting
Watersnood Bedrijven Limburg.
Tot nu toe zijn deze uitgesloten van
eventuele financiële steun.
De stichting heeft na de watersnood
van december vorig jaar aan 1250
bedrijven in totaal 36,2 miljoen gul-
den uitgekeerd. Zeventig procent
van deze gedupeerde bedrijven is
gevestigd in Noord-Limburg en dan
met name in Venlo en Arcen. Eén
bedrijf kreeg daar een uitkeringvan
meer dan een miljoen gulden. Twin-
tig procent van de schadegevallen
werd geregistreerd in Midden-Lim-
burg. Zuid-Limburg nam dus maar

Voor de getroffen verhuurders, die
eerder tussen wal en schip vielen, is
tenslotte ook nog eens drie miljoen
gulden beschikbaar gesteld. Ook
dat geldmoet de stichting gaan toe-
kennen.

tien procent van alle schadegeval-
len voor zijn rekening.
Steeds ging het om een vergoeding
van 65 procent van de totale mate-
riële schade aan activa. De totale
schade was berekend op 61,5 mil-
joen gulden. De stichting heeft ten-
slotte 6,7 miljoen gulden kunnen
uitdelen aan 512 bedrijven die in-
komstenverlies hadden geleden als
gevolg van de watersnood. Het be-
trof dan banketbakkers, slagers,
restaurants en andere zaken die in
de drukke decembermaand anders
gouden tijden zouden hebben ge-
had. 3,2 miljoen gulden uit deze
noodpot was afkomstig van Econo-
mische Zaken omdat het Neder-
landse bedrijfsleven via een actie
Ondernemers voor Ondernemers
3,5 miljoen gulden bijeen had ge-
sprokkeld. Daarvan was overigens
weer een miljoen gulden van het
bedrijfsschap Horeca.
De stichting herhaalde gisteren dat
er niet of nauwelijks onterechte
claims zouden zijn ingediend door
het bedrijfsleven. De stichting
werkt momenteel in opdracht van
de commissaris van de koningin
aan een evaluatie, maar heeft er in-
middels weer twee taken bijgekre-
gen.
Onder het bedrijfsleven dat buiten
Limburg gedupeerd raakte, kan de
stichting nu ook een miljoen gulden
uitdelen.

Heerlen wil aantal
coffeeshops verder
gaan terugdringen

HEERLEN - Heerlen wil het aantal
coffeeshops verder terugdringen.
Daartoe wordt een vergunningen-
beleid ontwikkeld. Coffeeshops zul-
len straks aan een aantal strikte
voorwaarden moeten voldoen.
Daarnaast zal doormeerdere instan-
ties worden gecontroleerd op de
naleving van de (bedrijfsvoor-
schriften.

Stevens president
van rechtbank
ROERMOND/MAASTRICHT - De
vice-president van de Maastrichtse
rechtbank mr. G.A.M. Stevens (54)
wordt per 1 februari 1995 benoemd
tot president van de rechtbank in
Roermond. Mr. Stevens volgt daar
volgend jaar de zittende president mr.
G. Wind op, die met pensioen gaat.
Mr. Stevens was kortgeleden nog
voorzitter van de bestuursrechtkamer
die de bezwaren van ex-burgemees-
ter Vossen van Gulpen tegen zijn
oneervol ontslag en verlies van het
recht op wachtgeld, verwierp. Bij de
rechtbank in Maastricht zijn afgelopen
week mr. A.G.M. Jansberg geïnstal-
leerd als vice-president bij de sector
bestuursrecht, en mr. R.H.M.J. Baron
van Hövell tot Westerflier, mr. P.
Hoekstra en mr. W.E. Elzinga als
rechters.

meekers is toch tot een verscherpt
beleid besloten omdat veel inwo-
ners overlast zeggen te ondervin-
den. De gemeente wil bovendien
het gebied Akerstraat-Noord in
Hoensbroek in het kader van de
plannen voor het Emmaterrein een
beter aanzien geven. De gemeente
Brunssum, partner in het Emmater-
rein-project, heeft Heerlen recente-
lijk gevraagd de drugsoverlast aan
de Akerstraat-Noord aan te pakken.

Van onze verslaggever

" Een woordvoerder van uitvaartcentrum Lindeman noemt het een aantasting van de
privacy dat de gemeente Kerkrade stickers op graven met huurachterstand plakt.

Foto: DRIESLINSSEN
Heerlen heeft tot dit verscherpte
beleid besloten hoewel er in de ge-
meente naar verhouding maar wei-
nig coffeeshops zijn. Heerlen telt
zes è zeven stuks, tegenover 31 in
Maastricht. De coffeeshops zijn alle
in Heerlen-Noord geconcentreerd.

gemeentevoorlichter,Kerkrade vraagt grafgeld
met stickertje op steen Volgens burgemeester Jef Pleu-

Kerkraadse groep
slaagsin Geleen

onze verslaggever

l*tie^*'N - Een handgemeen tus-
!l en.n groepKerkraadse 'stappers'
W,leJongeren uit Geleen blijkt
* 2ii?en weekeinde de aanleiding
'*chtV geweest tot een massale
% V,anij op de Markt in Geleen.
V rsonen werden' aangehou-

zuUen zich later voor der boeten verantwoorden.
kr°egentocht door Geleen

deKerkradenaren in een
hn de Markt T°en de gele-

*fl niDestelüng volgens de jonge-
ehin overeenstemde met de

fftr, g g sloeg de vlam in de pan.
eense gr°ep jeugdigen stak

Hvji ook flink de handen uit de
So

en waarbij onder andere een
Urj "eelslid van de friture door de
lUpf. Werd geduwd. Ook werd een

Pel tevoorschijn gehaald.

Woordvoerders van de uitvaart-
centra Lindeman en De Univer-
sele noemen de invoering van de
sticker ongebruikelijk. „Ik vind
het niet zo coulant van Kerkra-
de," aldus een woordvoerder van
Lindeman. „Dat het graf ont-
sierd wordt, is nog tot daar aan
toe, maar ik zie het vooral als een
aantasting van de privacy. Stel
ik heb een schuld bij de bank en
mijn auto zou worden voorzien
van een sticker."

Klacht

moeten voldoen. Coffeeshops mo-
gen geen reclame maken (zich niet

Volgens Pleumeekers is het nu
vaak moeilijk de zaken aan te pak-
ken. Mensen die over overlast kla-
gen, zetten hun klacht vaak niet
door. Ook blijken voor de rechter
gebrachte klachten nogal eens niet
standte houden. Daarom zullen cof-
feeshops in de toekomst aan de zo-
genoemde 'ahoj'-criteria - al gerui-
me tijd van kracht in Maastricht -
'afficheren'), geen harddrugs ver-
strekken, geen overlast veroorzaken
en geen drugs verstrekken aan min-
derjarigen.

huurder een brief thuis ge-
stuurd. De gemeente is tot de
sticker overgegaan op grond van
ervaringen uit het verleden. „Tot
nog toe probeerden we de men-
sen te benaderen via een huis-
aan-huisblad of een mededeling
bij de ingang van het kerkhof.
Dat leverde echter te weinig res-
pons op," alduseen zegsman van
degemeenteKerkrade.

GENK - De politie heeft in Genk
een auto ' onderschept waarmee
twee mannen uit Zutendaal voor
50.000 gulden aan gestolen aande-
len vervoerden. Het duo werd al
enige tijd overschaduwd.

(ADVERTENTIE)

KLEURKOPIEËNDrukkerij Schreurs
Qravaralraal BS. Kerkrada» Spokholzerhalde
Taalatfoon (04S) 413045 Telefax (045) 41SSSS

Opgepakt voor
heling aandelen

KERKRADE - Kerkrade bena-
dert grafbeheerders met een ach-
terstallige grafhuur sinds kort
door een speciale sticker op de
grafsteen te plakken. Dertien-
honderd graven, verdeeld over
acht begraafplaatsen, zijn in de
afgelopen week voorzien vanzon sticker. Ruim 75 mensen,
hebben zich gisteren reeds ge-
meld bij de gemeente, tien daar-
van hebben de achterstallige
huur betaald.

Dat alles moet in een vergunningen-
beleid worden vastgelegd. Boven-
dien zal door een aantal instanties
gezamenlijk verscherpt op naleving
van (bedrij fs)voorschriften worden
toegezien. Zo zal de gemeentelijke
dienst Bouw- en Woningtoezicht de
naleving van de bouwvoorschriften
controleren en de brandweer kijken
of aan de veiligheidseisen wordt
voldaan. De sociale dienst, GAK en
fiscus worden (zonodig) ook inge-
schakeld om te kijken of de coffee-
shops zich wel aan de regels hou-
den.

Het gaat om huurders of recht-
hebbenden van een grafvan wie
het adres niet meer bekend en te
achterhalen is. Is dat wel be-
kend, dan krijgt de betreffende

„Wat moeten we anders?," vraagt
de gemeentevoorlichter. „Van de
mensen die gisteren hebben ge-
beld, reageerde een aantal ont-
stemd. Maar uiteindelijk hadden
ze wel begrip voor deze actie."
Hij laat weten dat het beplakken
van een grafsteen toegestaan is
volgens de Wet op de lijkbezor-
ging. Na Allerheiligen besluit de
gemeente wat er gebeurt met
graven waarvoor nog geen huur
is betaald.

Het stickertje bevat de tekst 'Gelieve contact op te nemen met
de afdeling bevolking van de ge-
meente Kerkrade in verband met
grafhuur'. De kleefactie is uitge-
voerd met het oog op Allerheili-
gen, „omdat dan veel grafbezoe-
ken plaatsvinden envoor bepaal-
de graven is dat misschien wel
de enige keer in het jaar,"zegt de

R v gegeven moment verplaats-
ten ktpartiJ zich naar de Markt-
Np <£ massale karakter ervan
'JjJt sjt^ Geleense politie patrouilles
jpaan d>. Beek en Stem te hulp.

WlJZlng van personeel van de
L^tie ist de Politie in eerste in-
ruilen Wee daders in de kraag te
!?figer " Later werden alsnog twee
L^m n aangehouden en geverba-

Geen maximum aan bijverdiensten van wethouders

Drie gewonden
bij aanrijding
BRUNSSUM - Drie mensen zijn gis-
termiddag rond kwart over twee ge-
wond geraakt bij een botsing op de
weg tussen Schinveld en Sittard
(N580). De slachtoffers zijn overge-
bracht naar het Gregoriusziekenhuis
in Brunssum. Hun wagens zijn rijp
voor de sloop. Het ongeluk gebeurde
nabij de kruising Groeneweg en de
Wiegelraderweg. Een auto uit de rich-
ting Sittard, met daarin twee Hoens-
broekenaren van 70 en 73 jaar, botste
daar tegen de wagen van een Bruns-
summer (59). Volgens de politie ver-
leende deze laatste man geen voor-
rang. Hij zou zijn verblind door de
laagstaande zon.

o/z

Dronken bestuurder
slaapt langs A78
SIMPELVELD - Een dronken auto-
mobilist is zondagavond bekeurd,
omdat hij zijn roes uitsliep in zijn auto,
die stond geparkeerd op de vlucht-
strook van de A7B bij Simpelveld. De
wagen werd rond kwart voor zeven
aangetroffen door de politie, die op
onderzoek uitging, omdat de lichten
van de wagen waren gedoofd en de
deuren afgesloten. In de auto lag ech-
ter iemand te slapen. Met grote moei-
te konden de agenten de dronken
bestuurder wekken. Het rijbewijs van
de man werd ingenomen en hij kreeg
bovendien een forse boete plus een
rijverbod van tien uur.

bestuurders beperkt, een te grote ingreep in
de privésfeer betekenen. Daardoor zou zon
regeling in strijd met de wet zijn. Het college
van B en W van Heerlen had het ministerie
om advies over deze kwestie gevraagd.

«oen ik vannachtterugkwam van wat < 'J Weitjes in het l]«oren lopen heb ik hecht heel duidelijk V-een ufo gezien

V\ „ „ punaise\
"' ' *

paalt dat burgemeester en wethouders aan
de gemeenteraad toestemming moeten vra-
gen voor bijbaantjes in de privésfeer. Vol-
gens het ministerie kan dit voor de door de
Kroon aangestelde burgemeester niet, voor
de 'politieke' wethouders daarentegen wel.
Het college ziet nu echter toch af van zon
regeling voor wethouders.

Controle
Pleumeekers hoopt dat de ver-
scherpte controle en eventueel
daaruit voortvloeiende extra eisen
ertoe zullen leiden dat coffeeshop-
houders hun bedrijf beëindigen. De
gemeente verscherpte twee jaar ge-
leden al het beleid voor nieuwe cof-
feeshops. Door natuurlijk verloop
leidde dat al tot ongeveer een halve-
ring van het aantal.

HEERLEN - Heerlen mag geen geen maxi-
mum stellen aan de inkomsten die burge-
meester en wethouders genieten uit neven-
functies die niet uit hun ambt voortvloeien.
Dat heeft het ministerie van Binnenlandse
Zaken aan de gemeente bericht.
Volgens het ministerie zou een gemeentelij-
ke regeling die de neveninkomsten van de

Het college had meteen ook gevraagd of het,
mogelijk is een regeling op te stellen die be-

Huurachterstand

Politiebureau aan
weerszijden station

Heerlen: voetgangerstunnel moet verbinding vormen LANDGRAAF
Het benefietconcert
voor de Spinal Cord
Society Nederland,
afgelopen zondag in
sporthal Ter Waer-
den in Landgraaf,
heeft weinig geld in
het laatje gebracht.
Voor het concert
werden slechts 130
kaarten verkocht.
Volgens organisator
John Franken uit
Landgraaf speelt de
organisatie net quit-
te. „Er waren weinig
kosten en er is geen
winst."

Minimale belangstelling
voor benefietconcert

Een verklaring voor
de tegenvallende be-
langstelling kan
Franken niet geven.

„De organisatie was
goed en de mensen
die er waren, vonden
het gezellig, het wa-
ren er alleen te wei-
nig."

Franken wil het vol-
gend jaar wel door-

gaan met het initia-
tief. Of de huidige
opzet van de bene-
fietmanifestatie ge-
handhaafd blijft, is
onduideüjk. In Ter
Waerden waren acht
groepen te beluiste-
ren, waaronder de
WW-band, die op die
avond afscheid nam
van het publiek. Alle
bands traden pro
deo op.
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Wij zijn blij met de
geboorte van onze zoon

Arlon Daniël
22 oktober 1994

Chantal en Albert
Delboeuf-Lendfers

Hamerstraat 25
6411 CS Heerlen

f
Na een moedig en waardig gedragen lijden,
heeft in wijsheid de dood aanvaard en is heden,
na een liefdevolle verzorging in verpleeghuis
Agnetenberg te Sittard, van ons heengegaan,
voorzien van de h.h. sacramenten, op de leeftijd
van 92 jaar, onze goede en zorgzame moeder,
schoonmoeder, oma, overgrootmoeder, schoon-
zuster en tante

Maria Hubertina
Bovendeerd

weduwe van

Joannes Jacob Stoffels
In dankbareherinnering:

Limbricht: Hub Stoffels
Annie Stoffels-Wieling

Merkelbeek: Zef Stoffels
Mia Stoffels-Mei jers

Limbricht: FienLomme-Stoffels
Hub Lomrae ■Bom: Jan Stoffels
Annie Stoffels-Vola
en al haar klein- en
achterkleinkinderen
Familie Bovendeerd
Familie Stoffels

23 oktober 1994.
Corr.adres: Beekstraat 20, 6141 BE Limbricht.
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de
begrafenis, zal plaatshebben op donderdag 27
oktober a.s. om 10.30 uur in de parochiekerk
van de H. Salvius te Limbricht.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is
tot schriftelijk condoleren.
De dierbare overledene zal bijzonder worden
herdacht tijdens het rozenkransgebed en de
avondwake van woensdag 26 oktober a.s. om
18.40 uur in bovengenoemde kerk.
Gelegenheid tot afscheid nemen in het Maas-
landmortuarium Wauben, Heinseweg te Sittard,
dagelijks van 17.30 tot 18.15 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen,
gelieven deze annonce als zodanig te beschou-
wen.

t
Na een intens en welbesteed leven van zorg en
liefde, is heden plotseling van ons heengegaan,
voorzien van de h.h. sacramenten, op de leeftijd
van 86 jaar, myn goede en zorgzame vader,
schoonvader en onze opa

Wiel Sommer
weduwnaarvan

Hubertina Croonenberg
In dankbare herinnering:

Hulsberg: Suzan en René
van de Ven-Sommer
Martin
Sonja enRonny

Heerlen, 20 oktober 1994.
Corr.adres: Jhr. v.d. Maesenstraat 26,
6336 VC Hulsberg.
Overeenkomstig de wens van de overledene,
heeft de uitvaartplechtigheid in besloten fami-
liekring plaatsgevonden.

t
Tot ons groot verdriet hebben wij heden af-
scheid moeten nemen van mijn dierbare vrouw,
onze zorgzame moeder, schoonmoeder en lieve
oma

Jana van Mulkom
echtgenote van

Teun Liebregts
Gesterkt door het h. sacrament derzieken, over-
leed zij op bijna 78-jarige leeftijd.

Geleen: TeunLiebregts
Zwolle: Armelies Colée-Liebregts

Edwin Colée
Yvette en Jos

Geleen: Marjo Driessen-Liebregts
Peter Driessen
Jeroen

6165 SC Geleen, 24 oktober 1994,
Wielewaal 1.
De plechtige eucharistieviering zal plaatsheb-
ben donderdag 27 oktober a.s. om 13.00 uur in
de parochiekerk Christus Koning, Kluis-
Geleen, gevolgd door de crematie in het crema-
torium Nedermaas, Vouershof 1 te Geleen.
Gelegenheid tot condoleren na afloop van de
crematieplechtigheid in de koffiekamer van
voornoemd crematorium.
Tot intentie van de dierbare overledene zal een
avondmis worden opgedragen woensdag 26 ok-
tober om 19.00 uur in voornoemde kerk.
De overledene is opgebaard in de rouwkapel
van het Maaslandziekenhuis, Barbarastraat 1 te
Geleen, alwaar gelegenheid tot bezoek dagelijks
van 17.30 tot 18.30 uur.
Liever geen bezoek aan huis.
Zij die geen kennisgeving mochten hebben ont-
vangen, gelieven deze annonce als zodanig te
willen beschouwen.

t
Wij geven u kennis dat op 80-jarige leeftijd, na
een liefdevolle verzorging in bejaardencentrum
Firenschat te Kerkrade, voorzienvan de h.h. sa-
cramenten, van ons is heengegaan, mijn lieve
man, onze zorgzame vader, schoonvader, opa,
overgrootopa, zwager, oom en neef

Johan JozefRitzen
Kerkrade: A.M. Ritzen-Dols

Kerkrade-W.: P. Ritzen
T. Ritzen-Nelissen

Kerkrade-W.: A. Ritzen
M. Ritzen-Vinken

Hoenbroek: F. Curvers-Ritzen
L. Curvers

Landgraaf: M.Rasch-Ritzen
H.Rasch

Den Bosch: L. Ritzen
en al zijn klein- en
achterkleinkinderen
Familie Ritzen
Familie Dols

Kerkrade, 23 oktober 1994.
Corr.adres: Maarstraat 27, 6467 ES Kerkrade.
De plechtige uitvaartdienst zal worden gehou-
den op donderdag 27 oktober om 10.30 uur in
de kapel van bejaardencentrum Firenschat aan
de Schaesbergerstraat 25 te Kerkrade, waarna
om 11.30 uur decrematieplechtigheid zal plaats-
vinden in het crematorium te Heerlen, Imsten-
raderweg 10.
Voor vervoer per bus is gezorgd.
Bijeenkomst in voornoemde kapel, alwaar gele-
genheid is tot schriftelijk condoleren.
Gelegenheid tot afscheid nemen in het uitvaart-
centrum Dela, Grasbroekerweg 20 te Heerlen,
heden, dinsdag, en woensdag van 18.00 tot 19.00
uur.
Wilt u, indien wij zijn vergeten u een kennisge-
ving te zenden, deze annonce als zodanig be-
schouwen.

I

The name stands lor the (mest twist suitings in the world

B * HERENKOSTUUMS M j
il KERKRADE X\

Einderstraat 44 '■Wk
Tel. 045-452600 M flf*r*£^ ;§||

Bestaat uit:
Uy japonnen en deux-pièces, blouses en rokken,

L truien, regen- en wollen mantels, wollen

ËIjl/mm Wo,coats —249,50
W Ook voor grote maten (36-60), korte maten,

tussenmaten enrouwkleding.

Heerlen, Dautzenbergstraat 39, tel. 045-715806
Sittard,Walstraat 37, tel. 046-580314
Maastricht, Wyckerbrugstraat 39, tel. 043-258995

MODE OM TE TROUWER
voor de eiqenztnniqe bruid

Shows hiEuwt collectieS
inaaslricnl 30 ocl.
poepinond O nov.
kepKPude 1.5 nov.
043 - 21. 91. 92

I— ENV I E
COUTURE

müüvlfirhl, wucUrl>njqslraal J.&

Je huis
in dekrant

brengt mensen
over de vloer.

F ~
Tot ons groot verdriet moesten wij afscheidne-
men van mijn vader, schoonvader, onze opa,
broer, zwager en oom

Hein de Wit
weduwnaarvan

Fien Cooien
Hij overleed in de leeftijd van 85 jaar.

t Elsloo: Leonie Aggenbach-de Wit t
Ger Aggenbach
Dominique
Pascal
Manon
Familie deWit
Familie Coolen

Heerlen, 23 oktober 1994
Prinses Beatrixstraat 17
Corr.adres: Brederodestraat 2, 6181 BE Elsloo
De plechtige uitvaartdienst zal gehouden wor-
den op donderdag 27 oktober a.s. om 11.00 uur
in de parochiekerk van het H. Hart van Jezus te
Heerlen-Schandelen, waarna aansluitend de
crematie zal plaatsvinden in het crematorium te
Heerlen, Imstenraderweg 10.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is
tot schriftelijk condoleren.
Het rozenkransgebed tot intentie van onze dier-
bare overledene zal gebeden worden op woens-
dag 26 oktober om 18.40 uur, aansluitend
avondmis in voornoemde parochiekerk.
Gelegenheid tot afscheidnemen in de rouwka-
mer van Lindeman Uitvaartcentra, Spoorsingel
4 te Heerlen, dagelijksvan 18.00 tot 18.30 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen,
gelieven deze annonce als zodanig te willen be-
schouwen.

Te vroeg moeten we afscheid nemen van

Koen Geurts
tot 1-2-1994 voorzitter van de Stichting Oude-
renzorg en deStichting HuizeDe Herkenberg te
Meerssen.
Zijn open oor en hart voor mensen, de gewe-
tensvolleen heel persoonlijke invulling van zijn
bestuurlijke zaken, zijn levenswijsheid en zijn
levensmoed alsmede zijn vermogen om mensen
te binden zullen ons steeds tot voorbeeld blij-
ven.
Ons medeleven en warme steun gaan uit naar
zijn vrouw Maaike.

Bestuur, directie, bewoners en
personeel van de
Stichting Ouderenzorg en de
Stichting Huize De Herkenberg

Jaardienst
Het is alweer een jaar geleden,
dat je van ons bent heengegaan.
De herinneringen zijn gebleven.
Vaak denken wij,
was jeer nog maar even.

Het is een jaargeleden dat wij afscheid hebben
moeten nemen van haar die ons zo dierbaar
was, onze inniggeliefde moeder, schoonmoeder
en oma

Leny
Nijhuis-Vroomen

De plechtige eerste jaardienstzal plaatsvinden
op zondag 30 oktober a.s. om 11.30 uur in de
kerk HeiligeMoeder Anna te Bekkerveld, Heer-
len.

Familie M. Nijhuis-Dedroog
Familie R. Sporken-Nijhuis

I &
Na een zorgzaam leven voor ons en alles wat
leeft, heeft mijn lieve man, onze vader en
schoonvadereindelijkrust gevonden.

Eduard Cornelis
Gerardus Nijsen

Ed
» Bussurn, 24-11-1920

t Eindhoven, 23-10-1994
Eindhoven: JopieNijsen-Beijerinck

Bussurn: JanWillem en Nicole
Ni jsen-vanSteen

Kapellen,
België: Wilem Jan Nijsen en

Leo Van Mol
Maurik: Marjoleen Nijsen en

Bart Waterschoot
Schimmelpennicklaan 3
5631 AN Eindhoven
De plechtige uitvaartdienst wordt gehouden
donderdag 27 oktober om 11.00 uur in de paro-
chiekerk van de H. Martinus, 't Hofke te Eind-
hoven, waarna de begrafenis zal plaatsvinden
op de algemene begraafplaats Woensel bij de
Oude Toren.
Samenkomst in de kerk.
Gelegenheid tot condoleren voor de uitvaart-
dienst schriftelijk in de kerk en na de begrafe-
nis persoonlijk in restaurant De Berge Struiks-
kes, Imkerstraat 6 te Eindhoven.
De overledene is opgebaard in het mortuarium
van het Catharinaziekenhuis, Michelangelolaan
2 te Eindhoven; gelegenheid tot afscheid nemen
woensdag van 15.30 tot 16.30 uur.
Geen bezoek aan huis.

* l

I t
Sterben werd' ich urn zu leben
Gustav Mahler

Na een leven gekenmerkt door eenvouden tevreden-
heid, heeft hij heden moeten opgeven wat hem zo
dierbaar was.
Nu zal hij antwoordkrijgen op al zijn vragen.

Mathieu Schmeets
echtgenootvan

Finny Doveren
* 16 december 1907 f 23 oktober 1994
Kerkrade M.J. Schmeets-Doveren
Kerkrade Maastricht:

André Schmeets
Madeleine Bisscheroux
Eline en Koen

Franciscanerstraat 67, 6462 CM Kerkrade.
De plechtige uitvaartdienst zal worden gehoudenop
donderdag 27 oktober 1994 om 11.00 uur in de paro-
chiekerkvan de Heilige Antonius van Padua te Bleijer-
heide-Kerkrade.
Aansluitend is de begrafenis op de begraafplaats
Schifferheide te Kerkrade-West.
Voor vervoer is gezorgd.
Gelegenheid tot schriftelijk condoleren in de kerk.
Avondwake op woensdag 26 oktober 1994om 19.00
uur in de bovengenoemde kerk.
Er is gelegenheid tot afscheid nemen in het mortua-
rium Schifferheide, Schifferheidestraat 7, Kerkrade-West
dagelijks van 18.00 tot 19.30 uur.
Willen zij die geen kennisgeving mochten ontvangen
deze aankondiging als zodanig beschouwen.

Met leedwezen hebben wij kennis genomenva»
het overlijden van ons erelid en sponsor

John Telgenkamp
Bestuur en leden
Biljartvereniging
Het Hoefijzer, Heerlen.

tNico Bemelmans, 70 jaar, weduwnaarvan Ctf
rie Martin, Terra Cottalaan 708, Maastricht. "*uitvaartdienst vindt plaats heden, dinsdag 25 okf"

ber, om 11.30 uur in de parochiekerk van Christu5

Hemelvaart te Pottenberg-Maastricht.

tßé Loomans, 58 jaar, echtgenootvan Lies Sm*
Doubletstraat 23, Maastricht. De uitvaartdien*1

heeft in besloten familiekring plaatsgevonden.

tJacques Nuyts, 72 jaar, echtgenoot van Paulif'
Vranken, Breusterweiden 37, Eijsden. De U»'

vaartdienst vindt plaats heden, dinsdag 25 oktob*
om 10.30 uur in de kerk van de H. Martinus *Breust-Eijsden.

tHenk Kroll, 75 jaar, weduwnaar van Irma Ha|£j
naars. Corr.adres: Apollohof 153, Maastricht. I*

uitvaartdienst vindt plaats heden, dinsdag 25 oW*j
ber, om 10.30 uur in de kerk van O.L. Vrouw v*
Goede Raad te Malpertuis-Maastricht.

tMaria Wilhelmina Rulkens, 75 jaar, echtgeno"
van Jakobus Albertus Stassen, Gerechtigheid'

laan 24, Maastricht. De uitvaartdienst vindt pla*.
op donderdag27 oktober om 11.00 uur in de bas£lick van O.L. Vrouw ten Hemelopneming (Sten*
der Zee) te Maastricht-Centrum.

tMay Gerhards, 79 jaar, weduwe van Dries G&
len. Corr.adres: Dross. de Limpensstraat 8, E'S

100. De uitvaartdienst vindt plaats op woensdag»
oktober om 11.00 uur in de parochiekerk van D°D

Bosco te Maastricht-Akerpoort.

t Joseph (Sjo) Jaspers, 83 jaar, weduwnaar va*
Johanna Maria (Jo) Roijen, Vijverdal, M*?3ftricht. De uitvaartdienst vindt plaats op woensdag

26 oktober om 11.00 uur in de parochiekerk vBv
St.-Guliëlmus te W.V. Veld, Maastricht.

tNico Knols, 78 jaar, weduwnaar van Ilse K°*
cielski, echtgenoot van Anna Engelen, Sphi^j

lunet 32D, Maastricht. De uitvaartdienst vin?
plaats op woensdag 26 oktober om 14.00 uur in "kerk van Don Bosco te Akerpoort-Maastricht.

, 'tMarian de Vlieger, 47 jaar, echtgenote va"
Heinz Caris, Leonakker 14, 6071 XH Swaime":

De plechtige uitvaartdienst zal worden gehoud6?'
heden, dinsdag 25 oktober, om 10.30uur in de eI
van Het Woord Gods te Swalmen.

tClaar Janssen, 85 jaar, weduwe van Pierre Haf'
nen, Hoofdstraat 5, 6049 EA Merum-Herten.£iplechtige eucharistieviering zal worden gehoude^

woensdag 26 oktober om 10.30 uur in deparoch'6'
kerk van de H. Michaël te Herten.

tAnna Nevels, 80 jaar, echtgenote van Mathja*:
Stratermans, Lindepad 21, 6071 BW Thorn.

plechtige eucharistieviering zal worden gehoude
heden, dinsdag 25 oktober, om 10.30 uur in de Pa'
rochiekerk van de H. Medardus te Thorn.

t Herman Gielen, 46 jaar. Corr.adres: Kastanj^,
straat 8, 6031 XJ Nederweert. De plechtige u^vaartdienst zal worden gehouden woensdag j.oktober om 14.00 uur in de parochiekerk van d

H. Lambertus te Nederweert.

tTheodora Derksen, 80 jaar, weduwe van B 3?
Savelkouls. Corr.adres: Marijke van Laer, wal

breukergraaf 3, 6041 NW Roermond. De plechtig
eucharistieviering zal worden gehouden woensdae
26 oktober om 11.00 uur in de O.L.V. Munsterkei*
te Roermond.

tJoannes Moors, 88 jaar, weduwnaar van AnJ!lFrancken, Rijksweg 11, 6049 GV Herten.
plechtige eucharistieviering zal worden gehoudf'
donderdag 27 oktober om 10.30 uur in deparochi6"

kerk van de H. Michaël te Herten.

tDries Wevers, 93 jaar, weduwnaar van Gertrud
Nijs, Julianastraat 59, 6101 HA Echt. De plech^'

Ige eucharistieviering zal worden gehouden woen*
dag 26 oktober om 10.30 uur in de parochiekerk
van de H. Margaretha te Ittervoort.

J. 1 1
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" Indien gewenst, geheel telefonische behandeling In Te betalen Effektieve rente op jaarbasis Rente per maand Theoretische loop^^

" Afhandeling bij u thuis of op ons kantoor handen Per maand min. I max ~ min. I max min. _j^>/ \

" Meestal kwijtschelding bij overlijden. ’ 52.500,- ’ 788,- 9,8% 12,2% 0,785% 0,964% 94 mnd. 107rnn;* JJ
" Indien gewenst vrijstelling van aflossing bij ziekte, ’ 67.500,- ’ 1.013,- 9,8% 12,2% 0,785% 0,964% 94 mnd". 107 f" \

ongeval, invaliditeit(mits dit meeverzekerd wordt). ’ 75.000,- ’ 1125,- 9,8% 12,2% 0,785% 0,964% 94 mnd. io7"in'- fft

" Van 18 tot 72 jaar. ’ 80.000,- ’ 1-200,- 9,8% 12,2% 0,785% 0,964% 94 mnd. 107 m^ j£
" Andere bedragen en looptijden zijn óók mogelijk. f 85.000,- ’ 1275,- 9,8% 12,2% 0,785% 0,964% 94 mnd. 107 vQ

" Toetsing en registratie bij BKR in Tiel. | / 90.000,- | ’ 1350,- | 9,8% | 12.2% | 0,785% | 0,964% |94 mnd. | jiojj^ \

" Leningen tegen aantrekkelijke voorwaarden, VTTT^r^TnTÏPTTY^nTTaTT'fHH.I.^HHBiii.^.fI I
afgestemd op uw persoonlijke wensen.

" Rente is fiscaal aftrekbaar. Kredietsom bÏtaleVin Te betalen per maand Effektieve rente op jaarbasis^,- k.

" Geen informatie bij werkgever of andere personen. ejiernn rn^< max^^
" Leningen vanaf 1.000,-tot 200.000,-zijn mogelijk f 5000'- 72 mnd. ’ 91,- ’ 99,- 9,8% 13,6%

ZONDER onderpand of borg. / 12-50°,- 72 mnd / 227>" / 2«,- 9,8% 12,6%

" Gevolmachtigd intermediair. / 5250°." 12° mnd / 677'" / 691,- 9,8% 10,4%

’ 60.000,- 120 mnd. ’ 773,- ’ 790,- 9,8% 10,4%
Het is vertrouwd geld lenen via een NVF-lid. | ’ 65.000,- | 120 mnd. ’ 838,- ’ 856,- 9,8% 10^%^!
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PvdA-Limburg verwacht
weer 21 Statenzetels

Inwoners Kerkrade en
Gulpen minder gezond

Wöïtgens vindt uitslag GGD-rapport niet verrassend
KERKRADE/GULPEN - Kerk-
radenaren en Gulpenaren zijn
Relatief ongezonder dan mensen
'ft andere plaatsen in OostelijkZuid-Limburg. Uit een onder-
zoek van de GGD in Heerlen
"lijkt dat mensen uit Kerkrade
en Gulpen relatief meer drinken
'i roken, meer overgewicht heb-
ben, vaker naar de dokter gaanen meer medicijnen gebruiken.

Het onderzoek is begin dit jaar
gehouden onder 2800 mensen
tussen twintig en 64 jaar inKerk-
rade en Gulpen. Uit de schrifte-
lijke enquête is onder meer ge-
bleken dat 43 procent van
Gulpenaren en Kerkradenaren
rookt, zes procent hoger dan het
landelijk gemiddelde. 23 procent
van de ondervraagden is te dik,
daarvan heeft veertig procent
een ernstig overgewicht. Gemid-
deld is in Nederland zeventien

Burgemeester Thijs Wöïtgens
JjanKerkrade zegt deze uitslag te
hebben verwacht op grond van
de sociale problematiek in zijn
gemeente.Kerkrade gaat volgen-
demaand met deGGD een actie-
Plan opzetten om de oorzaken
van het ongezonde leefpatronenvan zijn burgers te veranderen. Burgemeester Wöïtgens van

procent te zwaar. Ook het alco-
holgebruik ligt in beide plaatsen
boven het landelijk gemiddelde.
De helft van de ondervraagden
heeft naar eigen mening te wei-
nig lichaamsbeweging. Tot slot
brengen inwoners van Gulpen
en Kerkrade vaker een bezoek
aan huisarts, medisch specialist
en ziekenhuis. Ook worden in
deze gemeenten gemiddeld meer
medicijnen geslikt.

Voor hem is duidelijk dat deze
sociale problemen kunnen lei-
den tot alcoholgebruik, overma-
tig rookgedrag en bijvoorbeeld
ook gokverslaving. Volgende
maand komt de GGD-directeur
naar Kerkrade om de uitkom-
sten toe te lichten en om te pra-
ten over mogelijke oplossingen
voor het gezondheidsprobleem.
Wöïtgens denkt dat de beste re-
sultaten worden geboekt als het
levenspeil wordt verhoogd en de
kansen van mensen worden ver-
groot. Daarnaast denkt hij aan
een goede voorlichting.

Kerkrade noemt de uitkomsten
verontrustend, doch niet verras-
send. „Ik had dit wel gedacht,
het hangt namelijk samen met
de sociale problematiek onder
de bevolking. We hebben nog al-
tijd meer werklozen dan het lan-
delijk gemiddelde."

'OZL presenteert zich
te weinig als één stad'

Wöïtgens roept op tot samenwerking jegens Den Haag

SITTARD - Voorzitter Ad Wei-
jermars van de PvdA-Limburg
verwacht bij de komende verkie-
zingen van Provinciale Staten
voor haar partij een winst van ne-
gen zetels. Weijermars zei dat gis-
teren in Sittard bij de presentatie
van het concept-verkiezingspro-
gramma van de socialisten. Als
Weijermars gelijk krijgt, betekent
dit dat de PvdA het verlies dat bij
de vorige Statenverkiezingen
werd geleden weer goedmaakt.
De partij kelderde toen van 21
naar 12 zetels.

gelegenheid is daarbij een fractie
belangrijker. „Het milieu moet niet
altijd ten koste van alles voorrang
krijgen. Als het om werkgelegen-
heid gaat, zullen we concessies
moeten doen. Dat sluit natuurlijk
niet uit dat alles in het werk moet
worden gesteld om het milieu zo-
veel mogelijk te ontzien. Maar voor
de volle honderd procent zal dat
soms gewoon niet lukken," zei Weij-
ermars.

Prettig
Het verkiezingsprogramma van de
PvdA komt in hoofdlijnen overeen
met dat van het CDA, gaf Weijer-
mars toe. „Dat vind ik eerlijk ge-
zegd wel prettig," zei ze. Eensge-

zindheid in de politiek is volgens
haar helemaal niet verkeerd, zeker
niet als men voor belangrijke beslis-
singen staat.

Het concept-programma heeft offi-
cieel de status van discussiestuk.
Behalve aan de lokale PvdA-afde-
lingen is het ook toegestuurd aan
onder meer LLTB, Kamers van
Koophandel, Liof, FNV, Symbiose,
Ikol, Vurore, LIS en Liose. Deze or-
ganisaties is gevraagd eventueel
wijzigingsvoorstellen in te. dienen.
Maar Weijermars verwacht niet dat
het verkiezingsprogramma, dat ove-
rigens nauwelijks afwijkt van dat
van vier jaar geleden, zal worden
gewijzigd.

DSM en Edelchemie bij
grootse stankbronnen

Twee doden in Sevenum

Speerpunten in het concept-verkie-
zingsprogramma van de PvdA zijn
werkgelegenheid en milieu. Werk-

„We verdienen te groeien en zullen
dat ook zeker doen. Als we niet mi-
nimaal terugkomen op het oude
niveau, ben ik niet tevreden," aldus
een optimistische Weijermars die
denkt dat de zetelwinst van de
PvdA vooral ten koste zal gaan van
coalitiepartner CDA.
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'JERKRADE - Willen de ge-
j^nten in de Oostelijke

voorkomen dat ze
jb^fden gepasseerd door het
'JJk. dan moeten zij zich meer
£ één gezamenlijke stad pre-
ja stèren. Volgens burgemees-
j.l^Wöïtgens van Kerkrade is
l aan een gebrek aan samen-

Lerking ie wijten dat Heerlen
£? de regio Oostelijk Zuid-
j^burg geen extra aandacht

jjVlgenvan het ministerie van
inlandse Zaken.

«v *^eede Kamer praat vandaag
j^ de begroting van Binnenland-bLr.ken. Het heeft Wöïtgens ver-
Mjjn en gestoord dat de Oostelijke
t|0Q streek niet is opgenomen in de
0pg

r staatssecretaris Kohnstamm
lijst van zeventien ge-

|[L. nten die extra aandacht en geld
van hetRijk.

HEERLEN - Een anonieme
kettingbrief, die begin 1990 al
voor veel onrust in Limburg
zorgde, is opnieuw in omloop
gekomen. De titel van de brief
is 'Met liefde is alles mogelijk.

HEERLEN - DSM in Geleen,
Rockwool-Lapinus in Roermond,
Edelchemie in Panheel, vuilstort-
plaatsen en rioolzuiveringsinstalla-
ties zijn de grootste stankveroorza-
kers in Limburg. Dat blijkt uit een
onderzoek dat de provincie heeft la-
ten uitvoeren door TNO-Imet in
Apeldoorn.

voor 'maatregelen volgens de stam
der techniek': de voorwaarden in d(
vergunning moeten zo streng zijn
dat alle beschikbare technischt
middelen worden gebruikt om de
stank te verminderen.

De TNO-onderzoekers merken op
dat de stankvan Rockwool-Lapinus
in Roermond wellicht in het verle-
den door de overheid is onderschat,
doordat de manier van meten nie.
deugde. TNO vindt dat daarover op-
heldering moet komen, voordat de
vergunning van Rockwool een
nieuwe vergunning krijgt. De ver-
gunningen van provincie en ge-
meenten gelden meestal voor een
bepaalde periode, zodat de voor-
waarden van tijd tot tijd kunnen
worden aangepast.

TNO constateert dat de meeste in-
dustriële stankbronnen onder het
bewind van de provincie vallen. Na
de nog op te stellen provinciale No-
ta Stankbeleid zouden er voor som-
mige bedrijven Stank Aanpak Plan-
nen moeten komen, vindt TNO.

De provincie werkt aan een Nota
Stankbeleid, die begin 1995 zal ver-
schijnen. In de nota komt niet al-
leen te staan wie momenteel stank
veroorzaken, maar ook wat de pro-
vincie en de gemeenten daaraan
moeten doen.
De onderzoekers van TNO pleiten

Verder zorgen ook autospuiterijen
mengvoederbedrijven, champig
noncompostbedrijven en ijzergiete
rij Hekkens in Tegelen voor vee
stankoverlast. Het onderzoek be
perkte zich tot industriële stank
bronnen. Agrarische bedrijven ble
ven buiten beschouwing.

Kettingbrief duikt
weer op in Limburg

'Met liefde is alles mogelijk

gro kostelijke Mijnstreek is een
gebied met ruim

Pfohi °nderdduizend inwoners, de
matiek is vergelijkbaar met

van steden die wel
lw?angewezen. Onze sociaal-eco-
daj^ls°he problemen zijn groter
ftid: die van bijvoorbeeld Utrecht,"

Us het oud-Kamerlid.

H emoorzaak hiervan ligt volgens
Dre? ln het gebrek aan gezamenlijke
L sentatie richting Den Haag en
rjfe Ssel. „Als we ons naar buiten toe
hjjj nteren als éénverstedelijkt ge-
d^r met één grote problematiek,
je . voldoen we ruimschoots aan al-
It^ ndicatoren waaraan een grote

2°u moeten voldoen." '

Het gaat hier om een zogenaamde
geluksbrief. Als de ontvanger, die
de brief uiteraard ongevraagd
krijgt, twintig kopieën maakt en die
naar twintig willekeurige adressen
verstuurt, staat de persoon in kwes-
tie veel geluk te wachten. Indien de
ontvanger dat niet binnen 96 uur
doet, vormen rampspoed en ellende
zijn of haar droevig lot.

steunt het werk. Op
dit ogenblik telt Ne-
derland honderdveer-
tig Gilden.

Deputé ziet niets
in ouderenpartijen

het juiste publiek ge-
kozen voor deze op-
merking omdat de
ruim honderdvijftig
senioren van de aan-
wezige Gilden een
aandachtig gehoor
vormden.

ij^/gens vindt het voorts absurd
*ord rlen en Maastricnt gekort
fe^ en op hun inkomsten uit het
tiweeritefonds, omdat zij geen een-
het i Unctie zouden hebben. „Maar
iL 's met juist dat een stad die te-
lnetC grens aan "8* Seen centrum-

meer heeft. Die invalshoek1ter discussie."

Mv herindeling in de Oostelijke
Cstreek sluit hij uit. „Dan ben je
*W.lg Jaar verder. Een herindeling

bovendien verlammend, zo
tye ifer Je de samenwerking. Nee,
Seka , eten samen gewicht in de
vo0r

leggen." aldus Wöïtgens. Zijn
Vas gar»ger in Kerkrade, Jan Mans,

if611 v °orstander van een nieu-
ii^^rmdeling in Oostelijk Zuid-

a.
g"

" Bij een botsing tussen een personenauto met aanhan-
ger en een vrachtwagen (zie foto) in Sevenum zijn gister-
middag twee mensen om het leven gekomen. De slachtof-
fers zijn een 44-jarige man uit Horst en een 31-jarige
man uit Venray. Achter de auto waarin zij zaten hing
een gesloten marktkraam. Tijdens het vervoer sprong
een klep van de kraam open die in aanraking kwam
met een verkeersbord. De auto begon daardoor te slinge-
ren en botste tegen een vrachtwagen die van de andere
kant kwam. De twee inzittenden van de personenwagen
waren op slag dood. De chauffeur van de vrachtauto,
een 27-jarige man uit Herten-Roermond, werd licht ge-
wond. Foto: JAN-PAULKUIT

bsurd

MAASTRICHT - De-
puté Riet Greweldin-
ger-Beudeker ziet
niets in politieke par-
tijen voor ouderen. Zij
zei dit tijdens een pro-
vinciale Gilden-infor-
matiedag in de Staar-
zaal te Maastricht. „Ik
ben van mening dat
reeds op creatieve wij-
ze beleid voor ouderen
wordt gemaakt in de
bestaande partijen."
De CDA-deputé had

Gilden zijn instellin-
gen of organisaties die
oudere mensen be-
hulpzaam kunnen zijn
bij het zoeken naar
mogelijkheden voor
een zinvolle tijdsbe-
steding. De provincie

Vandaag wordt in
Maastricht een inter-
nationaal Gilden-con-
gres gehouden. Dit
wordt donderdag in
de statenzaal van het
provinciehuis afgeslo-
ten met de onderteke-
ning van een manifest
over het Gildenwerk.

In een naschrift staat dat het hier
niet gaat om een brief met een geld-
circuit, maar puur om de aanbie-
ding van positieve energie met een
daaraan gekoppelde geluksvorm.
Bij koppeling van gedachtenkracht
kan er ook effect ontstaan, aldus de
brief, die de ontvanger hoe danook
veel geluk toewenst.

Begin 1990 werd de brief in honder-
den kopieën met name in Sittard en
Limbricht verspreid. Nu duiken
exemplaren vooralsnog in Oostelijk
Zuid-Limburg op. Bijgelovige men-
sen wordt de stuipen op het lijf ge-
jaagd. Omdat velen bang zijn sturen
ze de brief weer door, waardoor het
kwaad snel om zich heen kan grij-
pen.
De brief zou in een ver verleden ge-
schreven zijn door Saul Anthony
DeGroup, een Zuidafrikaanse mis-
sionaris, die in Venezuela werk-
zaam was. Ene Constantine Diaz
schijnt de brief al in 1953 ontvangen
te hebben. Hij vroeg zijn secretares-
se om er twintig kopieën van te
maken en een paar dagen later won
hij een loterij.

De ambtenaar Carlo Dadit vergat
dat hij debrief binnen 96 uur moest
versturen. Hij raakte zijn baan
kwijt, maar gelukkig vond hij de
brief terug, deed alsnog wat er van
hem verlangd werd en kreeg een
paar dagen later een betere baan.
Zo bevat de brief nog een aantal
voorbeelden van voor- en ramp-
spoed.

Samenwerking levert 2400 arbeidsplaatsen op

'Limburgse varkenshouders
vluchten al over de grens'

Voorzitter Frans de Rond Limburgse Varkenhouders:
De politie in Heerlen heeft nog geen
klachten ontvangen over aard en in-
houd van de brief en raadt ontvan-
gersaan haar simpelwegte negeren.

Verlies van 6000 banen
dreigt in varkenssector

cent van de bestaande capaciteit
mogen benutten. „Dat betekent
dat de varkenshouder voor de
keus komt te staan of minder vee
te houden, of minder mineraal-
rijk voer te gaan gebruiken of
van collega's produktierechten
te kopen. Er komt dus hoe dan
ook een inkrimping van de vees-
tapel, "zegt hij.

Van onze verslaggever
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Dat is ongeveer dertien procent
van het totaal aantal varkens in
Nederland.

Se°ERMOND - „Elke Limburg-
voi

yarkenshouder is bereid te
ov ?en aan de milieu-eisen. De

moet ons echter wel de
v0]dBUnnen om aan die eisen te
krirn^ 11' Een gedwongen in-
inp^Pmg zou een gigantischeereep betekenen".

Limburg is een belangrijke
varkensprovincie. Er zijn 1892
varkensbedrijven gevestigd in
deze provincie met een totaal
van ruim 1,9 miljoen varkens.

Volgens hem is de grote schrik
van de sector dat inkrimpingvan
bovenafook goedlopende bedrij-
ven de das om zal doen. „Wij
vragen de overheid ons de tijd te
gunnen en redelijke milieu-doel-
stellingen te formuleren waar-
binnen we kunnen produceren."

NedCar snoeit
minder banen

Noord- en Midden-Limburg.
Zuid-Limburg telt nog geen vijf-
tigduizend varkens. De intensie-
ve vorm van veehouderij zorgt
voor milieu-overlast, in de vorm
van ammoniakuitstoot en een
groot mestoverschot. De Rond weet dat steeds meer

varkenshouders hun heil reeds
elders zoeken. Het LEI-rapport
meldt dat er een verplaatsing
merkbaar is naar Noord-Frank-
rijk. „Dat kan kloppen. Van de
drie Nederlandse varkens wor-
den er twee geëxporteerd.

Volgens De Rond wordt het
mestoverschot al aangepakt. Hij
noemt in dit kader de mestver-
werkingsinstallatie te Helmond,
die de LLTB samen runt met de
Brabantse zusterorganisatie
NCB. „De fabriek heeft momen-
teel een capaciteit van 125.000
tot 150.000 ton. Volgend jaar
wordt die capaciteit met 400.000
ton uitgebreid," aldus De Rond.

Het provinciebestuur van Lim-
burg heeft al in het voorjaar een
herstructureringsplan aangekon-
digd voor de Limburgse veehou-
ders. Dat gebeurt door een stuur-
groep waarin Rijk, provincie en
landbouw zyn vertegenwoor-
digd. Dit plan zal naar verwach-
ting pas in 1995 gereed zijn.

bat!t0 2egt voorzitter Frans de
Varl? Van de Vereniging van
bur nshouders van de Lim-
(jrls? Land- en Tuinbouwbond
Port ri

in een reactie °P net raP
_

ken inkrimping van de var-
dui,SstaPel landelijk tientallen
Vol n banen ëaat kosten.
aar;gens De Rond vlucht al een
ders h Limburgse varkenshou-
sna de grens over om te ont-

*-’Pen aan de strenge milieu-'Ser« in Nederland.

Ook het provinciebestuur gaat
ervan uit dat inkrimping van de
Limburgse varkensstapel onont-
koombaar is. De Limburgse var-
kensstapel is geconcentreerd in

Daarnaast zal er volgens hem op
1 januari aanstaande reeds een
inkrimping van de veestapel
plaatsvinden doordat veehou-
ders dan nog maar zeventig pro-

Frankrijk is altijd een belangrijk
afzetgebied geweest. Nu is daar
dex/arkensstapel drastisch uitge-
breid en exporteert Frankrijk
ook varkens. In dit land zijn de
milieu-eisen veel minder strin-
gent. Ik weet ook dat een eental
Limburgse varkenshouders hun
heil al hebben gezocht in Spanje
en Duitsland."

- de kritische grens van alle afslan-
kingen in zicht komt. Bij indirecte
medewerkers gaat het om mensen
die niet zelf bij de produktie zijn
betrokken, maar zich bijvoorbeeld
bezighouden met zaken als admini-
stratie en kwaliteitscontrole.

NedCar. De COR aarzelt nog om
met de afslanking in te stemmen,
omdat - aldus een der COR-leden

BORN - Bij NedCar hoeven min-
der personeelsleden weg dan was
aangekondigd. Aanvankelijk was
begin dit jaar het plan gelanceerd
om 210 indirecte medewerkers weg
te sturen. Nu is dat al teruggebracht
tot 140. Dat is een gevolg van het
feit dat door natuurlijk verloop en
andere individuele oplossingen al
een aantal personeelsleden is ver-
trokken. Nadat vorige week de
breuk in de Centrale Onderne-
mingsraad voorlopig is geüjmd,
buigt deze raad zich deze week over
het aangepaste afslankingsplan van

Gaan de producenten en de slachte-
rijen samenwerken, dan ziet het
plaatje er heel wat rooskleuriger uit.
In plaats van banenverlies, komen
er 2400 arbeidsplaatsen in de sector
bij. Bovendien zullen deprijzen stij-
gen, zodat de exportwaarde van
vlees en levende varkens ruim
tweehonderd miljoen gulden meer
bedraagt dan bij ongewijzigd be-
leid.
Als gekozen wordt voor het duurza-
me model' zrjn de gevolgen ingrij-

pend. In totaal zal de produktie van
varkens inkrimpen van 22 miljoen
naar 17,5 miljoen stuks per jaar. Om
rendabel te kunnen produceren zal
het aantal varkensbedrijven afne-
men van 24.000 tot 15.500. Dat bete-
kent in totaal een achteruitgang in
de werkgelegenheid - inclusief
voermenger-bedrijven, handel en
slachterijen - van 35.000 banen.
Veel varkensbedrijven zullen dan
moeten uitwijken naar de akker-
bouwgebieden in Noord-Frankrijk
omdat ze in Nederland de mest niet
kwijt kunnen.

ten opzichte van 1992 van 120 mil
joen gulden.

DEN HAAG - Als de varkensfok-
kers en de slachterijen doorgaan op
de oude voet, daalt de wergelegen-
heid in deze sector in tien jaar met
6000 banen. Gaan de fokkers en
slachterijen intensief samenwerken,
dan levert dat tot het jaar 2005 in de
varkensbranche ongeveer 2400
nieuwe banen op. Duurzaam produ-
ceren, dus evenveel varkens hou-
den als er aan mest op het land kan
worden uitgereden, betekent een
verlies van 35.000 van de 60.000 ba-
nen.
Dat blijkt uit het maandag in Den
Haag gepresenteerde rapport Var-
kenssector op Kruispunt over de
toekomst van de varkenshouderij in
Nederland. In het rapport, opge-
steld in opdracht van de Stichting
Ter Zake, worden drie toekomstsce-
nario's voor de varkenssector door-
gerekend. In het eerste model blijft
de structuur van de varkenssector
gelijk. In 2005 zal dat een verlies
van 6000 banen hebben opgeleverd
èn een verlies aan exportinkomsten
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Voorzitter Ad Wijermars: 'Terugkeren op het oude niveau'
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advies ten opzichte van dek-
bedden, werd onlangs nog be-
richt dat zowel de slaap-
houding als de wijze van
toedekken van invloed is bij
wiegedood.

De LVT houdt elke twee jaar,
in samenwerking met De Jon-
ge, een peiling naar de slaa-
phouding van zuigelingen.
Daarbij wordt de wijzevan toe-
dekking ook betrokken.

Die slaaphouding, zo schrijft
de LVT, moet bij voorkeurrug-
ligging zijn. Baby's laten sla-
pen op de buik wordt helemaal
afgeraden, maar ook de zijlig-
ging is niet aan te bevelen.

„Aan de zijligging is een ver-
hoogd risico verbonden. Bo-
vendien zullen kinderen diena

HEERLEN - Volgens de on-
derzoeker Guus de Jonge zijn
dekbedden te warm. Boven-
dien geven ze kinderen te veel
bewegingsvrijheid. Daardoor
kunnen de baby's naar bene-
den kruipen en mogelijk stik-
ken. Hij adviseert jonge ouders
om gebruik te maken van de-
kens.

„Ook dat doen wij al jaren," al-
dus mevrouw Anten-Cools.
„Een of twee dekens en een la-
ken. En liefst die dekens strak
insteken, zodat het kind wei-
nig bewegingsruimte heeft. Bij
dekbedden is er vaak sprake
van warmtestuwing. Deson-
danks wordt ons advies vaak
in de wind geslagen. Want een

Dekbedden bekend als
mogelijke oorzaak wiegedood

een discussie of de conclusie
van de Jonge hard te maken is.

Dat was ook zo toen De Jonge
zei dat buikliggen wiegedood
kan veroorzaken. Nu wordt die
theorie in het algemeen er-
kend," aldus Schrander.

Sinds 1987, het jaar waarin
buikliggen werd afgeraden, is
het aantal sterfgevallen in Ne-
derland ten gevolgevan wiege-
dood fors afgenomen. Destijds
waren er dat 170 per jaar, in
1993 nog 68. Van die 68 regis-
treerde het Centraal Bureau
voor de Statistiek zeven sterf-
gevallen in Limburg.

HEERLEN
Koyal: truc lies, dag. (beh. za) 18
en 21 uur, do vr en zo, 15 uur, za
ook 14 16.45 19.45 en 22.45 uur.
Rivoli: The mask, dag. 19.30 en
21.30 uur, do t/m zo 14 16 uur, za
ook 23.30 uur, wo 14 uur.
Maxim: Duimelljntje, do t/m zo
13.45 uur, wo 14 uur. Forrest
gump, dag. (beh. zat) 17.45 en
20.30 uur, do en vr 15.15 uur, za
16 19.30 en 22.30 uur.
H5: Baby's day out, dag. 14 en
18.15 uur, do t/m zo en wo 16.15
uur. Speed, dag. 20.30 uur. The
fiintstones, dag. 14.15 18.45 uur,
do t/m zo en wo ook 16.15 uur.
Clear and present danger, dag.
20.45 uur. Jurassic park, dag.
14.30 en 18.30 uur. Natural bom
killers, dag. 21 uur, za ook 23.30
uur. De aristokatten, do t/m zo
14.30 16.30 uur. Color of the
night, dag. 18.30 en 21 uur, ma
en di 14.30 18.30 en 21.15 uur.
uur. When a manloves a woman,
dag. 14.30 18.30 21 uur, (beh. do
niet om 21 uur). Sneak preview,
do 21 uur, za 23.30 uur.

LANDGRAAF
Truclies, do t/m wo20 uur, vr 23
uur.

MAASTRICHT
MGM: Forrest gump, dag. 14 17 I
18.30 uur. True lies,dag. 13 15.45 l
21.30 en 00.15 uur. When a man j
loves a woman, dag. 18.45 21.30
uur. I love trouble, dag. 16 18.45
uur. Color of night, dag. 21.30 en
00.15 uur. Priscilla queen of the
desert, dag. 13.15 en 18.45 uur. ]
Four weddings and a funeral.
dag. 16 en 21.30 uur. The mask. .
dag. 13.15 16 18.45 en 21.30 00.15 |
uur. Jungle jack, dag. 13.15 en 16 ,
uur. Duiumelijntje, dag. 13.15 ,

bioscopen

De Centrale Branchevereni-
ging Wonen, die de belangen
van de woninginrichtingsde-
taillisten behartigt, heeft met
verbazing kennis genomen van
de conclusie van De Jonge. „Ik
heb zo mijn twijfels over de
uitspraak van De Jonge," aldus
voorlichter Ton Graat.

uur.
Ciné-K: 06, dag. 21 uur.
Cinema-Palace: Baby's day out I
do t/m zo en wo 14.30 en 18.30 I
uur, ma en di 18.30 uur. Speed, I
dag. 21.15 uur, ma geen voorstel- 1
ling. The flintstones, do t/m zo |
en wo 14.30 18.30 uur, ma en dl I
18.30 uur. Clear and present dan-1
ger, dag. 20.45 uur. De aristokat- 1
ten, do t/m zo en wo 14.30 uur- I
Wolf dag. 18.15 uur. Natura) fl
bom killers, dag. 21.15 uur. I
Sneak preview, ma 21 uur.
Lumière: Lady bird lady bird, |
dag. 20 uur. Il gattopardo, dag. j
20.30 uur. Die todliche maria, do j
t/m zo en di t/m wo 22 uur.

Graat geeft aan dat er een ver-
schil is tussen donsen en syn-
thetische dekbedden. Laatst-
genoemde zijn minder warm
en dus betervoor kleine kinde-
ren, meent hij.

GELEEN
Roxy: The mask, dag. 20.30 uur-
Speed, dag. 20.30 uur. Duime-
lijntje, za zo en wo 14 uur.

SITTARD
Forum: Truc lies, dag. 20.30 uur,
za zo en wo 14 uur. Color of
night, dag. 20.30 uur. The fiints-
tones, za zo en wo 14 uur.

ECHT
Royal: The mask, do t/m d»
20.30 uur, zo ook 14.30 uur
Four weddings and a funeral.
do t/m di 20.30 uur. The fiints-
tones, zo 14.30 uur.

ROERMOND
Royal: Truc lies. do t/m wo 20.30
uur, zo ook 16.30 uur. Royaline:
The mask, do t/m wo 20.30 uur,
zo ook 16.30uur. The fiintstones.
dag. 14.30 uur. De aristokatten,
dag. 14.30 uur,

„Natuurlijk kan ik geen des-
kundig, inhoudelijk oordeel
geven over een medisch onder-
zoek. En ik ben er van over-
tuigd dat dekbeddenfabrikan-
ten dat ook niet kunnen.
Hoewel er voor kinderbedjes
evenveel dekbedden te krijgen
zijn als voor grote bedden, is
de vraag naar kinderdekbed-
den lager. Dekbedden voor
kinderen zijn een modever-
schijnsel. In Duitsland bijvoor-
beeld zijn dekens weer heel
populair en we merken dat ook
in Nederland de belangstelling
voor 'ouderwetse' dekens weer
toeneemt."

# Dekentjes zijn voor
een baby veiliger
dan een dekbedje.

Foto: DRIESLINSSEN

de derde levensweek op de zij
te slapen worden gelegd, min-
der stabiel in deze houding lig-
gen en sneller op de buik rol-
len," aldus jeugdarts R.
Burgmeijer in zijn brief aan de
aangesloten leden van de LVT.

dekbed op een kinderkamer
ziet veel leukeruit. Dekens zijn
ouderwets, nietwaar?"

De Thuiszorg in Zuid-limburg
krijgt haar informatie van de
Landelijke Vereniging voor
Thuiszorg (LVT). Die heeft in
1992 al haar leden geadviseerd
om erop bedacht te zijn dat
kinderen het niet te warm krij-
gen door kleding en/of bedde-
goed, al dan niet in combinatie
met een hoge omgevingstem-
peratuur.

Hoewel er toen niet expliciet
sprake was van een negatief

Kinderarts Jaap Schrander
van het Academisch Zieken-
huis Maastricht kende de theo-
rie van De Jonge nog niet. „Ik
heb het artikel nog niet gele-
zen. Er is eerder wel al litera-
tuur over verschenen, maar in
zijn algemeenheid is de stel-
ling van De Jonge nieuw. Na-
tuurlijk krijg je nu wel eerst

Supervezel DSM
in Leopard-tanks

" Een
DSM-werknemer bij
de produktie van de
Dyneema-vezel.
Foto: DRIES LINSSEN

Van onze redactie economie

HEERLEN - In totaal 450 Leo-
pard-tanks van de Belgische,
Duitse en Nederlandse strijd-
krachten worden binnenkort uit-
gerust met geschutskoepels die
zeijn verstevigd met de superster-
ke vezel Dyneema van DSM. De
tanks worden zo minder kwets-
baar voor kogels, bommen en
granaten. Met hetzelfde doel
heeft het Franse ministerie van
Defensie nieuwe helmen besteld
die van Dyneema zijn gemaakt.
Ze zijn bestemd voor de Franse
VN-troepen in Bosnië.

Jos Schneiders, de directeur van
deDyneemafabriek op industrie-
terrein De Beitel in Heerlen,
maakte dat gisteren bekend.
Vier jaar na de start van de fa-
briek, heeft DSM voldoende ver-
trouwen in de toekomst van het
produkt om de publiciteit op te
zoeken. Na een moeizaam begin
is Dyneema inmiddels een
winstgevend produkt, dat onder-
meer in defensiekringen steeds
meer klanten vindt. Vorig jaar
was dat nog volledig anders,
toen DSM vier miljoen gulden
misliep, omdat het Nederlandse
ministerie van Defensie een or-
der voor scherfwerende vesten
gunde aan de Amerikaanse con-
current Du Pont. „Dat zal ons
niet snel meer overkomen," ver-
wacht Schneiders. De Dyneema-
fbriek, die vroeger bij het zware
chemieconcern nog een vreemde
eend in de bijt was, is inmiddels
uitgegroeid tot het paradepaard-
je van DSM.

DSM maakt met Dyneema de al-
lersterkste vezel ter wereld, vijf-
tien keer sterker dan staal en
toch veel lichter van gewicht.
Die eigenschappen zijn zo waar-
devol, dat DSM een gouden toe-
komst voor de supervezel ziet
weggelegd. Begin deze maand
maakte DSM bekend dat de
Heerlense fabriek flink wordt
uitgebreid. De produktiecapaci-
teit stijgt van zeshonderd naar
duizend ton per jaar. Maar als de
markt zich ontwikkelt zoals
Schneiders het verwacht, zal de
fabriek rond de eeuwwisseling
wereldwijd nog eens kunnen
verdubbelen tot tweeduizend
ton.

Schneiders is zo optimistisch,

zijn geboorteland sprak. Maar zelfs een waardig afscheid
van het land waarhij bijna acht jaar werd gedoogden wa*
hij zijn vrouw en drie kinderen moest achterlaten, werd
hem door justitieniet gegund. Een terugblik op de
afgelopen week.

„Als iets me pijn doet, dan is het als een stuk vuil dit land
uitgegooid te worden. Mijn land, want zo voelt het

ondanks alles wat ze me hebben aangedaan nog steeds."
Het waren hoopvolle woorden die de Venlose Surinamer
Henny Aboikoniekrap een week voor de uitzetting naar

Venlose Surinamer als
oud vuil land uitgezet

Justitie onthield informant contact met zijn advocaat

DOOR JOLANDE VAN DER
GRAAF

lijn te krijgen. Dat wordt he
geweigerd, 'omdat die Surjn.
Mer al in het vliegtuig zit.' A»°''konie bevindt zich op dat rn
ment echter nog bij de $
chaussee, want om 9.55 üj,
wordt hem vanaf deze post n 4
een kort telefoontje naar e
neef toegestaan. Volgens de
neef zei Aboikonie: „Ze gaan "V
toch uitzetten. Ik zit bij de ma;atJchaussee. Ik weet niet meer *ik moet doen." 'i
De tijd tikt door. KLM-inlichll^-gen meldt dat de vlucht na~
Paramaribo vertraging neejé
Schyns maakt gebruik van
tijdwinst en probeert nogma h
zijn cliënt te bereiken. Als v' *leerde acteurs spelen de ma <
chaussee-beambten het s^.'mee. „Het toestel is al opge* »-
gen."Pas een dik uur later ta*.
de KL7I3 naar de startbaan, "*Henny Aboikonie aan boord-

Het is onduidelijk waar Aboiko-
nie die verdere dag wordt vast-
gehouden. Zijn advocaat, mr. J.
Schyns uit Venlo, krijgt pas om
21.00 uur te horen dat Aboikonie
zojuist op het politiebureau in
Venlo is aangekomen. Schyns
mag bij het verhoor zijn. De Su-
rinamer vraagt nog of hij naar
Frans-Guyana kan worden uitge-
zet, omdat zijn overlevingskan-
sen daar iets groter zijn. De
kwestie is niet bespreekbaar.

spreken, iets waar een advocaat
recht op heeft. Justitie blijkt de
uitzetting echter tot in de punt-
jes te hebben voorbereid en
houdt alle deuren hermetisch ge-
sloten. Tegen half tien meldt een
medewerker van Overamstel dat
er nog één persoon wordt ver-
wacht. Dan bepaalt de wacht-
commandant dat het tegen de
huisregels is om aan iemand,
ook de advocaat ('Die kan telefo-
nisch wel zeggen dat hij advo-
caat is, maar wie bewijst dat?'),
mee te delen of een gedetineerde
is aangekomen en wie die gedeti-
neerde is.

VENLO - Dinsdagmorgen half
acht. Het geluid van de deurbel
verbreekt de stilte op het onder-
duikadresvan Surinamer Henny
Aboikonie in Tilburg. Voorzich-
tig ontgrendelt een van de bewo-
ners de voordeur die nog net niet
wordt ingetrapt. Vier agenten
stoten door naar woonkamer,
slaapkamers, badkamer, balkon.
Alles halen ze overhoop: de justi-
tiële last tot uitzetting gaat met-
een gepaard met een illegale
huiszoeking. Slapende kinderen
worden van het bed gelicht, het
toiletdeksel opgetild, de inhoud
van de koelkast geïnspecteerd.

Schyns is verbitterd over de rol
die ambtenaar Meijboom van de
Immigratie- en Naturalisatie-
dienst van het ministerie van
Justitie heeft gespeeld. Meij-
boom gaf zijn woord om Schyns
over de uitzetting op de hoogte
te houden, maar die belofte
bleek niet veel waard; de ambte-
naar hult zich in stilzwijgen.ruim 20.000 ton aan aramide-

vezels geproduceerd, terwijl er
slechts een kleine tweeduizend
ton aan polyetheen-vezels wordt
gemaakt. DSM is met die polyet-
heen-vezel ruimschoots wereld-
marktleider. In Japan neemt de
partner van DSM, Toyobo, de
verkoop van Dyneema voor haar
rekening.

omdat de vezel die hij maakt
door het lichte gewicht en de
trekkracht voor krachttoeren en
veiligheidsdoeleinden geschikt
is. Dyneema wordt gemaakt
door van de kunststofsoort po-
lyetheen via een slim proces lan-
ge draden te spinnen met een
hele mooie, sterke molecuul-
structuur. Er kunnen uitsteken-
de lichtgewicht kogelvrije vesten
van geweefd worden, waarmee
militairen zich kunnen bescher-
men tegen bommen en explode-
rende granaten. Voor de scheep-
vaart worden er trekkabels van
gemaakt. Ook wordt het materi-
aal gebruikt voor hengels, mo-
torhelmen en hockeysticks.

Een belangrijk nadeel van Dy-
neema is echter dat de vezel niet
tegen hoge temperaturen kan.
Daardoor zijn de toepassingsmo-
gelijkheden van de polyetheen-
vezel toch een stuk geringer dan
voor de concurrerende aramide-
vezels, die fabrikanten als Du
Pont en Akzo-Nobel maken. We-
reldwijd wordt op het ogenblik

Onder toeziend oog van de agen-
ten mag Henny Aboikonie, ex-
lijfwacht van luitenant-kolonel
Boerenveen en oud-strijder van
het Junglecommando, zich aan-
kleden en wat kleding bijeen
grissen. Aboikonie biedt geen
verzet. Zelfs na de gekmakende
behandeling door de Nederland-
se gezagsdragers die hem jaren-
lang aan het lijntje hielden, on-
langs langdurig uithoorden over
de cocaïnehandel in Suriname
en vervolgens ijskoud naar de le-
vensgevaarlijke speeltuin van de
voormalige legerleider Bouterse
terugsturen, blijft hij kalm. Na-
tuurlijk schieten de dreigemen-
ten van Bouterse ('mijn eigen
handen maak ik niet vuil aan die
'vlieg', daar heb ik mijn mensen
voor') hem door het hoofd. Maar
het is een oud-militair onwaardig
om in paniek te raken.

Donderdagmorgen 07.00 uur.
Aboikonie blijkt toch in Leeu-
warden te zitten. Van daar uit
wordt hij in een busje met be-
stemming Schiphol gepropt.
Ondertussen zet Schyns zich in
Venlo aan zijn bureau en belt de
landsadvocaat om een kort ge-
ding te bespreken. Die geeft niet
thuis. Meijboom meldt zich op-
eens wel: „De uitzetting gaat
door." Schyns: „Ik heb een
klacht gedeponeerd bij de Men-
senrechtencommissie van de
Raad van Europa en de Nationa-
le Ombudsman. Ook de Com-
missie voor de Rechten van de
Mens van het Europees Parle-
ment buigt zich over de zaak."
Meijboom: „Niets mee te maken.
Aboikonie is al naar Schiphol."

DSM is overigens al zes jaar in
een juridische strijd gewikkeld
met het Japanse chemiebedrijf
Mitsui. De Japanners hebben
volgens Schneiders de vezeltech-
niek van DSM gejat. Hoewel Mit-
sui slechts kleine hoeveelheden
supersterke vezel produceert,
volgens Schneiders minder dan
honderd ton, heeft DSM de pi-
raat toch voor het Japanse ge-
recht gedaagd. Dat heeft tot een
slepende procedure geleid. DSM
heeft in zes jaareen tot vijfmil-
joen gulden proceskosten ge-
maakt. Toch is het volgens
Schneiders het geld waard. DSM
maakt zo duidelijk dat het geen
oneerlijke concurrentie duldt.

Er ontstaat een woordenwisse-
ling tussen de hoofdbewoner en
een van de agenten. Op de vraag
waarom Aboikonie als een hond
wordt behandeld, zegt de agent
dat 'Aboikonie een hond is.
Daarop verdwijnt de ex-lijfwacht
in een arrestantenbusje.

In Venlo wordt een laatste Po-ging gewaagd: een kort geCl
binnen achteneenhalf uur -"

vliegtijd tussen Nederland \
Suriname. Officieel gezien
vindt Aboikonie zich irnlTlnd-nog steeds op Nederlands fT°

fiifgebied.Als het vonnis Positie,ug
moet de Surinamer mee te
omdat iemand 'hangende -t.
rechtszaak niet mag worden .
gezet. De president van dere L
bank beslist anders: de z
dient binnen twee weken.
Suriname, vrijdagmorgen. In
woning, ergens in Paramarb <.

Aboikonie. Voor de verander
weer eens ondergedoken. » «
ben bang voor de toekom .^
fluistert hij. 'Ze' stonden hem
derdaad op te wachten op v
veld AdolfPengel. „Ik vertro^,
de de zaak helemaal niet. te,

ben ik verhoord door een re n
nant en een kapitein. Die w
best aardig, maar toen ik zafva n
het wemelde van de mannen,ogst0gst
Bouterse en Iwan Graan ,j
(chefstaf onder Bouterse, r

me recht in mijn gezienl ke n
keek, ben ik merot geschrok
en hard weggerend. Gelu e
waren er twee journalisten j

me opwachtten. Ik ben. „jijfl
met ze meegegaan en heD n.''
tasje met spullen laten sw
Over een paar dagen maak
zich uit de voeten. Naar ne* ien-
nenland, waar familie en e^e
den hem misschien ccn

Tk noi*
kunnen beschermen.^ » * hij'
mijn hoofd wel laag," ze& vgi-
„Want ik ben hier echt niei
hg"

Telefoon
Koortsachtig belt de raadsman
naar de marechaussee op de
luchthaven omAboikonie aan de

Tegen 21.00 uur is Schyns de
wanhoop nabij. Hij ziet in de le-
vensbedreigende verklaringen
uit-Suriname en de raadselachti-
ge dood van een oud-collega van
Aboikonie, afgelopen maandag,
nieuwe gronden voor een kort
geding. Eerst wil hij zijn cliënt

Voorlichter Kortman van het mi-
nisterie van Justitie in Den Haag
laat snauwend weten dat geen
enkel interview met Aboikonie
wordt toegestaan. „De pers krijgt
geen gedetineerden te spreken."
Op de tegenwerping dat de Suri-
namer niet in detentie zit voor
strafbare feiten, maar voor uit-
zetting en dus andere rechten
(zoals bezoek) heeft, blijft de
voorlichter onverbiddelijk.
Pas tegen de avond laat een me-
dewerker van de Leeuwardense
gevangenis weten dat Aboikonie
in een busje met enkele gedeti-
neerden is gezet. „Dat rijdt kris-
kras door het land, langs alle
Huizen van Bewaring. Probeer
het eens in Overamstel, het Huis
van Bewaring in Amsterdam."
Wanhoop

Woensdagmorgen wordt Aboi-
konie rond 8.30 uur op transport
gesteld. Zijn raadsman weet niet
beter of hij gaat naar het Huis
van Bewaring in Leeuwarden.
Tenminste, dat is wat Justitie
hem voorhoudt. Maar de hele
dag wimpelen portiers en bewa-
kers telefoontjes van familie en
pers af.
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Thuiszorg adviseert al
jaren dekens in wieg

DOOR MAARTEN DE KEVER

Dat dekbedden de kans op wiegedood
vergroten, weten de verschillende

afdelingen van deThuiszorg al lang. Zij zijn
dan ook verbaasd dat oud-hoogleraar

kindergeneeskunde G. de Jonge nu pas zijn
bevindingen openbaar heeft gemaakt. „Wij

ontraden ouders al een aantal jarenom
dekbedden te gebruiken," zegt

E. Anten-Cools, arts van consultatiebureau
van de Thuiszorg in Heerlen. „En als ik me
niet vergis, doen we dat naar aanleiding van

eerder onderzoek van De Jonge."

in hetnieuws

limburg
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Van onze verslaggever

HEERLEN - De ondernemers van De Koumen stappen naar

** rechter als de gemeente Heerlen hun bedrijventerrein, aan-
wijst als gedoogzone voor heroïneprostitutie.
9^t schrijven ze in een brief aan burgemeester en wethouders,
bovendien kan de gemeente in dat geval een schadeclaim te-
'lerrioet zien.

Sf^rlen wil de al jarenlangbestaan--5* overlast door de heroïneprostitu-
g 6uit de woonwijken bannen door
JE? aanwijzing van een tippelzone.
U^daag maakt ze een aantalkandi-
S^t-lokaties bekend. Uitgelekt is
j»tDeKoumen er daar één van is.

re ondernemers van dat bedrijven-
Jk 6'11 zÜn vo°ral woedend omdat
'v jaar geleden met een beveili-

zijn begonnen. Om hetv^al inbraken te beperken, inves-
£fen ze jaarlijks 250.000 gulden in
r^nanente surveillance in de

°nd- en nachturen.

«jat deden we juist omdat de poli-
J* van uw gemeente niet in staat
i *s detoenemende criminaliteit op
«jP industrieterrein het hoofd te

Die beveiliging werpt zn

vruchten af," schrijven de onderne-
mers. „Het zou niet alleen ironisch,
maar zelfs onbehoorlijk zijn om nu
het industrieterrein tot gedoogzone
aan te wijzen."

Dat de gedoogzone alleen 's avonds
open is, biedt volgens de onderne-
mers onvoldoende garantie. „Bij
veel» bedrijven werken medewer-
kers 's avonds en 's nachts; bij deze
mensen worden grote problemen
verwacht. Het industrieterrein zal
binnen de kortste keren verloede-
ren en onveiliger worden."
De ondernemers suggereren ook
dat een aantal bedrijven De Kou-
men zal ontvluchten. „Ze zullen
hun voorwaarden herzien of het
contract verbreken omdat deze si-
tuatie niet bestond toen ze hun con-
tract tekenden."

DOOR JOOSPHILIPPENS

Verrassing

DOOR JO VLIEX
kal J 9ers van sPeeLtuln <■ Heksenpretje in Heerlen

Jfen beteuterd naar de vernielingen, dieonbekenden heb--n ao-ngericht. Foto: DRIES LINSSEN

BRUNSSUM
Vier mannen heb-
ben zondagmiddag
rond twee uur een
Brunssummer (27)
in elkaar geslagen
op de SW2I.

De man maakte een
opmerking over het
rijgedrag van een
van de vier. De
Brunssummer
raakte lichtgewond
aan het gezicht.

Het slachtoffer

Brunssummer door
viertal mishandeld

merkte voorbij de
kruising op de Ka-
rel Doormanstraat,
dat een bestuurder
van een andere
auto hem erg dicht
volgde.

Toen de auto hem
passeerde en stopte
langs de kant van

de weg, stopte de
Brunssummer
eveneens.

Het viertal sloeg
hem toen in elkaar
en verdween ver-
volgens. De basis-
eenheid Brunssum/
Onderbanken on-
derzoekt de zaak.

De Koumen dreigt
Heerlen met rechter

Ondernemers: plan gedoogzone onrechtmatig

Vijftig jaar 'verkennerij' Man ramt paal
en rijdt door
BRUNSSUM - De politie heeft
zondagochtend om drie uur op
de Veldstraat in Brunssum een
24-jarige man uit deze woon-
plaats aangehouden. De Bruns-
summer had op de Haefland een
afzettingspaaltje geramd, maar
was doorgereden.

Tegenover de politie vertelde de
man dat hij even tevoren zijn
auto had teruggevonden nadat
deze was gestolen. Toen de poli-
tie de man wees op de gevolgen
van een valse aangifte, bekende
hij de aanrijding te hebben ver-
oorzaakt. Bovendien had de be-
stuurder teveel gedronken en
het lukte niet om te 'blazen. Na
een bloedproef en het inleveren
van het rijbewijs kon de man
huiswaarts keren.

Heerlenaar maakt
amok na rijden
onder invloed
LEMIERS - Een negentienjari-
ge Heerlenaar heeft na zijn aan-
houding wegens rijdens onder
invloed op de Rijksweg in Le-
miers later op het politiebureau
een ruit aan diggelen getrapt.De
jongeman had na de ademanaly-
se op het bureau eerst een valse
naam opgegeven.

9 Waarnemend burgemeester
Jan van 't Hooft van Brunssum
heeft al vijftig jaar een zeer
nauwe band met de Engelsman
hen Patten, een oud-militair.
Deze week is de Brit, vijftig
jaar na de bevrijding, op be-
zoek bij Van 't Hooft. De
vriendschap is ontstaan eind
oktober 1944. De Britse militair
werd als lid van de
verbindingstroepen ingekwar-
tierd in huize Van 't Hooft aan
de Wilhelminastraat in Hoens-
broek. Jan van 't Hooft was
toen zeventien jaar. Overdag
was Patten betrokken bij de
tankslag in Geilenkirchen,
maar 's avonds keerde hij terug
naar Hoensbroek. Het heen en
weer pendelen heeft enkele we-
ken geduurd. Daarna werd hen
overgeplaatst naar Nijmegen
en Arnhem.

Weerzien 2Het vinden van goede leiders
vormt dus een probleem. „De in-
teresse bij de wijkbewoners valt
tegen. Hier staan vierduizend
woningen maar onze inspannin-
gen leveren weinig tot niets op."

De jongeman reed slingerend
met een snelheid van 120 kilo-
meter per uur over de Rijksweg.
Het kostte de politie nog aardig
wat moeite hem zover te krijgen
dat hij zijn wagen aan de kant
van de weg zette. Ademanalyse
op het bureau leverde een alco-
holpromilage van 1,6 op. Uitein-
delijk bleek ook nog eens dat hij
geenrijbewijs bezat. Dat alles le-
verde de Heerlenaar een reeks
van processen-verbaal op.

Scouting Nederland heeft een
heel opleidingensysteem ont-
worpen. „Prima," zegt Goderie:
„Maar dat betekent ook een hoge
drempel. Veel mensen haken
daardoor af."

ken in het open veld is tegen-
woordig ook taboe. Onze 'hikers'
droppen we bijvoorbeeld in de
Ardennen en die koken met
campinggas."

HEERLEN - De scouting heeft zo veel te bieden: Bambi-
lië, Junglebook, Bevers, kaartlezen in de vrije natuur. „De
kinderen vinden het dan ook prachtig," zeggen Mare Go-
derie en Karel Leentjens van de gouden Scouting Bekker-
veld.

Autovrije Markt Kerkrade
heikel thema in Rodahal Liever bijbaantje

dan scoutingleider

Verkenners planten bomen in het Aarveld rond 1950.

hun zin krijgen, ook niet in devorm
van een compromis dat voorziet in
enkele parkeerplaatsen voor men-
sen die een korte boodschap willen
doen. Wöïtgens: „Als je auto's toch
een beetje toelaat, krijg je een gi-
gantisch zoekgedrag naar parkeer-
plaatsen. Want automobilisten gaan
altijd kijken of er ruimte is. Je
schept de illusie van parkeerbaar-
heid, maar in werkelijkheid roep je
alleen maar een verkeersstroom
op."

Z f^KRADE - Wel of niet parke-
rf' Jk* op de Markt? De gemeente
H ~ r*rade verwacht dat die vraag

* ith Vonc* centraal staat tijdens dep P^aakavond in de Rodahal over
M s. bestemmingsplan voor het een-

Utïl van de stad.

Sn <le fens burgemeester Wöïtgens is
'8 sta klein dat de gemeente af-
* ge^ van het voornemen de Markt
£ Wh6' autovrÜ te maken. „We wil-
-3 fee f

gezellig maken en ho-
g gepa'unctie uitbreiden. Daar horen
U eZn auto's in thuis." Hij weet dat
f de autovrije Markt gevoelig ligt bij
H ?n Middenstanders rond het plein
✓ trot^erwacht dat die vanavond de

"t zullenroeren.

Wöïtgens verwacht niet datzij

Hij benadrukt dat er op loopafstand
van de Markt parkeerplaatsen wor-
den gecreëerd: onder de winkelpas-
sageen het stadskantoor. Ook moet
het gebruik van de garage onder
zwembad d'r Pool gestimuleerd
worden.

Zwaar gewond
na botsing
SIMPELVELD - Een inwoner
van Simpelveld (40) is zwaarge-
wond geraakt bij een botsing op
de Nijswillerweg in zijn woon-
plaats. De man werd op zijn
bromfiets aangereden door een
plaatsgenoot (25) in een auto. Hij
is opgenomen in het ziekenhuis.

De jubilerende vereniging werd
nota bene tijdens de Tweede We-
reldoorlog opgericht. „In juni
1944, toen ze roken dat de bevrij-
ding nabij was, richtten mensen
van de Pancratiusparochie een
nieuwe stam op van de verken-
nerij, zegt voorzitter Leentjens,
die meteen een van de eerste le-
den werd. Sinds 1975 is de offi-
ciële naam Scouting Bekkerveld.

" Maar het contact ging niet
verloren. Als de Brit enkele da-
gen verlof had, keerde hij terug
naar Hoensbroek. Ook na de
oorlogsjaren werden over en
weer bezoekjes afgelegd. De nu
75-jarige Patten woont in En-
field bij Londen en was onder
meer aanwezig bij de bruiloft
van Jan van 't Hooft, diens in-
stallatie tot burgemeester en bij
de begrafenis van zijn ouders.
Na de militaire diensttijd
kwam hij in dienst van een
postbedrijf als technisch teke-
naar. Een vriendschap die na
vijftig jaarnog steeds in stand
wordt gehouden, vindt Van 't
Hooft een fantastische beleve-
nis. V/ie niet.

Momenteel telt de Scouting Bek-
kerveld zeventig kinderen en
twintig begeleiders. Medio jaren
tachtig beleefde de vereniging
zijn topjaren met 125 kinderen.
Vervolgens begon het Nike-tijd-
perk. „Je kunt wel 24 nieuwe
kinderen aannemen, maar als je
geen leiders hebt..."

Maar één ding is volgens de twee
overeind gebleven: „Kinderen le-
ren zich breed te oriënteren en
hen voorbereiden op de maat-
schappij op een manier dat ze
een 'beter' mens worden." Daar-
bij ligt de nadruk op het samen
doen in prettige sfeer.

„In die naoorlogse dagen hielden
de zusters zich nog bezig met K.
A. (Katholieke Actie), wat onder
meer bestond uit het leren van
knopen, en ontstond ook Jong
Nederland, een nog iets katholie-
kere variant."

Het leidersgebrek is een pro-
bleem, maar je moet niet verge-
ten dat in het district Heerlen
(tot in Simpelveld en Mechelen)
2500 kinderen wekelijks aange-
naam worden bezig gehouden.

Dat klinkt leuk allemaal, maar
daar heb je ook leiders voor no-
dig. En daar wringt bij Scouting
Bekkerveld, en niet alleen daar,
de verkennersschoen.

De automobilist reed via het
Oranjeplein onder het viaduct
door op de Nijswillerweg en kon
de bromfietser, die plotseling
dwars op de rijbaan verscheen,
niet meer ontwijken. De brom-
fietser liep een gecompliceerde
beenbreuk, twee gebroken nek-
wervels, een gebroken sleutel-
been, hersenschudding en een
inwendige bloeding op.

„Vooral in de dorpen speelt dit
probleem niet zo erg."

En dus genieten de Kabouters
(meisjes van 7 tot 10 jaar)van het
fantasiedorp Bambilië en de
Welpen (jongens) van Jungle-
book, een fantasiewereld rond
een jong dat door de wolven
wordt opgevoed.

„Het is moeilijk om leiders vanaf
een jaar of achttien te vinden.
Die nemen voor de zaterdagmid-
dag bijbaantjes om Nike-schoe-
nen te kunnen betalen," zegt
Goderie kort en bondig. „En als
jongens in Femina verkering
krijgen dan wil dat meisje op za-
terdagmiddag gezelligde stad in.
Scouting? Ouwe leem, vinden ze
dat."

Leentjens vertaalt dat als: in de
naoorlogse dagen moest er drin-
gend iets ontspannends gebeu-
ren voor de jeugd. Wat bood de
verkennerij? „Spelletjes in het
Imstenraderbos als vlag verove-
ren en seinen met vlaggen en
lampen.Bij de mergelgroeve aan
de Daelsweg bakten we brood
op vuur. En natuurlijk gingen
we regelmatig op kamp. Dan
moest je bij de beek constant
pannen schuren met zand."

Steunfraude
in Kerkrade
KERKRADE - De sociale re-
cherche van de gemeente Kerk-
rade heeft proces-verbaal opge-
maakt tegen een 32-jarige Kerk-
radenaar. De man heeft ten
onrechte van de sociale dienst
een bedrag van 77 mille ontvan-
gen. Het bedrag wordt terugge-
vorderd.

Bij de Scouting gaan de jongens
en meisjes van veertien jaar te-
genwoordig samen op kamp.
„Dat was vroeger ondenkbaar,"
zegt Leentjens over dit hot item
van alle tijden.

Dingen die de scouting anno
1994 eigenlijk nog steeds doet.
„Inderdaad," zegt bestuurslid
Goderie: „Maar nu hebben we
veel modernere materialen, bij-
voorbeeld zaklampen." Leen-
tjens: „Vroeger had iedereen een
stok en een hoed. En toen moest
je elke dag een goede daad ver-
richten." Goderie: „Vuurtje sto-

Sinds 1957 heeft de scouting een
mooi gebouw in de wijk Aarveld.
Met zicht op de velden van voet-
balclub Bekkerveld. Een verge-
lijking dringt zich als het ware
op. „Vaders vinden het prachtig
om op zaterdagochtend een paar
uurtjes als leider op stap te gaan.
Maar het uitzetten van een tocht
voor kaart en kompas vergt nog-
al wat voorbereiding."

Goderie relativeert: „Samen in
een tent slapen is taboe. Dat zou
de kat op het spek binden zijn.
Maar je kunt nooit honderd pro-
cent voorkomen dat er wel eens
wat aangerommeld wordt."

" Niets vermoedend was ze in-
gegaan op de uitnodiging om
naar de Boudewijntoren, nabij
het Drielandenpunt in Vaals, te
komen. Bij het Drielandenpunt
aangekomen werd ze begroet
door de bekende Duitse televi-
sieman Wolfgang hippert, die
haar uitnodigde om helemaal
boven een geweldige verrassing
in ontvangst te nemen. Die ver-
rassing was trouwens een kof-
fer met gouden staven ter
waarde van één miljoen D.
Mark. Mevrouw had dat ge-
wonnen door mee te doen aan
een Duitse loterij ten behoeve
van de 'Aktion Sorgenkind'. En
hippert had bedacht de prijs
boven op de Boudewijntoren
'aan de winnares te overhandi-
gen. De programmamakers
hadden echter buiten de hard-
nekkigheid van deze vrouw ge-
rekend. Ze wilde voor geen
goud naar boven. Haar hoogte-
vrees zorgde ervoor dat uitein-
delijk de prijs aan de voet van
de toren werd uitgereikt.

groep-waren volledig op elkaar
afgestemd, zowel in stemvoering
als in evenwichtige klankkleu-
ren.

Close harmony van
uiteenlopend niveau

Jonge Duitser
mishandeld en
bromfiets vernield
KERKRADE - Twee jongens
van zeventien en negentien jaar
uit Kerkrade hebben zondag-
avond om acht uur op de Nieuw-
straat een zestienjarige jongen
uit Herzogenrath mishandeld.
Tevens werd van een eveneens
zestienjarige jongen uit Lontzen-
Busch de bromfiets vernield. De
politie kon de daders op de Fran-
ciscanerstraat aanhouden. Zij
zijn voor nader onderzoek inge-
sloten.

SCHINVELD - Zangvereniging
'Oranje' Schinveld hield zondag-
middag in de Eligiuskerk haar
najaarsconcert en had als gasten
uitgenodigd twee close-harmony
zanggroepen uit Helden en het
'Concertante Ensemble' van har-
monie St.-Jozef Kaalheide.

Twee inbraken in speeltuingebouw
dierrÜLENJ~ "De hele vereniging is erg verdrietig. Jammer dat op
Alrj ' mer net vrijwilligerswerkkapot wordt gemaakt."
gen s GeJ Meeuws, bestuurslid van speeltuin 't Heksenpretje gele-
**et wani, " Heigrindelweg in Heerlen. Het speeltuingebouw was inweekeinde twee nachten op rij doelwit van inbrekers.
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ceer5dagnacht werd het toegangshek doorgeknipten vervolgens for-
öive e daders twee toegangsdeuren.
rajjj rse goederenwerden ontvreemd waaronder een waterkoker, een
Wercj' lepvriesprodukten, snoepgoed en een emmer frituurvet. Ookeen speeltoestel, een trampoline, kapot gesneden.

rui maantal vrijwilligers was zondag in de weer om alle troep op te
2 ond en de vernielde deuren te herstellen en te barricaderen.
wensta?nacnt kree£ het gebouw van 't Heksenpretje opnieuw onge-
kant t

ek- Onbekenden verschaften zich ditmaal via de achter-
en p B

oeSang tot het gebouw.Ditmaal werden onder meer een kassar_,e to? ,boormachine ontvreemd.°tale schade bedraagt meerdere duizenden guldens.

Herrieschopper
aangehouden
BRUNSSUM - Een Belg (18) uit
de plaats Evere is zondagnacht
opgepakt op de Emmastraat in
Brunssum. De man had in een
kroeg met traangas gespoten. Hij
werd door het personeel naar
buiten gewerkt en koelde zijn
woede vervolgens op de toe-
gangsdeur van het etablisse-
ment. Hierbij verwondde hij zrjn
handen. De herrieschopper werd
uiteindelijk meegenomen naar
het bureau, omdat hij eenruit in-
trapte van een geparkeerde auto
toen de politie hem sommeerde
bij de kroeg te verdwijnen.

Met Alex Schillings voor het or-
kest is een prima begeleiding
door het orkest van de solisten
natuurlijk gewaarborgd. Schitte-
rende 'kamermuziek' door deze
blazers van Kaalheide.

Zangvereniging 'Orarye' Schin-
veld onder leiding van Pierre
Gerits was duidelijk op dreef.
Prima klankverhoudingèn, goe-
de zuiverheid, zeer duidelijke
dictie en een mooie homogene
koorklank waren de voornaam-
ste kenmerken van dit uitsteken-
de optreden. Gerits liet zijn
mannen zingen met veel gevoel
voor kleur- en stijlbeheersing.
Onder leiding van Schinvelde-
naar Alex Scbillingstrad als laat-
ste op het 'Concertante Ensem-
ble' van harmonie St.-Jozef
Kaalheide. Dit ensemble is ge-
vormd uit muzikanten van de
harmonieKaalheide en begeleid-
de tijdens dit concert een aantal
solisten van betreffende harmo-
nie. Deze solisten waren zonder
uitzondering allen van grote
klasse.

Close-Harmony zanggroep
'Briskly' uit Helden trad onder
leidingvan Martin van der Helm
als eerste voor het voetlicht. Bij
deze groep was duidelijk te ho-
ren hoe moeilijk deze kunstvorm
eigenlijk is. Close-harmony is de
Engelse uitdrukking voor een
zanggroep waarbij de verschil-
lende sternhoogten zo dicht mo-
gelijk bij elkaar liggen en dient
voor de toehoorder een ritmisch
en harmonisch meeslepend ef-

fect te geven. De tien dames endrie heren van het koor haddener toch nog wel wat problemen
mee. Vooral op het gebied van
zuiverheid en klankverhoudin-
gen was het niet altijd optimaal.
Wel liet men in enige liederen
horen dat men goede solisten in
huis had.
Hoe close-harmony hoort teklm

recensie J
ken liet ons de groep 'To Be
Continued' uit Helden horen. Dit
koor zong onder leiding van Ma-
rio Geurtjens acht liederen en
gaf daarin duidelijk blijk het be-
grip close-harmony niet enkel
volledig te begrijpen, maar ook
te kunnen uitvoeren. Niet voor
niets werden zij in de jaren 1992
en 1993 uitgeroepen tot 'Lim-
burgs koor' in decategorie close-
harmony groepen. De zeven da-
mes en vier heren van deze
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Het grootste probleem is de milieu-
criminaliteit, die hand over hand
toeneemt. Vooral in recreatiegebie-
den in de buurt van gemeenten die
proeven nemen met het ophalen
van huisvuil verschijnt steeds meer
vuilnis in natuurgebieden.

diefstal is een ander stedelijk pro-
bleem dat zijn weg zoekt naar het
platteland. Bij de plassen en in de
bossen kunnen mensen ongestoord
drugs verhandelen en gebruiken.
Op de parkeerterreinen bij deze re-
creatiegebieden worden massaal
auto-en fietsdiefstallen gepleegd en
kantines en beheerdershuisjes zijn
regelmatig slachtoffer van inbraak
en vernieling.

Maar niet alleen het 'gewone' huis-
vuil vindt 's nachts zijn weg naar de
ongerepte natuur, ook accu's en pla-
ten asbest worden gedumpt. „Het
verwerken van asbestplaten door
speciale bedrijven kost mensen dui-
zenden guldens. Ze zoeken daarom
een goedkopere manier om van die
troep af te komen," zegt Rens. Hij
ziet het gebrek aan een eenduidig
vuilverwerkingssysteem als een van
de grootste boosdoeners. Rens pleit
dan ook voor een algemene milieu-
heffing, zodat de hele gemeenschap
betaalt voor de vuilverwerking.
ledereen zou dan zonder extra geld
te betalen zijn afval kunnen inleve-
ren.
Drugsgebruik en de daarmee sa-
menhangende criminaliteit zoals

In sommige gevallen wordt er zo
vaak in een gebouwtje ingebroken,
dat de verzekering weigert nog lan-
ger te verzekeren. Volgens Rens
kan de criminaliteit alleen worden
verminderd door meer toezicht van
politie, boswachters en de beheer-
ders. „Maar de politie komt haar
afspraken vaak niet na, omdat ze
prioriteiten stelt. De aandacht die
de stad krijgt, gaat ten koste van het
platteland." Op de conferentie 'Vei-
ligheid in recreatiegebieden' op 30
november aanstaande zal het ÖSO
tijdens een discussie de politie over
deze zaak aan detand voelen.

Bezuiniging instituut
bestuurskunde blijft

brachte leuzen te verwijderen op kosten van de gemeente
oogstte nog veel bijval. Nu kan weer opnieuw met het verwij-
deren van de leuzen begonnen worden als de raad daar ten-
minste nog een keer toe besluit. Foto: HENK MAGNEE

SITTARD - De Marienburgve*,
ging van progressieve kathoü j,
houdt op zaterdag 12 novemD^de gereformeerde Johanne8

aan de Mgr. Vranckenstraat in^tard haar jaarlijkse Limburg ,
Abt Baeten zal een inleiding ver^gen met als thema: 'Kerk
onderaf.

De bijeenkomst begint om 10-°
en duurt tot 15.30 uur. De KJQvan deelname bedragen 12,5°
den.

Voor meer informatie: P. M^Ö
Dorpstraat 79a, 6176 AB in w !
beek, telefoon: 04493-2198. >

Limburgdag
vereniging

Mariënburg

Twee raadsleden
Vlaams Blok uit

partij gestapt
BERINGEN - Twee van de vUJ^langs gekozen gemeenteraadsl^
van het extreem-rechtse v'la^tiBlok in Beringen zijn uit de p^*
gestapt. Officieel heet het dat ze ,
oordeel zijn dat de partij n J
grondbeginsel, de Vlaamse ° j
hankelijkheid, vergeet en 2°%
veel bezighoudt met de rnigra"
problematiek. Ook na het u'ttr%
worden zij door de overige raa
den in Beringen genegeerd.

Christen
Vrouwenbond

jubileert
VENLO - De Nederlandse Ch£
ten Vrouwenbond (NCVB) fj
haar 75-jarige bestaan op zaterd"
november met een ontmoetings^
in de Maagdenberg te Venlo. On»Jdetitel 'Vrouw in beeld' wordt v»
af tien uur 's ochtends ingegaan
de vraag wat voor beeld recla-"Jmedia en film van de vrouw scn«
pen en of deze typering inderd^j
klopt. Naast enkele lezingen w"
ook cabaret en muziek geboden-^
diverse stands is informatiemap
aal over activiteiten van de N^
verkrijgen.

" In Voeren is afgelopen weekeinde het kerkje van St.-Pie-
tersvoeren weer beklad met leuzen van de Waalse partij Re-
tour d Liège. De rust in de taalstrijd is daarmee weer ver-
stoord. Een actie, enkele maanden geleden, om eerder aange-

DEN HAAG - Minister Dijkstal
van Binnenlandse Zaken is niet van
plan de bezuinigingen op het Euro-
peese Instituut voor Bestuurskunde
in Maastricht in te trekken. Dat
blijkt uit een brief van de bewinds-
man aan de Tweede Kamer.

In 1995 wordt de rijkssubsidie ver-
laagd van 2,7 miljoen gulden naar
1,7 miljoen gulden en in 1996 komt
er helemaal geen subsidie meer
vanuit Den Haag voor het instituut.
De CDA-kamerleden Verhagen en
Van Rooy vreesden dat deze bezui-
nigingen wel eens zouden kunnen
leiden tot sluiting van het instituut
in Maastricht. Vanuit de Franse
plaats Straatsburg zou al belang-
stelling zijn getoond voor overname
van het instituut.

Minister Dijkstal zegt van dat laat
ste niets te weten. „Mij is niet geble

ken dat de aangekondigde beper-
king van de subsidieheeft geleid tot
belangstelling vanuit Straatsburg
voor huisvesting van het instituut
aldaar," schrijft Dijkstal nu aan de
Tweede Kamer.
Volgens Dijkstal moet het instituut
op internationaal niveau maar gaan
zoeken naar compensatie voor de
weggevallen subsidie vanuit Den
Haag. Met het 'internationaal net-
werk' dat het instituut heeft opge-
bouwd zou dat geen probleem
moeten zijn, aldus Dijkstal. In zijn
reactie aan de Tweede Kamer zegt
de bewindsman dat hij het Euro-
pees Instituut zal steunen bij de
speurtocht naar internationale sub-
sidies. Daarmee komt de regering
volgens hem ook tegemoet aan de
belofte van het vorige kabinet om
zich in te spannen voor de huisves-
ting van Europese instellingen in
Limburg.

nieuwe baan komt zou dat per 1 januariaan-
staande leiden tot het isoleren van de wonin-
gen in de zones langs de Noord-zuidbaan met
alle kosten daaraan vertjbnden. Volgens het
trio is die zonering en isolatie een terechte
zaak omdat de rechter dat al jaren geleden
heeft beslist maar deuitvoering nog niet heeft
plaatsgevonden.

Een van de misverstanden gaat volgens de
drie groepen over de zonering van de Noord-
zuidbaan. Als er nu geen aanwijzing van de

Laatste poging groepen tegen aanleg Oost-westbaan
Tweede Kamer plaats. Het gaat om de Werk-
groep Artsen, Psychologen en Onderwijs, de
Boze Moeders en de Vereniging Geen Uitbrei-
ding Vliegveld Beek.

BEEK - Drie werkgroepen tegen de uitbrei-
ding van Maastricht Airport hebben in een
brief aan de Tweede-Kamerfractie van de
PvdA nog eens nadrukkelijk gewezen op vijf
misverstanden bij de belangrijkste overgeble-
ven argumenten die bij de aanwijzing tot aan-
leg van de Oost-westbaan zijn begaan. De
eindstemming daarover vindt vandaag in de

Mag't /5\wat yiV
mindef ,_--,
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(ADVERTENTIE)

I Bij vonnis van de rechtbank te Maastricht d.d.
I 20-10-1994, zijn de volgende faillissementen
I A. uitgesproken:

I 1. A.P. CHARDON, Koraalerf 45, 6413 LW Heerlen,
v/h h.o.d.n CHEM-DRY CHARDON. Rechter-com-
missaris: mr. P.H.J. Frénay. Curator: mr. E.H.M.H.
Prickartz, Raadhuisplein 12, 6411 HR Heerlen, tel.
045-718800 (flnr. 14482);

I 2. V.O.F. FRITURE-SNACKBAR 'T STRAOTSJE, P.
Gaginistraat 35-A, 6217 GG Maastricht, vennoten:
E.MG. BOVENS E V SCHELLING en A.A.J.
SCHELLING, P. Gaginistraat 35-B, 6217 GG Maas-
tricht. Rechter-commissaris: mr. P.H.J. Frénay. Cu-
rator: mr. M.C.G. Nijssen, Dr. van Kleefstraat 25,
6217 GG Maastricht, tel. 043-438080 (flnr. 14483).

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
proet op de som en bel van-
daag nog
GEURTS ASSURANTIËN

Nieuwstraat 22-24
tel 045-211668/221090

HOENSBROEK

Muziekgezelschap "Juliana"
Holturn
heeft een vacature voor een inspirerende en
pedagogische

DIRIGENT (m/v)

Het korps komt sinds 1962 uit in de superieure
afdeling sectie fanfare en was in 1991 en 1992
bonds- en landskampioen.
Repetitie op zaterdag 17.30-19.30 uur.
Sollicitatiesvóór 29 oktober a.s. richten aan het
secretariaat:
Ankersweg 48, 6123AG Holturn. °*^
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j?f| Roomboter speculaasstaaf. Nintendo Super Nes Mario Allstar set. 16 bits Flymo Garden Vac. Voor het schoonhouden van
W Vers uiteigen bakkerij. spelcomputer. Kompleet met het spel Mario All uw tuin, terras en hobby-ruimte. Drie werkstanden:

P"" £■ Stars (4 spellen in 1), Starwing en /ÊQ blazen, zuigen en straalzuigen. ryry Q m
Ê^,^ ____.^.^ 2 stuks Z9rrO»~ een speciale opbergkoffer. 546^" ♦JTI^»" Inclusief 20 meter tuinsnoer. 275- A^7«
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Van onze verslaggever

Van onze verslaggeefster

Verbetering bij lessen
gezondheidszorg opgepakt

Misdaadprobleem verschuift van stad naar platte land

Stijging criminaliteit
in recreatiegebieden

van het (medisch) hoger onder-
wijs momenteel in het centrum
van de belangstelling staat. Vf
centrale rol die de docent daarbij
inneemt,, is volgens de samen-
werkende universiteiten altijd
wel onderkend, maar tot concre-
te initiatieven op het terrein van
(bij)scholing en loopbaanplan-
ning van docenten is het pas de
laatste jaren gekomen.

De visitatiecommissie Genees-
kunde en Gezondheidsweten-
schappen pleitte in haar rapport
in 1992 ervoor dat bij de aanstel-
ling en bevordering van weten-
schappelijk personeel aan de
medische factulteit goede do-
ceerkwaliteiten even zwaar we-
gen als wetenschappelitjke pres-
taties.
De VSNU stelt dat de kwaliteit

MAASTRICHT - De kwaliteit
van de lessen in gezondheids-
zorgvakken moet worden verbe-
terd. Om dit voor elkaar te krij-
gen is de stichting Onderwijs-
kundige en Didactische Ontwik-
keling en Scholing (Odos)
opgericht. In de stichting wer-
ken de medische faculteiten, de
Vereniging van Samenwerkende
Nederlandse Universiteiten
(VSNU) en de Nederlandse Ver-
eniging voor Medisch Onderwijs
(NVMO) samen. Dit heeft de
VSNU gisteren bekendgemaakt.

Kerk bekladHEERLEN/DEN HAAG - Recreatieterreinen in het hele land
kampen steeds vaker met steeds meer criminaliteit. Volgens
woordvoerder P. Rens van het OSO, de vereniging van recrea-
tieschappen, verschuift het misdaadprobleem van de stad
naar het platteland, omdat depolitie zich concentreert op mis-
daadbestrijding in stedelijke gebieden.

... limburg



Penningmeester Van Raaij stelt functioneren trainer ter discussie:

'De Mos probleem voor PSV'
DOOR HENRI VAN DER STEEN

Controles bij
MVV-Feyenoord
MAASTRICHT - Bij de voetbal-
wedstrijd MW-Feyenoord van
morgenavond zullen stewards
van de vier betaalde voetbal-
clubs in Limburg aanwezig zijn
om de supportersstroom in goe-
de banen te leiden. De politie
Maastricht zal tevens de Wet op
de Identificatieplicht strikt toe-
passen. Bovendien zullen fans
met videocamera's in de gaten
worden gehouden. Raddraaiers
kunnen meteen voor de officier
van justitie geleid worden.

SAO PAULO - Bert Goedkoop
stopt na het wereldkampioen-
schap volleybal. De bondscoach
van de Nederlandse volleybal-
ploeg heeft een contract tot 1
november, maar het was de be-
doeling dat de Amsterdammer
de verbintenis met twee jaar zou
verlengen. Goedkoop ziet echter
geen heil zonder een gedegen fi-
nancieel ondersteunde voorbe-
reiding verder te gaan. Vandaag
speelt Oranje in de tussenronde
van de wereldtitelstrijd tegen
Zuid-Korea spelen.

Goedkoop
stapt op

vendien heb ik goals gezien door
fouten die in de vierde klasse bij de
amateurs nog niet eens worden ge-
maakt."

Terwijl de door onzekerheid gete-
kende De Mos natuurlijk aan ieder-
een vertelt dat hij zich door zijn
bestuur gesteund weet, spreekt
penningmeester Van Raaij andere
woorden. „Onze prioriteit is kam-
pioen worden, je moet de lat im-
mers zo hoog mogelijk leggen. Als
je dan ziet dat de toekomst van je
vereniging in gevaar komt, moet je
ingrijpen. Daarom weet ik het niet
als we woensdag weer verliezen,
dan weet ik het echt niet meer."

" Er hangt Aad de Mos ontslag boven het hoofd als hij morgen met PSV bij Willem II verliest. Foto: ermindoarmino

Supporter
beschoten
RIO DE JANEIRO- Een 22-jari-
ge supporter van de Braziliaanse
club Palmeiras is ernstig ge-
wond geraakt bij een schietpartij
na de competitiewedstrijd tegen
Flamengo in Rio de Janeiro.
Supporters van Palmeiras uit
Sao Paulo zaten na afloop van
het emotionele duel in bussen te
wachten op vertrek naar huis,
toen fans van de thuisclub de
bussen bekogelden met stenen.
Op dat moment reed een wagen
langs waaruit pistoolschoten
werden afgevuurd.

Clausule
Wat hij wel weet is dat hij zich niet
vanwege financiële gevolgen zal la-
ten weerhouden De Mos te ont-
slaan. „Een echt verlies ontloop je
niet door een beslissing uit te stel-
len die je moet nemen, dat is heel
simpel." Het bestaan van een clau-
sule in het contract van De Mos -
PSV zou de coach een miljoen moe-
ten betalen bij ontslag - ontkent
Van Raaij echter. „Die clausule is er
niet, maar een miljoen zal het ons
ongeveer wel kosten. De Mos heeft
nog een contract tot de zomer met
een optie voor een derde jaar. Ont-
slag betekent dat je hem in elk ge-
val tot juli'96 zult moeten doorbeta-
len en dan kom jewel ongeveer aan
een miljoen."

Voorlopig is het wachten op de uit-
slag van Willem 11-PSV en waar-
schijnlijk die van de wedstrijd te-
gen FC Groningen, zaterdag thuis.
Is het oud-PSV trainer Jan Reker
niet die morgen voor het ontslag

Ouali in halve
finale NK boksen
feüWEGEIN - Weltergewicht.uhammed Ouali van Boksvereni-
t^ë Landgraaf is doorgedrongen
u de halve finale van de Neder-
y^dse bokskampioenschappen. Hij
s ?"sloeg in de kwartfinale de Bos-

Rudolf Madretsma met
*" Ouali gafzijn veel meer gerouti-

fQ*^de opponent gedurende de drie
i "den geen schijn van kans. De
j-.^dgraaf-bokser komt aanstaande
(j^dag in de halve finale uit tegen
ty. Maastrichtenaar Jean Verhagen,
{^cm Thelen van BVH'67 uit
tyj rlen moest in het lichtwelterge-

<jnt verstek laten gaan. Tijdens
eni trainingsstage bij de boksver-
Sc.Blrig Albert Cuyp in Amsterdam

Urde Thelen zijn enkelbanden.
Baat Antonio Medina,
flti ' nu rechtstreeks naar de halve

J*** Raaij: „Maar je moet geen be-
dingen nemen op basis van een

JUtele wedstrijd, zeker niet eentje
£Ben Ajax en zeker niet na zondag;
j?.denk dat Ajax zijn beste wed-
JfT'Jd heeft gespeeld van de laatste

jaar, in elk geval tegen ons. Bo-

7® Penningmeester van PSV had
Widag met het zweet in de handen
?e^r de afstraffing tegen Ajax zitten
{rJken. Net als vice-voorzitter Frits
j^huitema was Van Raaij op zeker
jjornent bang dat het 7-0 zou wor-
*ft voor de Amsterdammers.

EINDHOVEN - PSV kocht dit jaarna de entree van Jan Wou-
ters voor 31 miljoen en verkocht voor twaalf miljoen gulden;
■tetto-investering: negentien miljoen gulden. Om kampioen te
gorden mogen er dat ook wel 20 worden. Dat is de prijs voor
*}et ontslag van Aad de Mos. Bij PSV zullen ze niet moeilijk
"Oen over dat miljoen. Het ontslag van Aad de Mos lijkt intus-
jten nabij. Penningmeester Harrie van Raaij: „We moeten el-

kaar geen mietje noemen; als we ook nog eens van Willem II
moeten we ons beraden op de positie van De Mos.

*fet bestuur heeft een probleem, daar hoefje niet moeilijk over

* doen."

kan het andersom gaan. Een voet-
balwet zegt dat een goeie ploeg
nooit twee keer achter elkaar ver-
liest en PSV is een goeie ploeg. Ze
hebben in elk geval goeie spelers."
Goeie spelers zonder goed concept.

Wouters kritiseerde De Mos daar-
voor al openlijk, Numan ook. Meijer
hield de kritiek steeds voor zich.

„Omdat ik geen basisspeler ben,
dan moet je je mond houden. Als
we van Willem II winnen, kan alles
ineens anders worden. En ik ga er
weer gewoon van uit dat we win-
nen."

Willem 11, sluit niet uit dat PSV
morgen ineens opstaat. „Vorig jaar
won PSV met 4-1 van Ajax en verlo-
ren ze drie dagen later van NAC. Nu

van De Mos kan zorgen, dan wordt
het - pikant genoeg - misschien De
Mos' voorganger Hans Westerhof
wel, de huidige trainer van FC Gro-
ningen.

Meijer
Ook de selectie realiseert zich ech-
ter dat het voor De Mos vijf voor

twaalf is. Erik Meijer : „Verliezen
we van Willem 11, dan wordt het
moeilijk voor hem en dan wordt het
sowieso moeilijk nog kampioen te
worden. Maar je weet het nooit, één
gekke wedstrijd kan alles verande-
ren. Bij MW ben ik ooit eens ge-
start met één uit vijf. Vervolgens
wonnen we vijfwedstrijden op rij."
Ook Jan Reker, de coach van

OrK
il tj: "an Delibas staat zonder een par-
ij Wjc u D°ksen in het zwaarwelterge-
i)l lanilt in de finale van het Neder-

depi kampioenschap. Slechts één
v^ erner durft de strijd met de zil-

i 0i v
eri medaillewinnaar van de

i aaj^P'sche Spelen van Barcelona
cüi prince Nana Arkaifie van Her-

/ 'es uit Almelo.

Nieuwe aanval
Rominger
in Europa

J^N^^cSyßoirimgërhëëri
aan eltondigd dat een nieuwe

op het werelduurrecord
in Europa plaats

rjee?V Afgelopen zaterdag vestig-
v nÜ op de houten wielerbaanhe? ■ in Bordeaux

1 nieuwe record. Hij legde in
I?n uur 53,832 kilometer af..armee verbeterde hij de pres-
viiff Van MiSuel Indurain vanl^ IU8 dagen eerder met 792 meJ

Première bij MW

in\33-Jarige tijdritspecialist had
Hie deaux nog laten weten een
O We poging te ondernemen in
quito (Ecuador) of Mexico City.

ran Ummer één van de wereld-
Ie hst verklaarde dat financië-
Om en e oorzaak van zijn

nmezwaai zijn. Wanneer hij
ken° leS Z^n e'6en record wil bre-
had Staat nog niet vast- ZaterdaS
100 Z^n Ploegleider Fernandez
bef data van 20 of 26 novem-
ke genoemd. Ook is nog onhe-ld waar in Europa Rominger
r*L /ecord wil proberen scher-Per te stellen.

Nelissen naar
Lotto-equipe

Inter blokkeert transfer
Bergkamp naar Bayern

Van der Sterren
naar olympiade
DEN HAAG - De Nederlandse
mannenploeg doet van 30 no-
vember tot en met 17 december
in Moskou in de sterkst mogelij-
ke samenstelling mee aan de
schaakolympiade. Het team
waarin de Limburger Paul van
der Sterren is opgenomen, be-
staat verder uit Jan Timman,
Jeroen Piket, Loek van Wely,
John van der Wiel en Genna So-
sonko.

overgang naar de veelvoudig Duits
kampioen geen sprake geweest.
„Onzinnige verhalen. Ik heb con-
tact gehad met Dennis en hij wist
van niets. Misschien is er interesse
voor hem, maar niets is concreet.
Dennis blijft bij Inter."

MILAAN - Inter Milan heeft een
duidelijke 'neen' verkocht aan
Bayern München dat Dennis Berg-
kamp wilde aantrekken. Volgens
Inters vice-voorzitter Tavecchio bo-
den de Duitsers onvoldoende geld
voor de Nederlandse aanvaller.
„Dat Bayern interesse toont, bete-
kent dat Bergkamp een goede spe-
ler is, we willen hem dan ook abso-
luut houden. Dat staat vast."

Het contract van Bergkamp loopt
nog tot en met 1996, maar bij een
goed bod üjkt een vertrek niet uit-
gesloten. Sinds zijn debuut vorig
jaar augustus heeft Bergkamp, en
ook Jonk, de hooggespannen ver-
wachtingen nooit waar kunnen
maken.

Straffen in
betaald voetbal
ZEIST - De KNVB heeft devol-
gende spelers geschorst: 5 wed-
strijden: Renfurm (Sparta). 4
wedstrijden: Kleun (Haarlem),
Playfair (PSV), Nomden (Veen-
dam). 2 wedstrijden: Krijgsman
(Sparta). 1 wedstrijd: Snijders
(AZ), A. Vnesde (FC Den Haag),
Van Loon (Excelsior), Hellinga
(Heerenveen), Wouters (PSV),
Verbeek (RKC), Uhlenbeek
(TOP), Vennema (Veendam),
Blankers (Willem II).

Een delegatie van Bayern, bestaan-
de uit vice-voorzitters Franz Bec-
kenbauer en Karl Heinz Rumme-
nigge, oud-speler van Inter, trainer
Trapattoni en manager Hoeness
had gisteren een gesprek met Ta-
vecchio. Inter vroeg, naar verluidt,
een bedrag van dertien miljoen gul-
den voor de Amsterdammer.
Bayern zou niet verder zijn gegaan
dan tien miljoen gulden. In mei vo-
rig jaarliep de flirt van Bayern met
Gullit ook al op niets uit.

Volgens de zaakwaarnemer van
Bergkamp, Rob Jansen, is van een Hillen opvolger

Van Eijden
AMSTERDAM - Het bestuur
van Ajax heeft drs. Bob-Jan Hil-
len benoemd tot opvolger van
commercieel directeur Arie van
Eijden. Hij treedt per 1 novem-
ber in dienst. Van Eijden was
zeventien jaar in dienst van de
landskampioen, eerst als be-
stuurslid, later als directeur. Hy
vertrekt naar deKNVB, waar hij
marketingmanager zal zyn.

" MW presenteerde in Studio'Bo de voetbalvideo 'De Nederlandse Voetbalschool'. Wim
Dusseldorp, Studio'Bo directeur Van Eeghem, Sef Vergoossen en Tjeu Seeverens (vlnr.) be-
kijken het eindprodukt. Foto: frans rade

vond het niveau van de band
zelfs té hoog „Er staan hele goe-
de vormen op. Het loopt alle-
maal gesmeerd, maar sommige
oefeningen zijn heel erg moei-
lijk. Dan denk ik dat je op een
lager niveau problemen krijgt
met de beleving," meende Strou-
ken.

Voetbaltraining
per videoband

GELEEN - De financiële tegen-
valler waarmee de Geleense ijs-
hockeyclub Hatulek/Heaters
door de tegenvallende toeschou-
wersaantallen na acht competi-
tiewedstrijden te kampen heeft,
bedraagt ruim veertigduizend
gulden. Het bestuur had per
thuiswedstrijd vijfhonderd beta-
lende bezoekers -buiten de sei-
zoenskaartenhouders- begroot,
dat bleken er vierhonderd te veel
te zijn. leder thuisduel bracht
zesduizend gulden aan inkom-
sten te weinig op, ervan uitgaan-
de dat de toegangskaarten ge-'
middeld vijftien gulden kosten.
Het bestuur van de Geleense ijs-
hockeyclub lichtte gisteravond
de trainersstaf in over de zorge-
lijke situatie en besprak moge-
lijkheden om tot een sanering
van het tekort te komen.

Tekort Heaters
bedraagt ruim
40.000 gulden

Deen in
ploeg Haas
DEN HAAG - Jan Raas heeft de
Deense renner Michaël Blaud-
zun onder contract genomen.
Blaudzun (21) liep zes weken sta-
ge bij de ploeg Raas. Hij werd dit
jaar amateurkampioen van De-
nemarken. Raas raakte in de
jongste Ronde van Zweden on-
der de indruk van de jonge
Deen. Met Blaudzun heeft Raas
zijn ploeg rond. De Novell-ploeg
bestaat uit: Maassen, Boogerd,
Bouwmans, Van Bon, Dekker,
Mulders, De Vries, Abdoesjapa-
rov, Blaudzun, Ekimov, Moncas-
sin, Ozols en Piziks, Tötenberg ,
Van den Bossche, Wauters en
Van Hooydonck, Vogels.

sport kort

tyjlJy^LEN - Deß schesprïnH
6etek e(1 Melissen heeft een contract
Sen *end bij deLotto-equipe. Nelis-
wOesrmt ziJn makkers uit de Post-mee ,uy Nulensen Mare Sergeant
even J°han Capiot, die van TVM
ke n tens naar Lotto zou vertrek-
Itaii' neeft gekozen voor de nieuwe*»anse wielerploegRufin.

ZUNDERT - Wiebren Veenstra
rijdt komend seizoen voor de sterk
verjongde Motorola-ploeg van Jim
Ochowicz en Hennie Kuiper. De
27-jarige renner verwacht vandaag
of morgen zijn handtekening onder
een eenjarig contract met deAmeri-
kaanse sponsor te zetten. Daarmee
gaat, volgens Veenstra, 'een droom
in vervulling. De Fries, die vanwe-
ge 'het gemak' al weer enkele jaren
in het Westbrabantse Zundert
woont, was dit jaar de Nederlandse
renner die de meeste (negen) over-
winningen behaalde. Zo behaalde
hij ritzeges in deRonde van de Mid-
dellandse Zee, de Tour DuPont, de
Midi Libre, deRonde van Engeland
en de Ronde van Nederland.

Wiebren Veenstra
naar Motorola

MW-trainer Sef Vergoossen,
naast de Ajax-trainers Co
Adriaanse en Louis van Gaal en
de MW'ers Tjeu Seeverens en
Wim Dusseldorp een van de sa-
menstellers van de band, meent
echter dat de oefeningen zonder
problemen kunnen worden aan-
gepast aan het niveau van de
spelers.

Een van de opties is het korten
op de salarissen van de buiten-
landse, lees dure, spelers. De
Heaters willen deze stap echter
niet eenzijdig nemen, want dan
zou met name kampioen Tilburg
veel te sterk zijn in de competi-
tie, die dan nog minder aantrek-
kelijk zou worden als ze door de
te grote krachtsverschillen al is.
Vanmiddag heeft Heaters-voor-
zitter Paul Tummers een ge-
sprek met zijn Tilburgse collega
De Greef, waarbij ook vertegen-
woordigers van de Nederlands
IJshockeybond aanwezig zullen
zyn.

Dat alles maakte van Veenstra een
door verschillende ploegen begeer-
de renner. De verbintenis met Coll-
strop was een eenjarige, dus liep af.
De afspraak met Peter Post liep
spaak omdat deze niet snel genoeg
meer een sponsor kon vinden. TVM
was ook in de markt voor Veenstra,
maar bood veel te weinig. Collstrop
wilde hem graag behouden, maar
het aanbod van Motorola overtrof
nu eenmaal alles.

De band zal officieel gepresen-
teerd worden op 27 november
tijdens Ajax-MW. Vanaf dan is
hij verkrijgbaar bij Studio '80
voor 39,95 gulden.

hoofdmoot vormt. De genodig-
den reageerden enthousiast op
de videoband. „Een behoorlijk
niveau. Met deze oefeningen
kunnen amateursclubs zeker iets
doen," meende Tiny Ruys van
Fortuna Sittard, die te kennen
gaf dat er wellichtoefeningen bij
waren waar het eerste team van
zijn club nog baat bij heeft. Ook
Wim Vrösch, technisch coördi-
nator van Roda JC, was ook on-
der de indruk van de band:
„Zeer de moeite waard."
Born-trainer Riek Strouken

Seri p "BAL - De plannen voor
voeth:meenschaPPelijk te bespelen
ïelsta adion voor Haarlem en
t>at kp borden steeds concreter,
hand 'ljkt uit een notitie van de
van d«n JoopKlarenbeek en Leen
SPort gt

' hoofd van de afdeling
Hik n.,en, Recreatie in respectieve-

en Velsen.

De spelers van het eerste elftal
van MW voeren vervolgens
ruim twintig trainingsvormen
op, waarbij afwerken op doel de

HEERLEN - MW heeft giste-
ren in Studio'Bo in Heerlen aan
veertig genodigden zijn video-
band 'De Nederlandse Voetbal-
school' gepresenteerd. De band
is gemaakt in samenwerking met
Ajax. Op de band laten de A-
jeugdspelers van de Amsterdam-
se club bijna vijftien trainings-
vormen zien, waarbij combine-
ren centraal staat.
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EINDHOVEN - Kees Ploegsma
is gisteren op de algemene le-
denvergadering van de Eindho-
vense club benoemd tot erelid
van PSV. De voormalige ma-
nager stopte als secretaris van de
vereniging. Zijn opvolger is Ron
Verkerk, afkomstig van de
jeugdopleiding.

Kees Ploegsma
erelid PSV

Limburas Daablad
sport
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District Zuid-Limburg
Dames Promotieklasse
Helpoort-Sittardia 1-3
Geevers 2-VCE 3-0
Geevers-Vocam 3-0
Dovoc-ADC 2 3-0
Heerlen 3-Furos 3-0
Fiscus-Sittardia 2 3-1

le klasse A
ADC 3-Spartak 3-0
Geevers 3-Vocam 2 3-0
Geevers 4-ADC 5 1-3
Heerlen 4-de Heeg 1-3
Jokers 4-VCV 2-3

le klasse B
ADC 4-Grovoc 0-3
Fiscus 2-Rapid 3 1-3
Mut.Maluku-Elan 3-1
SEC-Vluco 3-0
Avoc-Jokers 3 3-0
Jokers 2-Volharding 3-0

2e klasse A
WS-VCV 2 0-3

2e klasse B
Sp.&sp.-Blok 3-1
Dovoc 2-Grovoc3 0-3
Geevers 5-SEC 3 3-0

Ze klasse C
Avoc 2-de heeg 2 3-0

Meisjes A
Geevers-Grovoc 3-0

Meisjes BI
VCE-ADC 0-3
Sp.&Sp.2-VCV 0-3
Geevers 2-SEC 0-3

Meisjes B 2
VVS 2-Furos 3-1
Jokers-Vocam 2 3-0

Meisjes C
Ws 3-VCV 2 2-3
de heeg-Vluco 3-0
Elan 2-Geevers 3 2-3

Heren Promotieklasse
ADC-Geevers 3 3-0
Help.-Geevers 2 1-3
Sjoahn-Vocam 1-3
SEC-Vluco 3-0
SEC 2-Furos 3-1
Jokers 2-VCV 0-3
le klasse A
ADC 2-Sittardia 3 3-1
VCE 2-Vocam 2 2-3
Dovoc-Vluco 2 2-3
Heerlen 2-Furos2 3-0
Jokers 3-VCV 2 1-3

le klasse B
Jokers 5-Sittardia 2 0-3
Fiscus-Rapid 2 0-3
VCE-Elan 3-1
Help.2-Phoenix 3-0
Heerlen 3-Avoc 3-0
Jokers 4-Volharding 2-3
2e klasse A
SEC 3-Vluco 3 3-1
Heerlen 4-Furos 3 3-1

2e klasse B
Fiscus 2-Geevers 5 2-3
Dovoc 2-ADC 3 1-3
Heerlen 5-Rapid 4 1-3
Nivoc-Volharding 2 3-1

2e klasse C
Bastion-Tornado 1-3
Heipoort 3-Rapid 3 3-0
SEC 4-Vluco 4 3-2
Avoc 2-de Heeg 0-3

3e klasse A
Elan 2-VCE 3 0-3
SEC 5-ADC 4 3-0
Phoenix 2-De heeg 2 3-2

Jongens B
Heerlen-Sittardia 2 3-0
Jokers-Sp.&Sp. 3-0
Furos-Volharding 3-0
SEC-ADC 0-3

Jongens C
Furos 2-VCV 3-0
ADC 2-Sittardia3 3-0

Standenlijst Dames
Promotieklasse
Geevers 4-10
Sittardia 4-9
Geevers 2 4-9
Heerlen 3 4-8
Sittardia 2 4-7
VCE 4-6
Furos 4-6
Dovoc 4-5
Fiscus 4-4
Vocam 4-3
ADC 2 4-3
Heipoort 4-2
le klasse A
ADC 5 4-12
VCV 4-11
Jokers 4 4-10
de heeg 4-10
ADC 3 4-9
Heerlen 4 4-6
Geevers 3 4-5
BSV 2-2
Geevers 4 4-1
Spartak 4-0
Vocam 2 3-0
Rapid 4 3-0
2e klasse B
SEC 4-12
Grovoc 4-12
Mut.Maiuku 4-9
Rapid 3 3-9
Jokers 2 4-6
Elan 4-6
Avoc 4-6
Fiscus 2 4-5
Vluco 4-2
Jokers 3 4-1
ADC 4 3-1
Volharding 4-0

2e klasse A
VCV 2 4-9 |
Sittardia 3 2-6
SEC 2 1-3
WS 2-0
Rapid 5 2-0
BSV 2 1-0
ADC 6 0-0

2e klasse B
Grovoc 3 4-12
Dovoc 2 4-6
Geevers 5 3-6
Blok 4-5
Sport en Spel 3-3
SEC 3 4-1

2e klasse C
Avoc 2 4-12
Grovoc 2 3-6
Sittardia 4 3-3
Elan 2 3-3
De Heeg 2 3-3
Jokers 5 2-0
Meisjes A
Geevers 3-9
Grovoc 3-3
Sport en Spel 2-3
Sittardia 2-3
Vocam 2-0

Meisjes BI
SEC 4-9
VCV 3-9
ADC 3-9
Sittardia 2 3-3
Geevers2 3-3
VCE 4-0
Sport en Spel 2 2-0
MeisjesB 2
Jokers 3-8
Furos 3-6
WS 2 2-6
BSV 2-4
Vocam 2 4-3
ADC 2 3-0
Sittardia 3 1-0

Standenlijst Heren
Promotieklasse
SEC 4-12
VCV 4-11
ADC 4-10
Geevers 2 4-9
Vocam 4-6
SEC 2 4-6
Heipoort 3-4
Sjoahn 4-3
Jokers 2 4-3
Vluco 3-3
Furos . 4-2
Geevers 3 . 4-0

le klasse A
Heerlen 2 4-12
ADC 2 4-11
Vluco 2 4-9
VCV 2 4-8
Jokers 3 4-8
Dovoc 4-7
BSV 3-6
VCE 2 4-4
Vocam 2 4-2
Sittardia 3 4-1
Sport en Spel 3-1
Furos 2 4-0
le klasse B
Heipoort 2 4-9
Fiscus 4-9
Sittardia 2 3-9
Rapid 2 3-9
VCE 4-6
Phoenix 4-6
Volharding 3-5
Jokers 4 4-4
Heerlen 3 4-3
Elan 4-3
Avoc 4-3
Jokers 5 3-0

2e klasse A
SEC 3 4-12
Sjoahn 2 3-6
BSV 2 2-6
Heerlen 4 3-3
Spartak 2-3
WS 1-3
Furos 3 4-0
Vluco 3 3-0
Geevers 4 0-0

2e klasse B
Nivoc 4-11
Volharding 2 4-9
ADC 3 4-6
Rapid 4 3-6
Fiscus 2 3-5
Geevers 5 4-4
Dovoc 2 4-4
Heerlen 5 4-0

2e klasse C
Tornado 4-12
De Heeg 4-12
Vluco 4 4-10
SEC 4 4-8
Heipoort 3 3-3
Rapid 3 4-0
Avoc 2 4-0
B astion 3-0

3e klasse A
Grovoc 3-9
Phoenix 2 4-8
Elan 2 4-6
Volharding 3 3-6
VCE 3 3-6
SEC 5 3-6
de heeg 2 3-4
Sittardia 4 3-0
VCE 4 2-0
ADC 4 2-0

Jongens B
Heerlen 4-9
Furos 4-9
Jokers 3-9
ADC 4-6
Geevers 2-6
Volharding 4-3
Sittardia 2 3-3
Sittardia 3-3
BSV 1-3
SEC 4-0
Sport en Spel 2-0

Jongens C
de Heeg 3-9
Furos 2 2-6
VCV 4-5
ADC 2 4-3
Geevers 2 3-3
Sittardia 3 2-1

Ereklasse
Maasgolf-Hollandia 6-6
Boshoven-Maasvallei 5-7
Montfort-Eind 2 6-6
Br.Taveerne-Chevremont 4-8
Eind-Hukske 6-6
Leike-Pimpernelleke 4-8

Stand
Chevremont 3-6
Pimpernelleke 3-6
Maasgolf 3-5
Maasvallei 3-4
Montfort 3-3
Hollandia 3-3
BV Eind 3-3
Br.Taveerne 3-2
Hukske 3-2
Leike 3-1
BV Eind 2 3-1
Boshoven 3-0

District Urmond
Hoofdklasse
Krietje-Pappegey 7-5
Voske-Almania 2-10
Fortuna-A.Einek. 8-4
Mert-Br.Taveerne 2 5-7

le klasse
Pappegey 2-Krietje 2 6-6
Papp.VAan-Almania 3 6-6
Maasv.2-Sittardia 10-2
Almania 2-O.Urmond 6-6

2e klasse
A.Einek.2-Brandpunt 5-7
Br.Taveerne 3-Hollandia 3 9-3
Sittardia 2-Maasvallei 3 8-4
Hollandia 2-Papp.V.Aan 2 3-9

District Echt
Hoofdklasse
Slek-Kerkzicht 8-4
Heukske-Pey 3-9
Tapperieke-Greuske 7-5
Deelg.-Tapperieke 2 8-4
Village-Slek 2 4-8

le klasse
Spee-Montfort 2 5-7
E.Meining-Village 2 8-4
Donck-Deelgaard 2 1-11
O.Genoeg.-Putbr.B. 8-4
Pey 2-Hingen 9-3

2e klasse
Kerkzicht 2-Village 3 9-3
Greuske 2-Donck 2 10-2
ViUage 4-Spee 2 9-3

District Weert
Hoofdklasse
Schutt.hoeve-Stamgast. 6-6
Anker-Royal 2 9-3
Royal-Boshoven 2 7-5

le klasse
Anker 2-Umbelderke 7-5
Graswinkel-Anker 2 5-7
Stamgast.3-Leike 2 5-7
Laar-Boshoven 3 3-9
Stamgast.2-Umbelderke 8-4

2e klasse
Sw.MUI-Anker 3 10-2
Schutt.2-Sw.MiU 2 6-6
Bach.Cl.-v.Leuken 5-7

District Midden-Limburg
Hoofdklasse
Denneno.-BVE 3 7-5
Jagersl.-Maasgolf 2 5-7
Pimpern.2-BCW 8-4
lc Itl&ssc
BCW 2-Biej Mart 7-5
Inrit-OBKK 5-7
Kwartel-Jagerslust 2 10-2

2e klasse A
Hukskse 2-Bennge 6-6
Vierspr.-Kwartel 2 7-5
BCW 3-Heytse 9-3

2e klasse B
Jagersl.3-Eikske 5-7
Riva-Hook 9-3
Zwaan-Pimpernell.3 6-6
3e klasse A
BYE 4-Hukske 3 7-5
OBKK 2-Dennenoord 2 7-5
B.Mart 2-O.Leivere 5-7

3e klasse B
BYE 5-Inrit 2 8-4
D.Tup-Leste Bal 8-4

ZNGF
Hoofdklasse
OBK-Molenberg 2 4-4
BVC-Olympia 3-5
Gr.Dal-Pumpje 4-4
Molenb.-Berg.Balke 3-5
Stern-Eikske 2-6

Stand
Berg.Balke 7-12
Eikske 7-10
OBK 7-8
Pumpje 7-8
Olympia 7-8
Molenberg 7-7
BVC 7-6
Groene Dal 7-5
Molenberg 2 7-5
De Stern 7-1

le klasse
Hanneman 2-Pumpje3 4-4
Molenb.4-C.Corner 2 6-2
Voelender-Stem 2 3-5
Pumpje 2-Monument 4-4

3e klasse
Eikske 2-Gr.Dal 3 4-4
Monument 2-Dopgere 3-5
Royal-O.Schaesberg 4-4
't Gaat-BVC 2 4-4
Pumpje 4-C.Corner 3 5-3

"4c k I flss4*
OBK 5-Gr.Dal 5 5-3
Molenberg 5-Voelender 2 0-8
Dopgere 2-Stern 4 7-1
Gr.Dal 4-Monument2 5-3
Stern 3-Jeeteberg 6-2

le klas A
Dousberg 2-Volière 8-5
Company St.-Kilo 1-7
Kanaries-Kaanen 1-1
Pottebr.-Tunnel 5-1
Soleü 2-Pottemen. 4-6

le klas B .
Wiegeit-Vaals 2 4-2
Soleil-Kabouter 3-1
Cosmos 2-SZV 3 1-8
Bouwfonds 2-Fortuna 2-6
Quelle-Laumen 2 1-0
Heerlen-Kolonia 7-3

le klas C
Groen W.-Bom 4-4
Meetp.-PSM 3-4
Hanckmann-SZV 2 7-5
Vaals 3-Phoenix 7-3
Zittert-Bouwfonds 3 1-2
Klojo's-Haantjes 2 9-2
2e klas A
Geusselterh.-H.Anders 2 5-4
Vrecan-Sjefke 4-4
Lokomotief-Delta 2 4-4
Up Quelle-Arcan 3 2-2
Quaedvlieg 2-Maasvog.2 3-8
Sjotter 2-B.Stap In 2 9-3

2e klas B
Sjotter-AA/W.Ster 9-3
H.Anders 3-Arcan 2 7-3
Delta-Vici 1-6
Up Quelle 2-Eijsden 1-6
Maasvog.3-A gen Baan 1-5
Yerna 2-Sport 2 4-7

2e klas C
Holz-Coriov. 7-4
Varenbeuk-Kabouit.2 3-2
I.d.Bende 2-WDZ 5-6
Hadow 2-Goasewey 3-4
Soleil 3-Rood W. 6-5
Marathon-Sportcl.2 3-5

2e klas D
Holz 2-Hheide 4-4
Br.wapen-Rood W.2 5-2
I.d.Bende-Limburg Dr.2 8-0
Hadow-Gulpen 2 7-1
Laumen 3-Joffer 15-1
Marathon 2-Eendr. 6-1

2e klas E
Marebos-Born 2 3-7
PSM 2-Manait gest. 1-1
SB/Venne 3-Adveo 5-1
Hoofwijk-K/Bloemberg 4-3
Zittert 2-Egor 2 0-2
Trefpunt-Tapas 1-1

2e klas F
Graus 8.2-AEV/Int. 1-1
Maximiliaan-Keigel 2 3-2
Suestra-Spee 2 2-2
Neerbeek-Baekske 2 3-0
Lacroix-Egor 3 3-5
SB/Venne 2-Quick gest. 2-1

3c klus A
Wiegert 2-AA/Witte St.2 4-4
Vrecan 2-Sjefke 2 6-2
Delta 3-Pottebr.2 3-3
Flaterke 2-DBSV 8-3
Yerna 3-Weustenraad 4-5

3e klas B
Flaterke 3-AA/Witte St.3 2-1
DBSV 2-Pottebr.3 2-4
Ulestr.-Gulpen 3 7-2
Maasb.-Arcan 4 0-5
Yerna 4-Sport 3 10-1

3e klas C
H.Anders 4-Diekske 7-0
Pottebr.4-Arcan 5 3-4
Up Quelle 3-Gulpen 4 8-4
Kanaries 2-B.Stap In 5 1-2
3e klas D
H.Anders 5-Erka 2 4-7
Kanaries 3-Pottebr.s 5-1
B.Stap In 6-Arcan 6 1-9
Colson-Sjotter 3 2-2
Geusselterh.2-Quaedvlieg 3 2-7
3e klas E
Dousb.3-Erka 3 4-2
Tunnel 2-Kilo 2 3-5
Maasb.2-Arcan 7 0-16

3e klas F
Sportcl.3-Limb.Dr.3 7-5
Holz 3-Rood W.3 1-3
Hadow 4-H'heide 2 2-13
Joffer 2-Goaeswey 2 3-2
Soleil 4-Fortuna 2 2-6
Kolonia 2-Eendr. 2 2-7

3e klas G
Holz4-Limb.Dr.4 1-4
SportcU-WDZ 2 3-11
Graus 8.4-Fortuna 3 2-1
Hadow 3-Laumen 4 2-5
Quelle 2-Kolonia3 2-2
Kabout.3-Driessen B. 5-6
3e klas H
WDZ 3-Coriov.2 2-2
Varenb.3-Graus 8.5 6-3
Jessica 8.-Fortuna 4 5-3
Limb.Dr.s-Kolonia 5 2-6
QueUe 3-Rood W.4 3-6
Laumen 5-Kolonia 4 4-4

3e klas I
Kolonia 7-I.d.Bende 3 8-6
Driessen 2-Heerlen 2 3-4
Jessica 2-Varenbeuk 2 4-9
Limb.Dr.6-Paco 6-4
Fortuna 5-Laumen 6 10-0
Kabout.4-Kolonia 6 2-7

3e klas J
Graus 8.3-Obbicht 4-1
Zittert 3-Quick 2 7-3
Puth-Adveo 2 0-12
Hollande-K/Bloemb.2 5-1
Bouwf.4-Egor 4 6-7
Groen W.2-Sp.Maluku 4-4

3e klasK
Quick 3-Obbicht 2 17-1,
Egor 5-Groen W.4 5-2
Kneeschers-Zittert 4 6-2

Hoofw.2-Beek 8-3
Jabeek-Marebos 2 7-7
Spee 3-Adveo 3 5-4
3e klas L
El Dorado-Klojo's 2 2-3
Zwaluw-GroenW.3" 9-3
Adveo 4-Beek 2 8-2
Hoofwyk 3-K/Bloemb.s 7-9
Spaubeek-Haantjes 3 6-5

3eklas M
Atlas-Bom 3 10-3
AEV/Inter 2-DWC 5-2
Suestra 2-Hanckmann 2 4-0
Hoofwijk 4-Baekske 3 3-5
Jabeek 3-Napoleon 2-7
Quick 4-Hercules 4 3-4
Dames Zuid
Meetp.-Pottebr. 3-0

Afdeling: Pluim
Hoofdklasse
W.TeU-Sjeet 841-822
Lambertus-SVK 848-826
Juliana-PSV Elsloo 832-841
Diana-Centrum 838-852
Dad's A.-SVH 839-843
Limburg-L.Raak 827-836

le klasse A
Walther-Daltons 832-824
Revanche-Prins 832-814
Missers-Hubertus 835-831
SVT-Schutters 823-830
R.Hood-Zon 830-825
Treffers-Reunie 815-827

le klasse B
SVH 2-Centrum 2 816-822
L.Enfield-RKWBCM 819-816
L.Raak 2-Sparta 816-808
Merkelb.-Roos 821-812
Prins 2-Heros 814-814
Lambert.2-Juliana 2 810-831

I#* kl 3 s sé* t~*
Reunie 2-StarClub 813-817
Sonja 8.-Leeuw 796-809
Emma 8.-SVT2 815-824
SVK 2-Boekaniers 817-814
Schutters 2-Trepke 815-817

2e klasse A
Keulsteeg-Treffers 2 813-796
O.d.Kamp-Tjoba 814-812
RWB-Diana 2 809-828
Hubert.2-Wapen 808-799
Brunssum-Regina 811-815
Palet-Nova 810-803
2e klasse B
Franciscus-L.Raak 3 803-804
Heros 2-Prins 3 817-798
Juliana 3-Hubertus 3 797-796
Brigid-Fortuna 800-824
Stadion-W.Tell 2 818-810
Sjeet 2-Missers 2 798-808

2e klasse C
Zon 2-Treffers 3 798-795
SVE-Dad'sA.2 807-811
Reunie 3-Sparta 2 809-789
SVT 3-Revanche 2 789-797
RKWBCM 2-Watertoren

795-792
StarC1.2-Emma 8.2 798-772

Vizier-R.Hood 2 809-803
Roos 2-Stadion 2 591-784
Lout.Kab.-Diana 3 799-806
SVK 3-J.Wayne 809-804

3e klasse B
Boekaniers 2-Sjeet 3 804-812
Schutters 3-Stadion 3 807-762
Walther 2-O.Rompe 2 803-808
Brigid 2-SVE 2 800-777
Leeuw 2-Keulsteeg 2 787-755

3e klasse C
Palace-Valk 779-775
Winchester 2-Phoenix 788-772
Trepke 2-SVT 4 796-789
Hubert.4-L.Enfield 2 768-750
Stadion 4-Gl.Auf 754-796
Treffers 4-RWB2 768-783
4e klasse A
Heros 3-Hunter 794-772
Hoensbr.-Leeuw 3 796-785
Eurode-Brigid 3 790-740
Sparta 3-Sonja 8.2 784-767
Lout.Kab.2-Franciscus 2

790-767
Star C1.3-Juliana 4 778-770

ia klüsst* R
J.Wayne2-Palet 2 778-775
Centrum 3-RKWBCM 3

779-794
Wapen 2-Merkelbeek 3 773-769
Regina 2-Voegelsjtang 772-801

4e klasse C
Fortuna 2-R.Hood3 776-782
Diana 4-Hoensbroek 2 778-767
Leeuw 4-Palace 2 744-735
Daltons 3-Eurode2 768-792

Ka |r 1aSSC A
Regina 3-Treffers 5 754-785.
Wapen 3-SVK 4 721-783
Piep 2-Palet 3 749-755
RKWBCM 4-Vizier 2 761-769
Spaubeek-Lout.Kab.3 770-751

Afdeling Kogel
Hoofdklasse
Doeltref.-Lambert. 857-859

le klasse
Diana 2-Limburg 2 837-853
Grun-Doeltref.2 816-816

2e klasse
Diana 3-Doeltref.3 763-804

Dames senioren B
l.N.Mathieu.Taebaek.Maa-
stricht
2.l.Hodzelmans,Chun 91,Ven-
ray

Dames junioren B
1A.Heuts.Palgwe.Maastricht
2.X.Ving Chi.Taebaek.Maa-
stricht

Dames senioren A
1 C.Willems.Taebaek.Maa-
stricht
2.K.Pernot,Taebaek,Maa-
stricht
3.L.Jennekens,Taebaek,Maa-
stricht

Dames junioren A
1 K.Schunken.Palgwe.Bruns-
sum
2.J.Handring,Chin Hung,
Meyel

Dames aspiranten B
1.J.Humel.Koryo.Hoensbroek
2.L.Janssen,Chin Hung.Meyel
3.R.Hubbers,Palgwe,Bruns-
sum

Heren aspiranten A
l.D.Yildirim.Chin Hung.Roer-
mond
2.F.Schmitz,Chin Hung.Roer-
mond
3.K.Schunken,Palgwe,Bruns-
sum

Dames aspiranten A
l.D.Seo.TKD.Heerlen2.G.Schunken,Palgwe,Bruns-
sum
3.D.Peeters,Yul Kok.Bruns-
sum

Heren pupillen B
1.C.Sturmans.Koryo.Hoens-
broek

Heren aspiranten B
l.R.Wagendorp,Koryo,Hoens-
broek
2.H.Anrag,Chin Hung.Roer-
mond
3.E.Zengir,Chin Hung.Roer-
mond

Heren teams B
l.Palgwe.Brunssum

Dames teams B
l.Vul Kok.Brunssum

Heren teams A
1.Koryo.Hoensbroek
2.Palgwe 2,Brunssum

Dames teams A
l.Taebaek 2,Maastricht
2.Palgwe 3,Brunssum

Heren junioren B
l.S.Voorjans.Taebaek.Maa-
stricht
2.S.Janssen,Chin Hung.Roer-
mond
3.H.E1 Pass.Cheon Kwon,
Roermond

Heren senioren B
l.D.Dorbny.Chun Gi.Venray
2.H.E1 Pass.Cheon Kwon,
Roermond
3.M.v.Lierop,Chin Kung,
Meyel

Heren junioren A
l.B.Klaas.Cheon Kwon.Roer-
mond
2.M.Vrouwenraets,Palg-
we.Brunssum
3.S.v.Maenen,Hwarang,Mer-
kelbeek

Heren senioren A
1.V.Nouyen.Koryo.Hoens-
broek
2.P.Meels,Koryo,Hoensbroek
3.M.Pelupessy,Kwon Moo,
Venlo

Hoofdklasse noord
Venray-'t Huukske 0-1
Veronica-'t Haofke 3-2
'tKesjotje-Hercules 1-0
Haelen-Nederweert 13-4
SZV-Wittenhorst 8-1
Makas./Baekske-Amicitia 2-1

1 D
Weerter ZV-'t Kesjotje 2 3-2
Brach/Trendy 2-Riva 5-3
Fermonia 2-Tornado 7-3
FCD Roermond 2-DESM 4-3
Altw'heide 2-Gastronoom 0-5
Juliana-Hakkie 2 10-4

2G
Altw'heide 3-WZV 4-7
Amicitia 2-Olympus 3-3
'tVeldj-Hornerhof2 3-2
Hercules 2-Weerter ZV 2 6-3
't Heuske-Fermonia 3 4-7

2H
Stoba-Altw'heide 4 7-2
Hornerhof-Vesta 5-3
DESM 2-'thaofke 2 9-1
Weerter ZV 3-Willie Bar 2 7-3
Brevendia-Van Seggelen 2 3-3
FCD Roermond 3-Riva 2 5-7

2 J
Reuver 2-Inter 3 6-5
Reuver-Gastronoom 2 7-4
Beringe-ZVSV 2 8-2
Baarlo-Kesjotje 3 5-3
Litax-Haelen 2 4-5
Beesel-Domu 2 4-4

3N
Brach/Trendy 3-SBC 2-3
Postert 2-Roerdalen 4 5-3
Nederweert 2-SVH 3-4
Brevendia 2-Kesjotje 4 6-2
WiUie Bar 3-Olympus 2 5-5
Altw'heide 11-Altw'heide 5 3-2

30
Hornerhof3-DESM3 5-3
Postert 3-Brevendia 3 7-2
Olympus 3-Rockwool 12-2
Kesjotje 5-Altw'heide 12 6-2
Altw'heide 6-Stevensweert 4-7
Amicitia 6-Brach/Trendy 4 3-6

3P
Altw'heide 13-Heiputters 1-2
Hercules 3-Juliana 2 2-12
Roermond 4-Altw'heide 7 5-5
Amicitia 4-'tHaofke 3 8-3
Roerdalen-Stoba 2 4-3
WZV 2-Brevendia 4 4-4

3Q
Roerdalen 2-Amicitia 5 5-4
Vesta 3-Altw'heide 8 3-5
Nederweert 4-Juliana 3 1-8
Riva 3-St. O'berg 2-3
Brevendia 5-Stoba3 3-2
WZV3-Halen3 4-11

3R
Altw'heide 10-Roerdalen 3 0-4
Altw'heide 9-Nederweert 3 4-2
Vesta 2-Tornado 2 6-1
Riva 4-Gastronoom 3 0-6
Maasniel-FCDRoermond 5 8-4
Juliana 4-Amicitia 3 2-4

Onderdistrict Sittard-Geleen
Groep A
Dames Rutten-Westgeest

61.67%
Dames v.d.Hoogen-Petit

60.83%
Bisschops-Paques 54.17%

Groep B
Echtp.Schellekens 59.17%
V.Erp-mevr.de Krey 57.92%
Echtpaar Torn 56.67%

Eindstand 5 beste scores
Groep A
Bisschops-Paques 297.30%
Dames Rutten-Westgeest

292.92%
Mevr.Hamers-Hermans

275.83%

Groep B
Dames Leunissen-Raedts

276.93%
Dames Picot-Salden 275.83%
Mevr.Anneda-Kars 269.65%

Onderdistrict Maastricht
Groep A
Lousberg-v.Spankelen 63.00%
Masseus-Narinx 52.00%
Dames v.d.Heiden-Junek

50.00%

Eindstand
Groep A
l.en 2. gelijk
Mevr.Masseus-Narinx 56.00%
3.van Alphen 50.83%

Onderdistrict Kerkrade
Groep A
Diederen-Brouns 63.54%
Echtpaar Gremmen 56.77%
Echtpaar v.d.Munckhof56.25%

Groep B
Echtpaar Coenen 61.67%
Mevr.Geurts-v.Stokkem

60.83%
Echtp.Hohehaus 59.17%

Totaal 5 hoogste scores
Diederen-Elmendorp 314.65%
Maes-v.d.Ven 280.00%
Echtp.v.d.Munckhof 278.24%

Hoofdklasse
Molenbeersel-Neer 4-2
Ospel-Bree 4-2
Baexem-Beek 4-2
Ell-Grathem 5-1
Voorshoven-Neer 2 6-0

Eerste klasse
Stramproy-Neer 3 4-2
EU 2-Kessenich 6-0

|Hunsel-Voorshoven 2 2-4

Leveroy-Heythuysen 5-1
Roermond-Bree 2 3-3

Tweede klasse
Stramproy 2-Meeuwen 2 4-2
Ospel 2-Beek 3 4-2
Baexem 2-Beek 2 1-5
Molenb. 2-Heythuysen 2 4-2
Meeuwen-Kessenich. 2 3-3

Derde klasse
Molenbeersel 3-Grathem 2 1-5
Hunsel 2-Voorshoven 4 4-2
Voorshoven 3-Neer4 5-1
Leveroy 2-Heythuysen 3 6-0
Roermond 2-Beek 4 2-4

Ere-klasse
Spoorz.-Coriov. 6-10
Stupke-Le Duc 10-6
Scfiachtw.-W.Tell B. 11-5
Fair Pl.-A.Deetere 9-7
Draver-Sport 8-8
Huizinga-Boereslot 2-14

Hoofdklasse A
Lutterade-Schachtw. 7-9, Spoorz.-Remigius 10-6,
O.Herbergh-Huizinga 4-12
Palettie 8.-Brunssum N. 9-7
Le Duc-Ziejsp. 10-6
St.Kruis-Gracht 8-8

Hoofdklasse B
Bergrust-Rolduc 9-7
Hermans-Brandwap. 10-6
Bokker.-Spoorz. 5-11
Boereslot-Sjtee Uul 4-12
Sport-Coriovallum 6-10
Landgr.-O.Maat 3-13

le klasse A
Buchten-Holtum 15-1
Heikaatsje-A.Deetere 10-6
Smeets-Gracht 8-8
Schachtw.-Sjloes 6-10
Brunss.N.-Spoorz. 3-13
S.Game-Koetsjhoes 16-0

le klasse B
W.Tell 8.-Br.wapen 7-9
Remigius-Mijnzicht 9-7
A.Deetere-PalettieB. 12-4
Coriov.-Postkoets 5-11
Lout.Kab.-L.Akker 10-6
Koetsjhoes-Hermans 4-12

le klasse C
Lout.Kab.-Landgr. 7-9
Fl.Dutchm.-W.TeU B. 8-8
Caramb.-Le Duc 12-4
St.Kruis-Fair PI. 10-6
Stupke-Gildem. 6-10

le klasse D
Amstel-Hermans 6-10
Landgr.-Edelweiss 6-10
Fair Pl.-Lout.Kab. 14-2
Poat-Br.wapen 11-5
Coriov.-Rolduc 8-8
Karrerad-Sjtoet 6-10

2e klasse A
Heikaatsje-Stoufpot 6-10
Treffers-Goud.Leeuw 9-7
Buchten-Roadhoes 14-2
Holtum-Ziejspoar 10-6
Spoorz.-Poat 13-3
Heespelink-Dorp 10-6

2e klasse B
SuperG.-Witte B. 11-5
Sjlek-Sjtoufpot 11-5
Holtum-Buchten 1-15
Meisterke-Touche 11-5
O.Herbergh-Barbou 8-8
Vrybuit.-Heikaatsje 9-7

Gebr.Hofke-Stalletje 9-7
Holturn-Hofland 1-15
Le Duc-All Stars 12-4
Spoorz.-Overbroek 4-12
Gildem.-O.Meezenbr. 5-11
Fair Pl.-Leeuw 9-7

2e klasse D
W.Tell 8.-Paddock 10-6
Cartouche-Duikers 9-7
Mijnz.-Spoorz. 13-3
Voske-Palettie B. 8-8
Hulsveld-Romana 10-6
Postkoets-Remigius 8-8

2e klasse E
Bergrust-St.Kruis 11-5
Stupke-Karrerad 9-7
Schachtw.-Sjtee Uul 5-11
Landgr.-Hoven 9-7
Bokker.-Sjtoet 7-9
O.Schaesb.-Draver 3-13

2eklasse F
Hofland-Paddock 9-7
Coriov.-O.Schaesb. 4-12
Rolduc-Neighb. 10-6
Erotic D.-Hulsveld 12-4
Edelweiss-Stupke 11-5

2e klasse G
'Eurode-Lantaarntje 9-7
Cartouche-Gebr.Hofke 8-8
Brandwap.-Dilligence 7-9
Oke-Harlekeyn 12-4
Veldhof-Poat 16-0
Lout.Kab.-Olympia 7-9

2c itIflssff H
Pool Pal.-Vraagtek. 10-6
Diligence-Gorissen 8-8
W.Tell 8.-Fair PI. 7-9

> Sjteenb.-Wien B. 12-4!
Erotic D.-Rumpenerl. 8-8, Sjtee Uul-Boereslot 6-10
j

3e klasse A
N.Effe-Gracht 7-9, Touche-Buchten 5-11, A.Pastorie-Sjoester 13-3, Br.Taveerne-Sjuffelke 10-6

3e klasse B
Mijnzicht-Sjuffelke 6-10, Witte 8.-Huizinga 4-12
Slek-Sjloes 12-4, Cheers-Dorp 6-10
Central-A.Deetere 8-8

i J.Spaans-Lutterade 11-5

3e klasse C
Olympia-Goud.Leeuw 9-7, Noben-Mijnz. 7-9, Duikers-Pool Pal. 4-12, Cartouche-Royal 8-8
Castel-Sjupke 10-6

3e klasse D,Rumpenerl.-Mnnzicht 5-11,Rijpaard-Pool Pal. 2-14
Gorissen-Trefpunt 7-9, Gebr.Hofke-Lout.Kab. 8-8
Boeresfbt-Fair PI. 16-0

3e klasse E
Kroeg-Fair PI. 6-10, O.Meezenbr.-Djoei 2-14,Pool Pal.-Gebr.Hofke 8-8
Mijnzicht-Mio B. 14-2
Rumpenerl.-Sjteenb. 11-5

>3e klasse F
■> Juliana-O.Maat 5-11
; Draver-Lantaarntje 12-4

Mijnzicht-Bergrust 6-10
Fl.Dutchm.-Sjutt 6-10

> Sport-Pool Pal. 10-6

:3e klasse G
i Sjteenb.-Ketelaars 2-14

O.Maat-Royal 4-12
Gebr.Hofke-Olympia 8-8

3 Lantaarntje-St.Kruis 9-7
', Schelsb.^Wien B. 2-14
0 Hoven-Draver 11-5

3e klasse H
Hofke-Leeuwenh. 8-8
Sp.Kentje-Olympia 15-1
Remigius-Bergrust 5-11■ Vraagtek.-Joep 2-14

■ Pool Pal.-Schelsb. 4-12
;

■Val Ks^stH3af
District Zuid-Limburg

: Drieb.A
1 Holtum-Born 5-2: Maasband-Modern 2 4-3

Luip-Modern 6-1
Quick-Br.Wapen 3-4

Drieb.B
Waubach-OHVZ 5-2
Apollo-Schaesberg 2-5
Schinnen-BBC 3-4
Touche-Br.Wapen 7-0

Drieb.C
BBC-Bl.Bock 5-2
Vink-Treffers 2-5
Br.Wapen-Keizer 2-5
St.Heerlen-VKC 5-2
DJB-OHVZ 5-2

Drieb.le klas
Volkshuis-Fairpl.3 2-5
Wolfrath-Vink 2-5
Fairpl.2-Waubach 7-0
OHVZ-Spaans 7-0
Carambool-DJB 7-0

Drieb.2e klas
.St.Heerlen-Volksh.2 4-3
Volksh.3-Hoefijzer 5-2
Eikhag.-St.Heerlen 3 4-3
Volksh.4-Carambool 5-2
Kantje-Fairpl. 2-5
Ven-BCV 7-0

IA
Kempke-Born 2-5
BVG-Tjoba 5-2
Wolfrath-Societeit 2-5
Luip-GONA 3-4
Statie-Oase 5-2

1B
Keizer-BBC 7-0
Schaesberg-Ven 5-2
BCH-N.Klossen 3-4
Sibbe-St.Hoger 7-0
St.Bavo-Oase 5-2
BBC-Sibbe 2-5

IC
Hoefijzer-St.Heerl. 2-5
Waübach-Juliana 7-0
Schaesb.3-Apollo 5-2
Bl.Bock-Keizer 2-5
Schaesb.2-N.Klossen 2-5

2A
Benelux-Luip 3-4
Born-HGK 7-0
GONA-Eikenb. '0-7
BVG-Maasband 2-5
Holtum-Wolfrath 0-7

2B
Eikenb.-Maasband 3-4
Statie-Sanderbout 0-7
Oase-Stem 5-2
Societeit-TIP 5-2
Stadion-Benelux 7-0

2C
Brunssum-Lindenh. 4-3
Treffers-Gebr.Hofke 4-3
Butting-Tjoba 5-2
L.Band-St.Hoger 2-5
BBC-Klosje 5-2

2D
St.Bavo-Ransdaal 7-0
N.Klossen-St.Heerl. 7-0
VKC-Keizer 7-0
BCV-Beatrix 5-2
Sibbe-Hoefijzer 5-2

2E
OHVZ-N.Klossen 5 4-3
N.Klossen 6-Bl.Bock 0-7
ABC-Kantje 4-3
Schaesb.-St.Hoger 7-0
Waubach-Hoefijzer 6-1

2F
Academie-Apollo 7-0
Hoefijzer-Ven 7-0
St.Hoger-Juliana 5-2
N.Klossen-Schaesb. 5-2

3A
Statie-Eikenb.s 5-4
Tjoba-Oase 6-3
TIP-Sanderb. 2-7
Baandert-Benelux 7-2
Quick-Stadion 7-2

3B
St.Bavo-Lange b. 9-0
Eikenb.-Heukske 6-3
Meers-Sibbe 5-4
Wolfrath-HGK 7-2
Maasband-Klosje 3-6
Tjoba-St.Hoger 4-3

3C
Ven-Vriendenkr. 7-2
Haander-ABC 9-0
Eikhag.-Butting 4-5
Weustenr.-DJB 7-2
Eendracht-Bl.Bock 6-3
Schaesb-Matchpoint 2-7

4A
Eikenb. -Holturn 4-5
Maasband-Kempke 0-9
Sanderb.-Luip 7-2
Heukske-BVG 7-2
Stein-Wolfrath 3-6
Benelux-Born 4-5

4B
Paesjsjtal-Oase 0-9
Klosje-Statie 5-4
Lindenh.-Stadion 7-2
BVG-Eikenboom 2-7
Luip-Volkshuis 4-5

4C
! BVM-Irene 4-5
BCV-Beatrix 4-5
Butting-St.Hoger 0-9
Ven-Brunssum 9-0
Juliana-Eikhagen 6-3
Carambool-DJB 4-5

4D
N.Klossen-Schaesb. 4-5
BCH-L.Band 2-7
Ransdaal-Lange b. 4-5
Beatrix-Juliana 4-5
DJB-BCV 9-0
Stßavo-Eikhagen 2-7

5A
Lindenh.-Volkshuis 5-4
Heukske-GONA 7-2
BCH-Kempke 5 7-2
Oase-Wolfrath 4-5
Kempke 9-Sibbe 2-7

5B .
Baandert-Ven 7-2
Stadion-Kempke6 7-2
Treffers-Eikenboom 5-4
Tjoba-Oase 0-9
Br.Wapen-Paesjsjtal 2-7

5C
Br.Wapen-N.Kloss.9 2-7
Eikhagen-Carambool 7-2
Apollo-Irene 4-5
N.Kloss.B-Schaesb. 4-5
DJB-Eendracht 6-3
N.Kloss.lO-Fairpl. 8-1
District Maastricht
Cl-A
BC Heer-Sjaan 5-2
Klos-Berceuse 4-3
Ulestr.-Keizer 0-7
.pij»
Rheingold-Klos 2 5-2
DBA-BCHeer2 6-1
KOT-Geertr. 5-2
C2-A
Kl.Vier-DAS 5-2

! MBV-Berceuse 2 2-5
Volière-Keizer 2 5-2
Diekske-Itteren 5-2
KLos 5-Ulestr.3 2-5

C2-B
MBV2-KOT2 5-2
Itteren2-Klos 3 0-7
BC Keer 2-Duuker 5-2
Vilt-Gerlach 2-5
Vriendenkr.2-A.Wolder 5-2

C2-C
Banholt-OO Heer 0-7
KOT 4-BC Heer 4 5-2
Klos 4-Haverput 4-3
Rheing.3-Poort 6-1
LB Eijsden-MBV 3 5-2

C2-D
Ulestr.4-BC Eijsden 4-3
Concordia-Bunde 2-5
BAM-Rheing.2 7-0
BC Heer3-Banholt 2 5-2
Geertr.2-Ketsers 7-0

C3-A
Nazareth-MBV 4 5-2
DBA 2-Klos 6 2-5
Itteren 3-VUt 2 7-0

C3-B
Vriendenkr.3-Borghar. 2-5
BC Eijsden 2-Nazar.2 7-0
BAM 2-Keizer 3 5-2

C3-C
LB Eijsden 2-DAS 2 5-4
Ketsers 2-Bookvink 2 2-7
BC Oost-Concordia 2 5-4
A.Wolder 3-Heukske 2-7

C3-D
Bookvink-Banholt 3 7-2
Rheing.4-MergeU. 7-2
DOT-A.Wolder 2 5-4
Concordia 3-BC Oost 2 0-9

C4-A
Berceuse 3-Haverput 3 2-7
Metropole-Noorbeek 0-9
Duuker 2-00 Heer 3 7-2
Keizer 4-BC Heer 5 5-4
Heukske 2-BC Eijsden 3 6-3

C4-B
Bookvink 3-KOT 5 5-4
Sjaan 3-DAS 3 7-2
BC Oost 3-Klos7 4-5
OO Heer 2-Poort 2 7-2
Concordia 4-Rheing.s 5-4

C4-C
Kl.Vier 3-Bookvink 4 9-0
DOT 2-Heukske 3 2-7
Vriendenkr.4-A.Raak 2 7-2
A.Wolder 4-Ketsers 3 4-5
Wolder-BC Oost 4 2-7

C5-A
MergeU.2-LB Eijsden 3 2-7
DAS 4-BC Oost 5 9-0
BAM 3-Geertruid 3 7-2
Berceuse 4-Rheing.6 4-5
Volière 3-Itteren 4 5-4

C5-B
OO Heer 4-Vriendenkr.s 2-7
Banholt 4-Noorbeek 2 3-6
Nazareth 3-Berc.s 2-7
Vilt 3-BCEijsden 4 7-2

Db-A
KOT-DAS 0-2
BC Oost-Keizer 2-0
Ketsers-BC Heer 0-2
BC Heer 2-Ulestr. 2-0
Keizer 2-Berceuse 0-2

Db-B
Rheing.-Voliere 5-2
Keizer 3-Nazareth 3-4
Kokerel-Vriendenkr. 2-5
W.v.Berg-OO Heer 4-3
BC Heer 3-MBV 07

Db-C
MBV 2-Wolder 7-0
OO Heer 2-BC Heer 4 2-5
Heukske 2-W.v.Berg 2 0-7
Vriendenkr.2-BC Oost 2 5-2
Nazareth-KOT 2 3-4

Midden-Limburg
Hoofdklasse A
Libertin-Boekoel 0-6
Volharding-Roggel 1-5
Grathem-OVU 2 2-4
Vriendenkr.-Montfort 2 2-4
Montf.-Riva 6-0

Hoofdklasse B
Riva 2-Herkenb. 5-1
Joppe-Montfort3 4-2
M'Beek-OVU 2-4.
Blaakven-DLV 2-4

le klasse A
Casino-Maneslust 5-1
Heel-Boekoel 2 2-4
Robic-L.Band 4-2
Wessem-Veldpoort 2-4

le klasse B
Beegden-Prairie 0-6
Montfort4-WalhaUa 4-2
Roggel 2-Volharding 1-5
Volhard.2-Carambola 4-2

le klasse C
Top-Ketelbink 0-6
Roermond-Tramhalte 4-2
Meyel-Internos 4-2
Grathem 2-Wessem 2 2-4
Taverne-AUerhand 4-2

le klasse D
Maaspoort-Swalmen 4-2
Hoek 2-Joppe 2 4-2
Roermond 2-Odilia 2 4-2
Leveroy-Vriendenkr.3 2-4
Vriendenkr.2-Riva 3 2-4

2eklasse A
Veldp.2-Beegden 2 0-8
O.Smidse-DDD 8-0
Karot-ONA 2-6
OVS-Stevensw. 4-4

2e klasse B
Roggel 3-Robic 2 4-4
Libertin 2-Beegden 3 6-2
Servaas-Avanti 4-4
Karot 2-Pintje 2-6

2e klasse C
M'Beek 2-Klumpke 6-2
DDD 2-Herkenb.2 4-4
KOT-Taverne 2 4-4
Mijnh.-Wessem 3 0-8
Oranjet.-Graanbeurs 2-6

2e klasse D
OVT-ONA 2 6-2
Beegden 4-Sport 4-4
Swalmen 2-Montfort 5 2-6
Riva 4-Buggenum 2-6

2e klasse E
Heukske-Tramhalte 2 4-4
Hoek 3-Ramona 2 4-4
Joppe 3-Meüel 2 2-6
Maneslust 2-Montf.6 4-4

2e klasse F
Odilia 3-Meijel 3 5-3
Joppe4-Amicia 2-6
Herkenb.3-OVU 3 4-4
KOT 2-TOP 2 6-2

2e klasse G
DMB-M'Beek 3 5-3
Meijel4-Roermond 3 4-4
Avanti 2-Casino 2 2-6
Prairie 2-Nunhem 4-4
DDD 3-Ster 2-6

2eklasse H
Bergske-Karot 3 6-2
Odilia4-O.Smidse 2 4-4
TOP 3-Amicia 2 2-6
Robic 3-Roermond 4 4-4
Intern.3-Jachthuis 4-4

3e klasse A
Hapje-O.Molen 2-6
Hoek 4-Graaf 8-0
WalhaUa-Libertin 3 6-2
DDD 4-Nunhem 2 6-2
Vlodrop-Klumpke 2 4-4

Qp klasse B
Volharding 4-DMB 2 4-4
Crescendo 2-Vriendenkr.4 4-4

Ramona 3-Heel 3 «j
WalhaUa 3-Horn
Boekoel 3-Br.QueUe

3e klasse C
Ramona 5-WalhaUa 4 y /
O.Smidse3-Heel 4
ONA3-ABC k
Br.QueUe 2-Roggel 4 w
Veldp.3-H'Bosch 4 r]

3e klasse D
Robic 4-Leveroy 2
TOP 4-Ramona 4
Sport 3-Heel 5
Graanbeurs 2-Wessem 4
Touche-Veldp.4
II
3e klasse E
Amicia3-Joppe 5
Sport 2-Hoek 5
Allerh.3-Herberg
Tegel-Buggenum 2 »
>3e klasse F « j
DLV2-Graanb.3 J.< JOdilia 5-Sport 4
WalhaUa 5-Amicia 4 jj iTramhalte 3-Klumpke 3 ,jU
Ketelbink 3-Oranjet.2 " ,
3e klasse G
Voren-Swalmen 3
Avanti 3-o.Smidse 4
M'Beek 4-Odilia 6
O.Molen 2-Tegel 2

3e klasse H
Oranjet.3-Graaf2
Amicia 5-Valk jj IHerkenb.s-OVS 2 |

4e klasse A
Stevensw.3-Doorstot. j!
Maneslust 4-ONA 4 üI
Valk 2-Meijel 5
KOT 3-Horn 2 ,
4e klasse B
Touche 2-Grathem 3
Sport 5-M'Beek 5
DLV 3-Heukske 2

4e klasse C
Avanti 4-Prairie 3
Meijel 6-TOP 5 'Tramhalte 4-Ster 3

4e klasse D
Jachth.2-AUerhand 4
Libertin 4-Swalmen 4 j|i
Vriendenkr.s-Odilia 8 yk>
Klumpke 4-Casino 3

4e klasse E jJ
Boekoel 5-KOT4
Ramona 6-Odilia 7 (K
Graaf3-o.Smidse 5

4e klasse F
Pintje 2-DLV 4 j-
Amicia 6-Joppe 6 6-
Maneslust 5-Vlodrop 2

4e klasse G
Doorstot.2-Robic 5
Swalmen 5-Libertin 5

Db-klasse A
DLVA-Blaakven A
TOP A-Karot A
L.Band A-L.Band B
Hapje A-O.Smidse A
Vriendenkr.A-OVS A
OVS B-Heel A

Db-klasse B
Heel B-Grathem A
Stevensw.A-Hapje B jl
StiftA-Odilia A 9J
ONA A-WalhaUa A tf
Crescendo A-Ketelb.A 4J
Ketelb.B-OVS C .

Meyers en Graus overleven
MAASTRICHT - In de tweede ronde van de landelijke zaalvoetbal-
beker moesten de Limburgse clubs opboksen tegen clubs uit de
eredivisie. Twee Limburgse vertegenwoordigers overleefden die
confrontatie. Eredivisionist H. Meyers won zeer moeizaam van het
twee klassen lager acterende Brach/Trendy uit Maasbracht, l-4-
Graus Bouw versloeg BLG Sport uit Den Bosch, 9-0.

De twee Maastrichtse vertegenwoordigers redden het niet, maar
sneuvelden eervol. Dousberg Pare boog pas in de slotfase voor Ne-
derlands kampioen Schoenenreus, 4-6. Arcan Filmclub gafzich pas
na strafschoppen gewonnen tegen de Hommel uit Berlicum, 4-5.
In hetLimburgs duel tussen Brach/Trendy en H. Meyers stelden de
bezoekers met name in de eerste helft zwaar teleur. De beste kansen
waren voor de thuisclub. Pas in de tweede helft werd enige pressie
uitgeoefend, waardoor de moegestreden thuisclub in de slotfase aJ
moest haken.
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Bliksemstart Heerlen Sport
HEERLEN - Hoewel nog een
speelronde in de eerste perio-
de moet worden afgewerkt,
hebben de amateurvoetbal-
clubs RVU (in klasse 3A),
Heerlen Sport (3B) en Suste-
ren (4E) al een periodetitel op
zak. Van dit trio zijn de presta-
ties van Heerlen Sport tot op
dit moment het meest opzien-
barend. Van de hoofdklasse C
tot en met 4H is de ploeg van
trainer John Meuser de enige
equipe die na zeven wedstrij-
den veertien punten heeft be-
haald. Bovendien heeft Heer-
len Sport ook met afstand het
beste doelsaldo; namelijk 26
voor en 2 tegen.

Afgelopen zondag werd door de 0-3
zege in en tegen Simpelveld de eer-
ste prijs een feit. Heerlen Sport lijkt
dus op weg om dit jaarhet verloren
gegane terrein te heroveren. In mei
'93 was degradatie naar klasse 3B
immers een feit. In die klasse pres-
teerden de Blauw-witten verleden
jaar al goed. De nacompetitie werd
bereikt. Groene Ster kwam hierin
uiteindelijk zegevierend tevoor-
schijn. Dit seizoen is de start nog
veel beter en lijkt het grijpen van de
algemene titel een fluitje van een
cent.

„Dat zul je mij niet horen zeggen.
Het wordt nog moeilijk genoeg,
want het is duidelijk dat wij vanaf
nu het te schieten wild zijn," rea-
geert Heerlen Sport-trainer John
Meuser fel. „Natuurlijk, het gaat pri-
ma, maar de race duurt nog lang.
Krijgen we bijvoorbeeld te maken
met meerdere blessures of schorsin-
gen danraken we in de problemen."

" John Meuser, trainer van Heerlen Sport. Foto: christa halbesma

Op de bres voor Lommel
Gêne Hanssen gaat voor in strijd tegen degradatie

DOOR IVO OP DEN CAMP

"Het zijn de gevleugelde uitspraken
van Gêne Hanssen, die nog regel-
matig te gast is bijn zijn oude liefde
Roda JC. „Als ik zelf niet hoef te
spelen, ga ik kijken. Ik vind het
schitterend dat Roda het zo goed
doet. Het blijft toch mijn club. Vijf-
tien jaar voetbal bij Roda vergeet je
niet zomaar. Ik kan genieten als ik
zie hoe een Gerrie Senden zich ont-
wikkelt. Het laatste jaar is er geen
aanvaller geweest die tegen hem
een poot van de grond heeft gekre-
gen. Dat vind ik heel knap."

Een verklaring voor het succes
heeft Meuser wel. „Na de degradatie
ben ik begonnen met de opbouw
van een nieuwe groep. Leon Frans-
sen, René Küpper, John Erkens en
Hans Amkreutz kwamen de gelede-
ren versterken. Met hen erbij werd
de groep sterker. Een tendens die
zich dit jaarvoortzet omdat ook jon-
gens als Maurice Klinkers, Mark
Huys, Willy Arentz en Roel Schrö-
der zich enorm hebben ontwikkeld.
Het is nu een volwassen groep
waarbinnen een prima mix van rou-
tine en jeugdigelan bestaat. Boven-
dien is de trainingsopkomst bijna
95 procent en tonen de jongens een
groteopofferingsgezindheid.Op die
wijze komen de prestaties vanzelf,
althans dat is mijn overtuiging."

VANDAAG
Limburgia-Miranda 19.30 uur
Vilt-Lemirsia 19.30 uur

MORGEN
Beloften-competitie:
Groene Ster-Vaesrade 19.30 uur
SVN-Chevremont 19.30 uur

WAUBACH - Hij is al aan zijn acht-
tiende seizoen in het betaalde voet-
bal bezig. Vijftien jaarRoda JC, een
paar maanden Japan, anderhalf sei-
zoen VW en nu, sedert 1 juli, voor
het eerst in het Limburgse land aan
de linkerkant van de Maas. Bij
Lommei loopt Gêne Hanssen, on-
danks zijn voor voetballers pen-
sioengerechtigde leeftijd, nog voor-
op in de strijd. Een moeizame strijd,
want het gaat Lommei dit seizoen
niet voor de wind.

Peru weinig
gastvrij voor

SjengSchalken
- Sjeng Schalken is op

door zijn overwin-
ng in Guyaquil in Equador geste-

"Jnaar de 177ste plaats. Hij heeft
*jch hiermee voor de eerste keer in
S? noS prille carrière bij de beste
j ° tennissers ter wereld gevoegd.
? totaal heeft hij nu 244 ATP-pun-n voor deze ranking. Ten opzichtean de lijst van vorige week is hij
r* e Nederlanders gepasseerd,

hij nu de nummer vijfvan
ïederland is. Schalken laat Hen-

Jan Davids (183), Fernon Wi-
?'er (204) en Joost Winnink (206)
*hter zich. Om een dergelijke posi-
J* te bereiken moet een jonge ten-

heel wat doorstaan. Zeker in

„Het toernooi in Peru
Js één grote ellende. Men zei dat, maar een visum voor vijf dagen
f**- Daardoor had ik problemen bij»<e douane en kwam ik met moeite
jrj Jand in. Daarna bleek de hotel-

*ening, die volgens de regels voor
J**^ning van de organisatie komt,

I j^ll bij mij terecht te komen. 500: 3ar is toch niet niks. Toen zijn
!kjn dubbelpartner en ik zonder te
Jr'alen toch vertrokken. Vlak daar-

we door de politie aangehou-
'C! en hebben we toch maar be-
j?^d. De organisatoren hebben ons
w Seld later gelukkig teruggege-
I ■}"" aldus Schalken.i b In het Masterstoernooi van het
K?Bels Satellite circuit in Bassings-
Z t heeft Rogier Wassen zich voor

geplaatst door Luke
IIrëan met 6-4, 6-2 te kloppen.
! tip^Que Snijders heeft zich in Poi-

'Krs niet voor het gelijknamige
J'allengertoernooi geplaatst. De

Nathalie Callen bleek; 6t tweemaal 6-4 te sterk.

Poolbiljartclubs
roepenbond ter

verantwoording
sJ^DGRAAF - Een aantal aange-
i ten verenigingen heeft de Neder-
JJ^se Poolbiljartbondverzocht om
jJ1fextra vergadering. De clubs wil-
0j de bond de verkoop van de

van de ranking-
tj^ooien aan Fair-Play Center in
ij^nsbroek bespreken. Ook willen
Wclubs het nebben over de ver"
kp van de biljarttafels die oor-
zakelijk eigendom van de bondwen.

ütt gens Henk Huyerjans, de voor-
Jartk Van de Nederlandse Poolbil-
Por,iknd' kostte net vervoer van de
g^Wljarttafels naar de verenigin-

e een ranking-toernooi orga-
<werden op jaarbasis 14.000 gul-
ltjn' Door de verkoop van de ran-
(V6"toernooien aan het Fair-Play
ÖoJtt komt deze post aan trans-
Ver sten te vervallen. Genoemde
ordering vindt zondag 30 okto-
A^^staande om 11.00 uur in café
" Deetere in Dicteren plaats.

Vergane glorie

stfjj^ETßAL - De competitiewed-
ïrJ^ 1 Almania-Limburgia begintaag om 14.00 uur.

TENNIS
Wereldranglijst: mannen: 1. Sampras
4740 punten, 2. Ivanisevic 3317, 3. Stich
3189, 4. Bruguera 2727, 5. Edberg 2697,
6. Becker 2533, 7. Chang 2466, 8. Agassi
2417, 9. Berasategui 2361, 10. Martin
2312, 18. Krajicek 1354, 26. Eltingh 1090,
39. Haarhuis 873, 110. Siemerink 449,
177. Schalken 244, 183 Davids 228, 204.
Wibier 197,206. Winnink 191.

sport in cijfers

VANDAAG
05.45-06.00 Dld 1: Morgenmagazine
Sport.
13.15-13.45RTL 4: Duits voetbal.
13.45-14.15RTL 4: Engels voetbal.
17.00-17.15 Dld 2: Sport Heute.
18.39-18.47 Ned 2: Sportjournaal.
18.45-19.10RTL +: Sport.
21.40-22.10 Ned 2: Die 2: Nieuwe
Koeien, satirisch sportprogramma.
22.15-23.00 Dld 2: Sport Extra: Europa-
liga-tafeltenniswedstrijd Duitsland-
Zweden.
22.16-22.34 Ned 3: Sportjournaal.
23.30-00.00 RTL 4: Sport.

Vrouwen: 1. Graf 355,25, 2. Sanchez-
Vicario 302,60, 3. Martinez 211,28. 4. No-
votna 154,02, 5. Navratilova 146,98, 6.
Pierce 139,04, 7. Davenport 122.70, 8.
Date 114,58, 9. Sabatini 113,58, 10. Zve-
rerva 108,35, 22. Schultz 64,10, 49. Ore-
mans 32,66, 52. Boogert 29,78, 95. Rot-
tier 16,37, 106. Muns-Jagerman 14,07,
114. Vis 12,99, 118. BoUegraf 12,23, 141.

Kamstra 9,74.
Essen Vrouwen, 660.000 gulden. Eerste
ronde: Kochta - Boogert 3-6 6-4 7-6,Ore-
mans - Litsjovtseva 6-4 6-3.

Gêne Hanssen zelf fungeerde bij
Lommei de laatste twee wedstrij-
den als mandekker. „Door blessu-
res gedwongen. Daarvoor speelde
ik als libero, maar het is de bedoe-
ling dat ik nu doorschuif naar het
middenveld om daar als stoorspeler
de tegenstander op te jagen." Of-
schoon hij als 35-jarige slechts een
contract voor één seizoen heeft ge-
tekend, sluit de ex-Roda JC'er niet
uit dathij nog een jaar doorgaat. „Ik
ben nog fit en mijn conditie is per-
fect. Zoals het nu gaat zie ik niet in
waarom ik niet nog een jaartjeextra
zou blijven voetballen. Maar dan
moeten we met Lommei natuurlijk
wel in de eerste nationale blijven."

bij ons," zegt Hanssen. „Als je zon
wedstrijd verliest is dat niet leuk."
Het gevolg was crisisberaad op zon-
dagochtend. „ledereen heeft zijn
zegje gedaan. Het is duidelijk dat je
maar op één manier uit het dal kunt
kruipen: door tomeloze inzet."

Aan Hanssen de taak zijn ploeg op
sleeptouw te nemen. Lommei staat
voorlaatste op de ranglijst en moet
twee punten goedmaken op Charle-
roi, dat net aan de goede kant van
de degradatiestreep staat. Komend
weekeinde moet Lommei op be-
zoek bij.... Charleroi. In de Waalse
mijnstad bindt de 35-jarige Limbur-
ger de strijd aan met een ex-ploeg-
genoot van hem bij Roda JC: de
Australiër Graham Arnold. „Het
wordt tijd om 'op verplaatsing' eens
punten te gaan pakken. Dat moet
dan maar bij Charleroi gebeuren,
hoe vervelend ik dat ook vind voor
Graham."

Volgens Hanssen is de moeizame
strijd van Lommei (vijf punten uit
negen wedstrijden) vooral een ge-
volg van de miskleun op de eerste
competitiedag tegen het Lierse SK
van trainer Eric Gerets. „Toen ver-
speelden we binnen vier minuten
een 2-0 voorsporng en verloren met
3-2. Die klap zijn we nooit goed te
boven gekomen."

f / nader belicht J
De sportieve malheur ten spijt,
heeft de Waubacher het in België
uitstekend naar zijn zin. „Het is
prachtig om te zien hoe de mensen
hier meeleven. Het gaat er allemaal
wat gemoedelijker aan toe, maar het
is wel allemaal razend gezellig. Ik
ben soms erg fel. Dat is af en toe
wennen voor de mensen hier. Nu
tellen de punten en die krijg je niet
met liefvoetbal."

Zaterdag ging het flink mis aan de
Gestelsedijk in Lommei. De ploeg
van Hanssen verloor op eigen veld
de derby tegen promovendus Sint-
Truiden met 0-1. De klap kwam
hard aan. „Lommei tegen Sint-Trui-
den is hetzelfde als Roda-Fortuna

Politieoptreden
bondscoach Jaap Viergever van het Nederlands
&°litievoetbalelftal - dat bestaat - gaat zeventien

op scherp zetten voor de Politiewereldspe-
en die begin volgend jaar in Melbourne worden

Dat gebeurt nauwgezet 'volgens het
want ook op dit gebied heeft Oranje een

j âam hoog te houden. Eerder wonnen onze agen-; J*n met vlag en wimpel toernooien in Vancouver,. en Colorado Springs. Voetbalopper Vier-gever heeft voor zijn equipe een rits zuidelijke
genten opgeroepen. Het zijn Eric Knol (Miranda),
*rank Brüll (RKVCL) die echter wegens een bies-
de moest afzeggen, Pascal Thewissen (RKWL),
*t°bert de Mey (Miranda), Mare Nelissen (Mheer-

der Boys) en Ben Koetsier (SVN). Een politieoptre-
den met een sterke Limburgse patrouille.

Kreukelzone
Michaël Schumacher en de Duitse minister van
economische zaken bezochten samen de autoten-
toonstelling in Berlijn. Het was de bedoeling dat
de formule 1-coureur de heer Rexrodt tijdens een
veertig minuten durenderondleiding zou inwijden
in de nieuwste snufjes. Veel wijzer werd de minis-
ter er niet van. Het tweetal zat muurvast klem in
de opdringende massa, ondanks heftig ingrijpen
van vijf potige bodyguards. Michaël Schumacher:
„Ik heb geenauto gezien." Een crack in de kreukel-
zone.

GOLF
Greenbrier Solheim Cup, vrouwen.
Verenigde Staten - Europa 13-7.
Las Vegas Mannen. 3 miljoen gulden.
Eindstand: 1. Lietzke 332 slagen (66 67
68 66 65), 2. Gamez 333, 3. Mickelson,
Andrade 335, Norman 347.

WIELRENNEN
Eindrangschikking regelmatigheids-
klassement vrije liefhebbers (B): A-cate-
gorie: 1. J. Mewis (B); 2. M. Vanelderen
(B); 3. K. Sauer (Dld); 6. H. Knol; 13. F.
Scheres; 20. J. Pellers; 22. J. Scholten;
29. N. Kloosterman; 31. L. Ehlen; 38. A.
Majewski; 40. L. Didderen; 43. J. Don-
men; 46. N. Raike; W. Cuijpers. B-cate-
gorie: 1. I. Huybrechts; 5. P. Klinkers;
7. H. Spijkers; 8. P. Vrijens; 10. T. Lem-
mens; 11. T. van Vugt; 12. H. Noter-
mans; 18. T. van Himbergen; 20. F.
Cremers; 31. W. Leurs; 32. G. Wassen;
40. H. Smits; 44. J. Derks; 46. H. Brouns;
49. G. Westenberg.

Marco Boogers, RKC-aanvaller, in het Algemeen
Dagblad over wat er mis is bij zijn club: „We heb-
ben van die kousen met wollen voetjes, die krui-
pen op. Zo kun je toch geen topvoetbal spelen."

Elsemieke Havenga, presentatrice, in Voetbal In-
ternational: „Vrouwen zijn geïntegreerd in alle
onderdelen van de samenleving, behalve in het
voetbalwereldje. Vrouwen hebben daar in principe
niets te zoeken, behalve als ze de vrouw zijnvan..."

KRUISBOOG
Nederland-België in Zevenaar. Resul»
taten Limburgers (vizier): M.Raemae-
kers, Weert 100; J.Nieuwenhuysen,
Weert 99; H. van der Beek, Roermond
99; H.Daniels, Weert 98; P. Beelen,
Weert 98; J.Schuman, Roermond, Roer-
mond 98; Th. Timmermans, Weert 96;
L Ramakers, Weert 95; A.Reemers,
Weert 90 pt. Nederland 1164; België
1138. Niet-vizier: R. Wagner. Roermond
99 Tj. Daems, Ospel 96; L. Ramakers,
Weert 93; H. van der Beek, Roermond
92- Tj.v.d. Bergh, Ospel 92; M Raemae-
kers Weert 91; J- van Cruchten, Roer-
mond 90 pt. Nedrland 1126; België 1120
punten.

Ulrich van Gobbel, Feyenoorder, in NieuweRevu:
„Naarmate ik ouder word, geloof ik steeds meer,
bid ik ook elke dag. Ik bid 's avonds voordat ik ga
slapen en voor een wedstrijd. Nee, niet in de kleed-
kamer, maar op het toilet."

Gabriëla Sabatini, tennisster, in De Telegraaf: „Ik
zou nooit van een man kunnen houden die maar
achter mij aanloopt. De man met wie ik trouw,
moet zijn eigen carrière hebben. Hij moet gewoon
geen tijd hebben om altijd bij mij te kunnen zijn."'

Arend Zoer, de vader van amazone Jennie, in Pri-
vé: „Als er één klappen heeft gehad vroeger, dan
moet dat mijn zoon zijn geweest, want vrouwen sla
ik niet."

BOKSEN
Nieuwegein. NK kwartfinales. Licht-
welter: Antonio Medina (Schildkamp/
Hoogvliet) walk over Theelen (Heerlen-

'67), Amin (Roossien Groningen) walk
over Van Londen (ABCC Apeldoorn),
Strzerynsky (Boksteam Gelderland) w.
o.p (5-0) van Lücker (Voltreffer Nieuwe-
gein), Übay (Boksteam Oost) w.o.p. (5-0)
van Zandt (Olympia Leeuwarden). Wei-
ter: Ouali (Landgraaf) w.o.p. (8-5) van
Madretsma (Olympia Den Bosch) Mid-
den: Vredeveldt (Verbon Utrecht) w.
o.p. (11-3) van Gomes Pires (Boksing'B2
Rotterdam).Harry van Raaij, penningmeester van PSV, in VI.

„Het is de vraag of je tot het jaar 2000 een Neder-
landse competitie in stand moet houden. We moe-
ten interessant blijven voor de grote sponsors, in

mijn ogen kan dat alleen door de vorming van een
Beneluxcompetitie."

ZAALVOETBAL
Dousberg Parc-Schoenenreus 4-6 (2-2);
Costongs 1-0, Hoekema 1-1, van wijnen
1-2, Persoon 2-2, Salzman 2-3, Hoekema
2-4, van Wijnen 2-5, Schoens 3-5. Cos-
tongs 4-5, e.d. Wijns 4-6. Brach/Trendy-
H.Meyers 1-4(1-1); Fermont 0-1, Toonen
1-1, Bastiaans 1-2 en 1-3, Keyzers 1-4.
Arcan Filmclub-de Hommel 3-3 (4-5
n.s.); Beckers 1-0, Seitz 2-0, Cerauwe 2-1,
Rooyen 3-1, van Euwijk 3-2, Mulder 3-3.
Grausbouw-BLG Sport 9-0 (4-0); Ode-
kerken 1-0, Bachaus 2-0, Odekerken 3-0
en 4-0, P. de Mey 5-0, Winkens 6-0, Of-
fergeld 7-0 en 8-0, Zanudi 9-0.

JohnFeskens, speler van Willem 11, in Voetbal In-
ternational: „In Nederland wordt veel te licht ge-
straft. Voor moord krijg je maximaal twintig jaar

en elk jaar gaan er drie maanden af voor goed ge-
drag Je staat zo weer op straat. Hier is het geen
straf om vast te zitten. Het is een betaalde vakan-
tie."

Proost de sport van de ippon
niet altijd in evenwicht
zijn. Van der Geest:
„Laatst zei ik tegen Ben
Sonnemans, dat het
verdomme eens afgelo-
pen moest zijn met dat
bier drinken in een ca-
fé. Zei Ben heel rustig:
'We moeten zo vreselijk
hard trainen, dat een
biertje pakken wel eens
nodig is als tegenwicht
om het plezier te be-
houden.' Ik gaf hem
een hand en zei: je hebt
groot gelijk." Proost.

e Nederlandse judo-rouwen gingen afgelo-pen weekeinde in Den
ipag tijdens de Euro-

Se kampioenschap-en met goud aan de
aal. De mannen sneef-

ven echter jammerlijk.
/°lgens judocoach Coran der Geest kan

iets gebeuren, omdat

'e transpiratie op de ta-
JTmi en de vochtopna-ne buiten de arena in

bibberen
tf^stens drie trainers in de hoogsteklasse van het

voetbal bibberen even hard als Aad de
r*0s in Eindhoven. Jos Heyligenvan Lommei bakt
*r niet veel van, Georges Leekens ligt in Charleroi

vuur en de poten onder de stoel van Urbain
?aesaert bij FC Antwerp maken al weken kraken-
ie geluiden. Ook Johan Boskamp behoort nog al-
>lJd tot de bedreigde groep, maar de rondborstige
pander heeft afgelopen weekeinde weer wat
?.eer krediet gekregen,
r^n pioe g Anderlecht schaarde zich door de 1-ü

'erwining op Club Brugge naast Standard Luik
n de kop van de ranglijst. Johan Boskamp glom

'a afloop van genoegen, al bleef hij natuurlijk wel
/»et beide benen op de grond staan. „Ik had vorige
o e^k liever in de Champions League van Hajduk
riPUt gewonnen dan, zoals nu, van Club Brugge in

t£.jandscompetitie." Johan joho, maar de bibber

Van onze correspondent
HENKSPORKEN

sport op tv

HEERLEN - Lotto 42. Eerste prijs:
geen winnaar; tweede prijs: geen win-
naar; derde prijs: 60 winnaars, elk bruto
fl 2.143,80; vierde prijs: 2778 winnaars,
elk fl 46,30; vijfde prijs: 49.131 win-
naars, elk fl 5,00.
Cijferspel 42. Zes cijfers goed: 2 win-
naars: vijf cijfers goed: 4 winnaars; vier
cijfers goed: 26 winnaars; 3 cijfers goed:
236 winnaars; 2 cijfers goed: 2487 win-
naars.
Lucky Ten, trekking van gisteren:
6-7-10-21-26-27-30-36-50-51-52-57-59-60-6-
-3-66-69-71-79-80.

ENSCHEDE - De wedstrijd FC
Twente-Feyenoord is opnieuw
vastgesteld voor zondag 20 no-
vember. Voor die datum is geko-
zen na overleg met burgemeester
Mans en de politie van Ensche-
de. De veelbesproken ontmoe-
ting zou afgelopen zondag wor-
den gespeeld, maar werd door de
voormalige burgemeester van
Kerkrade verboden omdat de
politie de openbare orde en vei-
ligheid niet kon garanderen.
Twee dagen na de ontmoeting
tegen Feyenoord speelt FC
Twente weer thuis, dan tegen
NAC. Die wedstrijd stond aan-
vankelijk op het programma
voor zondag 20 november. Op
die dag zou Feyenoord in de
Kuip tegen RKC spelen. Die
wedstrijd wordt naar een latere
datum verschoven.

Twente-Feyenoord
naar 20 november

sportprijsvragen

ROTTERDAM - Het tweede elf-
tal van Roda JC heeft in het ka-
dervan de reservecompetitie een
4-3 nederlaag geleden bij Feye-
noord 2. De ruststand was 2-0.
Roda had meer verdiend, want
Van Hoogdalem en Ajah schoten
tegen de lat. Voor de Kerkrade-
naren scoorden Derksen, Von-
ken en Van den Heuvel, voor
Feyenoord waren Kiprich (2x),
Gorré en Visser succesvol.

Reserves Roda
onderuit bij
Feyenoord 2

Trainer Meuser van periodekampioen: 'Niet te vroeg juichen'

...
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sport

oefenvoetbal

sportkort

verlenging

voor de vuist weg

" Kom, laat ik het nog eens proberen,
dacht Leon Spinks. De voormalige we-
reldkampioen in het zwaargewicht, nota
bene 41 jaar, bewoog zich in Washington
kordaat door de ring. Niet voor lang,
want nauwelijks had hij de bokshouding
aangenomen, of John Carlo had hem al

twee keer pardoes naar het canvas ge-
haald. Op de kop af na één minuut en
negen seconden maakte de scheidsrechter
een einde aan het ongelijke gevecht. Leon
Spinks, vergane glorie. Beduusd vanbo-
ven en een blauwe kont van de harde-
landing. Foto: AP



Van onze correspondent

BRUGGEN - In de klasse zuid
van de rugbycompetitie heeft Af-
cent in tien minuten de kans op
een goed resultaat verspeeld.
Dat gebeurde in het begin van de
tweede helft na een ruststand
van 0-0. Binnen die tien minuten
wist Brüggenbaers drie try's te
drukken en twee penaltykicks te
scoren. Voor die tjjd was de
strijd gehjkopgaand. De Afcent-
voorwaartsen waren zelfs ster-
ker, maar de geboden kansen
werden niet benut. Eindstand
22-0.

Afcent in tien
minuten onderuit

Chevremont zonder
puntverlies
KERKRADE - Het Wessemse
Maasgolf, titelverdediger in de
ereklasse golfbiljarten, is na drie
speelwéken leider af. Maasgolf
verloor thuis een punt tegen Hol-
landia: 6-6. Chevremont (8-4
winst op Brand Taveerne) en
Pimpernelleke, dat met dezelfde
cijfers won van GBC Leike, zyn
de enige zestallen zonder punt-
verlies. In de hoofdklasse van de
Federatie heeft Bergeroder Bal-
ke na zeven wedstrijden de kop-
positie in handen met twee pun-
ten voorsprong op 't Eikske.

Van onze correspondent
JEAN SNIJDERS

HOENSBROEK - Het LX
Badmintonnen is een dave-
rend succes geworden voor
Carlton/Victoria. In alle onder-
delen in de hoogste klasse
sleepten Victoria-spelers de
hoofdprijzen in de wacht. Ron
Leunissen won zijn zoveelste
Limburgse titel nadat Dirk
Heijmans gediskwalificeerd
werd wegens grof taalgebruik.
Bij de dames pakte het jonge
talent Meta Knuth de begeer-
de eerste plaats. Alleen in het
gemengddubbel kon de beker
niet worden geplaatst in de
Hoensbroekse prijzenkast.

Daarmee onderstreepte de selectie
van Carlton/Victoria nogmaals haar
hegemonie in het Limburgse bad-
minton. Aangename verrassing was
deniet verwachte titel in het mixed
voor Sylvia Franssen en RolfKoch.
Boonen/BCR-speelster Franssen,
diehet badminton op een lager pitje
heeft gezet, werkte met Challen-
gers-speler Koch vrij gemakkelijk
de voorrondes af. De gelegenheids-
combinatie speelde voor het eerst
samen en greep meteen ten koste
van Torn Loog en Renate Nolten
met 15-5 en 15-11 de titel.

Aanvankelijk leek Geevers weer
met lege handen huiswaarts te moe-
ten keren. De gasten keken voort-
durend tegen een achterstand aan..
De thuisploeg was in de eerste en
derde set duidelijk te sterk. Het
team van Crombach trok de tweede
doorgang moeizaam naar zich toe.

Bij het wedstrijdpunt in de vierde
set leek voor Geevers definitief het
doek in Nijmegen te vallen. Op ka-
rakter vocht de Landgraafse twee-
dedivisionistzich alsnog terug. „Die
overwinning hadden we nu net no-
dig. Het team heeft bewezen niet
alleen bij vlagen goed te spelen,
maar die vorm ook langere tijd vast
te kunnen houden. Dat geeft ver-
trouwen voor de toekomst," meen-
de Crombach.

Bij Jokers was hoofdaanvaller Ron

Elementaire fouten
nekken Braggarts

kansloos onderuit tegen a^.ct70-91. In de dameshoofdklas»,
vochten Dunatos en Braggarts rn
minimale bezetting maar maxim"inzet om de winst in de Limburg
derby. Braggarts won op routi
65-71.

Promovendus Jokers moest de drie
wedstrijdpunten meegeven aan de
gasten uit Budel. Door te wisselval-
lig spel verloren de dames van Pe-
ter Bouchoms in eigen huis met 1-3.
„We missen nog wat op het techni-
sche vlak. Op zich was het best een
aardige wedstrijd, maar er zat te
weinig verrassing in ons spel. Zeker
op het einde van de partij. Belang-
rijk vind ik echter dat er in iederv
geval vooruitgang in zit," meende
trainer-coach Peter Bouchoms. " De volleybalsters van Rapid vonden geen middel tegen de sterke verdediging van Peelpush

Foto: JANPAUL KUIT

De reserves van Rapid kwamen er
tegen Nuvoc totaal niet aan te pas.
De ploeg van trainer-coach Ben de
Bruyn moest haar meerdere erken-
nen in dethuisploeg uit Veldhoven:
3-0. „We zijn eigenlijk geen moment
in het spel geweest. ledere keer
moesten we tegen een achterstand
opboksen. Steeds hebben we achter
de feiten moeten aanhollen. Nuvoc
was gewoon een maatje te groot
voor ons."

Peelpush was erop gebrand een
goed resultaat neer te zetten. Alle
facetten van het spel werden bij de
thuisploeg uiterst geconcentreerd

AMSTERDAM - De basketballers
van Braggarts kregen geen loon
naar werken. In de Amsterdamse
Apollohal werd bij vlagen subliem
gespeeld, maar thuisploeg Azimma
profiteerde zeer effectief van de
spaarzame momenten van onacht-
zaamheid in het Heerlense spel:
67-61. In de Overgangsklasse won
Dunatos overtuigend met 101-84
van BC Moons. Kepu Stars ging

Carlton/Victoria klasse apart in Limburgs kampioenschap badminton
van tafeltennisvereniging Nieu-
wenhagen hebben opnieuw een
overwinning geboekt in de lan-
delijke vierde divisie. De reser-
ves van Renata uit Eindhoven
werden met 7-3 geklopt. Jozef
Scholtes, May Quadvüeg en Ro-
bert Heunen verloren elk één
partij. Door dit resultaat blijft
Nieuwenhagen aan de leiding
met acht punten voor op naaste
concurrent Westa.

SIBBE - Het herentafeltennis-
team van Sibbe heeft in de lan-
delijke derde divisie de kraker
tegen naaste concurrent Renata
uit Eindhoven met 6-4 gewon-
nen. Door deze belangrijke zege
staat Sibbe zes punten voor op
de Brabanders en is het kam-
pioenschap een aanzienlijke stap
dichterbij gekomen. Na een 0-2
achterstand knokten Wally Hen-
driks, Rob Smeets en Harold
Smeets uitstekend terug. Rob
Smeets en Wally Hendriks verlo-
ren elk één enkelpartij. De heren

Sibbe dichter
bij titel

Finale herenenkelspel anticlimax

In de eerste divisievormde deAP,
lohal het decor voor de basket"^.,
confrontatie tussen het louter
donkere spelers bestaande Az»n
en Braggarts. In de oeroude s
sterdamse hal, waar ooit in een ij
verleden deze sport voor het ee^in Nederland werd beoefend, sp
den de Heerlenaren 35 minuten e
controleerd basketbal. r.In de groei naar volwassenheid w,
den door de Heerlenaren ecnter siis-mentaire fouten gemaakt die Devap
send waren voor het resultaat
de wedstrijd. Diep in de eerste n
hadden de gasten het tempo vo
dig onder controle. Braggarts {f
op de eerste uitoverwinning a

f.
stevenen. Op kinderlijke wijz^ $
loren de Heerlenaren echter in j,
eigen aanval de bal waardoor
perfecte voedingsbodem wero e
legd voor de levensgevaar"
counter van Azimma.

Braggarts was in die fase het sp
volledig bijster en vergooide n j,
mee alle kansen op een mooi r
taat. In de tweede helft veerden
Heerlenaren weer even op en 1,

Azimma tot op een punt ëenf°: tfIn de laatste minuten ging ""gen
gasten het licht uit en werd ë
score meer gemaakt. $C
Dunatos en promovendus o[.
Moons wilden zich in Meerssen
ledig uitleven, maar werden » g.
streven door de scheidsrechter
remd. De storende arbitrage n**. o0f
beide teams uit het ritme aa^ofi
er geen monsterscore op ne ond
kwam. By de ploeg uit Hein
moesten liefst vier spelers m

broeK
maximale vijf fouten aan de y
naar de kant. De brede selectie
Dunatos was uiteindelijk van
slaggevende betekenis. .g.
Toch kwam Moons met d".® ntbÜ'
punters op rij gevaarlijk <" atos
maar in de slotfase trok uu'^
het initiatief toch weer naai
toe. .„ AeW
Dunatos haalde overigens in yi
kerstrijd de volgenderonde a
en van Capelle aan de IJsel \$
nen. De komende tegenstanu j,.

Virtus, een ploeg uit de Pr°m^ndef
visie. Een interessante tegens^j^-
zeker gezien de goede oe^en^erKefC
ten van Dunatos tegen sk

Techniek
In de derde divisie boog VCH 2 te-
gen het Venlose Civitas eën 1-2 ach-

terstand in sets om in een 3-2 eind-
overwinning. Net als vorige week
toonden de Heerlense routiniers
aan niet alleen over een puike tech-
niek te beschikken. Door wils-
kracht en teamspirit pakte de ploeg
van Miei Misere door de zege één
punt voorsprong op medekoploper
Civrfas.

rweededivisionist Rapid had eigen
lijk op meer gehoopt in de topper
tegen Peelpush. In Meijel kwamen
de Maastrichtse dames ondanks fel-
le tegenstand niet verder dan een
3-0 nederlaag (15-10, 15-6 en 15-10).
Trainer-coach Jeróme Houten vond
dat zijn ploeg ondanks het verlies
een zeer verdienstelijke wedstrijd
had gespeeld. „De uitslag is wat ge-
flatteerd. We hebben weliswaar ver-
loren, maar het was een gelijkop-
gaande strijd. Helaas wisten zij de
rally's net iets vaker af te maken.
Het geeft natuurlijk een psychologi-
sche klap als jeeen rally, die onge-
veer twee minuten duurt, uiteinde-
lijk verliest," meende Houten na
afloop.

uitgevoerd. De service bracht de
gasten herhaaldelijk in de proble-
men. Van het goede werk in de
blokkering en achterveldverdedi-
ging werden ze bij Rapid zelfs moe-
deloos.

Met name de slechte pass nekte de
gasten in hun spelopbouw. VCH
zocht bij haar service iedere keer de
zwakste stopperaan WC-zijde. Bo-
vendien wisten Ingrid van der Mei
en Claire van Schijndel met hun
aanval naar hartelust te scoren. „Dit
ging eigenlijk te gemakkelijk. En
dan zie je dat de aandacht soms ver-
slapt. Volgende week tegen Facopa/
Weert zal het echt erom gaan. Dan
moeten we er staan," meende team-
begeleider Hub Vossen.

„Het leek wel of we tegen een muur
stonden te spelen, zo sterk was de
blokkering bij Peelpush. Ze waren
blijkbaar extra gemotiveerd gezien
de vreugde na de derde set. Mis-
schien omdat hun trainer Ton Croe-
se ook in Maastricht heeft getraind.
Maar goed, we hebbenverloren. Be-
langrijker vind ik dat ook wij goed
gespeeld hebben," aldus de verlie-
zende coach.

De heren van VC Heerlen kondfj
na het duel in sporthal de Kal*
bom tegen de reserves van Facop*
VC Weert twee wedstrijdpunten W
schrijven: 3-2. In een, zeker in *
eerste drie sets, vrij tactisch servtf
pass-spelletje wist de ploeg van w
fried Petit vanaf de vierde set do"
te drukken.

„Toen was er sprake van een een
wedstrijd. Daarvoor waren er *Tj
nig rally's, met name omdat er *
de service van de hele achterlijn^
bruik werd gemaakt. Een verra*
sende aanval opbouwen is er d
vaak niet meer bij. We zijn daar*
maar overgeschakeld op een dn
mansverdediging en dat liep
stuk beter," meende Petit.

De heren van Rapid bakten er in *
tegen Velden wederom weinigv*j
3-0 (15-6, 15-10 en 15-1). Door
vertrek van vier spelers moet er
de Maastrichtenaren nog het een
ander aan het team worden ëeSI *teld. „De ruggegraat is in feite *'S
Ik denk dat we nog een hele «^nodig hebben voordat er hier {
goede ploeg is gesmeed," meen
Rapid-coach Eggie Willems.

Geevers toonde in Nijmegen over
meer veerkracht te beschikken dan
van zon jong team vaak te verwach-
ten valt. Het team van trainer-coach
Frans Crombach overleefde in de
vierde set vier matchpoints alvo-
rens de Limburgers zelf de set als-
nog naar zich toetrokken. Het zelf-
vertrouwen bij de Landgraafse
equipe was in de beslissende barra-
ge niet meer aan te tasten.

Jokers-coach Jo Nypels was na af' Iloop tevreden. „Dit was de best*
wedstrijd die ik tot nog toe van *,j
heb gezien. Ik denk dat we thu» I
een heleboel ploegen kunnen paK'
ken. Het is helaas voor enkele sp*
lers nog een levensgroot verschil o
ze thuis of uit spelen. Met name o
reacties van het soms irritante Pu'
bliek is voor sommigen even we"'
nen. Als we daar nog aan werkejjj
komen we dit seizoen een he*
eind."

NIJMEGEN - Vier keer stond Gee-
vers/VCL in Nijmegen met de rug
tegen de muur. Aan derand van de
afgrond wisten de Landgraafse vol-
leyballers het tij echter net op tijd te
keren. De Limburgers boekten een
even verrassende als knappe 3-2
overwinning op VoCASA (15-3,
14-16, 15-8, 16-17 en 9-15). In de der-
de divisie zorgde het Maastrichtse
Jokers voor een sensatie door kop-
loper VC Maasbracht in sporthal De
Heeg op een smadelijke 3-0 (15-5,
15-13, 15-12) te trakteren.

Mertens voor de gasten nauwelijljj
af te stoppen. Maasbracht was in*
eerste set kansloos, maar vocW
daarna goed terug. Niet voldoen*
echter om de Maastrichtenaren cc»
set afhandig te maken.

Geevers/VCL overleeft
vier wedstrijdpuntenVC Heerlen speelt met VVC2

Volleybalsters Rapid slaan zich stuk op verdediging Peelpush

HEERLEN - In nog geen uur stonden ze weer onder douche.
De volleybalsters van VG Heerlen hadden in sporthal de Kal-
deborn weinig te vrezen van WC 2: 3-0 (15-4, 16-14 en 15-5).
Alleen door de eigen gemakzucht konden de Heerlense dames
niet al eerder de kleedkamers opzoeken. In het thuisduel te-
gen de reserves van WC sloop door de gemakkelijk verlopen
eerste set even wat concentratiegebrek in de gelederen. Nog
net op tijd konden de Limburgsen de ingeslopen nonchalance
van zich afschudden en werd de draad in de derde set weer
opgepakt.

Eerste succesje
voor MDC
MAASTRICHT - De dammers
van MDC hebben tegen Donder-
berg hun eerste puntje gehaald
in de hoofdklasse: 10-10. HDC
heeft concurrent en stadgenoot
Eureka met 12-8 teruggewezen.
De Heerlenaren zijn samen met
het Brunssumse Dios, dat DV
Schaesberg met 12-8 versloeg, de
grootste kanshebbers voor het
kampioenschap.

Koch: „In de eerste partij was het
nog even wennen. Normaal sta ik
achterin het veld te meppen. Maar
ik heb er weinig problemen mee om
ook aan het net te scoren. Zeker in
de finalepartij hebben wij het spel
kunnen dicteren."

ploegen. g ge-
Eind vorig seizoen waren er gart 5
rieuze gesprekken tussen Bras $le
en Dunatos over een eventuei e
op damesgebied. Bespreking , QOt
geenresultaat opleverden f
de teams afgelopen zondag

iorx&eP
woon tegenover elkaar s .gCnS'
Met minimale bezetting ovei e^
want zowel Braggarts als V e<\-
kon de bank niet gevuld «"'£,orf
Braggarts was uiteindelijk aeljns^
met de langste adem en de
foutenlast.

mans bij de stand 15-7 en 2-0 in het
voordeel van Leunissen gediskwali-
ficeerd werd.

Heijmans: „Ik stond achter. In mijn
frustratie schold ik op een gegeven

moment drie keer op mezelf. Maar
dat was voor bijna niemand te ho-
ren. Ik kan gewoon niet mijn emo-
ties opkroppen. Deze straf vind ik
gewoon te hoog." De diskwalificatie
krygt bij de tuchtcommissie nog

een staartje voor Heijmans.
Ook Victoria-coach Frans-Jozef
Breuer was niet gelukkig met de
gang van zaken en nam het voor
zyn pupil op. „Oké, het was wange-
drag. Maar Dirk was emotioneel. En

emoties horen nu eenmaal bij de
sport. Ik vind dat de scheidsrechter
meer had kunnen inspelen op de si-
tuatie. Deze meer had moeten aan-
voelen. Het is in mijn ogen een
overtrokken beslissing."

Het toernooi kende echter ook zijn
sportieve domper. Wat de apotheo-
se moest worden tijdens het LX liep
uit op een grote anticlimax. Tijdens
de finale tussen Ron Leunissen en
Dirk Heijmans scandeerde de laat-
ste tot driemaal toe enkele onoirba-
re kreten. Dit kon niet door de
beugel bij de arbitrage, zodat Heij-

" Een tevreden Meta Knuth (links) schudt de hand van Ron Leunissen. Knuth won het damesenkel, haar ploeggenoot was
opnieuw de sterkste heer. Foto: CHRISTAHALBESMA
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