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Schinveldenaar via omweg in Zwitserse cel
DOOR FRANK SEUNTJENS

'NpERBANKEN/TONGEREN
J^inds hij ruim een maand gele-

*>} toevallig door de Belgische
werd aangehouden,

/acht Flor L. (44) uit Onderban-
WSchinveld in een cel in Ton-

Tren op uitlevering naar Zwit-
pnand. Daar moet hij nog eensvangenisstraf van vijf jaar uit-inen wegens drugssmokkel. Het

lot van L. ligt in handen van de
Belgische minister van Justitie,
Melchior Wathelet, die moet be-
slissen of de vroegere prins car-
navalvan Schinveld wordt over-
gedragen aan de Zwitserse auto-
riteiten. Volgens een woordvoer-
der van Justitie in België is de
kans dat het uitleveringsverzoek
wordt gehonoreerd 'levensgroot.
L. werd op zondag 2 oktober in
Maasmechelen staande gehou-
den voor een routinecontrole.

Toen de Rijkswacht zijn doop-
ceel lichtte, bleek dat hij gezocht
werd door Justitie in Zwitser-
land. Sinds die dag zit de voor-
malige bouleur van het inmid-
dels gesloten Casino Landgraaf
vast in de gevangenis van Tonge-
ren.
Zie verder pagina 11

" L. na tip in
Zwitserland
gearresteerd

vandaag

Minder bezuinigingen
op onderwijsbegroting
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Japans bedrijf bouwt
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Kindertelefoon wil
drempel laag houden
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sielzoekers dieaveilige landen
nnenkomenniet

rectuitgewezen
"h ~ Asielverzoeken van
LSen die via een veilig geacht-

I naar Nederland komen, zullen
ln behandeling worden geno-

V maar binnen 24 uur worden«vezen. Dit schrijft staatssecre-
" Schmitz (Justitie) aan deede Kamer. Zij komt hiermee
■ti^0^ aan de regeringsfracties
1 Svf ?n PvdA- OorspronkelijkI van plan deze catego-
jh asielverzoeken geheel buiten
jjj. n^eUng te laten. Een beroep op
il 6 er zou dan uitgesloten zijn.
iiide611 PvdA hadden op verschil-
a gronden grote moeite met dit

fcc^ C*oor Scnmitz voorgestelde
edure sluit aan bij de huidige

*nd Ze in de kort ëeleden ëe~ac aanmeldcentra bij Rijsber-
'*i rJ

11 evenaar- Asielzoekers krij-
tisr^tr na 4 uur te noren °^ ZIJ
e °^ kansloos zijn. De kans-

iteat Worden uit het land of op
|^ 1 gezet. Zij mogen weliswaar
Ij e rechter in beroep gaan, maar
lh»u een opvang en moetenI I zien te redden.

ëroep kanslozen wordt, als het
k ligt, nu uitgebreid tot
p,j Slelzoekers die naar Neder-
ig 2lJn gekomen via een veilig
gr etl daar op een of andere ma-
kkv-u* P°osJe verbleven. In de
L 'Jk gaat het vooral om Duits-
L eft België. Schmitz gaat er
jiti dat het voorstel leidt tot een
L 3 .Van het aantal asielzoekers
l lwintig tot dertig procent.

het weer

KELE OPKLARINGEN
DVen ** een lagedrukgebied
est"..^Weden wordt met een
bvoe Mke stroming lucht aan-
port Waarin veel bewolking

' uitH^4, ln de ochtend> valt
!ge dle bewolking af en toe
t ' ""aar in de middag, na
>0e i!age van de frontale
»ord konien er vanuit het
Hge Westen ook enkele opkla-r 0o„ 5° is het overwegend
'ij i e wind is matig tot
'sSeri raC^tig uit "entingen
*H„n 2uidwest en west. Deï het°erde lucht is niet koud
*k li Wordt vanmiddag dan
ts i graden. Vannacht is het
grad ren koelt het af tot

UtJ^dere informatie betref-
»Ht n®t weer in Limburgu bellen 06-9775.

Kritiek
Ook de secretaris-generaal van de
Navo, Willy Claes, uitte zich kri-
tisch. Claes, die morgen voor een
gesprek met president Clinton naar
Washington reist, verklaarde: „De
Navo staat momenteel voor één van
zijn belangrijkste uitdagingen: het
brengen van veiligheid en stabiliteit
in Midden- en Oost-Europa. We
hebben nu meer dan ooit behoefte
aan transatlantische solidariteit."
Minister Van Mierlo van Buiten-;
landse Zaken, die de vergadering
aan het eind van de ochtendwegens
dringende familie-omstandigheden
moest verlaten, vond het 'weinig
elegant' dat de Amerikanen hun
Europese bondgenoten afgelopen
vrijdag niet tijdig op de hoogte had-
den gesteld van het besluit.Europa
moest het nieuws uit de krant ver-
nemen.

Stap
Op de WEU-vergadering werd op
basis van een document van Neder-
land, de huidige voorzitter van de
Westeuropese Unie, de eerste stap
gezet op weg naar een werkelijk ge-
meenschappelijke defensiepolitiek
van deEuropese Unie. De bedoeling
is dat deWEU op een dag echt vast-
geklonken wordt aan de Europese
Unie als de eigen defensie-organi-
satie van de Unie. Volgens minister
Voorhoeve heeft het Amerikaanse
besluit van afgelopen vrijdag in dit
verband zelfs een gunstig effect ge-
had. „Het heeft duidelijk gemaakt
dat het urgent is om nauwer met el-
kaar samen te werken."

Zie verder pagina 4

" Defensie-identiteit
van Europa bleek
opeens weggevertje

Ministers dreigen met vertrek uitBosnië bij opheffing wapenembargo

WEU betreurt besluit VS
Van onze correspondente

NOORDWIJK - De Westeuro-
pese Unie (WEU) betreurt het
unaniem dat de Verenigde
Staten hebben besloten hun
medewerking aan de controle
op de naleving van het wape-
nembargo tegen de Bosnische
moslims op te zeggen. Als het
wapenembargo helemaal
wordt opgeheven, zullen de
VN-troepen zich gedwongen
zien zich terug te trekken, al-
dus de ministers van Buiten-
landse Zaken en Defensie van
de WEU, die gisteren in
Noordwijk bijeen waren. Het
was de eerste keer dat ze geza-
menlijk met terugtrekking
dreigden.
De praktische consequenties op mi-
litair gebied van de stap van de
Verenigde Staten werden gisteren
gebagatelliseerd.
Verscheidene ministers van de ne-
gen WEU-staten lieten zich echter
zeer negatief over het Amerikaanse
besluit uit. Spanje vond dat Ameri-
ka 'de regels heeft overtreden.
Frankrijk noemde het vreemd dat
'uitgerekend een permanent lid van
de Veiligheidsraad van de VN een-
zijdig afspraken doorbreekt.

Nederlandse marine betrapt
op illegaal wapentransport

Van onze correspondent

LILLE/PARIJS - De Franse douane
heeft afgelopen zaterdag een ille-
gaal wapentransport van de Ko-
ninklijke Nederlandse Marine on-
derschept. Tijdens een routinecon-
trole in de buurt van het Noord-
franse Lille trof een 'vliegende
brigade' van de douane in een be-
stelbusje van het Rotterdamse
transportbedrijf Bèrgwerff onder
meer tientallen Uzi's, enkele bazoo-
ka's en zware mitrailleurs, ruim 20
kisten bijbehorende munitie en ge-
avanceerde nachtkijkers aan.

De wapens moesten naar Spanje
voor een oefening van de Neder-
landse Mariniers. De twee chauf-
feurs van het busje, diezonder spe-
ciale begeleiding op weg waren
naar Spanje, hadden noch geldige
vrachtbrieven, noch de vereiste
doorvoervergunning van de Franse

autoriteiten. De Marine heeft giste-
ren een 'diepgravend' intern onder-
zoek naar de affaire aangekondigd.

In eerste instantie werd er groot
alarm geslagen omdat de chauffeur
en zijn bijrijder, twee jonge werk-
nemers van Bèrgwerff, niet leken te
weten wat ze nu precies vervoerden.
Ze wisten slechts dat de lading be-
stemd was voor een kazerne in het
Zuidspaanse Rota bij Cadiz. Pas
gisteren werd duidelijk dat het niet
om een omvangrijke smokkel van
mogelijk gestolenwapens of een an-
derzins duistere operatie ging, maar
om een 'officieus' transport voor de
Koninklijke Marine ten behoeve
van een mariniersoefeningin Span-
je.
De twee chauffeurs zijn inmiddels

op vrije voeten gesteld na tussen-
komst van de Nederlandse ambas-
sade in Parijs.

De Nederlandse marine reageerde
gisteren aanvankelijk tamelijk la-
coniek. „We oefenen op allerlei
mogelijkeplaatsen. Van Noorwegen
tot Schotland en van Cambodja tot
Spanje. Het materieel wordt op ver-
schillende manieren vervoerd. Dat
gaat niet altijd via standaard-
wegen," aldus overste W. van Stra-
ten, hoofd van de afdeling Marine-
voorlichting in Den Haag. Dezelfde
zegsman was enkele uren later be-
duidend minder laconiek. „Er zijn
inderdaad zeer ernstige fouten ge-
maakt. Waarom de standaard-pro-
cedure in dit geval niet gevolgd is,
weet ik niet."
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Patrick Kluivert
in basis Oranje
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Paul Litjens nog
altijd ongeëvenaard
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NK wielrennen
gewild evenement
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Lijk Landgraaf
mist hoofd

en ledematen
LANDGRAAF - Omdat hoofd
en ledematen ontbraken aan het
lijk dat afgelopen zondag door
wandelaars werd gevonden in
natuurgebied Strijthagen in
Landgraaf, is het de politie nog
niet gelukt de identiteit vast te
stellen. Wel is het volgens de
politie zeker dat het om een
man gaat en dat hij het slacht-
offer is geworden van een mis-
drijf. In het Academisch Zie-
kenhuis Maastricht is gisteren
sectie verricht op de stoffelijke
resten.
Of de onbekende man om het le^
ven is gebracht in de buurt van
de vindplaats van het lijk, is
niet duidelijk. De politie gaat er
wel vanuit dat de romp pas in
de nacht van zaterdag op zon-
dag op die plek is neergelegd.
De stoffelijkeresten werden ge-
vonden langs een onverhard
voetpad, in de buurt van restau-
rant Winselerhof. Een zoektocht
naar hoofd, armen en benen
heeft tot nu toe niets opgele-
verd. Een team van 25 recher-
cheurs is bezig met het onder-
zoek.
De politie vraagt mensen die
eventueel inlichtingen kunnen
verschaffen contact op te ne-
men: 045-328333. Alle informa-
tie zal vertrouwelijk worden
behandeld.

Verdeeldheid
Borssele blijft

DEN HAAG -Koortsachtig overleg
over de kerncentrale Borssele heeft
de drieregeringspartijen niet tot el-
kaar gebracht. De PvdA houdt vast
aan snelle sluiting van de kerncen-
trale. WD-woordvoérder Remkes
acht het 'zeer onwaarschijnlijk' dat
zijn partij alsnog met PvdA en D66
op één lijn komt.
De Tweede Kamer debatteert van-
middag opnieuw over de toekomst
van Borssele. Vorige week bleken
de regeringspartijen 'tot op het bot'
verdeeld over de mogelijk vier jaar
langere draaitijd (tot 2007) van de
kerncentrale. Dat is volgens
D66-minister Wijers (Economische
Zaken) noodzakelijk om de geplan-
de opknapbeurt rendabel te maken.
De minister wordt daarin gesteund
door de VVD.
De PvdA stuurt aan op het ver-
vroegd stilleggen van de centrale.
D66 wil geen onmiddellijke sluiting
maar ook geen verlenging van de
draaitijd.

Warm onthaal
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# Met luid gejuich en
vele zoenen ontvingen
ruim tachtig deelneem-
sters aan de Miss World
verkiezing president Nel-
son Mandela van Zuid-
Afrika. Komende zater-
dag wordt in het vakan-
tie-oord Sun City 's
werelds mooiste gekozen.
Mandela werd in de
hoofdstad Pretoria ech-
ter al een eerste kennis-
making gegund.

Foto: REUTER

Ftituresvaker
doelwitoverval

(ADVERTENTIE)

SPRUITEN EN
BRAADWORST.

Aanbiedingen gelden t/m t .
Spruiten, "JQ "19—^net 450 gram / Zt
Braadworst, |Ma
kiloüsCT799 AOC IXI f
500gram^ 589HrmL-U &#*»* 5
's Lands grootste kruidenier blijft op dekleintjes letten.

(ADVERTENTIE)

GRATIS WIIvrö^ONTROLE P3GRATIS STARTGARANTIE £fj
U bént met uw Peugeot hartelijk welkom

voor een gratis Wintercontrole. Wij inspecteren uw Ij'^
Peugeot op maar liefst 25 punten. tïÜÜflIndien uw auto door ons in orde is bevonden ■'"''M
dan geven wij u tijdens de openingsuren van onzel-HBi
werkplaats startgarantie aan ■%■""w*^1!
huis tot 1 april 1995. rAKTIEPÉ*IOJ?*S if]

VAN DONDERDAG 10 Ui
DE GEZAMENLfIKE tot en met zaterdag y„j
PEUGEOTDEALERS. —L^J

JEVOELT JELEKKERDER INEEN PEUGEOT BH!



kunst
DOOR JOS FRUSCH Juilliard Quartet

gaat tot op het bot
KERKRADE - Het publiek was tal-
rijk en kwam van dichtbij en veraf.
Het Juilliard Quartet heeft nog
steeds een grote aantrekkings-
kracht, ook als 'hoogdrempelig' re-
pertoire als Hindemiths Tweede en
Bartóks Zesde Strijkkwartet op het
programma staat. In het Wijn-
grachttheater van Kerkrade lieten
de Amerikanen de luisteraars zon-
dagavond verbouwereerd én en-
thousiast achter. Zon muzikale
diepgang maak jeniet elke dag mee.
Het is weerbarstige muziek, het
provocerende, anti-romantische

Strijkkwartet nr. 2 van Hindemith
en het hartverscheurende 'af-
scheidskwartet' nr. 6 van Bartók.
Muziek die afstand schept als je als
luisteraar geen actieve rol wenst te
spelen en als de uitvoerenden niet
tot het bot gaan, hun eigen ziel
blootleggen, de worsteling met de
materie aandurven.

Hoe volmaakt voldeden de leden
van het Juilliard String Quartet
zondagavond aan deze voorwaar-
den. Het resultaat was een uitvoe-
ring die pijn deed, je adem deed
stokken, je naar de keel greep,
zweet in je handen lietkomen, je di-
rigeerde naar het puntje van je
stoel.

Als Bartók in zijn Zesde Strijk-
kwartet treurt om zijn verloren Eu-
ropa, dan treurt hetkwartet mee en
komt ook bij de luisteraar de emo-
tie. Dan vergeet je dat je even te
voren in een fenomenaal spits ge-
speeld Burletta in een roes van on-
bezorgdheid en lyriek hebt ver-
keerd.

Na de pauze dat prachtige Derde
Strijkkwartet uit de Razoumovsky-
kwartetten van Beethoven. Het An-
dante werd. aangrijpend mooi ge-'
speeld, maar de finale - met die
grandioze fuga - was nog overwel-
digender. Voor mij had het Juilliard,
Quartet de toegift mogen weglaten. '

Huilen
Vanden Akker (34), woonachtig in
Nieuwegein, weet waarover hij
praat. Onlangs componeerde hij een
stuk voor de begrafenis van een
éénjarig kind. In de compositie is
het huilen van het kind bij de ge-
boorte te horen, dan opgewekte
muziek die langzaam verandert in
een toonsoort in mineur. Ook is het
geluid van het speelgoed van het
kindje te horen. De vader leest ver-
volgens een gedicht voor en de com-
positie eindigt met breekbaar uitge-
voerde tonen van 'Slaap kindje
slaap.
„Zeer dramatisch, zeker, maar die
dingen hoorden echt bij het kind.
Het geluid van dat speelgoed was
heel belangrijk voor de ouders om-
dat hun kind bij die tonen altijd in
slaap viel. Zo was de muziek een
weerspiegeling van het leven, hoe
kort dat ook was".
Vanden Akker maakt de composi-
ties in zijn tot studio omgebouwde
slaapkamer in een Nieuwegeinse
doorzonwoning.Een studio die ove-
rigens niet is bedoeld voor louter
sombere tonen. Vanden Akker
schrijft muziek voor films, docu-
mentaires en niet te vergeten een

jaarlijks liedje voor zijn dochter
Chantal (5).

„Met het idee voor begrafenismu-
ziek liep ik al jarenrond. Al wil het
eigenlijk geen begrafenismuziek
noemen, want dat klinkt zo bela-
den. Ik probeer door gesprekken
met nabestaanden - en soms met de
patiënt zelf - tot een beeld van een
leven te komen, ik zoek de rode
draad. Een leven vertaald in mu-
ziek. Dat betekent dateen composi-
tie lang niet altijd somber is, zoals
ook het leven ook niet altijd mineur
is. Wat dat betreft geeft het draaien
van een droevige popsong tijdens
een begrafenis - drie, vier minuten
mineur - wat mij betreft niet echt

het leven van iemand weer".
Gefortuneerd zal Vanden Akker er
niet van worden, dat weet hij ook
wel. Per compositie is hij volgens
eigen schatting minimaal 100 uur
kwijt, maar meer dan pakweg 1000
gulden mag een stuk, dat wordt
aangeleverd op compact disc, toch
meestal niet kosten.

# Componist Hans
vanden Akker
werkt in zijn studio
aan de
begrafenismuziek.

Foto: GPD

Niet slecht
maar slechts
Wat een s'je al niet uit kan ma-
ken. 'Doch zij figureerden
slecht' of 'Doch zij figureerden
slechtS'. Recensent Peter Gra-
ven bedoelde het laatste, maar
schreef het eerste toen hij zich
in zijn recensie van gisteren po-
sitief uitliet over de muzikale
bijdrage van violiste Eveline
Ramaekers en fluitiste Lanneke
Lic. Tijdens het concert van het
pianoduo Bonnemayers/Moens
waren beide jonge muzikanten
slechtS de toegevoegde waarde.
Het zou slecht zijn die niet in
het juiste daglicht te plaatsen.

Afscheidswoord
Vanwege die compositietijd is het
niet mogelijk pas na het overlijden
een compositie te bestellen. De mu-
ziek moet trouwens ook nog door
muzikanten worden opgenomen. De
composities zijn meer bedoeld voor
diegenen die de dood zien aanko-

men en op deze specifieke manier
afscheid willen nemen. Zo is het
ook al voorgekomen dat een af-
scheidswoord van de overledene in
een compositie is opgenomen.

„Dat maakt natuurlijk heel diepe
indruk. En door de 'eigen' muziek
hebben mensen het gevoel dat ze
heel dicht bij de overledene zijn.

Muziek raakt. Voor mij is het niet
bedoeld om geld te verdienen, daar-
voor voel ik me ook te veel verbon-
den met de mensen die het aangaat.
De muziek die ze uiteindelijk horen,
doet hen enorm veel. En dat is toch
eigenlijk wat je als componist wilt
bereiken."Rus wint

Pijper-prijs
ROTTERDAM - De 20-jarigeRussi-
sche pianist Gleb Yermakoff heeft
tijdens de tweede ronde van het
vijfde Eduard Flipse Internationaal
Pianoconcours de Willem Pijper-
prijs gewonnen. Tijdens de tweede
ronde van het concours was Pijpers
enige pianosonate uit 1930 een ver-
plicht werk.

De prijs, groot 2500 gulden, is be-
schikbaar gesteld door het Rotter-
dams Conservatorium, waarvan de
componist Willem Pijper directeur
is geweest. Tijdens de finale van het
concours op 26 november in deRot-
terdamse Doelen zal de prijs wor-
den uitgereikt. Dertien kandidaten,
allen buitenlanders, zijn inmiddels
geselecteerd voor de halve finale.
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Kool-gehaktring met
tomatensaus

1 kleine groene of witte kool, 500 gram gehakt
(half om half), peper zout, mosterd, 1 ei, 3 beschui-
ten, 1 el. fijngehakte peterselie, voor de saus: 4 dl
gezeefde tomaten), evt. 1 teen knoflook, stuk prei
of klein uitje, 2 volle tl. Italiaanse keukenkruiden,
mespunt suiker
Neem de mooiste grote bladeren van de kool, was
ze en verwijder de middennerf met een mes. Breng
ruim water met zout aan dekook en kook ze hierin

2-3 minuten, neem ze uit het water en overspoel ze
met koud water. Laat uitlekken. Verwarm de oven
voor op 200C. Maak het gehakt aan met peper,
zout, mosterd, ei, beschuiten en peterselie. Vet de
rijstring in en bekleed met de bladeren. Ze mogen
overhangen. Vul met gehakt en vouw de overhan-
gende bladeren erover heen. Dek af met alumi-
niumfolie en schuif in het midden van de oven.
Laat gaar worden in 35-40 minuten.
Breng de tomaten aan de kook met knoflook, prei
of het gepeldekleine uitje, de keukenkruiden en de
suiker. Laat op laag vuur 20 minuten pruttelen-
Laat evt. vet uit de ring lopen en keer 'm op een
snijplank. Serveer in plakken met de saus.

Vanden Akker biedt alternatiefvoor 'Waarheen, waarvoor' op crematie

Componist zet leven
overledene op muziek

DOOR DIRK-JAN STIP

NIEUWEGEIN - 'Waarheen, waarvoor...', 'Kon ik nog maar
even bij je zijn...' Geheide toppers bij menige begrafenis.
„Mooie muziek, zeker, maar eigenlijk erg onpersoonlijk", zegt
componist Hans vanden Akker. Hij maakt sinds enige tijd op
maat geschreven composities ter gelegenheid van begrafenis-
sen. „Want je hóeft niet altijd uit te gaan van een Mieke Tel-
kamp of een Gordon. Laat de muziek liever iets vertellen over
het leven van de overledene."

Speciaal gecomponeerde begrafe-
nismuziek, het is de jongste trend in
de sterk veranderende rituelen en
gebruikenrond de dood. Een begra-
fenis oude stijl met zwarte lijkwa-
den en een obligaat praatje is er
steeds minder vaak bij. Gekleurde
doodskisten, live-muziek aan de
kuil of de as verpakt in een kunst-
werk, het kan allemaal.
„En terecht", zegt Vanden Akker.
„Zeker als men het overlijden al
langer van te voren ziet aankomen,

wil men er tot het eind alles uit ha-
len. Begrafenissen worden veel be-
ter voorbereid en veel persoonlijker
uitgevoerd. En muziek is bij een be-
grafenis nu eenmaal heel belang-
rijk, het doet heel veel met men-
sen."

Kamerkoren verwennen hun publiek
DOOR GERARD SARS

LIMBRICHT - Het Salviuskerkje
was te klein, de programma's waren
op en er moest met stoelen en ban-
ken worden gesleept. Natuurlijk
vele bekenden en aanhang van de
uitvoerende koren, maar evenzeer
de koormuziekliefhebbers waren
zondagmiddag komen luisteren.
Negentien madrigalen en motetten
werden uitgevoerd door het tien
man sterkeGulick Vocaal Ensemble
en het uit vijftien zangeressen'be-
staandeKamerkoor Exaudi. Dat al-
les onder leiding van Huub Ehlen.

Beide koren openden hun program-
ma met een werk van de dit jaar 'ju-.
bilerende' Lassus respectievelijk
Palestrina. Het Gulick Vocaal En-
semble zong verder voor de pauze,
negen werken uit deEngelse renais-
sance en Kamerkoor Exaudi na de
pauze acht composities afkomstig
van het Europese vasteland, date-
rend vanaf de renaissance tot en
met deze eeuw.

Het Gulick Vocaal Ensemble heeft
een wat merkwaardige bezetting
met slechts één tenor en twee bas-
sen tegen twee maal drie dames-
stemmen. Toch was er van enige

onevenwichtigheid in de koorklank
nauwelijks sprake. Integendeel
zelfs. Een weelderige koorklank
bloeide op in de niet al te grote
ruimte. Goed verstaanbaar. Zo goed
zelfs, dat de komische tekst van
'Come, Sirrah Jack, ho!', dat door
de drie mannenstemmen gezongen
werd, met instemmend gegniffel
van het publiek begrepen bleek
toen men herhaalde: 'This tabacco
is very, very good'.
Verstaanbaar was ook wat de vijf-
tien Exaudi-dames zongen in Ba-
dings' 'Lied van Isabella'. Er werd
spontaan geapplaudiseerd voor de-
ze bijna perfecte uitvoering van een

zeker niet gemakkelijk koorwerk.
Een dameskoor heeft niet ieders
voorkeur, maar Exaudi overtuigt in
de goede zin: zuiver, verzorgd en
bondig.
Huub Ehlen heeft een goede smaak
en. kennis van zaken. Elke keuze
heeft zijn beperkingen, maar ook
zijn optimale kanten. Zowel de
zangprestatie van de twee koren,
als het gekozen repertoire (er was
zowaar een werk bij van de Lim-
burger Jan Seevens). De dirigent
werd dan ook onder het enthou-
siaste slotapplaus door een van
'zijn' vrouwen gekust en terecht in
de bloemetjes gezet.

puzzel van de dag

HORIZONTAAL: 1 brandbom; 13 voorz.; 14akelige; 15 advies; 16
moeden 17mand; 18 bijl; 19 vr. munt; 21 naaldboom; 23 boom; 25
langspeelplaat; 26 bacterie; 28 zangnoot; 30 visje; 32 godheid; 33
rangtelw.; 35 wier; 36ëgo; 37 deftig; 39Europeaan; 41 vogelprodukt;
42 ronding; 43 mep; 44 kilometer; 46 loot; 48 vergrootglas; 49 per
persoon; 51 lichaamsopening; 53 smalle strook; 55 mondwater; 57
proces; 59 sporeplant; 60 eetgelegenheid; 61 vaartuig; 62 lof; 64 pi.
in België; 65 voegw.; 66 persbureau; 68 voordat; 69 en dergelijke;
71 bergplaats; 72 insekt; 74 dieregeluid; 75 onderzoekstoestel.

VERTIKAAL: 1 vrucht; 2 onder meer; 3 niet even; 4 lijst; 5 handvat-
ten; 6 bosmeer; 7 bid; 8 gebak; 9 geldla; 10tijdelijk; 11 in memoriam;
12 jongkonijn; 20vr. munt; 21 redetwist; 22 duw; 24 park; 25 onge-
vulde; 27 compagnon; 28 droog; 29 drug; 31 vliegenier; 33 vrucht;
34 speen;38 topnummer; 40 lidw.; 44 beroep; 45 zacht; 47bergrug;
48 onderricht; 49 aanstellerij;50 beschot; 52 zangnoot; 54 insekten-
eter, 56dyne; 58 langzaam; 60 bijb. vrouw; 63 slot; 64 coxa; 67 spie;
68 ivoor; 70 zangnoot; 71 militair; 73 de oudere; 74 barium.

ld

DOOR JOS FRUSCH

Visions of the renaissance; mu-
ziek van Bach, Gesualdo, Scar-
latti en anderen; koperkwintet
Meridian Arts Ensemble; Chan-
nel Classics CCS 6594.

Visions of the renaissance is de
enigszins misleidende titel van
de cd van het Amerikaanse
koperkwintet Meridian Arts En-
semble. De barok is met compo-
nisten als Albinoni, Bach en
Scarlatti minstens zo sterk ver-
tegenwoordigd. Het is tekenend
voor de aanpak van de Amerika-
nen. Stylistisch is hun benade-
ring van dit zeer divers repertoi-
re een echte eenheidsworst.

Waarom spelen deze vijf koper-
blazers een emotioneel, chroma-
tisch en dissonantrijk madrigaal
van Gesualdo even braaf en
week als een plechtig 'gedragen'
koraal van Bach? En waarom be-
dienen ze zich in een fuga van
hetzelfde legato- en portatospel
als in een koraal? Zijn een punti-
ge aanzet en een duidelijke fra-
sering niet meer op hun plaats
als melodische lijnen elkaar
kruisen en imiteren? De 'Meri-
dians' streven naar klank-
schoonheid, verfijning en balans

en dat hoort ook zo. Maar v
geten dat muziek ook iets
uitdrukken, dat er zoiets al'
zikaal karakter en stijl b^

Het klinkt voor mijn gevoeg
maal te slap en niet echt oV|
gend. ;
Dat laatste is des te meet
vreemdend omdat de Am
nen op hun eerste cd Smart;
crazy op een soms meedogej
manier te keer gaan en met!
me expressie composities!
Zappa, Nurrock en HendrH
springen. Hun onbevangej
toen heeft nu plaatsgeij
voor een terughoudendheid
onnatuurlijk overkomt. '

oplossing gisteren
HORIZONTAAL: 1 snuiter; 6 blazoen;
12 Ti; 13 aal; 15 olé; 16 Ra; 17Ued.;
19bibelot; 22kom; 23 item; 25 argon;
26 save; 27 Tibet; 291.A.0.; 30 wafel;
31 eg; 32 tree; 34 poet; 36 rij; 37
braaf; 38 Siret; 40 hoop; 41 klok; 43
appel; 46 malle; 49 al; 51 Oene; 52
etui; 53 ho; 54 donor; 56 dan; 58
ieder; 60 heel; 61 Minsk; 63 tres; 64
uit; 65 dagtaak;67 ara; 68 i.e.; 69 dor,
70 nop; 72 da; 73 snorkel; 74 gokspel.

VERTIKAAL: 1 stuiter; 2 nietig; 3|
tab; 5 Elia; 7 loon; 8 alt; 9 ze; W
over; 11 namelijk; 14 mega; 18 T
20 brief; 21 loops; 22 kaf; 24rflf
pool; 26 satelliet; 28 trapper; 30n
lui; 33 e.a.; 35 0.i.; 37 boa; 39 tc4
badhuis; 44 en; 45 ledig; 46 rrtfj
47 AT; 48 dorsaal; 50 loeiefH
Heerde; 55 net; 57 ante; 59 dr4
mare; 62 kano; 65 dok; 66 kok; %
71 PS. )
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Ritzen wil 255 miljoen gulden niet afschuiven naar VWS

Minder bezuinigingen
op onderwijsbegroting

iüH^nze parlementaire redactie

HAAG - MinisterRitzen
*|rerwijs) wil een deel van„"efti opgelegde bezuinigin-
-1 Het gaat om-,bedrag van 255 miljoen
_
öen dat de bewindsman nu
> uitgeeft aan de academi-

-'e ziekenhuizen. Formeeldit geld naar het ministe-van VWS moeten gaan-'a!; Ritzen wil het bedrag
Aüen.
et »S*S van net regeerakkoord
L °itzen 500 miljoen gulden be-gen op het hoger onderwijs.. moet er nog eens een. J r^ gulden af bij de studiefi-
/ering. Met name het korten op
°ger onderwijs ligt moeilijk.. Secretaris Nuis (Onderwijs)

t. al eerder verklaard dat die
igJJS onhaalbaar is. Deze uit-., * trok hij later onder druk van

aoinet weer in.
I cademische ziekenhuizen wor-
ljr gemeenschappelijk betaald
jt en VWS. Ritzen be-
»o ook mee voor het deel
j Volgens afspra-■ 5!e nog onder het vorige kabi-
j gemaakt zou die taak wor-, jjj'ergenomendoor VWS. Ritzen

nog betalen voor het on-
a,'i s dat in de academische zie-

ui2en wordt gegeven. Dit zou
l^n besparing van 255 miljoen
Uk? 1 °Pleveren- °P die manier
Uj de minister een deel van de
h °Pgelegde bezuinigingen te
l en compenseren. VWS heeft
a°61d echter opgeëist omdat men
je lrtllliers meer voor de academi-

2lekenhuizen gaat betalen.

# In Amsterdam houden enkele tientallen studenten sinds gistermorgen hun faculteit sociaal-agogische dienstverlening
bezet. Ook elders in het land kwamen studenten in actie tegen de kabinetsplannen. In Tilburg en Utrecht protesteerden
enkele honderden studenten op straat. Foto: ANP

ezettingsactie
ij? de 200 studenten van hoge-
bk etl in Den Haag en Leiden
enk

1 §isteren in Den Haag enige
net gebouw van de HBO-Raad,

t ü^etliging van hogescholen, be-
h

lt Protest tegen de bezuinigin-
I v P het hoger onderwijs. De ac-

lt a eP zonder problemen.

Ï ctievoerders verlieten het ge-
:. vrijwillig nadat ze via de
'«deling van HBO-voorzitter

»ta i
Van der Hek aan Tweede"

T'erleden een petitie hadden
\ £en aanbieden.
% e 6ede Kamer debatteert mor-
''jL n donderdag over de onder-
st6§roting- Met het oog daarop
W e HBO-Raad gisteren nog-
) j ,5en dringend beroep gedaani t Tweede Kamer om het kabi-
P* ri bewegen een open overleg
tO6 toekomst van het hoger on-
h r g]s mogelijk te maken.

en gisteren een uitnodiging
htjg^atssecretaris Nuis (Hoger
fetuj^ijs) voor een informeel ken-
/>ü lngsgesprek in. Dat gesprek

nStaan zaterdag worden
fel eTI- „Praten met het mes op
ifc>.B .eeit voor ons geen zin," aldus■ actoren.

Oud
Over de samenstelling van het
kabinet wildeKohl niets zeggen.
Donderdag wordt de nieuwe re-
geringsploeg gepresenteerd,
maar vast staat dat het aantal
portefeuilles wordt ingekrompen
van 18 naar 16. De FDP, de grote
verliezer van de verkiezingen,
zal vermoedelijk twee van haar
vijf posten, onderwijs en wo-
ningbouw, moeten inleveren. Ze
behoudt Buitenlandse Zaken,
Economische Zaken en Justitie.
Ook de bezetting van de depar-
tementen zal waarschijnlijk geen
verrassingen opleveren; de oude
ploeg wordt zoveel mogelijk ge-
handhaafd.

Vandaag wordt Kohl, bijna een
maand na de bondsdagverkie-
zingen van 16 oktober, in Bonn
herkozen als kanselier. Dat zou
spannend kunnen worden, om-
dat de meerderheid van de coali-

tic zo geslonken is, dat Kohl
maar een marge van vier stem-
men heeft. Hij moet 337 van de
672 stemmen halen om herkozen
te worden. De regeringspartijen
hebben samen 341 zetels, 10
meer dan de verzamelde opposi-
tie.

" Helmut Kohl

binnen/buitenland

Notabelen steeds actiever
in georganiseerde misdaad

- Niet de onder-
lidnestelt zich in de boven-
lid, maar de bovenwereld is
F in staat zich tegen de zui-
jfide werking van de georgani-
terde misdaad te verzetten. Tot
# conclusie kwam gisteren de
i^sterdamse officier van justi-
;"' öü". M. Witteveen in het pro-
l rond een van de grootste
perlandse hasjorganisaties
|sar5ar justitie ooit een vinger ach-
f heeft weten te krijgen.
P°r dit drugssyndicaat werd

ruim 230.000 kilo hasj over de
wereldzeeën vervoerd. In de eer-
ste helft van dit jaar werd de
bende bij het grootscheepse on-
derzoek 'Kolibri' opgerold. Toen
bleek dat onder meer twee advo-
caten en een belastingadviseur
bij het syndicaatzouden zijn be-
trokken. Ook een bankdirecteur
van de inmiddelsfailliete Femis-
bank is een van de verdachten.
„Het vervolgenvan beroepsgroe-
pen als notarissen, advocaten en
belastingadviseurs is voor het
openbaar ministerie geen doel op

zich. Er bestaat niet zoiets als
een operatie schone toga's, maar
vervolgingen als deze moeten
duidelijk maken dat het zover
ook niet moet komen," aldus
Witteveen. Hij wees erop dat
binnen de beroepsgroepen zelf
gezorgd moet worden dat het tij
keert.
Enkele kopstukken binnen de
organisatie zijn inmiddels ver-
oordeeld. Gisteren stonden een
Surinaamse rijstbaron en zijn
belastingadviseur van het gere-
nommeerde accountantskantoor

Deloitte & Touche uit Alkmaar
terecht.
Het openbaar ministerie wil hen
ieder een jaar gevangenisstraf
(waarvan respectievelijk vier en
zes maanden voorwaardelijk) en
een boete van 50.000 gulden op-
leggen wegens valsheid in ge-
schrifte. Zij zouden door een
notaris in Guyana een akte heb-

,ben laten opstellen, waaruit
moest blijken dat de rijsthande-
laar 17,5 miljoen gulden had
verdiend met rijst- en houthan-
del.
Volgens Justitie was dit geld in
werkelijkheid echter afkomstig
van drugshandel. De belasting-
adviseur was naar eigen zeggen
in 1991 benaderd door een lid
van de bende dieop de een of an-
dere manier zijn met hasj ver-
diende geld wilde witwassen.

Tweede Kamer terughoudend over
terugkeer Suriname in koninkrijk

Van onze parlementaire redactie

DEN HAAG - De Tweede Kamer
staat niet afwijzend tegenover een
nieuwe staatkundige verhouding
met Suriname, maar vindt terug-
keer in het Koninkrijk der Neder-
landen 'niet aan de orde.Dit blijkt
uit de reacties op het voorstel van
VVD-kamerlid Weisglas om met
Suriname een 'Gemenebest-relatie'
aan te gaan, vergelijkbaar met het
verband dat Nederland heeft met
Aruba en de Antillen.

Jaap de Hoop Scheffer, Suriname-
woordvoerder van oppositiepartij
CDA, noemt het idee van andere
staatkundige verhoudingen 'op zich

bespreekbaar, zolang maar niet de
soevereiniteit van Suriname ter dis-
cussie wordt gesteld. Hij vindt een
discussie over het terugbrengen van
Suriname onder de vlag van het
Koninkrijk daarom eigenlijk al te
ver gaan. „Dat is een zaak van de
Surinamers zelf. Als ze in Suriname
behoefte hebben aan nieuwe ver-
houdingen laten ze het zelf wel we-
ten."

De PvdA-fractie vindt het praten
over een terugkeer in het Konink-
rijk niet aan de orde. „We hebbener
jarenlang over gedaan om onafhan-
kelijkheid te bevorderen, ik ben
niet van plan om opnieuw jarenlang
te discussiëren over een nieuwe af-
hankelijke periode," meent Suri-

name-woordvoerster Jeltje van
Nieuwenhoven.
D66 vindt alles bespreekbaar, zo-
lang de wens daartoe maar te ken-
nen gegeven wordt door de Surina-
mers zelf.

Minister Pronk van Ontwikkelings-
samenwerking arriveert vandaag
voor een driedaags bezoek in Para-
maribo. Aanvankelijk was het zijn
bedoeling in Suriname na jaren soe-
batten en beslissing te nemen over
de ruim 1 miljard gulden aan ver-
dragsmiddelen die Suriname nog
tegoed heeft. Maar volgens een
woordvoerster van het ministerie is
aan de belangrijkste voorwaarde
voor het weer verstrekken van beta-
lingsbalanshulp - een positief rap-

port van het IMF over de sanering
van de Surinaamse economie - nog
niet voldaan. Het IMF heeft zijn
studie niet tijdig weten af te ron-
den.
De Nederlandse steun werd beëin-
digd na de decembermoorden in
1982 op tegenstanders van het re-
gime-Bouterse. Project- en nood-
hulp is sindsdien wel gegeven.
Weisglas meent dat deze hulpverle-
ning weinig effect sorteert als Ne-
derlandse deskundigen geen vinger
aan de pols kunnen houden.
In een gemenebest-relatie zouden
volgens hem daarom Nederlanders
bij het saneren van de economie op
beleidsbepalende posities moeten
worden gezet.

Duits regeerakkoord goedgekeurd
Van onze correspondent

BONN - De drieregerinspartijen
in Bonn hebben gisteren hun
goedkeuring gehecht aan het re-
geerakkoord dat hun onderhan-
delaars vorige week vrijdag
hadden gesloten.

De drie partijleiders, kanselier
Helmut Kohl (CDU), minister
van Financiën Theo Waigel
(CSU) en minister van Buiten-
landse Zaken Kinkel (FDP) pre-
senteerden gisteren op een pers-
conferentie in Bonn de definitie-
ve versie van het document dat
de basis moet zijn voor de ko-
mende regeerperiode. De forma-
tie was in negen onderhande-
lingsronden afgewikkeld, een
na-oorlogsrecord.
De partijleiders toonden zich
gisteren tevreden over het ak-
koord, dat volgens Kohl voor
Duitsland de deur opent naar de
21ste eeuw. Het 50 pagina's tel-
lende stuk bevatte weinig ver-
rassingen. De hoofdlijnen van

het akkooord waren al eerder
bekend geworden.
Kohl vatte ze gisteren nog eens
samen: vermindering van de bu-
reaucratie; sanering van de over-
heidsfinanciën; het scheppen
van werkgelegenheid; de weder-
opbouw van het oosten; bestrij-
ding van de criminaliteit. Ambulance

Voor de herverkiezing van Kohl
is niets aan het toeval over gela-
ten. De regerinspartijen houden
een paar uur voor de stemming
appèl. Zieken en gewonden zul-
len desnoods per ambulance
worden naar de bondsdag wor-
den vervoerd. Men gaat er van
uit dat Kohl bij de eerste stem-
ming wordt herkozen. Maar
mocht hij het in de eerste stem-
ming niet halen, dan vindt over
twee weken de volgende stem-
ming plaats. Als het dan weer
niet lukt, heeft hij niet langer
een absolute meerderheid nodig.
Een relatieve meerderheid is dan
voldoende, maar dat betekent
wel gezichtsverlies.

Werkgever betaalt
langdurig werkloze
straks bijstandsloon

Van onze parlementaire redactie
DEN HAAG - Ondernemers hoeven
een langdurig werkloze die zij in
dienst nemen, straks niet meer dan
een bijstandsuitkering te betalen.
Minister Melkert (Sociale Zaken)
vindt deze maatregel gerechtvaar-
digd om de werkloosheid te bestrij-
den.
Het plan dat Melkert gisteren aan
de Tweede Kamer presenteerde,
was in grote lijnen al aangekondigd
in het regeerakkoord. Het kabinet
wil arbeid voor de werkgever goed-
koper maken. Op die manier moe-
ten vooral langdurig werklozen aan
een baan geholpen worden.
Met ingang van 1996 krijgen werk-
gevers daarom de mogelijkheid tij-
delijk (twee jaar) minder dan het
minimumloon te betalen als degene
die zij aannemen, langer dan een
jaar werkloos is. De bodem van de
beloning is de bijstandsuitkering
voor alleenstaanden, 70 procent van
het minimumloon.
Het kabinet gaat ervan uit dat lang-
durig werklozen aanvankelijk min-
der produktief zijn, en daardoor
onaantrekkelijk voor de werkgever.

Een tijdelijk lager loon moet de on-
dernemer over de streep trekken de
werkloze alsnog aan te nemen. Na
twee jaar wordt de werknemer ge-
acht de normale prestaties te leve-
ren wat een hoger loon rechtvaar-
digt.
Melkert wil tevens een eind maken
aan cao's (zoals de bouw) waarin de
laagste loonschaal boven het mini-
mumloon ligt. Deze cao'szullen niet
meer verplichtend worden opgelegd
aan alle werkgevers. Datzelfde
geldt voor cao's waarin afspraken
zijn opgenomen over hogere wao-
en Ziektewet-uitkeringen dan de
wet voorschrijft. Ook vut-regelin-
gen zullen niet meer aan de gehele
bedrijfstak worden opgelegd.
Alleen cao's die scholing en werk-
gelegenheid hoog in het vaandel
hebben, worden voor de gehele be-
drijfstak geldigverklaard. Daarmee
gaat Melkert minder ver dan zijn
voorganger De Vries. Die wilde, tot
grote woede van de sociale part-
ners, geen enkele loonafspraak
meer verplicht verklaren.
De vakcentrale FNV vat de plannen
van PvdA-staatssecretaris Melkert,
om werknemers voor de werkgever
goedkoper te maken, op als een 're-
gelrechte oorlogsverklaring. „Dit
gaat verder dan we ooit van dit ka-
binet hadden verwacht. Of ge-
vreesd," zei een woedende FNV-
woordvoerder gisteravond. „Dit is
iets wat wij buitengewoon zwaar
opnemen. Hoe ver denkt Melkert
wel dat hij kan ingrijpen in de vrij-
heid om zaken in een cao te regelen
en daarover te onderhandelen? Als
dit doorgaat, zal het een ontwrich-
tende werking hebben op de ar-
beidsverhoudingen.''Fransen staken

hulpacties voor
Rwandese kampen
NAIROBI/DEN HAAG - De Franse
hulporganisatie van Artsen zonder
Grenzen (MSF) heeft gisteren al
haar werk gestaakt in deRwandese
vluchtelingenkampen in de stad
Bukavu in het oosten van Zaïre.
MSF protesteert daarmee tegen de
verslechterende veiligheidssituatie
in de kampen in Bukavu. De orga-
nisatie dreigt, als er niet snel een
internationale operatie komt, al
haar resterende teams uit Zaïre te-
rug te trekken. MSF zegt dat het
ethisch onmogelijk is 'de hulp aan
de aanstichters van de volkeren-
moord in Rwanda voort te zetten."
„Leden van het voormalige Rwan-
dese bewind, het leger en milities
oefenen totale controle uit over
tienduizenden burgers in de kam-
pen in Bukavu."
Medewerkers van de organisatie
hebben meegemaakt hoe in de kam-
pen een politiesysteem is opgezet,
waarbij rechtbanken en gevange-
nissen zijn opgericht en vluchtelin-
gen de bewegingsvrijheid wordt
ontzegd. Er is ook sprake van toe-
nemende intimidatie, arrestaties en
moorden van mensen die naar
Rwanda willen terugkeren, veelal
leden van de Tutsi-minderheid.

punt uit

Angola
De Angolese regering en de
verzetsbeweging Unita hebben,
de ondertekening van een vre-
desakkoord met vijf dagen uit-,
gesteld tot 20 november. Dat
hebben de Verenigde Naties
meegedeeld. De overeenkomst
moet een einde maken aan
bijna twintig jaarburgeroorlog
in de voormalige Portugese ko-
lonie.

Wielklem
Milieudefensie heeft gisteroch-
tend op het vliegveld Zestien-
hoven Nederlandse Europarle-
mentariërs belet af te reizen
naar Straatsburg door een zelf-
gefabriceerde wielklem aan te
brengen aan hun vliegtuig. Mi-
lieudefensie protesteerde met
deze actie tegen de goedkope
vliegtuigbrandstofkerosine.

Staatsloterij
De Algemene Rekenkamer zet
vier man op het onderzoek naar
de topman van de Staatsloterij,
Van Gastel. Het viertal moet
nagaan of er sprake is geweest
van een ontoelaatbare ver-
strengeling van zakelijke en
privé-belangen bij Van Gastel.
Het onderzoek gebeurt op ver-
zoek van staatsecretaris Ver-
meend (Financiën) en moet
voor kerstmis afgerond zijn.

Irak
De Veiligheidsraadvan de Ver-
enigde Naties handhaaft de
sancties tegen Irak. Dat heeft
de raad gisteren bepaald tij-
dens een besloten vergadering
over de consequenties van de
Iraakse erkenning van Koe-
weit. De stap van de Iraakse
regering is voor de leden van de
raad onvoldoende om de sanc-
ties te verlichten of op te hef-
fen.

Ecuadoranen
De politie van Amsterdam is
gistermorgen begonnen met
een grootscheepse actie tegen
Ecuadoranen die illegaal in het
land verblijven. Volgens de po-
litie gaat het over het algemeen
om transseksuelen, die in Am-
sterdam in de prostitutie zit-
ten. Aanleiding voor de actie is
dat ze deopenbare orde versto-
ren en zich schuldig maken aan
criminele activiteiten, aldus
een woordvoerder. Er zijn in-
middels tachtig mensen opge-
pakt.

Regering Italië
krijgt vertrouwen

van parlement
ROME - De Italiaanse Kamer
van Afgevaardigden heeft gis-
teravond met 321 tegen 134
stemmen haar vertrouwen uit-
gesproken in de regering van
premier Silvio Berlusconi.
De stemming had betrekking op
een onderdeel van debegroting;
de 'condono edilizio'.Dat is een
amnestieregelingvoor Italianen
die in het verleden zonder
bouwvergunningeen huis of een
ander gebouw hebben laten
bouwen. Deze mensen kunnea
een veroordeling en de sloop
van het gebouw met een boete
afkopen.
De regering heeft de opbrengst
van deze boetes hard nodig om
het begrotingstekort terug te
dringen.Door de motie van ver-
trouwen voorkwam de regering
dat over 250 amendementen op
dit voorstel zou moeten worden
gestemd. Zowel deKamer ais de
Senaat moet de begroting,
waarin het begrotingstekort
met ruim 55 miljard gulden
wordt teruggebracht, voor het
einde van dit jaarhebben goed-
gekeurd.
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Defensie-identiteit
van Europa bleek

opeens weggevertje
DOOR ALY KNOL

NOORDWIJK - Eigenlijk moet
West-Europa president Clinton
dankbaar zijn dat hij eind vorige
week besloot om niet langer aan
de controle op het wapenembar-
go tegen Bosnië mee te doen. Met
dit besluit kregen ze de zogehe-
ten Europese defensie-identiteit,
waarover al jaren vruchteloos
werd gesproken, ineens in de
schoot geworpen. Of, zoals een
Navo-functionaris het gisteren
uitdrukte: „Ik ben nogal scep-
tisch of de Europese staten wel
meer samen kunnen doen. Maar
als het besluit van Clinton niet
bewijst dat het noodzakelijk is
dat we meer moeten samenwer-
ken, dan weet ik niet wat het wél
doet."

/ achtergrond £

Tot nu toe werd een vergadering
van de Westeuropese Unie vaak
beschouwd als een verplichte oe-
fening in loze kreten. Er ontbrak
altijd iets wezenlijks aan, iets
dat Euro-Commissaris Hans van
den Broek vorige week om-
schreef als 'power behind poli-
tics': de mogelijkheid van de EU
om het buitenlands beleid zono-
dig met militaire middelen
kracht bij te zetten. De opwaar-
dering van de WEU tot werkelij-
ke defensie-arm van deEuropese
Unie is door Clintons besluit in
een stroomversnelling geraakt.

# Onderonsje in Noordwijk. Secretaris-generaal van de
Navo Willy Claes (links) en Wim van Eekelen, die giste-
ren afscheid nam als secretaris-generaal van de WEU.

Foto: REUTER

Bijkomstigheid
Een niet onaardige bijkomstig-
heid is dat de eerste gelegenheid-
om te laten zien dat de Euro-
peanen het ook wel alleen kun-
nen, maar weinig inspanning
vergt. De controle op de naleving
van het wapenembargo via de
schepen op de Adriatische Zee
blijkt geen heidens karwei. Ne-
gentig procent van de activiteit
van de schepen betreft de con-
trole op het handels- en wape-
nembargo tegen Servië en Mon-
tenegro. Daaraan zullen ook de
twee Amerikaanse schepen blij-
ven deelnemen.

De Amerikanen zullen ook blij-
ven meewerken aan de controle
op de aanvoer van zware wa-
pens, zoals luchtafweerraketten.
Bovendien zullen de Amerikaan-
se commandanten op het zuide-
lijke Navo-steunpunt in Italië,
dat de acties op de Adriatische

Zee controleert, en op het Navo-
hoofdkwartier in Brussel, ge-
woon in functie blijven.
Zij zullen, zoals secretaris-gene-
raal Willy Claes van de Navo in
Noordwijk zei, in geval van twij-
fel 'altijd voorrang geven aan de
Navo en hun oor niet naar Clin-
ton laten hangen. Tenslotte zijn
er ook nog eens de achttien an-
dere WEU- en Navo-schepen in
de Adriatische Zee, die alsnog
vrachtschepen kunnen onder-
scheppen die door de Amerika-
nen zijn doorgelaten.

Capitulatie
Zo bezien is de 'Europese defen-
sie-identiteit' een weggevertje
gebleken, maar het is geen reden
voor Europese zelfgenoegzaam-
heid. In Bosnië kan Europa nog
in veel meer kuilen vallen dan
het tot nu toe al heeft gedaan.De
uiteindelijke capitulatie voor de
onwil van de strijdende partijen
in Bosnië, in de vorm van een te-
rugtrekking van de VN-troepen,
hing ook gisteren weer voortdu-
rend in de lucht.

Als de Amerikanen hun dreige-
ment uitvoeren en dit voorjaar
het helewapenembargo tegen de
Bosnische regering eenzijdig nie-
tig verklaren, is er geen andere
keus voor de Europese VN-troe-
pen in Bosnië dan de aftocht te
blazen. Dan zullen ook de Euro-
peanen moeten toegeven dat hun
politiek van eindeloze onderhan-
delingen geen enkel effect heeft
gesorteerd.
Ook danzal, net als gisteren, met
de vinger naar Amerika kunnen
worden gewezen als het land dat
'de regels overtreedt', zoals de
Spaanse minister van Buiten-
landse Zaken Salano zei, of 'uit-
gerekend als permanent lid van
de Veiligheidsraad eenzijdig af-
spraken doorbreekt', zoals de
Franse minister van Buitenland-
se Zaken Juppé het uitdrukte.

In Noordwijk is geprobeerd de
politieke 'fall-out' van het be-
sluit van Clinton zoveel mogelijk
te beperken. Of dat bij een vol-
gend tegendraads besluit van
Amerika nog een keer lukt, mag
worden betwijfeld. Verborgen
vreugde over een Europese de-
fensie-identiteit is één ding. Een
verscheurde Navo, die verwar-
rende signalen afgeeft naar zo-
wel de eigen bondgenoten als
naar de geïnteresseerde buiten-
wacht in Midden- en Oost-Euro-
pa, Rusland incluis, is van een
hele andere orde.

Laaggeschoolde
banen zijn niet
de oplossing

Onderwijs is 't
sleutelwoord

DOORMR.R.HAZELHOFF

Als jeplannen maakt
voor

één jaar,zaai
koren in.

Als jeplannen maakt
voor tien jaar,plant

een boom.
Als jeplannen maakt

voor honderd jaar,
onderwijs het volk.
Zaai koren in en je

zult één keer oogsten.
Plant eenboom en je
zult tienkeer oogsten.
Onderwijs het volk en
jezult honderdkeer

oogsten.
Kwang-Sju (600 jaar

voor Christus)

In Europa wordt met zorg geke-
ken naar de magere economische
ontwikkelingen. Daarbij gaat
het niet om de inzinkingen in de
conjunctuur die zich van tijd tot
tijd voordoen, maar om de struc-
turele problemen waar Europa
mee kampt en die op de wat lan-
gere termijn de concurrentie-
kracht zullen schaden en tot een
hoger werkloosheidspeil zullen
leiden. Vooral de dynamische
economieën in Zuidoost-Azië
worden als een bedreiging ge-
zien; niet alleen zijn de loonkos-
ten lager dan hier, ook de kwali-
teit van de produkten gaat gelei-
delijk omhoog.

Afwisselen
Euro-pessimisten en -optimisten
lijken elkaar af te wisselen. Dit
is overigens niet iets van recente
datum. In het begin van deze
eeuw presenteerde Oswald
Spengler al een zeer pessimisti-
sche visie (Der Untergang des
Abendlandes), terwijl Servan-
Schreiber in zijn boek 'Le défi
américain' aannam dat Europa
deconcurrentiestrijd metAmeri-
ka zou verliezen. Ook Paul Ken-
nedy - The rise and fall of the
great powers - ziet op langere
termijn een cyclus, waarbij een

land eerst opkomt, daarna zijn
voorsprong verliest en ten slotte
wordt voorbijgestreefd. Op een
aantal punten blijken genoemde
schrijvers het achteraf niet altijd
juistte hebben gezien. Niettemin
blijft een grote waakzaamheid
geboden, teneinde een economie
voor afglijden te behoeden.

De snelle groei van een aantal
landen in het Verre Oosten
wordt op verschillende manieren
verklaard. Genoemd worden een
redelijk hoge arbeidsdiscipline
en arbeidsethiek, een hoge bin-
nenlandse spaarquote, grote
overheidsaandacht voor onder-
wijs, alsmede een industriepoli-
tiek met duidelijke prioriteiten.
Het streven van een aantal lan-
den, waarbij vooral te denken
valt aan Taiwan en Singapore, is
gericht op een technologisch
hoogwaardige industrie en op
geavanceerde dienstverlening.
Kijken we nu naar Nederland
dan valt te constateren dat wij
op een aantal punten goed sco-
ren. De inflatie is laag, de lopen-
de rekening vertoont een flink
overschot en de gulden behoort
tot de sterke valuta. De zwakke
punten zijn ook bekend, te weten
een naar verhouding grote
staatsschuld, een te hoge werk-
loosheid en een fors verschil tus-
sen de kosten van een werkne-
mer voor de werkgever en het
nettoloon dat de werknemer ont-
vangt. Een probleem dat zich op
middellange termijn aandient is
dat de gasvoorraad eindig is, zo-
dat er een moment komt dat de
bijdrage uit het aardgas op de
begroting wegvalt.
De oplossing op lange termijn is
dat Nederland over een hoog-
waardige industrie en hoog-
waardige dienstverlening kan
beschikken, die het mogelijk
maakt salarissen te betalen op
een zodanig niveau dat de natio-
nale welvaart niet achteruit
gaat. Dit kan alleen bereikt wor-
den door nog meer aandacht dan
tot nu toe te besteden aan scho-

ling. Wat dit betreft is het be-
moedigend dat de oorspronkelij-
ke plannen voor een nog verder-
gaande bezuiniging op het
onderwijs eerst zullen worden
geanalyseerd op hun gevolgenop
lange duurvoor de economie.

Op korte termijn is loonmatiging
gewenst, waarbij ik de nadruk
leg op 'korte termijn. Verder is
het duidelijk dat - maar dan
eveneens als korte-termijnpoli-
tiek - gestreefd moet worden
naar werkgelegenheid voor de
niet- of laaggeschoolden in onze
samenleving. Het kunstmatig
permanent creëren via indirecte
overheidssubsidies van laagge-
schoolde arbeid biedt echter op
den duur geen uitweg. Wij be-
wijzen het nageslacht geen
dienst wanneer in het midden
van de volgende eeuw een be-
drijf in het Verre Oosten zou be-
sluiten haar laagwaardige indu-
strie naar het buitenland te
verplaatsen en dan de keuze op
Nederlandzou laten vallen.

opinie

De Nederlandse econo-
mie trekt weer aan. De
donkere wolken boven
ons hoofd maken plaats
voor een lekker zonne-
tje. Is het hogedrukge-
bied van blijvende aard
of is een depressie in
aantocht? Veel zal af-
hangen van de resulta-
ten van de grote Neder-
landse ondernemingen.

Zij bepalen het verschil tussen regen en zonne-
schijn. In de serie 'Kassa' laten top-ondememers
uit ons land weten hoe zij denken over de economi-
sche ontwikkelingen. Vandaag is het de beurt aan
Rob Hazelhoff, voormalig topman ABN/AMRO.

Rob tlazelhoff

Termijn
Ten slotte dit: het beleid voor de
economische ontwikkeling van
een land dient per definitie een
beleid te zijn op lange termijn.
Op dezelfde wijze als een onder-
neming een lange-termijnstrate-
gie ontwikkelt die gecontinueerd
wordt wanneer leden van het
management met pensioen gaan,
zou dit ook het geval moeten zijn
met het economische beleid in
een land in zijn totaliteit. Het is
duidelijk dat binnen het kader
van een democratie bij een rege-
ringswisseling aanpassingen van
het beleid altijd mogelijk zijn.
Niettemin ware het toe te jui-
chen indien er een brede consen-
sus zou zijn dat het belangrijker
is werknemers op een zo hoog
mogelijk niveau te scholen dan
werk aan te passen aan een laag
scholingsniveau.

Rob Hazelhoff is oud-topman bij
ABN/AMRO. Hij vervult nog 13
functies. Zo is hij voorzitter van
de Raad van Commissarissen
van Comprimo en Twentsche
Kabel. Daarnaast is hij commis-
saris bij Carré, Hoechst, de
Nationale Investeringsbank,
Gamma Holding, Heineken en
de Nederlandsche Waterschaps-
bank. Verder is hij bestuurslid
van het Koningin Wilhelmina-
fonds, het NederlandsKankerin-
stituut, de Internationale Kamer
van Koophandel (ICC) en de
Stichting Amsterdam Financieel
Centrum.

lezers schrijven
Hubertus 2

'Zolang er mensen zijn wordt er
gejaagd. Een veelgebruikt argu-
ment om de plezierjacht goed te
praten. In onze tegenwoordige
samenleving is er echter vol-
doende voedsel, er is dus geen
reden om dieren in hun natuur-
lijke omgeving te storen en te
doden voor het plezier. Doden
voor het plezier, dat is het, en al-
les behalve natuurbeheer. Onder
normale omstandigheden is de
natuur namelijk beter in staat
zichzelf in de hand te houden.
Jagen is het bevredigen van een
behoefte. Een behoefte om te
moorden, waarvan onnodig die-
renleed het gevolg is. Gelukkig
liet een grote groep actievoer-
ders zien dat de jacht echt niet
meer kan. In Blerick vond de
Hubertusmis plaats, bisschop
Wiertz zegende jagers met hun
geweren en honden. Ook tijdens
deze actie bleek weer, dat voor-
standers van de jacht én de kerk
zich erg aangevallen voelen als
je ze de waarheid laat zien. En
dat ze dan geen enkel argument
hebbenom de 'hobby' van het ja-
gen te verdedigen. Om hun
schuldgevoel te verdoezelen be-
ginnen ze over 'miljoenen var-
kens en kippen in de bioïndus-
trie' en 'sojabonen'. Natuurlijk
zijn we ook tegen de bioïndus-
trie, maar daar ging het op dat
moment niet over. Dat de actie
tegen de jagers nut heeft gehad
blijkt uit' het feit dat bisschop
Wiertz zelf geen confrontatie
met de actievoerders durfde aan
te gaan. Of wist hij diep in zijn
hart ook dat de mensen die bui-
ten de gesloten kerkdeuren
moesten blijven, eigenlijk meer
gelijk hebben dan de mensen die
binnen zaten?
BRUNSSUM Aline Ploeg

Hubertus 3
Ik wil bij deze toch even reage-
ren op het artikel over de anti-
jachtactie (Limburgs Dagblad
7-11-94). In dit artikel verschuilt
voorzitter K. Keunen van de
Wildbeheereenheid zich achter
het argument dat er al op aarde
gejaagd wordt sinds er mensen
op aarde zijn. Dit argument heb
ik nu al zo vaak gehoord uit de
mond van jagers en ik heb er
geen zin in het nog veel vaker
aan te horen. In mijn ogen blijft
dit een argument dat slechts als
excuus dient voor jagers, zodat
zij rustig hun gang te kunnen
blijven gaan en ik wil er toch
nog maar eens op reageren in de
hoop dat ze het nu eindelijk eens
leren. Zonder er op in te gaan
sinds wanneer de mens dan wel
op aarde is, is het nog altijd zo
dat de mens nooit een professio-
neel jager is geweest, daarvoor
was de mens veel te traag. Aan
zijn vleeskwam hij voornamelijk
via zieke en stervende dieren. De
mens was juist een veelzijdig
verzamelaar van plantaardig en
dierlijk voedsel, we worden toch
niet voor niets omnivoren ge-
noemd. Dat de mens te traag
was, daar is helaas wat op ge-
vonden. Gewapend met een ge-
weer gaat men op pad en jaagt
het liefst niet op een ziek of ster-
vend dier. Nee, want dat is niet
leuk. Het dier behoort een 'eer-
lijke' kans te hebben om te kun-
nen vluchten. En dit alles ge-
beurt in een tijd waarin de mens
in zijn levensbehoefte reeds lang
niet meer afhankelijk is van ja-
gen in welke vorm dan ook. En
nee, hiermee doel ik niet op vlees
afkomstig uit de bio-industrie.
Er zijn tegenwoordig voldoende
diervriendelijke alternatieven
als men dan toch vlees wil eten.
Nu nog jagenomdat de mens dit
altijd al heeft gedaan is onzin en
ik hoop dit sprookje ook nooit
weer te horen.
GRONINGEN JudithBensen

Hubertus 4
Naar aanleiding van alle com-
motie met betrekking tot het
'jacht'-gebeuren moet mij de
volgende uitspraak van hét hart:
Er zijn mensen die jagenen men-
sen die schieten. Mensen die
schieten zijn om te jagen, echt
wild wordt geschoten door ja-
gers!
HEERLEN Leon Moonen,

patron/cuisinier

Hubertus 5
De bisschop en de Sint Huber-
tusmis. Een actiegroep langs de
kant.Lieve hemel Monseigneur.
Dat kunt u toch niet maken.
Stelt u zich dat eens even voor!
Allemaal vegetariër worden?
Moralisten, feministen. Het land
verzuipt in de activisten. Als-
maar nieuwe bazen in eigen
buik. Milieufanaten die vooruit-
gang haten. Zijn we knettergek
geworden? Je wordt niet goed
van al dat gezeur!
VALKENBURG

Anton P.Herbergs
(Door redactie ingekort)

Roda JC
Als rasechte Kerkradenaar, die
het voetbalgebeuren vanaf zijn
prille jeugd volgt, erger ik mij
grondig aan het gemanipuleer

van B en W van Heerlen, de
dia en andere pro-Heerl
stemmingmakers, die pi*
voor het vertrek van Rodï
naar Heerlen. Dit kan en
niet gebeuren. Roda JC is hi
risch gegroeid uit verschill'
plaatselijke clubs, Juliana, B
erheide en Minor en heeft
meer dan 80-jarige tra(
Voetbalcoryfeeën uit het v«
den zoals Hanneman, Ad
Hoenen, Smeets en Momf
hebben een groot aandeel in
ontstaan gehad van het hui'
Roda JC, voorheen Rapid
Roda JC behoort derhalve tot
cultuurgoed van Kerkrade.
klinkt hoogdravend, maar h<
toevallig wel zo. Roda JC i
zonder meer niet verkwan
worden aan een gemeente
geen noemenswaardig voetl
verleden heeft.
KERKRADE F.J.L

posmus 3100 n

Rechtbank
Uw verslaggever Rob Pefl
heeft verslag gedaan van de BJhuizing en de eerste werkdaflß
van de arrondissementsredßH
bank naar en op het Anna^Bß
complex. De tendentieuze BB
richtgeving in uw krant is zl
eenzijdig en beperkt zich tot BJsignaleren van enkele tekortßß
mingen die inherent zijn bij 1
betrekken van een nieuw fl
bouw. Volstrekt onbelicht blfl
wat er werkelijk dat weekeiflj
is gebeurd. Ik wil graag flj
beeld schetsenvan de enormeBH
zet die gepleegd is. ■■
Op vrijdagmiddag 4 novembefflj
houden de diverse diensten H
het MinderbroederscompJHJ
rond 12.00 uur op met werkflj
Vermeld dient te worden datßJmeervoudige-strafkamerzittinSß
door is gegaan tot 20.00 >'l
's avonds. Zowel de MindßH
broedersberg als het ProviflJrivm, de aangebouwde nooHJvoorzieningen, de vrouweni-Bl
vangenis, Servaasklooster, 'BJkantongerecht aan het VrijttflJ
en de parketpolitie moeten vflj
huisd worden. Ruim 300 weißJplekken, duizenden dossieflj
technische systemen, terminaßJPC's, een reprografie, een coiflj
plete telefooncentrale wordßJdoor een goed gemotiveerd te^BJvan verhuizers en een ploeg eIJgen mensen in slechts twee dBJgen overgebracht naar denieü^BJbouw op Annadal. De transp°BJ
ten met 12 verhuisauto's rijd^BJ
af en aan. Zondagavond is 'B
klus grotendeels geklaard, IBJautomatiseringvoor meer danB
procent geplaatst, getest en opBJ
rationeel, de telefooncentrale 'B
werking. Terwijl de automatiSêB
ringsploeg 's avonds nog eeß
aantal storingen verhelpt woi'BJdoor de facilitaire dienst het g'B
bouw nog schoongemaakt. B
Maandagochtend 7 novemb'B
vindt er vanaf 8.00 uur een ge^B
seerde inhuizing van de medeB
werkers plaats die zeer soep'B
verloopt. De centrale balie B
vanaf 9.00 uur weer operatiöß
neel. Het merendeel van de m^Bdewerkers was 's middags aB
weer gewoon aan het wei^B
Dinsdagochtend 8 novemb^B
vindt de eerste zitting plaats. PB
geconstateerde onvolkomenheB
den worden in goede harmofl'B
tussen rechters, medewerkers eB
parketpolitie snel verholpen. I
De inzet en de betrokkenhei'
van velen in de organisatie, d'
flexibele opstelling en de oplo^
singsgerichtheid van de med^werkers in een volstrekt nieu\v',
omgeving wordt door de orgafl1'

satie enorm gewaardeerd. DeZ
positieve houding heeft er mcd
voor gezorgd dat het nu na enke'
le dagen werken op de nieu^
locatie lijkt alsof wij hier al ja'
ren gehuisvest zijn.
MAASTRICHT,

mr. P.Chr.M. Batfj
(Door redactie ingekort) 1
Naschrift redactie: De Directe^ 1
Gerechtelijke Dienst (DGD) v&h
de rechtbank in Maastricht vtf'
geet te vermelden dat de inze\
van medewerkers bij de maW
moetverhuizing uitvoerig in e^',
dere publicaties is vermeld. ZeW\
het feit dat de strafkamer vd1}
de rechtbank, ondanks de ver\
huizing, tot vrijdagavond lall]
zitting hield, is aangestipt. Ove'ï
rigens doet het vermelden v^'X
startmoeilijkheden, helemaal
niets af aan het feit dat het oft
een gigantische klus ging, -'d' [
aardig is geklaard.
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Als uuw huidige lening te duur vindt >>—rVX" T^ % telijk welkom bij ons. Bel 06 - 0411 en
bentu bij de CVBBank veel voordeliger f \ / I—«^ ukrijgt adres en telefoonnummer van
uit. Vergelijk onze tarieven maar met X^, [ \ I J de dichtstbijzijnde CVB Bank.
het wettelijk maximum. In de meeste gevallen staat de

Bovendien hebben wij gunstige L£ f\ ~\*\ \f directeur zélf ute woord. En hij kan u
voorwaarden en zijn senioren ook har- 1 J \^A. \. LJLx. precies vertellen wat uw voordeel is.

CVB BANK. UW IDEE VAM EEN BANK.



Ietaal heeft
adoptieplan
tor jongeren
onder werk

WAAG - Kansloze jonge. e« in een bedrijf adopteren
«ti'e mamer werkervaring op. De Federatie van Werk-
i) in e Metaalnijverheid
' denkt dat voor langdurig
*en dat de laatste kans op

"Sa vf' ?e FWM Presenteerdeg het 'Adoptieplan kanslozeUrig werklozen.

' e bedoeling dat een werkge-
«frnt °Xer een kansloze jongere

l- Het eerste half jaar looptgere met behoud van uitke-
jjnee^ bedrijf stage, om vervol-
j„ *e jaar door te groeien
ie t\ v°lwaardige betaalde

FWM denkt dat het pro-, net voorjaar van 1995 van
dongaan-s Ptieplan kent een aantal pc-
Bx« eerste instantie werkt de
t>e i!r i°ngere 'om niet', maar
fNa°Ud Van de bijstanduitke-
Vit een a^ iaar> a^s de Pro"ferm* Van de 'geadopteerde'

'i betalen de werkgevers
pr *? de uitkeringsinstanties
jaa is de bedoeling dat na
èeari e werkgevers bekijkt of

in aanmerking;l °r een volwaardigefunctie.
L Project komen maximaal,Jduongeren in aanmerking. „Heteld voor mensen die niet
b Aanmerking komen voor
j atl>" zegt voorzitter Theo
va" de FWM.

Werken op zaterdag
alleen met inspraak

Van onzeredactie economie

AMERSFOORT - Wie is er nog
bang voor avondwerk en werken in
het weekeinde? De FNV Diensten-
bond in ieder geval niet meer en
zijn leden ook niet. De helft van de
werknemers in de dienstensector is
wel te porren voor één avond in de
week werken of één zaterdag per
maand. Als daar tenminste meer
vrije tijd tegenover staat, zo blijkt
uit een onderzoek dat gisteren werd
gepresenteerd tijdens de eerste lan-
delijke kaderdag van de FNV Dien-
stenbond in Amersfoort.

De leden van de FNV Dienstenbond
behoren niet echt tot de flexibele
werknemers. Maar liefst 95 procent
werkt vooral overdag en door de
week. Toch ziet de helft van de on-
dervraagden het werken op zater-
dag of op een doordeweekse avond
niet als een onoverkomelijk pro-
bleem. Zodra het echter gaat om
meerdere avonden per week of
meerdere zaterdagen per maand,
neemt het enthousiasme rap af. De
werknemers in de detailhandel en
groothandel zijn nog het minst te
spreken over avondwerk. De werk-
nemers in de zakelijke en financiële
dienstverlening staan daarentegen
al te trappelen.
„Als vakbeweging moeten we dere-

gie van de 24-uurs economie wel in
eigen hand houden. Flexibilisering
van de werktijden is niet meer tegen
te houden, wij lopen niet achter, we
werkep eraan mee, maar we stellen
wel voorwaarden. De trefwoorden
zijn daarbij zekerheid en zeggen-
schap," waarschuwde bondsbe-
stuurder Tineke deRijk voor een te
snelle overgave aan de werkgevers.
Want het onderzoek wijst tevens uit
dat mensen die al op onregelmatige
uren werken, klagen over de onze-
kerheid die dat met zich meebrengt.
Universitair docent Adri de Vries
uit Groningen voegde daaraan toe
dat afwijkende werktijden wel de-
gelijk invloed hebben op gezond-
heid en welzijn.

Het debat over veranderende werk-
tijden was nogal mat, eigenlijk za-
ten werkgevers, wetenschappers en
vakbeweging wel op één lijn. Flexi-
bilisering is onstuitbaar, minder
uren werken is evenmin tegen te
houden en dat allemaal omdat er
meer mensen moeten deelnemen
aan het arbeidsproces. „Nog voor
het jaar 2000 werken we allemaal
35 uur en vier dagen per week. De
werkgevers die dit nu nog tegen-
houden, voeren een achterhoedege-
vecht. De arbeidsduurverkorting is
onstuitbaar," denkt Martin Span-
jers, voorzitter van de FNV Dien-
stenbond.

beurs

hilips
<KpÜ?AM - Hoewel de toon-
«Pürif i

beursindex, de AEX,
lele" m tot 408,92, had de
J e markt in Amsterdam gis-
ja tw Verdeeld aanzien. De
Arm j6 Cent hogere dollar - een
Se ko normaal gesproken tot
ilaricte^sstiJgingen op de aande-
I nj kan leiden - kon de stem-Ikte rl e°ht vlottrekken- Even
144 e AEX een hoogte van

f Wa j,e" winst van 2,75 punten.
>tietl streef, na opening tussen
ntte ,en twintig punten beter,
k ifT lmig uit- De obligatie-
i£arts 0

Amsterdam was ondanks
« vs P renteverhoging vandaag

0,10 a 0,15 hoger.
was de koersstijging

fop ps, die na de publikatie
te eerH

goede derde-kwartaal-
tte u er deze maand, per saldo
£het Prijsgegeven. Maandag
;o c aandeel f 0,70 hoger op f
J's V,°S altijd f 1,50 onder de
ttaai f

vóór Pubhkatie van de
<elfje Cllfers op 3 november. Er
*iaar pUim 1 miljoen stuks van
"Mom vgram> voor driekwart
»t ot7 1 an Phüips, steeg zelfs fMliJ '8.40.
'*ald!r,def L^inopf 137. Ak-
sC. 1,2° af tQt f 199. Unile-
tW fe f 1 af op f 198,70, naIrtLi"'reactie op de derde-
&kt c^ fers ook al f 1,20 te zijn

Koninkliike Olie werd
'9,50 f 1,5° sterker op

i'ot f «*
n Stad Rotterdam steeg

e^ D- ,De verzekeraar raakte
gistß3 beleggers na de mel-
iov °entend van goederesul-

knst
er het derde kwartaal. Ook

kar Y^achting voor heel 1994
k8 ven toe bijgesteld. De1f 1 ,y.erzekeraar Aegon werdlat kl U (f 107,40) extra beloond
tet-e , concern vrijdag nabeurs
'^ak Wachtingen voor 1994

Hoofdfondsen v.k. sk
ABNAmroHold. 61,50 61,70
Aegon 106,20 107,40
Ahold 50,40 51,10
Akzo Nobel 200,20 199,00
Bols Wes. c. 33,20 33,00
CSM eert. 68,30 68,30
DordtschePetr. 197,10 198,50
DSM 139,60 137,00
Elsevier 16,90 17,10
Fokkercert. 15,10 15,00
Fortis Amev eert. 74,70 74,50
Gist-Broc. eert. 44,00 44,20
Heineken 246,80 246,20
Hoogovens nrc 80,50 80,50
HunterDouglas 76,20 76,70
ING e. 79,10 79,00
KLM 46,90 46,80
Kon. KNP BT 49,80 50,30
Kon. Olie 188,00 189,50
KPN 55,20 55,30
Nedlloyd 54,40 55,00
Océ-v.d.Gr. 76,00 76,00
Pakhoed eert. 45,50 45,50
Philips 52,50 53,20
Polygram 75,00 76,40
Stork 43,60 42,80
Unilevercert. 199,70 198,70 d
Van Ommeren nrc 46,20 46,00
Ver.BezitVNU 180,00 178,00
Wolters-Kluwer 120,30 120,80

AvondkoersenAmsterdam
ABN Amor Bank 61,70 (61,70)
Akzo Nobel 199,30-198,80 (199,00)
Kon. Olie 189,70-189,20(189,50)
Philips 53,80 (53,20)
Polygram 76,50 (76,40)

Binnenl. aandelen
Aalbertslnd 82,00 82,10
.ABN Amro pref. 58,70 59,00
ABNAmroHld.prf.c. 6,22 6,22
ACF-Holding 36,00 36,30
Ahrend Groep c. . 154,60 155,80
Alanheri 37,40 37,40
Ant.Verff. 435,00 435,00
ARTUBiologicals 3,60 3,70
AsdOptionsTr. 21,00 21,00
Asd. Rubber 2,50 , 2,45
AtagHold.cert. 112,00 111,50
Athlon Groep 69,80 69,60
Athlon Groep nrc 66,90 66,90
Aut.lnd.R'dam 119,00 119,00
Ballast Nedamc. 71,00 71,00
BAM Groep 107,00 107,00
Batenburg 150,00 150,00
Beers 189,00 187,50
BegemannGroep 31,30 31.50
Belindo 282,00 278,70
BesouwHold. 33,80 33,80
Blydenst.-Will. 29,00 29,20
BoerDeWinkelb. 71,00 f 71,00 f
BorsumyWehry 26,80 f 26,70
Boskalis eert. 36,00 35,80
BraatBeheer 24,70 24,70
Breevast 8,70 8,70

Burgraan-Heybroek 1380,00 1380,00
Calvé-Delft eert. 1375,00 1375,00
Calvé-Delftpref 885,00 885,00
Cap Volraac 24,40 24,40
CetecoHold. 42,20 42,10
Cindulntern. 102,00 a 100,00
Claimindo 279,50 279,00
ContentBeheer 28,50 28,60
Credit LBN 41,70 41,40
Crownv.G.cert. 145,10 146,10
CSM 67,70 68,30
DeDneElectr. 15,30 15,10
Delft Instrum. 23,30 23,20
DICO Intern. 69,50 69,50
Dorp-Groep 35,40 35,00
Draka Holding 40,20 40,00
Econosto 21,30 21,10
EHCO KLM Kleding 36,20 36,20
EMBA 195,00 197,00
Eriks Holding 120,00 120,00
Flexovit Int. 87,00 87,00
Frans Maas eert. 53,00 53,00f
FreeRecord Shop 29,00 29,00
Fugrocert. 34,40 34,40
Gamma Holding 92,80 93,50
Gamma pref. 6,00 6,00
Garzarellis 10,00
GeldersePap. 83,40 86,30
Getronics 54,40 54,00
Geveke 34,30 34,50
Giessen-deN. 62,40 62,80
GoudaVuurvast 70,20 70,20 .
Goudsmit 29,50 29,00
Groenendijk 29,20 29,20
Grolschcert. 54,70 54,70
Grontmij 63,30 63,30
GTI-Holding 156,00 156,00
Hagemever 143,00 142,60
HALTrust B 16,10 e 16,10 e
HALTrust Unit 16,10 16,10
HBG 273,00 273,00
Heijmans 60,00f 60,00
HeinekenHold.A 220,50 221,00
Heivoet Holding 28,00 28,00
Hesßeheerc. 19,50 19,40
Hoek'sMach. 78,00 78,00
Holl. Colours 86,50 86,80
Holl. Ind. Mij 63,00 63,50
Holl.Sea S. 0,36 e0,37
HoopEff.bank 7,40 7,40 e
Hunter D.pref. 1,95 1,95
IHCCaland 43,20 42,80
ING 7,10 7,07 e
Inter/ViewEur. 6,50 6,60
Internat.Muell. 95,30 94,50
Kühne+Heitz 35,80 35,80
Kas-Associatie 63,80 63,40
KBB 104,50 104,50f
Kempen &Co 14,50 14,30
Kiene Holding 133,70 133,70
Kon. Sphinx Gust. 56,10 56,20
Kon.KNPßTc.pref. 7,57 7,57
KondorWessels 44,70 f 45,00
Koppelpoort 417,00 417,00
Krasnapolskv 144,50 144,00
Landré&GL 47,00 47,00
LCI Comput.Gr. 4,00 f 4,00
M.Enim 08-cert. 85,00 85,00
Macintosh 41,00 40,60

ManagementShare 1,35 1,35
MaxwellPetr. 202,00 202,00
Moeara Enim 1639,00 1633,00
Moolen Holding 43,00 41,60
Mulder Boskoop 35,00 35,00
Multihouse 2,20 e 2,20e
Naeff 485,00 485,00
NAGRON 89,10 89,10
Nat. Inv. Bank 130,50 130,50
NBM-Amstelland 18,70 18,70
Ned.Part.Mij 50,90 50,90
Ned.Springst. 6550,00 6552,00
NEDAP 60,30 60,30
Nedcon Groep 38,40 38,80
NedschroefHold. 74,90 74,70
Neways Electr. 11,80 12,10
Nijv.-TenCate 83,10 82,90
NKFHolding 215,00 215,00
Norit 18,80 18,80
Nutricia VB eert 89,80 90,10
OPGcert. 43,50 e 43,70
OrcoBank eert. 62,00 61,90
Ordina Beheer 20,80 20,70
OTRA 285,00 285,50
P&C Groep 91,50 91,50
Philips Electr. d'9s 0,10
PieMedical 8,00 8,00
PirelliTyre 11,50f 11,60
Polynorm 177,00 177,00
Porc. Fles 24,00 24,00
Randstad 89,30 89,00
Reesink 119,00 119,00
RoodTesthouse 3,30 3,90
Rothmanslnt. 4,30 4,30
Roto Smeets Boer 40,80 40,80
Samas Groep 59,10 e 59,00
Sarakreek 5,30 6,00
Schuitema 1895,00 1895,00
Schuttersveld 42,50 42,70
Simac Techniek 18,70 18,70
Sligro Beheer 86,80 86,80
Smit Intern. 42,30 42,00
Smit Trafo c. 45,00 e 45,20
St.Bankiersc. 17,00 17,20
Stad Rotterdam c. 37,00 38,00
TelegraafDe 191,50 e 192,50
Textielgr.Twente 71,30 72,00
Tuhp Computers 16,60 e 16,50
Tw.Kabel Holding 210,00 215,00
Übbink 59,40 59,00
Union 25,40 26,00
VereenigdeGlas 556,00 556,00
Vilenzo 42,80 43,30
Volker Stevin 86,70 86,80
Vredestein 13,80 13,70
Wegener 119,00 120,00
Welna 48,40 e 48,30
Westlnv.F.wb 61,00 a 61,00a
WestlnvestF. 11,50 11,50
Weweler 32,30 32,30
Wolff.Handelmij 59,50 59,50
Wolters Kluwer 485,00 485,00
Wyers 23,90 24,00

Beleggingsinstellingen
AdamEOE Ind. F. 446,00 447,00
ABF 112,50 112,50
ABNAmroA.inF 82,90 83,10
ABN Amro Aand.F. 95,90 96,60

ABNAmroAmer.F. 70,60 71,30
ABNAmroEur.F. 86,00 86,20
ABNAmroFarE.F. 75,80 76,20
ABN AmroL.Gr.F. 182,80 182,80
ABNAmroNeth.F. 116,20 116,20
ABN AmroObl.Grf. ,199,70 199,80
ABN Amrorent.div 155,10 155,30
Aegon Aandelenf. 45,40 45,00
Aegon Spaarplus 5,00 5,00
Aldollar BF $ 30,70 30.70
Alg.Fondsenbez. 249,30 250,10
Alliance Fund 7,60 e 7,60e
Alrenta 230,20 230,50
Amvabel 89,00 89,10
AsianCap.F.s 61,40 61,50
Asian Select. F. 104,90 104,50
AsianTigersF. 110,20 f 111,30
ASN Aandelenf. 52,40 52,20
Austria Global 1223,00 1223,00
Austro Hung. F. 7,40 7,40
AXA Aand.lnt. 76,70 76,10
AXAE&LBelegg.l 95,00 94,30
AXAE&LBelegg.2 94,00 93,60
AXAE&LBelegg.3 117,80 117,80
AXAEBiLßelegg.4 87.70 87,40
AXAE&LKap.Rente 118,80 118,70
AXAObl.Ned. 76,70 76,60
BemcoßentSel. 62,60 62,20
Bever Holding 4,70 4,70
Biogrondßelegg. 10,70 10,70
CapaCityßealty 1,40f 1,39fCL Aandelenfonds 95,40 95,50
CLLiq.Groeifonds 102,40 102,40CLObl.Dividendf. 103,90 103,60
CL Obl.Waardef. 122,00 122,00
Comm.ArgeusF. 87,20 87,30
Comm.BenacusF. 89,80 89,90
Comm.CeaF. 91,70 91,80
CuMPreferentF. 106,50 106,00
Delta Ll.Dollarf. 52,80 52,80
Delta UoydECU 54,10 54,10
Delta Lloyd Inv. 39,20 38,40
Delta Lloyd Mix 73,10 72,80
Delta LloydRent 59,60 60,00
Donau Fonds 28,40 28,40
DP America Gr.F. 35,70 35,30
EGFlnvestm. 155,00 155,00
EMFRentefonds 83,00 83,10
EMS GrowthFund 102,80 103,40
EMS Income Fund 91,50 91,80
EMS Offsh.Fund 100,50 100,80
Eng-Holl.Bel.Tl 10,60 10,60
Eng-Holl.Bel.Tr. 20,00 20,00
Envir.GrowthF. 41,50 41,50
Esmeralda part. 37,70 37,70
Eur.Ass. Trust 8,30 8,30
Euro Growth Fund 58,70 59,50
Euro SpainFund 8,20
FarEastSel.F. 79,00 76,90
GAFAm.Liq.F ecu 1,53 1,54
GAFAm.Obl.F.ecu 1,78 1,79
GAFBfr.Liq.F.bfr 1056,80 1057,30
GAFDMLiq.F.ecu 1,61 1,61
GAFDMObI.F.ecu 1,58 1,58
GAFEng.Aandf.ecu 2,10 2,10
GAFEng.Liqf.ecu 1,25 1,25
GAFEng.Oblf.ecu 1,32 1,33
GAFEur.Aandf.ecu 2,25 2,26
GAFEur.Oblf.ecu 2,20 2,21

GAFGl.Managf.ecu 2,51 2,52
GAFJap.Aandf.ecu 1,12 1,12
GAFJap.Liqf.ecu 1,63 1,64
GAFJap.Oblf.eeu 1,74 1,75
GAF N-Am. 2,25 2,26
GAF 3,22 3.25
German CityEst. 33,00 32,30
Gim Global 55,70 55,70
Groeigarant 1,38 1,37
Holl. Eur. Fund 59,50 59,50
Holl. Obl.Fonds 131,10 130,50
Holl. Pac. Fund 136,00 136,00e
Holl. Sel.Funds 98,20 98,90
Holland Fund 90,20 90,20
Hooge HuysHypf. 125,00 124,50
INBBnk Verre Oost. 45,60 45,80
INGBnkDutchF. 61,30 61,60
INGBnkGeldm.F. 61,20 61,19
INGBnkGIob.F. 52,70 52,70
ING Bnk Oblig.F. 32.80 33,00
INGBnkßentegr.F 128,70 129,10
INGBnkSpaard.F. 103.87 103,88
Interbonds 489.00 486,00
Intereffekt 500 27,40 27,40
Intereffekt wt 25.50 24,90
Intereffekt Yen Value 81.00 81,50
Investa part. 83,00 82,50d
IS Himal.Fund $ 17,70 17,50e
JadeFonds 207,70 209,00
Jap.Convertible.F. 50,00 50,00
Jap.lnd.AlphaF. 7550,00
Jap.Sect.Rat.Yen 5420,00
JapanFund 19,20 19,10
Latin Am.Eg.F. 103,00 104,00
LeveragedCap 59,50 60,00
Liquirent 54,60 54,60
Mal.CapitalF.s 15,90 15,90
Mees Obl.Div.F. 114,70 115,30
Mexico IncomeF. 19,20 19,20
Mondibel 76,80 76,90
Nat.Res.Fund 75,80 75,70
NewAsia Fund 10,70 10,70
NomuraWarr. F 0,20 a 0,20
OAMF Rentefonds 11,35 11,30
Obam,Belegg. 311,80 312,60
Ohra Aand.F. 63,90 64.20
Ohra Liq.Grf. 54,20 54,20
Ohra Obl.Df. 54,80 54,70
Ohra Obl.Grf 55,20 55,20
Ohra Onr.G.F. 58,80 58,60
Ohra Totaal F. 58,20 58,10
OrangeFund 27,90 27,90
Pac.Dimensions 31,00 31.00
Pac.Prop.Sec.F. 45,10 45.30
PiersonRente 128,10 128.40
Pitcher 45,70 45,70
Postb.Aandelenf. 57,10 57,10
Postb.Beleggf. 57,60 57,60Postb.Obl.f. 47,80 47,90
Postb.Verm.gr.f. 60,00 60,00
Rentalent Bel. 169,20 169,10
Rentotaal NV 38,50 38,50
RG Aand.Mixfund 59,60 59,70
RGAmericaF. 136,50 136,80
RGDivirentF. 53,50 53,50
RGEuropeF. 127,30 127,20
RGFlofenteF. 129,40 129,60
RG HollandsBezit 97,70 97.70
RG NettorenteF. 105,30 105,40

RG Obl.Mixfund 61,30 61,30
RGPacificF. 140,30 140,00
RG Rente Mixfund 63,60 63,60
Robeco 112,20 112,80
Rodamco 51,00 50,90fRodamco Ret.Ned. 100.30 e 100,00
Rodin Prop.s 68,00
Rolinco 115,50 115,40
Rohnco cum.p 90.00 89,20
Rorento 82,30 82,30
Schrod Int.Pr.F 28.30 28,30
Sci/Techs 14,50 15,00
SuezGr.Fund 50,60 50,50
Suez Liq.Grf. 200,90 201,00
Technology Fund 16,30 16,30
TokyoPacHold. 246,00 238,00
Tolsteeg, Beleggmij 350,00 350,00
Trans Eur.Fund 89,80 90,30
Transpac.F. 347,00 357,50
Uni-Invest 19,10 b 18,90
Unicolnv.Fund 68,70 68,50
UnifondsDM 32,50 31,80
Vaste Waard.Ned 52,00 52.50
VastNed 104,50 104,50
VHSOnr.Mij 4,80 4,80fVIBNV 44,20 44,30
VSBAand.F. 99,40 99,70
VSB Mix Fund 61,40 61,30
VSB Obl.Groeif. 108,70 108.40
VSB Rente Fonds 100,60 100,50
WBO Intern. 68,30 68,30
Wereldhave NV 95,00 e 94,90
World Prop.F. 69,50 69,50
ZOM Florida F. $ 32,80 32,80
Zonnespectrum 9,05 9,20
Parallelmarkt
IPNA 3 nrc 337,00 aMelle,van nrc 105,00 104,00
Pan Pac. Winkel 3,90 3,90

Wall Streel
alliedsignal 33 3/i 33 V4amer.brands 33 Vt 33 Vt
amer.tel.tel 54 Vt 54
amococorp 61 Vt 60 Vt
asarcoinc. 27 3/« 27 Vs
bethl. steel 17 Vt 17 Vs
boeing eo 43 Vt 43 Vi
can.pacific .15 H 1514
chevron 41 Vt 41 Vt
chiquita 13'/« 13 Vt
chrysler 46 48 '/.
citicorp 45 Vt 45'/»
eons.edison 24 Vi 24 Vt
digit.equipm. 30'/» 32 Vt
dupont nemours 55 54 Vt
eastman kodak 45 Vt 47 Vt
exxon corp 59 V> 59Vt
ford motor 28'/: 29
gen. electric 48Vt 48 'A
gen. motors 38 Vt 38Vt
goodyear 35 Vt 35Vt
hewlett-pack. 97 */■ 98 Vt
int. bus.mach. 72 Vt 72 Vt
int. tel.tel. 85 85 Vt
klmairlines 27 Vt 26'/.
mcdonnell 140 Vt 139 V.
merckco. 36 Vt 37%

mobil oil 82 Vt 82 Vt
omega financ. 25 24'/;
philips 30 Vt 31
royaldutch 109'/- 109 Vt
searsroebuck 50 Vt 50 V-.
sfe-south.pac. 16 Vt 16 Vt
texaco me. 60'/; 60Vt
travelers 33 Vt 33 Vt
united techn: 59 Vi 59
westinghouse 13 Vt 13 Vt
whitman corp 16 Vt 16 Vi
woolworth 15 Vt 15 Vt

Advieskoersen
amerik.dollar 1,665 1,785
austr.dollar 1,23 1,35
belg.frank(lOO) 5,28 5,58
canad.dollar 1,210 1,330
deensekroon (100) 27,10 29,60
duitsemark (100) 109,50 113,50
engelsepond 2,62 2.87
finse mark (100) 35.65 38.15
fransefrank (100) 31,05 33,80
grieksedr. (100) 0,63 0,80
hongkongdlr.(lOO) 19,25 23,25
iersepond 2,55 2,80
itaüire(10.000) 9,85 11,55
jap.yen(10.000) 171,50 177,50
noorsekroon(100) 24,20 26,70
oost.schill. (100) 15,62 16,12
port.escudo(100) 0,98 1,16
spaanse pes. (100) 1,25 1,41
turkse lira (100) 0,0032 0,0059
zuid.afrrand 0,40 0,55
zweedse kr (100) 22,35 24,85
zwits.fr. (100) 131,00 135,50

Wisselmarkt
amenk-dollar 1,72875-1,73125
antill.gulden 0,9575-0,9875
austr.dollar 1,2925-1,3025
belgfrank (100) 5,4455-5,4505
canad.dollar 1,27325-1,27575
deensekroon (100) 28,675-28,725
duitsemark (100) 112,0750-112,1250
engelsepond 2,7500-2,7550
franse frank (100) 32,575-32,625
griekse dr (100) 0,6780-0,7780
hongk.dollar(100) 22,2750-22,5250
iersepond 2,6900-2,7000
itaüire (10.000) 10,905-10,955
jap.yen(10.000) 175,950-176,050
nwzeel.dollar 1,0675-1.0775
noorse kroon (100) 25.635-25,685
oostenr.sch. (100) 15.9230-15,9330
port. escudos (100) 1,0795-1.1195
spaansepes. (100) 1,3440-1,3540
zweedse kr. (100) 23,895-23,945
zwits.frank(lOO) 133,685-133,735
e.e.u. 2,1320-2,1370

Indexen
CBS-koersindex 273,20 274,20
EOE-index 407,69 408,92

DowJones-index 3829,73 +28,26

Optiebe urs
serie omzet v.k. s.k.

abnamroc jan 57,50 172 5,00 5,10
abnamro c jan 60,00 341 3,10 3,20
abnamro c apr 65,00 2450 2,20 2,10
abnamro c jul 60,00 250 5,10 5,10
abnamro cjul 65,00 175 2,40 2,70
abnamro c097 65.00 193 6,60 6.70a
abn amro p apr 60,00 1840 2,00 1,90
ah c .apr 50,00 173 3,20 3,50
ah c üpr 55,00 158 1.20 1.30
ah cj-iü 50,00 219 3,60 4.10
akzo cWW 200,00 191 2,50 1.50
akzo c jan 210,00 150 4,20 3.90
bgg pnov 30,00 350 0,70 0,20
bgg pnusi 27,50 248 3,00 3.00
bsw c jan 40,00 250 0,20 0,20
d/fl c nov 170,00 266 1,80 3.20
d/fl cdi;<: 170,00 240 3,00 3.90
d/fl c dis: 175,00 293 0,80 1,30
d/fl pnov 175,00 155 3,70 2.10
d/fl pdot 170,00 177 1,60 0,90
d/fl pjan 175,00 180 5,50 a 4,20
d/fl pjun 175,00 225 B,Boa 7,00
els e apr 18,00 300 0,70 0.80
els c jul. 18,00 450 I,ooa 1.00
els pjan 16,00 2020 0,30 a 0,20
coc e nov 410,00 329 1,80 2,30
coc e nov 415,00 625 0,60 0,80
coc c jan 420,00 230 6,70 7,30
coc pnov 405,00 507 2,00 1,00
coc pnov 410,00 151 4,30 2,70
coc pnov 425,00 226 17,00b 16,00a
coc pdec 395.00 210 2,70 2,10b
coc pdec 415.00 1664 10,00 9.00
coc pjan 420.00 226 16,00 a 14,00
kim c jan 50.00 160 1,50 1,50
kpbt cjan 50,00 287 2,30 2,50
kpbt pjan 50.00 250 2.00 1,80
ntl c feb 101.00 300 0,60 a 0.40
nut c nov 95,00 950 0.70 1,20
nut c feb 90.00 422 7.10 7,70
nut e feb 95.00 369 5.00 5.30
olie cjan 200,00 204 2,00 2,10
phil c jan 55,00 187 1.70 2,00
tops pnov 790,00 160 48,50 a 44,00b
tops pnov 800,00 150 58,50 a 54,00b
topa pdec 790,00 160 47,00 a 42.50b
tops pjan .800,00 150 57,00 a 52,50b
unil c jul 1200,00 527 12,50 a 12,00
uni! pjan :>OO,OO 217 6,00 5,50
unü p jul -200,00 539 11,00 a 10,00

Goud en zilvor
Goud onbewerkt '.'. 1,110-21,710, vonge
20,930-21,530, beworkt 23,310 laten, vo-
rige 23,130 laten.
Zilver onbewerkt 250-320, vorige
245-315, bewerkt 3 60 laten, vorige 345
laten.
adaten g=bieden+ex.div.
b=bieden h=laten+ex.div.
c=ex-claim k=gedaan+h
d=ex-dividend l=gedaan+g
e=gedaan+bieden wk=slotkoers vorige dag
f=gedaan+laten s.k=slotkoers gisteren

economie

euwe directeur Oliemans van Frans Maas:

Keuze waarmaken
Is distributieland5

Van onzeredactie economie

g:HUGOWAARD - „Nederland is een distributieland. Die
hebben we met zn allen gemaakt. Dat moeten we waar-

1] anders moeten we geen distributieland meer willen
[" Ir- R. Oliemans, scheidend directeur van proces- en
)ortbandenfabrikant Ammeraal Conveyor Belting in

->ugowaard, is stellig. En die opstelling zal hij kunnen ge-
ixx als hij per 1 januari aantreedt als voorzitter van de
;an bestuur van transportconcern Frans Maas in Venlo.

ï^% (50) heeft veertien jaar
2 roer gestaan bij Ammeraal,
'■jasportbanden maakt voorL eeld voedingsindustrie,
kassa's, luchthavens, elek-

en bouwbedrij-

ven. Het bedrijf werd in 1990 over-
genomen door Gamma Holding.
Gamma en Frans Maas hebben dit
jaar directeuren uitgewisseld.
„Louter toeval, beslist geen opzet,"
zegt Oliemans. Hoe opvallend het
ook lijkt dat hij overstapt naar
Frans Maas op het moment dat zijn
voorganger bij dat bedrijf, J. van
Oijen, net is benoemd tot bestuurs-
voorzitter bij Gamma. Oliemans is
opgespoord door headhunters.
„Voor een baan als bestuursvoorzit-
ter hoef je niet te solliciteren, je
wordt gevraagd."
„Als ik nu niet van baan verander,
haal ik hier mijn pensioen. En ik
weet dat ik deze zaak in vertrouwde
handen achterlaat bij goede men-
sen," zegt Oliemans over de afwe-
ging die hem ertoe bracht 'ja' te
zeggen tegen de overstap.

Over zijn verandering van werk-
kring houdt Oliemans het eenvou-
dig. „Ik ga voor een groter bedrijf
werken en een iets ander produkt
verkopen. Maar het uitgangspunt
blijft: proberen je produkt zo goed
mogelijk op de markt te brengen en
tegen een concurrerende prijs."

Verschil maakt wel dat Frans Maas
een conglomeraat van ruim vijftig
bedrijven is, dat dit jaarweer winst
boekt na vorig jaar voor het eerst
verlies te hebben geleden (drie mil-
joen op een omzet van 1,3 miljard).
De aanbieder van transport en lo-
gistieke diensten liep vorig jaar
klappen op door het wegvallen van
de Europese binnengrenzen.

Dat de dichtslibbende Nederlandse
infrastructuur voor een groot trans-
portconcern een extra handicap is,
beseft Oliemans. Diplomatiek: „Ne-
derland zal zijn keuze voor distri-
butieland waar moeten maken,
anders kun je net zo goed meteen
ophouden. Nederland is in veel op-
zichten een paradijs. We lopen in
veel dingen voorop en dat mag ook
wel zo blijven. Maar we moeten
daarbij wel met de beentjes op de
grond blijven staan. Gelukkig be-
ginnen we ons dat nu in Nederland
te realiseren."

De Eurostar naar Parijs is te...vroeg
Van onze correspondent

LONDEN - De spoorweg naar Pa-
rijs was geplaveid met overlopende
toiletpotten, haperende motoren,
koeien op de rails en lekkages in de
tunnel. Maar toen de klok op Wa-
terloo Station 08.23 uur aangaf,
was de Eurostar al uit de startblok-
ken. De eerste commerciële trein
naar de Franse hoofdstad was giste-
ren 30 seconden te vroeg.

Velen van de eerste reizigers had-
den hun treinkaartjes lang tevoren
besteld. Een van hen, John Harper

(63), had acht jaar op zijn ticket
moeten wachten. Hij had op 13 fe-
bruari 1986, een dag nadat premier
Thatcher en president Mitterrand
hun geruchtmakende 'Tunnel Ver-
drag' hadden gesloten, reeds zijn
bestelling geplaatst bij het plaatse-
lijke reisbureau.

Maar op maandag 13 november
1994 kregen alle 794 betalende rei-
zigers eindelijk waar voor hun geld.
Op het perron in Londen kregen zij
het glas champagne dat zij eigenlijk
pas in Parijs hadden willen heffen.
En niet alleen vertrok de trein der-
tig seconden te vroeg, zij gleed zelfs

een vijftal minuten eerder dan
voorzien op Gare du Nord binnen.

Slechts één reiziger was niet hele-
maal content met het tijdstip van
aankomst. Het was Richard Low, de
66-jarige kleinzoon van de Engelse
ingenieur onder wiens leidingreeds
in 1881 een poging was gedaan om
een Kanaaltunnel te graven. Toen
Richard Low in een persoonlijk
briefje aan de president-commissa-
ris van Eurotunnel een ticket vroeg
voor de eerste trein naar Parijs, kon
hij een kleine sneer niet nalaten.
„Uw trein, meneer," zo schreef hij,
„is 113 jaar vertraagd."

Rente in VS 'zeker' omhoog
Van onze redactie economie

AMSTERDAM - De rente in de
Verenigde Staten gaat vandaag 0,5
procent omhoog naar 5,25 procent.
Er is althans bijna geen deskundige
te vinden die een andere overtui-
ging is toegedaan. „Als de economie
sterk staat, kan de rente omhoog.
Dat maakt ook de munt, de dollar
in dit geval, sterker," stelt econoom
Roel Gooskens van effectenhuis
Van Meer James Capel.

Vandaag vergadert het Federal
Open Market Committee, die over
het rentebeleid van de Amerikaanse
centrale bank gaat, over de lang
verwachte verhoging van de rente.
Vanaf februari van dit jaarschroef-
de de 'Fed' in vijf stapjes de 'korte'
rente op van 3 naar 4,75 procent.
Vrij algemeen is deverwachting dat
daar nu nog 0,5 procent(punt) bij-
komt. Hoewel sommige waaghalzen

aan driekwart of zelfs een héél punt
denken.
De verhoging van de korte-termijn-
rente is nodig, denken economen,
om geldontwaarding (inflatie) te
voorkomen. De Verenigde Staten
maken nu al 42 maanden econo-
misch herstel door. Om te voorko-
men dat de consumenten al te en-
thousiast blijven consumeren - wat
tot stijgende prijzen kan leiden -
moet de rente omhoog. Dat maakt
geld lenen wat duurder en drukt de
kooplust van de Amerikanen enigs-
zins.

Hogere rente in Amerika maakt de
dollar tevens aantrekkelijker voor
de internationale, financiële mark-
ten en beleggers. De munt bereikte
dit jaar een nieuw dieptepunt te-
genover de Japanse yen, terwijl ook
in guldens gerekend het laagste
punt van de afgelopen twee jaar
werd aangetikt. Steunaankopen
kostten onder meer de Amerikaanse

en de Japanse centrale banken mil-
jarden.
Alleen de afgelopen dagen ging het
wat beter, mede dankzij de verkie-
zingsoverwinning van de Republi-
keinen. Kennelijk hebben beleggers
niet zoveel vertrouwen in het eco-
nomische beleid van president Clin-
ton. Gisterochtend baarde de Ame-
rikaanse munt zelfs opzien met een
koerssprongetje, van 1,71.35 naar
1,73.15 gulden.
„Dat is een korte-termijnbewe-
ging," relativeert analist Gooskens
de plotselinge stijging. „Daarin lei-
den finaniële markten hun eigen
leven." Voor de langere termijn ver-
wacht hij een meer duurzame stij-
ging van de koers. Hij wijst erop dat
de Amerikaanse economie er goed
voorstaat. Het overheidstekort is
flink omlaag gegaan, de inflatie is
laag, de werkgelegenheid is enorm
gegroeid, de werkloosheid gedaald
en de positie van het bedrijfsleven
flink versterkt.

munt uit

DSM Chili
DSM Fine Chemicals gaat sa-
men met het Britse Haifa Che-
micals een produktie-installa-
tie bouwen voor natrium- en
kaliumnitraat. De installatie,
met een jaarlijkseproduktieca-
paciteit van 50.000 ton, komt te
s;taan bij DSM-dochter ACF
.Minera in Chili. Haifa krijgt
een minderheidsbelang van 15
procent in ACF Minera, terwijl
DSM Fine Chemicals 60 pro-
cent van het bedrijf in handen
houdt. Nitraten worden ge-
bruikt als kunstmest en voor
een reeks van technische toe-
passingen. ACF Minera in San-
tiago de Chili heeft 140 perso-
neelsleden. De divisie DSM
F;ine Chemicals heeft ruim
1.500 medewerkers en een om-
ziet van meer dan 700 miljoen
gulden.

EVC
Pvc-producent European Vi-
nyls Corporation (EVC) gaat
voor 77 gulden naar de beurs.
Dat betekent dat de totale op-
brengst van de negen miljoen
uit. te geven en te herplaatsen
aandelen'uitkomt op bijna 700
miljoen gulden.

Acties
De arbeidsvoorziening krijgt
vain.af volgende week te maken
met een nieuw fenomeen: ac-
ties. Op 22 november organise-
ren de vakbonden die het per-
soneel vertegenwoordigen een
landelijke manifestatie in Rijs-
wijk:. Daarna zijn 'estafette-
acties' te verwachten. De vak-
bonden zijn uitermate ongeluk-
kig met de manier waarop het
best uur van de arbeidsvoorzie-
ning de bezuiniginsplannen
van het kabinet te lijf wil gaan.
Op de rol staan besparingen
van 100 miljoen voor volgend
jaar en van 500 miljoen gulden
voor de jaren daarna.

Boelwerf
De onderhandelingen tussen de
Begennann Groep en de Vlaam-
se regering over de redding van
de Boelwerf verlopen stroef.
Begemann, onder leiding van
topman Deleye, lijkt niet te
buigen voor de druk van de
Vlaamse premier Van den
Brand.e. Mocht de oplossing
uitblijven dan is de kans groot
dat de Boelwerf failliet gaat.
De twee partijen hebben al da-
gen onderhandeld over de fi-
nanciering van de redding van
grootste Vlaamse werf. Bege-
mann wil de werf overnemen
door middel van uitgifte van
aandelen.

" De Britse zakenman JohnPrince gaat per trein van Londen naar Parijs. Foto: REUTER

(ADVERTENTIE)
In uw woning schijnt

altijd de zon
als asg is aangekleed door

bmafm
Dautzi.'nbergstr 40 Heerlen

I (ADVERTENTIE)
Ij***4*wordt bet leven
f'briljante gordijnen

pendkis
jl iut2enbergstr.4o Heerlen
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Voor het eerst door de tunnel
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r""I"^ / nT" Hudson panty's met 50%korting. 70en 40 denier. Spectrum encyclopedie. Keuze uit medische of Keuken-en theedoeken Provence. 100% katoen
T I 1 lB mm""''''ï; '''"^*m"-sk;< 15 denier satin sheer en 15 denier mini met lycra. bloemen en planten. 10 gebonden delen. Met veel In dekleuren bordeaux, donkerblauw, geel en dorvr"^"^ Wfë|| */ // BJfjH ■ :C\ J QQr afbeeldingen in kleur. 7C kergroen. _ -»»,/' ■ F'fl B \ 2 PAAR va' Vergelijkbare winkelwaarde 425.- /«3e~ Keuken- en wafeldoek 135O»" Theedoek J&3S J>'

G-f A I — iJ^^ Kwarkpunt met vers seizoens- ■* TT*%f\S~W. K O T~"'V"r»'r,T",o'X /Tl \ T\l
i ' ' Ui,en Wnk^r^4.7sl VROOM & DREESMANN

Enige kenmerken: B^^7TaWTTfTTHT^T^ri^TiITI^ff^Ty^^BrTPfWI^?TST^^^T*WT7!FrWIW!WI

" Indien gewenst, geheel telefonische behandeling In Te betalen Effektieve rente op jaarbasis Rente per maand Theoretische looptijd

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

" Meestal kwijtschelding bij overlijden. ’ 52.500,- ’ 788,- 9,8% 12,2% 0,785% 0,964% 94 mnd. 107 mnd.

" Indien gewenst vrijstelling; van aflossing bij ziekte, ’ 67.500,- ’ 1.013,- 9,8% 12,2% 0,785% 0,964% 94 mnd. 107 mnd.
ongeval, invaliditeit (mits dit meeverzekerd wordt). ’ 75.000,- ’ 1.125,- 9,8% 12,2% 0,785% 0,964% 94 mnd. 107 mnd.

" Van 18 tot 72 jaar. ’ 80.000,- ’ 1.200,- 9,8% 12,2% 0,785% 0,964% 94 mnd. 107 mnd.

" Andere bedragen en looptijden zijn óók mogelijk. f 85.000,- ’ 1.275,- 9,8% 12,2% 0,785% 0,964% 94 mnd. 107 mnd.

" Toetsing en registratie bij, BKR in Tiel. I / 90.000,- [ ’ 1.350,- | 9,8% | 12,2% 0,785% 0,964% 94 mnd. 107 mnd.

" Leningen tegen aantrekkelijke voorwaarden, V?T7^^raTTTYTT^77TI?TTrTrïrTTBfIBfIfIHfIJHHJHJHfIfIH
afgestemd op uw persoonlijke wensen. BjAiMiiiBMMMMÉBiAiUMMMyUJI

" Rente is fiscaal aftrekbaar. Kredietsom Terug te Te betalen per maand Effektieve rente op jaarbasis

" Geen informatie bij werkgever of andere personen. min- üüfü üüiü: "j^

" Leningen vanaf 1.000,- tot 200.000,- zijn mogelijk / 5-°°°.- 72 mnd. ’ 91,- ’ 99,- 9,8% 13,6%
ZONDER onderpand of borg. ’12.500,- 72 mnd. ’227,-' ’243,- 9,8% 12,6%

" Gevolmachtigd intermediair. ’52.500,- 120 mnd. ’677,- ’691,- 9,8% 10,4%

’ 60.000,- 120 mnd. ’ 773,- ’ 790,- 9,8% 10,4%
Het is vertrouwd geld lene n via een NVF-lid. | ’ 65.000,- 120 mnd. ’B3B,- ’856,- 9,8% 10,4%

H, . Termijnbedr. Rente Effekt. rente Theor.n nen per maand per maand opjaarbasis* looptijd

’50.001,- ’ 393,- 0,785% 9,8% 94 mnd.
’57.500,- ’ 452,- 0,785% 9,8% 94 mnd.
’62.500,- ’ 491,- 0,785% 9,8% 94 mnd.
’70.000,- ’ 550,- 0,785% 9,8% 94 mnd.

’BO.OOO,- ’ 628,- 0,785% 9,8% 94 mnd.

’ 85.000,- ’ 668,- 0,785% 9,8% 94 mnd.
Het eerste jaar betaalt u alleen rente, daarna 1,5% van de limiet.

043-636200*
OF NOC SNELLER PER FAX: 043-636226

Geopend van ma. t/m vrij.
van 8.30-21.00 uur,

za. van 9.00-16.00 uur

ScharnerwegloB
6224 JJ Maastricht

1 nir P'ccolosinhet
ÊJJ PICfCOIO S Limburgs Dagblad zijn groot in
■■ —ESig, iii — RESULTAAT. Bel 045-719966.

r———————-n
I Elon voor mensen i
j tu:»sen de30 en 55 jr. j
I AHA Ir^a mr*s Met het Verzekerd Groei-fonds

U bent tussen de dertig en houdt u uw pensioen in eigen
vijfenvijftig jaar?Dan is het tijd hand. En heeft u ook nog zicht
om uw pensioen te regelen. op uitstekende rendementen.
Zelf natuurlijk, want van de Meer weten? Vul dan de bon in

'Overheid valt in de toekomst nog voor verhelderende documentatie,

maar weinig te verwachten. Vrijblijvend natuurlijk.
Een goed pensioen regelt u bij — ——■ — _

AXA Equity & Law. J\j\J\ ’l T !f \ \ 'ui inenstuuropnaar: AXA Equity &Law, antwoordnummer53044, 2505 VB Den Haag.

Naai" geboortedatum: m/v ■
Adres

■ Postcode /Woonplaats

Teietoonnummer ZUZZZH WB EQUITYVerzekering; adviseur: te: Ym/\ W&L/SiW
(LCI) AXAËquily 8. Law Korte Voorhoul 20 2511 CX Den Haag Telefoon 070 ■34 23 333 Telefax ■34 23 114 Wereldwijd nummer vier

WIJ HALEN DIE PARTIJ
REKLAMEFOLDERS OF -KRANTEN

GRATIS BIJ U OR
OM DIE DAARNA TE VERSPREIDEN

NATUURLIJK...
Bel Spiral als 't gemakkelijk verspreid moet

worden!

Fabneksstraal 7. 5961 PK Horst,| Xj' Postbus 6094. 5960 AB Horst,
telefoon04709-84222, * *W~ \ fax 04709-84333.

SPIHAL

MFm i j^l wt UI f.":iflM: TMlflr^i "tWÉJiéiiiih tTwTTmm. SiWmßLc **I^^BBfc t&Ê

VpOR 50G^OBN WDT U I^NIJEPiUPATIËm'

Giro 50500
Lbj^astichting Amsterdam

GÉÉF OM LEPRA

ADIA PERSONEELSDIENSTEN
ZOEKT

VAST PERSONEEL

Voor een bouwbedrijf in Zuid-Limburg. Wij zoeken een
kandidaat met een opleiding op MBO-/HBO-niveau en
minimaal 5 jaar ervaring met zowel nieuwbouw- als
renovatieprojecten in Duitsland. U bent in staat zelf-
standig 4 a 5 projecten tegelijkertijd te begeleiden en uw
leeftijd ligt boven de 35 jaar.
Deze vacature kan bij gebleken geschiktheid leiden tot
een vast dienstverband.

Interesse? Neem dan zo snel mogelijk contact op met
Ans Snackers van de vestiging Hoensbroek of met een
van de andere vestigingen.
Heerlen, Dr. Poelsstraat 16, 045 - 713120
Hoensbroek, Kouvenderstraat 81, 045 - 231680
Kerkrade, Hoofdstraat 39a, 045 - 463700

ADIA
PERSONEELSDIENSTEN

V y JAN OPREIJ BV
MARGRATEN

Gevraagd voor spoedige indiensttreding:

NATUURSTEEN-BEWERKER
Deze functie houdt in:_ het zagen en bewerken van natuursteenpro-

dukten;_ controle en klaarmaken van orders;_ interne opleiding tot vakman mogelijk.
Gelieve mondeling of schriftelijk te solliciteren
aan:

Directie Jan Opreij BV
Rijksweg 72
6269 AD Margraten
Tel. 04458-1541 o"

OPENBARE BEKENDMAKING
Verkiezing van leden van

Provinciale Staten in Limburg
Inschrijving aanduidingpolitieke groepering.
De voorzitter van het Centraal Stembureau
voor de verkiezing van leden van Provinciale
Staten in Limburg maakt op grond van het
bepaalde in artikel G 2, lid 1 van de Kieswet
bekend, dat politieke groeperingen die een
vereniging zijn met volledige rechtsbevoegd-
heid, kunnen verzoeken ten behoeve van de
op 8 maart 1995 te houden verkiezing van le-
den van Provinciale Staten van Limburg,
waarvoor de kandidaatstelling zal plaatsvin-
den op 24 januari 1995, hun aanduiding daar-
van in te schrijven in een register dat door het
Centraal Stembureau voor die verkiezing
wordt aangelegd.
Het verzoek daartoe moet schriftelijk worden
gericht aan het Centraal Stembureau voor de
verkiezing van leden van Provinciale Staten
van Limburg, gevestigd ter secretarie van de
gemeente Maastricht, p/a afdeling Burgerza-
ken, postbus 1992, 6201 BZ Maastricht, uiter-
lijk op de drieënveertigste dag voor de dag
van de kandidaatstelling (dus vóór 13 decem-
ber 1994).
Politieke groeperingen waarvan de aandui-
ding reeds bij de Kiesraad is geregistreerd
behoeven geen inschrijving aan te vragen.
Voor de registratie moet een waarborgsom
van ’ 500,- worden betaald.
Nadere inlichtingen omtrent de wettelijke
voorschriften betreffende de inschrijving
worden door de afdeling Burgerzaken van de
gemeente Maastricht verstrekt.

Maastricht, 15 november 1994
De voorzitter van het
Centraal Stembureau voornoemd,
mr. Ph.J.I.M. Houben
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-'o!Tienduizenden mensen hebben de laatste maanden
ontdekt hoe lekker en mals het vlees bij r——_Jü
Edah is. Ook de komende tijd hebben / AKTTE/ïwij een vijftal vleesaanbiedingen voor u. ’ fr*Mrril
Om u extra voordelig kennis te laten / JS»f*«maken met ons kwaliteitsvlees. / '"i!»tfiy«A
Kwaliteitsgarantie. | X/JMK rO
Let op dit vignet. Wij staan garant voor de / w^V^^fwl^
kwaliteit. Bent u desondanks
niet tevreden, dan krijgt u uw geld terug. ' a

HK2CE3H f
Bi 1> M , tf^&Mi%ÊÊ
Licht gepaneerde '^SÈ_ schnitzels %M§B- $

per 500 gram

£^"^£*. Frikikal

i!
).

Astenhof
kipburgers J

W Wil -wSsft

X NIEUW: Varke"1

dunne&
V l 4- in 2 minuten

ff Uil' Per lapjes v£'
,**^ per 100 gram -irW ■"■^NIEUW: Runderrosbief

dunne lapjes, in 2 minuten --^mh^^^
ner I OOgram-3^9"

Dit is de laatste week dat u gratis spaare
bij uw boodschappen krijgt. Volle spaarka^

1 kunt u inleveren t/m 31 december^
J^"J>-._ EDAH SERVICELIJN

uaA AC/u Van madn^ag^m vnjdagvan lOtot I2uurenvan2 tot 4 uurkunty
v j<

IVaËAftii met onze service"a^el,ng Dadr kunt uook terecht voor het s*.i3P bij vin de buurt. Aanbiedingen zijn geldig t/m zaterdag 19 novert 1^

Uw 'prijsattraktieve
supermarkt.

Dinsdag 15 november 1994 " 6Limburgs Dagblad



Nederland 2
Veronica/Tros
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 en 09.00-

Journaal.
07.06 Lingo. Woordspel. Herh.
07.33 en 08.07 Ontbijt TV. Actualitei-

tenrubriek.
08.33 Topscore met Ted de Braak.
09.00 Journaal.
09.07 Uitzending politieke partijen:

Algemeen Ouderen Verbond.
09.10 Kook tv. Culinair programma.
09.28 Vesuvius. Discussieprogram.
10.18 Klassieke mechanica I.
10.48 Omgaan met stress. Afl.: Ver-

groten van uw sociale zekerheden.
11.18 Golden palace. Comedyserie.
11.43 Woordroof. Woordspel.
12.10 Oh ja! De NCRV in beeld.

Terugblik op NCRV-programma's.
13.00 Journaal.
13.07 (TT) Tweevoor twaalf. Quiz.
13.40 Kassa! Consumentenmag.
14.11 Essential history of Europe.
14.40 Buren. Serie. Herh.
15.05 CrimiNEE. Magazine. Herh.
15.31 De Gouden Ark. Over de on-

derscheiding De Gouden Ark, die
ZKH Prins Bemhard al tientallen ja-
ren uitreikt aan mensen die zich
inzetten voor bedreigde diersoorten.

16.00 (TT) Journaal.
16.10 Wild South. 3-delige natuurfilm-

serie. Afl. 3: De zomerzeehond.
16.35 Samson. Kinderprogramma.
17.15 C.V.T.V. Jongerenmagazine.
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.
18.55 (TT) Onderweg naar morgen.

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

Gevarieerd datingprogramma.
21.45 Die 2: Nieuwekoeien. Actueel.
22.15 (TT) In de Vlaamsche Pot.
22.45 Veronica Reisgids. Reismaga-

zine over wintersport.
23.20 K-Files. Amer. politieserie.
00.05 Uitz. politieke partijen: CDA.
00.08 Journaal.
00.13-00.18 Nieuws voor doven.

Duitsland 1

1.45"/.r,sant- Boulevardmagazine.
00 ïïor9enmagazin Sport extra,

worgenmagazine. Ontbijttv.
.03 £L9e,fschau-
,4S .^."'egenden Arzte. Herh.
■OO > ODic- Skigymnastiek.

Uio3 la9esschau.
°'45 ?llpandsJoiJ''nal- Magazine.
daaQ DF"info Gesundheit. Van-

■#l kai°Ver m'Sbruik van slaappillen
"il.On t rin 9smiddelen-
'lo4 ,La9esschau.
»2.55 b Usik "egt in der Luft. Herh.
»3.00 £re sseschau.
r°S AB9esschau-fe.4s r^D-Mïttagsmagazin.
j4.00 > lrtschafts-Telegramm.
?4.03 'a9esschau.
4.30 chimpf -19 7 17.Talkshow.
S.oq Streng Geheim!

".5.03 a9esschau.
|S.3q JJetro - das schnelle Magazin.
P-5S m V Dad! Austr. comedyserie.|.0q ï!e" lm Ersten.
f6.03 c?9esschau.
W.% ,J!ege. Talkshow.
7.10 b " Ta9esschau.
7.4q ~r,sant. Boulevardmagazine.
19iona7e9 programma's. Re-
r-50 T nformat'on.

SS D?9esschau-Telegramm.
i62s m Draufganger, serie.§.5o ï?ar,enhof, serie.
P.ss la9esschau-Telegramm.Ia9esschau-Telegramm.
;*Um ~,-loss Hohenstein - Irrwege
S°o <rnc

Tk' serie
10.15 tt Tagesschau.
[Afl :'') Die Gerichtsreporterin.
P.04 Ta Der Marchenonkel.fl.Os pf9esthemen-Telegramm.
LHomr 'ten> Pech, und Pannen.
n.3OQ.Vldeo-bloopers.
°ntWikfc°r Us" Vandaa9 oa- over de
.Passinn g van de mogelijke toe-«os rg*} kabelaansluitingen.
?3o t° en 9'rls- Comedy-serie.
g.Oo B 9esthemen.
fO-Oo Ch yard Bio- Talkshow.
Nov6XVJ"Onik der Wende. Afl.: 16.t0.15 imber '89.

[kaansB the heat of tne n'9ht- Ameri-- 1-0o T= lsdaadserie. Afl.: Vermisst.
IKloDa9s\SS^hau,ns1K10Da9s\SS^hau-,nsr e j|

s Schwertvon Persien (Est-
S°-02 el' l,aL sPeelfHm uit 1960.

Z-E-N.. Novembertage in»J?and- Afl.: Kilchurn Castte.

Duitsland 2
05.15 Gezamenlijk programma

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

studie- en beroepskeuzevoorlichting.
14.00 C 14 - Archeologische Ent-

deckungen in Deutschland.
Vandaag o.a. de verdachte doodvan
Paus Clemens II en de gevolgen
van zure regen en bestrijdingsmidde-
len voor archeologisch bodemonder-
zoek.

14.30 Alfred J. Kwak. Tekenfilmserie.
14.55 Die Bockreiter (De legendevan

de bokkerijders). 13-delige Neder-
landse jeugdserie.
Met behulp van Lei weet Martin uit
handen van de soldaten te blijven.
Daarom gooit de schout zijn vader
en Driek in de kerker en als Martin
dat hoort geeft hij zich alsnog over.
De Zwarte Kapitein en zijn mannen
proberen hem te bevrijden.
Afl.: In der Falie.

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 The flying doctors. Doktersse-

rie. Afl.: Die Uhr ist abgelaufen.
16.55 Gesundheitstip.
17.00 heute en sport.
17.15 landerjournal. Aansl.: heute-

Schlagzeilen.
17.55 Ohne Schein lauft nichts.

12-delige Duitse serie.
19.00 heute. Met weerbericht.
19.20 wetter.
19.25 Iris 81 Violetta. 12-delige Duitse

serie. Afl.: Freitag, der 13.
20.15 Naturzeit. Serie. Vandaag: De

voors en tegens van de jacht.
21.00 Frontal. Actualiteitenmagazine.
21.45 heute-journal.
22.15 37ï: Jenseits der Schmerz-

grenze. Reportageserie over de
grenzen van de mens. De grens
tussen Mexico en Amerika is niet
alleen een grens tussen twee landen
maar ook de grens tussen bloeiende
welvaart aan de ene kant en grote
armoede aan de andere kant.

22.55 Eurocops. Politieserie. Herh.
23.45 heute nacht.
00.00-01.50 Harry and Tonto. Ameri-

kaanse speelfilm uit 1974.

TV FILMS VIDEO
BBC
i 5.0e. .
(1949.qbS " The B'Ue LamP "

Uw 1" Van Basil Dearden over
kort n Sf politiea9ent die het -
nietsrw ° " " opneemt tegen
i lende criminelen.

Met i r serie van gemaakt.
Svans ek Warner en Peggy

RTL 5
<0.25 ,
' (107 c,~ " The Si|ent Partner

be n h ln9enieuze mannen heb-
W, afzonderlijk op dezelfde
*om v?or2ien.e vo' verrassingen met
tr, er en Christopher Plum-
uary| *naP geregisseerd door

Duitsland 3West
K" "Le b°nheur - (1964-f)

6chta* Cht verl'efdheid op aan
°te' die even later zelf-

bij rjZ t
plee9t. Vervolgens leeft. 'ei minnares verder.

Satirisch drama van Agnes Var-
da met Jean-Claude Drouot en
Claire Drouot.

# Scène uit de Amerikaanse speelfilm 'The Silent Part-
ner' met Elliott Gould en Susannah Vork. (RTLS - 20.25
uur).

Duitsland 2
24.00 uur - Harry and Tonto -
(1974-USA).
Regisseur Paul Mazursky (Down
and Out in Beverly Hills) staat

borg voor onderhoudende road-
movie over oudere man die met
zijn kat door de VS trekt. Met
Art Carney.

Nederland 3
RVU/Vara/NOS
08.53-09.00 en 12.00-12.07 Nieuws
voor doven en slechthorenden.

17.10 Kinderen van dichtbij. 12-deli-
ge documentaireserie over kinderen
tussen hun eerste en vierde levens-
jaar. Afl. 7: Kemal. Herh.

17.40 Comedy op 3: Een schone
heks (Bewitched). Amerikaanse co-
medyserie. Door een vergissing in
huisnummers wordt bij de Stephens
een plastic nepgazon aangelegd, dat
eigenlijk was bedoeld voor de buren
een eindje verderop. Afl.: How green
was my grass.

18.10 De Fabeltjeskrant. Poppense-
rie. Afl.: Patat, warme patat.

18.15 Sesamstraat. Kleuterprogram.
18.30 (TT) Jeugdjournaal.
18.40 (TT) Klokhuis. Kinderprogram-

ma. Afl.: Dierenverzameling.
19.00 (TT) Lingo. Woordspel.
19.30 Bijna 30. Serie portretten.

Afl. 11: Aafke.
20.00 Kids in the hall. Canadese

sketchcomedy.
20.30 A van autisme. Korte film geba-

seerd op tekeningen van autistische
kinderen. Herh.

20.41 20 punt 40. Reportageserie
over de maatschappelijke verwach-
tingen en hun ontwikkelingen.
Afl. 10: De zaak Leonard Peltier.

20.55 (TT) Taboes. Afl.: Over geld
wordt niet gesproken. Herh.

21.24 Een galerij/Nederlandse serie.
Jules is net met de VUT en maakt
zich samen met zijn vrouw Mieke
op voor een nieuwe toekomst. Maria,
een oude liefde van Jules zorgt
voor verwarring als ze haar hart
komt uitstorten over de geleden pijn
van het destijds plotselinge verlies
en onbegrijpelijke vertrek van haar
vroegere verloofde. Afl. 11: Veel
liefs, Maria.

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

gramma. Aansl.: (TT) Den Haag
Vandaag. Parlementaire rubriek.

23.22-00.02 Kunstmest. Cultureel. magazine.

Duitsland 3 West
08.15 Tele-Gym. 08.30 Cursus wiskun-
de. 09.00 Aktuelles aus dem Video-
text. 09.05 ARD-Morgenmagazin.
10.00 Schooltv. 12.00 Bonn am Rohr.
12.30 Fakt. 13.15 querpass. 14.00
WDR aktuell. 14.05 Hit Clip. 14.30
Das Land im Nil. 3-delige documentai-
reserie over het oude en het nieuwe
Egypte. Afl. 1: Das Geschenk des
Nils. 15.00 WDR aktuell. 15.05 Fen-
sterPlatz. 15.45 Chronik der Wende.
Afl.: 15. November 1989. 16.00 Markt.,
16.30 Cursus wiskunde. 17.00 De-
grass Junior High. Afl. 7: Heisse
Plane. 17.30 Delphingeschichten. Se-
rie verhalen rond dolfijnen. Afl. 1.
18.00 NRW. 18.05 KvK. 18.30 Ver-
misst. 18.45 Aktuelle Stunde. 19.25
Fensterprogramme der Landesstudios.
19.45 Dollar. Quiz. 20.15 Bauer Bernd
und Mutter Erde. Portret. 21.00 WDR
aktuell. 21.15 Reporter. Serie reporta-
ges. 21.45 Wetenschappelijke reporta-
ge over het GPS, Global Positioning
System. 22.30 Die Harenberg-Chronik.
Portret van de uitgever Bodo Haren-
berg. 23.00 Agnés Varda: Le bonheur.
Franse speelfilm uit 1964. 00.17-09.00
Nachtprogrammering. Met: Die Ant-
wort der Frauen (Reponse de fem-
mes). Franse korte film uit 1976.

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

Nederlandse soap. Herh.
10.00 Koffietijd. Magazine.
11.00 Showtime shop.
11.05 As the world turns. Serie.
11.50 Lunchkids.
12.50 Film & videonieuws. Herh.
13.15 Sport: Duits voetbal. Herh.
13.45 Sport: Engels voetbal. Herh.
14.15 Rad van fortuin. Spelprogram.
14.45 Spijkerhoek. Serie. Herh.
15.15 Showtime shop.
15.20 Santa Barbara. Amer. soap.
16.10 The Oprah Winfrey show.

Amerikaanse talkshow. Herh.
17.00 5 uur show. Middagmagazine.
18.00 Zes uur nieuws.
18.15 Ooggetuige. Reportages.
18.30 Rad van fortuin. Spelprogram.
19.00 The bold & the beautiful.

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

Nederlandse soap.
20.30 The Bold & the beautiful con-

cert. Registralie van het concert dat
John McCook, Bobby Eakes en Jeff
Trachta afgelopen maand in het
Ahoy in Rotterdam gaven.

21.20 Telekado. Nieuwe telehome-
shopping-service.

21.30 Vrienden voor het leven.
Nederlandse comedyserie.

22.00 Tineke en de paranormale
wereld.

23.00 De reis naar binnen. Reporta-
geserie.

23.30 Nieuws, sport en weer.
00.00 Schloss am Wörtersee. Herh.
00.55 The Oprah Winfrey show.

Amerikaanse talkshow. Herh.
01.40 Nachtprogramma.

SAT 1
05.30 Deutschland heute morgen.
Ontbijttv. 09.20 Falcon Crest. 10.20
Neighbours. 10.50 The young and the
restless. 11.45 Riskier" was! 12.20
Knots Landing. 13.20 Tarzan. 13.50
live ran. Rechtstreeks: ATP-finale van-
uit Frankfurt am Mam. 17.00 Riskier"
was! 17.30 Regionale progr.'s. 18.00
Geh aufs Ganze! 19.00 Sat.l News-
magazin. 19.15 taglich ran. 19.30
Glücksrad. 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
Liebe... oder was? 00.15 Gojira no
musuko. Japanse horrorfilm uit 1967.
01.45 Hunter. Herh. 02.35 Mann-o-
Mann. Herh. 03.25 Gojira no musuko.
Japanse horrorfilm. Herh. 04.50 Ulrich
Meyer: EINSPRUCH! 05.45 Anna
Maria - Eine Frau geht ihren Weg.
Duitse serie. Herh.

Duitsland 3 SWF
08.15 Tele-Gym. Yoga. 08.30 Cursus
wiskunde. 09.00 Schooltv. 10.40 Non-
Stop-Fernsehen. 12.35 Hit-Clip. 13.00
Non-Stop-Fernsehen. 13.30 Kultur-
spiegel. 14.00 Schooltv. 15.00 Hallo,
wie geht's? 15.15 Kennen wir uns?
Spelprogr. 15.45 Teleglobus. 16.15
MuM. 17.00 Cursus wiskunde. 17.30
Sesamstrasse. 17.58 Die Campbells.
Serie. 18.22 Philipp. 18.25 Unser
Sandmann. 18.30 Südwest aktuell.
18.35 Hallo, wie geht's? 18.50 Die
Fallers - eine Schwarzwaldfamilie. Afl.
8. 19.20 Landesschau. 19.48 Landes-
schau aktuell. 20.00 Tagesschau.
20.15 Blickpunkt Europa. 21.00 Nach-
richten. 21.15 Debüt im Dritten: Tades-
se - warum? Tv-film. 22.45 Buffet
froid. Franse speelfilm uit 1979. 00.15
Schlussnachrichten. 00.30 Non-Stop-
Fernsehen.

RTL Television
00.30 uur - Salute to the Jugger
- (1989-USA/AUS).

Rutger Haver is keiharde prijs-
vechter in spel op leven en dood.
Stevige SF-film van David Webb
Peoples, waarin de aktiescènes
niet ontbreken. Ook met Joan
Chen.

Duitsland 1
01.10 uur - Esther e il re -
(1960-l/USA).
Verfilming van oudtestamentisch
verhaal over de joodse Esther
en slechte Perzische koning.
Raoul Walsh regisseerde Joan
Collins en Richard Egan.

RTL Television
02.10 uur - Repo Man -(1984-USA) Emilio Estevez leert
van Harry Dean Stanton hoe
niet-afbetaalde auto's worden
teruggehaald. In een van de
kofferbakken zit echter iets bij-
zonders...
Leuke cultfilm van Alex Cox.

RTL Television
03.50 uur - Bananas
(1971-USA) Een van de eerste
komedies van Woody Allen,
waarin naast Louise Lasser ook
Sylvester Stallone opduikt.
Man raakt ongewild betrokken
bij revolutie in Middenamerikaan-
se bananenrepubliek.

RTL Television
05.30 Guten Morgen Deutschland.
09.05 Kojak. 10.00 The bold and the
beautiful. 10.30 Days of our lives.
11 .00 Der Preis ist heiss. 11.30 Fami-
lien Duell. 12.00 Punkt 12. 12.30
Springfield Story. 13.15 California
Clan. 14.10 Murder, she wrote. 15.00
llona Christen. Vandaag: Blind-date.
16.00 Hans Meiser. Vandaag: Ik weet
dat ik gauw sterven zal. 17.00 Jeopar-
dy! Spelprogr. 17.30 Married with
children. 18.00 The bold and the beau-
tiful. 18.30 Explosiv - Telegramm.
Boulevardnieuws. 18.45 RTL aktuell.
19.10 Explosiv - Das Magazin. 19.40
Gute Zeiten, schlechte Zeiten. 20.15
Doppelter Einsatz. Duitse misdaadse-
rie. 21.15 lm Namen des Gesetzes.
Duitse misdaadserie. 22.15 Bambi
Verleihung. Galaprogr. rondom de uit-
reiking van de 8ambi.23.15 Gott-
schalk. Late-night-show. 00.00 RTL-
Nachtjournal. 00.30 Die Jugger -
Kampf der Besten Salute to the jug-
ger. Amer.-Australische actiefilm uit
1988. 02.10 Repo Man. Amer. kome-
die uit 1984. 03.50 Bananas. Amer.
komedie uit 1972. Met Woody Allen.
05.10 Tekenfilmserie.

RTL5
16.25 Tv boetiek. Homeshopping.
16.55 Goede tijden, slechte tijden.

Nederlandse soapserie. Herh.
17.20 Happy days. Amer. comedy.
17.45 Knight rider. Amer. actieserie.
18.35 Beverly Hills 90210. Ameri-

kaanse serie. Herh.
19.25 Nieuwsflits. Kort nieuws.
19.30 Cobra. Amerikaanse actieserie.
20.25 The silent partner. Amerikaan-

se filmkomedie uit 1978 van Daryl
Duke. Wanneer een saaie bankme-
dewerker een psychotische bank-
overvaller ontmoet, verandert zijn
hele leven. Het begint bij diefstal
en eindigt in het beroven van een
bank.

22.15 Nieuwsflits. Kort nieuws.
22.20 Lijn 5. Live-programma.
22.50 Murphy Brown. Amerikaanse

comedyserie.
23.25 Seinfeld. Amerikaanse

comedyserie.
23.40 Nieuwsflits. Kort nieuws.
23.45 Ricki Lake. Amerikaanse

talkshow.
00.30 As the world turns. Ameri-

kaanse serie. Herh.
01.15 Hei elei, kuck elei aktuell.

Luxemburgs programma.
01.45 Nachtprogramma.

# In de reportageserie 'De reis
naar binnen' volgt Annemiek
Verdoorn een Redicision-the-
rapie. (RTL 4- 23.00 uur).

België/TV 1
15.00 Schooltelevisie. Met: Mijn le-

ven als. Biologie. Afl. 3: De muis.
15.30-16.06 Politieke instellingen:

De knikkers en het spel. Maat-
schappelijke vorming. Afl. 3.

17.10 Het Capitool. Afl. 804.
17.35 Paradise Beach. Afl. 52.
18.00 Journaal.
18.10 Mooi en meedogenloos

(The bold and the beautiful). Ameri-
kaanse serie. Afl. 1072.

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

sche serie. Afl. 1496.
19.30 Journaal en sport.
20.00 De drie wijzen. Quiz.
20.35 Forsthaus Falkenau. 26-delige

Duitse serie. Afl. 14: Dunkle Wolken.
21.30 Alle 5. Informatief magazine

over wetenschap en technologie.
22.00 Denksportkampioen. 13-delige

spelprogramma. Vandaag definale.
22.40 Progr. van deNationalistische

Omroep Stichting. Vandaag: De-
winter, burgemeester Antwerpen.

23.00-23.02 Weerbericht.

België/TV 2
18.00 Tik tak. Afl. 319.
18.05 Bouli. Korte animatiefilm.
18.10 Draaimolen. Jeugdmagazine.
18.20 De boomhut. Kleutermagazine.

Afl. 20: Insekten.
18.35 Skippy (The adventures of

Skippy). Afl. 28: Big sister.
19.00 Thunderbirds. Engelse sf-

serie. Afl. 26.
19.30 Journaal en sport.
20.00 Tekens: Roy Rogers, de zin-

gende cowboy. Portret van deze
Amerikaanse westernacteur.

21.00 Kennis van Zaken. Quiz. Afl.9.
21.35 De nieuwsjongens (Drop the

dead donkey). Amer. comedyserie.
Afl. 4: Births and deaths.

22.00 Ter Zake. Infomagazine met
nieuws en sport.

22.45 De parel aan de kroon (Jewel
in the crown). 14-delige Engelse
serie. Afl. 11: Joumeys into uneasy. distances.

23.30-23.35 Coda. Sarabande van
Bach, uitgevoerd door Roel Diel-
tiens, cello.

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

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

Radio 4
Om 7.00, 8.00 en 13.00 Nieuws

7.02 Een goede morgen met A.
Maas, directeur KBB. 9.00 Muziek
voor miljoenen. 11.00 Ochtendcon-
cert. I. Orch. of the Maggio Musica-
le met 2 piano's; 11. 12.30 Trio
Sonnerie. 13.04 De klassieke top
10 en nieuweklassieke cd's. 14.00
Middagconcert. Collegium Vocale
Köln met sopraan, alt, tenor en
bas. 16.00 De Nederlanden. Stad
der opbouwers. 17.00 Leger des
Heilskwartier. 17.15Muziek in vrije
tijd. Om 18.00 en 20.00 Nieuws.
18.04 Geloven in muziek. 18.45
Orgelconcert. 19.15 Dokument.
20.02 Avondconcert. Ebony Band
met 2 sol. 22.30 Orgelbespeling.
23.00 Het Duitse oratorium. 23.30
Songs of praise. 0.00-1.00 Vier
na middernacht.

televisie en radio dinsdag

Nederland 1
ËP/KRO/Ncrvo°Tekst-tv.5215- 21 DeSprookjeskast. Afl. 6."JO-09.45 Nijntje en haar vriend-«■ Afl.31.
||j> Jk mik Loreland. Afl. 9.|F« Ferhalen fan in museum: de
Wa'em as skatkeamer.

on ifpan 200°- Afl 3pWMi.2i Landen in Europa 11.

t
Jo (JT) Massamedia. Afl. 3.

net vragenuurtje.
ftstreeks verslag van het weke-
f vragenuurtje in de Tweedeler.
Tekst-tv.Nieuws voor doven en slecht-ten.

*f Teevee Studio. Programma*°r televisie.
*» Dei confetticlub: Ren & Stimpy[^■Tekenfilmserie.
Itirn *^et sP°oknuis' Razende

onJhunderbirds. Engelse
Afl.: Alias Mr. Hacker-«cker (2).

VnnT,opscore met Ted de Braak.

vènri17) Yov: With 'ove, me. Seriejwrtages.»!u'rt r"k praten over de rol die
'lesn i n' zanger van Nirvana,

ev£ heeft in hun leven- A,L:

T .28 l"?re ■ Kurt Cobain.
I 'et u Show. Programma waarin
'Iran voorkomend asociaal ge-

PJ?„yan Nederlanders aan de kaak

i24 ij,;' Journaal.
J.30rT.S-Weeroverzicht.
sortret ment: Prins Charles.
/prQ „- van de kroonprins van hetg"'9d Koninkrijk. Herh.
#08 d evi2,er- Actualiteitenrubriek.
Pa wondom tien. Praatprogram-
Ifeest h

ndaa9: Horoscoop: iedereen1L54 n " niemand gelooft het.
hfl 2

r,n'< op |. Serie reportages.

line n
eop zaken. Actueel maga-

lo7r»y6r Deurs en financiën.r-00-12 Journaal.

Radio 5
6.45-6.50 Mededelingenrubriek
met uitgebreid weerbericht en
scheepvaartberichten. 7.02 NOS
sportief. 7.30 Vroeg op 5. IKON:
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; 11.02 De
plek; 11.55 Vrije geluiden; 12.02
Het debat: De omgekeerde wereld;
13.10 De documentaire: Aardse
zaken; 14.02 Passages passanten;
15.02 Boeken; 16.02 Kunstwacht.
17.10Radio UIT. PP: 17.50 Groen

Links. Om 18.00 en 23.00 Nieuws.
18.02 Unie 55+. 18.12 Tot uw
dienst. 19.10 Waar waren we ook
alweer? 19.25 Nieuws en actuali-
teiten in het Turks. 19.50 Nieuws
en actualiteiten in het Marokkaans
en Berbers. 20.40 Nieuws en ac-
tualiteiten in het Chinees. 21.00

Family album. 21.30 Ca-va: over
cultuur in Frankrijk. 22.00 Basisvor-
ming. 22.30 Deutsch Direkt.
23.07-24.00 Met het oog op mor-
gen.

RTBF/La Une
13.25 Vacaturebank. 13.40 Ecran té-
moin: Debat. Herh. 15.00 If it's Tues-
day, this must be Belgium. Engelse
komedie uit 1969. 16.35 Neighbours.
Afl. 47. 17.00 Life goes on. Afl. 10.
17.55 Carlos et les autres. 18.30 Info
première. 18.50 Cartes sur table.
19.10 Quotidien des sports. 19.30
Nieuws. 20.05 Doublé 7. 21.30 Wallo-
nië 94. 22.40 Francoise et les siens.
23.20 Laatste nieuws. 23.25 24 H sur
les marchés. 23.30-23.40 Reflets du
liberalisme.

BBC 2
08.00 Crystal Tipps and Alistair. 08.05
Teddy Trucks. 08.10 Teenage mutant
hero turtles. 08.30 Blue Peter. 09.00
Breakfast news. 09.15 Pride of dress.
Afl.: Zuid-Beveland. 09.25 Jerusalem:
Of heaven and earth. 09.50 Euro-
peans. Afl.: Belgium. 10.00 Schooltv.
11.00 Playdays. 11.25 Schooltv. 15.00
Christopher Crocodile. 15.05 Spot.
15.10 How the West was lost. Docu-
mentaireserie. 16.00 Nieuws. Aansl.:
Vietnam journey with Ken Done. Docu-
mentaire. 16.50 Nieuws. 17.00 Today's
the day. 17.30 Reg. programma's.
18.00 Esther. Talkshow. 18.30 Catch-
word. 19.00 The fresh prince of Bel
Air. 19.25 Heartbreak High. 20.10 ■
Harry Hill's fruit fancies. Komische
serie. 20.20 Tex Avery. Tekenfilms.
20.30 Open space. Serie reportages.
21.00 Picture this. Serie. 21.30 Food
and drink. 22.00 Heat wave. Speelfilm
uit 1990. Aansl.: Video nation shorts.
23.30 Newsnight. 00.15 The late show.
01.00-02.30 A night in Havana: Dizzy
Gillespie in Cuba. Reportage. M.m.v.
van de Cubaanse trompettist Arturo
Sandoval. 03.00-05.00 Night school.

Eurosport
08.30 Step aerobics. 09.00 Eurogolf
magazine. Wereldbeker. 10.00 Kunst-
rijden op de schaats. 12.00 Eurogoals.
13.30 Voetbal. Braziliaans comp.voet-
bal. 15.30 Speedworld. 16.30 Auto-
sport. 17.30 Voetbal. Latin Futbol.
18.00 Eurogoals. 19.30 Eurosport-
nieuws. 20.00 Eurotennis. Overzicht
ATP- en WTA-toernooien. 21.00 Atle-
tiek. 22.00 Boksen. 23.00 Snooker.
European League. 00.00 Snooker.
Tricks. 01.00-01.30 Eurosportnieuws.

SPORTS 21
14.00 Tennis. Rechtstreeks vanuit
Frankfurt de ATP-finale. 18.02 en
19.21 lei Bla-bla. 18.58 Neighbours.
19.26 Paardenkoersen. 19.30 Zie
RTBF/La Une. 20.01 Tennis. Recht-
streeks: de ATP-finale. 21.30 Cham-
pion's 94. O.a. de Wereldbeker voor
Formule-2 wagens. 22.02 Laatste
nieuws. 22.24 Paardenkoersen. Herh.
22.27 La pensee et les hommes.
22.56-23.00 24 H sur les marchés.

TV 5
06.00 Ochtendprogr. 12.00 Nieuwsflits.
12.05 La chance aux chansons. 12.45
Zwitsers nieuws. 13.05 La maisqn
Deschênes. 13.30 Chroniques de l'hö-
pital d'armentiere. Afl. 5. 14.30 Claire
Lamarche. 15.15 Autovision. 15.35
Evasion. 16.00 Nieuws. 16.10 La cuisi-
ne des mousquetaires. 16.25 Bibi et
ses amis. 17.15 Luna Park. 17.40
Aids spotje. 17.45 Question pour vn
champion. 18.15 Visions d'Amérique.
18.30 Nieuws. 19.00 Paris lumiéres.
19.25 La météo des cinq continents.
19.30 Belgisch nieuws. 20.00 Faut
pas rever. 20.55 La météo des cinq
continents. 21.00 Nieuws. 21.40 En-
voyé spécial. 23.10 Cinéma: Allons
z'enfants. Franse speelfilm uit 1981.
Herh. 01.00 Nieuws. 01.25 Ah! Quels
titres. Vandaag over religie, kerk en
pausen.

RAI UNO
06.00 Ochtendprogr. 12.30 Nieuws.
12.35 Murder she wrote. Serie. 13.30
Nieuws. 14.00 TG 1 Motori. 14.20
Prove e provini a Scommettiamo che?
14.50 How the west was won. Serie.
15.45 Uno per tutti. 17.55 Parlementai-
re rubriek. 18.00 Nieuws. Aansl.: Film-
rubriek. 18.20 Mio zio Buck. Serie.
18.50 II vigile urbano. Ital. serie. 20.00
Nieuws en sport. 20.40 Numero uno.
23.00 Nieuws. 23.10 Concert: Pink
Floyd. 00.15 Parlementaire rubriek.
00.25 DSE sapere. Inform. magazine.

NBC
05.30 en 06.30 NBC News. 06.00
Business insiders. 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
(TT) 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.
Met beursberichten. 17.30 FT Busi-
ness tonight. 18.00 Today. 19.00 ITN
World news. 19.30 (TT) Executive li-
festyles. 20.00 (TT) Entertainment
X-press. 20.30 (TT) Dateline. 21.30
(TT) Inside edition. 22.00 ITN World
news. 22.30 (TT) The tonight show.
Talkshow. 23.30 (TT) Real personal.,
00.00 FT Business tonight. 00.20 US
Market wrap. 00.30 Nightly news.
01.00 Equal time. 01.30 (TT) The to-
night show. 02.30 (TT) Executive life-
styles. 03.00 Rivera live. 04.00 Rolon-
da. 05.00 (TT) Inside edition.

MTV
06.00 Awake on the wildside. 07.30
The grind. 08.00 The 1994 MTV Euro-
pean Music Awards spotlight. 08.30
Awake on the wildside. 09.00 Ingo.
11.30 The 1994 MTV European Mu-
sic Awards spotlight. 12.00 The soul
of MTV. 13.00 Greatest hits. 14.00
The afternoon mix. 16.00 The 1994
MTV Eur. Music Awards spotlight.
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. 20.30 The 1994 MTV Eur. Music
Awards spotlight. 21.00 Most wanted.
22.30 Beavis & Butt-head. 23.00 The
report. 23.15 CineMatic. 23.30 News
at night. 23.45 3 from 1. 00.00 The
end? 02.00 The soul of MTV. 03.00
The grind. 03.30-06.00 Night videos.

BBC 1
07.00 Business breakfast. 08.00 BBC
breakfast news. 10.05 Kilroy. 11.00
Nieuws. 11.05 Good morning with
Arme and Nick. 13.00 Nieuws. 13.05
Pebble Mill. 13.55 Reg. nieuws. 14.00
Nieuws. 14.30 Neighbours. 14.50
Mary Berry's ultimate cakes. 15.00
Tekenfilm. 15.05 ■ The blue lamp.
Engelse speelfilm uit 1950. 16.30 The
little polar bear. 16.35 William's wish
wellingtons. 16.40Fireman Sam. 16.50
Chucklevision. 17.10 The new Yogi
Bear show. 17.20 Space vets. 17.35
It'll never work. Een auto die uit zich-
zelf rijdt. 18.00 Newsround. 18.10
Byker Grove. 18.35 Neighbours. 19.00
Nieuws. 19.30 Reg. nieuws. 20.00
Holiday. 20.30 EastEnders. 21.00 A
question of sport. 21.30 Natural neigh-
bours. 22.00 Nieuws. 22.30 How to
win the lottery. 23.15 Omnibus. Afl.:
Pink Floyd - the story. 23.55 Pink
Floyd - the concert. Registratie.

CNN
24 uur per dagnieuws. 07.30 Money-
line. 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.
16.45 World sport. 17.30 Business
Asia. 20.00 World business today.
21.00 Intern, hour. 22.45 World sport.
23.00 World business today update.
23.30 Showbiz today. 00.00 The world
today. 01.00 Moneyline. 01.30 Crossfi-
re. 02.00 Prime 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. 11.00Ruilbeurs
met Hubert van Hoof. 12.00 Lim-
burg actueel met om 12.30 ANP.
13.00 RadioNieuwsCentrale, bin-
nen/buitenlandrubriek. 13.30 Re-
gionaal nieuws. 13.35Mediarubriek
Horen, zien en vragen. 14.00 Licht
Limburgs. 15.00 Groene Golf, na-
tuur en milieu. 16.00 Cultuurmaga-
zine Festival. 17.00-18.00 Limburg
Aktueel: nieuws en actualiteiten
met om 17.30 uur ANP-nieuws.

BRTN/Radio 2
6.00 Nieuws. 6.05 Radio 2 regio-
naal (6.30, 7.00, 7.30 nieuws).
8.00 Nieuws. 8.10 Soes. Kalorie-
arme en vezelblije gezelligheid met
advertenties van de luisteraars.
10.00 Nieuws. 10.03 Antilope.
Open blik op het dagelijks leven.
11.50 Het Koekoeksnest, radio-
feuilleton. 12.00 Radio 2 regionaal
met Limburg Vandaag. 13.00
Nieuws. 13.10Mokka. Leuke, inter-
nationale muziek bij de betere
koffie. 14.00 De gewapende man.
Namiddag rond Belgische muziek
en studiogasten. 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.
Sfeervol avondprogramma rond
vreemde verschijnselen.
23.30-06.00 Nachtradio (elk heel
uur nieuws).

België/BRF
Elk heel uur nieuws.
6.05 Radiofrühstück + Spiel
Glückstreffer (6.15 Wort in den
Tag; 6.30 nieuws; 6.45 verzoekpla-
ten; 7.15 agenda; 7.30 regionaal
nieuws; 8.30 persoverzicht; 9.05
uit de regio). 9.10 Gut Aufgelegt,
Tips und Themen am Vormittag.
12.05 Musik a la carte (12.30 BRF
Aktuell). 13.00 Presseschau. 13.05
Musikbox. 16.05 Popcorn. 18.00
Nieuws uit de regio. 18.05 BRF
Aktuell: Aktuelles vom Tage. 18.40
Klassik. 20.00-20.05 Nachrichten.
RTL Radio
7.00 Jan van de Putte. 10.00 Jan
de Hoop. 12.00 Ron Bisschop.
16.00 Luc van Rooij 20.00 Late
Rock. 24.00-07.00 Night Rock.
WDR 4
Nieuws: tot en met 09.00 elk heel
uur; vanaf 10.00 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).
12.05 Zur Sache. 12.07 Gut aufge-
legt (13.00 Mitmenschen, 14.05
Stichwort Wirtschaft). 15.00 Café-
Konzert. 16.05 Alte und neue Kar-
nevalslieder. 17.00 Der Tag urn
fünf. 17.07 Musik-Express (19.00
Auf ein Wort; 19.30 Ohrenbar).
20.05 Zwischen Broadway und
Kudamm. 21.00 Musik zum trau-
rnen. 22.30-04.00 ARD Nachtex-
press (elk uur nieuws).

radio
Radio 1
Elk heel uur en om 7.30, 8.30,
12.30, 13.30 en 17.30 Nieuws.
7.07 Echo. 9.05 Dingen die gebeu-
ren (MA/). 12.07 NCRV's Hier en
nu (12.45 Agrarische actualiteiten).
14.05 Veronica Nieuwsradio. 17.07
Veronica Nieuwsradio. €lk heel uur
en om 18.30 en 6.30 Nieuws.
'18.04 Veronica Nieuwsradio (ver-
volg). 19.04 TROS Interaktief.
20.04 TROS Klantenservice. 22.04
Veronica Sportradio. 23.07 Met het
oog op morgen. 0.04 For the re-
cord. 2.02 Geen tijd. 5.02-7.00
Ochtendhumeur.
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De Corsa '95 staat nu al bij de Opel dealer.

f-^ j " f " " J " Om te kunnen bewijzen dat Opel (fl

r Z,al ik iou ns even laten zien I
"J veiligste auto in zn klasse is, hoeft u echt g«

Ctdt CIC TJCIII2.SIC 171 Z 71 fCIdSSC IS " dingen te doen. U kunt het iedereen laten J^_. Ühet testverslag uit de Autokampioen. Het ligl
' Jr*

Je gaat toch geen enge dingen doen, hè? I x-f- '&ch
Rus tip; maar.. . hier heb je het testverslag té*Ê mS^

\ uit de Autokampioen. L__?*ll__j
\ s Mede door de versterkte kooiconstructie is de Opel Corsa de veiligste ij\ iet
\ klaar bij de Opel dealer. Daarin wordt or
\, n-r -—M8'°'*"" ' i iii[iiiii[[-I|iß||iiiiiiiiïï(iïiï(r-ifiirir -

f^' jOÊÉËÊÊÊm MÊÊÊa^ÊÊ WÊÊÊ BJBB^^ "^^W. duidelijk wat het belang is van gordelspannlt

Éfc^ versterkte kooiconstructie, veiligheidsstuurko'

■Jta^^^jjÉ^ dubbele stalen balken in de portieren. Allem*

l,llil*iiiMLi. la»!»»——^_„^ '-^mmt . . ,
»"»ws daard in elke Opel Corsa. 'yj p "^^\. B/K Natuurlijk bent u ook van harte *

.^BBfc. .. >^i*>*"*"'"mi'''*^^lllllpbbJbßJbßßß^^^^^ rt' .^^BBbJ Bp^^ / mm -,*^V i^^^BßflA^Bß. BHPJteIBB^

■ HflHHßiMasaß^^^^^ s^fÊk BBfc«««««_-___ l * l'~* ***"* li^JÉ H voorn veilige proefrit met de Corsa'9s. Hij *'
Bptt«^ "—-'"— rnRS4J w alvooruklaarbi^de°peldealer- ofl^
■*, f » "■ bmt #i S WL^s^ssSÊSêêêBK p* v f " pj B^bb»-^— I H Bar $■ :--^fl-- '' <^k BB

m * %«i |A. t e 4Pfl fl j.
j BB^ BI BB "- BBB*"^^^^^^^BB BB^m,. -ïÉ-W^.^l B _'' i M^l OPEL FINANCIERING. Uw partner in geldzaken. Prijzen ind- 1

887 f" *i tßf' fIJ BjP*^^^ 7p^ lihUIIiIÉbIÉI Ba£ fl B^^ 8.P.M., excl. kosten rijklaar maken. Prijs- en specificatiewijzigingen vocn

-.;.

_^^M I'-1-:': ?;: ■■"■ '■■:—■ ' '""':: ' ' . —
Corsa Swing beeft standaard 0.a.: " Opel-veiligheidspakket (bestaande uit dubbele stalen balken in de portieren, in hoogte verstelbare veiligheidsgordels, gordelspanners vóór, veiligheidsprqfielen in de stoelbodems, verstevigde kooiconstructie en f» sj -j £C
veiligheidsstuurkolom) " 5-versnellingsbak "gasdrukschokdempers " 6-speakersysteem en dakantenne " luchtrecirculatiesysteem met microfilters " info-display (tijd, datum en buitentemperatuur) " vanbinnen uitverstelbare buitenspiegels " ruitewissers voor T£J # %}D^
en achter met interval " "Tivoli"- of "Firework"-bekleding " verlicht en afsluitbaar handschoenkastje " waarschuwingszoemer voor brandend licht. Afgebeeld: Corsa Swing 1.2i5-deurs, vanaff25.150,-. Opel Corsa 1.2i3-deurs, vanaf: J ;—— ' — ' ~ ! -*

■

Voor iedereen die graag op tijd thuis wil komen en - als het j
s

even kan - ook tijdig op 't werk of een andere afspraak, hebben wij i

Ikkt goed nieuws. Er rijdt een nieuw horloge op de Nederlandse wegen.

_^^^fl H*%Sw Het merk is puur Nederlands: De Interliner.

B"pT^^^É aSvS»h Met Zwitserse precisie legt hij zn route af. Dat komt doordat de

Interliner onderweg maar weinig haltes aandoet. Bovendien maakt

H"lBj hij waar mogelijk gebruik van een filevrije busbaan. En dat tikt aan.

I | BJfe^ißfcL Overigens zult u de tijd die u doorbrengt
I s« m /WML.

00*** pjM^tfÉi^w^ JÊL. in de Interliner, als zeer prettig ervaren.
":"'iBI Bhk Sbbwmmmmr Maastricht

|^P^ pik,... ' U geniet van comfortabele stoelen, «,,, Ak.n

«#Sl*' ■■ÏÉ&&& V veel beenruimte en prima ventilatie. Momenteel rijdt de Interliner op
7 "S^^Sf»*- Bb - » Bi

L\m fl^vpfl 15 verbindingen. In deze regio bijvoorbeeld van Maastricht, via Vaals

jß*^»« naar Aken. En wat ook erg handig is, bij veel Interliner-haltes kunt u

telefoneren. Bijvoorbeeld voor meer informatie.

Bel Interliner Services: 06-8998998 [20 et. p.m.J.

pflFf^^fliffcjTp^^c^fl

PjPBBBVBVBVBfIBfIBVBVJBBVBVBBBfIBBJI =^ interliner. De groene streep.



Het is de eerste fabriek van de
Japanse staalgigant in Europa.
„Kobe wordt Europa's grootste
producent van gevulde lasdraad
voor roestvrij staal," kondigde
general manager Hiroyasu Ya-
mami gisteren aan. Het bedrijf
heeft nu al een marktaandeel
van grofweg vijftig procent, be-
weert hij. De Heerlense fabriek
krijgt een capaciteit van 800 ton
per jaar, waarvan een deel naar
de VS wordt geëxporteerd. Tot
de belangrijkste afnemers van
die lasdraad behoren de scheeps-(
bouw, de offshore, fabrikanten
van bouwmachines en de che-
mie.

Aidsproject bereikt
verborgen verslaafden

Drugsgebruikers ingezet als voorlichtersTwintigste investeerder uit land van rijzende zon

Japanse staalgigant maakt
lasmateriaal in Heerlen

Van onze verslaggever

MAASTRICHT - Door speciaal
hiervoor getrainde verslaafden en
ex-gebruikers in te zetten als aids-
voorlichters hebben het Consulta-
tiebureau voor Alcohol en andere
Drugs (CAD) Limburg en hun Duit-
se en Belgische collega's in de Eure-
gio ruim 1700 bij de hulpverlening
onbekende spuitende verslaafden
bereikt. Het Euregionale aidspre-
ventie-project Boule de Neige heeft
zijn waarde de afgelopen drie jaar
dan ook bewezen, vindt het CAD
Limburg. Gisteren werd de balans
opgemaakt van het project dat dit
jaarten einde loopt.

Spuitende verslaafden vormen een
van de risicogroepen voor een HlV-
besmetting die kan uitmonden in de
dodelijkeziekte aids.
„Het bijzondere van Boule de Neige
is dat een tot nog toe onbekende
groep is bereikt. De helft van 'de
1700bereikte spuitende verslaafden
was volstrekt onbekend bij dehulp-
verlening. De andere heïft kwam
hoogst incidenteel in contact met
CAD, Riagg of andere instanties,"'
aldus CAD-stafmedewerker drs.
Wim Meulders. Boule de Neige
(Frans voor sneeuwbal, red.), voor

veertig procent gefinancierd door
de Europese Gemeenschap, heeft
volgens hem verder een schat aan
informatie opgeleverd over het ge-
drag en gebruikvan verslaafden in
de Euregio.

Speculeren
Of Boule de Neige daadwerkelijk
heeft bijgedragen aan een vermin-
dering van het aantal HrV-besmet-
ten, kan de CAD-stafmedewerker
niet zeggen. „Dat blijft speculeren.
Over het aantal HIV-besmette
drugsgebruikers ontbreken boven-
dien betrouwbare cijfers. Wel is
gebleken dat het percentage drugs-
gebruikers dat spontaan hulp zoekt
de afgelopen tijd is toegenomen."
Ruim een kwart van de spuitende
drugsgebruikers gedraagt zich risi-
covol, ondanks dat de kennis over
de gevaren vrij groot is en het ook
nergens in de Euregio moeilijk is
om aan schone spuiten te komen.
Het aantal verslaafden dat aangeeft
al eens een aidstest te hebben on-
dergaan ligt ook hoog. „Waarom
toch nog zon grote groep de mist in
'gaat, kan ik niet verklaren. Ik ver-
moed dat ook bij verslaafden de
groepsdwang een rol speelt."

Het aids-preventieproject was het
eerste grote samenwerkingsproject
tussen de drugshulpverleners in de
Euregio. Momenteel is een vervolg-
project in voorbereiding dat zich
vooral zal richten op de jongere
drugsgebruiker. „Uit het project
Boule de Neige bleek dat er een vrij
grote groep jongeren is die de perio-
de van experimenteren met drugs al
achter derug heeft en hard op weg
is verslaafd te raken. Juist diegroep
willenwe straks bereiken."

Jobisten

eeuwwisselingis die extra grond
pas nodig, dan wordt de fabriek
voor 40 tot 50 miljoen gulden
uitgebreid. De circa honderd
werknemers maken tegen die
tijd ook las-elektroden en las-
draad voor koolstof-staal.

Met de lastechniek van Kobe
kan veel sneller en goedkoper
gelast worden dan op de oude
manier. De Japanners voorzien,
daarom een gouden toekomst
voor de Heerlense fabriek.

U^ipn onzeredactie economie
jEERLEN - Het Japanse Kobe
teel gaat in Heerlen op indus-
„^eterrein °e Beitel voor 17 mil-
!en gulden een fabriek bouwen.'
'et bedrijf maakt er vanaf okto-
ijF 1995 verriuftige lasmateria-j
?n onder de naam Kobelco»elding. Dat levert aanvanke-,
jf enkele tientallen banen en

wellicht honderdanen op

Zie verder pagina 11

"Kobe ging niet
over een nacht ijs

Kobe begint in Heerlen met 36'
mensen, onder wie vier Japan-
ners. In februari worden de eer-
ste medewerkers aangenomen, ze
krijgen een opleiding in Japan.

Voorlopig heeft Kobe slechts
5.300 vierkante meter nodig,
hoewel voor 2,1 miljoen gulden
liefst 33.000 vierkante meter
grond is aangekocht. Rond de

jfanonze verslaggever

Wethouder sneuvelt
op Drielandenpunt

Politieke crisis Vaals kost Meindersma de kop

I LS - De Vaalser wethou-
jT.Marjolijn Meindersma

IJ. m°et het veld ruimen-
L eigen coalitiepartijenfn haar gisteravond vallen,
ï voor de tweede keerJ herinrichtingsplan voor

J rielandenpunt naar vo-
lk cht M eerder had de
f\'Houder haar politieke lot

ouden aan dit voorstel.t5nü stap ik dus definitief

' 2ei ze gisteravond na af-
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Daarbij zullen opnieuw (ex-)ver-
slaafden, - in het project aangeduid
als 'jobisten', Vlaamsvoor werkstu-
denten - als intermediair gebruikt
worden, geeft Meulders aan. „Het
zijn sleutelfiguren en kenners van
de drugsscene. Door hen komen we
in contact met tot dusver onbeken-
de gebruikers. Bovendien heeft het
project ook voor de voorlichters zelf
baat gehad. Hun status is verhoogd,
ze worden gewaardeerd. Het is
daarom ook belangrijk dat het
nieuwe project snel van de grond
komt. Anders zakken de 'jobisten'
misschien weer weg."

Meedenken goed
voor veiligheid

in verkeer
THORN - Limburgse gemeenten
moeten, als het om de verbetering
van de verkeersveiligheid gaat, be-
ter naar de inwoners luisteren. Het
goed bedoelde meedenken van bur-
gers wordt door veel gemeentebe-
sturen vaak ten onrechte als lastig
ervaren. Dat verwijt kregen giste-
ren ruim vijftig Limburgse wethou-
ders te horen vari gedeputeerde
Michel Lodewijks tijdens een
bijeenkomst van het Regionaal Or-
gaan Verkeersveiligheid Limburg
(ROVL) in Thorn.

Lodewijks, ook voorzitter van het
ROVL, gaf tijdens die bijeenkomst
aan dat het weliswaar de goede
kant op gaat met de verkeersveilig-
heid in Limburg maar dat er nog
flink aan de weg getimmerd moet
worden. Ondanks een dalende ten-
dens vallen jaarlijks nog circa hon-
derd doden en ruim 3000 gewonden
in het verkeer.

Meer dan de helft van die slachtof-
fers valt in de bebouwde kom en op
tachtig-kilometerwegen. Vooral in
de gemeenten Eysden, Onderban-
ken, Hunsel, Kessel, Venlo en
Broekhuizen neemt het aantal ver-
keersslachtoffers flink toe. Meerlo-
Wanssum, Schinnen, Susteren en
Vaals daarentegen doen het heel
goed. In deze gemeenten is het aan-
tal verkeersslachtoffers in 1993 ten
opzichte van 1992 met percentages
tot 76 procent afgenomen.

Feit is evenwel dat meer dan de
helft van de Limburgse gemeenten
nog geen verkeersveiligheidsplan
gemaakt heeft, liet ROVL-mede-
werker J. Heuschen weten.
Er is dus nog werk aan de winkel
voor de gemeenten. Daarbij kan de
stem van de inwoner goede diensten
verrichten. „Nog te vaak wordt
naar mijn gevoel door gemeenten
voorbij gegaan aan het betrekken
van lokale belangengroepen bij het
beleid," hield Lodewijks zijn ge-
hoor voor. „Vaak is het argument
dat deze vorm van inspraak de
werkzaamheden van de gemeente
vertraagt. Het is echter deze be-
trokkenheid die vaak leidt tot een
goede analyse van probleemsitua-
ties en een acceptabele oplossing."

'Nico Ploum brengt
nooit ouwe leem'

" Nico Ploum zit ondanks een
fluitconcert nog steeds la-
chend achter de piano.
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Vlndt van het toerisme. '

wat v'r hant' is geschreven door Ni-
co Ploum en op de bühne gebracht
door de 'Engelsjroep en Jonge van
Banneux', met muzikale ondersteu-
ning van enkele leden van de Origi-
nal Rodalander Musikanten. De
componist verzorgde ook de mu-
ziek. Maar de winnaar viel in de
Rodahaleen fluitconcert ten deelen
er werd 'ouwe leem, ouwe leem, ou-
we leem' gezongen.

Vooral de aanhangers van sommige
groepen, er werden twintig liedjes
gezongen, waren na afloop hevig te-
leurstelling. Zij waren ervan over-
tuigd het liedje van Ploum al eerder
te hebben gehoord.

„We hadden de carnavalsvereniging
tijdens de generale repetitie al ge-
waarschuwd dat hier problemen
over zouden ontstaan," aldus een
woordvoerder van een van de deel-
nemende carnavalsgroepen. Het
bleef zaterdagavond lang rumoerig
in deRodahal.
Waar ze die wijsheid van 'ouwe
leem' vandaag halen, is Nico Ploum
niet helemaal duidelijk.

Marsritme
„Ik kom nooit met iets dat ik ooit
eens heb uitgebracht. Enkele maan-
den geleden ben ik pas met de tekst
en muziek van het liedje begonnen.
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De winnende sjlajer 'En v'r hant

Fluitconcert

KERKRADE - „Je doet het voor
Kerkrade, het dialect en de mensen
zodat die er plezier aan beleven. Ni-,
co Ploum maakt geen 'ouwe leem.
Het fluitconcert na het bekend ma-i
ken van de winnaar van de nieuwe
Kirchröatsjer sjlajer vind ik pijn-
lijk. Niet goed voor de Kerkraadse
carnaval."
Ploum heeft in het verleden tijdens
de uitverkiezing van de vasteloa-
vend-sjlajer al driemaal de eind-
streep niet gehaald. „Dan feliciteer
je gewoon de winnaar en feest je
met ze mee. Dat moet kunnen. Door>
iemand uit te fluiten laat je duide-
lijk horen dat jeeen slecht verliezer
bent," aldus de rasechte Kerkrade-
naar, die op derde kerstdag tachtig
jaarwordt.

Misschien dat ze in de nieuwe 'sjla-
jer het liedje 'Wat kunt dat kunt'
herkennen. Dat heb ik enkele jaren
geleden aangeboden bij gelegenheid
van de viering van het sxll-jarig
bestaan van de Kerkraadse carna-
valsvereniging. Het marsritme lijkt
er misschien een beetje op, maar dat
is met veel liedjes het geval."
Ploum vindt het incident vooral erg
voor de carnavalsvereniging en de
pas gekozen nieuwe president Bert
van de Weijer. „Zon binnenkomer
heeft hij niet verdiend. Ook voor
Jean Noël, die de nieuwe sjlajer ten
gehore brengt, vind ik het sneu. Na
afloop zijn ook mensen naar me
toegekomen die zich hebben ver-
ontschuldigd."

Dode bij ongeluk
met ambulance

HORST - Een 19-jarige vrouw uit
Tilburg is afgelopen weekeinde om
het leven gekomen bij een botsing
tussen een personenauto en een am-
bulance in Horst.
Het ongeluk gebeurde zaterdag om
half vier op de kruising Provinciale
Weg/Meldersloseweg. Een 26-jarige
Venrayse reed de kruising op, toen
het ve&eerslicht op groen stonde
Op dat moment passeerde een am-
bulance met zwaailicht en geluids-
signaal, die vermoedelijk door rood

reed. Door de botsing overleed de
19-jarige Tilburgse die als mede-
passagier in de personenauto zat.
De bestuurder van de personenauto
en de ambulance-chauffeur moes-
ten ernstig gewond naar het zieken-
huis worden gebracht. De bijrijder
van de ambulance werd ook ter ob-
servatie opgenomen.

(ADVERTENTIE)

KLEURKOPIEËN
Drukkerij Schreurs
Or«v*retraat 68. Kerkrade-Spekholzertiolde
Talafoon (046) 413045 Tolstax(04S) 410095

Stijging van sterfte
aan aids neemt af
HEERLEN - De stijging van het
jaarlijkse aantal sterfgevallen door
aids vlakt af. Nam het aantal in
1992 toe met 40 procent, in 1993
steeg het met 4 procent. Dit heeft
het CBS gisteren bekendgemaakt.
In 1993 overleden in Nederland
427 mensen aan aids. In Limburg
waren dat er tien. In 1992 stierven
412 mensen aan aids. Limburg
kende dat jaar negen aids-doden.
Het aantal stijgt daarmee minder
sterk dan eerst. De patiënten wa-
ren in 1993 gemiddeld 40 jaar oud
toen ze overleden aan de dodelijke
ziekte.

Twee verdachten
gepakt na inval
MAASTRICHT - Bij een onderzoek
in een woning in de Ambyerstraat
Zuid in Maastricht heeft de politie
twee mensen aangehouden. Een
47-jarige man en een 19-jarige
vrouw uit Tsjechië worden verdacht
van bezit en handel in harddrugs.
De inval vond plaats nadat de laat-
ste tijd uit de woonomgeving van
de Ambyerstraat steeds meer
klachten over drugshandel kwa-
men. Er werden overigens geen
drugs aangetroffen.

Geld en wagen weg
na overval
DILSEN-STOKKEM - Het café 'De
Oude Brug' in de Dorpsstraat in
het Belgisch-Limburgse Lanklaar
(Dilsen-Stokkem) kreeg in de nacht
van zondag op maandag, om-
streeks 1.30 uur, overvallers op
bezoek. Eén van hen bleef op de
uitkijk staan, terwijl twee anderen
de zaak binnenstormden. Een tien-
tal klanten moest op de vloer gaan
liggen. De uitbaatster werd met
een alarmpistool bedreigd en
moest de kassa leegmaken. De
overvallers trokken vervolgens naar
de bovenverdieping, waar ze de
uitbater van zijn bed lichtten. Ook
hij diende zijn geld af te staan en
moest de daders blootsvoets ver-
gezellen naar zijn rode Mercedes
190 die achter het café gepar-
keerd stond. De overvallers vertrok-
ken met die auto en de uitbater.
In de Dorpsstraat werd hij uit de
wagen geduwd.

EP tegen uitzetting
van Aboikonie
VENLO - De Nederlandse regering
heeft zich met de uitzetting van
de Venlose Surinamer Henny Aboi-
konie schuldig gemaaktaan schen-
ding van de rechten van de mens
die zijn vastgelegd in internationale
verdragen. Tot dat vernietigende
oordeel komt de rapporteur van
de commissie juridische zaken en
rechten van de burger van het
Europees Parlement in Brussel.
Aboikonies advocaat zal de Haag-
se rechtbank vandaag tijdens een
kort geding met het rapport con-
fronteren. De rapporteur consta-
teert dat Nederland met het terug-
sturen van de Surinaamse infor-
mant drieartikelen in het Europees
Verdrag voor de Rechten van de
Mens en het Vluchtelingenverdrag
met voeten heeft getreden.

Ordebevel weer
maand verlengd
HEERLEN - Het openbaar ordebe-
vel in Heerlen wordt voor de twee-
de keer met een maand verlengd.
Het zal nu tot medio december van
kracht zijn. Het openbaar-ordebe-
vel is gericht tegen de drugs- en
prostititutie-overlast, vooral rond
het NS-station.. Op grond van het
bevel kunnen onder meer dealers
en prostituees de stad worden uit-
gezet of een straatverbod krijgen.
Het openbaar-ordebevel wordt
mogelijk ook nog langer verlengd.
Volgende maand wordt tevens
beslist of de extra politie-inzet in
Heerlen wordt verlengd. Heerlen
krijgt tot kerstmis extra manschap-
pen van de omliggende korpsen.

Casino vraagt
speelvergunning
URMOND - De beheerster van
het illegale casino in café De Meu-
le in Urmond wil een vergunning
zodat er weer gespeeld kan wor-
den. De toestemming moet er
komen voor de spellen Harlekijn
en Euro Observatie Game.
Maar datzijn volgens de gemeen-
te varianten van Black Jack en
roulette. Op grond van de Algeme-
ne Plaatselijke Verordening heeft
Stem daarom devergunning gewei-
gerd. In café De Meule zou anders
gelegenheid zijn om 'bedrijfsmatig
deel te nemen aan een kansspel'
en dat mag niet zonder meer,
volgens de gemeente.
De beheerster en haar medewer-
kers hebben een speelvereniging
opgericht, die het niet eens is met
die motivatie. Daarom wil ze een
voorlopige voorziening vragen bij
de de rechtbank in Maastricht.

o/z
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Blijven lachen



t
Na een korte, slopende ziekte, omringd door al-
len die hem dierbaar waren, liefdevol bijge-
staan door alle hulpverleners is vandaag overle-
den mijn lieveman, mijn pleegvader, mijn zoon,
schoonzoon, broer, zwager, oom en neef

Joseph (Jo) G. Florax
echtgenootvan

Jeanny Timmermans
Hij werd slechts 56 jaar.
Zijn laatste reis is begonnen.

Sittard: JeannyFlorax-Timmermans
Heerlen: Natascha

Einighausen: mevr. Florax-Keijbets
Heerlen: mevr. Timmermans-Evers
Sittard: José,Peter en Manuel

Bocholtz: Bernie
13 november 1994
Roodborststraat 12, 6135 EW Sittard
De plechtige uitvaartdienst zal plaatshebben op
vrijdag 18 november a.s. om 11.00 uur in de pa-
rochiekerk van de H. Paulus te Limbrichter-
veld-Sittard, gevolgd door de crematie in cre-
matorium Nedermaas, Vouershof 1 te Geleen.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is
tot schriftelijk condoleren.

" De dierbare overledene zal bijzonder herdacht
worden tijdens de avondwake van donderdag
17 november a.s. om 19.00 uur in bovengenoem-
de kerk.
Gelegenheid tot afscheidnemen in het Maas-
landmortuarium Wauben, Heinseweg te Sit-
tard, dagelijksvan 17.30 tot 18.15 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen,
gelieven deze annonce als zodanig te beschou-
wen.

Met grote verslagenheid vernamen wij het over-
lijden van onze voorzitter ,

Jo Florax
Je zult als muziekvriend in onze herinnering
blijven.

De City Band

Met diep leedwezen hebben wij kennis genomen
van het overlijden van onze collega

Jo Florax
Dankbaar dat wij met jou hebben samenge-
werkt.

Je collega-chauffeurs
Touringcarbedrijf Boosten

r t
Al heeft zij ons verlaten,
zij laat ons nooit alleen.
Wat wij in haar bezaten,
is altijd om ons heen.

Heden overleed tot onze diepe droefheid, geheel
onverwacht, in de leeftijd van 79 jaar, onze goe-
de en zorgzame moeder en schoonmoeder, lieve
groot- en overgrootmoeder, zus, schoonzus, tan-
te en nicht

Maria Helena Hamers
echtgenote van wijlen

Theodoor Huppertz
De bedroefde familie:

Kerkrade: JoHuppertz
Mia Huppertz-Zegels

Kerkrade: Betty Kerris-Huppertz
JoKerris

Kerkrade: t Loek Huppertz
Kerkrade: Henk Huppertz en Heike

en haarklein- en
achterkleinkinderen
Familie Hamers
Familie Huppertz

Kerkrade, Prinses Beatrixstraat 20
13 november 1994
Corr.adres: 6466 VMKerkrade, Salviaplein 107
De- plechtige eucharistieviering zal plaatsvin-
den op vrijdag 18 november om 11.00 uur in de
parochiekerk H. Petrus - Maria ten Hemelopne-
ming, gelegen aan de Nassaustraat te Chèvre-
mont-Kerkrade, waarna aansluitend begrafenis
op de algemene begraafplaats Schifferheide.
Voor vervoer is gezorgd.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid tot
schriftelijk condoleren.
Tijdens de avondmis op woensdag a.s. om 19.00
uur zal de overledene bijzonder worden her-
dacht in voornoemde kerk.
Moeder is opgebaard in het streekmortuarium,
gelegen aan de Schifferheiderstraat 7 te Kerk-
rade-West. Gelegenheid tot afscheidnemen van
18.00 tot 19.30 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen,
gelieven deze annonce als zodanig te beschou-
wen.

Lieve

Oma
Groot is de leegte die jij achterlaat.
Mooi zijn de herinneringen die blijven.

Bedankt voor alles
Marie-José, Berto, Jenny,Patrick
Jos, Erna
Ine, Sjef, Kim, Debbie, Jill
Myra, André, Stephanie
Brigitte, René, Sanne

tGerardus Huberts, 83 jaar, echtgenoot van
Maria Melis, Neerstraat 1, kamer 220, 6071 JJ

Swalmen. De plechtige uitvaartdienst zal worden
gehouden woensdag 16 november om 10.30 uur in
deH. Lambertuskerk te Swalmen.

tAnna van de Weegh, 91 jaar, weduwe van Leo
Seevens. Corr.adres: Rijksweg 24, 6095 NC Bae-

xem. De plechtige uitvaartdienst zal worden ge-
houden woensdag 16 november om 10.30 uur in de
parochiekerk van de H. Johannes de Doper.

tDia Pfennings, 48 jaar, echtgenote van Jan
Pijpers, Beneden Boukoul 28, 6071 AJ Boukoul.

De plechtige uitvaartdienst zal worden gehouden
dinsdag 15 november om 11.00 uur in de parochie-
kerk van de H. Theresia van het Kind Jezus te
Boukoul.

tWiel Hübens, 59 jaar, echtgenoot van Betsie
van Appeven, Heiakker 4, 6096 NL Grathem.

De plechtige uitvaartdienst zal worden gehouden
donderdag 17 november om 10.30 uur in de paro-
chiekerk van de H. Severinus te Grathem.

t
Groot is de leegte die hij achterlaat.
Mooi zijn de herinneringen aan hem.

Groot is het verdriet om het afscheid dat wij
moesten nemen, voorzien van de laatste h. sa-
cramenten, in de leeftijd van 82 jaar, van mijn
lieve man, onze goede vader, schoonvader,
grootvader, overgrootvader, broer, schoonbroer
en oom

Frans Boumans
echtgenoot van

Josephina Braun
Übachsberg: JosephinaBoumans-Braun
Voerendaal: CorBoumans t

Lieske Boumans-Terwijn
Herkenbosch: Wiel Boumans

Maria Boumans-Scheepers
Tegelen: Frans Boumans

Henriëtte Boumans-Scheepers
Spaubeek: Fieny Boumans-Maase

Piet Maase
Brunssum: Hub Boumans

Lenie Boumans-Rikers
Übachsberg: JanBoumans

Ans Theeven
Übachsberg: HenkBoumans

Maria Boumans-Knops
Übachsberg: Ben Boumans

Ine Boumans-Urlings
Klein- en achterkleinkinderen
FamilieBoumans
FamilieBraun
Familie Thijssen

13 november 1994
Kerkstraat 31, 6367 JA Übachsberg
De plechtige uitvaartdienst zal worden gehou-
den op donderdag 17 november 1994 om 11.00
uur in de parochiekerk van de H. Bernardus te
Übachsberg, waarna aansluitend de begrafenis
plaatsvindt op der.k. begraafplaats aldaar.
Samenkomst in de kerk, alwaar tevens gelegen-
heid is tot schriftelijke condoleance.
Woensdagavond 16 november om 18.45 uur ro-
zenkransgebed ter intentie van de dierbare
overledene.
Gelegenheid tot afscheidnemen dagelijks van
18.30 tot 19.00 uur in derouwkapel van begra-
fenis- en crematieverenigingVoerendaal, Kerk-
plein 43, Voerendaal.
Zij die geen kennisgeving hebben ontvangen,
gelieven deze annonce als zodanig te willenbe-
schouwen.

Bedankt, lieve

opa Frans
We zullen u missen.
Kleinkinderen,

Frank en Marij, Jolanda en Jacques, Ingrid
en Herbert, René en Sandra,Frans en
Marjo, Marie-José en Wim, Susanne en
Fons, Irene, Marcel en Anita, Jacquelineen
Pim, Yvonne en Jürgen, José en Chris,
Simone, Mark en Nicole,Francis en Glenn,
Peggy en Eric, Wendy, Jordy, Nikki.

Achterkleinkinderen,
Kelly, Susanne, Stef, Ellen, Mariëlle, Mark.

t
„Het diepste verdriet
wordt zo dikwijls verzwegen,
voor het diepste geluk
schieten woorden tekort,
wij zijn met ons diepste
verlangen verlegen,
waar het liefste bezit
slechts herinnering wordt."

Na een werkzaam en liefdevol leven in alle een-
voud, is heden toch nog vrij onverwacht van ons
heengegaan, op 75-jarige leeftijd, voorzien van
de h. sacramenten der zieken, onze lieve moe-
der, schoonmoeder, oma, zus, schoonzus, tante
en nicht

Josephina Kersten
weduwe van

Peter Ramachers
Wij vragen u voor haar te bidden.

De bedroefde familie:
Bom: Frans en Armelies

Ramachers-Habets
Pelle

Susteren: Jacquemine en Harry
Graus-Ramachers
Danny
Suzanne

Susteren: Jo en Mia
Ramachers-Tummers
Paul
Mare
FamilieKersten
FamilieRamachers

Susteren, 14 november 1994
Corr.adres: Tunnelstraat la, 6114 AS Susteren
De plechtige eucharistieviering wordt gehouden
op vrijdag 18 november om 10.30 uur in de pa-
rochiekerk van O.L. Vrouw Onbevlekt Ontvan-
gen te Mariaveld-Susteren, gevolgd door de
begrafenis op het parochiekerkhof.
Samenkomst in de kerk, waar gelegenheid is tot
schriftelijk condolerenvanaf 10.00 uur.
Donderdag 17 november om 19.00 uur wordt
Mam herdacht tijdens de avondmis in de boven-
genoemde kerk.
Er is dagelijks gelegenheid tot afscheidnemen
van 17.00 tot 17.45 uur in uitvaartcentrum Peu-
sen,Kloosterstraat 9 te Susteren.

t
Na een langdurige ziekte is op 69-jarige leeftijd
toch nog onverwacht van ons heengegaan, onze
vader, schoonvaderen opa

Chris Muller
Kinderen en kleinkinderen

12 november 1994
Corr.adres: Houwer 18, 6372 NM Landgraaf
De crematieplechtigheid heeft in besloten fami-
liekring plaatsgevonden.

tJohn Opveld, 62 jaar, Thorbeckestraat 6, 6042
CR Roermond. De crematieplechtigheid zal

worden gehouden woensdag 16 november om
14.00 uur in het crematorium Nedermaas te Ge-
leen.

tPierre Craenen, 79 jaar, echtgenoot van Anna
Visschers, Prinsenbaan 96, 6104 BH Konings-

bosch. De plechtige uitvaartdienst zal worden ge-
houden donderdag 17 november om 10.30 uur in
de parochiekerk van O.L. Vrouw Onbevlekt Ont-
vangen te Koningsbosch.

Verdrietig, maar in het besef dat haar nu rust is gege-__ ___ ven en dankbaar voor haar zorg, hebben wij afscheid
genomen van onze moeder, schoonmoeder, onze lieve
oma, overgrootmoeder, zus, schoonzus, tante en nicht

Anna Catharina
Bronneberg

weduwevan

Serule Franciscus Strijdonk
op de leeftijd van 79 jaar.

moedervan: Willie en Mimi, Joke, Fons enKiki,
Carola en Jac,Liesbeth en Ger,
Jean, Annemie en José, Carel,
Marjo

oma van: Sandra, Rob, Peter, Steve,
Joyce, Dennis

overgrootmoeder van: Kevin en Shalynne
FamilieBronneberg
FamilieStrijdonk

Heerlen, 13 november 1994.
De Heugden 170, 6411 DS Heerlen^
De plechtige uitvaartdienst zal worden gehouden op donderdag 17
november om 11.00 uur in de dekenale St.-Pancratiuskerk te Heer-
len, waarna aansluitend de crematieplechtigheid zal plaatsvinden in
het crematorium Imstenrade te Heerlen.
Gelegenheid tot schriftelijk condoleren vanaf 10.40 uur achter in de
kerk.
In aansluiting op het rozenkransgebed, dat op woensdag 16 novem-
ber om 18.10 uur zal aanvangen, wordt de avondwake gehouden om
18.30 uur in voornoemde kerk.
Moeder is opgebaard in de rouwkapel van de VKH te Heerlen. Gele-
genheid tot afscheid nemen aldaar, dagelijksvan 14.00 tot 16.00 uur.

Bedroefd, maar in grote dankbaarheid voor wat zij
voor ons geweest is, delen wij u mede, dat God geheel
onverwacht tot Zich heeft genomen onze lieve moe-
der, schoonmoeder, oma, zuster, schoonzuster, tante
en nicht

Maria Willems
weduwevan

Wiel Vreuls
" Zij overleed in de leeftijd van 83 jaar, voorzien van
het h. sacrament der zieken.

Nieuwenhagen: Truus Fröhlkhs-Vreuls
Wim Fröhlichs
Guido

Nieuwenhagen: Frans Vreuls
MarianneVreuls-Hendrix
Guy
Manon en Ralph
Familie Willems
Familie Vreuls

Landgraaf, 13 november 1994, Voortstraat 22
Corr.adres: Kleikoeleweg 128, 6373 CD Landgraaf
De plechtige uitvaartdienst zal gehouden worden op
donderdag 17 november a.s. om 11.30 uur in de paro-
chiekerkvan het Heilig Hart van Jezus te Nieuwenha-
gerheide, waarna aansluitend de begrafenis zal
plaatsvinden op de r.k. begraafplaats aldaar.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is tot
schriftelijk condoleren.
Avondwake tot intentie van onze dierbare overledene
woensdag 16 november om 19.00 uur in voornoemde
parochiekerk.
Gelegenheid tot afscheidnemen in de rouwkamer van
Lindeman Uitvaartcentra, Beuteweg 32 te Nieuwen-
hagen, dagelijks van 18.00 tot 18.15 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, gelie-
ven deze annonce als zodanig te willen beschouwen.

t
Na een moedig en dapper gedragen lijden, heeft
de Heer tot Zich genomen in Zijn Heerlijkheid,
gesterkt door heth. sacrament derzieken, in de
leeftijd van 71 jaar, mijn lieve vrouw, onze
zorgzame moeder, schoonmoeder en lieve oma

Deetje Poetiray
echtgenotevan

Men Tummers
Sittard: J.S.H. Tummers
Sittard: Henk

Naomi
Sittard: Jan

Dilsen (B): Marjo en Nicon
Gabor, Sandor

6137 BG Sittard, 14 november 1994
Vrangendael6B
De plechtige uitvaartdienst wordt gehouden op
donderdag 17 november a.s. om 12.30 uur in de
parochiekerk van de H. Joseph, Hemelsley te
Sittard, waarna aansluitend crematie volgt in
crematorium Nedermaas, Vouershof 1 te Ge-
leen.
De avondmis wordt voor haar gehouden op
woensdag a.s. om 18.30 uur in voornoemde
kerk.
Samenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid tot
schriftelijk condoleren.
U kunt van Deetje afscheidnemen, dagelijks
van 16.00 tot 16.45 uur in het mortuarium van
Wauben, Heinseweg te Sittard.

~ I"Moge zij in vrede rusten bij God"
(Rom. Cat.)

Op zaterdag 12 november 1994 is op 79-jarige
leeftijd overleden, voorzien van de h. sacramen-
ten derzieken, in de verpleegklinieken te Heer-
len, onze dierbare zus, schoonzus, tante, oud-
tante en nicht

Anna van Aken
weduwevan

Jan van de Kamp
Familie van Aken
Familie van de Kamp

Douvenrade 13, 6419 AA Heerlen
Correspondentie-adres:
Strabeek 83, 6301 HP ValkenburgLb.
De eucharistieviering, gevolgd door de begrafe-
nis, zal plaatsvinden in de St. Josephkerk te
Broekhem-Valkenburg op donderdag 17 no-
vember a.s. om 10.30 uur.
De avondmis wordt gehouden op woensdag 16
november a.s. om 18.30 uur in de kapel van het
bejaardencentrum Douvenrade, Douvenrade 1
te Heerlen.
Bezoek dagelijks van 19.00 tot 20.00 uur in
Mortuarium Smeets, Spoorlaan 29 te Valken-
burg aan de Geul.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen,
gelieven deze annonce als zodanig te willen be-
schouwen.

Vervolg
familieberichten
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+VVil Beissman, 72
jaar, echtgenoot

van Marieke Koch,
Recessenplein 54a,
Maastricht. De cre-
matie heeft in beslo-
ten kring plaatsge-
vonden.

tMaria Albertz, 82
jaar, weduwe van

Johannes Hubertus
Konings, Clermontlu-
net 3c, Maastricht. De
uitvaartdienst heeft
in besloten kring
plaatsgevonden.

tKia Pluis, 61 jaar,
echtgenote van Leo

Franssen, Snijders-
berg 14, Geulle. De
uitvaartdienst vindt
plaats op donderdag
17 november om 10.30
uur in de parochie-
kerk van het Onbe-
vlekt Hart van Maria
te Moorveld-Geulle.

t
Dankbaar voor het vele goede dat hij ons tij-
dens zijn leven heeft gegeven, is heden plotse-
ling overleden, in de leeftijd van 69 jaar, voor-
zien van de h. sacramenten, mijn lieve man,
onze zorgzame vader, schoonvader, opa, broer,
oom en neef

Christiaan Reumkens
echtgenoot van

Mia van Donzel-Frissen
Stem: Mia van Donzel-Frissen

zijnkinderen en kleinkinderen
Familie Reumkens
Familie van Donzel
Familie Frissen

6114 BG Stem, 13 november 1994
Eburonenstraat 13
De plechtige uitvaartdienst wordt gehouden op
donderdag 17 november om 12.00 uur in de St.
Jozefkerk te Kerensheide-Stein, waarna aan-
sluitend de crematie in het crematorium Neder-
maas te Geleen.
Er is geen condoleren.
Woensdagavond om 19.00 uur wordt de avond-
wake gehouden in voornoemdekerk.
De overledene is opgebaard in de rouwkamer
van uitvaartcentrum Daemen, Heirstraat 41 te
Elsloo-Stein. Bezoek dagelijks van 18.30 tot
19.00 uur.
Mochten wij nog iemand zijn vergeten, dan ho-
pen wij dat deze annonce als kennisgeving
wordt beschouwd.

t ;
Diepbedroefd, maar dankbaar voor de liefde en zorg waarmedf-
ons gedurende haar leven heeft omringd, delen wij u mede, dat
heel onverwacht van ons is heengegaan mijn lieve en zorgz*
vrouw, onze moeder, schoonmoeder, oma, zuster, schoonzuster, tl.
en nicht jJ

ir

Leent je Heuts |
echtgenote van il

Bruno Sobczak E
r

Heerlerheide: B.S. Sobczak
Schinnen: Hein en Marlies Sobczak-Bouf

Sjacko en Armand :;
Gemelle enRainier

Beek: Joen Josee Sobczak-Wehrung
Joeri ti
Faro fCas ii

Landgraaf: Karin en Paul van Hoof-Sobczii
Torn p
Yolinne il
Familie Heuts ,
Familie Sobczak

12 november 1994 i
Odiliastraat 40, 6413 HJ Heerlen
Gelegenheid om afscheid te nemen dagelijks van 18.00 tot 19.00'
in Uitvaartcentrum Brunssum, van H. Peters Begrafenisondef
ming, Heugerstraat 4a te Brunssum.
De plechtigeuitvaartdienst zal gehouden worden in de St. Corneli
kerk te Heerlerheide op donderdag 17 november a.s. om 11.00 uit
De begrafenis vindt aansluitendplaats op de gemeentelijke begtf
plaats aan de Kampstraat te Heerlerheide.
Samenkomst in de kerk, alwaar gelegenheidis tot schriftelijk con'
leren.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, gelievendeze armo1*als zodanig te beschouwen.

, ! ;
Enige en algemene kennisgeving

t jNu is zij haar man Felix in de eeuwigheid gevolgd, vol vertrouw^Zij overleed, voorzien van de h. sacramenten op 12 november 1^
onze lieve tante

Trees je
Clement-Frischen

geboren 19-7-1916 overleden 12-11-1994
echtgenote van wijlen

Felix Clement
Valkenburg a/d Geul, 12 november 1994
Bogaardlaan 14 i
Corr.adres: Beutenaken 9, 6278 NA Wittem
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de begrafenis zal pla*l
vinden 17 november a.s. om 14.00 uur 's middags, in deparochiële
van de H.H. Nicolaas en Barbara te Valkenburg a/d Geul.
Geen condoleren, en geen bezoek aan huis.
Voor de zielerust van de overledene zal 16 november om 19.00 uu*1
avondwake gehouden worden in voornoemdekerk.
De dierbare overledene is opgebaard in mortuarium Smeets, Sp<*
laan 29, Valkenburg a/d Geul. Bezoek dagelijks van 19.00 tot 20
uur. ,

I t
Diepbedroefd, maar ook dankbaar voor de liefde en zorg waarmee
ons gedurende haar leven heeft omringd, delen wij u mede dat hed
plotseling is overleden, voorzien van het h. oliesel, op de leeftijd 1
73 jaar, mijn zeer lieve vrouw, onze moeder, schoonmoederen oro'

Ria Ramakers-Tanis
echtgenote van

Zef Ramakers
In dankbare herinnering:

Treebeek: Zef Ramakers
Treebeek: Gemma en Henk

Wouter, Huib, Thijs
Druten: Ghislaineen Cees

Amsterdam. Ben enKarin
Nora

Hoensbroek: Bernadette
Heerlen: Rob

VelpN.-B.: Bart en Gabriëlle
14 november 1994
Marsstraat 6
6446 RN Brunssum
De plechtige uitvaartdienst zal plaatshebben op donderdag 17 *vember a.s. om 11.00 uur in de parochiekerk van O.L. Vrouw Ont
vlekt Ontvangen te Amstenrade, gevolgd door de begrafenis op
begraafplaats te Merkelbeek.
Bijeenkomst in dekerk, alwaar gelegenheid is tot schriftelijk con'
leren.
Woensdag a.s. om 19.00 uur rozenkransgebed in voornoemde kerk
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, gelievendeze annol
als zodanig te beschouwen.

Il

1 1t
Heden is geheel onverwacht van ons he£:
gaan, voorzien van het h. oliesel, onze diert
broer, schoonbroer, oom en neef i

Joseph Wilhelmus;
Nicolas (Jo)

Van Dommelen "Hij overleed in de leeftijd van 75 jaar.
Utrecht: M.H.C, van Elk-Van DomnW

A. van Elk
Grevenbicht: M.J. Moors-Van Dommelen

N.H. Moors
Maarssen: Familie van Elk-Verheggen

6127 AM Grevenbicht, 14 november 1994. j
Corr.-adres: Pannesheuvel 13.
De plechtige uitvaartdienst zal plaatshebb?'
donderdag 17 november a.s. om 10.30 uur >j
Carochiekerk van de H. Catharina te Gre*
icht, waarna de begrafenis zal volgen of

algemene begraafplaats te Papenhoven.
Wij gedenken Jo bijzonder in de avonddi'
van woensdag 16 november om 19.00 u^voornoemde parochiekerk.
Hij is opgebaard in het Maaslandmortua^Heinseweg te Sittard. Bezoek dagelijksi16.00 tot 16.45 uur.
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven'
geen condoleren.
Zij die geen kennisgeving mochten ontva»
gelieven deze annonce als zodanig te wille!1
schouwen.
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cussies die in de Tweede Kamer
uitgewerkt moeten worden. In
een open discussie mogen we
daarover toch van mening blij-
ven verschillen?"

Thuiszorgbureaus slepen
elkaar voor de rechterKritiek VVD op

milieudiscussies

Beek, Borssele en A 73 verdelen coalitie.__Vanonze correspondent

LN HAAG/BEEK - Het WD-
'ttierlid Remkes wil dat er een
'de komt aan de steeds terug-
lende onenigheid binnen de
«itie over milieuonderwerpen.
'ïgens de liberaal is het beeldn de overheid als een betrouw-re partner in het geding. „Een

koers van schone-
fcdenpolitiek wreekt zich op
ft duur," waarschuwde hij gis-
borgen vooral D66 voor de
'-RV-radio.
!lïikes wijst op de recente dis-
jssie over nachtvluchten op
N>veld Beek en de toekomst
"? de kerncentrale Borssele. In
ftde gevallen verschilt de op-
'ttins van de VVD met die van

D66-woordvoerster Van 't Riet
ziet weinig problemen. „Bijvoor-
beeld wat de A73 betreft zijn er
in het regeerakkoord geen af-
spraken gemaakt. Volgens mij is
dat bewust gedaan, omdat ze er
niet uitkwamen. Het zijn nu dis-

nog een gesprek met zijn coali-
tiepartners om 'ad-hoe-discus-
sies over dit soort incidenten' te
voorkomen.

Met het oog op komende (milieu)
discussies over onder meer de
verlenging van rijksweg A73 en
de aanleg van de hoge-snelheids-
lijn wil Remkes dan ook eerst

de PvdA en D66. Volgens Rem-
kes moeten die veel meer besef-
fen dat ze deels 'op een rijdende
trein' zijn gesprongen. „Het gaat
niet aan deze te willenstoppen,"
vindt hij.

Volgens de sociaal-democraat
komen er nog kwesties aan de
orde als vliegveldBeek en deBe-
tuwelijn, die gezien de maat-
schappelijke belangen gewoon
een goede en open zakelijke dis-
cussie behoeven.

De PvdA'er Crone noemt de op-
vatting van Remkes 'een beetje
overdreven. Ook hij wijst erop
dat een aantal zaken niet is gere-
geld tijdens de formatie van het
paarse kabinet. „Als het er niet
staat, betekent dat toch niet dat
je automatisch vasthoudt aan de1
mening van het voorgaande ka-'
binet?" stelt hij.

MAASTRICHT - Het einde van een
nu al vijf jaar slepend conflict tus-
sen twee particuliere thuiszorgbu-
reau's in Zuid-Limburg is nog lang
niet in zicht. De directrices van de
rivaliserende instellingen, Ricky
van Melkebeke van het Amsten-
raadse Buro voor Thuiszorg en Ria
Westerik van Maxizorg in Land-
graaf, lieten gisteren voor rechter
mr.F. Fernhout in Maastricht blij-

Nieuwe fabriek

itblijven landelijke mestcentrale luidt einde Promest Helmond in

Mestfabriek moet dicht

ken niet te rusten voor de concur-
rentie 'dood en begraven' is.
De vrouwen, die patiënten bijstaan
in hun terminale fase, begonnen
hun alles-of-nietsstrijd om enkele
duizenden guldens achterstallig
loon die Westerik nog tegoed zou
hebben van Thuiszorg. Gisteren
ging het echter al om schadeclaims
van tien mille per geconstateerde
overtreding van een verleden jaar
gesloten 'vredesverdrag. Er was tot
nu toe trouwens toch algeen middel
onbeproefd gebleven in die strijd:
van bedreigingen en scheldpartijen
tot het sturen van vibrators en het
vernielen van eigendommen.
Het zogenaamde 'voorlopig getui-i
genverhoor' gisteren was een direct
gevolg van de schendingen van de
verleden jaar onder supervisie van
rechter Verheezen gesloten verge-
lijk. Wanneer vastgesteld wordt dat
Van Melkebeke de regels van dat
vergelijk heeft overtreden, kost
haar dat tien mille per geval.
„Ze willen plukken van een kale
kip, maar wij komen straks met
exact dezelfde eisen," zei ze giste-
ren met een veelbetekenend lachje.
Volgens Westerik heeft haar Am-
stenraadse rivale tegen de afspra-
ken in, terwijl de inkt van het von-

nis van Verheezen nog niet droog
was, alweer de meest afschuwelijke
dingen door de telefoon geroepen.
Ook probeerde zij bij de organisatie
Netwerk Thuiszorg Nederland haar
bureau - dat toen nog onder hetj
Netwerk viel - zwart te maken. |
Raadsman Roebroek kwam gisteren
met een handvol getuigen naar
rechter Fernhout om het bewijs
,voor die uitlatingen te leveren.!
Westerik zelf, haar vriend, haar
dochter en haar schoonzoon bleken!
getuige te zijn geweest van de ver-j
wensingen en van de 'semafoonter-i
reur vermoedelijk doorRicky uitge-j
voerd'.
Op vragen van rechter Fernhout
moesten zij echter toegeven dat er
geen bewijs was voor de veronder-
stelling dat het Westeriks rivale
was die haar bij nacht en ontij 'op-
piepte. Wel hadden zij bij een tele-
foongesprek allemaal duidelijk de
concurrentie schuttingtaai horen
bezigen.
Buro Thuiszorg en advocaat Diede-
ren beraden zich nog over een 'ge^
paste' tegenaanval: een contra-
ênquetevoor deMaastrichtse recht-
bank, want volgens Van Melkebeke
gaat bij haar ook al lang op de
meeste vreemde tijden de telefoon.

Topbanen universiteit
vooral voor mannen

Van onze verslaggever

MAASTRICHT - De Rijksuniversi-
teit Limburg heeft vergeleken met
andere Nederlandse universiteiten
relatief veel vrouwen in dienst,
maar van een evenredige verdeling
over de verschillende personeelsca-
tegorieën is geen sprake. Zo zijn
slechts twee van de 95 hoogleraren
(2,1 procent) van het vrouwelijke
geslacht. Ook bij de universitaire
hoofddocenten en docenten spelen
vrouwen een ondergeschikterol. De
hoogste salariscategorieën worden
gedomineerd door mannen. Vrou-
wen hebben bovendien vaker een
tijdelijke aanstelling dan mannen.
Dat blijkt een rapportage over vier
jaar emancipatiebeleid aan de uni-
versiteit.
Het beleid van de afgelopen jaren
heeft wel vruchten afgeworpen,

maar de veranderingen gaan vaak
nog tergend langzaam en verdienen
ook dekomende jarennog veel aan-
dacht en zorg, luidt de conclusie
van rector magnificus prof. dr.
Hans Philipsen.
De Open Universiteit in Heerlen en
de Rijksuniversiteit Limburg in
Maastricht hebben van alle Neder-
landse universiteiten relatief de
meeste vrouwen in dienst. Bij de
OU is 41,4 procent van het vrouwe-
lijke geslacht, bij de RL 38,6 pro-
cent. Het laagst scoren de techni-
sche universiteiten van Twente,
Delft en Eindhoven. Het landelijk
gemiddelde ligt op 30,8 procent.
Bij de studenten zijn rip vrrmw<»n
aan de RL in de meerderheid (54,9)
procent. Daarbij moet wel worden
aangetekend dat de Maastrichtse
universiteit weinig traditioneel
door mannen gedomineerde techni-
sche studierichtingen heeft.
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" Een tekening van de nieuwe fabriek van Kobelco. Er is nog genoeg ruimte voor uitbreiding

Kobe ging niet
over een nacht ijsHEERLEN - Kobe besloot een

Europese vestiging te openen om
de klanten op dit continent vlug-
ger en goedkoper te kunnen be-
dienen. Bij de keuze van de ves-
tigingsplaats ging Kobe bepaald
niet over een nacht ijs. De eerste
contacten met Industriebank
Liof zijn al twee jaaroud.

landse investeerder die voor
Limburg koos. Eerder opende
het Amerikaanse AT&T een di-
tributiecentrum op het Molen-
bergcomplex in Heerlen en ves-
tigde de Israëlische fabrikant
van offsetmachines Indigo het
Europees hoofdkwartier op het'
Céramiqueterrein in Maastricht.
Onlangs koos Minntech uit de
VSvoor een pand op De Beitel in
Heerlen.

Burgemeester Jef Pleumeekers
constateert trots dat Kobelco
Welding het vierde Japanse be-
drijf in Heerlen is. „En het is
zeer welkom als bijdrage aan de
versterking van de economische
structuur. Gezien de Heerlense
werkloosheidscijfers komt Ko-
belco als geroepen."

De grote grondaankoop van Ko-
belco plaatst de gemeente Heer-
len wel even voor een probleem.
Op industrieterrein De Beitel
ligt nu nog maar acht hectare
braak. Daarom wordt hard ge-
werkt aan twee nieuwe indus-
trieterreinen: Nieuw-Eijckholt
(Geleendal) en het grensover-
schrijdendbedrijventerrein.

Heerlen werd uiteindelijk geko-
zen wegens de goede verbindin-
genmet het Europese achterland
en de goed geschoolde arbeids-
markt. Bovendien wordt hier
beter Engels gesproken dan in
Duitsland, waar het Europese Kpbe is dit jaarde vierde buiten-

Kobelco is volgens Liof-direc-
teur Frans Koelman de twintig-
ste Japanse investeerder in deze
provincie. De komst van Kobelco
betekent de grootste Japanse fa-
brieks-investering in Nederland
in 1994. Koelman: „Een teken
dat het investeringsklimaat hier
uitstekendis."

hoofdkantoor van Kobe is geves-
tigd.

-^gnzeredactie binnenland
■f _ De mestverwer-

>stabriek Promest in Hel-
!ü gaat dicht. Het bedrijf
■; surséance van betaling
gevraagd. Promest, dat

ve{^ gefinancierd door de
l^erJerlandse landbouw,

jHet meer aan zijn ver-
dingen voldoen. Sluiting
üe fabriek lijkt onafwend-

> maakten de Noordbra-tSe boerenbond NCB en deöurgse LLTB gisteren in,Urg bekend.
%M

iS de eniSe fabriek in Ne-
j. d waar varkensdrijfmest

tot korrels. Het be-
in i bijna tien jaar bestaat,
te u"5 600.000 ton mest willen. ken, maar gisteren is de aan-

aJa* mest stilgelegd.
j^ Dlemen van Promest vloeien
jjUlt het mislukken van de op-

L § van een landelijke mest-
lQ *v De bedoeling was dat alle

lï uders hun mest moesten leve-
to^n de centrale. Die had de

'°en mest moeten verdelen

" tv de akkerbouwgebieden en~ erwerkingsfabrieken. De ver-
* nde Nederlandse boerenbon-

Verenigd in het Landbouw-

' slaagden er eerder deze,„ echter niet in overeenstem-e bereiken over de centrale.

!<fto °°r *s Promest niet zeker van
1ri6tl?e mestaanvoer. Daarmee

financiële bodem weg onder
)rt

riek. Voor dit jaar is er eenvan tien miljoen gulden, op-
nc

Q tot 25 miljoen in 1995. De
is H6rS bunnen dat niet dragen,
j ,directeur D. van Doorn van
t dingmaatschappij Sobel. Hij
j let uit datPromest voorlopig
p^otteballengaat'.

°ttiest werken vijftig mensen.
rgai>dbouwbedrijfsleven (NCB,
IQ,' Encébe, Campina Melkunie,
[t

,ank, Interpolis en Sobel)'
iv ot dusver 100 miljoen gulden
nesteerd in de fabriek. Nu deze
de?aat' w°rdt het voor de vee-
ülit m overschotgebieden nog
jj Jker hun mest kwijt te raken., zijn bijzonder teleurgesteld

20 gelopen is," aldus NCB-
La h

Hij houdt
ndbouwschap verantwoorde-

;e °i" het mislukken van de cen-!»tre^ NCB beraadt zich op
i uit en tegen het schap. Het is

dat debond deban-
Aekt het Landbouwschap ver-

,tt w, J^e verwerking van drijf-
'pt j is mislukt,
% nkrimping van de veestapel
k ccii stapje dichterbij. Voor
i v

e°orzien de NCB en de LLTB
idereri Problemen voor de vee-
Jr stS' J^P langere termijn, wan-

minder mest op het landL worden uitgereden, des te

1 g
eede Kamer gaf onlangs al

st Jarenlange discussies over de
l eu te zijn. Landbouwminister
|lerzartsen kreeg de opdracht te
star? ïen noe van de
sjel m°et plaats vinden.

"^ADVERTENTIE)

j °°f het ongemak tijdens de
1 Werkzaamheden infle Hoofdstraat op div.art.

FIKSE

PNGEMAKS-
jKORTINGEN

lij bij:

&VNUDEN
pepert (g)
ijtoENSBROEK-HorjfdstraalU
1 Tel. 045-212655

L. na tip in
Zwitserland
gearresteerd
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Medium
Brengt de gezondheid ernstige schade toe,

k.b. 4.10.1994, Stb. 720.

Hof stelt beroep moord
Wijnants uit tot januari
DEN BOSCH - Het gerechtshof in
Den Bosch heeft de zaak tegen Ro-
ger H. uit Landgraaf terugverwezen
naar de rechter-commissaris in
Maastricht. De 24-jarige man zegt
dat de rechtbank in Maastricht hem
in mei onschuldig veroordeelde tot,
zes jaar onvoorwaardelijke gevan-
genisstraf voor doodslag. Er was
acht jaar geëist.

H. wordt ervan verdacht bijna een
jaar geleden zijn kamergenoot Dolf

Wijnants (20) te hebben omge-
bracht. Het slachtoffer werd vervol-
gens ingepakt en verborgen onder
een bed, waar zijn familie hem en-
kele weken later vond.

Advocaat Vonken had het hof ge-
vraagd om tenminste twaalf getui-
gen alsnog door derechter-commis-'
saris te laten horen over het tijdstip
waarop het slachtoffer nog in leven
moet zijn geweest. Twee van de ge-
tuigen zijn agenten. Van hen wil de

verdediging weten hoe de aanvan-
kelijke bekennende verklaring van
Roger H. tot stand is gekomen. Pro-
cureur-generaal Franken zei dat 'de
zaak het waard is om tot op de bo-
dem te worden uitgezocht' en ver-
zette zich niet tegen het voorstel.

De advocaatheeft het openbaar mi-
nisterie gevraagd de getuigen op te
roepen. Anders moet de verdachte
dereis- en verblijfkosten van de ge-
tuigen betalen. Omdat hij onvermo-
gend is, kan hij dat niet. Ook met
dat voorstel ging de procureur-
generaal akkoord.

Na de getuigenverhoren in Maas-
tricht, komt de zaak in januari op-
nieuw voor het gerechtshof.

Internationale VVV-cadeaubon
len we bepalen wat er verder
wordt gedaan in Limburg en
Duitsland."
Naar verwachting zal dit voor-
jaar dc proef met dc geschenk-
bonnen in Antwerpen starten.,
Verdere proeven in Limburg en
Duitsland laten nog even op zich
wachten. Dc Bes: „We moeten
ook rekening houden met dc EU-
richtlijnen. Het zal zeker tot vol-
gend najaar duren voordat we
een plan hebben uitgewerkt."

DOOR MARIEKE VERHAAR spreekbureau (SVB) ontkent
echter dat Limburg een voor-
trekkersfunctie vervult.

ONDERBANKEN/TONGEREN- Schinveldenaar L. werd in juli
1990 na een anonieme tip even
over de Zwitserse grens gearres-
teerd. In de kofferbak van zijn
Alfa Romeo vond de douane,
verstopt in het reservewiel, an-
derhalvekilo heroïne en cocaïne.
Na acht maanden voorarrest
sprak de rechtbank in Basel L. in.
eerste instantie vrij. Het verhaal
van de Schinveldenaar datande-
ren de drugs in zijn auto hadden
gelegd, werd geloofd. Maar de
officier van justitie tekende met
succes beroep aan tegen het von-
nis. In december 1991 werd L.
bij verstek alsnog veroordeeld
tot vijf jaar cel.
Door zijn toevallige aanhouding
in Maasmechelen heeft het er al-
le schijn van dat de Schinvelde-
naar toch nog in een Zwitserse
gevangenis belandt.
Een woordvoerder van Justitie
in Belgïe kon gisteren nog niet
zeggen wanneer minister Wa-
thelet een besluit neemt over het
uitleveringsverzoek.

SITTARD - De landelijke orga-
nisaties van VW's voert ge-
sprekken over een uitwisselbare,
internationale WV-bon die ook
in Duitsland en België kan wor-
den gebruikt. Volgens een
woordvoerder van de VVV Sus-
teren is Limburg aangewezen als
'pilotproject'. R. de Bes, interim-
directeur van de Stichting Lan-
delijke VW- en Geschenkbon
(SLG) en Stichting VW Be-

„Wij zijn bezig met de export
van de WV-geschenkbon. Er is
belangstelling voor, vooral van-
uit VW's in Limburg. Ook di-
verse steden in Duitsland, waar-
onder Aken, hebben interesse
getoond," aldus De Bes. „Maar
er komt eerst een proef in Ant-
werpen, bij winkelketens die ook
filialen in Nederland hebben.
Aan de hand van deze proef wil-
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Diep bedroefd en verslagen zijn we.
Op 11 november 1994 is op 48-jarige leeftijd in
haar woonplaats Vork, Pennsylvania U.S.A.,
overleden

Viola Erica
Schoonheim

revalidatiearts
echtgenote van

Roy Ysla
Na een ernstig auto-ongeluk in 1986 was zij
feestelijk labiel. Tijdens een acute depressie

eeft zij haar leven beëindigd.
Vork,Pennsylvania: Roy

Rolf
Lars

Amersfoort: J.C. Schoonheim-
van den Berg

Asten: Co Schoonheim
Marie José
Schoonheim-Stockmann
Hadewey
Mark

Zoetermeer: Bianka
Luijten-Schoonheim
AntonLuijten
Martijn
Wouter
Margot

Leeuwarden: Guido Schoonheim
Tjeerd
Anne-Ruth
Ruurd

Viola wordt op donderdag 17 november 1994 in
Vork gecremeerd.
Zaterdag 19 november 1994 om 13.00 uur is er
een herdenkingsbijeenkomst in de N.H.-Kerk,
Kerkstraat 41 te Vaals. Roy, Rolf en Lars zullen
daarbij aanwezig zijn.
Correspondentieadres:
Overwater 11, 2715 BT Zoetermeer

tFien Beckers, 72 jaar, weduwe van Wiel Hoog-
tanders. Corr.adres: H. Hoogtanders, Narcissen-

straat 4, 6101 LX Echt. De plechtige uitvaart-
dienst zal worden gehouden woensdag 16 novem-
ber om 10.00 uur in de parochiekerk van de H.
Pius X te Echt.

tMaria van Helden, 78 jaar, echtgenote van Leo
Biermans, Steegstraat 15, 6075 AC Herken-

bosch. De plechtige uitvaartdienst zal worden ge-
houden dinsdag 15 november om 11.00 uur in de
parochiekerk van de H. Sebastianus te Herken-
bosch.

t
Bedroefd geven wij kennis van het overlijden
van onze goedemoeder, oma, zuster, schoonzus-
ter en tante

TiniHabets
weduwe van

Toon Steinen
Zij overleed op zondag 13 november 1994 op
78-jarige leeftijd in het St. Jozefziekenhuis in
Kerkrade.

Huizen: Hanny Steinen
Weesp: Nicole en Tibor

Landgraaf: Hein en Mia Steinen
en kinderen
Familie Habets
Familie Steinen

Corr.adres: Dormansberg 1
6371 XE Landgraaf
De uitvaartdienst wordt gehouden op vrijdag 18
november a.s. om 11.00 uur in de parochiekerk
Maria Hulp der Christenen aan de Heigank te
Nieuwenhagen, waarna de begrafenis plaats-
vindt op het kerkhof aan de Haanweg.
Vóór de uitvaartdienst is in de kerk gelegenheid
tot schriftelijk condoleren.
De avondwake is op donderdag 17 november
a.s. om 18.15 uur in verzorgingstehuis De Dor-
mfg, Op de Heugden 100 te Schaesberg.
In de rouwkapel van Lindeman Uitvaartcentra
aan de Beuteweg 32 in Nieuwenhagen is dage-
lijks van 18.15 tot 18.30 uur gelegenheid tot af-
scheidnemen.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen,
gelieven deze annonce als zodanig te willen be-
schouwen.

tLouise Lipperts, 82 jaar, weduwe van Harie
Sluysmans, Raar 53, Meerssen. De uitvaart-

dienst vindt plaats heden, dinsdag 15 november
om 10.30 uur in de parochiekerk van de H. Marga-
rita te Margraten.

tSjeng Sassen, 93 jaar, weduwnaar van Truus
Cadier, Verpleegkliniek Klevarie, Maastricht.

De uitvaartdienst vindt plaats heden, dinsdag 15
november om 11.00 uur in deparochiekerk van St.
Martinus te Wyck-Maastricht.

+Antoon Ariës, 70 jaar, echtgenoot van Lieske
Muyres, Heerderweg 56c, Maastricht. De uit-

vaartdienst vindt plaats heden, dinsdag 15 novem-
ber om 14.00 uuriin deSt. Janskerk te Maastricht.

tNet Maes-Hupkens, 81 jaar, Verpleegkliniek
Klevarie, Maastricht. De uitvaartdienst heeft in

besloten kring plaatsgevonden.
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Mensen met epilepsie kunnen hun diploma's even makkelijk halefl
als een ander. Dus daar ligt het niet aan. Toch merkwaardig dat ze f-

solliciteren minder kans hebben. Alle hierboven genoemde beroepC
kunnen ook door hen worden beoefend. Dankzij goede medicijneflj
En een goede opleiding natuurlijk. Zo ziet u maar dat een goede bak
en epilepsie elkaar niet hoeven uit te sluiten. L

Onderzoek naar de oorzaken van epilepsie en bestrijding van de f
gevolgen is ons werk. Help ons met uw gift op giro 222111 t.n.v. ut
Nationaal Epilepsie Fonds, Utrecht.

Meer weten? Epilepsie Infolijn 06 - 8212411 E

É
Nationaal Epilepsie Fonds - e

_, De Macht van hetKleine L
§ Postbus 9587 . t

F 3506 GN Utrecht l

B^A^^nißTTT7j«y7T¥!wivTTTT!TW7ul B

I' =1

Ji— 1 piHTcpcpODT HENI£RIKS TEXTIEL SCHOENEN SPORF

£i ÉitßiV i^t&atfjbÊL, een S^CCp U|t - —i r--———_ *

aVJ B^^w y^Bfl jfac' '"wfÉi '** %.WÊfc*..- ': *J-^K 4 Nt Jbl Hb. *B^J I '^'IdJBBBBI I

" » Fjt B ""'^^^^'fißPi Halsters 17,95 Jk^flHjHHfil Spoilicuc «"":.

IJKMR vL V Rij-handschoenen 8,95 -Bj&PS^^^l HERENSCHOENEN y*Q5O
" PlWijfl^KM^ Rij-broeken vanaf 79,50 IK|^W^HH in hooS«"^f"^' RU 47«

J De grootste, mooiste én voordeligste
\ kollektie §üiaKkIDiNË van Limburg ruitersport-

f Vindt U bij ARTIKELEN in galop naar £^Êf^^^^Mah—^*ttX^ «H" L J "i i- "J ■ g,g
1
AmNT,Schgroot; HENDRIKS TEXTIEL SCHOENEN SPORT ;

"de $aak ixior aewice, kiAmiiteit en êediemna WS^BE^3SSSEE^^^^B^^^3l^^S^S^^^^SÉl
SITTARD BRUGSTRAAT 1, TEL. 046-5156 - HEERLEN SCHELSBERG 88, TEL 045-721124 ('S MAANDAGS GEOPEND VANAF 10.30 UUR) - VAALSKERKSTRAAT 4, TEL. 04454-63636 \

/ÖCs\ I JJJJ^I A FkherPrice® QafbiC' *

f J /Wjh*Ji Ravensburger spel'Betoverde doolhof. '^^^^-—~^ üSb /iiJjÊm^ ®W

F"1" Mountainbike. Jongens-en meisjesmodel. Lego Duplo Ton art 2390. Voor eindeloos FisherPrice keuken. 105cm hoog. Met o.a. Turn Barbie. Inclusief diverse accessoires. Pluche. Nu op allepluche speelgoedbeesten
fll 16inch. Met o.a. knijpremmen, reflector en speelplezier. magnetron met alarm, babystoeltje, tele- O.a. sporttas, handdoek, borsteltje, zweet- eenkassakorting van \
P" kettingbeschermer. OO *> C foon, kookplaat, gootsteen en -I *20 bandjes, 2 haltertjes en medaille. r»r» <"»r\n/ 1049? " 39^5"Z.J.- uitklapbare tafel. 2-7 jaar. 189r- A«5".~ 2S&S ZZ"" Jj\3/0 1

fcO VROOM & DREESMANN ]



'Met een cake-recept
wil jongere je testen'

Kindertelefoon wil drempel bewust laag houdenTe duur om voor 'te lichte zaken' een beroep op te
doen. Dat is de Limburgse Kindertelefoon volgens

een onderzoek dat de provincie liet uitvoeren. Als je
de jaarlijkse subsidie van 315.000 gulden deelt door

de 7.700 gevoerde telefoongesprekken bij de
vestigingen in Heerlen en Venlo, kom je op een
bedrag van veertig gulden uit. Het zalniemand

verrassen dat directeur Leo Kruyt het met dekritiek
niet eens is. Zijn argumenten zijn minder

voorspelbaar. Hoeverkan een jongereafglijden als
hij niet metzijn probleem bij de Kindertelefoon

terecht kan, vraagt hij zich af. En achter een
telefoontje over een kookrecept kan een wereldvan

nood schuilgaan.

DOOR JACO MEIJER maakt de organisatie schriftelijk
voorlichtingsmateriaal, zoals een
folder over ouders die gaan
scheiden.

bioscopen

HEERLEN
Royal: Truc Lies, dag. 18 en 21
uur, za zo ook 15 uur. Rivoli: j
The mask, dag. 19.15 en 21.15
uur, za zo 14 en 16 uur, za ook :
23.30 uur, wo ook 14 uur.
Maxim: Jungle Jack, za zo 13.45
uur, wo 14 uur. Forrest gump,
dag. 17.45 en 20.30 uur, zo 15.15
uur, za ook 16 19.30 en 22.30
uur.
H5: The specialist, dag. 14 18
en 20.30 uur, za ook 23.15 uur.
Baby's day out, dag. 14.15 en
18.45 uur, za zo wo ook 16.15
uur. Speed, dag. 20.45 uur, za ]
ook 23.30 uur. The crow, dag.
14.30 18.30 21 uur, za ook 23.30 :
uur. The flintstones, wo 14.30
16.30 en 18.30uur. When a man
loves a woman, dag. 21 uur, ma
di 14.30 18.30uur. De aristokat-
ten, za zo wo 14.30 16.30 uur.
The shadow, dag. 18.30 en 21
uur, ma di ook 14.30 uur. Sneak
preview, do 21 uur.

LANDGRAAF
AUTOKINO: Four weddings
and a funeral, za 20.15 uur. Truc
lies, za 22.30 uur, zo ook 20.15
uur. Mrs. Doubtfire, za zo 18
uur.

MAASTRICHT
MGM: Forrest Gump, dag. 14 j
21 uur. When a man loves a wo-
man.dag. 18.30 uur. Truc lies,
dag. 13 15.45 18.30 21.30 uur.
The shadow, dag. 13.15 16 18.45
21.30 uur, en za 00.15 uur. Four
weddings and a funeral, dag.
13.15 16 en 18.45 uur. The chase,
dag. 21.30 uur. Rouge, dag. 16
18.45 en 21.30 uur. The mask,
dag. 13.15 16 18.45 en 21.30 uur,
za 00.15 uur. Blown away, za
00.15 uur. Duimelijntje, dag.
13.15 uur.
Cinema-Palace: The Specialist,
dag 18.30 en 21.30 uur. The
crow, dag. 18.30 en 21.15 uur, za
zo wo ook 14.30 uur. Speed,
(beh. ma )dag. 21 uur. Baby's
day out, dag. 18.30 uur, za zo wo
ook 14.30 uur. De aristokatten,
wo 14.30 uur. Sneak preview,
ma 21 uur.
Lumière: Short cuts, dag. 20
uur. Dekaloog 5-6, do en di
20.30 uur. Jamon Jamon, do t/m
za 23 uur. Dekaloog 7-8, vr 20.30
uur. Dekaloog 9-10, za 20.30
uur. Dekaloog 1-2, zo 20.30 uur.
Dekaloog 3-4, ma 20.30 uur. De-
kaloog 5-6, di 20.30 uur. Deka-
loog 7-8, wo 20.30 uur.

GELEEN
Roxy: The mask, dag. 20.30
uur, za zo wo ook 14 uur. The
shadow, dag. 20.30 uur. Jungle
Jack, wo 14 uur.

SITTARD
Forum: The Specialist, dag.
20.30 uur, za zo wo ook 14 uur.
Truc Lies, dag. 20.30 uur. The
flintstones, za zo wo 14 uur.

ECHT
Royal: The Specialist, t/m di
20.30 uur. the Mask, t/m di om
20.30 uur, zo ook 14.30 uur. The
Flinstones, za 14.30 uur.

ROERMOND
Royal: Truc lies. t/m wo 20.30
uur, zo 16.30 uur. Royaline: The
mask, za 19.30 en 21.30 uur, za
zo en wo 14.30 uur, zo ook 16.30

| uur. Four weddings and a fune-
I ral, ma di wo 20.30 uur. De aris-
: tokatten, za zo wo 14.30 uur.

" Een probleem komt soms
pas aan de oppervlakte als
je doorvraagt, weet direc-
teur Leo Kruyt van de
Kindertelefoon.

Archieffoto: FRANSRADE

vertelt hij over jongeren die zelfs
aan een telefoon, soms zo door
emoties bevangen zijn, dat ze
niet meer kunnen spreken, waar-
op de vrijwilliger vraagt of ze
één keer tegen de hoorn willen
kloppen als ze 'ja' willen ant-
woorden en twee keer bij 'nee.

dan is de drempel al meteen la-
ger dan wanneer ik naar een
anonieme functionaris verwijs."
Verder verwacht de directeur
dat het veel moeilijker wordt
vrijwilligers te werven als hun
reistijd sterk toeneemt door de
vorming van een centraal bureau
voor Limburg.

de Kindertelefoons formeel één
werkgever gaan vormen. Op die
manier is het voor beroepskrach-
ten mogelijk om elkaarbij ziekte
te vervangen. Een uitwisseling
van vrijwilligers of een daad-
werkelijke samenvoeging van
vestigingen houdt Leo Kruyt
niet voor mogelijk.

GENK- De kans is reëel dat op de bedrijfsterreinenvan de autoconstruc-
teur Ford in Genk een afvalverbrandingsoven zal gebouwd worden. Een
Mechels bedrijf heeft een aanvraag tot milieuvergunning ingediend. De
oven, die zowel industrieel als huishoudelijk afval te verwerken zou krij-
gen, heeft een capaciteit van 52.000 ton per jaar. Ford zou de grond,
waarop de oven moet komen, in concessie geven. De vrijgekomen energie
zou in het productieproces gebruikt kunnen worden. Morgen wordt een
hoorzitting georganiseerdvoor de buurtbewoners.

Laagdrempeligheid blijft daarbij
het sleutelwoord. „Praten door
de telefoon over een groot pro-
bleem is zo anders dan samen in
een gesprekskamer. Je anonimi-
teit is zo sterk gewaarborgd en
als het jeniet bevalt, kun jezo de
hoorn neergooien. En let wel,
een gesprek over alleen maar een
cake-recept hoeft echt niet zo
lang te duren als dat met iemand
die op school wordt gepest."

Energie uit afval

Het belang van een Kindertele-
foon behoeft weinig illustratie.
Leo Kruyt verhaalt onder meer
over de enorme barrière die in-
cestslachtoffers moeten over-
winnen om naar de hulplijn te
stappen. 'Wie in dewereld kun je
nog vertrouwen als je eigen
ouder je zoiets aandoet. Ook

Emoties„De binding van vrijwilligers
met de eigen regio is belangrijk.
Dat geldt voor het dialect, maar
ook voor de kennis van instellin-
gen in de omgeving omnaar door
te verwijzen en de mensen die
daar werken. Als ik vanuit mijn
kennis tegen een jongere kan
zeggen: ga morgen naar organi-
satie Elmar, vraag naar die en
die persoon en zo ziet hij er uit,

Besparingen zijn mogelijk als de
kindertelefoons aanhaken bij de
Telefonische Hulpdienst (THD),
stelt het onderzoek. Kruyt bena-
drukt dat al hard wordt gewerkt
aan samenwerking. De hulplij-
nen werken al samen op het ge-
bied van publiciteit en compu-
tergegevens over instellingen
waarnaar kan worden doorver-
wezen. In de toekomst is het de
bedoeling dat de THD's in Heer-
len, Maastricht, Venlo en de bei-

Dat jongeren de Kindertelefoon
kunnen bellen over 'lichte zaken'
(zoals kookrecepten) is volgens
de directeur juist een noodzaak.
„We krijgen hier veel testtele-
foontjes binnen. De jongeren
bellen dan eerst eens om te kij-
ken of ze serieus worden geno-
men en of ze inderdaad wel
anoniem blijven. Zo kan het zijn
dat iemand eerst belt over een
cake-recept en pas een volgende
keer over een probleem waar hij
of zij echt mee zit. Ook kan het
zijn dat bij de vraag 'En is er
verder nog iets?' de eerste keer al
meer bovenkomt. Het punt is dat
als jezegt: Jij mag niet meer over
kookrecepten bellen, je ook niet
aan die onderliggende proble-
men toekomt. Als een jongere
belt om wat te kletsen kan het
zijn dat hij zich toevallig een
keer verveelt of dat iemand echt
aandacht tekort komt, omdat de
ouders nooit thuis zijn. Zon pro-
bleem wordt echter pas helder
bij doorvragen."
Zo vroeg mogelijk, zo snel moge-
lijk en zo kort mogelijk, is het
motto van de hulplijn. Zorgen
dat mensen in een vroegtijdig
stadium met hun probleem naar
je toe stappen, dat ze snel een
oplossing zien en dat ze - als
langdurige hulp nodig is - wor-
den doorverwezen naar andere
instellingen.

Serieus
ËERLEN - „Jezus mina, veer-
IS gulden per telefoongesprek.ls ik dat lees, denk ik: laat die
üb alsjeblieft direct stoppen."

Leo Kruyt van deKin-
en Telefonischeujpdienst Zuid-Limburg kan

ch de reacties 'op straat' na het
Verzoek van de provincie naar
8 hulplijnen levendig voorstel-an ..Ik zou zelf niet anders rea-
ireri als ik de nuances niet zou
mnen."

nuances bestaan wel de-
ujk volgens de directeur. Eenail de moeilijkheden is volgens

iTR dat je niet kunt meten inoeverre de Kindertelefoon 'er-
F voorkomt. „Problemen vanngeren die de Kindertelefoon
p in een vroegtijdig stadium
r uitlaatklep hebben, kunnen

Verergeren dat ze in de jeugd-
«lpverlening terechtkomen.teindelijk ben je dan veel
Uurder uit. Maar ik kan nooit
wijzen hoe het was afgelopen

ft Jongeren als ze deKinderte-

' °°n niet hadden gehad en wat
kosten daarvan zouden zijn

eweest."
T^yt benadrukt bovendien dat

te simpel is om eenvoudig-e§ de subsidie te delen door het
I "ttal binnenkomende telefoon-
[p S °m de kostprijs te bereke-
-11' De Kindertelefoon doet,
e
,er dan alleen dat. Zo zijn af-

V°Pen jaar 110 gastlessen op
f scholen gegeven. Ook

Anneke Grönloh (53)
introduceert boek

Maastrichtsefan Bart Peeters verzameltfoto- en infomateriaal

aan plaat of cd heeft toever-
trouwd. „Alle oudere singles en
elpees heb ik trouwens op cd la-
ten overtrekken, een dure aanle-
genheid. Het laten overtrekken
van liedjes van deplaat naar een
cd kost gemiddeld 150 piek. Eén
exemplaar wel te verstaan."

(ADVERTENTIE)

JEEL VERNIEUWDE AFDI

is aanwezig om U deskundig te bms|B H|P>gschaduw
adviseren over de produkten I aPPjB HPFcompact om

ontvangt U een mooie attentie. eMP* marineblauw

PRACHTIG GESCmr^ll||ÏP ifar P^P^*S^
GEVEN ÉN TE ONTVANOH ** Èk

Wij bieden U deze prachtige * "t£r^*# '^m
>~- Aanbiedingmake-up set nu aan voor M fc UDER lf| ■^a^^glhiJl W geldt zolanë de

■

DUS... DE GEHEEL VERNIEUWDE AFDELING PARFUMERIE BIJ SCHUNCK MET
ALLE TOPMERKEN IS NU NOG MEER DAN VOORHEEN UW BEZOEK WAARD.

\ £^^SÏES££iÊds£E^^^Ê 'daar winkel je voorje plezier!

Kenner
Inmiddels mag Bart Peeters zich
een Anneke Grönloh-kenner bij
uitstek noemen. Hij heeft niet al-
leen alle platen en cd's van haar
in zijn bezit, maar weet bij suc-
cessen als Brandend Zand, Para-
diso, Cimeroni, Soerabaya en
Vladimir ook meteen jaartallen
te noemen en hoeveel honderd-
duizenden exemplaren van deze
hits over de toonbank gingen.

Toen Bart Peeters in een nog la-
ter stadium hoorde dat de be-
kende Amsterdamse fotograaf
Frits Gerritsen in de jaren zestig
voor Phonogram en de Vara
tientallen kiekjes van zijn idool
had gemaakt, stond voor de
Maastrichtse student vast dat er
een boek van zijn hand moest
verschijnen. En omdat fotograaf
Gerritsen ook nog ontelbare fo-
to's had van coryfeeën als Trea
Dobbs, Willeke Alberti, Corry
Brokken en Rob de Nijs in hun
glorietijd werden die door hem
ook vereeuwigd in het boek
Roem van Toen.

Even snel als Anneke Grönloh
gisteren naar Maastricht was ge-
komen, verdween ze ook weer.
Vandaag vliegt de zangeres na-
melijk naar naar Singapore. Re-
den waarom het boek dat pas in
december verschijnt, gisteren al-
vast werd geïntroduceerd. In
Limburg bij haar wellicht groot-
ste fan: Bart Peeters.
„We leerdenwerken voor het ap-
plaus," aldus Anneke Grönloh,
die een voorwoord in het boek
van de Maastrichtse student
heeft geschreven. „Als ik nu al
die foto's met die jochiesen bak-
vissen uit die tijd bekijk, komen
allerlei herinneringen weer naar
boven."

È^ASTRICHT - Zangeres
fteke Grönloh (53) was
teren even in Limburg

p 1 het boek 'Roem van
K °en' te introduceren. Aan
baar, maar ook aan Corry
fikken, Willeke Alberti,
J^a Dobbs en Rob de Nijs,
i orden aparte hoofdstuk-
j eil besteed met foto's en
nfomateriaal. Herinnerin-
j6ri dus van 'vedetten vane Jaren zestig. Het idee is
t>atl Maastrichtenaar Bart
t eeters (22), student cul-
rt -1"- en wetenschapsstu-
y l.es en zoon van Omroep
t/tnburg-medewerker Mare

IQ^ Was tien jaar toen ik Anneke
F[ voor de eerste maal het
g d Brandend Zand hoorde zin-
p^- Om eerlijk te zijn: ik vond
Va een barst aan, maar de stem
Ij n Anneke en ook haar uitstra-
jl § fascineerde me wel. Kortom,

i }ia^lng me toch interesseren voorar muzikale oeuvre."
Vip
h

r jaar geleden vond de eerste
Se*"s°onlijke kennismaking tus-

Ij) 11 Anneke Grönloh en Bart
fa ers plaats. De Maastrichtse
,} herinnert het zich nog als de
tie^ van gisteren. „Dat was tij-
11^ een optreden in Zaandam,
li *at in de zaal en zong al haar
a uit volle borst mee. Zegt
CQnHeke opeens midden in dat
ty^ert 'zeg jij kent mijn teksten
kj erS goed van buiten. Nou ikeeg een kop zo rood als een
ty

et. Maar deze interruptie was
jj °r mij ook aanleiding om me
}. volledig te gaan verdiepen in
(j. Wel en wee van de zangeres,
hf binnenkort 35 jaar op de
bruten staat."
h

Peeters heeft inmiddels een
j}.rzameling van maar liefst

600 liedjes, die Anneke - in
tke taal of versie ook - ooit

DOOR HARRIE CREMERS

" Zangeres Anneke Grönloh en haar Maastrichtse fan
Bart Peeters, samensteller van het boek Roem van Toen.
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LANDGRAAF - De
politie van Land-
graaf is op zoek
naar een Engels
sprekende man die
vermoedelijk heeft
ingebroken in een
woning aan de
Binsfeldstraat in
Landgraaf.
Uit het buurtonder-
zoek blijkt dat deze
man, in de leeftijd
tussen dertig en
veertig jaar, enige
tijd geleden bij een

Politie zoekt
Engelstalige

inbreker
andere woning in
deze straat heeft
aangebeld. Hij
vroeg of hij stekjes
van planten mocht
meenemen. Volgens
depolitie is het niet

ondenkbaar dat de
man op deze ma-
nier erachter wilde
komen of iemand in
de woning was. De
man verstaat Ne-
derlands.

In de steigers

'Brunssum calculeerde blijkbaar vroeger al scherp'

Geen besparing door
openbaar aanbesteden

Van onze verslaggever

BRUNSSUM - Het openbaar aanbesteden van civiele werken
in Brunssum vanaf begin 1993 heeft tot dusverre geen enkele
besparing opgeleverd. Dat komt naar voren uit de evaluatie
van het aangescherpte aanbestedingsbeleid in Brunssum.
Het resultaat in Brunssum staat
haaks op dat van bijvoorbeeld de
gemeente Maastricht. Die stad ver-
diende in 1993 miljoenen guldens
door werken openbaar aan te beste-
den.

Wethouder Koos Krocké wijst erop
dat het afgelopen anderhalf jaarin
Brunssum maar drie werken open-
baar zijn aanbesteed. Openbaar
aanbesteden met voorafgaande se-
lectie vindt alleen plaats bij werken
die duurder zijn dan zes ton. De ge-
meente vindt het eigenüjk nog te
vroeg om vergaande conclusiesover
openbaar aanbesteden te trekken.
Dat kan pas over enige tijd en na
vergelijking van de ervaringen met
openbaar aanbesteden in vergelijk-
bare gemeenten in de regio.

In Brunssum is geen sprake geweest
van door aannemers gehanteerde
dumpprijzen. De gemeente stelt dat
op plaatsen waar dat wel het geval
is vaak sprake is van 'schijnwinst.'
Door bedrijven ingecalculeerde te-
korten zullen hoe dan ook 'terug-
verdiend' moeten worden, zo staat
in de evaluatie. Dat terugverdienen
krijgt de gemeente op haar brood
doordat werk minder van kwaliteit
is of door meerwerk en claims ach-
teraf.
Verder wijstKrocké erop dat verge-

lijken van de aanbestedingsresulta-
ten in Brunssum met die in andere
gemeenten weinig zinvol is. Volgens
hem gaat het vooral om de uiteinde-
lijkeafrekening. De prijs-kwaliteit-
verhouding en de kwaliteit van
bestek en opgestelde begroting spe-
len een grote rol.

Volgens de wethouder mag uit de
resultaten tot dusverre afgeleid
worden dat de gemeente in het ver-
leden blijkbaar altijd al scherp
heeft gecalculeerd. Winst van het
aangescherpte aanbestedingsbeleid
vindt Krocké dat het aanbesteden
open en controleerbaarplaatsvindt.
Verder noemt hij de gunstige prijs-
kwaliteitverhouding en het oog
voor regionale werkgelegenheid.
Opvallend is dat bij één van de drie
werken die in Brunssum openbaar
zijn aanbesteed, twee ondernemers
voor exact dezelfde prijs inschre-
ven. De bedrijven Lintzen en Tim-
mermans schreven beide voor
939.000 gulden in op dereconstruc-
tie van de Titus Brandsmastraat.

Volgens de gemeente is dat toeval.
Krocké: „Bedrijven hebben er geen
belang bij om afspraken te maken.
Nu meedoen betekent niet dat je de
volgende keer ook werk krijgt." Via
loting is Lintzen als hoofdaannemer
uit de bus gekomen.

Ook verzet Weiten
tegen gedoogzone Van onze verslaggeefster

# De renovatie van het koetshuis in Aalbeek is in volle gang. Foto: christa halbesma

'Koetshuis is straks
mooiste plek in Nuth'NUTH - Wat lange tijd te boek

stond als het lelijkste plekje in de
gemeente Nuth, wordt uiteindelijk
misschien tóch het mooiste. Het
eeuwenoude koetshuis van het
voormalige zusterklooster in het
kerkdorp Aalbeek staat namelijk
sinds twee weken in de steigers. De
Geleense aannemer B. Boesten brak
de bouwval bijna tot de grond toe af
en herbouwt het koetshuis nu steen
voor steen.

Oudere inwoners van Aalbeek kun-
nen zich het monumentale klooster
plus koetshuis in een flauwe bocht
van deprovinciale weg tussen Nuth
en Schimmert nog in al zijn pracht
en praal herinneren. Het torentje
aan de zijkant van het immense ge-
bouw bij voorbeeld sprak altijd tot
de verbeelding, net zoals de fraaie
binnenplaats.

komst van een gedoogzone voor
straatprostituées in het gebied De
Koumen ingezameld. Dit industrie-
terrein aan de rand van diverse
woonwijken staat centraal in drie
van de zes opties voor een Heerlen-
se gedoogzone.

Volgens de actiegroep zondigt de
gemeente met deze suggesties tegen
het eigen gedoogplan. „In de ge-
meentelijke beleidsnota staat zwart
op wit dat de nieuwe afwerkplek
niet te dicht in de buurt van woon-
gebieden mag liggen," aldus Leef-
baar Lotbroek.

De steunbetuigingen worden op 21
november aangeboden aan burge-
meester JefPleumeekers tijdens een
inspraakavond over de plannen van
de gemeente Heerlen.

Vergane glorie, want sinds een jaar
of twintig hebben in het pand weer
en wind vrij spel gehad.
Het totaal verpauperde klooster
was de laatste tien jaar hét zorgen-'
kindje van Nuth. Het pand bleek
niet geschikt voor verbouwing tot
appartementencomplex, terwijl de
eens zo felbegeerde plaats op de
Monumentenlijst ook lange tijd
sloop in de weg stond. De tand des
tijds kreeg aldus de vrije hand en
het zusterklooster werd het domein
van baldadige jongeren en zwer-
vers.
Een flinke porvan een sloopmachi-
ne was in de namiddag van 2 juli

1992 voldoende om de kloosterruïne
toch tegen de grond te werken. Mo-
numentenzorg ging na vele jaren,
overstag en voerde het pand van de
monumentenlijst af toen bleek dat
een passende bestemming niet voor-
handen was. De kloostertuin met
waardevolle bomen als quercussen
en platanen wordt twee jaarna die
sloop alweer gedomineerd door ne-
gen herenhuizen.

Het gerenoveerde koetshuis moet
straks het plaatje completeren. De
Haagse architect G. Meijssen gaat
het pand straks bewonen. Hij is alle
aandacht voor zijn toekomstige wo-

Toneelgroep Nuth durft
stap verder te zetten

ning een beetje beu. „Hoe het er
gaat uitzien? Wacht maar af," zegt
hij in eerste instantie. En later:
„Het pand wordt prachtig gerestau-
reerd, helemaal in oude stijl terug-
gebracht."

De gemeentewoordvoerder van
Nuth is blij dat de renovatie van het
koetshuis inmiddelsin volle gang is.
Bijna was de gemeente nog 'rijk' ge-
worden aan de perikelen rondom de
verbouwing: in de vergunning was
een boeteclausule opgenomen, die
bepaalde dat de eigenaar voor 1 no-
vember moest beginnen op straffe
van twee ton schadevergoeding. De
bouwvakkers waren 31 oktober ter
plaatse.

„De plannen zijn prima, en men is
inderdaad op tijd met de uitvoering
begonnen. Nu ziet het er allemaal
niet uit, maar het Koetshuis is
straks het mooiste plekje van
Nuth," klinkt het vol vertrouwen.

Wapenvondst in bos

Van onze verslaggeefster

HEERLEN - Ook in Heerlen-Zuid
is verzet gerezen tegen de mogelijke
komst van een gedoogzone voor
straatprostitutie. De werkgroep
'Aktie gedoogzone Welten/Benzen-
rade nooit' is begonnen met het in-
zamelen van handtekeningen. Het
comité wil met bewoners en vereni-
gingen in de wijk protest aanteke-
nen tegen de lokatie Martin-
Luther-Kingweg/Kloosterkensweg.
Dat is een van de zes mogelijke
plaatsen voor een gedoogzone.

Ook in Weiten en Benzenrade vre-
zen de omwonenden grote overlast
van een eventuele gedoogzone, met
name in de nabijheid van het De
Weverziekenhuis. De schoolgaande
jeugd krijgt volgens de actiegroep
te maken met overlast van hoeren
en klanten.
Actiecomité Leefbaar Lotbroek
heeft alsnog een vergunning aange-
vraagd voor het protestbord dat.
zondagochtend is geplaatst aan de
Koumerweg in Hoensbroek. Dit
bord met de tekst 'Gedoogzone Nee'
werd aanvankelijk ook onthuld,
maar op last van de politie meteen
weer afgeplakt omdat een vergun-
ning ontbrak.
Woordvoerder Rob Palant van de
werkgroep is geschrokken van de
commotie rondom de actie. „Het is
uitdrukkelijk onze bedoeling om de
legale weg te bewandelen. Wij wis-
ten domweg niet dat we voor het
plaatsen van zon bord een vergun-
ning nodig hadden." De vereiste
papieren zijn gisteren meteen aan-
gevraagd.
Het Heerlense college moet dieaan-
vraag nog goedkeuren. „Volgens de
ambtenaren levert het geen pro-
bleem op en kunnen we het plastic
van het bord alvast verwijderen in
afwachting van de officiële goed-
keuring," zegt Hans Linssen, even-,
eens van Leefbaar Lotbroek.
Het Hoensbroekse actiecomité heeft
inmiddels in de woonwijk ruim
2500 handtekeningen tegen de

Fusie 't Brook
en Op den Toren

VOERENDAAL/NUTH - De
stichtingsbesturen van bejaar-
denhuis 't Brook in Voerendaal
en bejaardencentrum Op den
Toren Nuth willen eind februari
1995 fuseren. De verzorgings-
huizen werken al enkele jaren
nauw samen. Ze hebben een ge-
zamenlijke onderhouds- en voe-
dingsdienst en delen ook de
algemene dienst.

Ook directieen besturen hebben
hun beleid al enige tijd op el-
kaar afgestemd. Een recent ge-
tekende intentieverklaring moet
tot fusie leiden. De bewoners-
commissies en ondernemingsra-
den zijn van het besluit op de
hoogte gesteld.

Van onze correspondent
MATHEU BEMELMANS

NUTH - Amateurtoneelvereni-
gingen spelen graag op zeker en
nemen nogal eens stukken in het
repertoire op waaraan ze zich
geen buil kunnen vallen. Toneel-
vereniging Kunst Na Arbeid in
Nuth kiest echter bewust voor
het experimentele, zoals ook af-
gelopen weekeinde weer bleek
bij de première van het stuk 'De
terugkeer van mevrouw Ser-
vaes'.

In deze voorstelling maken we
kennis met de bewoners van een
tehuis voor geestelijk gestoor-
den. Hoewel ze allemaal hun ei-
gen afwijking hebben - de een
schrijft zogenaamd boeken, de
ander heeft een denkbeeldig
zoontje en een derde denkt een
een beroemde violist te zijn - is
iedereen volkomen gelukkig.

De rijke mevrouw Servaes werd
ooit gedwongen opgenomen,
maar keert nu uit vrije wil naar

het instituut terug om de buiten-
wereld te ontvluchten. Als in het
tehuis plotseling indringers uit
de buitenwereld verschijnen,
vraagt de toeschouwer zich lang-
zaam af wie er nou eigenlijk gek
is, de geestelijk gestoorden of de
zogenaamde 'normalen.

De zoektocht van Kunst Na Ar-
beid en vooral van regiseusse
Ruth Postel naar originele thea-
tervormen blijkt,al direct uit het
decor. De geestelijk gestoorden

/ recensie £
hebben allemaal hun eigen hok-
je, waarin ze zich kunnen terug-
trekken, zich van de anderen
kunnen onderscheiden en waar-
in ze kunnen worden weggestopt
als dat de buitenwereld zo uit-
komt.

Opmerkelijk is dat in deze en-
tourage de acteerprestaties van
een heel wisselend niveau zijn.
In de ene scène is het spel op het
professionele af, terwijl daarna
enkele taferelen weer knullig

overkomen. De acht geestelijk
gestoorden zitten bijvoorbeeld
heel goed in hun rol en houden
hun 'afwijking' consequent vol,
terwijl de 'normale' personages
niet altijd even sterk uit de verf
komen.

Jammer is dat niet alle spelers
even tekstvast zijn, waardoor de
voorstelling soms blijft hangen.
Ook zijn niet alle regievondsten
even sterk. Zo is het bijvoor-
beeld niet helemaal duidelijk
waarom een discussie tussen de
arts en zijn assistent gedeeltelijk
achter het decor plaatsvindt.
Daar staan echter wel tal van
andere leuke momenten tegen-
over.

Ondanks enkele missers verdient
toneelvereniging Kunst Na Ar-
beid respect, omdat ze niet de
veilige weg van de minste weer-
stand kiest, maar een stap verder
durft te zetten. 'De terugkeer
van mevrouw Servaes' is op 19
en 20 november nog te zien in
zaal Griezegrubbe in Grijze-
grubbe.

Keukenbranden in Maastricht
MAASTRICHT ... Oververhit frituurvet heeft het afgelopenweekein-
de de brandweer twee keer in actie gebracht. Zondagavond sloeg
even na zeven uur de vlam in de pan in de keuken van een woning
aan deKasteel Rivierenstraat nadat de vrouw des huizes na het bak-
ken van kroketten de gasvlam vergat te doven. Ze wilde het brandje
met water blussen, maar dit had een averechts effect. De brandweer
moest eraan te pas komen om vakkundig te blussen.

In een woning aan de Burg. Wijnandtstraat brandde zaterdag de
keuken geheel uit. Tijdens het opwarmen van snacks vroeg een kind
even de aandacht. De bewoner vergat daardoor de friturepan, die
even later met een luide knal uit elkaar sprong. De brandweer doofde
het vuur snel. Door de vette rook liep ook derest van de woning ern-
stige schadeop.

LANDGRAAF - Het personeel van
een pizzeria aan de Rossinipassage
in winkelcentrum Op de Kamp in
Landgraaf is na een diefstal gedu-
peerd. De dieven zijn maandagmor-
gen met de fooienpot aan de haal
gegaan. Bij de inbraak in de zaak
werden verder de inhoud van een
speelautomaat en kassa's en een
stereo-installatie buitgemaakt. De
totale schade is nog niet bekend. De
dieven kwamen de pizzeria binnen
door de toegangsdeur te forceren.

Dieven aan haal
met fooienpot

# In het Leenderkapelbos in .Landgraaf zijn gisteren zeven Ameri-
kaanse mortiergranaten en twee handgranaten uit de Tweede Wereld-
oorlog aangetroffen. De granaten zijn in een speciale kast op het
politebureau van Landgraaf opgesloten en zullen spoedig tot ontplof-
fing worden gebracht. De granaten lagen slechts circa dertig centime-
ter onder de oppervlakte begraven, zon twee meter van een pad af.
Er lag ook munitie bij. De granaten werden gevonden door Chris
Trompetter, die op zoek naar oud wapentuig met zijn metaaldetec-
tor de streek afstruint. Trompetter schakelde de Explosieven Oprui-
mingsdienst (EOD) in, die de projectielen naar het politiebureau
overbracht. Eerder waren twee in Kerkrade gevonden granaten wel
tot ontploffing gebracht. Foto: PETER TROMPETTER

f timburgs dogbloTl
regionaal
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Schlagers
# Eind vorige week was J
weer zover: de start van
carnavalsseizoen. In Kerkt 1]
ging dat met een forse dm
nant gepaard - winnaar "j
Ploum van de schlagerparl*l
kreeg een onsportief fluit c"j
eert over zich heen - manl
Heerlen en Hoensbroek *daar geen sprake van. Op"
Heerlense schlagersconco*
van Vasteloavendsverenif
De Winkbülle ging Cécile <"
Loon met haar twee doch^
er met de eerst prijs vand&
Het winnende liedje: 'Sp^'
mig in de ban van ut Centre
plan.

Schlagers 2
% Op korte afstand werd w\
verdediger Frits Pelt met *%
Spassemiger Sjpatze tu>elb
met 'Mit dich kan ich PÉ'
klauwe'. Voor Frits Pelt f
soonlijk was er wel een m^
troostprijs weggelegd: vani»e
zijn verdienste voor het Hf
lense carnaval kreeg hij
Grootorde van de Lache1?
Ezel, de jaarlijkse onderst
ding van de Winkbülle.

Schlagers 3
# In Hoensbroek vond zos
dag het jaarlijkse Vastelo^
sleedjeskonkoer van het coP.
valscomité CCH plaats. \
voor de tweede keer in succ'
sic won 'Circus Vasteloavef
De winnende schlager <r
diep in op de prangende vrt
wie met de 'peperbus' hfgestrooid. Onze correspon<W
meldt niet of die vraag oo*
beantwoord. Wel merkt hij\
dat De Stegelkes er met
publieksprijs vandoor zijn 9
gaan.

Jonger
# De mens is zo oud als 1
zich voelt. Dat geldt zeH
voor D. Scheuermann 1,
Landgraaf. Bij zijn afsch1]
van zijn collega's van St°]
Brabant bv werd de Land<f\
venaar door wethouder Pn
Simons van Heerlen ve?r~\
met een koninklijke oftdfi
scheiding. Daar is duideK
niks mis mee. Wel dat wil,*
gedecoreerde tien jaar oif..hadden gemaakt dan hij *Scheuermann is namelijk j
jaar en geniet nu ongetwW.,
van de vrijheid die een pefts
nering met zich meebrengt-

Kort
" Heerlijk toch, al die atye Jkne beschouwingen die "We %.
deze maanden op tafel krijd^L^
Allemaal even interessant, &JL
leesbaar, even leerzaam. OjJL
je hebt af en toe een of mee^JL
re woordenboeken nodig, "* Jl
met wat moeite kom je er t°JL
wel doorheen. We hebben
gehoord dat in sommige »X
meenten de raadsleden lesSïM'
kunnen volgen in 'kort'
ven. Dat betekent dat jLr
mensen nu in drie regels pro. p
ren te zeggen waar ze and1,
een a-viertje voor nodig W
den. I

Kort 2
" Kees van Kooten is er * j
goed in. Hij gebruikt in v

"\gevallen cijfers in plaats v j
letters omdat het op die w
nier allemaal korter kan jj.
den geschreven. Voorbeeld- .
moet daar geen 8 op s^a at\uiteindelijk zijn wij allen V,.X
dsenklaar. Laten wij, na jX
wij het 3luik hebben geopefi l
samen 4en. Begrijpt u? \

Wnckhef regioredactie.
.loos Phiiippens
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Advocaatroept Mulder op als vervanger geblesseerde De Boer

Debuut Kluivert in Oranje
Van onze sportredactie

Van onze correspondent

Het aanvalsduo dat de jonge Aja-
cied gistermiddag op het afsluiten-
de trainingspartijtje vormde met
Bryan Roy, kon de bondscoach re-
delijk bekoren. „Alleen doetRoy bij
balverlies nog onvoldoende verde-
digende arbeid", plaatste Advocaat
niettemin een kanttekening. „In
Engeland mag hij zijn man laten lo-
pen, maar bij ons zal hij hem moe-
ten volgen. Aan de bal gaat er wel
voortdurend dreiging van Bryan
uit. Hij probeert dan voortdurend
openingen te zoeken en acties te
maken".
Wat betreft de positie die Roy moet
gaan innemen (schaduwspits of
linksbuiten) is hij er nog niet hele-
maal uit, zo liet Advocaat weten.
„Het gaat er om dat er woensdag-
avond een goede combinatie staat.
Het moet klikken. De combinatie
Van Vossen/Kluivert, die ik zater-
dagmiddag tegen Volendam heb
geprobeerd, is me niet zo goed be-
vallen. Van Vossen komt het beste
tot zijn recht als hij vanaf links kan
komen".

Kanttekening

a at v' *?ud-sPeler van FC Twente,
ist hi "o S VoriS seizoen op de loon-
>atn v alke °4- Advocaat liet de
de Van de spits, die ook nog even

it cc d van AJax speelde, voorin d
rst vallen aan de vooravond

)iw lnterland tegen Noorwegen,
!25 maand in Oslo. Hij noemde
>el ~]a^ige Mulder toen éénvan de

6Xtra in de Saten werd
>m .®n en liet doorschemeren
"ieilc
, te zullen nodigen voor de

rat^l^PPelijke wedstrijd tegen
ari«TT' °P 18 januari volgend

in Utrecht.

ch ny selectie van Mulder, die
ijkse °trgen meldt in het Noord-'
"°eger rtiningskamp van °ranie'z^n gepland, de keuze voor
ïn u . Kluivert als aanvalsleider
*aat Nederlands elftal, had Ad-
iter „t eveneens liever in een wat''^dium gemaakt. Hij vindt de

Breuk tussen
Van Lierop
en VKC'89

Roy

Advocaat bekent
Interesse PSV
leeft t WIJK - Dick Advocaat
f t vi Pegegeven dat PSV hem in
KW eeft als opvolger van de
f iritp Aad de Mos- »Ik weet dat
P^co te is"' zo verklapte de
Pitie v

ac'1 tijdens een persconfe-[oo^ het Nederlands elftal in
porden **et waren de enige
|et rriei 1 die hiJ kwijt wilde over
Nrp ,* besproken voetbalonder-
!*ar pi? 3* hiJ wei of gaat hij niet
eft. vi;^ - van de afgelopen da-
erla';je zijn nu bezig met het Ne-dnds elftal", zei Advocaat.Kei 3'et tecail?en' het sectiebestuurslid
Rill e i

n Ŝerie zaken in zijn porte-
illebb niet biJ Advocaat
Jke u geïnformeerd over moge-
erklaatonstelling van PSV. Hij

cle daar vooralsnog geen
at m n 8 in te zien. „Voor ons is
°Vendi entcel niet aan de orde-
'aat alf.n' voor bondscoaches be-
Vn Vld belangstelling", stelde
«eft t iUchtigjes vast. Advocaat

or;\ medio 1998 een doorlo-L°ntract bij deKNVB.

irsWiVers bliJft zeker tot de win-
SV. n âiner/coach ad interim bij
'^W eft het bestuur van de
'eelteiriri nSe eredivisieclub dit
egd. jjre, in een gesprek toege-
°°r e'èn k

eb de garantie gekregen
Us Riiv etere communicatie", al-(i w4krS' "Ik denk dat we binnen
i van Poeten wie de nieuwe trai-
%(** V wordt. Daarna zullen
%t, Qfe^ bekijken of hij al direct
fo"' dat dat na de zomer zal
S. rklaarde Rijvers.

VKC-voorzitter Kerkhofs bestrijdt die uitlating
ten stelligste. „Die speler heeft dat uit zijn duim
gezogen. Het klikte gewoon niet tussen de trainer
en de spelersgroep. De trainer wist de spelers niet
meer te motiveren en dat is de werkelijke reden."
Intussen neemt speler en routiner Johan Quadac-
kers de honneurs bij VKC waar.

Vierde klasser Schimmert, waar Piet Aussems en
assistent Bernd Janssen vertrokken zijn, heeft in-
tussen hulp gezocht bij een jurist.Voorzitter Mevis
verklaart dat Schimmert beiden niet ontslagen
heeft, maar dat Aussems zelf ontslag nam, waarna
Janssen zich solidair verklaarde. „Aussems heeft
nota bene ontslag genomen in het bijzijn van zeker
zeven bestuursleden. Tot onze verbazing worden
wij nu in een aangetekend schrijven geconfron-
teerd met een stelling die volledig andersom is."

In het conflict speelde de beschikbaarheid van A-
spelers volgens Mevis een grote rol. „Het Schim-
merts bestuur heeft besloten, dat er eerst in het
tweede elftal naar spelers gezocht moest worden.
Het boterde echter niet zo goed tussen het tweede
elftal en de hoofdtrainer." Aussems en Janssen,
hebben de hele zaak intussen in handen van de
WON gelegd.

ECHT - In de eerste divisie C van
de zaalvoetbalcompetitie heeft
Dousberg Pare zijn eerste competi-
tiezege ten koste van Bouwfonds
kunnen boeken: 4-2. Door deze
overwinning is de Maastrichtse
ploeg voorlopig hekkesluiter-af. In
de andere Limburgse derby kon Ar-
can Filmclub in de slotminuten een
punt redden tegen Fermonia: 4-4.
In de topper tussen Spee en Vaals
nam de thuisclub de leiding door
fouten in de Vaalser defensie. Via
een offensief in de tweede helft
kwam Vaals sterk terug: 2-3. In de
slotfase liep Vaals echter tegen en-
kele straftijden aan, hetgeen de
ploeg noodlottig werd, 5-3.

Dousberg Part-Bouwfonds 4-2 (3-1) Cos-
tongs 1-0, Huyveneers 1-1, Persoon 2-1,
Penders 3-1, Wijns 4-1, Jennen 4-2.
Arcan Filmclub-Fermonia B. 4-4 (0-2) R.
de Krijger 0-1, Keuren 0-2, Seitz 1-2, Bec-
ker 2-2, Kallen 3-2, Keuren 3-3, Ramdani
3-4, Kallen 4-4.
Stand: l.Depa 7-14 (48-22); 2.Sport Petit
8-13 (37-21); 3.Lucullus 8-10 (36-24); 4.E1
Toro 8-10 (30-26); s.Tongelreep 8-10
(19-17); 6.Fermonia Boys 9-9 (30-27); 7.de
Haantjes 8-8 (36-35); B.Grausbouw 8-8
(20-27); 9.Bouwfonds 9-6 (35-44); lO.Dous-
berg Pare 9-4 (28-41); ll.Arcan Filmclub
9-4 (25-41); 12.ZVTSkil 7-2 (16-35).

Tweede divisie \?\
ZW Spee-VTV Vaals 5-3 (2-0) Stiphout
1-0, van Duynen 2-0, Schoonbrood 2-1, N.
v.Weersch 2-2 en 2-3, Farnabun 3-3, Dela-
croix 4-3, Stiphout 5-3.
DC H.Anders-Roosteren ZV 4-3 (2-0) Van-
hingel 1-0, van Helvert 2-0, Lamboye 3-0,
Keuven 4-0, Swagten 4-1, T.Wolfs 4-2 en
4-3.
Quadvlieg-KK Limburg Druk 4-2 (2-2) van
Veenendaal 1-0, Laven 1-1, Dahlmans 2-1,
Pinckaerts 2-2, van Veenendaal 3-2 en
Dahlmans 4-2.
AUw'heide-Cosmos 2-0 (1-0) Akechtubun
1-0,Kusters 2-0.
Brach/Trendy-Hakkie Weert 4-4 (2-4) Stul-
tiens 0-1, Conjour 1-1, Schroyen 1-2, Met-
ten 1-3, Conjour 2-3, Schroyen 2-4, Fijne-
man 3-4 en 4-4.
FCD Roermond-Postert 5-3 (2-2) Jejanan
1-0, Beunen 2-0, Segers 2-1, Schmitz 2-2 en
2-3, Baetsen 3-3, 4-3 en 5-3.
Stand: I.ZVV Spee 9-14 (31-21); 2.VTV
Vaals 9-13 (37-25); 3.Roosteren ZV 9-12
(40-24); 4.DC H.Anders 9-11 (32-31);
s.Brach/Trendy 8-9 (26-25); 6.FCD Roer-
mond 9-8 (27-30); 7.ZWM Quadvlieg 9-6
(33-42); B.Postert 8-7 (37-35); 9.Cosmos 9-7
(22-23); 'lO.Altweerterheide 9-7 (31-43);
ll.Hakkie Weert 9-5 (38-51); 12.XX Lim-
burg Druk 9-4 (32-37).
Hoofdklasse zuid: FC Egor-Laumen/Stam-
pede 4-4, SB v.d. Venne-H.Meyers 2 3-2,
Sportclub '25-ODVYerna 2-5, Maasvogels-
Sport M. 3-5, Erka-Keigel 3-3 gest.
De stand: l.V.d.Venne 9-16; 2. Flaterke
8-15; 3.Sport M. 9-14; 4. Keigel, Gulpen/
Life en Erka parket; 7. Yerna 9-9; B.Maas-
vogels 9-6; 9.Sportclub en Laumen/Stam-
pede 9-5; II.FC Egor 9-4; 12.Meyers 2 9-2.
Hoofdklasse noord: Amicitia-'t Haofke 1-1,
Haelen-'t Huukske 7-4, ZVM/Baekske-
Nederweert 2-2, Wittenhorst-Haelén 1-4, 't
Huukske-Amicitia 3-6, 't Haofke-Neder-
weert 4-1, SZV-ZVM/Baekske 6-8. '"De satnd: 1. Baekske 9-14; 2. Kesjotje 8-13;
3.Veronica 8-12; 4. Haofke 9-11; ö.Amicitia
en Haelen 9-10; 7.SZV 9-8; B.Hercules 8-7;
9. Huukske 8-6; lO.Nederweert 9-6; ll.Ven-
ray 8-5; 12.Wittenhorst 8-0

Eerste zege
Dousberg PareAls Advocaat toch mocht besluiten

Roy opnieuw als linksbuiten op te
stellen, wat niet aan te nemen valt,
dan verdwijnt Van Vossen uit de
opstelling. Oranje kiest in dat geval
voor een 4-3-3 formatie, zonder
schaduwspits en met Michael Reizi-
ger als extra verdediger.

Alle andere posities staan vast. Ed
de Goey zal uiteraard het rugnum-
mer één dragen. Libero Danny
Blind zal worden geassisteerd door
de mandekkers Stan Valckx en
Frank de Boer. Aron Winter, Wim
Jonk en Rob Witschge, geheel her-
steld van zijn hamstringblessure,
zullen tegen de Tsjechen de mid-
denvelders zijn. En de aanval zal
worden gevormd door Gaston Tau-
ment, die op de training van gister-
middag geen hinder meer had van
zijn achillespeesblessure, Patrick
Kluivert, Bryan Roy en waarschijn-
lijk Peter van Vossen. Advocaat:
„Ondanks alle afwezigen hebben
we nog steeds een uitstekende
groep".

HOENSBROEK - VKC'B9 en trainer Ad van Lie-
rop hebben met onmiddellijke ingang besloten om
uit elkaar te gaan. Volgens Van Lierop waren de
verschillen met de spelersgroep te groot geworden.
„Het besluit om bij VKC te stoppen is dan ook van
mij gekomen."

Een VKC-speler, dieper sé anoniem wil blijven,zei
onlangs dat er geknibbeld zou worden op de on-
kostenvergoedingenvan de spelers en dat daardoor
de motivatie bij de spelers verdwenen zou zijn. Dat
dit mede Van Lierops stap beïnvloed heeft wil hij
ontkennen noch bevestigen.

Yokohama
wil Gullit
TOKIO - Yokohama Flugels
heeft belangstelling voor Ruud
Gullit. De Japanse club is bereid
ruim 300 miljoen yen (5,5 mil-
joen gulden) voor de voetballer
neer te tellen. Yokohama, zeven-
de in de twaalf ploegen tellende
professionele J-League, wil Gul-
lit inlijven voor het seizoen
1995/96. De club laat de speler
vrij of hij in maart bij de start
van het Japanse seizoen aanwe-
zig is of eind mei aan het einde
van het Italiaanse seizoen zal
verschijnen.

Van Wissen
geblesseerd
ZEIST - Bondscoach Israël kan
voor de wedstrijd van Jong
Oranje tegen Jong Tsjechië, van-
avond in Utrecht, geen beroep
doen op Robert Fuchs van PSV
en Sacha van Wissen van MVV.
Beide spelers meldden zich af
met blessures. Israël heeft twee
vervangers opgeroepen. Voor
Fuchs is René Klomp van PSV
opgenomen in de selectie. Van
Wissen wordt vervangen door
Olaf Lindenbergh van De Graaf-
schap.

Onderzoek in
omkoooaffaire
LONDEN - De Engelse voetbal-
bond FA is begonnen met het
onderzoek naar debetrouwbaar-
heid van Bruce Grobbelaar. De
doelman wordt ervan verdacht
dat hij zich tijdens zijn periode
bij Liverpool enkele keren heeft
laten omkopen. Grobbelaar ont-
kent, de FA gunt hem het voor-
deel van de twijfel. De interna-
tional van Zimbabwe mag voor
Southampton blijven spelen. De
FA zag geen aanleidingvoor een
voorlopige schorsing. Graham
Kelly, secretaris-generaalvan de
Football Association, geeft
Grobbelaar de kans zich te ver-
dedigen. „Grobbelaar krijgt de
komende twee weken de gele-
genheid op de aantijgingen te
reageren." De FA formeert een
speciale commissie om de affaire
te onderzoeken. Grobbelaar
werd door de FA in staat van be-
schuldiging gesteld.

Kuip tapt voor
bouwvakkers
ROTTERDAM - Voor zon zes-
honderd bouwvakkers, die tot
zeven uur hadden overgewerkt,
werden gisteravond in Feye-
noords nieuwe Maasgebouw de
tapkranen opengedraaid. Proef-
draaien in de Kuip, opdat de lei-
ding morgenavond bij de inter-
land tegen Tsjechië niet voor
verrassingen komt te staan. Hel-
mich Rigter, hoofd commerciële
zaken van het Stadion Feye-
noord, onthaalde daartoe alle
door de stromende regen drijf-
natte arbeiders op een glaasje
bier, 'want dat hebben ze na al
die maanden wel verdiend. De
tegels in het bad van dekleedka-
mers moeten nog worden ge-
voegd, de telefoons in de perska-
mer nog worden aangesloten,
„maar morgen," zo belooft Feye-
noord, „is dat alles in orde."
Prins Willem Alexander verricht
morgen de opening.

sportkort

" VOETBAL - Franz Becken-
bauer is de nieuwe voorzitter
van Bayern München. Met
slechts tien van de 2928 stemge-
rechtigden tegen werd de voor-
malige international en bonds-
coach gekozen.

" VOETBAL - Borussia Dort-
mund heeft de 17-jarige voetbal-
ler Vladimir Boet onder contract
genomen. De leider in de Bun-
desliga betaalde voor de speler
uit Wit-Rusland, die als een zeer
groot talent wordt beschouwd,
ruim 100.000 gulden.

" PAARDESPORT - Entree-
kaarten voor Jumping Indoor
Maastricht in het MECC (25, 26
en 27 november) zijn in voorver-
koop verkrijgbaar bij alle Rabo-
banken in Limburg, alsmede het
VW-kantoor Maastrichten tele-
fonisch bij JIM: 043-671444.

" WIELRENNEN - Vandaag
neemt Jan van der Weegen af-
scheid als voorzitter van het dis-
trict Oost-Brabant en Limburg
van de Nederlandse Toer Fiets
Unie. Dat gebeurt om 21.00 uur
in het Van der Valkmotel Eind-
hoven.

" JUDO- De volgende judoka's
hebben zich tijdens selectiewed-
strijden geplaatst voor het NK
alle categorieën in Den Bosch:
Cisley Peeters, Jenny Pouwels,
Patricia Hekkens en Nadia
Daoudi. Bij de heren: Eric Klaes-
sens, Jan Terwint en Ronald
Creuels.

PaulLitjens was een beest, in en buiten het hockeyveld

Schutter zonder weerga
Vi??DAM - Floris Jan

', 'et hpï! is de kanonnier in

''egi eendaagse hockey. Hij
'M 2n^an het WK in Sydney
(^nr) doelPunten in 219 in-,>en Qs. Toch kan hij niet tip-
V»9? Paul Litjens. Die
?7. [ tussen 1976 en '82 in

«erlands 267 keer raak.k fPk record, dat wel-
pt. folt ziin houdbaarheid ver-
f fafCo "Jens was een gevreesde
F>>0J?erspecialist. Hij bezat een
par ,tende armslag, een korte
tó e Vensgevaarlijke zwieper.

l'UerJ^be van oefenen", kijkt
ÏS, i nn"Wat Bovelander vandaagP WVot 200 corners oefenenjuinen dik in miin tijd ook.
pejitj ,°P de corner vormde een
fc 1(1V onderdeel van de voorbe-
i flooi^>an °ranie °P een groot

Controversieel
ft k^S \xü} Ve jdWas een beest, in en buiten
PC en karaktervol beest, een
fe fde frsieel beest. Op de avondL\r j

Van het EK in 1978 in
ir1 VerS dookhii het nachtleven in
feiVeia-ggever Kramer van Bild
h! " werd vrii laat> maar in
tëSa* , I]d tegen Duitsland viel
\ \ vooralsnog weinig te mer-

Litjens mikte twee van de drie
strafcorners raak en had zeven mi-
nuten voor het einde op 2-3 de ge-
lijkmaker op de stick, toen hij
mocht aanleggen voor een strafbal.
Die miste hij en Bild Zeitung open-
de de maandagkrant triomfantelijk
met de kop: „Litjens sauft und Hol-
land verliert". Het voorval tekende
de mens en speler Litjens.
„Ik was een speler die niet alleen
met hockey bezig kon zijn tijdens
een toernooi. Ik had ontspanning
nodig. Dat werd getolereerd, ik
speelde er niet slechter door, geloof
ik", zegt hij, 46 inmiddels, in zijn
sober ingerichte kantoor in Amster-
dam-Oost. Hij is werkzaam als ju-
rist met specialisatie arbeidsrecht
bij een rechtsbijstandverzekerings-
maatschappij.

Kankeraar
Litjens was een wedstrijdspeler,
geen trainingsdier. „Ik was geen
technicus, wel redelijk snel, sterk,
en had een aardig inzicht maar kon
geen zes of zeven man uitspelen.
Mijn stijl was enigszins hoekig",
grimast hij.',,lk was een kankeraar
in het veld, een schelder." Op de
conditietraining hobbelde hij stee-
vast achteraan. „Dat was niet mijn
favoriete onderdeel."

Wereldkampioen werd hij in 1973
in Amstelveen. Het zijn niet zijn
mooiste herinneringen. Die liggen

op het WK in '82 in Bombay. Het
was zijn afscheidstoernooi. Daar-
van hadden de Indiërs lucht gekre-
gen. In zijn laatste wedstrijd, om de
derde plaats, werd hij door 60.000
Indiërs hartstochtelijk toegejuicht.
Spandoeken met „Thank you, Mis-
ter Litjens" hingen overal in het
cricketstadion.

Schuimkraag
Gemeten werd er in zijn tijd niets.
Geen vet, geen hartslag, geen condi-
tie. Alleen de schuimkraag in het
bierglas moest twee vingers dik
zijn. „Ik bekijk die poespas met een
zekere scepsis. Vroeger hadden we
ook diëtistenbij het Nederlands elf-
tal, maar ik heb de indruk dat er
tegenwoordig een toer gemaakt
moet worden. De wetenschappelij-
ke benadering wordt overdreven,
het leidt de aandacht af van de wer-
kelijk belangrijke zaken in het hoc-
key."
Hockeyers zijn geen kluizenaars,
weet Litjens, nu niet en vroeger ook
niet. „In de voorbereiding op een
WK zijn alleen de details veran-
derd. Fysiek is het hockey sterker
geworden, sneller ook door het
kunstgras. „Ik denk niet dat ik in
het huidige hockey zou meekun-
nen", geeft hij toe. „Daarvoor hou
ik teveel van een sigaretje, biertje
en frikadelletje." Een strafcorner
verzilveren kan hij nog wel. „Die
korte beweging", grijnst hij, „zit
erin geramd."

# Paul Litjens: „In het huidige hockey zou ik niet meer
meekunnen. Daarvoor hou ik te veel van een sigaretje, bier-
tje enfrikadelletje. ARCHIEFFOTO LD

sport

# Patrick Kluivert in duel met Ruud Gullit en Franco Baresi tijdens het Champions League-duel Ajax-AC Milan.
Foto: SOENAR CHAMID

jJORDWTJK - Bondscoach Dick Advocaat heeft Youri Mul-

' e 2°on van oud-international Jan, opgeroepen als ver-
lat Van °*e S^lesseerde Ronald de Boer voor de EK-kwali-
L ,le~*nterland tegen Tsjechië. De Boer ondervindt zoveeler van een rugblessure dat hij zich niet in staat acht mor-
berg6 gerenoveerde Kuip de Tsjechen partij te geven. De

blijft wel als zeventiende man bij de selectie.
»Üdpr ... , . . . ,

jongeAjacied eigenlijk nog niet he-
lemaalrijp voor het Nederlands elf-
tal. Maar nu zowel Bergkamp als
De Boer door blessures ontbreken,
JohnBosman kennelijk definitief is
afgeschreven en Pierre van Hooij-
donk in de ogen van de bondscoach
internationaal (nog) tekort schiet,
kan hij weinig anders dan Kluivert
zijn debuut laten maken.
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piccolos
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 wordttoegezonden.
Enkele rubrieken UITSLUITEND a contant en mét
legitimatie.

Telefonisch opgeven

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

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

HetLimburgs Dagblad wordt dagelijks gelezen door
bijna 250.000personen ran 13 jaaren ouder.
(Bron: Cabuco SummoScanner) 0930

Vermist/Gevonden
VERLOREN, vrijdag 28-10-
-94, goudkl. dasspeld.
Bosschstraat Maastricht.
Beloning! 045-215468.

Mededelingen

BEDANKT
Albert van Wees voor de

grote hulp.
Nicole!

Personeel gevraagd
Het Limburgs Dagblad vraagt

BEZORG(ST)ERS voor
SCHINVELD

Voor meer info over de aard van het werk, de duur van de
bezorgroute en de hoogte van de verdiensten en extra's
kunt U tijdens kantooruren even langskomen of bellen.

Rumpenerstr. 81, Brunssum g 045-256363.
EEN BAAN DIE GEKNIPT IS VOOR UÜ

DAT KAN, WANT WIJ ZOEKEN
commerciële vertegenwoordigers

in de leeftijd van 22 tot 35 jaar,
voor ons nieuw te openen kantoor

regio Maastricht.
Kunt u verkopen, of wilt hetverkoopvak leren,

dan hebben wij voor U de mogelijkheid.
Wij zoeken- representatieve doorzetters

" in bezit van eigen auto- per direktbeschikbaar
Wij bieden:- interne verkoopopleiding- goede verdiensten- doorgroeimogelijkheden
Wij hebben:- positief werkklimaat- Amerikaans topklasse produkt- plaats voor carrierejagers.

U DENKT DAT DIT EEN BAAN IS DIE BIJ U PAST?
Bel dan VANDAAG tussen 09.00 en 16.00 uur

naar afdeling personeelszaken, tel. 01621-13372.
FYSIOTHERAPEUT m/v
gezocht voor praktijk in
>uitsland, plm. 40 uur, 30

min. v.a. grens. Bellen tot
17.00 uur telef. 045-442354,
na 17.00 uur 045-719895.

Voor direct gevr. KAPSTER
Avangard Haarmode An-
drea Heutz, Suestrastr. 60,
52538 Selfkant Süsterseel.
Tel. 00-49.2456/1538 of na
18.00uur 00-49.2456/832.

Wegens uitbreiding van onze activiteitente VAALS
is er plaats voor:

een kelner/serveerster m/v
Leeftijd liefst plm. 25 jaar.

Ervaring is vereist.
Uw telefonische reaktie verwachten wij zo spoedig mogelijk
liefst binnen 7 dagen na verschijning van deze advertentie,
tijdens kantooruren op het volgend tel.nr.: 045-443464.

Lefel B.V. te Simpelveld.
Wilt u snel een vaste baan of
een eigen rijschool? Dit kan
na vijf maanden! Want dan
kunt u het begeerde Kader-
schooldiploma bezitten. U
kunt aan de slag als RIJIN-
STRUCTEUR (MA/). Maar u
mag ook zelf zonder mid-
denstandsdiploma vrij en rij-
school beginnen. Binnenkort
starten nieuwe dag- avond-
en zaterdagopleidingen in
Amsterdam, Rotterdam, Ut-
recht, Zwolle, Best, Maas-
tricht. Meer informatie? Bel
dan voor 21.00 uur voor een
gratis uitvoerige studiegids
De Kaderschool: 04998-
-99425 of043-259550.
Neu, Neu, Neu, Neu, Neu
suche VERTRIEBSPROFIS
oder Die welche werden
wollen. Sensationelles Pro-
dukt. Faxnr. 045-410988.
Gevr. HULP in de huishou-
ding 3 x 4 uur p.wk. S 045-
-229013 na 18uur
BABYSIT gevr.: nette oude-
re dame voor flexibele uren.
omg. H'broek. g 045-245865.
Bezorgers gevraagd voor
OCHTENDKRANT, min.
leeftijd 15 jr. voor Brunssum.
Tel. 045-257974.

Gevraagd TAXICHAUF-
FEURS full-time en part-
time. Melden na 18.00 uur:
Keekstr. 46 Heerlen.
Landelijk Ochtendblad zoekt
actieve man of vrouw in be-
zit van auto voor het vervoe-
ren van kranten. AANTREK-
KELIJKE bijverdiensten
voor vroeg opstaander. Inl.
telef. 045-274548 tussen
17.00en 19.00uur.
Met spoed gevr. part-time
TAXI-CHAUFFEURS m/v
evt. WAO-er, dag- en
nachtdienst en weekend-
dienst. Julianastraat 6,
Brunssum. Tel. 045-252444.

Te huur gevraagd
i ' i ' <■■'" 't

Jong stel met 2 kinderen van
4 mnd. en 12 jr. en 2 teckel-
tjes zoeken leuk APPARTE-
MENT met 2-3 slpks. Huur-
pr. plm. ’650,-. 045-
-419681 tussen 16-18uur.

OG te huur
Heerlen, te h. Sittarderweg/
Grasbroekerweg APPAR-
TEMENT: woonkamer, keu-
ken, balkon, badk., 1 of 2
slpks., berging. Inl. 046-
-743275 van 11.00-14.00 uur.

Onr. goed te koop aangebigevr.
Woonhuis verkopen???

Directe aankoop via uw notaris zonder kosten.
KOOPWONING VASTGOED 92BV. 040-128897.
Uw huis verkopen
met behulp van de

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

Geen kosten
Te koop gevr. ouder
WOONHUIS met tuin (op-
knappen geen bezwaar). Tel.
046-753367.
Gezien de enorme vraag,
dringend woonh. te koop
gevr. (Alle prijsklassen). N.
M.W. QUADEN & Zn., Ma-
kelaardij onr. goed. Lid NVM,
M'geleen, 046-519644.
Bij ons kunt u handelen over
de aan ons te betalen provi-
sie bij verkoop van uw huis.
WIJMAN & Partners, Heer-
len. Tel. 045-728671. Lid
Stichting Bevordering Eigen
Huizen Bezit.
Laat ons Uw HYPOTHEEK
verzorgen. Wij geven U ser-
vice, de laagste rente en tot

’ 500,- tegemoetkoming in
de verhuiskosten. Wijman &
Partners - Schelsberg 48,
Heerlen-045-728671.
Woonhuis met SPOED te
koop gevraagd, opknappen
geen bezwaar, g 040-114752.
Let op! Let op! Nu of nooit!
Drieschstr. 56, Heerlen.
Zeer centraal gelegen royaal
3-kamer APPARTEMENT
met eigen cv., lift en par-
keerplaats en berging in
souterrain. stuntprijs
’119.500,- k.k. Denis Vast-
goed, telef. 040-129524.

Speelgoed
Te k. modelbouw TREINEN
en toebehoren. De Boemel-
trein, St. Josephstr. 11,
Hoensbroek. 045-225078.

Geldzaken
20% RENDEMENT, duur 1
jaar, inleg va. ’2.500,-. Info
04749-3835.

Kamers
Gem. KAMER met cv. te h.
te Valkenburg v. oudere
heer of dame. 04406-12875.
Te h. in HEERLEN Centrum,
kamer in studentenh. Telnr.
Maastricht 043-251634.
Te huur voor werkend per-
soon NIEUW gestoffeerde
en gemeubileerde kamer
’4BO,- per mnd. all-in. Telef.
045-427711 b.g.g. 219666.
BouwmatJmachtnes
Faillisements- en PARTIJ-
ENVERKOOP (lamet) lami-
naatparket in 65 kleuren,
normaal ’ 100,- p.m 2 nu
’25,- t/m ’40,-; nwe. en
beschadigde deuren va.
’40,-; rollen dakleer app.
en SBS 2 t/m 4 mm ’20,-
-t/m ’65,- p.rol; houten pla-
ten underlaym. en OSB 19
mm ’ 47,50; rockpanel
(Trespa) ’ 75,-; magazijnst.,
enz. Rennemigerveldweg
70A, Hrln. 045-729710.

Reparaties
KOELKASTREPARATIE.
Geen voorrijkosten en gar.
Vroko 045-441566/461658.
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.
Piccolo's in het Limburgs
Dagblad zijn groot in RE-
SULTAAT! Bel: 045-719966.

Transacties
Te huur luxe SERVICE-
KANTOREN, te Kuyp bij Nij-
megen, vanaf ’7OO,- p.
mnd. Inf. 08850-12880.
Te h. FRITURE te Hoens-
broek, compl. ingericht,
goedlopend, geen overna-
me, wel borg, unieke kans
zonder eigen geld een goe-
de zaak beginnen. Huur
compl. ’4OO,- p.w. Borg 3
mnd. huur. Inl. 046-752468.

Auto's

Hoge beloning
Voor aanwijzingen die leiden tot de oplossing van een mis-
drijf, gepleegd op 13-11-94en tot terugverkrijging van de
BMW 520 metkenteken ZK - 46 - XV, bordeauxrood, alles
ontvreemd vanaf parkeerplaats Thermae te Valkenburg.

Inlichtingen welke discreet zullen worden behandeld,
schriftelijk oftelefonisch aan de directie van

A & M Verzekering Maatschappij NV, Postbus 1145,
6201 BC Maastricht. Tel. 043-217366.

Tek. gevr. loop-, sloop- en
Schadeauto's

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

Te koop ALFA 33 1.5 QV,
veel extra's, APK '95, bwj.
'85, Lz.g.st. pr. ’3.500,-. Inr.
mog. Telef.: 046-374058.
Ford FIËSTA 1100 L, bwj.
'82, APK 7-95, ’1.650,-. S
045-723232 b.g.g. 313194.
Te k. Ford ESCORT '86,
metallicblauw, 68.000 km.,
in zeer goede staat. Telef.
046-516461 na 17.00 uur.
Te k. Ford ESCORT 1.3,
stationcar, bwj. '85, i.z.g.st.,

’ 3.450,-. Tel. 045-453572.
Honda PRELUDE, bwj. '80,
APK 11-95, in pr.st., ’850,-.
Tel. 045-415528.
Te k. OPEL Ascona HB nw
model, m. '82, 1 jr. APK,

’ 1.450,-. S 045-225913.
KOOPJE! VW Golf GTi, bwj.
'83, APK 8-95, mooi,

’ 2.450,-. Tel. 045316940.
Auto KALDEBORN bet. de
hoogste prijs voor uw auto!!
Ook Lada's. 045-411572.
Te k. gevr. alle merken au-
to's. Bet. HOOGSTE pr. Tev.
tourcaravans. 045-416239.
Te k. gevr. LOOP-, sloop-,
schadeauto's. Betalen de
hoogste prijs. 045-423199.
SUPERCARS Akerstr. N.
20a, Hoensbroek heeft voor
U: Passat Turbo Diesel bwj.
'90; Escort XR3i zeer mooi
bwj. '87; BMW 316 bwj. '85;
Ford Siërra 2.0 bwj. '84
Ghia; Ford Siërra 2.0 Ghia
1600 bwj. '86; Kadett 1300
GT '86; Kadett station '87;
Alfa Süd bwj. '83; Escort
1400 CL '86 en '87; Golf
1600 '86; Escort '84; Alfa t.
33 '86; Mitsubishi Tredia bwj.
'83; Toyota Celica bwj. '82;
Porsche 924 bwj. '81. Nog
diverse goedkope inruilers.
Tel. 045-222455/231448.
F. v. OPHUIZEN autohandel
biedt aan: Ford Fiësta XR2i
'91; Ford Siërra 20 CL Se-
dan '88; Ford Escort 14 Bra-
vo 5-drs. '88; VW Passat CL
Variant 18i autom. '86; Ford
Escort XR3i cabrio '84; VW
Passat Variant 16D '84;
Opel Kadett 12S '86; Fiat
Uno 60 S, 5-drs. '87; Volvo
340 diesel, 5-drs. '87; Re-
nault 11 GTD '86; Volvo 360
GLS '83; Citroen BK 14 RE s-
bak '84; Renault 25 GTX 2.2 i
'85; Ford Siërra 16L '84; Mit-
subishi Colt 1.2 GL '85; Ci-
troen BK 16 RS '84; Subaru
Mini Jumbo '83; Citroen Visa
17 RD 11-'B6; Opel Kadett
16S '82; Peugeot 305 GL
'84; Toyota Corolla LB 1.3
DX '80; Opel Ascona 1.9
autom. '80 ’1.000,-. Inkoop,
verkoop, financ. Div. inrui-
lers. Akerstr.Nrd. 52C,
Hoensbroek. S 045-224425.
Geopend van 10.00-18.00
uur, zat. 10.00-17.00 uur.
Autohandel O.K. CARS:
Opel Monza 3.0 E '83; VW
Scirocco 1.8, 16V '86; VW
Golf GTi '85; VW Golf '84;
BMW 630 coupé '79; Opel
Kadert stat. diesel '87; Opel
Corsa '83; Ascona '84 1.6
LPG; Ford Escort '83; Mer-
cedes 300 diesel '83; Siërra
'85 2.0 LPG; Golf 1.6 '84;
Toyota Corolla LB 1.6 '84;
Toyota Celica '85; Mercedes
Benz Camper 508 D. Inruil,
financ, garantie, bij aan-
koop 1x APK gratis. Ver-
lengde Lindelaan 23, Oirs-
beek. 04492-5782.

Nissan MICRA automatiek,
APK 6-95, i.st.v.nw., bwj."
type '86, 1e eig., ’4.350,-.
Telef. 045-223090.

Autobedr. John KOULLEN
biedt aan ANWB gekeurde
auto's met 15 maanden ga-
rantie en nationale autopas.
Toyota Celica STi Liftb. '94
’44.900,-; Nissan 100 NX
1.6 i '92 ’26.500,-; Jaguar
XJ6 3.6 z.v. opt. '87
’19.800,-; VW Passat I.Bi
GL '89 ’18.900,-; VW Golf
Turbo D '90 ’15.800,-; VW
Golf I.Bi wit '87 ’10.900,-;
VW Golf D '86 ’6.900,-; VW
Golf D CL wit '85 ’5.950,-;
Alfa 33 IE rood '91
’14.900,-; Alfa 75 1.8 IE
rood '90 ’14.900,-; Alfa 75
2.0 rood '86 ’8.950,-; Ford
Orion 1.6 i S Ghia '91
’23.800,-; Ford Orion 1.4i
CL '91 ’17.900,-; Scorpio
2.4i CL 5-drs '91 ’19.800,-;
Scorpio 2.0 CL 5-drs '89
’13.900,-; Siërra 2.0 i div.r9O v.a. ’13.900,-; Escort
1.4 Ghia 5-drs. '86
’7.950,-; ■ Kadett Sedan
Club '88 ’11.900,-; Kadett
autom. 72.000 km '86
’9.900,-; Corsa 1.2 GL '87
’7.900,-; Corsa 1.3 S 3-drs
'85 ’5.950,-; Ford Escort
1.3 L '85 ’3.950,-; Fiat Uno
75 SX IE '90 ’13.900,-; Fiat
Uno 45 Luxe '88 ’8.950,-;
Fiat Uno Fire wit 5-drs '87
’6.950,-; Volvo 440 GL
d.-blauw '90 ’ 14.900,-;
Peugeot 205 GT 5-drs. '89
’13.900,-; Renault 19 GTR
Chamade '90 ’14.800,-;
BMW 316 1.8 wit v. ace. '87
’9.900,-; Citroen BK RE
rood '88 ’8.950,-; Citroen
BK Leader '87 ’6.900,-; Ci-
troen Visa GTi 1.6 i '85

’ 6.500,-; Honda Shuttle
1.6 i 4WD '88 ’18.500,-;
Honda Aerodeck 2.0 EX '86
’10.950,-; Honda Civic 1.3
GL '86 ’7.950,-; Toyota
Starlet GL wit '85 ’5.950,-;
Seat Ibiza GL '85 ’4.950,-;
VW Jetta 1.6 CL '88
’9.900,-; FSO Polonez 1.5
'88 ’3.800,-; Toyota Carina
1.6 '88 ’7.950,-; Mitsubishi
Galant TD '86 ’4.950,-;
Seat Ronda SKi '84-'B5 v.a.
’1.950,-; Opel Senator 2.5
E '84 ’4.950,-; Fiat Panda
blauw '86 ’3.950,-; Ford
Orion GL 1.4 '83 ’3.500,-;
Volvo 240 GL 2.3 '83

’ 4.900,-. Cabriolet BMW
325 i cabrio '88; Alfa Spider
2.0 QV '87; VW Golf cabr.
1.8 inj. '85. 4x4 Honda
Shuttle 4WD 1.6i '88; Pajero
TD geel kent. '87; Pajero TD
grijs kent. '86 bestellers:
Seat Ibiza Van diesel grijs
kent. '90; Nissan Sunny Van
grijs kent. '89. Citroen Hy-
bus veebak. Inruilers Mazda
626 Hatchb. '84 ’3.900,-;
VW Passat station '83
’2.950,-; BMW 315 1.6 '82
’2.500,-; Renault 2.0 GTS
'83 ’2.950,-; Garantie 3 tot
15 maanden v.a. ’7.500,-.

Kom vrijblijvend kijken en
vergelijken op ons verkoop-
terrein en in onze showroom.
ANWB gekeurde auto's met
Bovaggarantie en Nationale
autopas. Autobedrijf John
Koullen, Beitel 114, Heerlen.
200 mtr. naast disco Pep-
permill. 045-426995/424268.

INKOOP goede auto's, cont.
geld. Joosten, Scharnerweg
3, Maastricht. 043-634978.

Te k. gevr. AUTO'S iedere
prijskl. Schade of defekt,
geen bezw. 045-729710.

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

Motoren
Te koop MONTESA 311/
bwj. 1-92, weinig wedstrij-
den, weinig gereden (400
km) i.z.g.st. ’4.500,-. Telef.
02942-62163 na 18.00 uur.

(Brom)fietsen
Koop of reserveer nu nog
een snor- BROMFIETS of
scooter tot 1 jan. Zonder af-'
leveringskosten. Rens
Janssen, Ganzeweide 54,
Heerlen. Telef. 045-211486.
Te k. VESPA Ciao, i.z.g.st.,

’ 600,-. Tel. 045-273054.
Vakantie___________________

PRAAG OF
LONDEN

5 dg. Praag v. 8-12’ 299,-
-3 dg. Londen v. 9-12’ 199,-

ALLE REIZEN MET
TENMINSTE COMFORT
CLASS TOURINGCARS.

Kristal Vakanties
073-131491 of 04103-4500.

Caravans
Nu al Rai voordeel bij
BARTELS Caravanning.
Importeur van Caravelair,
LMC,munsterland en Eifel-
land caravans. Hommerter-
weg 256, Amstenrade/
Hoensbroek. S 04492-1870.

(Huis)dieren
De grootste KENNEL van
Limburg. Alle jonge ras j
hondjes. Meer dan 60 ras-
sen plus gar. en tatoeage. Kl.
America, Th.Watsonln 34
Achel(B). 09-3211644489
Zond, open maand, gesl.
Gratis af te halen 2
KATERTJES, 10 wkn. Tel.
045-241881.

Bel de Vakman
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.
Ervaren vakman biedt zich
aan voor straatwerk o.a. op-
ritten, sierbestrating. Ook
voor uw gehele tuinaanleg,
zeer SCHERPE prijzen.
Gratis offerte: 045-323178.
Uw SCHOORSTEEN vegen,
per kanaal ’75,- mcl. BTW.
Telef. 045-325783.

\PICCOW'S\

Landbouw
ONDERDELENBANK. Tel. i
04493-2715. —Wonen Totaal
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, S 046-512981.
In- en verkoop 2e hands
MEUBELEN en antiek, le-
dere dag geopend tot 18.00
uur. Voskuilenweg 91, Heer-
len. Tel. 045-741708.
KEUKENRENOVATIE
werkbladen, spoelbakken,
inb.app. etc. m. garantie. Ei-
gen montagedienst. Vossen
Keukens. Eikenderweg 77
en Glaspaleis Heerlen.
SHOWROOM-KEUKENS
met 50-60% korting. Vossen
Keukens. Glaspaleis Kerk-
plein en Eikenderweg 77,
Heerlen.
BLOKKEUKENS 270 cm.
mcl. app. Kunststof

’ 2.990,-; eiken ’ 3.490,-.
Vossen Keukens. Glaspa-
leis en Eikenderweg. Heer-
len. Tel. 045-717555.
Te koop gevraagd gebruikte
MEUBELS en antiek. Rot-
terdamstraat 98, Heerlen, s
045-729748.
Te k. noten BANKSTEL met
tafel, vitrinekast, gr. eettafel
met 6 stln., filmapparatuur,
Kettler trimbank, stalen bu-
reautafel, kopieerapparaat.
Tel. tussen 12-14 uur 046-
-515828.
In- en verk. MEUBELS en
antiek. Kouvenderstr. 208,
H'broek. Telef. 045-725595.

Zonnebank/-hemei
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).

Huish. artikelen
INBOUWAPPARATEN
Najaars-aktie

Gaskookplaat met vonk v.a.
’299,-.

Keram. kookpl. v.a. ’ 895,-
Inb. koelkasten v.a. ’ 595,-

Geintegr. vaatwasmachines
v.a. ’ 1.095,-

Electro-ovens v.a.’ 575,-

Inductie-Kook-
platen ’ 1.995,-

-6tC 6tC
AEG-BAUKNECHT-ETNA-
MIELE-SIEMENS-SCHOL- 'TES -WHIRLPOOL.

Vossen
Keukens

Eikenderweg 77 en Glaspa-
leisKerkplein, Heerlen.

Tel. 045-717555.
IJSK. gasf. ’95,-; wasaut.
’175,-; diepvr. ’175,-;
wasdr. ’ 175,-. 045-725595

JCRYIC6 RUBRIEK
WERKKLEDING % _,
REGENKLEDING ggg&
schoenen en laarzen,
handschoenen, veiligheidskleding,
veiligheidsartikelen, alsmede wegmarkeringen,
verkeersborden, obstakellampen enz.

HYDRAFLEX NUTH poneerde
Kathagen 4, tel. 045-243131 voorraad

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.
BRANDHOUT, beukenhout,
plm. 15 m 3voor ’550,-.
Aan huis bezorgd. Van
Thoor, Holstr. 33, Margraten.
Tel. 04458-1818.
Te k. GASHAARD (huisjes-
model), i.z.g.st., merk Dru. S
045-250017 na 17.00 uur.

(O)pa80|

Proficiat!^ 1
Uitgaanswegwijzer _J*

Opening café "de Sport'; ]
Donderdag 17 november a.som 19.00 uu'5

ledereen is dan van harte uitgenodigd. "Sittarderweg 114,6412 CL Heerlen. Tel. 045-72*
Totziens: Appie, Eugenie en Jessica.Jl

Te koop gevr.
Wij betalen de hoogste prijs
voor al uw oude METALEN.
Gebr. Swinkels, Beitel 74,
Heerlen. 045-422025.
Gevr. KLEUREN-TV'S, vi-
deo's, magnetrons, video-
camera, wasautomaat, la-
dendiepvries, stereotoren en
stofzuiger. 04406-12875.
Voor heel Limburg geldt,
snel gebeld, vlug gehaald,
goed betaald. Wij kopen alle
SEXBOEKJES: Candy, Se-
venteen, Tuk en vooral
duurdere en bijzondere bla-
den. Nozle Boek, Beemder-
laan 8 (achteringang), Vaals.
04454-68409. Bel nu even!

Kunst en Antiek
Te koop ant. KLOK, Weense
régulateur, ’ 1.850,-. Tele-
foon: 046-336386.

Autoverzekering
Waarom
betaalt
u nog
te veel

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

Nieuwstraat 22-24
tel. 045-211668/221090

HOENSBROEK

Foto/FiKli
."■ . -*

Te k. weg. <J.°CANON A 1met: &1

35-70, 70-210 "f'drive, bat.huis, ve*a
pr. ’1.500,-. S "ei
tussen 16.00-20.00>i
____J___L!S
Te koop gevraagd
LP's, alle soortöjr
Telefoon: 04404^%Wem\ 045.7Ê

De Zonnebf
bestaat 461

■r

dezonnet*
Postbus 2$
4800 CC Brq

Telefoon (076) 6J

Bedrag Terug te Mnd.bedrag Effectieve rente Mnd. bedrag ~
inhanden betalen in volgensmin. opjaarbasis vlg.wet.max.
15.000,- 72 mnd. 279,04 10.6% 287,11
25.000,- 84 mnd. 413,58 10.3% 420,11
30.000,- 96 mnd. 453,45 10.3% 454,20
50.000,- 96 mnd. 747,22 10.0% 757,01 __,
limiet 50.001,-Ubetaalt Rente vlg. min. tar. per mnd Theor. Effectieve^inhanden per mnd effectieverente op jaarbasis looptijd jaarbasis ff»
15.000,- 225,- 0.824% 10.3% 97 mnd. 13.0*
25.000,- 375,- 0.824% 10.3% 97 mnd. 12.6»
40.000,- 600,- 0.824% 10.3% 97 mnd. 12.2»
60.000,- 900,- 0.824% 10.3% 97 mnd. 12.2»

OOK VOOR HYPOTHEKEN
INFORMEER NAAR DE NETTO VASTE LASTENHYP 0

DEZELFDE MAANDLAST GEDURENDEDE GEHELE jj

■ \ensneL~. Jè 8e1045-719966 Piccolo's voor méérfesultaat 8e1045-719966\: — ——— . 4
06-Jijnen

100%Wild Live Sex

06-9891
Geen wachttijd! 1 gpm.

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

weet nog niet wat een
nummertje is

06-340.340.21
1 gpm. Met 2 jongens in 't
kleedhokje lietze haar

badpak zakken.
"Voel 'ns hoe strak ik ben,

wie wil er eerst?
06-340.340.20

1 gpm. Kom maarmet je
hand onder m'nBH, zei ze
tegen de knul v. haar vrien-

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

SLIPJE UIT.
06-340.350.60
Heerlijk genieten van een

Live-sex
gesprek. De heetste meisjes!

06-96.69 100 cpm.

Sex v. achteren
GRIEKS!! Bel Marcha 1 gpm

06-9618
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.). Live direct apart
Ook SM! Adress. en tel.nrs!

06-340.350 90 (50 cphm)

BEESTEN
MET T VROUWTJE. 1 gpm.
06-320.327.26

Extreem? 9821!
beestachtig live

1 g.p.m. 06-9821.
Dames geven hun adres

en telefoonnummer
06-96.85

24u/p.d. 100 cpm.

Privé
doorschakellijn. Naar dames

THUISdoor het hele land
06-96.88

24 uur p/d. IQOc.p.m.

Direct contact
met DAMES uit heel

Nederland. GEHEELPRIVÉ
thuis doorgeschakeld.

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

Sexen vla
De P'Code?

Toets jepostcode in en
hoor of er in jouw buurt
nog iets te sexen valt!

06-95.46
1 gpm. Dagelijkse Update!
Vrouwen van 35 jaaren

ouderwillen
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 (7* cpm)

Nieuw! Sexdoorschakellijn:
vrouwen willen

direct SEX
06-9.750 (75 cpm).

Rijpe vrouwen zoeken jon-
gens v. 'n slippertje, 75cpm
06-9760 Aktieü
Rijpe vrouwen willen SEX-
CONTACT (niet commer-

cieel). (75 cpm).

06-9890.
Zoek jeRijpe vrouwen voor
thuisSEX? (niet commer-

cieel).Bel: (1 gpm)
06-350.266.53

Erotifoon
06-320.320.12-1 gpm.
Rustig, anders gaat het

veel te snel!

Anonieme
sexafspraakjes inLimburg
06-320.330.79 (75 cpm)

Heerlijk discreet
direkt apart met hete
vrouwen uitLimburg!

06-320.322.11 (75 cpm)
Waar wacht jeop?

gewillige meid zoekt hete
SEX-afspraak:

06-9517 (75 cpm).

Zin in 'n wip?
bel de gewillige

dames direkt
06-98.77 (75 cpm).
Waar wacht je op?

gewilligemeid zoekt hete
SEX-afspraak:

06-9517 (75 cpm).

Homocontacten:
zoek je 'n lekkere hete

jongen? Gaydating:
06-95.18 (75 cpm).

Hete vrouwen uit de regio
Limburg

06-350.23.047 (100 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)

Discreet
Sexkontakt metrijpe meiden!

06-320.330.42 (75 cpm)

SM Kontakt
voor strenge afspraken!

06-320.325.80 (100 cpm)
Privé telefoonnrs. van hete

vrouwen thuis! (75 cpm)

* 06-9605 *
Thuiskontakt

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

Nieuw
discreet privé-gesprek met

hetevrouwen.
Bel nu 06-9664 (100 cpm)
Privé telefoonnrs. van hete

vrouwen thuis! (75 cpm)

* 06-9502 *
Sex

doorschakellijn
Luister naar hete oproepen

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

Discreet! 06-9668 (75 cpm)

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 pleziervoor 2 06-9894

Live sex 06-320.325.00
Regiosex 06-320.325.92

Anonieme
sexdating

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

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

* SM voor 2 *
snelle SM kontakten!!

06-320.329.99 (75 cpm)

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

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

BlindDate
via de telefoon, afspraakjes

met leuke meiden, bel:
06-95.95 (75 cpm).

Volrijpe vrouwen zoeken
SEX, maar niet-commer-

cieël: (75 cpm)
06-9656

Homo kontakt
Direkt apart met een hete

knul uitLimburg!
Bel nu 06-9614 (nu 50cpm)

Echt thuis
Wij verbinden u doorvia de

PTT, 06-/50 cpm.

350.10.350
1 gpm Stoute Evelientje

moest bij de mankomen.
"Je broekje uit en bukken, je

krijgt straf met de liniaal".

06-340.340.30.

Ervaren
vrouwen

40 jaarzoeken sexkontakt
06-350.290.37 (75 cpm)
Eenzame hete vrouwen

zoeken

anoniem
sexkontakt

Bel nu 06-9511 (75 cpm)

Kontakten/Klubs ___
Privé Yvonne

Deze week weer iets SPECIAALS 2 halen, 1 betalen,

’ 125,-. Met echte lesb. erbij. Keuze uit 9 mooie gewillige
en SEXY meisjes.EN Frans + intiem v.a. ’ 80,-. Met strip-
tease en vibratorsch. ’ 100,-. Body tot Body-mass. ’ 75,-.

Bel verder voor info 045-425100,7 dgn. geopend.

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

Holzstr.103, Kerkrade.

Eros-Center Maasbracht
Rijksweg 3

6051 KN Maasbracht
(Voormalig casino)
Tel. 04746-4455

Geop.: werkdagen 12.00-5.00, weekends 19.00-5.00 u.
Een huisvol sexplezier 0.1.v. Rani, grote borsten, 22 lentes,
beeldschoon lichaam die u geheel naakt ontvangt en rond-
leid in haar overdekte eroscentrum. Heb jezin in een ietsje

verlegen type, naakt in haar kamer, wacht om kennis te
maken, Frans, Grieks, leren genieten voor een zacht prijsje,
puurnatuur in eikaars armen wegsmelten en een paar keer

samen naar het hoogtepunt.
Nieuw in Limburg

van 11.00 tot 24.00 uur. Zijstraatvan station Heerlen,
OudeKerkstr. 31, Heerlen. 8 045-727146

Porky's Pretpark I S 045-228481
Nieuwe meisjes aanwezig. Let op!

Elke woensdag trio-dag door
Karin en Daniëlla, 1 uur ’ 250,-.
Zaterdags 1 uur voor ’ 125,-.

Porky's Pretpark II S 04499-5500
Diverse nieuwe meisjes.

Nieuw privé Diana 045-233096
Grieks en trio's mog. Dringend dames gevraagd.

Escort all in
g 045-326191

Club La Bellle
Leuke meisjes verwachten u.
Met Yvon, Angi, Karin, Wera,
Meggi, Regina, Janine. Elke
dag geop. van 20.00-05.00.

Alle creditcards geacc.
Graverstr.l3 Kerkrade-W.
045-416143. Meisjes gevr.

Maastricht
privé

Alle dagen open. Keuze uit
meer dan 20 leuke meisjes.
ledere dag anderekeuze.
Relaxen vanaf ’ 100,-.

Kennismaken zonder ver-
plichtingen. Jodenstraat 2.

Telefoon: 043-254183.

Buro Mieke
Discr. Bern. 046-748768.

Bij Angelique
wordt u heerlijk verwent door
een massage en privé. 045-

-311135. Nog meisje gevr.

Peggy Privé
Escort v.a. ’ 125,-.

Ma-vrij 11.00-22.30 uur. Wo.
tot 19 uur. 046-374393.

DD-cup. Grieks mogelijk.
Nieuw: Sonja.

LadyS
Duitse meesteres in discrete
SM studio. Tel. 043-620015.

Privé llona
045-708903. Leuk meisje

altijd welkom!!!

Gratis sex
Niet commerciële ,

sexadressen en nummers
van vrouwen.
g 045-318300.

Mannen
gezocht!!

Vrouwen voor niet
commerciële erotischesex.

8 045-318300.
Nieuw jongmeisje, totale

Ontsp.Massage
045-353489

Erotica Privé
Vraag niet hoe hetkan!!!

Profiteer ervan 045-423608- ’ 50,- all-in
Rondb. dame

Privé 9-16 uur 045-714707.

Gratis sex
niet commerciële

sexadressen en nummers
van vrouwen.
8 046-752333.

Mannen
gezocht!!

vrouwen zoeken niet
commerciële sex
8 046-752333.

Boys voor heren- privé en escort. 045-716781.

Privé Candy
Goed en discreet. Meisjes

gevraagd. 045-212616.

Love Escort

045-320^
BLONDIE4

8 045-2703j|
Twilight té

Ook boys 045-2?%

' Surprise É*
SM & Boys 045-2^de hele maandje.
Lady Ësl

terug met nieuwe h
girls045-275j^

! Julia'!Privé, SM en aó<t
Tel. 045-2253j|

Privé en e\Tel. 045-427j^
Manuela #j

S 045-4188 J
Tevens meisjes0

Kellyj
Vanaf 10uur. 045^

La MiraÖ
Geopend vanaf 1*

02.00 uur. Meisje"JHoofdstr. 105,ArnS*
04492-265g>

ClubYum'j
ma.-zat. 045-23280

escort en meisjej;

Club Olif*
Nieuwe meisjes: Ja^Steffanie, Suzy, SJCynthia, Sandra. 0)
Rijksweg Zuid 105,";■ Telef. 046-7563;

Nieuw esc
o^s-233195
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sportoptv

Halle Wereldbeker driebanden, derde wed-
strijd, eerste ronde: Umeda - Berends 3-0
(15-2 15-2 15-13/moyenne 1.551/0,857),
Van der Smissen - De Vries 3-1 (15-11 9-15
15-4 15-7/102/0,770), Caudron - Velthuis
3-1 (15-11 11-15 15-4 15-11/1,302/0,976),
Dielis - Van Uum 3-0 (15-3 15-8 15-5/
1,875/0,727), Sayginer (Tur) - Pilss 3-1
(13-15 15-1 15-11 15-2/1,348/0,928), Kuehl- Comori 3-0 (15-5 15-5 15-10/1,451/0,700).

WK achtste ronde: Koeperman-Galasjov
2-0, Durdyev-Wiersma 0-2, Tsjizjov-Jansen
1-1, Schwarzman-Burleson 2-0, Wesselink-
Clerc 0-2, Alias-Ba 1-1, Cissé-Gantwarg
1-1, N'Diaye (Sen)-Milsjin 2-0, Aman-
Merins 1-1, Baljakin -Valneris 1-1. Stand:
I. Valneris 14, 2. Baljakin 12, 3. Wiersma
11, 4. Aman, Ba, Clerc, Jansen, Koeperman
en N'Diaye 10, 10. Schwarzman en Tsjizjov
9, 12. Gantwarg 8, 13. Merins 7, 14. Wesse-
link 6, 15. Burleson, Durdyev en Galasjov
5, 18. Milsjin 4, 19. Cissé 3, 20. Alias 2.

BILJARTEN

DAMMEN

Beek. Dressuurwedstrijden pony's: Begin-
ners klasse C: 1. Veronique Schmitz, Pico
Bello. D: 1. Sarah Scheepers, Ma Belle, 2.
Veronique Schmitz, Friso, 3. Raymond Ge-
raedts, De Merels Dennis. E: 1. Paul van
Moosdijk, Corina. Licht I klasse C: 1. Bian-
ca Rijpkema, Silverstone. D/E: 1. Vanessa
Wolters, Sanzero, 2. Jacqueline Pisters,
Falcon. Licht II klasse C: 1. Anouk Peters,
Carine. D/E: Rachelle Baggen, Pinokkio, 2.
llona Bouwens, Iris. Midden I/II klasse C: 1.
Vivian de la Roy , Wrigley. D/E: 1.Rachel
Hermanns, Garcon, 2 Manon Roozendaal,
Milton R. Zwaar I: 1. Petra van Esch, AOC
Glandor. Zwaar II D/E: 1. Veronique De
Backer, Fuego, 2. Astrid Buer, Dressman, 3.
Jana Kun, Volltreffer. Kleine finale ZII: 1.
Nina Christina Newes, Derby Noir. Kür op
muziek Zwaar II (kI.D): 1. Veronique de
Backer, Fuego, 2. Jana Kun, Volltreffer, 3.
Margaret Mulders, Hogewald's Sultan.
Mathieu Dumoulin Prijs: 1. Veronique de
Backer, Fuego, 2. Jana Kun, Volltreffer, 3.
Sonja Fiege, Emilio.

sport incijfers
TENNIS
Ranglijst mannen: 1. Sampras 4579, 2.
Agassi 3065, 3. Bruguera 2937, 4. Ivanisevic
2936, 5. Becker 2848, 6. Chang 2627, 7. Be-
rasategui 2470, 8. Edberg 2438, 9. Stich
2380, 10. Martin 2307, 17. Krajicek 1407,
23. Eltingh 1209, 37. Haarhuis 886, 85. Sie-
merink 528, 178. Davids 228, 195. Schalken
210. Vrouwen: 1. Graf 365,53, 2. Sanchez-
Vicario 313,72, 3. Martinez 179,75, 4. No-
votna 162,59, 5. Pierce 155,98, 6. Navratilo-
va 141,31, 7. Davenport 124,33, 8. Zvereva
120,34, 9. Sabatini 116,53, 10. Date 114,77,
15. Schultz 76,95, 47. Oremans 32,77, 53.
Boogert 28,25, 94. Rottier 16,37,109.Bolle-
graf 13,77, 116. Vis 13,05, 135. Muns-Jager-
man 10,50, 137. Kamstra 10,34, 162. Bas-
ting 8,37, 174. Niemantsverdriet 7,70, 177.
Wegink 7,48, 182. De Weille 7,14.

PAARDESPORT

sportprijsvragen

VANDAAG
13.15-13.45RTL 4: Sport: Duits voetbal.
13.45-14.15RTL 4: Sport: Engels voetbal.
17.10-17.15Dld 2: Sport Heute.
18.39-18.47 Ned 2: Sportjournaal.
18.45-19.10RTL+: Sport.
21.45-22.15 Ned 2: Die 2: Nieuwe Koeien
22.16-22.34 Ned 3: Sportjournaal.
23.30-00.00 RTL 4: Sport.

Verkooppunten
interlands
ZEIST - De KNVB gaat
voortaan ook kaartjes voor in-
terlands verkopen aan de kas-
sa's bij stadions van enkele
grote clubs. De voetbalbond
hoopt daarmee het KNVB-
sportcentrum in Zeist enigzins
te ontlasten. Al vanaf begin
volgende week kunnen bij
Feyenoord, Ajax, PSV, FC
Utrecht en Heerenveen kaarten
worden besteld voor de inter-
land Nederland-Luxemburg,
die op 14 december in Rotter-
dam wordt gespeeld.

terdam

fgt in de bedoeling, dat de
t ers volgens de open formule
£ verreden. De vijftig beste
«Urs gaan bij de beroepsren-
|r*n de slag. Andere amateurs. n daags tevoren hun eigen
f oer>schap, evenals de dames,
fger Patrick Wouters van den«nweyer van Topsport Marke-
\t\- "^^ bewaren aan Meers-
} ettige herinneringen, maar ergewoon meerdere kandidaten,

en ook elders."

1 geen namen noemen. Tochjij"' met name Rotterdam grote
(üm ma^en °P de organisatie.
t j an gstelling voor de wieler-

Ils1 ls m het hele land aanwezig,"
f Manager slechts kwijt.
rgens bewaart de vaderlandsefgereld allesbehalve de pret-
fri fterinneringen aan de twee

het NK tijdens devoorbije
h
rila niet in Limburg werd ver-

sdPn en ronc* de Posbank in
K n- waar Peter Pieters in 1988ns Maassen in 1989 de titel
3stpE>r°i's opeisten, was de be-
r eihng niet overweldigend.

stvvi
n e s^eeT tippen aan de

ier
]den in het zuiden. De Slm
* eu^e was jarenlangeen

len' Z?a^s dat in een nóg vroege--
'w de titelgevechten op de
to;JLin Valkenburg en de Ad-

Jln Beek gold.

Men na twee "'aar weSviel
(Üid erssen zic^ met succes
Uiteaat' Laatstgenoemde ge-
ltsiWas destijds ook nog finish-
If jVande Amstel Gold Race, die
Irn, * overigens Maastricht alsFu«t kreeg.

legden Peter Winnen (1990), Steven
Rooks (1991), Tristan Hoffman
(1992), Erik Breukink (1993) en op-
nieuw Steven Rooks (1994) op de
overwinning beslag.

Meerssen wil de titelstrijd ook in de
toekomst dolgraag binnen de gren-
zen. „Maar niet tot elke prijs," heeft
wethouder Wil Lamers reeds laten
weten. Het bureau voorlichting on-
derstreept deze opmerking. „Wij
wachten af of wij weer benaderd
worden om het kampioenschap in
onze gemeente te laten plaatsvin-
den."

De gezamenlijke Limburgse wieler-
clubs hadden overigens óók plan-
nen om het NK in 1995 te organise-
ren. „Mogelijk in Meerssen, maar de
keuze zou ook op een andere plaats
gevallen kunnen zijn," aldus Heer-
lenaar Lou Maessen van Toer- en
Wielerclub Maaslandster.
„Voor de totale kosten van vier a
viereneenhalve ton waren wij niet
bang," aldus Lou Maessen. „Wij
hadden alle vertrouwen in sponso-
ring en recettes. Dat wij niet vóór
de door het bondsbureau vastge-
stelde datum (1 oktober, red.) onze
plannen ter tafel konden leggen had
bepaalde oorzaken. Directeur
Frank Buddels van de KNWU
brachten wij dienaangaande tijdig
op de hoogte. Maar wij werden ge-
passeerd omdat wij niet tijdig ge-
reageerd zouden hebben.
De verbolgenheid is binnen de wie-
lerclubs groot. Door het bestuur
van het district Limburg onder
voorzitterschap van Lei Daniëls
wordt op de eerstvolgende vergade-
ring van de KNWU zelfs een motie
van wantrouwen ingediend tegen
directeur Frank Buddels.

Geen trek Sampdoria-trainer Eriksson over de ruil Melli/
Gullit: „Ik vind het jammer voor Melli. Hij kreeg
een enorme huilbuibij zijn afscheid."

Frank Rijkaard over Barend & Van Dorp in
VARA TV-Magazine: „Sinds zij zich belangrijker
zijn gaan voelen dan hun gasten - en dat is eigen-
lijk vrijwel vanaf het beginzo geweest - vind ik het
niet meer interessant. Ze zijn zo doortastend, dat
ze mensen willen gebruikenvoor hun eigen eer en
glorie."

Hans Kraay jr. in Voetbal International tegen
Hans Kraay sr: „Er werd thuis altijd gelachen tot
jijbinnenkwam."

Victor Deconinck in zijn column in Voetbal Inter-
national: „Cruijff was een wondervoetballer en hij
is waarschijnlijk ook een wondertrainer, al is dat
met zijn portefeuille in de binnenzak ook weer niet
zo moeilijk. Maar als ik zijn verbale diarree moet
consumeren, kan jk ondanks alle bewondering
soms een lichte braakneiging niet onderdruk-
ken..."

Wassen
favoriet
DEN BOSCH - Ruud Boesten
en Saskia Bonnen hebben zich
niet weten te plaatsen voor het
Bastion Baselaar toernooi in
Den Bosch. Beide spelers wer-
den al in de eersteronde van de
kwalificaties uitgeschakeld.
Boesten verloor dik van Mauri-
ce Jacobs (6-1. 6-2). Bonnen
won de eerste set van Nathalie
Hemmes maar moest de partij
daarna toch uit handen geven:
4-6, 6-4, 6-2. Aan het hoofd-
toernooi zullen toch twee Lim-
burgers meedoen. Rogier Was-
sen en Mare Merry ,die vroeg-
tijdig uit het Tunesisch Satelli-
te circuit gestapt zijn. Beiden
kregen een wild-card. Wassen
is op basis van zijn dertiende
plaats op de nationale ranglijst
toernooifavoriet.

# Nee, geen verve-
lende ziekte, maar
gewoon een gezonde
atleet na afloop van
de ENCI-bergloop
in Maastricht. Paul
Hagedoren, de ra-
zendsnelle warme
bakker die als derde
finishte bij de man-
nen, beleefde min-
der plezier aan de
wedstrijd. Hij
kwam terecht in een
smerige modder-
poel. Wat restte was
zo snel mogelijk
richting finish ren-
nen voor een ver-
kwikkende douche.

Foto:
WIDDERSHOVEN

TTVBartokkan
borst nat maken
HEERLEN -De tafeltennissers
van TTV Bartok/Van Sloun In-
terieur treffen in het Franse
SAG Cestas een gerenommeer-
de tegenstander in het Europa-
cup 11-toernooi. Het zal op 9
december (19.30 uur) in het
Baanhoes in Bom ongetwijfeld
een heksenketel worden. Cestas
speelt in de Franse superdivisie
en eindigde in 1992 als tweede.
Vorig seizoen eindigde de ploeg
als vierde. Het team bestaat
uit: Nicolas Chatelain (75ste op
de Europese ranglijst), Armand
Phung (elfde op de Franse
ranglijst), Thierry Tran (14e op
de Franse ranglijst) en Laurent
Boudat (23e op de Franse rang-
lijst). Nicolas Chatelain is in-
ternational. Phung en Tran zijn
ex-jeugdinternationals. Het
team wordt getraind door de
zeer ervaren trainers Pierre Pi-
card en Wifrid Mechinet. Mo-
menteel staat Cestas na drie
competitieduels in de midden-
moot.

Smerig

Fuat Usta
geschorst
SITTARD - Fortuna-midden-
velder Fuat Usta is naar aan-
leiding van zijn vijfde gele
kaart het komende duel tegen
FC Zwolle geschorst. Twee
wedstrijden geschorst: Wolbers
(GA Eagles). Eén wedstrijd:
Koningstein, Verberne (FC Den
Bosch), Uneken (Emmen), Lou-
henapessy (Excelsior), Usta
(Fortuna Sittard), Redeker (De
Graafschap), Sinouh (Haar-
lem), Cornelissen (RBC), Groe-
nendijk (Sparta) en Elzinga
(FC Twente).

Voor de vuist weg

HEERLEN - UitbetalingenLotto 45: Eer-
ste prijs: geen winnaar, tweede prijs: vier
winnaars bruto 20.664 gulden, derde prijs:
56 winnaars bruto 2212,90, vierde prijs:
3517 winnaars 35,20, vijfde prijs: 59.900
winnaars, 5,00.
Cijferspel (vaste prijzen). Eerste prijs: geen
winnaar, tweede prijs: twee winnaars, der-
deprijs: 21 winnaars,vierde prijs: 263 win-
naars, vijfde prijs: 2383.
Lucky Ten, trekking van gisteren:
2-3-4-10-16-22-25-27-33-37-40-41-48-49--
-59-61-63-68-74-79

herprechters
n schotelde de renners in

v een selectief parcours vaner negen kilometer voor. De
vliegveld en de ruim

'e Rln^g keer terugkerende
\ farrjerg waren scherprech-at de beroepsrenners betrof

LINNE -Kartrijder Marco Tobben
uit Linne heeft bij de SectieKarting
beroep aangetekend tegen het toe-
kennen Van de nationale titel in de
klasse 100 cc internationaal aan
Alex Janssen. Beide rijdens verza-

melden eenzelfde aantal punten in
de strijd om de titel. Maar op basis
van tweede en derde plaatsen in de
diverse series ging de kroon naar
Janssen. De ISBL, de Limburgse
Kartingbond waarbij Tobben is

aangesloten, heeft tegen de gang
van zaken geprotesteerd omdat de
reglementen verkeerd zouden zijn
geïnterpreteerd. Volgens secretaris
Jan van Riet van de sectie Karting,
zijn er in de laatste vijftien jaren

steeds dezelfde uitgangspunten ge-
hanteerd. De KNAF, waarbij de
sectie karting is ondergebracht,
stelt echter de ISBL en Tobben in
het gelijk. Secretaris Slotboom:
„Wij zullen de zaak nog met het he-
le bestuur behandelen, maar ik ga
er vanuit dat Marco Tobben de
kampioen van de klasse 100 cc In-
ternationaal is."

Karter Marco Tobben gaat in beroep

'Schumacher,vuile rat'
nL^gelse sensatiepers
>ont uitf

het wel erê
ie a Ufrustratie over

Damon Hul
de f en wereldtitel in
ifcer. mule !' wees deL t "Nadrukkelijk met

><* huldigende vin-
Fael g rivaal Mi~
Seh Schumacher.
Ste Tt°her' vuile rat
e ]«L he Sun met gro-
I 'etters. In de com-
Duit en WOl"dt de
ils r afgeschilderd
'[net

een koele kikker,
eineT-miJn-lijk-

fPreputDaily Mirror
pp d

Kt van een 'Roof
Hill e snelweg' waarbij
gUl^ ruim vier miljoen
Kil 6n ontnomen zou
fWi at bedrag zou de
Kw" 1*" gekregen
NelafH m°cht hii in
S^ide wereldkam-

pioen zijn geworden.
Op een andere pagina
worden de foto's van de
crash afgebeeld. Het
bijschrift laat aan dui-
delijkheid niets te wen-
sen over: 'SCHULDIG'
staat er ter grootte van
een halve pagina.

Heel anders reageren
uiteraard de Duitse me-
dia. 'Ja! Schumi Welt-
meister' opent de Bild
Zeitung haar editievan
gisteren. Op de sport-
pagina's wordt het nog
eens dunnetjes overge-
daan: 'Schumi, Schumi,
Superman. Bovendien
wordt er keihard be-
weert dat Hill de Duit-
ser van achter geramd
heeft en dus terecht de
wereldtitel aan zijn
neus voorbij zag gaan.
Over chauvinisme ge-
sproken.

" Roda JC, de trotse nummer twee van de PTT Telecompetitie, had afgelopen week-
einde vrijaf. Een goede gelegenheid derhalve voor de complete selectie om er met
aanhang een avondje op uit te trekken. Het gezelschap kwam terecht in restaurant
't Haantje in Kerkrade. Ook de langdurig geblesseerde Tijjani Babangida was van
departij, maar zo te zien had de Nigeriaan niet echt trek in een hapje. Foto: dries linssen

Vijfde crash
:her °ts*ng tussen Damon Hill en Michael Schuma-
let vTaS a^gelopen zondag niet de eerste keer dat
)es j- ereldkampioenschap in de formule 1 werd
vas j door een crash. Exact dertig jaar geleden
let S] 6 Vader van Damon Hill, Graham, ook al eens
ces achtoffer van een dergelijke actie. John Sur-
looj.*o^ dat jaar kampioen nadat Graham Hill
'au ,"aldini, teamgenoot van Surtees bij Ferrari,
one ,baan was geramd. In 1980 behaalde Alan
'edn t 6 'croon na Nelson Piquet tegen een muur
[end " *e hebben. En natuurlijk waren er de le-
>rostar/S°^e duels tussen Ayrton Senna en Alain
6n i 1989 werd de Fransman wereldkampioen;
Ie Jaar later de Braziliaan. In beide gevallen had
eder.llnaar In Suzuka zijn belager van debaan ge-

Vanavond, in het ijshockeyduel Hatulek Heaters-
Nijmegen, staan de gebroeders Maarten Loos en
Honoré Loos tegenover elkaar. De laatste is de eer-
ste doelman van het team uit de Keizer Karelstad
en zijn jongerebroer is door de Heaters-coach op-
geroepen voor het Geleense team. Na het vertrek
van de spelers Vanderhorst, Van de Thillart, Herc-
kenrath, Krüger, Dandenault en het stoppen van
Schaafsma, moet Steve Gatzos vanzelfsprekend
een beroep doen op de juniorenvan Smoke Eaters.
Voor de eerste keer staan de broers Loos in een
duel tegenover elkaar. Tevens is het voor de Gele-
nêrs de eerste confrontatie met Nijmgen in deze
competitie. De Heaters zijn tot nu toe ongeslagen,
het duel begint vanavond om 20.00 uur.

Broederstrijd
Smeekbede Bergkamp

Al V-" " M. .
jys We deBild Zeitung moeten geloven, is Den-
*erd h am^ et sPuugzat hij Inter. Zaterdag
a a&h aanvaller belaagd door een veertigtal
&er^ngers, dat hem beschuldigde van verraad.
Wjj jj

mP voelde zich behoorlijk bedreigd en
*talië lfr vandaag dan morgen vertrekken uit
Beek Yanciaar een smeekbede richting Franz
chenen~auer. de voorzitter van Bayern Mün-
rnee *~Franz> haal me hier weg, Ik houd het niet
tur,„ Ult*" heeft Bergkamp volgens deBild Zei-.^g geroepen.

HEERLEN - Ze is ge-
haaid en geniepig en
vooral happig op snel
geld verdienen. Katrin
Krabbe, de snelste
blanke atlete ter we-
reld, heeft voor een
bedrag met vijfcijferig
bedrag haar Stasi-
dossier aan een Duits
boulevardblad ver-
kocht. Uit de papieren
van de voormalige
Oostduitse, die thans
een schorsing uitzit

Gehaaid wegens misbruik van
medicijnen, blijkt on-
der meer dat ze be-
spioneerd werd door
de toenmalige kogel-
stoter Dieter Kollak.
„Een domme geile
rokkenjager," zo zegt
Krabbe. Het toeval
wil nu echter dat Kol-
lak net alsKrabbe een
sportzaak in Neu-
brandenburg bestiert.
En de zaken lopen
niet al te best. Geen
wonder dat Katrin
Krabbe de concurren-
tie dus probeert de
nekslag toe te dienen.
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Rotterdam geduchte concurrent voor Meerssen

Touwtrekken om NK
" Strijd op de Lange Raar-
berg in het NK voor profs,
enkele maanden geleden.
Erik Breukink (links) en
Frans Maassen nemen
Gert-Jan Theunisse en de
rest van een uitgedunde
groep op sleeptouw.

Foto: FRITS WIDDERSHOVEN

HILVERSUM - De tenniswed-
strijd Zwitserland - Nederland,
in de eerste ronde van de we-
reldgroep van het Daviscup-
toernooi, wordt op gravel ge-
speeld. In Geneve wordt voor
departijen op 3, 4 en 5 februari
1995 een speciale baan aange-
legd. Getennist wordt in hal 7
van het nieuwe gebouw van de
Verenigde Naties. Het stadion
zal plaats bieden aan 8000 toe-
schouwers. Nederland speelde
begin 1992 voor het laatst te-
gen de Zwitsers; in Den Haag
werd met 4-1 verloren. De win-
naar van het duel in februari
komt op 31 maart, 1 en 2 april
uit tegen Duitsland of Kroatië.

Daviscupduel
op gravel

DEN HAAG - Guntis Valneris
heeft de eerste serieuze aanval
op zijn leidersplaats in het
WK-damtoernooi afgeslagen.
De Let stond Baljakin in een
spectaculaire partij niet meer
danremise toe. Daardoor bleef
het verschil van twee punten
intact. Van de achtervolgers
kwam alleen Wiersma tot
winst. De Nederlandse oud-
wereldkampioen liep een punt
in en eiste het alleenrecht op de
derde plaats op. De Nederlan-
der probeerde maandag een
theoretische variant uit, die
Clerc ook met zwart had tegen
Gantwarg in de WK-match van
1985. Maar Durdyev bleek die
te kennen, of althans hij speel-
de het perfect. Desondanks
won Wiersma

Wiersma loopt
punt in

.
sport

DOOR WIEL VERHEESEN

IïfRLEN - Wordt de strijd om het Nederlands kampioen-
JP wielrennen volgend seizoen niet meer in Meerssen ge-
-«en? Evenmin elders in Limburg? Het antwoord op deze
|en ligt in Ouderkerk aan de Amstel bij het bureau Top-
/t Marketing. Dit bureau heeft van de KNWU al sinds en-

' jaren de organisatierechten verworven en bepaalt waar in
5 om de rood-wit-blauwe eretricots wordt gestreden.

naderbelicht g

verlenging
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Mm i t
NGB
Ereklasse
Eind 2-Maasvallei 2-10
Chevrem.-Maasgolf 8-4
Hukske-Boshov. 7-5
Pimp.-Montfort 6-6
Leike-Br.Taveerne 7-5
Hollandia-BV Eind 6-6

Stand
Chevremont 6-12
Maasgolf 6-9
BV Eind 6-8
Pimpernelleke 6-8
Hollandia 6-7
Maasvallei 6-7
Montfort 6-6
Hukske- 6-5
Br.Taveerne 6-4
Leike 6-3
BV Eind 3 6-2
Boshoven 6-1

District Echt
Hoofdklasse
Greuske-Pey 4-8
Tapperieke 2-Slek 3-9
Slek 2-Heukske 5-7
Village-Tapperieke 5-7
Kerkzicht-Deelgaard 3-9

Deelgaard 2-Village 2 9-3
Putbr.b.-Spee 7-5
Hingen-Eige Meining 7-5
Pey 2-Donck 6-6
Montfort 2-O.Gen. 4-8

2e klasse
Donck 2-Hingen 2 4-8
Spee 2-Kerkzicht 2 2-10
Village 4-Paersstal 7-5

District l'rmond
Hoofdklasse
Pappagay-Almania 7-5
Br.Taveerne-Einek. 9-3
Mert-Voske .7-5
Fortuna-Krietje 10-2

Stand
Fortuna 6-12
Pappegay 6-10
Almania 6-8
Krietje 6-7
Br.Taveerne 2 6-6
Mert 6-3
Voske 6-2
Auwt Einekot

eze 6-0

le klasse
Krietje-Almania 3 2-10
O.Urmond-Sitt. 7-5
Almania 2-Papp.V.A. 5-7
Maasvallei 2-Pappeg.2 6-6

Stand
Maasvallei 2 6-11
Pappegay Val Aan 6-8
Almania 3 6-7
Sittardia 6-7
OudUrmond 6-5
Krietje 2 6-5
Almania 2 6-3
Pappega-y 2 6-2

2e klasse
Brandpunt-Hollandia 3 9-3
Papp.V.A.2-Maasv.3 8-4
Hollandia 2-Br.Tav.3 2-10
Sitt.2-A.Einekoeze 2 11-1

Stand
Br.Taveerne 3 6-12
Pappagay ValAan 2 6-8
Sittardia 2 6-8
Brandpunt 6-6
Auwt Einekoeze 2 6-5
Maasvallei 3 6-5
Hollandia 2 6-2
Hollandia 3 6-2

Beker kwartfinale
2e klasse
Brandpunt-Papp.V.A.2 5-7

District Midden-Limburg
Hoofdklasse
Dennenoord-Pimpern.2 6-6
BCW-Jagerslust 8-4
BYE 3-Jagerslust 2 4-8

le klasse
Jagerslust 2-BCW 2 5-7
Kwartel-Inrit 8-4
OBKK-Biej Mart 7-5

2e klasse A
BCW 3-Hukske 2 5-7
Hevtse-Viersprong 3-9
Befinge-Kwartel 2 2-10

2e klasse B
Jagersl.3-Riva 7-5
Eikske-Zwaan 7-5
Hook-Pimpern.3 7-5

3e klasse A
Hukske 3-Dennenoord 2 11-1
Biej Mart-OBKK 2 5-7
O.Leivere-BVE 4 4-8

3e klasse B
Inrit 2-Leste Bal 6-6

District Weert
Hoofdklasse
Boshoven 2-Sch.hoeve 5-7
Royal 2-Stamgasten 4-8
Anker-Royal 5-7
le klasse
Graswinkel-Laar 2-10
Stamg.2-Leike 2 8-4
Anker 2-Stamg.3 7-5
Umbelderke-Boshov.3 5-7

2e klasse
Hook-H.v.Leuken 2-10
Laar 2-Swing Mill 6-6
Swing Mill 2-Bach.club 7-5,

ZNGF
Hoofdklasse
BVC-OBK 5-3
Gr.Dal-Molenberg 2 5-3
Molenberg-Olympia 4-4
Eikske-Pumpje 4-4
Stern-Berg.Balke 1-7

le klasse
Berg.Balke 2-Cosy C. 4-4
Olympia 2-OBK 3 5-3
OBK 2-Gr.Dal 2 5-3
Hanneman -A genKirk 6-2
G.Leeuw-Molenberg 3 3-5

2e klasse
Molenberg 4-Hanneman 2 5-3
Voelender-Pumpje 3 4-4
Pumpje 2-C.Corner 2 6-2
A genKirk 2-Monument 5-3

3e klasse
Monument 2-Eikske 2 5-3
Royal-Gr.Dal 3 6-2
Gaat-Dopgere 5-3
Cosy C.-O.Schaesb. 2-6
Pumpje 4-BVC 2 4-4
lp klsssc
Molenberg-OBK 5 7-1
Dopgere 2-Gr.Dal 5 8-0
Gr.Dal4-Voelender 3-5
Jeeteberg-Stern 4 8-0'
Stern 3-Monument 3 7-1
Monument 3-Jeeteberg 3-5

5e ronde
2e klasse D
Gorinchem-Cema 2 13-7
Asten-Kroonschijf 10-0
Den Z.-Dordr-'-ht 8-12
Dordrecht-PSV 2 8-12
Excelsior 2-IDV 8-12
Goes-Middelburg 12-8

gmmssa
Hoofdklasse
Molenbeersel-Baexem 3-3
Neer-Voorshoven 5-1
Beek-Bree 5-1
Ell-Ospel 5-1
Neer 2-Grathem 4-2

Eerste klasse
Neer 3-Kessenich 3-3
Leveroy-Hunsel 3-3
Ell 2-Roermond 3-3
Heythuysen-Stramproy 2-4
Voorshoven 2-Bree 2 1-5

Tweede klasse
Molenbeersel 2-Baexem 2 5-1
Meeuwen-Ospel 2 1-5
Beek 2-Beek 3 4-2
Meeuwen 2-Kessenich 2 3-3
Heythuysen 2-Stramproy 24-2

Derde klasse
Heythuys. 3-Voorsh. 3 0-6
Leveroy 2-Hunsel 2 6-0
Molenb. 3-Roermond 2 1-5
Neer4-Grathem 2 2-4
Voorshoven 4-Beek 4 2-4

KmWSSSM
Heren
le klasse C
Octopus-Attacus 2 52-66
Lieshout-Yellow Sox 72-71
Aalst-Tantalus 59-68
Vido-BBC 56-72
Jink-Tiboria 66-64

le klasse D
Springt.-Bragg. 2 39-68
Kimbria 2-Weert 3 71-59
Kimbria-TSM 106-60
Olympic-Bumpers 72-49
J.Giants-Kepu St.2 76-63

Kern Limburg
le klasse A
Giants-Aeternitas 56-52
Fanatics-Kimbria 3 70-66
BSM 2-Boererang 69-74
J.Giants 2-Landgr. 91-46
J.Giants 3-Weert 5 81-44

2e klasse A
Aetern.3-01ympic 2 132-74
A.Oop-Springf.2 104-42
A.Oop 2-Weert 6 62-55
Kepu st.3-Archers 2 66-67

Dames
le klasse A
Venlo-Aeternitas 37-70
Kimbria 2-Landgr. 74-37
Kepu st.2-Weert 2 36-51
J.Giants-Kimbria 48-76

ammssssM
Hoofdklasse
Simson L'graaf-SSS Alkm.
SSS heeft zich uit de competi-
tie teruggetrokken.
Olympia Utr.-Simson KDO
D.Haag
grieks romeins 20-18
vrije stijl 12-26
totaal 32-44
Halter Utr.-Hercules Adam
grieksromeins 28-12
vrije stijl 30-9
totaal 58-21
Stand
Simson KDO 3-6'Simson 3-4
Halter 3-4
Olympia 4-2 .
Hercules 3-0

Reserve klasse
Olympia-Simson KDO
grieks romeins 12-10
vrije stijl 10-12
totaal 22-22
Halter-Hercules
grieks romeins 4-16
vrije stijl 4-15
totaal 8-32
Stand
Simson 3-6
Hercules 4-6
Olympia 4-3
De Halter 3-2
Simson KDO 3-1

mmmczzïï
Vierkamp dames
1.Regio Luik 163.60
2.Belgisch-Limburg 155.10
3. Nederlands-Limburg 150.75

Zeskamp heren
1.Regio Luik 195.30
2. Nederlands-Limburg 194.30
Kampioen M. Quaedvlieg
(Kerkrade)

Tumbiing-springen heren
1.Regio Limburg 181.30'
2. Regio Luik 175.00
Kampioen D. van Steijn (Sit-
tard)

Trampolinespringen heren
1. Nederlands-Limburg 52.30
2. Belgisch-Limburg 44.90
Kampioen B. Haans (Sittard)

48 kg
1.D.Nelles-Roermond
2.C.v.Velzen-Maastricht

52 kg
1.N.Bitsch-Maastricht
2.L.Pouwels-Blerick
3.B.Seelig-Roermond
4 .A.Palmen-Margraten

56 kg
1.P.Hekkens-Kerkrade
2.G.v.Veen-Heerlen
3.A.v.Wegberg-Geleen
4.M.v.Ling-Maastricht

61 kg
1.C.Peeters-Heerlen
2.J.Pouwels-Blerick
3.M.Cl.Hageman-Maastricht
4. C.Coenen-Kerkrade

66 kg
1 P. Jacquemont-Roermond
2 .H.Nolle-Maastricht
3.D.Mingers-Kerkrade
4 .A.Voogd-Brunssum

72 kg
1.N.Paasen-Oirsbeek
2.J.Frints-Margraten

Teamkampioenschappen He-
ren 18 jaar
l.Kai in Sho-Roermond
2.JC Kodokan-Heerlen
3.JC Nazareth-Maastricht
4.Judoclub Grevenbricht

mammimfM
Overgangsklasse B
Bali 2-Amersfoort 3-8
BCH-Ritte 5-6
U.Venlo-Duinwijck 3 7-4
Esca 2-Carlton 8-3

le klasse afd.4
Schijndel-Amersf.3 9-2
BCH 2-Oss 2-9
Mariken-Wijchen 10-1

2e klasse afd.B
WIK-Geldrop 7-1
Trim-Roat 8-0
Oss2-BCN2 7-1
Good Luck-Schijndel 2 3-5

3e klasse afd.l3
Stuban 2-Heteren 1-7
Doetinchemse-Oss 3 4-4
Unit.Venlo 3-Wijchen 2 2-6
Gaanderen-Deto 2-6

3e klasse afd.ls
Wik 2-Geldrop 3 6-2
Alouette-Rooise 4-4
Geleen-Scarebee 6-2

3e klasse afd.l6
Wik 3-Geldrop 2 4-4
Buonen-BVH 6-2

Unit.Venlo 2-Olympia 4-4
G.Luck 2-Scarabee 2 7-1

4e klasse afd.23
Stuban 4-Weert 2 2-6
Maasbree-Roat 2 7-1
Unit.Venlo 4-Maarheeze 6-2
Olympia 2-Carlton3 5-3
Maarheeze-Olympia 2 6-2

4e klasse afd.24
Espe-Whippet 8-0
Boonen 2-Trim 2 2-6
Geleen 2-Challengers 3-5
Bocholtze-Roosterse 4-4

MMÊÊÊSSm
3e ronde 2e klasse C en 3e
klasse F
2g klüssG C
Eindh.2-Dordrecht 3,5-4,5
Pion-Venlo 4,5-3,5
Vianen-Ooievaar 4-4
Overschie-Baronie 3,5-2,5
Amstelv.2-Pionneke 7-1

3e klasse F
Gess-Variant 2 1,5-6,5
Schaesb.-Veldhov. 3,5-4,5
HMC 2-SMB 3 6,5-1,5
Brunssum-Hoensbr. 4-4

2e ronde
Promotieklasse
VSM 2-Venray 3,5-4,5
Caissa-Schaesberg 4,5-3,5
Voerend.-Venlo 2 5-3
VSM-DJC 2 6-1

le klasse A
Brunssum 2-Hoensbroek 2 3-5
Caissa 2-Juiste Z. ' 1-7
Voerend.2-Kerkrade 4,5-4
Heerlen-Gess 2 5,5-2,5

le klasse B
Arx-Reuver 7-1
Leudal-Tegelen 4-4
Venlo 3-EWS 5-3
Pionneke 2-DJC 3 4,5-3,5

2e klasse A
Brunssum 3-Juiste Z. 2 4-4
Kasteel-Schaesb.4 6-2
Fianchetto-Kerkrade 2 5,5-2,5
VSM3-MSV . 5,5-2,5

2e klasse B
Pionneke 3-Hoensbr.3 2-6
Leudal 2-Schaesb.3 1-7
j'Adoube-Voerend.3 6-2
Fortuna-Gess 3 4,5-3,5

2e klasse C
Arx 2-Venray 2 3,5-4,5
Horst-Blerickse 2,5-5,5
HSDV-Wwitte Dame 5,5-2,5
Pionneke 4-Bergen 2-6

3e klasse B
Attaque-Hoensbr.s 1,5-6,5
Caissa 4-Schaesb.s 1,5-6,5
Kasteel 2-Fïanchetto 2 3,5-4,5
Heerlen 2-Gess 4 2,5-5,5

3e klasse C
Caissa 3-Blerickse 2 4-4
Venlo4-DJC4 4,5-3,5
Leudal 3-Gess 5 3-5

gMÊÊBSm
Bondscompetitie
Heren derde klasse D
Stormvogel-DZT 6-1
BZ&PC-Argo 7-8
Arethusa-TZV 12-5
Nayade-Dokkelaers 8-6
EZZ-Zeester/meerval 5-9
DZT-MZ&PC 9-7

Districtscompetitie
Dames eerste klasse
Stormvogel-Langstraat 6-8
Breda-Lutra 6-1
ZON/S&S-De Krabben 23-2
Njord 2-Zegenwerp 3-3
De Schelde-Warande 12-2
Hellas-De Treffers 5-6

Dames tweede klasse
ZVDO '74-Arethusa 4- 9
Nayade-Tempo 6- 6
Merlet-HZ&PC 1-13
DeVennen-RZL 11-5
Zeester/Meerval-Argo 2 2-8
Dokkelaers-Eszet 6- 4

Heren eerste klasse
Breda-De Ganze 13- 6
Merlet-HZ&PC 3- 5
Aegir-De Treffers 7- 4
Langstraat-Mosa regio 6- 9
De Schelde-De Rog 5- 4
TRB/RES-Glana 6-15

Heren tweede klasse A
ZVDO '74-Zegenwerp 2 6-5
MZ&PC3-BZV2 3-13
Merlet 2-Langstraat 2 10- 4
Gorgo-DieHeygrave 10-7
Aegir2-Argo2 4- 7
Nuenen-DIO^ 6- 8

Heren tweede klasse B
Thalassa-RZ 11- 6
ZON/S&S-De Treffers 2 4- 6
MZ&PC2-Lutra 7-10
Spio-Eszet 5- 3
KZ&PC-Zeps 9- 7
Hellas-Neptunus '58 8- 4

Heren jeugd
Warande-Zeest./Meerv. ■ 10- 5
Zegenwerp-TRB/RES 1-12
De Treffers-DZT 3- 5
Hellas-Mosa-regio 13- 7

MmssßSÊ
Zuid-Oost-Hoek
Hoofdklasse
Kloppers-Petit B. 0-8
Poortje-Boebel 6-2
Bergz.B.-N'hagen 8-0
Trapped.-Scherp Vor 4-4
Brouwk.-Kloppers 2 6-2

Overgangsklasse
Torero-Zoefjes 6-2
Poortje 2-Mellow 2-6
Vogelzank-Molen 8-0
N'hagen 2-Trefpunt 6-2
Boebel 2-O.Heide 4-4

le klasse A
O.Kino 3-Bergland 4-4
Brouwersw.-Royal 6-2
Scherp V.2-Boemerang 3-5
Mechel-Bergz.B.2 4-4
Nijswiller-Eck 2-6
Graefke-O.Kino 2 4-4

le klasse B
Cartouche-Voegelsjtang 5-3
Mucherveld-Brouwk.2 8-0
Bl.Angels-Stalletje 8-0
Leeuw-Watertoren 4-4
Brandwap.-O.Kino 2-6

2e klasse A
O.Kino-Paniekzaaiers 2-6
Geulke-Kurkeller 4-4
A genBaan-Bergschot 6-2
Zoefjes 2-Poortje 3 5-3
Boebel 3-Torero 2 2-6

2e klasse B
Cosy Corn.-Veldhof 3-5
Hopel-Socio 2-6
Kokkie B-Ketelaars 8-0
Pipo 8.-Silverboys 6-2
Voegelsjt.2-Mucherveld 2 5-3
Sjtee Uul-Cartouche 2 8-0

MM , -, , i
Afdeling Pluim
Hoofdklasse
SVK-Limburg 840-838
Sjeet-PSV Elsloo 820-837
SVH-Juliana 842-837
Centrum-Lambertus 845-852
L.Raak-W.Tell 838-846
Diana-Dad's Army 846-831

le klasse A
Prins-Treffers 828-830
Daltons-Hubertus 823-836
Zon-Missers 808-825
Schutters-Revanche 839-834
Reunie-Walther 828-840
SVT-R.Hood 839-827

RKWBCM-Lambertus 830-828
Centrum 2-Sparta 814-813
Roos-L.Enfield 812-826
Juliana 2-SVH 2 821-821
Merkelbeek-Prins 2 826-821

Leeuw-Schutters 2 826-823
StarCl.-SVT2 823-818
Boekaniers-Emma B. 828-828
Winchester-Sonja B. 825-820
Trepke-Reunie 2 822-812
O.Rompe-SVK2 815-809

2e klasse A
Tjoba-Palet 831-820
Treffers 2-Diana 2 804-814
Wapen-O.d.Kamp 818-803
Hubertus 2-Brunssum 817-811

2e klasse B
Prins 3-Sjeet 2 799-794
L.Raak 3-Hubertus 3 779-804
W.Tell 2-Juliana 3 819-825
Fortuna-Heros 2 823-810
Missers 2-Franciscus 805-792
Brigid-Stadion 808-815

2e klasse C
Dad's Army 2-Star C 1.2

807-794
Treffers 3-Sparta 2. 793-787
Watertor.-Reunie 3 804-803
Emma 8.2-Zon 2 789-802
SVT 3-RKWBCM 2 800-813

Stadion 2-Tjoba 2 800-803
R.Hood 2-Diana 3 799-800
J.Wayne-Lout.Kab. 816-800
Lambert.3-Roos 2 787-777
Merkelb.2-Vizier 814-810

3e klasse B
Stadion 3-Daltons 2 784-801
Sjeet 3-O.Rompe 2 797-813
Keulst.2-Walther 2 781-797
SVE 2-Schutters 3 804-802
Missers 3-Boekaniers 2

770-800
Brigid 2-Leeuw 2 797-803

Phoenix-Treffers 4 789-787
Valk-SVT4 755-797
L.Enfield 2-Winchester2

761-794
RWB 2-Palace 765-792
Hubert.4-Stadion 4 794-755

Leeuw 3-StarCl.3 787-785
Hunter-Brigid 3 782-771
Franciscus 2-Eurode 763-776
Sonja 8.2-Hoensbroek7B2-784
Juliana 4-Heros 3 794-800
Sparta 3-Lout.Kab.2 782-779

4e klasse B
RKWBCM 3-Regina 2 792-784
Walther 3-Wapen 2 775-765
O.Rompe 3-Tjoba 3 774-786

4c klusso C
R.Hood 3-Daltons 3 761-767
Dad's Army 3-Piep 772-792
Palace 2-Nova 2 767-800
Hoensbroek 2-Fortuna 2

779-798
Diana 4-Leeuw 4 761-766

Treffers 5-O.Rompe 4 761-758
Vizier 2-PSVElsloo 3 785-781
Palet 3-Wapen 3 746-736
Lout.Kab.3-Regina 3 757-755
Piep 2-RKWBCM 4 766-749

Afdeling Kogel
Hoofdklasse
Limburg-Lambertus 859-870
Trefpunt-Doeltref. 855-846

Doeltref.2-Trefpunt 2 821-839
Roda-Limburg 2 844-848

2e klasse
Trefpunt 3-Diana 3 773-538

ammMwa
Distriktscompetitie
Hoofdklasse
VM 4-Mijnstreek 18-12
VM 3-Mijnstr.3 21-9
Brok-Geleen 18-12
Exodus-Sitt.3 4-25
/
le klas Groep A
Mil'l.2-VM 5 5-25
Mijnstr.s-VMB 11-19
Geleen 2-Sitt.4 20-10
Brok 2-Sitt.7 10-20
TAM-Sitt.9 16-14

Groep B
Sitt.B-VM 6 16-14
Sitt.s-VM 7 22-8
Mijnstr.6-Maasbracht 21-7
Sitt.6-Coriov. 10-20
Mijnstr.4-Brok 3 13-17

Stand
Hoofdklasse
VM 3 135
Mil'lijntje 114
Sittard 3 100
VM4 99
Mijnstreek 3 88
Brok 88
Geleen 82
Mijnstreek 2 70
Exodus 63
le klas A
VM 8 130
TAM 125
Mijnstreek 5 119
VM 5 118
Sittard 7 115
Geleen 2 115
Sittard 9 85
Mil'lijntje 2 80
Sittard 4 79
Brok 2 79

le klas B
Sittard 8 119
Mijnstreek 2 116
Mijnstreek 6 114
Coriovallum 113
Sittard 5 108
Sittard 6 107
Maasbracht 97
VM7 95
VM6 89
Brok 3 88

2e klas Groep A
VM2O-Sitt.l2 .17-13
VMIS-Sitt.ls 18-12
Geleen 5-Coriov.4 19-11
VM 9-TAM 2 25-2
Meerssen-Mijnstreek 14-16
Groep B
Geleen 6-VM 10 14-16
Mijnstreek 9-VM 14 22-8
Sitt.l7-VM 19 12-18
TAM 3-Coriov.s 21-9
Sitt.lo-Brok4 10-20

Groep C
Sitt.l6-Geleen3 15-15
Sitt.ll-Geleen7 17-13
Coriov.6-VMll 2-25
Mijnstr.lO-VM 13 11-19
Coriov.2-VM 18 15-15
Groep D
VM 12-Sitt.l3 13-17
Geleen 4-Sitt. 14 10-20
Burght-Coriov.3 12-18
VM 17-Mijnstr.7 16-14
VM 16-Bronsbeek 22-8

3e klas Groep A
Geleen 15-Geleen 18 25-5
Geleen 16-Geleen 20 9-21
Geleen 19-Geleen 17 13-17

Groep B
Sitt.l9-Sitt.22 13-17
Sitt.2o-Sitt.24 23-7
Sitt.23-Sitt.2l 17-13

Groep C
Sitt,lB-Geleen 9 21-9
Geleen 10-Geleen 8 14-16

Groep D
Maasbracht 3-Geleen 13 17-13
Geleen 14-Geleen 12 14-16

Groep E
Exodus 2-Exodus 8 17-13
Exodus 11-Exodus 7 3-25

Groep F
Exodus3-Exodus9 14-16
Exodus 10-Exodus 6 14-16

Groep G
Coriov.lo-Coriov.l3 15-15
Coriov.ll-Coriov.ls 16-14
Coriov.l4-Coriov.l2 11-19
Groep H
Mijnstr.ll-Coriov.7 24-6
Mijnstr.l3-Coriov.B 10-20
Mijnstr.l4-Coriov.9 14-16
Bronsb.2-Mijnstr.l2 20-10
Groep I
Mil'l.3-Mil'l.9 25-4
Mil'l.ll-Mil'l.7 8-22
Groep J
Mil'l.l2-Mil'l.B 7-23
Mil'l.4-Mil'l.lo 25-4
Groep K
Brok 6-Brok 15 18-12
Brok 8-Brok 19 23-7
Brokl7-Brokll 15-15

Groep L
Brok7-Brokl4 9-21
Brok9-BroklB 21-9
Brok 16-Brok 12 7-23

Groep N
Margr.-Margr.4 7-23
Margr.2-Margr.6 10-20
Margr.s-Margr.3 3-25

Groep O
TAM4-TAM7 11-19
TAMS-TAM9 15-15
TAMB-TAM6 15-15

Groep P
VM2I-VM26 18-12
VM23-VM29 15-15
VM 28-VM 25 10-20

Groep Q
Brok 5-VM 22 10-20
Brok 13-VM 24 7-23
Burght 2-VM 27 11-19
Maasvog.-Brok 10 10-20

Dames Paren
Zuid-Limburg
Plenkhoes Geleen
Hoofdklasse
l.Geurts-Zanders 59.33%
2.Beckers-Hendriks 58.93%
3.Schmitz-Schreinemacher

55.75%
4.Furmanek-Moonen 55.36%

le klas
Groep A
l.Kronenburg-Speth 59.38%
2.Beijnenveld-v.Neerven

58.33%
3.Lambermon-Willemsen

57.29%
4.Derks-Hermans 53.65%

Groep B
l.Grol-Reefman 58.75%
2.v.Heldt-Vossen 58.13%
3.Kaetze-Vermeer 56.25%
4.v.d.Linden-Stork 54.38%

Jandaia Drive
Liefdadigheids bridge drive
Geleen
Groep A
1 Venderleegten-Korving

60.92%
2.Dames Grotens-Kleinjans

59.72%

Groep B
1.Henderink-Mevr.Westgeest

67.71%
2.Papavoine-Mevr.Willems

62.50%

Groep C
l.Gardeniers-Mevr.Pickott

64.58%
2.Dames Cobben-Meertens

63.54%

Groep D
1 Mevr.Hendriks-partner

61.81%
2.Dames deKreek-Penris

59.03%

Groep E
l.Collombon-Merwijk 64.27%
2.DamesCoumans-de Klein

63.65%

Interpolis Drive Baandert
l.Furmanek-Mevr.Moonen23o
Gelling-v.Wel 227
Crombach-Meijs 223
Bormans-v.d.Leegte 216

Ereklasse
Coriovallum-Huizinga 3-13
Sport-LeDuc 8-8
A.Deetere-Stupke 4-12
W.Tell 8.-Spoorzicht 12-4
Boereslot-Draver 5-11
Schachtw.-FairPI. 8-8

Hoofdklasse A
Schachtw.-St.Kruis 13-3
Ziejspoar-Remigius 5-11
Brunssum N.-Spoorz. 10-6
Huizinga-Lutterade 8-8
Gracht-Le Duc 7-9
O.Herbergh-Palettie B. 12-4

Hoofdklasse B
Rolduc-Landgraaf 6-10
Coriovallum-Brandwapen

14-2
Sjteé Uul-Hermans 4-12
Spoorzicht-Bergrust 10-6
O.Maat-Sport 12-4
Bokker.-Boereslot 7-9

le klasse A
Holtum-Super Game 0-16
Spoorzicht-A.Deetere 5-11
Sjloes-Heikaatsje 7-9
Gracht-Buchten 2-14
Koetsjhoes-Brunss.N. 6-10
Smeets-Schachtwiel 8-8

le klasse B
Br.wapen-Koetsjhoes 11-5
L.Akker-Mijnzicht 6-10
Postkoets-Remigius 11-5
Palettie 8.-W.Tell B. 7-9
Hermans-Lout.Kab. 7-9
A.Deetere-Coriovallum 9-7

le klasse C
Landgr.-Stupke 10-6
Fair Pl.-Fl.Dutchmen 9-7
Le Duc-Lout.Kab. 8-8
Gildemeest.-Sjtoet 5-11
Carambool-St.Kruis 9-7

le klasse D
Hermans-Karrerad 7-9
Rolduc-Edelweiss 11-5
Br.wapen-Landgraaf 6-10
Lout.Kab.-Amstel 9-7
Sjtoet-Coriovallum 8-8
FairPl.-Poat 11-5

2e klasse A
Stoufpot-Heespelink 11-5
Poat-Goud.Leeuw 7-9
Ziejspoar-Treffers 4-12
Roadhoes-Heikaatsje 2-14
Dorp-Spoorzicht 12-4
Buchten-Holtum 8-8

2e klasse B
Witte Bal-Vrijbuit. 8-8
Barbou-Stoufpot 4-12
Touche-Sjiek 13-3
Buchten-SuperGame 2-14
Heikaatsje-O.Herbergh 8-8
Holturn-Meisterke 9-7

2e klasse C
Stalletje-Fair Play 0-16
O.Meezenbroek-Hofland 10-6
Overbroek-Holtum 9-7
All St.-Gebr.Hofke 7-9
Leeuw-Gildemeest. 8-8
Le Duc-Spoorzicht 7-9

2e klasse D
Paddock-Postkoets 9-7
Romana-Duikers 10-6
Palettie 8.-Cartouche 5-11
Spoorz.-W.Tell B. 11-5
Remigius-Hulsveld 11-5
Mijnzicht-Voske 13-3

2e klasse E
St.Kruis-O.Schaesberg 4-12
Sjtoet-karrerad 4-12
Hoven-Stupke 3-13
Sjtee Uul-Bergrust 10-6
Draver-Bokkerijder 6-10
Schachtw.-Laridgraaf 11-5

2e klasse F
Paddock-Edelweiss 13-3
Hulsveld-O.Schaesberg 10-6
Neighbours-Coriovallum 7-9
Stupke-Erotic Disc. 9-7
Leeuw-Rolduc 14-2

2e klasse G
Lantaarntje-Lout.Kab. 10-6
Poat-Gebr.Hofke 13-3
Harlekeyn-Cartouche 10-6
Dilligence-Eurode 12-4
Olympia-Veldhof 10-6
Brandwap.-Oke 7-9

2e klasse H
Vraagtek.-Sjtee Uul 2-14
Rumpenerl.-Gorissen 8-8
Wien 8.-Dilligence 16-0
Fair Pl.-Pool Pal. 7-9
Boereslot-EroticDisc. 8-8
W.Tell 8.-Sjteenberg 10-6

3e klasse A
Sjuffelke-Buchten 9-7
Sjoester-Touche 14-2
Heikaatsje-N.Effe 3-13
Slek-Brand Tav. 7-9
A.Pastorie-Meisterke , 10-6

3e klasse B
Sjuffelke-J.Spaans 12-4
A.Deetere-Huizinga 6-10
Dorp-Witte Bal 9-7
Sjloes-Mijnzicht 12-4
Lutterade-Central 7-9
Slek-Cheers 13-3

3e klasse C
Sjupke-Mijnzicht 12-4
Royal-Noben . 11-5
Pool Pal.-Olympia 10-6
Schelsberg-Castel 7-9
Duikers-Cartouche 12-4

3e klasse D
Fair Pl.-Pool Pal. 2-14
Lout.Kab. -Rijpaard 11-5
Trefpunt-Rumpenerlinde 10-6
Leeuwenh.-Boereslot 0-16

3e klasse E
Sjteenb.-Djoei 4-12
Mio-8.-O.Meezenbroek 7-9
Gebr.Hofke-Kroeg 9-7
Cartouche-Rumpenerl. 8-8
Pool Pal.-Mijnzicht 9-7

3e klasse F
Pool Pal.-Lantaarntje 5-11
Sjutt-Draver 7-9
Bergrust-Juliana 11-5
Landgr.-Sport 10-6
Mijnzicht-Fl.Dutchm. 8-8

3e klasse G
Ketelaars-Hoven 12-4
Wien 8.-Royal 12-4
St.Kruis-O.Maat 7-9
Olympia-Sjteenb. 8-8
Draver-Schelsberg 10-6
Gebr.Hofke-Lantaarntje 10-6

3e klasse H
Leeuwenh.-W.Tell B. 15-1
Schelsberg-Olympia 16-0
Joep-Sp.Kentje 3-13
Bergrust-Hofke 6-10
Remigius-Vraagteken 3-13

gmmma
District Zuid-Limburg
Drieb.A
Modern-Holtum 5-2
Heukske-Maasband 5-2
Qiiick-Luip 5-2
Modern 2-Born 5-2

Drieb.B
Schinnen-DJB 5-2
BBC-Br.Wapen 5-2
Kantje-Touche 0-7
Schaesb.-Waubach 4-3
Eendracht-OHVZ 7-0

Drieb.C
Carambool-DJB 5-2
OHVZ-Keizer 0-7
Treffers-St.Heerlen 5-2
Bl.Bock-Br.Wapen 0-7
Vink-BBC 5-2

Drieb.le klas
Fairpl.2-OHVZ 1-6
Fairpl.3-St.Heerlen 0-7
Waubach-Wolfrath 4-3
Carambool-Volkshuis 5-2
DJB-Vink 4-3

Drieb.2e klas
St.Heerlen 2-Volkshuis 4 5-2
Ven-Kantje 6-1
BCV-Volkshuis 3 2-5
Volkshuis 2-Hoefijzer 5-2
Fairpl.-Eikhagen 3-4
Carambool-St.Heerl.3 2-5

IA
BVG-Wolfrath 1-6
Oase-Kempke 5-2
Statie-Luip 2-5
Tjoba-Societeit 7-0
GONA-Born 2-5

1B
Schaesb.-St.Bavo 3-4
Ven-Oase 5-2
Sibbe-Keizer 7-0
St.Hoger-BCH 2-5
BBC-N.Klossen 2-5

IC
Waubach-HOefijzer 2-5
Schaesb.3-Bl.Bock 5-2
Juliana-Schaesb.2 2-5
Apollo-Keizer 3-4
St.Heerlen-N.Klossen 4-3

2A
Kempke-Benelux 4-3
Luip-Eikenboom 5-2
HGK-GONA 7-0
Wolfrath-BVG 2-5
Holtum-Born 2-5

2B
Oase-Statie 4-3
Kempke-Stadion 2-5
Stein-Societeit 7-0
Sanderb.-Eikenb'. 7-0
Benelux-Maasband 5-2

2C
L.Band-Butting 5-2
St.Hoger-BBC 4-3
Tjoba-Brunssum 7-0
Gebr.Hofke-Lindenh. 4-3
Volkshuis-Treffers 6-1
2D
N.Klossen-VKC 6-1
St.Heerl.-BCV 5-2
St.Hoger-Sibbe 4-3
Keizer-St.Bavo 4-3
Hoefijzer-Ransdaal 7-0
2E
ABC-N.Klossen 6 4-3

Kantje-Schaesb. 1-6
N.Klossen 5-Hoefijzer 7-0
Bl.Bock-St.Hoger 6-1

2F
Apollo-Juliana 3-4
Schaesb.-Carambool 0-7
St.Hoger-Academie 2-5
N.Klossen-Hoefijzer 2-5

3A
Benelux-Statie 7-2
Sanderbout-Eikenboom 5 7-2
Quick-Baandert 3-6
Eikenb.4-TIP . 6-3
Stadion-Tjoba 2-7

3B
St.Bavo-Meers 5-4
Eikenb.-Tjoba 5-4
Sibbe-Wolfrath 2-7
L.Band-Maasband 2-7
St.Hoger-HGK 9-0
Heukske-Klosje 7-2

3C
Eikhag.-Eendracht 2-7
Weustenr.-Schaesb. 2-7
Matchp.-Vriendenkr. 5-4
DJB-ABC 4-5
Butting-Haander 9-0

4A
Maasband-Benelux 2-7
Born-Luip 2-7
Wolfrath-Eikenb. 7-2
BVG-Sanderbout 2-7
Kempke-Holtum 6-3
Stein-Heukske 7-2

4B
Klosje-Paesjsjtal 7-2
Statie-Schinnen 5-4
Stadion-Eikenb. 9-0
Oase-BVG " 4-5
Luip-Lindenh. 4-5
Volkshuis-Baandert ' 0-9

4C
Beatrix-Irene 2-7
Ven-Juliana 7-2
Brunssum-Butting 5-4
DJB-St.Hoger 5-4
Carambool-BCV 4-5
Eikhagen-BVM 7-2

4D
St.Bavo-BCH 4-5
N.Klossen-DJB 1-8
BCV-Juliana 9-0
Eikhagen-Ransdaal 0-9
L.Band-Beatrix 7-2
Schaesb.-L.Band 5-4

5A
GONA-Kempke 5 5-4
Wolfrath-BCH 4-5
Kempke 7-Heukske 2-7
Kempke 9-Oase 3-6
Sibbe-Lindenh. 2-7

5B
Baandert-Br.Wapen 7-2
Kempke 8-Tjoba 5-4
Paesjsjtal-Stadion 2-7
Oase-Kempke 6 5-4
Ven-Treffers 4-5

5C
N.Klossen 8-DJB 6-3
Fairpl.-Eikhagen 2-7
Irene-Br.Wapen 7-2
Eendracht-N.Klossen 9 5-4
N.Klossen 10-Apollo 5-4
Schaesb.-Carambool 5-4

District Maastricht
Cl-A .
Berceuse-BC Heer 7-0
Sjaan-Klos 6-1
Vriendenkr.-Ulestr. 3-4

fl-R
BC Heer 2-Rheing. 5-2
Klos 2-DBA 5-2
Ulestr.2-KOT 3-4

C2-A
DAS-Keizer 2 0-7
Ulestr.3-Voliere 0-7
Itteren-MBV 2-5
BC Keer-Kl.Vier 5-2
Diekske-Klos 5 6-1
C2-B
KOT 2-Duuker 5-2
A.Wolder-BC Keer 2 5-2
Gerlach-Itteren 2 2-5
Volière 2-MBV 2 2-5
Vilt-Vriendenkr. 5-2

C2-C
OO Heer-Haverput 4-3
MBV 3-Klos4 ' 5-2
Poort-KOT 4 3-4
SJaan 2-Banholt 0-7
Rheing.3-LB Eijsden 2-5

C2-D
Bunde-Geertr.2 7-0
BC Eijsden-Rheing.2 2-5
Banholt 2-BAM 3-4
KOT 3-Concordia 5-2
Ketsers-Ulestr.4 0-7
A.Raak-BC Heer 3 5-2

C3-A
Klos 6-Nazareth 1-6
MBV4-DBA 2 7-0
Ulestr.s-Itteren 3 2-5
C3-B
Nazareth 2-Vriendenkr.3 2-5
Borghar.-BC Eijsden 2 2-5
Kl.Vier 2-BAM 2 2-5

C3-C
Bookvink 2-LB Eijsden 2 2-7
DAS 2-Ketsers 2 7-2
Heukske-BC Oost 7-2
A.Wolder 3-Concordia 2 7-2

C3-D
Mergell.-Bookvink 2-7
Banholt 3-Rheing.4 7-2
BC Oost 2-DOT 4-5
Concordia 3-A.Wolder 2 4-5

C4-A
Keizer 4-Berceuse 3 4-5
BC Eijsden 3-Metrop. 2-7
BC Heer 5-Duuker 2 1-8
Haverput 2-OO Heer 3 5-4
Noorbeek-Heukske 2 3-6

C4-B
KOT 5-Klos 7 2-7
Rheing.s-BC Oost 3 2-7
Poort 2-Sjaan 3 4-5
Duuker 3-Bookvink 3 7-2
OO Heer 2-Concordia 4 4-5

C4-C
A.Wolder 4-Kl.Vier 3 5-4
BC Oost 4-DOT 2 5-4
Ketsers 3-Vriendenkr.4 7-2
Bookvink 4-A.Raak 2 0-9
Heukske 3-Wolder 4-5

C5-A
Bereeuse 4-Mergell.2 7-2
Itteren 4-DAS 4 5-4
Rheing.6-BAM 3 5-4
LB Eijsden 3-Geertr.3 9-0
BC Oost 5-Voliere 3 7-2

C5-B
Vilt 3-00 Heer 4 2-7
DOT 3-Banholt 4 2-7
BC Eijsden 4-Nazareth 3 7-2
Vriendenkr.s-Berceuse 5 2-7

Db-A
DAS-BC Heer 2-0
Berceuse-Ketsers 2-0
Ulestr.-BC Oost 2-0
B'Home J-KOT 2-0
BC Heer 2-Keizer 2 2-0

Db-B
Voliere-Vriendenkr. 5-2
MBV-Kokerel 5-2
OO Heer-Keizer 3 5-2
Heukske-Rheingold 5-2
W.v.Berg-BC Heer 3 7-0

Db-C
Wolder-W.v.Berg 2 7-0
KOT 2-Heukske 2 5-2
BC Oost 2-00 Heer 2 2-5
Ketsers 2-MBV 2 0-7
Vriendenkr.2-Nazareth 2 2-5

Midden-Limburg
Hoofdklasse A
Boekoel-Roggel 4-2
Libertin-OVU 2 4-2
Volharding-Montfort 2 6-0
Grathem-Riva 2-4
Montfort-Vriendenkr. 2-4

Hoofdklasse B
Herkenb.-Thorn 2-4 i
Riva 2-Montfort 3 4-2 .
Odilia-OVU 0-6
Joppe-DLV 4-2
Blaakven-M'Beek 4-2

le klasse A
Maneslust-Boekoel 2 0-6
Casino-Ramona 4-2 !
Heel-L.Band 4-2 J
Stift-Veldpoort 4-2 .Wessem-Robic 6-0

le klasse B
Prairie-Walhalla 4-2
Beegden-HOek 4-2 i
Montfort 4-Volharding 3 4-2
Thorn 2-Carambola 2-4
Volharding 2-Roggel 2 4-2 'le klasse C j
Ketelbink-Tramhalte 4-2 'TOP-Internos 4-2 'Roermond-Wessem 2 5-1 'Meijel-AUerhand 3-3 'Taverne-Grathem 2 1-5 J
le klasse D
Swalmen-Joppe 2 4-2 'Maaspoort-Odilia 2 0-6.
HOek 2-Vriendenkr.3 4-2 JRoermond 2-Riva 3 0-6 ;
Vriendenkr.2-Leveroy 2-4 :
2e klasse A
Beegden 2-Pumpke 8-0 'Veldpoort 2-DDD 5-3 (
Heel 2-ONA 2-6, ,
O.Smidse-Stevensw. 5-3
OVS-Karot 3-5
2e klasse B
Robic 2-Beegden 3 4-4 ;
Roggel 3-Avanti 2-6 ;
Libertin 2-Crescendo 4-4 'Servaas-Pintje 4-4 ,
Karot-Thorn3 2-6 j
2e klasse C *Klumpke-Herkenbosch 2 6-2 ,
M'Beek 2-Taverne 2 6-2 !
DDD2-Wessem3 2-6:
KOT-Graanbeurs 4-4
Oranjet.-Mijnh. 6-2

2e klasse D
ONA2-Stift2 4-4 !
OVT-Sport 4-4 ;
Internos 2-Montfort5 4-4!
Beegden 4-Buggenum 5-3
Riva 4-Swalmen 2 6-2

2e klasse E
Tramhalte 2-Ramona 2 4-4
Heukske-Meijel 2 6-2
Joppe 3-Montfort 6 6-2
Maneslust 2-Ketelbink 2 4-4

2e klasse F
Thorn 4-Meijel 3 0-8
Allerhand 2-Amicia 0-8
Odilia 3-OVU 3 4-4
Joppe 4-TOP 2 5-3
KOT 2-Herkenb.3 6-2

2e klasse G
M'Beek 3-Roermond 3 4-4
DMB-Casino 2 4-4
Meijel 4-Nunhem 2-6
Avanti 2-Ster 2-6
DDD 3-Prairie 2 0-8

2e klasse H
Karot 3-O.Smidse 2 4-4
Bergske-Amicia 2 4-4
Odilia 4-Roermond 4 7-1
TOP 3-Jachthuis 7-1
Internos 3-Robic 3 4-4

3e klasse A
O.MOlen-Graaf 8-0
Hapje-Libertin 3 7-1
Hoek 4-Nunhem 2 6-2
Walhalla 2-Klumpke 2 3-5
Vlodrop-DDD 4 2-6

3e klasse B
DMB 2-Vriendenkr.4 6-2
Volhard.4-Heel 3 4-4
Cresc.2-Horn 4-4
Ramona 3-Br.Quelle 2-6
Boekoel 3-Walhalla 3 6-2

Herkenb.4-Walhalla 4 6-2
Veldp.3-Heel 4 4-4
Ramona 5-ABC 8-0
O.Smidse-Roggel 4 6-2
Br.Quelle 2-ONA 3 4-4

3e klasse D
Leveroy 2-Ramona 4 4-4
Robic 4-Heel 5 2-6
TOP 4-Wessem 4 6-2
Sport 3-Veldpoort 6-2
Touche-Graanb.2 6-2

3e klasse E
Stift 3-Joppe 5 6-2
Stevensw.2-Hoek 5 4-4
Amicia 3-Herberg 4-4
Sport 2-Buggenum 2 6-2
Tegel-Allerhand 3 4-4
3e klasse F
Graanb.3-Sport 4 5-3
DLV 2-Amicia 4 5-3
Odilia 5-Klumpke 3 2-6
Walhalla 5-Oranjet.2 4-4
Ketelbink 3-Tramh.3 2-6

3e klasse G
Swalmen 3-o.Smidse 4 6-2
Voren-Odilia 6 4-4
Avanti 3-Tegel 2 2-6
M'Beek4-Stevel 4-4
3e klasse H
Graaf 2-Valk 4-4
Oranjet.3-Maneslust 3 6-2
Amicia 5-OVS 2 8-0
Stift 4-Internos 4 6-2
4e klasse A
Doorstot.-ONA 4 6-2
Stevensw.3-Meijel 5 6-2
Maneslust 4-HOrn 2 6-2
Valk 2-ABC 2 8-0

4e klasse B
Grathem 3-M'Beek 5 4-4
Touche 2-Hoek 6 2-6
Sport 5-Heukske 2 4-4
Boekoel 4-Ster 2 2-6
4e klasse C
Prairie 3-TOP 5 6-2
Avanti 4-Thorn 5 0-8
Meijel 6-Ster 3 6-2
Pumpke 2-Bergske 2 2-6
4e klasse D
Allerhand 4-Swalmen 4 8-0
Jachth.2-Odilia 8 8-0
Libertin 4-Casino 3 0-8
Vriendenkr.s-ABC 3 2-6
4e klasse E
KOT 4-Stift 5 4-4
Boekoel 5-Odilia 7 6-2
Heel 6-o.Smidse 5 4-4
Ramona 6-Stevensw.4 8-0

4e klasse F
DLV 4-Joppe 6 4-4
Pintje 2-Pumpke 3 4-4
Amicia 6-Vlodrop 2 4-4
Graaf 4-Hapje 2 6-2
4e klasse G
Robic 5-Sport 6 6-2
Doorstot.2-Libertin 5 4-4
Thorn 6-Valk 3 4-4
Swalmen 5-Veldpoort 5 2-6

Db-klasse A
Vriendenkr.A-HapjeA 5-7
Heel A-L.Band A 10-2
OVS A-TOP A 6-6
O.Smidse A-DLV A 10-2
L.Band B-Blaakven A 4-8
Karot A-OVS B 9-3

Db-klasse B
Crescendo A-ONAA 3-9
OVS C-Stift A 8-4
Ketelbink A-Stevensw.A 4-8
Walhalla A-Heel B 9-3
Odilia A-Grathem A 4-8
Hapje B-Ketelbink B 4-8

gmmmmM
District Zuid-Limburg
Dames Promotieklasse
Geevers-Sittardia 0-3
Dovoc-VCE 3-1
Furos-Vocam 3-2
Heerlen 3-ADC 2 3-0
Geevers 2-Sittardia 2 3-0
Help.-Fiscus' 0-3

le klasse A
Geevers 3-Spartak-not/Spa

0-0
Geevers 4-Rapid 4 3-1
dè Heeg-Vocam 2 3-0
Heerlen 4-ADC 5 0-3
BSV-VCV 2-3
ADC 3-Jokers 4 3-1

Mut.Mal.-Grovoc 0-3
SEC-Rapid 3 3-0
Jokers 3-Elan 2-3
Avoc-Vluco . 3-0
Fiscus 2-Volharding 3-0
ADC 4-Jokers 2 0-3

2e klasse A
BSV 2-VCV 2 0-3

2e klasse B
SEC 3-Blok 2-3
Sp.&Sp.-Grovoc 3 3-0
Dovoc 2-Geevers 5 3-0

2e klasse C
de Heeg 2-Elan 2 3-2

Meisjes A
Grovoc-Sp.&Sp. 3-0

Meisjes BI
Geevers 2-Sittardia 2 3-0
SEC-ADC 0-3
Sp.&Sp.2-VCE 3-1

Meisjes B 2
BSV-FUros 0-3
Jokers-Sittardia 3 3-0

Meisjes C
Elan 2-VCV 2 3-0
De Heeg-VVS 3 3-2

Heren Promotieklasse
Sjoahn-Geevers 3 3-2
SEC-Geevers 2 0-3
Furos-Vocam 1-3
SEC 2-Vluco 2-3
Help.-VCV 2-3
ADC-Jokers 2 3-0

le klasse A
VCE 2-Sittardia 3 0-3
Dovoc-Sp.&Sp. 3-1
Furos 2-Vocam 2 1-3
Heerlen 2-Vluco 2 3-0
BSV-VCV 2 3-0
ADC 2-Jokers 3 3-0

le klasse B
VCE-Sittardia 2 2-3
Heipoort 2-Rapid 2 3-0
Avoc-Elan 1-3
Heerlen 3-Phoenix 3-1
Fiscus-Volharding ' 2-3
Jokers 5-Jokers 4 1-3

2e klasse A
WS-Geevers4 3-2
Sjoahn 2-Spartak 3-0
SEC 3-Geevers 4 3-2
Heerlen 4-Vluco 3 3-0

2e klasse B
Volharding 2-Dovoc 3-0
Dovoc 2-Geevers 5-NOT/GEE

0-0
Heerlen 5-ADC 3 2-3
Fiscus 2-Volhard.2 0-3
Rapid 4-Nivoc 0-3

2e klasse C
De Heeg-Tornado 2-3
Avoc 2-Vluco 4 1-3
Help.3-Bastion' 2-3

3e klasse A
SEC 5-VCE 3-REGL. 3-C
de Heeg 2-VCE 4 3-C
Phoenix 2-ADC 4 3-C
Elan 2-Grovoc 0-3

Jongens B
Heerlen-Furos 3-C
Jokers-Sittardia 0-3
SEC-Geevers 0-3
BSV-Volharding 3-2

Jongens C
ADC 2-VCV 1-3
Furos 2-Sittardia 3 3-C

Standenlijst Dames
Promotieklasse
Sittardia 7-1E
Geevers/VCL 2 6-IE
Heerlen 3 6-14
Dovoc 7-11
Sittardia 2 6-1C
Geevers 6-10
VCE 6-9
Furos 6-8
Fiscus 6-7
ADC 2 6-6
Vocam 6-4
Heipoort 6-2

le klasse A
ADC 5 6-18
VCV 6-16
Jokers 4 6-13
De Heeg 6-13
ADC 3 6-12
BSV 5-9
Geevers/VCL 4 6-7
Geevers/VCL 3 5-7
Heerlen 4 6-C
Rapid 4 6-1
Vocam 2 5-C
Spartak X 5-3

le klasse B
SEC 6-1É
Grovoc 6-lf
Rapid 3 6-15
Mut.Mal. 6-12
Jokers 2 6-12
Avoc 6-i
Fiscus 2 6-J
Elan 6-f
Vluco 6-E
Volharding 6-;
Jokers 3 6-2
ADC 4 6-]

2e klasse A
VCV2
Sittardia 3
SEC 2
VVS

i BSV2;Rapid 5 |
f 2e klasse B

Grovoc 3
Dovoc 2
Sport en Spel
Blok
Geevers/VCL 5
SEC 3

2e klasse C
Avoc 2
Sittardia 4
Grovoc 2
De Heeg 2
Elan 2
Jokers 5

Meisjes A
Geevers/VCL
Grovoc
Sittardia
Sport en Spel
Vocam

Meisjes B 1
ADC
VCV
SEC
Sittardia 2
Geevers/VCL 2
Sport en Spel 2
VCE

Meisjes B 2
Jokers
Vocam 2
Furos
VVS 2
BSV
ADC 2
Sittardia 3

Meisjes C
Elan 2
Geevers/VCL 3
VCV 2
De heeg
Vluco
VVS 3

Standenlijst Herei
Promotieklasse
SEC
Geevers/VCL 2
ADC
VCV
SEC 2
Vocam
Vluco
Heipoort
Sjoahn
Jokers 2

1 Furos
Geevers/VCL 3

; le klasse A
Heerlen 2

1 ADC 2
1 Vluco 2
1 VCV 2

' Dovoc
BSV
Vocam 2

'. Jokers 3» VCE 2
! Sittardia 3

Sport en Spel
1 Furos 2:
le klasse B
Sittardia 2

! Heipoort 2
jRapid 2

' Fiscus
1 Volharding

Heerlen 3
VCE

1 Jokers 4
Phoenix

' Elan

' Avoc

' Jokers 5
1

2e klasse A
SEC 3

! Sjoahn 2
I BSV 2
I WS

Heerlen 4
Geevers/VCL 4> Vluco 3

' Spartak> Furos 31
2e klasse B
Volharding 2

' Nivoc! Rapid 4
! ADC 3
! Fiscus 2

Heerlen 5
Dovoc 2

* Geevers/VCL 5 X

2e klasse C
deHeeg
Vluco 4> Tornado

> SEC 4
1 Heipoort 3
l Rapid 3

' Bastion> Avoc 2
)

' 3e klasse A
f Phoenix 2
I SEC 5

' Grovoc

'■ de heeg 2
Elan 2
Volharding 3

I VCE 3
> Sittardia 4
1 VCE 4
1 ADC 4;

' Jongens B

' Heerlen
[ Sittardia
> Jokers
l Furos
), Geevers/VCL
i ADC

Sport en Spel
Volharding

i Sittardia 2
1 BSV
i SEC
1
1 Jongens C
1 Furos 2
i de Heeg
3 VCV
j ADC 2
1 Geevers/VCL 2
l Sittardia 3
1 X=3 pnt.in minde

Thema-avond in Geusse
MAASTRICHT - De afdeling sportzaken j
Dienst Werken en Sport in Maastricht zal i
dag 28 november (aanvang 19.30 uur) in 4
de Geusselt een thema-avond houden. Ony
pen zijn onder andere de problematiek }"*
vrijwilligers, werving van financiële mr
blessurepreventie en coaching. Voor deze
zijn MVV-trainer Sef Vergoossen, Joop *
trainer/coach van het nationaal volleybalt^
Kecskemethy van Swift, Els van Kernebe*
chelLeinders en Veronica Dirksen uitgeno^ 1

presentatie is in handen van Evert ten Natf
langstellendenkunnen zich opgeven bij de$
sportzaken: 043-292041.

Toptennis in Hoensbroe
HOENSBROEK - In Sportpaleis Hend'l,
Hoensbroek werken komend weekeinde &%
Limburgse verenigingen een toernooi af. W\
nement vervangt de Limburgse Indoor Ka^
schappen. John Sistermans en Armand S
hebben 32 teams uitgenodigd. De teams z^i
de zondagmiddag twee dames en herensifk
twee dubbels spelen.

bulletin



Reserveploeg in topper maatje te groot voor ADC

ARNHEM - De druk was ken-
nelijk toch wat te groot voor
de Hoensbroekse badminton-
ners. De hooggespannen ver-
wachtingen van het treffen in
Arnhem met Esca 2, de num-
mer twee van de ranglijst
heeft koploper Victoria niet
kunnen waarmaken. De lijst-
aanvoerder in de Overgangs-
klasse ging in de volgeladen
Arnhemse sporthal Valken-
huizenmet liefst 8-3 tenonder.
Een niet verwachte afstraf-
fing.

Na de eerste helft van de bad-
mintoncompetitie heeft Victo-
ria een achterstand van drie
wedstrijdpunten op de Arn-
hemmers. In de voorlaatste
wedstrijd van het seizoen,
thuis tegen Esca 2, moet ge-
wonnen worden om nog aan-
spraak op het kampioenschap
te kunnen maken.
Dat kampioenschap zag de
spelersgroep na afloop even
niet meer zitten. Teneergesla-
gen werden de douches opge-
zocht. „Natuurlijk, het is een
domper. Een kleine nederlaag
had ik nog wel ingecalculeerd.
Maar het kampioenschap is
zeker nog niet vergeven. We
hebben nog zeven wedstrijden
te gaan, waarin nog van alles
kan gebeuren," relativeerde
trainer/coach Franz-Josef
Breuer de nederlaag.
Het breekpunt in de wedstrijd
vormde eigenlijk de single van
Dirk Heijmans tegen Ewan
Richie. De tweede enkelspeler
van Hoensbroek leek na 15-12
in de eerste set vrij gemakke-
lijk de partij voor zich op te
gaan eisen. Nadat Ron Leu-
nissen met 15-2 en 15-1 korte
meteen had gemaakt met Rob
Stalenhoef leek de broodnodi-
ge 2-0 voorsprong voor de
Limburgers in het verschiet te
liggen. De Brabantse Victo-
riaan bracht zich echter onno-
dig in moeilijkheden en ver-
loor volkomen onnodig zowel
de tweede als derde set met
12-15.

Bij de overige Victorianen
slonk op dat moment het zelf-
vertrouwen wat resulteerde in
een 5-1 achterstand na de en-
kelspelen. Alleen het dames-
dubbel en een herendubbel
wisten de Hoensbroekenaren
daarna nog te winnen.

Kroonschijf
liestpunt

$ - Damclub De Kroon-
fteeft een kostbaar punt-
[ geleden in de landelijke
'Klasse. In de vijfde ronde
ue ploeg van teamleiderremmers niet verder dan

~10 gelijkspel tegen Asten.
'°°nschijf deelt de eerstemet Goes.

ldvoor
edvlieg
ERS - Maurice Quaed-'an Balans Kerkrade pakte
net jaarlijks turntreffen

' dames- en herenploe-
£ Belgisch en Nederlands, § en de provincie Luik

' zeskamp het goud. De«e ging zowel bij de heren
lje dames (vierkamp) naar
f*et tumbling springen en
.atnPolinespringen wer-wonnen door Nederlandslrg.

slaag voor
burgers
j^CHEID - Tijdens boks-
IWen in het Duitse Kohl-
-6 bokste een aantal Lim-, boksers tegen een team"e'nland. Raymond Hen-.an de amateur uit Mun-
ter, en Wim Thelen vanLL. 111* Heerlen waren in
i. «jtijen tegen respektieve-. tor en Töws zonder meer

boksers. Desondanks
de jury de overwinning

j aan de Duitsers. Patricks (BVH '67) verloor op
f.ftvan Krommers, David, '°C Landgraaf) ging in de

KO tegen Demir
°tn. Tenslotte gooidetram-sSteindl in de partij van

Sabri Djebali tegen
toali in de eerste ronde al
liltr ' Alleen Asid Bettu-

"C Zimniak dwong zijn
to Tulkam in de tweede

[ °t opgave.

Cte sterkrMaasgolf
- BVC heeft op de

i.Peeldag van de ereklasseJarten een 8-4 zege ge-
j°P Maasgolf. Daardoore ploeg uit Chevremont ina een voorsprong van drie

|s °P de landskampioen.
n toig vroeg in het seizoen,
ji^g van alles gebeuren,"vC-speier Nic Kloth.

uwenhagen nog
ds aan kop

- De heren
Nieuwenha-

|bhen in de achtste ronde
landelijke vierde divisie

ö gelijkspel behaald tegen
"rves van Renata uit Eind-Nieuwenhagen gaat naremise nog steeds ruim-
B aan de leiding.

midden, de enige positie waar nog
gevaar verwacht kon worden.

„Er is als collectief degelijk en tak-
tisch sterk gespeeld," aldus coach
Miei Misere. Van echte strijd was;
alleen in de tweede set sprake. VC
Heerlen 2 slaagde er pas in de eind-
fase in om het zich fel verzettend
ADC weer onder controle te krij-
gen. In de laatste periode stond een
aantal scorende solobloks van Julia
Weyers symbool voor het nu weer
duidelijkekrachtsverschil.

HEERLEN - VC Heerlen blijft
in het spoor van regerend
kampioen en nog ongeslagen
koploper Martinus 2. De Heer-
lense volleybalsters versloegen
in eigen huis het ambitieuze
en lastig te bestrijden Alcom/
Capelle met 3-0 (15-2, 15-10,
15-6). Een voortreffelijk resul-
taat na een krachtmeting met
curieuze momenten.

De faciliteiten die Alcom/Capelle
dankzij gulle sponsors beschikbaar
heeft, staan in schrille tegenstelling
tot de strijd om het bestaan bij VC
Heerlen. In pure volleybaltermen
gesproken had de thuisploeg even-
wel een veel hoger rendementsper-
centage dan de vaak losse flodders
producerende equipe uit Capelle.

„Alcom is in de breedte sterk, be-
schikt over een redelijk goede orga-
nisatie in het veld, maar wilde in
deze ontmoeting meer dan waartoe
men op dit moment capabel is,"
analyseerde VC Heerlen-coach Ger
Spijkers achteraf.

Servicedruk bleek een uiterst effec-
tief wapen om het spierballenspel
van Alcom/Capelle lam te leggen.
Daniëlle Duyx legde dat manco bij
het Zuidhollandse sextet genade-
loos bloot. Met een serie venijnige
opslagen en ondersteuning aan het
net, tilde de VCH-spelverdeelster de
score in de openingsset in één ruk
van 6-2 naar 15-2.

Voor Alcom-aanvoerster Judith De
Vries blijkbaar nog niet afdoende
om zich wat bescheidener op te stel-
len. De Vries bleef bij elke actie
ageren en provoceren. Pas na een
rode kaart wegens aanhoudend on-
sportief gedrag, bond de brulboei
uit Capelle in. Door alle energie al-
leen in het spel te steken, slaagde
Alcom er zelfs in om een tijdlang
gelijke tred te houden met de thuis-
ploeg. Bij 9-9 wist VC Heerlen met
een gevarieerd aanvalstempo weer

de wind uit dezeilen van Capelle te
halen.

Marie-Thérése de Jong maakte in
de beginfase van het slotbedrijf op
onaangename wijze contact met de
bal. Een snoeiharde smash, dwars
door het te laat sluitende blok ge-
slagen, trof de aanvoerster van VC
Heerlen vol in het gezicht. Hoewel
een tijdlang volledig groggy, wilde
de Roermondse routinier niet van
wijken weten.

Ook met de wisselspeelsters Chan-
tal Dautzenberg en Marieke Kuyk
in het veld bleef VC Heerlen de ef-
fectievere ploeg. In tegenstelling tot
het onbesuisde Alcom/Cappele be-
nutten de Heerlense volleybalsters
elke opslagwissel om de marge tref-
zeker uit te bouwen.

Twijfel
Koploper VC Heerlen 2 laat er geen
twijfel over bestaan wié dit seizoen
de meeste aanspraken op de titel

gaat maken. De Heerlense reserve-
ploeg domineerde de topper tegen
naaste belager ADC op souvereine
wijze: 3-0 (15-12, 15-11, 15-5).

De verwachte spanning in dit tref-
fen bleef grotendeels uit, omdat
ADC aantrad zonder de niet fitte
hoofdaanvalster Jolanda Weyts.
Een handicap in vuurkracht die de
ploeg uit Urmond onvoldoendewist
te compenseren. Bovendien kon de
Heerlense blokkering zich met re-
delijk succes concentreren op het

Geevers/VCL biedt
amper tegenstand

eerlenloopt
gende lamp

Van onze correspondent
VAN SANTEN

Van onze correspondent

ARNHEM - De prestaties die Gee-
vers/VCL dit seizoen neerzet, vin-
den hun weerslag in een uiterst gril-
lige curve. In Arnhem werd tegen
EAW aan de reeks een negatieve
uitschieter toegevoegd. De Land-
graafcombinatie kwam in het stuk
nauwelijks voor: 3-0 (16-14, 15-5,
15-6).
Realistisch als hij is, had Geevers/
VCL coach Frans Crombach vooraf
niet gerekend op mogelijke winst
tegen de geroutineerde Arnhem-
mers. Wel op redelijke oppositie
door zijn ploeg. Die bleef evenwel
beperkt tot de eerste periode.
„Het is min of meer het beeld van
onze uitwedstrijden tot nu toe. Als
er zich even tegenslag aandient, is
het geloof in eigen kunnen te wan-
kel om een dergelijke situatie het
hoofd te bieden en er weer bovenop
te komen."
Geevers/VCL riep de problemen
min of meer over zichzelf af, door
de kansen op setwinst in de eerste
rondgang (12-14) slordig te vermor-
sen. Het verlies kwam zo hard aan,
dat de ploeg na de hervatting met
een enorme, gemene terugslag te
maken kreeg. Koren op de molen
van EAW, dat de Limburgers koel
en zakelijk afschminkte.

Door werkomstandigheden ge-
dwongen heeft Wilfried Petit afge-
lopen week zijn trainerschap bij de
herenploeg van VC Heerlen moeten
beëindigen. Met Peter Arets als tij-
delijke stand-in op de bank, zag de
ex-coach vanaf de tribune zijn
voormalige pupillen stunten tegen
koploper Oikos: 3-2 (9-15, 9-15,
15-12, 15-9, 16-14).
Vriend en vijand gaven nog nauwe-
lijks iets voor de Heerlense kansen
op winst halverwege de derde set.
Met puur powervolleybal en bijbe-
horende drukte had Oikos tot die
fase het strijdtoneel beheerst. De
ommekeer volgde op het moment
dat de thuisploeg van taktiek wij-
zigde.
„Het team kreeg de opdracht om de
confrontaties aan het net verder te
vermijden en zich te concentreren
op het terugdringen van de eigen
foutenlast," aldus Peter Arets.

De koerscorrectie resulteerde in
15-12, gevolgd door een set waarin
VC Heerlen sneller en accurater
combineerde. Oikos boog in de bar-
rage een achterstand van 11-8 om
tot 13-14. Op matchpoint ontstond
een verbale aanvaring tussen coach
Sjaak Metzemakers en diens zoon
en aanvoerder Gert-Jan. VC Heer-
len profiteerde alert van de ontsta-
ne consternatie.

ten v ~ e hockeysters vann hebben een gevoelige steek
ISoK en *n derace om net kam-
e tolp. Het laaggeplaatsteu" Was met 2-1 te sterk. De
j J'eten het met name in de
w na enkele riante moge-
'or?n *e benutten. De anders zo
Pende Heerlense voorhoede
totrnaal echter.

ra, * speelde niet eens zo slecht,
erzuimde eenvoudigweg te

|' in de eerste helft hadden
rlensen het karwei moeten

jf„ Wee goed genomen straf-
j,, berden echter niet goed af-

t, terwijl Suzanne ten Berge
Ij °°g met de Drunen-keepster

i rederiks gaf haar speelsters
c.Ust de opdracht het tempo op
»s r°even. Aanvankelijk met
l' Astrid Ritterbeeks opende
t^to- ploeg de score. Maar het
\ J^et de gewenste rust in het
<L °°ral achterin werd romme-
jPeeld. Een door dethuisploeg

■v ollgen strafcorner werd dan
J^ Ornpt verzilverd. Tot over-
ig an ramp werd ook de daar-fsende strafcorner benut.
jlt t, .j 'federiks was enigzins te-
L'eld. „We hadden hier moe-
it ften. Dit is duidelijk een
$„ kans. Zondag moeten we(Ben Waalwijk goedmaken."

[ "y tussen de herenvan Kerk-
L Geleen eindigde in een 1-0
I v°or de Kerkradenaren. De
i ,an coach Frans Kreyen deelt
)(j erde klasse met drie punten6 lantaarn met Heeze en Ge-

t[| ftoopt op betere tijden. „Dit
Kh hebben we al meer wed-
Lr verlorenin de laatste minu-
C de wedstrijd. Ook nu scoor-
t,0

tegenstander vlak voor tijd
kdn ons onEelukkig doelpunt.
£>, en zeker een gelijkspelver-

Braggarts geeft
duel uit handen

Van onze correspondent
TIBERTLAGARDE

HEERLEN - De basketballers van
Braggarts moesten afgelopen week-
einde op bezoek bij het sterke Bin-
nenland uit Barendrecht. Een min-
dere fase van vijf minuten bleek
doorslaggevend voor het verlies:
99-83. De Heerlense dames waren
in Kerkrade te gast voor de derby
tegen Kepu Stars. De gasten beves-
tigden hun ongeslagen status:
49-76.

De conclusie van coach Marcel
Joosten van Braggarts was duide-
lijk. „We hebben vijfendertig minu-
ten goed basketbal gespeeld. De

fase die ons heeft opgebroken lag
tussen de zevende en twaalfde mi-
nuut. We lieten gewoon een paar
elementaire steken vallen, waaron-
der een groot deel van de vijftien
gemiste vrije worpen."

Toch wist Braggarts het verschil
onder aanvoering van pointguard
Didderen aanzienlijk te verkleinen.

In de elfde minuut van de tweede
helft liep hij echter tegen zijn vijfde
fout aan.

De Heerlense dames hadden geen
kind aan Kepu Stars. Ondanks de
geringe selectie kwamen de Heer-
lensen geen moment in de proble-
men. De tegendruk van de thuisclub
kwam voornamelijk van de point-
guard. Nadat zij met een ernstige
knieblessure moest uitvallen was er
geen sprake meer van een redelijke
aanvalsopbouw.

Victoria gaat
fors onderuit

Van onze correspondent
JEAN SNIJDERS

" Spelverdeler Ruud Simons (BDC) wordt bij zijn actie zwaar gehinderd door de Bevo-verdedigers.
Foto: DRIES LINSSEN I

Plabos/Zwart Witkrijgt Esca na rust op de knieën

Snelheid troef bij BDC
Van onze corrrespondent

FRITS FEULER

LANDGRAAF - De handballers
van Kempen/BDC hebben in de
Limburgse derby tegen de Bevo-
reserves geen twijfel laten be-
staan over de punten. Met een
flinke portie snelheid en energie
klaarde de debutant uit Land-
graaf dit duel probleemloos:
24-14. Plabos/Zwart Wit mocht
eveneens tevreden zijn. De winst
op de Esca-reserves (19-17)

houdt de ploeg van Ton Reijn-
ders in de bovenste regionen.

BDC had zich ook in dit derde
duel blijkbaar voorgenomen
voor een hoge amusementswaar-
de te zorgen. Het jeugdige pu-
bliek op de goed bezette tribunes
zorgde voor een aardig sfeertje.
Met volle overgave stortte de
thuisploeg zich weer op een uur-
tje handbal: veel snelheid, veel
loopwerk, veel treffers, veel fou-
ten, veel aanvallen - niet minder
dan 84 maal zette BDC een aan-

val op - kortom, voor de suppor-
ters was er genoeg te beleven.

Toch verdient de speelwijze van
BDC ook enige kritiek. De ploeg
ontbeert een speler die op gezet-
te tijden rust binnen de ploeg
kan brengen én houden. Dit keer
had een groot aantal slordig-
heidsfouten nauwelijks gevol-
gen. Met een meer ervaren tegen-
stander kan dit vervelende
consequenties hebben. Balverlies
en te slordig afwerken werden
gecompenseerd met een flinke

dosis verdedigingsarbeid.

Na de rust (11-4) stoomde BDC,
mede door prima treffers van
rechterhoekaanvaller Lars Pel-
zer, via 19-8 door naar de uitein-
delijke 24-14 winst in een bij-
zonder sportief duel.

Plabos/Zwart Wit speelde de
eerste helft ver onder 'de maat.
„Dat veranderde na rust, vooral
in defensief opzicht, aanmerke-
lijk. Vanuit een solide dekking,
met een betrouwbare keeper Jos
de Koster, konden we onze ge-
liefkoosde snelle tegenaanval
opzetten waarmee we uiteinde-
lijk Esca op de knieën krijgen.

Stefan Arets werd aan de cirkel
goed gelanceerd, getuige zijn zes
treffers," oordeelde coach Ton
Reijnders na afloop.

Van onze correspondent
PAUL DEMELINNE

" Het blok van VC
Heerlen 2
probeert Esther
Lotz het scoren
te beletten.

Foto: DRIES'
LINSSEN
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VC Heerlen blijft in
spoor van koploper

sport
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