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OLS zit in
geldzorgen
DOOR JAN VAN LIESHOUT

NEEROETEREN - De voorzit-
ter van schutterij St.-Elisabeth

* Stokkem, Jean Ulrichs, ziet
«et duister in. Gisteren tfjdens

persconferentie in het re-
creatiepark 'De Hoge Kempen'
*e Neeroeteren, een van de

van het Oud-
Schuttersfeest op

*°ndag 3 juli in Stokkem,
*Wam hij er rond voor uit dat
£e sponsoring 'een van de
"Oofdbekommernissen' van de
organisatoren is.Naar verluidt zouden de vrjf
"°ofdsponsors en de 'tien tot
MJftien' sub- en co-sponsors
?*echts goed zijn voor twee mil-
ten Belgische franks (110.000
Sulden). Exacte crjfers wilde
j^en niet geven. De totale kos-
**n belopen vier müjoen Belgi-
sche franks; ongeveer 225.000
Sulden.
«Waar het geld te vinden is,
Krijgen we het niet," gaf Ul-
richs, desgevraagd, als com-
mentaar. „Ik hoop niet dat het

OLS op Belgische bo-
<*srn zal moeten worden gehou-
den. De Belgische schutterij

dat zal moeten organiseren,
**! het zeer moeilfjk krijgen,"vOorspelde hij.

**verder pagina 15

" 162 schutterijen
Qud-Limburgs

Nederlands paar
dood in camper

langsDuitse weg
C^pHSTATT - De Duitse politie
re« gisteren in de deelstaat Beie
L■*■ een Nederlands echtpaar dooc
Cpgetroffen in hun camper. De wa
fJ1 stond langs de kant van de weg
L^ 1 München naar Berlijn bij eer
Ijsrestaurant.
L5echtpaar is vermoedelijk enkele
F?^en geleden al omgekomen
Ij f°dsoorzaak is waarschijnlijk eerf 'eet aan een koelkast die door gas
L.rdt gevoed. Volgens de identi
CL Papieren gaat het om een 55-ja-
Lge inwoner van Rotterdam er

etls 50-jarigevrouw.

het weer

fjSSELVALLIG
}|* ochtend begint wat neve-
Jj en plaatselijk kan een

'stbank ontstaan. Halverwe-
de ochtend klaart het op

i^et nu en dan zon. Na het■jjl^daguur neemt de bewol-
j J*K vanuit het westen toe,

gevolgd door regen. Er
een matige wind uit

richting. De mid-
Cj loopt op tot
V„ a 17 graden.
U *£ verdere informatie be-
l e«fende het weer in LimburgU|»t u bellen 06-9775.

NdaAG:J^op: 05.18 onder 21.55'*an op: 05.31 onder: 21.57SjRGEN:J^op: 05.18 onder: 21.56
06.23 onder: 22.40
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WK'94
Vandaag in het Limburgs

een dubbeldikke
bijlage met vijftien pagi- I
na's boordevol interviews,
reportages en beschouwingen. Uiteraard ontbreken een
kleurrijk speelschema en een pagina met de selecties en
rugnummers van .de spelers niet in deze special.
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Aanmeldcentra
Kosto erkent dat door de oprichting
van twee zogenoemde 'aanmeldcen-
tra' voor asielzoekers, in Rijsbergen
en Zevenaar, het aantal asielzoekers
waarvoor,een asielprocedure moet
starten, nauwelijks zal teruglopen.
Het zal hoogstens vijfprocent (2.750
mensen per jaar) schelen.
De aanmeldcentra zijn bedoeld om
binnen een dag een schifting te
kunnen maken tussen asielzoekers
die geen kans op toelating hebben
(en dus de grens weer over gezet
moeten worden) en degenen diewel
kans op asiel hebben (waarvoor dus
een opvangprocedure moet starten).
Pas als er goede afspraken zijn met
de buurlanden Duitsland, Luxem-
burg, Frankrrjk en België over het
terugnemen van asielzoekers die
hier geen kans hebben, zouden de
aanmeldcentra echt effect kunnen
sorteren, aldus Kosto. Het aantal
asielzoekers voor wie een procedu-
re moet beginnen kan dan met zon
18.000 per jaar dalen.

Marechaussee en vreemdelingen-
toezicht gaan zich ondermeer rich-
ten op het uitzetten van vreemdelin-
gen, aanpak van werkgevers die
illegalen in dienst hebben, huisba-
zen die illegalen onderdak geven en
van organisaties die zich bezighou-
den met illegalen en vrouwenhan-
del. Overigens blijkt dat maar één
op de vijf vreemdelingen die ons
land uit moeten, ook werkelijk weg-
gaat. De rest duikt in de illegaliteit.

Soap 'Goede tijden'
weer genomineerd

voor tv-ring
BUSSUM - Voor de vierde achter-
eenvolgende keer doet de cast van
de soapserie Goede Tijden Slechte
Tijden een gooi naar de Gouden Te-
leVizier-Ring. De serie van RTL 4
werd gistermiddag opnieuw geno-
mineerd voor de publieksprijs van
de lezers van de Avrobode en Tele-
vizier. De serie krrjgt in oktober tij-
dens de officiële bekendmaking
van de winnaar concurrentie van
De Schreeuw van de Leeuw en de
dramaserieVrouwenvleugel.

Vluchtelingen uit voormalige Oostblok mogen Nederland niet in

Asielzoekers op zwarte lijst
Van onze parlementaire redactie

DEN HAAG - Asielzoekers
uit een tiental landen in Oost-
Europa komen in principe ons
land niet in. Het gaat dan om
mensen uit Bulgarije, Estland,
Hongarije, Letland, Litouwen,
Polen, Roemenië, Slovenië,
Slowakije en Tsjechië. Dit
blijkt uit een tot nu toe gehei-
me lijst van Justitie die door
minister Kosto naar de Twee-
de Kamer is gezonden.

Asielaanvragen van mensen uit ge-
noemde landen worden 'kennelijk
ongegrond' genoemd. Cijfers tonen
aan dat dagelijks enkele tientallen
asielzoekers uit die tien landen hier
komen. Kosto ontkent dat er met de
lijst vooruit wordt gelopen op het
'veilige landen-concept': een plan
om asielzoekers die hier komen te-
rug te sturen naar het land van her-
komst dat als 'veilig' te boek staat.
Bij asielzoekers uit de vroegere
Oostbloklanden gaat Justitie ervan
uit dat het hier geen vluchtelingen
betreft. Uitzetting staat op voor-
hand vast. Alleen als de feiteh erg
moeilijk liggerr, nader onderzoek
nodig is, betrokkene hier familie
heeft kan daarvan worden afgewe-
ken.

Treinverkeer Randstadplat door wilde actie

Overleg vakbonden en
NS-directie mislukt

Van onze redactie economie

DEN HAAG - De kans is groot dat
er volgende week maandag in de
ochtenduren opnieuw geen treinen
rijden. Gisteren mislukte het over-
legtussen de NS-directie en bonden
over het schrappen van 470 arbeids-

plaatsen van machinisten en con-
ducteurs.
Nadat een wilde actie het treinver-
keer in de Randstad en Noord-Hol-
land gisterochtend nagenoeg had
platgelegd, slaagden de vakbonden
er niet in met de NS-directie tot een
akkoord te komen over het verlies
aan werkgelegenheid voor machi-
nisten en conducteurs.

De stakers zouden aanvankelijk gis-
terochtend om 10.00 uur weer aan
het werk gaan, maar uiteindelijk
verlengden zij hun acties met twee
uur om de onderhandelaars van de
vakbonden een steun in de rug te
geven.
De bestuurders van de Federatieve
Spoorweg Vakvereniging (FSV) en
de Vervoersbond CNV verlieten het
overleg al na ruim een uur. FSV-
onderhandelaar Hardeveld zei bij
de deur: „Ik heb geen zin in een
koehandel over cijfers voor alleen
rijdend personeel."

Pistool boven
water in

zaak-Cools
LUIK - Belgische rijkswachters
hebben een 7.65 millimeter pistool
opgevist uit een kanaal tussen Ber-
gen en La Louvière. Het gaat mis-
schien om het moordwapen waar-
mee drie jaar geleden de burge-
meester van Luik en prominente
Waalse socialist en oud-minister
André Cools werd doodgeschoten.
Het pistool werd gevonden op aan-
wijzingen van getuigen die een ver-
band leggen tussen een zwendel
met gestolen aandelen en de moord
op de politicus. Het kaliber van het
pistool komt in elk geval overeen
met dat van het moordwapen.
Maar of het ook echt om het moord-
wapen gaat, is nog onzeker. Volgens
het Bundeskriminalamt in het Duit-
se Wiesbaden, dat indertijd bij het
onderzoek werd ingeschakeld, is de
moord gepleegd met een pistool
van FN-makelij.
Het opgeviste pistool is echter gefa-
briceerd door Beretta. Deskundigen
wijzen er evenwel op dat FN in het
verleden de produktie van een serie
pistolen heeft uitbesteed aan Beret-
ta. Het wachten is dus op de uit-
komst van een nieuw onderzoek om
te weten of er nu eindehjk schot
komt in het al jaren slepende, ge-
ruchtmakende onderzoek naar de
moord op de peetvader van de
Waalse socialisten.

Zie verder pagina 3

" NS niet te vermurwen

Voetbalkoorts
begonnen
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Voor meer informatie belt u gratis het telefoonnummer
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" Gouverneur Berend-Jan Van Voorst tot Voorst ging gis-
teren in Vaals bij een soort stepwedstrijd met burgemeester
Van Dijk onderuit. In al zijn enthousiasme botste hij tegen
het 'voertuig' van de burgemeester en kwam daarbij ten
val. De gouverneur was gisteren op werkbezoek in de ge-
meente en bracht ookeen bezoek aan de buurt 'Aan de Noot'
waar activiteiten in het kader van de nationale Straatspe-
lendag werden gehouden. Foto: FRITS WIDDERSHOVEN
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verder inVAALS - Muziekschoolleerlin-
gen (zaterdag) en eindexamen-
kandidaten van het Maastrichts
conservatorium (zondag) concer-
teren komend weekeinde in de
Kopermolen, Von Clermontplein
11 in Vaals. Aanvang zaterdag 15
uur, zondag 20 uur.

LIMBRICHT - Kamerensemble
Musica Mosa voert zondagmid-
dag vanaf 15 uur werken uit van
Mozart, Handel, Stamitz, War-
lock en Hendrik Andriessen.
Plaats van handeling is het Sal-
viuskerkje van Limbricht.

VALKENBURG - Het Rosen-
berg Trio brengt zaterdagavond
zyn Hot Club Music in het Open-
luchttheater van Valkenburg.
Aanvang 20.30 uur.

MAASTRICHT - Toneelgroep
By Gelegenheid uit Utrecht
brengt de toneelbewerking van
Puccini's opera Turandot zater-
dag in het Lösstheater, Achter
de Barakken 31a in Maastricht.
Aanvang 19 uur.

HAELEN - Het Zuidelijk Wind
Collectief concerteert zondag-
middag in trefcentrum Aldeng-
hoor in Haelen. Vanaf 14.30 uur
worden composities uitgevoerd
van onder anderen Francaix,
Bach, Mendelssohn, Vaughan
Williams en Albeniz.

WALEM - Pianist Roger Braun
geeft morgenavond eenrecital in
de Muziekkamer van Walem.
Vanaf 20 uur voert hij een pro-
gramma uit dat een beeld geeft
van de fantasie in de diverse
stijlperioden.
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Loesje
DOOR JOS FRUSCH

'Er is geen crisis. Alleen onrecht.

'Die asielzoekers zoeken helemaal
geen asiel maar gewooneen plek-
jeom te wonen.
Was getekend: 'Loesje'.

Arnhem 1983. Een groepje gelijk-
gestemden begint met het maken
en ophangen van affiches, voor-
zien van de mysterieuze handte-
kening 'hoesje. De teksten op de
posters zijn vaak kritisch, soms
relativerend. Maar altijd met
een humoristische ondertoon.

Loesje. Ze spreekt tot veler ver-
beelding, maar slechts weinigen
kennen haar. Want hoe mede-
deelzaam het meisje ook is over
haar diepste roerselen, zo zwijg-
zaam is zij over haar eigen iden-
titeit.

In 1986 geeft Loesje haar eerste
boekje uit. Haar werktempo ligt
hoog, want daarna volgen er nog
vele. In 1993 is het eerste boekje
al tien keer herdrukt en zijn er in
totaal 150.000 stuks verspreid.
Bovendien zijn de maandelijks
nieuwe, in het oog springende
teksten inmiddels vast onderdeel
geworden van het straatbeeld.
Loesje wordt als fenomeen zelfsin reisgidsen over Nederland be-
schreven.

Maar Loesje heeft nog meer in
haar mars dan alleen mensen
met een g(r)limlach om de mond
aan het denken zetten. Ze boort
ook onvermoede dichtaders aan.
In 1992 brengt ze het gedicht van
Nederland uit. ledereen, die dat
wil, kan een dichtregel inleveren.
Tienduizenden mensen doen dat.
Met eenflinke dichtbundel tot ge-
volg.

Sinds kort ligt het nieuwste boek-
jevan Loesje 'MMMM JAAAAAA
KUSSEN' in de winkel. Of liever
van het broertje van Loesje -'Mijn literair debuut. Over seks.
Seks seks seks seks seks seks neu-
ken neuken neuken neuken. Oftoch meervan het meidengroepje
uit zijn klas - 'Bij deze danken
we het broertje van Loesje harte-
lijk voor zn idee en hopen hem
nooit meer tegen het lijf te lopen.

Van Loesje dus.

Het is een zeer handzaam boekje
geworden. Met condoom. Voor
praktisch gebruik bestemd. Vol
van Loesje bekende statements
als 'Ik heb last van ongewenste
verliefdheden', 'En hij maar den-
ken dat ik een heel onschuldig
meisje ben', 'Ze besprong me als-
of ze nog nooit van Postbus 51
gehoord had' (broertje van Loes-
je) of 'Ik werd op 31 mei ont-
maagd, dat vier ik nog elk jaar'
(oma van Loesje).

Maar er is meer: dezeer persoon-
lijke ontboezemingen van de mei-
den uit de klas van Loesjes broer
bijvoorbeeld - 'Eindelijk verke-
ring met die jongen met die
brommer; wel goed vasthouden
hè, die brommer. Verder een op-
windende kasteelroman over
Roald, het stuk, de graaf - "...
dankom ik weer tot mezelf. Oké,
ik lig hier tussen de bosjes in een
kasteelroman. Maar Roald gaat
wel erg snel' - en diverse prakti-
sche tips. Soms wat melig en stu-
dentikoos. Maar van Loesje kun
je dat hebben. Omdat ze zo mid-
den in het leven staat.

Dat bewijst ze nog eens ten over-
vloede met haar tips over het
aanbrengen van een condoom.

Loesje is volwassen geworden. Ze
heeft haar puberteit meteen
maar overgeslagen.

John Eliot Gardiner excelleert als Mozart-regisseur

Don Giovanni op televisie
HEERLEN - De Mozart-cyclus
waaraan John Eliot Gardiner en
zijn English Baroque Soloists al
jaren werkt, nadert langzaam
maar zeker zijn hoogtepunt. De
Nozze di Figaro, waarmee men
vorig seizoen langs de Europese
podia trok, is net op cd versche-
nen. Volgend seizoen staat ter af-
sluiting Die Zauberflöte op het
programma en deze week is Gar-
diner in Nederland voor de uit-
voering van Don Giovanni. Elk
jaar is de Mozart-opera van Gardi-
ner hèt hoogtepunt van het Hol-
land Festival en dekaarten waren
dan ook binnen de kortste keren
uitverkocht. Morgenavond zal
Don Giovanni op televisie wor-
den uitgezonden. Dat mag een
godswonder heten, want Gardi-
ner is even geniaal als lastig.

De half-scenische uitvoering die af-
gelopen weekeinde in het Amster-
damse Concertgebouw het publiek
tot grote uitzinnigheid bracht en
door de NOS werd geregistreerd, is
een gebeurtenis van de eerste orde.
Er zijn al zoveel superlatieven over
Gardiner afgedrukt, dat er nauwe-
lijks nog woorden zijn om opnieuw
te benadrukken dat hij dè Mozart-
interpreet brj uitstek is. Hij heeft
een orkest om zich heen verzameld
dat in grote perfectie zrjn directie
volgt, hij weet telkens weer de beste
jonge zangers om zich heen te ver-
zamelen en het belangrijkste: hu
weet deze mensen te bezielen.
Gardiner is dirigent en regisseur
van het geheel. Niet dathij zich veel
zal bemoeien met de mimiek en be-
wegingen van de zangers, maar hij
verraadt zijn muziekdramaturgi-
sche talent door de wijzewaarop hij
de dramatiek in hun zang introdu-
ceert. Je hoeft nauwelijks het Itali-
aans te beheersen om te weten, te
voelen wat er aan de hand is.
De voorstelling heet half-scenisch,
maar ik zou niet weten hoe hier nog
iets aan toe te voegen zou zijn. In
het theater zag ik nooit een betere
enscenering. Alle mogelijkheden
van het Concertgebouw worden be-
nut. Met elan en grote levendigheid
bewegen de zangers zich op de trap-
pen en in de gangen, in de nissen
aan weerszijden van het orgel, op de
podia voor en achter het orkest.
Rodney Gilfry, die de rol van Don
Giovanni voor zijn rekening neemt,
kenden we al van vorige afleverin-
gen. Hh' is Don Giovanni; hij ver-
siert niet alleen alle vrouwen op het
toneel, maar windt en passant het
hele publiek om zijn vinger. Luba
Orgonasova zet een onvergetelijke
Donna Anna neer: haar coloraturen
zrjn angstaanjagend perfect. De
stem en het Amsterdamse tempera-
ment van Charlotte Margiono pas-
sen precies bij de rol van Donna
Elvira. Ze blijft terecht de lieveling
van het Amsterdamse publiek. Ilde-
brando d'Arcangelo is een heerlijk-
leipe Leporello, Eirian James een
soepele, lichte Zerlina en Julian
Clarkson zet een pummelige Mas-
setto neer met de motoriek van Al
Bundy.

Ik wil de tv-registratie van morgen
inruilen tegen het hele WK-voetbal.

Amsterdam, Concertgebouw. Don
Giovanni (Mozart). English Baroque
Soloists, the Monteverdi Choir en
solisten 0.1.v. John Eliot Gardiner.
NOS, Nederland 3, 19.17 - 22.00
uur.

Studentencabaretin Maastricht mist niveau

Oppervlakkigheid troef
bij 'Alles is Drama'

DOOR MYA MAAS

MAASTRICHT - Voor het eerst
bracht studententoneelvereniging
'Alles is Drama' een avond 'studen-
tencabaret'. Titel: Desnoods Dolly
Parton. Verzorgd door vier vrouwe-
lijke en vier mannelijke acteurs,
geregisseerd door Jacqueline Kerk-
hof. Eerlijk gezegd: wij hadden ons
daarop verheugd. Ons een voorstel-
ling gemaakt van geestig, pittig,

spits, intelligent, origineel theater-
spel. Het wereldtoneel op de korrel
genomen, de gemeenschap, de poli-
tiek misschien.

Wij hadden gerekend op leuke lied-
jes, kernachtig, pakkend, charmant,
beetje poëtisch, melancholisch, ge-
raffineerd, humoristisch, melodra-
matisch, enfin, vul maar in. lets
kostelijks in elk geval, mogelijk nog
in de kinderschoenen, maar toch,
cabaret dat een belofte kon inhou-
den voor de toekomst.

Cabaret dat naam zou gaan krijgen
in Maastricht. Want zich amuseren,
zich verkneukelen of hartgrondig
lachen, dat doet een mens deugd.
Zich door rake opmerkingen of
scherpe analyse beledigd voelen,
ook dat mag. Alles kan of mag, mits
het enig niveau heeft.

Maar daar ontbrak het bij dit stu-
dentencabaret volledig aan. Ten-
minste vóór de pauze, want op dat
moment hebben wij onze biezen ge-
pakt. Aamvankelijk stelden wij ons
gemoedelijk op. De eerste aanzet
was nog wel niet om over naar huis
te schrijven, maar alla, dat kon ge-
durende de avond best omhoog
worden geschroefd.

Maar toen de vier dames in het ge-
zelschap zich uitgebreid met kunst-
penissen gingen bezig houden, je
reinste onderlijfslol, hielden wij het
voor gezien. Geef onze portie maar
aan Fikkie.

ld-cd

DOOR JOS FRUSCH

De pianoconcerten van Lu-
dwig van Beethoven; Ber-
liner Philharmoniker on-
der leiding van Claudio
Abbado; solist Maurizio
Pollini; DG 439 770-2.

Een nieuwe integrale uitgave
van de vijf pianoconcerten van
Ludwig van Beethoven. Een
live-opname nog wel, vanuit de
Philharmonie van Berlijn, date-
rend van december 1992 en ja-
nuari 1993. Het zal niemand
verbazen dat hier meeslepende
vertolkingen te horen zijn. Dat
mag van musici van dit kaliber
en deze reputatie worden ver-
wacht. Dat Pollini en Abbado er
traditionele opvattingen op na
houden evenmin. Het blijkt geen
enkel bezwaar. Ze werken hecht
samen, vullen en voelen elkaar
perfect aan en zitten artistiek op
dezelfde lijn. Dan mis je authen-
ticiteit niet. Zeker als de 'sensa-
tie van het moment' voor extra
dimensies zorgt.
Het is een fascinerende beleve-
nis om naar deze uitvoeringen te
luisteren. Op de eerste plaats
door het briljant en hartstochte-
lijk spel van de solist; ook door
de alerte begeleiding van de
'Berliner', die door Abbado naar
het puntje van hun stoel worden
gedirigeerd; door de klank van
piano en orkest - afzonderlijk

en in combinatie - diehelder en
doorzichtig is, en slank genoeg
om niet te ontaarden in wollig-
heid en overdaad. Het blijft alle-
maal licht en luchtig zonder aan
diepgang in te boeten. Dat komt
door de aanpak van beide mae-
stro's, waaruit robuustheid en
vitaliteit spreken, evengoed als
poëzie, emotie en bezieling. Ver-
fijning ook en een aanstekelijke
speelvreugde.

Kortom, dit is een Beethoven die
buldert, lacht en ontroert. Een
Beethoven met kloten en tranen.
En zo hoort dat bij de muziek
van een gevoelsmens pur sang:
soms onstuimig, soms volledig
beheerst en in harmonie.
Wat het orkestspel betreft nog
het volgende: het aandeel van de
solo-klarinettist is zowel qua
klank als voordracht wonder-
mooi. Een parel in de kroon.

puzzel van de dag

Welk winwoord komt er in het balkje?

HORIZONTAAL: 1 componist; 4 klein; 7 roerpan; 8 bloeiwijze; 10
knaagdier 12 vistuig; 13keet; 15brij; 17 stomp; 18 gelijkenis; 20 in-
sekt; 22 voorz.; 23 mager; 24 boom; 26 voorz.; 27 springstof; 28 he-
mellichaam; 29 godin; 31 gemalen graan; 35 plaats; 37 handelaar;
38 jaargetijde; 39akker; 41 zilt; 43 voorz.; 45 kathedraal; 46 trek; 47
aan boord; 49riv. in Egypte; 51 zangstem; 52 daar; 53 etenbereider;
55 scheepskeuken; 58 puist; 59 beteuterd; 61 lomp; 62 muurholte;
63 model; 65 vr. munt; 66 schapevacht; 67 hall; 68 weigering.

VERTIKAAL: 1 projectiel; 2 aankomend; 3 bez. vnw.; 4 schaaldier;
5 regeringsreglement; 6 kraan; 7 bleek; 9 riv. in Spanje; 11 mak; 12
zeepwater; 13 dansfeest; 14rolsteen; 16 kolk; 17gewas; 18 hoofd-
deksel; 19watering; 21 betaalmiddel; 23bevrachten; 25verzendbox;
27 kweek; 30 stevig; 32 pi. op de Veluwe; 33 eikeschors; 34 vorde-
ring; 36 vogel; 39 egaal; 40 visgerei; 42 gebedshuis; 44 vermogend;
46 soort; 48 woud; 50kwab; 51 tweemaal; 52godin; 54 horizon; 56
prachtig; 57 dagdelen; 58 medicijn; 60 stap; 62 kloosterlinge; 64
Frans lidw.; 66 pers. vnw.

oplossing gisteren
OPLOSSING E 1407
HORIZONTAAL: 1 boezemen; 8
bruin; 12 piloot; 13 roer; 14 RK; 16
noot; 17 gave; 18 p.e.; 19 erg; 21
G.M.; 22 pose; 23 dat; 24 tante; 26
VOO; 27 naast; 29 tor; 30 santé; 32
saté; 34 eest; 36Rb.; 38rem; 39L.8.;
41 kooi; 42 wees; 44 li; 45 aas; 47
me; 49 Isis; 51 alle; 53 laars; 56 rok;
58 sleep; 60 rad; 61 sedes; 63 kei; 64
raak; 66A.P.; 67 ara; 68An; 69 taak;
70grol; 72 St.; 73 wrak; 74beroep; 76
kraag; 77 reservoir.

VERTIKAAL: 1 baret; 2 ep; 3 zin; \{
elogé; 5 room; 6 oot; 7 e.t.; 8 boyerf
9 ree; 10 Ur; 11 niettemin; 13ras; 1'
krat; 17 goot; 18 pastel; 20 gnoe; &
pond; 23daar; 25 trek; 26 v.a.; 28 asj
30 stoel; 31 ereis; 33 blaaskaak; 39
som; 37 bes; 40 ballen; 43 Sire; &
slei; 48 haak; 50 soda; 52 Ee; 5*
arak; 55 R.D.; 57 kers; 59 Praag; 61
spoor; 62 sater; 65 aak; 66 arre; &
tra; 70 ges; 71 lev; 73 WA; 74 bè; 7»
po.

Winwoord: BOEKENPRODUKTIE

recept

Vegetarische tagliatelle
Voor dit gerecht kunt u zowel kiezen voor de groe-
ne (bereid met spinazie) als de gele (bereid met
eierdooier) linten. De rode variant (bereid met to-
matenpuree) is niet geschikt en bovendien minder
gemakkelijk verkrijgbaar.

250-350 gram tagliatelle, 2 dunne preien, 2 courget-
tes, 3 eetlepels olijfolie, 2 eetlepels pesto (in potjes
te koop), 1-2 eetlepels pijnpitten, basilicum (vers of
diepvries), peper.

Maak de preien schoon en verdeel ze in stukken
van 5-6 cm. Snijd de stukken in de lengte doormid-
den en verdeel de stukken in smalle reepjes.
Was de courgettes en snijd ze in dunne plakken.
Fruit de reepjes prei en plakjes courgette in de
olijfolie al omscheppend ca. 8 minuten.
Kook ondertussen de tagliatelle in gezouten water
beetgaar.
Rooster de pijnpitten in een droge koekepan.
Giet de tagliatelle zorgvuldig af. Stort de ünten in
een grote schaal en meng direct met de pesto en
gefruit prei-courgette-mengsel (met de olie), schep
direct dooreen en bestrooi met pijnpitten, basili-
cum en versgemalen peper.

doos. Deze doos bevat vele geheimen die tij-
dens de voorstelling voor verrassing en
mysterie zorgen. Katharina Schmitt speelt
en danst al de figuren uit het spannende
sprookje.

Duivelshaar wordt tot en met 22 juni op
zondag- en woensdagmiddag gespeeld om
15 uur in het Sirkeltheater, Putstraat 22 in
Sittard. Foto: PETER ROOZEN

" Duivelshaar is de titel van de nieuwste
voorstelling van Theater Sirkel. Komende
weken worden elke woensdag- en zondag-
middag try-outs gegeven van deze vertel-
voorstelling voor kinderen vanaf6 jaar, die
is gebaseerd op het sprookje De duivel met
de drie gouden haren van de gebroeders
Grimm. Katharina Schmitt, die eerder dit
jaar de voorstelling Liesje speelde, maakte
deze voorstelling rond een grote kartonnen
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Duivelshaar
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het aruba-dossier de rechter



DEN HAAG - Terwijl het treinver-
keer na 12.00 uur weer langzaam op
gang kwam, praatte bestuurder
Korteweg van de Vervoersbond
FNV door met directeur G. Ham-
mer van het reizigersbedrijf van de
NS. De NS-directeur suggereerde
zelfs dat een akkoord mogelijk was
door het verlies aan werkgelegen-
heid over een langere periode te
spreiden, zodat gedwongen ontsla-
gen niet noodzakelijk zijn.
Kort voor vijfuur melddeKorteweg
echter dat het overleg was mislukt
omdat de NS niet verder wilden
gaan dan het verminderen van het
aantal banen dat dit jaar moet ver-
dwrjnen. Het totaal van 472 blijft
wat betreft de NS overeind.
Dat betekent dat de Spoorwegen
nog tot vanmiddag 12 uur de tijd
hebben met de vakbonden tot over-
eenstemming te komen. Gebeurt
dat niet, dan rijden er maandag op-
nieuw geen treinen.
Vanochtend praten de bonden van-
af half tien nog een keer met de
Raad van Bestuur van NS. Daarbij
staan dan ook vakbondswensen als
arbeidstijdverkorting van 50-plus-
sers en extra compensatie voor on-
regelmatig werk op de agenda.
Daardoor zou volgens de vakbon-

den het aantal banen dat overcom
pleet raakt drastisch kunnen ver
minderen.
Halverwege gistermiddag reden de
treinen weer redelijk op schema.
Tijdens de avondspits hadden rei-
zeigers nog maar in geringe mate te
maken met vertragingen of het uit-
vallen van een trein. De files in de
avondspits waren wel wat langer
dan normaal: een kleine 200 kilome-
ter tegen de gebruikelijke 150 kilo-
meter. Volgens de politie een com-
binatie van het slechte weer en het
feit dat meer mensen 's ochtends
met de auto naar het werk waren
gegaan. In de ochtendspits vielen
de files eveneens mee.

Veel reizigers hadden geen reke-
ning gehouden met werkonderbre-
kingen door het spoorwegperso-
neel. Op de grotere stations ging het
soms om honderden mensen die
niets van de acties wisten of toch
maar op goed geluk waren geko-
men. In Utrecht deden deNS-werk-
nemers niet mee aan de acties. Als
gevolg daarvan was de hinder die
de reizigers buiten de Randstad en
Noord-Holland van de acties onder-
vonden, gering.

Commissie: OM heeft race tegen misdaad niet kunnen bijbenen

Advies hervorming
Justitie toegejuicht

Van onze parlementaire redactie

jjfcN HAAG - Veel positieve
waren gisteren te be-
op het kritische rap-

Jjjt van de Commissie Don-
£r over het Openbaar Minis-?tie (OM). Vanuit politieke
:°ek klonk instemming, maar
i?r* politiezijde kwamen be-
daren. Demissionair minister
*°sto van Justitie noemde het?t>port baanbrekend en van
°ge kwaliteit. Hij heeft het
%rgestuurd naar de informa-
'*Hrs. Kosto hoopt dat het
?JeUwe kabinet en de nieuwe
gister van Justitie het als

voor de vernieuwing
**) het OM zullen gebruiken.

/"'gens de commissieheeft het OM
?race tegen de misdaad niet kun-J*ft bijbenen door zijn gebrekkige. Sanisatie. Het OM moet opnieuw
J^den opgetuigd. Niet langer dey procureurs-generaal maar een

college moet de landelrj-
jj leiding van het OM krijgen, al-
1^ het rapport, dat gisteren werd
pgeboden aan Kosto.
J^sto stelde in een reactie dat het
i^ntkoombaar is dat het OM maat-
delen neemt om de betrouwbare,J/Jar ook zelfbewuste partner in de

te blrjven. Hrj
J^t een fundamentele bezinning| de positie van het OM noodzake-(*■ De minister vindt evenals de

dat de organisatie moet
J>rden versterkt.
JO, D66 en PvdA reageerden gis-
y en instemmend. 'Paars' lijkt
)A>d te zien in de aanbeveüngen.
£ justitie-woordvoerders van de
K*e partijen zeiden zich in het
n°otste deel daarvan te kunnen{Men.
J^rzitter J. Brand «an de Raad
C' Hoofdcommissarissen stelde
t*rentegen dat het onbegrijpelijk
? ongewenst is dat de commissie
?_t voor één landelijke hoofdoffi-
,Cr van Justitie voor georganiseer-
J* criminaliteit met daaraan toege-
y*gd een landelykrechercheteam.
I_lgens hem leidt zon aanpak er-
? dat de criminaliteit op drie ni-
JpUs zal worden bestreden: regio-
j?*l, interregionaal en landelijk.
Q OM zelf reageerde matig posi-
£»" Het OM heeft de omvang en
lichting de afgelopen jaren niet
kj^nen aanpassen, terwijl er wel
L*eds meer taken op zijn bordje
L\am, luidt het verweer. „Daarom
* f»et te hopen dat het kabinet en
j* Tweede Kamer de analyse van
]/commissie Donner zullen verta-
SMn mensen en geld," aldus het
ft- Volgens de commissie moeten

19 arrondissementsparketten
].o>,den heringericht. Er moet een
ijselijk parket komen voor 'grote
|*en' die door een landelijke poli-
**eenheid zrjn opgespoord.

Inkomenspolitiek houdt PvdA en VVD verdeeld

Geen drastische ingreep
stelsel volksgezondheid

Van onze parlementaire redactie

DEN HAAG - Er komt geen nieu-
we grote stelselherziening volksge-
zondheid. De beoogde coalitiepart-
ners PvdA, WD en D66 zijn het
daarover eens. Wat er wel met het
stelsel moet gebeuren, houdt de
partyen echter verdeeld. Daarbij
spelen de gevolgen voor de inko-
mens een doorslaggevende rol. De
PvdA wil de huidige inkomensver-houdingen handhaven, de WD
niet.

De onderhandelaars Kok, Bolke-
stein en VanMierlo hebben gisteren
enkele uren over de volksgezond-
heid gesproken zonder dat dit tot
besluiten leidde. Afgesproken is om
Kamerleden uit de fracties te vra-
gen de zaak nader in kaart te bren-
gen. Wanneer de discussie wordt
hervat, staat nog nietvast. Een noti-
tie van informateur Van Aardenne
over de gezondheidszorg leidde niet
tot een doorbraak. Het was een be-
schouwend stuk zonder concrete
voorstellen.
Kok erkende, bijgevallen door Bol-
kestein en Van Mierlo, dat afgestapt
is van een blauwdruk voor een
nieuw stelsel volksgezondheid.
Daarmee ligt het plan-Simons defi-
nitief in de prullenbak. De onder-
handelaars willen de kosten van de
zorg hoe dan ook omlaag brengen.
Tot nu toe wordt uitgegaan van een
kostenstijging met 11 miljard gul-
den tot 70 miljard gulden in 1998.

De onderhandelaars onderzoeken
welke voorzieningen in het zieken-

fonds, de awbz en de particuliere
verzekeringen moeten zitten. Daar-
naast is er een discussie over de
invoering van eigen risico's, al dan
niet inkomensafhankelijk, en over
de hoogte van de nominale premies
(vaste bedragen per jaar).
De PvdA is tegen ingrepen in de
volksgezondheid die tot nieuwe in-
komensproblemen voor de laagbe-
taalden leiden. Volgens Kok moet
er gedurende de hele komende ka-
binetsperiode sprake zijn van rede-
lijk evenwichtige koopkrachtver-
houdingen. Als de koopkracht
stijgt, moet dat voor iedereen gel-
den. Is er sprake van een daling, en
datzal in deeerstkomende jaren het
geval zrjn, aldus Kok, dan moeten
de laagstbetaalden ontzien worden.
Die hebben al genoeg ingeleverd,
aldus Kok.

De PvdA'er zei de huidige inko-
mensverschillen de komende vier
jaar grosso modo gelrjk te willen
houden. Bolkestein wilde zich daar
niet op vastleggen. Hij wees erop

dat onder het huidige kabinet met
de PvdA, de inkomensverschillen
zrjn toegenomen. De liberaal stelde
dat het 'moeilijk' is vast te houden
aan de voorwaarde dat de inko-
mensverhoudingen moeten blyven
zoals zij nu zijn.

Gezien de problemen rond de ge-
zondheidszorg en de inkomens
sloot Bolkestein uit dat de onder-
handelaars al rond het weekeinde
een akkoord op hoofdlijnen sluiten
over het financieel en sociaal-eco-
nomische beleid. Zo wordt vandaag
gesproken over infrastructuur en
defensie. Of het regeerakkoord er
over een week of twee ligt, zoals
Kok suggereerde, betwijfelde Bol-
kestein. „Ik help het de PvdA ho-
pen. Wij maken geen haast," stelde
hy.

Wapenfabrikant mag
mijnen gaan opruimen

Von onze redactie buitenland
HEERLEN - Hulporganisaties
hebben verontwaardigd gereageerd
op het nieuws dat de Verenigde Na-
ties een miljoenenopdrachtvoor het
opruimen van mijnen heeft gegund
aan een wapenfabrikant. Het Britse
consortium onder leiding van Royal
Ordnance, dat zelf uiterst moderne
mijnen verkoopt, zal in Mozambi-
que brjna 2.000 kilometer wegen
gaan zuiveren van landmijnen.
Het Rode Kruis spreekt van een
'zeer betreurenswaardig' voorval.
Volgens A. Korver van de hulporga-
nisatieis het 'uitermate vreemd' dat

de VN een consortium inhuren dat
ook verdient aan de produktie van
mijnen. „Dat is moreel toch niet
echt verantwoord," aldus Korver.
„Het is van de gekken, dewereld op
zrjn kop," stelt Francisco Mancini
van de Novib. Hij spreekt van een
'absoluut verkeerd signaal' aan de
wapenindustrie die in de opdracht
juisteen stimulans zou kunnen zien
nog meer mijnen te verkopen.
Deze week werd bekend dat met de
opdracht een bedrag van bijna tien
miljoen gulden is gemoeid. Royal
Ordnance was onlangs nog betrok-
ken bij de ontwikkeling van een
nieuwe anti-tankmijn.

binnen/buitenland
Antillen betrokken
bij 'lozen' jongeren

Van onze redactie binnenland

DEN HAAG - De Nederlandse
Antillen zijn wel degelijk betrok-
ken bij het 'lozen' van probleem-
Jongeren naar Nederland. Cura-
Saose jeugdige criminelen
*orden op het vliegtuig naar Ne-
derland gezet. De Sociale Dienst
Jer plaatse speelt daarbrj een be-
langrijke rol.

Dit blijkt uit een rapport van de
Binnenlandse Veiligheidsdienst
(BVD). Die stelde het in mei 1993
°P naar aanleiding van uitlatin-
gen van de Amsterdamse hoofd-
commissaris Nordholt. Hij zei in
februari van dat jaar dat Antil-

liaanse probleemjongeren regel-
matig op het vliegtuig naar
Nederland worden gezet.
Die uitspraken griefden de toen-
malige Antilliaanse minister van
Justitie, Suzy Romer, die Nord-
holt verweet 'bijzonder belache-
Ujke aantijgingen' te maken. In
reactie daarop liet de toenmalige
minister Hirsch Ballin van Justi-

tic een onderzoek instellen. De
resultaten van dit onderzoek wij-
zen echter uit dat Nordholt ge-
lijk heeft gehad.

Het rapport is gebaseerd op ge-
sprekken met 33 Antilliaanse
jongeren. Elf van hen zaten op
Curacao gevangen. In negen ge-
vallen bestaat volgens de BVD

de sterke verdenking dat de
overheid betrokken is geweest
bh' het verstrekken van vliegtic-
kets. In drie gevallen kan dit
zelfs 'min of meer met zekerheid
worden vastgesteld.

„Het Amsterdamse onderzoek
toont aan dat de Antilliaanse So-
ciale Dienst betrokken is bij het
verschaffen van tickets aan cri-
minele Antillianen die naar Ne-
derland emigreren," aldus de
BVD. De dienst concludeert dat
de Antillen de groep (criminele
jongeren, verslaafden, ex-gedeti-
neerden en recidivisten) liever
kwrjt danrijk is. Daarom worden
ze op het vliegtuig naar Neder-
land gezet.

Maand lang geen
oorlog in Bosnië
GENÈVE - De strijdende partijen
in Bosnië hebben gisteren een ak-
koord ondertekend, waardoor vanaf
vandaag voor het gehele grondge-
bied van de republiek een wapen-
stilstand van een maand van kracht
wordt.
De drie partijen, moslims, Kroaten
en Bosnische Serviërs, hebben zich
verplicht gedurende deze periode
verder te onderhandelen over een
permanent staakt-het-vuren, zo liet
de gezant van de Verenigde Naties,
Yasushi Akashi, in Genève weten.
Volgens het akkoord onthouden zrj
zich, als eerste stap, van iedere aan-
vallende militaire operatie of ande-
re provocaties. De VN-vredesmacht
zal toezien op de naleving van de
afspraken. Akashi en de Servische
leider Radovan Karadzic noemden
het in Genève bereikte akkoord
„bescheiden", maar de VN-gezant
meende dat er geen beter resultaat
in zat. De wapenstilstand, een soort
adempauze voor de strijdende par-
tijen, voorziet in de vrijlating van
alle mensen die worden vastgehou-
den, met inbegrip van de krijgsge-
vangenen.

Hevige gevechten
bemoeilijken

bestand Rwanda
KIGALI- In de Rwandese hoofd-
stad Kigali is gisteren opnieuw
zwaar gevochten. De gevechten
concentreerden zich rond een isla-
mitisch centrum in éen van de arme
buitenwijken. De rebellen namen
het centrum dinsdag in. Ook in Gi-
tarama in het zuiden van Rwanda,
de zetel van de interimregering,
werd gevochten.
Dit wierp een zware schaduw over
nieuwe onderhandelingen in Kigali
over een staakt-het-vuren. Niette-
min worden deze vandaag voortge-
zet. Het wordt de derde maal sinds
de burgeroorlog acht weken gele-
den begon dat de rebellerende
Tutsi-minderheid met het door de
Hutu-stam gedomineerde rege-
ringsleger aan tafel zal zitten. De
eerste twee zittingen leverden niets
op. Hulpverleners schatten dat de
oorlog, waarin de Hutu's erop uit lij-
ken te zijn deTutsi-stam te decime-
ren, aan 500.000 mensen het leven
heeft gekost.
De VS hebben, zo werd gisteren be-
kend, zich achter het VN-plan ge-
schaard om zo snel mogelijk extra
blauwhelmen naar het oorlogsge-
bied te zenden.

puntuit
James Bond

Pierce Brosnan, de 41-jarige
lerse acteur bekend om zyn
rollen in actiefilms, wordt de
nieuwe James Bond voor de ja-
ren negentig. Dat heeft de pro-
ducent van de vermaarde serie
gisteren in Londen bekendge-
maakt. Brosnan, ondermeer
bekend van de tv-serie Re-
mington Steele, wordt de op-
volger van Timothy Dalton,
Roger Moore en Scan Connery,
die eerder de rol van agent 007
speelden. Deze herfst zal de
17de James-Bondfilm Golde-
neye worden opgenomen.

Interpol
Het hoofd van de internationa-
le politieorganisatie Interpol
heeft gisteren voorgesteld het
bezit van drugs niet langer
strafbaar te stellen. Secretaris-
generaalRaymond Kendall van
Interpol noemde in een inter-
view het gebruik van drugs
vooral een gezondheids- en
maatschappelijk probleem, en
veel minder een justitiële
kwestie.

Twaalfde lijk
De Britse politie heeft de stof-
felijke resten ontdekt van een
twaalfde slachtoffer in de zaak
van het 'griezelhuis' in Glou-
cester. De eigenaar van het
huis, de 52-jarige bouwvakker
Frederick West, is al wegens elf
moorden in staat van beschul-
diging gesteld. De politie denkt
dat het nu gevonden slachtof-
fer in 1971 als kindermeisje
voor de Wests werkte.

Verworpen
De VS hebben gisteren een
nieuw Noordkoreaans voorstel
voor de oplossing van de kern-
crisis rond dit land direct ver-
worpen. Noord-Korea bood
gisteren inspectie van de kern-
installaties aan op voorwaarde
dat Washington direct met
Pjongjang gaat onderhandelen.
Het land was op dat moment
echter ook volgens een mede-
deling van het lAEA al vrijwel
klaar met het verwisselen in
een reactor van gebruikte kern-
brandstof.

Eetproblemen
Steeds meer jonge kinderen
krijgen last van eetproblemen.
De psycholoog A. Messer van
het Wilhelmina Kinderzieken-
huis in Utrecht zegt dat in der-
tig procent van de gevallen
waarin ouders hulp vragen aan
huis- ofkinderarts, er sprake is
van eetproblemen. De toename
van de eetproblemen wijt Mes-
ser deels aan de veranderende
opvoedingsgewoonten. „Als
een kind iets niet lekker vindt,
wordt al gauw toegegeven
waardoor het al op zeer jonge
leeftijd een hoge mate van kies-
keurigheid ontwikkelt."

Onbegrip
" De twee bejaarde
zussen Verhoeven kij-
ken toe hoe van het erf
van hun woning in
Kaatsheuvel door de
gemeenteruim hon-
derd ton vuil wordt
afgevoerd. Ook werden
een geit, zes honden,
acht konijnen, een kat,
een dwergpapegaai en
pluimvee meegenomen.
Het gedwongen af-
scheid van de dieren
leidde tot emotionele
taferelen rond de wo-
ning van Cor (74) en
Marie (77). Het was de
derde keer dat de ge-
meente besloot be-
stuursdwang toe te
passen om in te grij-
pen in de verzamel-
woede van de beide
zussen. Eerder gebeur-
de dat in 1992 en in
1985 toen liefst 140
vrachtwagens af- en
aanreden om de Iroep
in en om de woning te
verwijderen. De ge-
meente ging ook deze
keer tot actie over na
klachten uit de buurt
over stank en ratten.

Foto: ANP
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Keurslijf
Hetregeerakkoord beperkte zich

vroeger tot enkele hoofdlijnen
en de belangrijkste controversië-
le punten. Als de ministers een-
maal aangezocht waren, vulden
zij datregeerakkoord aan tot een
compleet regeerprogram dat ver-
volgens, in de regeringsverkla-
ring, aan de TweedeKamer werd
aangeboden. Geleidelijk heeft
het regeerakkoord zozeer aan
omvang en detail gewonnen, dat
er nauwelijks nog ruimte is voor
de nieuwe ministers om iets toe
te voegen. Het regeerakkoord
van het laatste kabinet-Lubbers
spande de kroon met ruim 50
dichtbedrukte pagina's, de vele
bijlagen niet meegerekend.

Deze twee ontwikkelingen - frac-
tiebinding aan en omvang van
het akkoord - waren voor het
eerst zichtbaar in de kabinetsfor-
matie van 1963. KVP-leider
Romme wilde toen niet direct
kiezen tussen PvdA en WD,
maar presenteerde een concept-
akkoord in de hoop dat de PvdA
dan zelf zou afhaken. Deze '38
bouwstenen' van Romme wer-
den in latere onderhandelingen

met de VVD uitgebreid tot het
'Akkoord van Wassenaar.

" PvdA-leider Wim Kok beantwoordt op het Binnenhof vragen nadat hij met de infor-
mateurs overleg heeft gevoerd. Foto: anp

Asterix staakt strijd
tegen Romeins leger
Voor Aste-

hun on-

tegen de

man
achter de

____________________________|
houdt ermee op.
„Ik ben uitgeput. Mijn handen maken capriolen. Ik heb uit-
sluitend aan de tekentafel geleefd. Het echte leven ken ik
niet," verklaarde tekenaar Uderzo (67) zijn besluit zater-
dag in een interview met het Franse dagblad France-Soir.
De kunstenaar werkte sinds 1977 alleen aan de avonturen
van de onverzettelijke Galliërs, nadat co-auteur René
Goscinny was gestorven. Van zijn hand verschenen nog
vijf albums.

Uderzo verwees in het gesprek ook naar zijn verloren
strijd tegen uitgeverij Dargaud om de rechten van de 24
vroege Asterix-banden. De tekenaar werkt nu aan het al-
lerlaatste avontuur: De krant van Asterix. Het album moet
in oktober verschijnen ter gelegenheid van de 35ste ver-
jaardagvan de stripheld.

De avonturen van Asterix zijn verschenen in 41 talen in
een oplage van 250 miljoen exemplaren.

De schrift
Vanaf dat eerste moderne regee-
rakkoord tot aan het meest re-
cente is er voortdurend kritiek
op geweest. De fractiebinding
aan het akkoord holt de parle-
mentaire democratie uit. Het is
een keurslijf waarin kamerleden
van regeringsfracties geredu-
ceerd worden tot sternvee en elk
goed idee van de oppositie bij
voorbaat kansloos is. De omvang
van het akkoord beperkt de
ruimte dienodig is om het beleid
aan te passen aan nieuwe ont-
wikkelingen. Hoe gedetailleer-
der het regeerakkoord, hoe snel-
ler het achterhaald zal blijken te
zyn. In de discussie over staat-
kundige hervorming wordt dan
ook voortdurend gepleit voor be-
knopte regeerakkoorden, bij-
voorbeeld door de Commissie-
Biesheuvel in 1984, en nog pas
vorig jaar door de commissie-De
Koning.

Toch is het de vraag of dat nodig,
en zelfs of het wel wenselijk is.
Niet iedereen ervaart het regee-
rakkoord als een keurslijf. „Het
regeerakkoord is iets datje slui.t,
niet iets dat je leest of citeert,"
moet Van Agt eens gezegd heb-
ben, maar dat is ook weer over-
dreven. Voor zover de notulen
van de ministerraad toegankelijk
zijn, blijkt daaruit dat het regee-
rakkoord vooral in de eerste
maanden een rol speelt.
'Ministers die zich voortdurend
op het akkoord blijven beroe-
pen, wekken al snel de lachlust
bij collega's. Het kabinet-Den
Uyl had een merkwaardig regee-
rakkoord dat een combinatie
was van het confessionele ver-
kiezingsprogramma en het pro-
gressieve programma, Keerpunt.
Vooral minister Pronk was tel-
kens zo met die teksten in de
weer dat zijn partijgenoot Vrede-
ling geërgerd uitriep: „Keer-
punt? Daar veeg ik mijn kont
mee af." Als Pronk hetregeerak-
koord eens een keer niet citeerde
werden daar grappen over ge-
maakt: „Pronk, ben je ziek? Je

vergeet uit de Schrift te lezen."
Op die manier lieten ministers
als Pronk, en in een later kabinet
ook Pais, het regeerakkoord al
gauw in hun aktentas zitten.
Zelfs als het regeerakkoord al-
leen in de beginfase van het ka-
binet een rol speelt is dat toch
van groot belang. Juist in die pe-
riode wordt het nieuwe beleid
van het kabinet immers op de
rails gezet. Bovendien blijven
sommige afspraken uit het re-
geerakkoord wel van kracht. De
onlangs overleden journaliste
José Toirkens heeft in een uit-
voerige studie naar 'Schijn en
Werkelijkheid van het Bezuini-
gingsbeleid' laten zien dat bezui-
nigingen die in het regeerak-
koord zijn opgenomen nog de
meeste kans van slagen hebben.
Voor de minister van Financiën
is het regeerakkoord een mach-
tig wapen tegen de vakministers
wanneer daarin duidelijk staat
aangegeven hoe snel het finan-
cieringstekort moet dalen, hoe
hoog de collectieve lastendruk
mag zijn, en hoeveel er bezui-
nigd moet worden.

Ook in een ander opzicht speelt
het regeerakkoord een belangrij-
ke rol. Voor elke regeringspartij
geldt dat er punten zijn waarop
het makkelijker zaken doen is
met de oppositie. De andere re-
geringspartij beseft dat en pro-
beert via afspraken in het regee-
rakkoord te voorkomen dat de
partner inderdaad 'vreemdgaat.
Zo verhinderde het CDA jaren-
lang dat PvdA of VVD zich aan-
sloten bij de meerderheid in de
Kamer die liberalisering van
abortus en euthanasie wenste. In
een paarse coalitie staat vooral
de WD op het terrein van het
sociaal-economisch beleid dich-
ter bij oppositiepartij CDA dan
bij regeringspartner PvdA. Naar-
mate het regeerakkoord meer
beperkt blijft tot enkele hoofdlij-
nen krijgt de VVD ook meer
ruimte voor parlementaire sa-
menwerking met het CDA. Zon
beknopt akkoord is misschien
goed voor de spanning in het
parlementaire debat, maar niet
voor de verhoudingen binnen de
coalitie, en dus ook niet voor de
levensduur van het kabinet.
Als oud-minister van Financiën
en als gedoodverfd premier van
het nieuwe kabinet zal in ieder
geval één van de onderhande-
laars dus meer voordelen zien in
een strak en stevig, dan in een
los en bondig regeerakkoord.

'Blinde' steunfraudeurs
in Italië met rijbewijs
Soms werden ze wel gepakt, de fraudeurs - zoals de jon-
ge man in het Zuiden die steun ontving wegens blindheid
terwijl hij als chauffeur werkte. Maar nu is de jachtop Ita-
lianen die ten onrechte een uitkering ontvangen pas echt
geopend. De eerste man van Italië, Berlusconi, heeft een
klein leger inspecteurs het land ingestuurd om te controle-
ren of de uitkeringen terecht worden verstrekt. In de hoop
om zo een deel van de ongeveer 75 miljard gulden terug
te krijgen die de regering per jaar aan arbeidsongeschik-
ten moet uitkeren.
Beginnend met de steden die een ongewoon hoog per-
centage arbeidsongeschikten hadden opgegeven, ontdek-
ten de inspecteurs op 15.000 gevallen zon 5.000 frau-
deurs. In een klein Siciliaans dorp bleken 500 van de
2.000 inwoners te leven van een arbeidsongeschiktheids-
uitkering.

Zou de verhouding van een fraudeur op de drie uitkering-
strekkers opgaan voor het hele land, dan zou dat de Itali-
aanse schatkist 22 biljoen lire (ongeveer 25 miljard gul-
den) per jaar schelen. Het lijkt echter niet waarschijnlijk
dat alle gevallen worden gecontroleeerd, want dat kunnen
de computers niet aan volgens het ministerie van Finan-
ciën.
Naar verluidt zijn de inspecteurs op verschillende gevallen
gestuit van mensen die een uitkering kregen wegens
blindheid, maar wel een rijbewijs hadden. De Milanese
krant Corriere della Sera meldde dat enkele spelers van
een niet nader genoemd semi-professioneel voetbalelftal
maandelijks een invaliditeitsuitkering ontvingen. „Mis-
schien omdat zij geen doelpunten konden maken,"
schreef de krant cynisch.
De regering hoopt met de grootscheepsecontrole ook een
deel van de 2,5 miljoen Italianen af te schrikken die een
aanvraag voor een invaliditeitsuitkering hebben lopen. Af-
hankelijkvan de handicapkunnen met een uitkering enke-
le honderden tot duizenden guldens gemoeid zijn. Boven-
dien komen mensen die als gehandicapt te boek staan in
aanmerking voor speciaal voor hen gereserveerde banen
bij de overheid en op particuliere kantoren.
Het zijn niet alleen de arbeidsongeschikten die worden
aangepakt. De regering wil het hele pensioneringsstelsel
op de helling zetten. Zo zal een verschijnsel als de 'pen-
sioen-baby' - mensen die al na 12 jaar, zes maanden en
een dag werken in overheidsdienst vervroegd kunnen uit-
treden - verdwijnen. Vooral in het Zuiden, waar veel men-
sen in overheidsdienst werken, leidde de regel ertoe dat
hele volksstammen mannen na 12 jaar, zes maanden en
twee dagen werken er de brui aan gaven en vervolgens
nog lang konden genieten van hun 'oude dag.

Waardevolle fries hing
onopgemerkt in school
Een ruim 3000 jaar oude gebeeldhouwde fries, die tiental-
len jaren onherkend in een school in het Engelse Dorset
heeft gehangen, zal tijdens een veiling in juli vermoedelijk
miljoenen opbrengen.
De Daily Telegraph meldde dat het brok steen stamt uit
het paleis van de Assyrische koning Assurnasirpal II
(883-859 v. Ch.). „De andere delen van dezelfde paleis-
wand zijn bekend. Dit was het enige ontbrekende stuk,"
verklaarde de directeur van de afdeling oudheden van het
veilinghuis Christie's, Christine Insly Green.

De antieke fries hing in de kantine van de school, naast
een dartbord. Deskundigen gingen ervanuit dat het een
replica was. Een bezoeker van de Amerikaanse Colum-
bia-universiteit herkende het twee jaar geleden. En inder-
daad kwam onder enkele centimeters verf het origineel
tevoorschijn. „Het is een uiterst zeldzaam stuk. Het mooi-
ste dat ooit op de markt kwam," zei Insly Green. Het zou
tijdens de veiling op 6 juli een miljoen pond, rond 2,6 mil-
joen gulden, kunnen opbrengen. Het tafereel van een
godheid en een koninklijke wapendrager werd vorige
eeuw in Mesopotamië opgegraven door de Britse archeo-
loog Sir Henry Layard. Deze ontdekte tussen 1845 en
1851 het paleis van Assurnasirpal in Ninive in het huidige
Noord-lrak.

binnen/buitenland

Fractiebinding aan akkoord holt democratie uit

Beknopte formatie slecht
voor levensduur kabinet

DOOR RUDY ANDEWEG

DEN HAAG - Sluipend
komt de paarse coalitie na-
derbij. In Den Haag weten
hooguit dertig direct be-
trokkenen hoe het er na een
maand formeren echt voor
staat: de informateurs, de
onderhandelaars, het 'A-
team' van twee kamerleden
per partij, en nog enkele
vertrouwde fractieleden.

Af en toe lekt er iets uit: overeen-
stemming over de uitvoering van
de sociale zekerheid, over mis-
daadbestrijding als speerpunt,
over de omvang van de lasten-
verlichting, over de invoering
van het referendum, over moge-
lijk uitstel van de Betuwelijn.
Die lekken zijn zorgvuldig gedo-
seerd. Het zijn proefballonnen
om te testen of de achterban van
met name de WD niet in op-
stand komt tegen een paars kabi-
net.
Tot nu toe blijkt het gewen-
ningsproces razendsnel te verlo-
pen. Een maand geleden zag
slechts 30 procent van de WD-
kiezers iets in een coalitie met de
PvdA; nu vindt 80 procent dat
het er maar van moet komen. In
het WD-kader blijft het gemor
beperkt tot een enkeling uit de
'Wiegel-Terug'-lobby. Als ook de
Europese verkiezingen geen te-
genslag opleveren kan het be-
loofde 'regeerakkoord op hoofd-
lijnen' snel gepresenteerd wor-
den.
De tijd en energie die in Neder-
land in onderhandelingen over
een regeerakkoord gestoken
worden zijn uniek vergeleken
met landen als Duitsland, Oos-
tenrijk of Italië. Toen Thorbecke
ooit bekritiseerd werd omdat hij
een nieuw kabinet presenteerde
zonder beleidsprogram kon hij
nog roepen: „Wacht op onze da-
den!"Daar kan Kok straks, bijna
150 jaarlater, niet meer mee aan-
komen. Sinds 1849 is in dit op-
zicht veel veranderd. Het regee-
rakkoord bleef aanvankelijk
vooral een overeenkomst tussen
de formateur en de onderhande-
laars, maar tegenwoordig zijn
ook de regeringsfracties in de
TweedeKamer er aan gebonden.

DOOR PROF. DR. R.B. ANDEWEG

Prof. dr. R.B. Andeweg is als
hoogleraar politieke

wetenschappen verbonden
aan de Rijksuniversiteit Leiden.

Gedurende de
formatieperiode zal hij in een
wekelijkse column zijn mening

geven over de vorming van het
nieuwe kabinet.

Te weinig talent
Het leek bijna rond, maar voorlopig krijgen de Denen geen
'eigen' versie van de wereldwijd populaire musical Cats te
zien. Meer dan 350 acteurs/dansers deden auditie voor
deze produktie, die in september in première zou gaan.
Slechts twaalf auditanten voldeden aan de strenge eisen
van het produktieteam. Dat is nog niet eens de helft van
het aantal benodigde spelers. Cats zou de openingsvoor-
stelling moeten worden van het geheel gerenoveerde Det
Ny Theater, dat een lange musical- en operette-traditie
kent. Het Det Ny Theater wordt nu heropend met Die Fie-
dermaus van Johann Strauss.

Christen-democraten willen één kandidaat

Geheim overleg over
voorzitterschap EU

Van onze parlementaire redactie

DEN HAAG - De Europese Volks-
partij (EVP), de christen-democrati-
sche partij in het Europees Parle-
ment, wil éénkandidaat voordragen
voor het voorzitterschap van de Eu-
ropese Unie. EVP-voorzitter Mar-
tens voerde daarover gisteren over-
leg met demissionair premier
Lubbers. Vandaag spreekt Martens
met de Duitse bondskanselierKohl
(CDU).

Er zijn naast Lubbers nog twee
christen-democratische kandidaten
voor het Europese voorzitterschap:
de Belg Dehaene en de ler Suther-
land. Om te voorkomen dat de drie
tegen elkaar worden uitgespeeld,
stuurt Martens aan op het aanwij-
zen van één christen-democraat.
„We moeten een broedertwist ver-
mijden," aldus Martens. Een una-
nieme EVP-voordracht versterkt
ook de positie van de kandidaat.

De geheime missie van Martens
moet de besluitvorming binnen de
EVP voorbereiden. De EVP komt
op 22 junibijeen. De Europese rege-
ringsleiders beslissen uiteindelijk
op 25 en 26 juni op Korfu over de
opvolger van de huidige EU-voor-
zitter Delors. De regeringsleiders
zijn daarbij niet gehouden aan een
eventuele EVP-voordracht. .
Het CDA laat niet na de eigen kan-
didaat Lubbers de hemel in te prij-
zen. Martens voorkeur is niet duide-

lrjk. Vorige week hekelde
evenwel zijn landgenoot Tin<|
mans, fractie-voorzitter van 'EVP, die zich openlijk uitspi*
voor Dehaene. Martens benadruK
datTindemans op persoonlijke tij
sprak en dat aan diens mening IH
te veel waarde moest worden I
hecht. Inmiddels is het steeds W
felachtiger of Lubbers enige kal
maakt. Dehaene heeft de steun vf
onder anderen Kohl en de Frai*
president Mitterrand. De Spaad
premier Gonzalez en de Britse rei
ringsleider Major hebben geen ï
zwaar tegen de Belg. Overige!
heeft Dehaene zich nog steeds n1
officieel kandidaat gesteld voor b
voorzitterschap van de EU.

Saddam laat
dievehanden afhakken
De Iraakse leider
Saddam Hussein,
die zichzelf vorige
week tot premier
benoemde om de
misdaad en eco-
nomische proble-
men te lijf te
kunnen gaan,
heeft per decreet
bepaald dat ple-
gers van berovin-
gen en autodie-
ven voortaan een
hand moet wor-
den afgehakt.
Als een dief wiens
had is afgehakt
opnieuw in de
fout gaat, zal ook
zijn linkervoet
worden afgehakt,
zo meldde de
Iraakse radio. Daders van berovingen en autodieven die
tijdens het plegen van hun misdrijf een wapen bij zich
droegen of iemand hebben gedood staat de doodstraf te
wachten, aldus de radio.

Sinds het als gevolg van de VN-sancties slecht gaat met
de Iraakse economie zijn de misdaad en de corruptie bij
de overheid toegenomen. Vorig jaar werden er volgens de
kranten 36.000 auto's gestolen, waarvan er slechts weinig
werden teruggevonden.

" Saddam Hussein

Water ontdekt
op 200 miljoen
lichtjaren afstand
In een sterrenstelsel op 200 miljoen lichtjaren van de aar-
de verwijderd is water gevonden. Dat hebben onderzoe-
kers gemeld. De vondst duidt erop dat de voor het leven
op aarde zo belangrijke stof mogelijk meer voorkomt in
het heelal dan voorheen werd aangenomen.
De astronoom James Braatz van de Universiteit van Ma-
ryland zei dat het water werd ontdekt in Markarian 1.Een
sterrenstelsel dat zoveel energie uitstraalt dat wordt ver-
moed dat het een zogenoemd zwart gat als kern heeft.
De watermoleculen werden met behulp van een radiote-
lescoop ontdekt in de buurt van het centrum van het stel-
sel. De gesignaleerde energiegolven droegen het unieke
elektromagnetische kenmerk van water. Braatz zei dat dat
kenmerk van water normaal gesproken te zwak is. om
waar te nemen. Het centrum van Markarian 1 straalt ech-
ter zoveel energie uit dat het elektromagnetische kenmerk
van water bij deze radiogolven wel te zien is.
Voor deze laatste ontdekking is slechts vijf keer op een
dergelijke manier water bespeurd, op plekken in het heelal
dichter bij de aarde dan Markarian 1. Voor zover bekend
kent alleen de planeet aarde een overvloed aan water.
Wetenschappers veronderstellen dat op de maan en Mars
ooit water voorkwam. Recente onderzoeken hebben tot
speculaties geleid over bevroren water in diepe kraters bij
de polen van Mercurius, de planeet het dichtst bij de zon.

Scherpe schillen
" Na het schillen van

deaardappelen
vergeten vele mensen
het mesje waarmee zij

hetdagelijkse karwei
hebben geklaard. Ze
vouwen dekrant met

schillenen mesje dicht
en deponeren de

inhoud in de GFT-bak.
Het groente-, fruit- en

tuinafval dat de
gemeente vervolgens

ophaalt, wordt
afgevoerd naar een
composteerbedrijf.

De VuilAfvoer
Maatschappij (VAM),

die het GFT-afval
inzameltom tot

compost te verwerken,
haalt er van te voren

zoveel mogelijk niet te
verteren materiaal uit.
Daaronder bevinden

zich de talloze
vergeten

aardappelschilmesjes.
Gemiddeld elke ton

GFT-afval bevat er één.
Jaarlijksverzamelt de

VAM op die manier
zon 100.000

aardappelschilmesjes.
De milieubewuste

onderneming gooitze
niet weg. Uit een

oogpunt van recycling
deelthet bedrijfde

mesjestijdens
excursies aan de

bezoekers uit.
Foto:

WIDDERSHOVEN

(ADVERTENTIE)

(ADVERTENTIE)

Wij steunen Herman Verbeek
in het Europees Parlement:

Qdr.Sicco Mansholt, prof. dr. HansAchterhuis,
Piet deVisser, prof. dr. Jan Tinbergen, Wouter
van Dieren, prof.dr. Bob Goudzwaard, Herman
Bode,Ati Dijckmeester, Jaapvan de Scheur,
Age enTannyKamermans, Jan Scheffers O.F.M.,
JoostReuten, Gerard Zuidberg, ir. W.W. baron

van Dedem, dr.Roefie Hueting, Hans Bouma,
JandeBoer, prof.dr. Gjalt Zondergeld,

_r "__* %> Miny ten Den, Hansvan Dam, Cees Schelling,_. vcr^^mF V'oi.ii. Herman deLange, Igor Cornelissen,
ÉÊ__ Henk Baars, Gerard van den Boomen,

,^Ë____, Gied ten Berge, Fred Keesen, prof.dr. J. Niezing,
Éh| Jan Juffermans, Willem Hoogendijk, Henkvan

I Arkel, Wies Stael-Merkx, Huub Ooslerhuis,___________ I Janvan Kilsdonk S.J., CorrieVogelaar.
'/itl&x tzojtU <mw de natuur!
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Gamma haalt
ladders terug

AMSTERDAM - Gamma Bouw-
markt is op zoek naar enkeletientallen gevaarlijke ladders,
set gaat om zogenaamde driede-

reformladders van 279 gul-
den. Door een fout van de fabri-
kant zijn de afzonderlijke delen
Sjet goed met elkaar verbonden.uaardoor kan, aldus Gamma in
*en waarschuwingsadvertentie,
een gevaarlijke situatie ont-daan.' In totaal lagen er duizend

in dewinkels. Inmiddels
*0n zevenhonderd ladders terug-
gehaald. Van de verkochte drie-honderd zal een onbekend aantal
Ithogelrjk enkele tientallen,' al-

Gamma) gevaar opleveren.

beurs
Herstel

- Op een licht ver-

" '^elde Amsterdamse effectenbeurs
v gisteren voor de aandelen Unile-
*r een flink herstel opgetreden.
°rzaak was een koopadvies van|l 1 Britse effectenmakelaar. Hier-
Oor werd een deel van het door de

opgetreden verlies
?°edgemaakt. Unilever sloot f 2,20
j^gerop f 192,50. De beurs schrokji aanvang van de handel op door.6 veroordehng van Akzo tot in-
voerheffingen op de twaron ara-

Volgens de Amerikaan-
Ij commissie die deze affaire beoor-
eelde, heeft Akzo zich schuldig
jkrnaakt aan dumping. Een eerste

gaf de koers eenyhok van f 1,80 naar beneden. Ins loop van de dag trad evenwel
?*t herstel in, zodat het verlies tot
j^ee kwartjes beperkt bleef op206,50. De beurs vertoonde
v °ensdag een gemêleerd beeld met
°or de AEX-index per saldo een

T'nst van 1,22 op 406,50. De aande-
ed bleef dun met in totaal, 973 miljoen. Hunter Douglas
wong f 2,30 vooruit naar f 75,30.
Srzekeraar Aegon pakte f 1,30

Aa|e op f 99,30. Daarentegen moestj^N Amro f 0,90 terug naarJ|2,30. Voor Polygram was een
van f 1,30 weggelegd

|P f 79. Op de obligatiemarkt was
,=* afgelopen met de verliezen. Dit-

konden de staatsfondsen ge-
adeld 0,4 punt stijgen. Een uit-
j nieter was de 7,5 procent lening

«3/2023 met bijna een punt winst,*> 99,35. De obligatie-omzet bleef
6t f 3 miljardaan de ruime kant.

de optiebeurs kwam een belang-
J* deel van de omzet voor reke-jj*g van grote marktpartijen. In
J^ips en de AEX-index vondenj^ele omvangrijke transacties

waardoor de omzetten in de-
fondsen boven 10.000 contracten

Jswamen. In totaal werden 46.000
"Uracten verhandeld.

Hoofdfondsen v.„ sk
ABN AmroHold. 63,20 62,30
ABNAmroA.inF. 88,90 88,90
ABN AmroL.Gr.F. 181,40 181,40
ABN Amro Obl.Grf. 200,40 200,50
Aegon 98,00 99,30
Ahold 47^0 47,70
Akzo Nobel 207,00 206,50
Alrenta 241,90 242,40Amev eert 77,30 77,50
BolsWes.c. 39,30 39,30
CSM eert. 63,70 64,70
DordtschePetr. 191,80 191,90
DSM 134,90 135,80
Elsevier 164,20 167,20
Fokker eert 16,60 16,40
Gist-Broc. eert. 48,50 48,80
Heineken 225,30 225,80
HeinekenHold. 198,00 198,50Hoogovens nrc 71,70 72,60
HunterDouglas 73,00 7530INGc. 80,20 79,90
KLM 49,40 50,30
Kon. KNP BT 48,10 48,00
Kon. Olie 196,80 196,20
Nedlloyd 66,60 67,80
Océ-v.d.Gr. 77,00 76,50
Pakhoed eert. 47,70 48,90
Philips 52,50 52,70Polygram 80,30 79,00Postb.Beleggf. 60,80 60,80
RG Florente F. 129,20 129,10
Robeco 120,40 120^50Rodamco 59,10 59,20
Rolinco 123,10 122,60
Rorento 89,50 88,70
Stork 47,70 47,90
Unilever eert. 190,30 192,50Van Ommeren nrc 52,80 52,90
Ver.BezitVNU 170,20 17530Wolters-Kluwer 111,50 112,20

Avondkoersen Amsterdam
ING 7930 (79,90)
KLM 5030(50,30)
Kon. Olie 196,20(19630)
Philips 52,90 (52,70)
Unilever 192,40-192,50(192,50).

Binnenl. aandelen
Aalbertslnd 83,00 82,50
ABNAmroHld.prf.c. 6,14 6,12
ABN Amropref. 62,50 6130ACF-Holdingc. 45,00 45WAhrend Groep c. 148,50 148,00
Asd Options Tr. 17,30 17,20
Asd. Rubber- 2,95 290
Ant Verft". 425,00
Atag Hold. eert. 148,80 148,80
Athlon Groep 69,30 68,50
Athlon Groep nrc 67,50 67,50
Aut.lnd.R'dam " 113,00 112.50

Ballast Nedamc. 75,60 75,40
BAM Groep 117,00 117,50
Batenburg 136,00 137,00
Beers 178,50 178,50
Begemann Groep 44,40 45,50
Belindo 285,00 285,00
Blydenst-Wül. 30,10 30,00
BoerDeWinkelb. 66,50 66,50
BorsumyWehry 155,50 154,80
Boskalis eert. 44,20 44,20
Braat Beheer 30,30 30,30
Breevast 9,20b 9,30f
Burgman-Heybroek 1660,00 1660,00
Calvé-Delftpref 850,00 850,00
Calvé-Delft eert 1280,00 1300,00
CapVolmac 20,70 20,50
CetecoHold. 38,60 40,20
Cindu Intern. ' 102,00 103,00
Claimindo 283,00 283,00
ContentBeheer 26,00 26,00
CreditLBN 49,00 49,00
Crownv.G.cert. 152,50 152,50
CSM 63,80 64,20
Delft Instrum. 22,90 23,00
Dorp-Groep 44,00 44,00
Draka Holding 39,50 39,50
Econosto 23,60 24 40
EMBA 187,00 190,00
EriksHolding 111,50 112,50
Flexovit Int. 73,00 73,30
Frans Maas eert. 54,80 54,80
FugroMcClelland 35,80 36,00
Gamma Holding 100,70 100,70
Gamma pref. 6.40 6,40
Garzarelli*, 11,00 11,00
Getronics 45,30 45,50
Geveke 34,50 33,00
Giessen-deN. 49,50 49,50
Goudsmit 28,00 28,00
Grolsch eert 50,10 50,10
GTI-Holding 177,00 177,00
Hagemeyer 139,50 139,00
HALTrustß 18,40 18,40
HALTrust Unit 18,40 18,30
HBG 321,00 324,00b
Hes Beheer c. 23,00 23,10
Hermans 57,00 57,10
Hoek's Mach. 79,00 79,00
Holl. Colours 75,00 75,00
Holl.Sea S. 0,42 0 42
Holl. Ind. Mij 79,00 79,00
Hoop Eff.bank 9,40 9,30
HunterD.pref. 1,90 1,90
IHCCaland 38,40 38,30
Intemat.Muell. 80,00 80,00
ING 7,27 7,28
Kas-Associatie 63,70 63,70
Kempen &Co 13,60 13,90
Kiene Holding 142,00 142,00
KondorWessels 4550 45,50
KBB 106,10 10590
Kon.KNPßTc.pref. 7,65 7,61
Kon. Sphinx 51,00 51,30
Koppelpoort 428,50 428,50
Krasnapolsky 154,00 154,00
Landré&Gl. 46,00 46,00
Macintosh 58,50 45,00d
MaxwellPetr. 184,00 183,00
Moeara Enim 1660,00 1670,00

MEnimOß-cert. 88,50 90,00
Moolen Holding 44,50 44,50
MulderBoskoop 37,00 35,10
Multihouse 2,30
Naeff 425,00 e
NAGRON 88,30 88,50
Nat. Inv.Bank 131,00 130,50
NBM-Amstelland 16,60 16,60
NEDAP 58,30 57,50
Nedcon Groep 38,10 38,60
NKFHolding 235,00 235,00
Ned.Part.MU 49,60 49,60
Ned.Springst 6250,00 6250,00b
Norit 20,10 21,10
Nutricia VB eert 8030 81,00
Nüv.-TenCate 8130 81,00f
OPGcert. 45,50 45,50
Orco Bank eert. 8930 89,00e
OTRA 291,80 289,00
Philips Electronics
PirelliTyre 16,40 16,00
Polynorm 180,00 180,00a
Porc. Fles 29,40 29,10
Randstad 83,00 82,00
Reesink 119,00 119,00
Rothmans Int. 3,81 3,85
Roto Smeets Boer 41,50 41,50
Samas Groep 54,00 54,50
Sarakreek 9,40 9,40
Schuitema 1830,00 1830,00
Schuttersveld 3930 40,00
Smit Intern. 4530 45,80
St.Bankiersc. 18,50 18,50
Stad Rotterdam c. 40,20 39,70
TelegraafDe 175,50 176,00
Textielgr.Twente 76,00 76,00
Tulip Computers 16,30 1630
Tw.Kabel Holding 188,00 184,00d
Übbink 113,50 113,00a
Union 36,90 36,90a
VereenigdeGlas 560,00 562,00
VolkerStevin 83,50 84,00
Vredestein 13,90 14,00
Wegener 111,00 111,50
WestlnvestF. 13,50 14,00
Westlnv.F.wb 70,00 70,00
WoltersKluwer 465,00 e
Wyers 25,00 25,00

Beleggingsinstellingen
ABNAmro Aand.F. 99,60 99,60
ABN Amro Amer.F. 77,20 77,70
ABNAmro Eur.F. 89,80 89,70
ABN Amro FarE.F. 82,00 83,30
ABNAmro Neth.F. 117,10 116,30
ABNAmro rentdiv 159,60 159,70
Aegon Aandelenf. 47,90 48,00
Aegon Spaarplus 5,00a 4,80
AldoUarßFs 30,80 30,80
Alg.Fondsenbez. 262,00 262,00
AllianceFund 1030 1030
Amvabel 106,60 106,40
Asian Cap.F.s 6030 60,80
AsianTigersF. 111,40 111,90
AsianSelect. F. 106,00 105,50
AustroHung.F. 7,60 7,60
BemcoRentSel. 62,80 62,70
Bever Holding 4,70 a 4,70a

CL Aandelenfonds 99,50 99,80
CLLiq.Groeifonds 101,00 101,10
CLObl.Dividendf. 110,70 110,40
CLObl.Waardef. 128,30 127,50
Delta Lloyd Inv. 38,60 39,00
DP America Gr.F. 35,00 35,00
.EGFlnvestm. 167,00 167,00
EMFRentefonds 82,40 82,50
Eng-Holl.Bel.Tr. 21,00
Eng-Holl.Bel.Tl 10,60
Envir.Growth F. 43,50 4330Esmeralda part. 40,10 40,00
Eur.Ass. Trust 8,40 8,40
EMS Growth Fund 104,30 10430
EMS IncomeFund 93,60 93,40,EMS Offsh. Fund 103,20 103,00
EOE IndexFnd 441,00 440,00
Euro Growth Fund 65,50 6530
Euro SpainFund 8,70 ' 8,70
FarEastSel.F. 86,50 86,50
'Gim Global 60,80 61,00
Groeigarant 1,36 136
Holland Fund 89,20 89,20
Holl.Eur.Fund 60,90 61,50
Holl.ObLFonds 133,50 134,00
Holl.Pac. Fund 145,50 146,00
Holl. SeLFonds 98,00 98,00
Hooge HuysHypf. 130,50 130,50
ING BnkDutch F. 60,80 60,80
INGBnkGeldm.F. 6032 60,34
INGBnkGIob.F. 55.40 5530
INGBnkOblig.F. 36,20 3630
INGBnkSpaard.F. 101,87 101,89
INGBnkßentegr.F 131,20 131,20
ING Bnk Vastg.F. 24,50 24,50
INBBnk Verre Oost. 50,00 5030
Innovest 65,50 6530
Interbonds 512,00 505,00
Intereffekt500 30,00 30,50
Intereffektwt 49,00 49,40
IntereffektYen Value 91,90 91,90
Investa part. 8530 85,00
lSHimal.Funds 17,00 16,80
ISHimalFundc. 8,40 8,10
JadeFonds 232,90 232,90
JapanFund 22,50 22,80
Jap.lnd.AlphaF. 7050,00
Jap.Sect.Rat.Yen 5400,00
KoreaPac.Tr.s 12,70
Leveraged Cap 59,80 59,80
Liquirent 53,85 53,85
Mal.Capital F.s 14,50 14,00
MeesObl.Div.F. 116,40 116,10
Mexico IncomeF. 20,50 20,50
Mondibel 80,90 80,80
Nat.Res.Fund 81,50 81,20
New AsiaFund 10,00 10,00
NomuraWarr.F. 0,39 0,38
Obam, Belegg. 328,00 328,00
OAMF Rentefonds 12,45 12,45
OrangeFund 27,80 28,00
Pac.Dimensions 114,00a 114,00i
Pac.Prop.Sec.F. 34,80 34,70
Pierson Rente 128,60 128,60
Postb.Aandelenf. 58,40 58,40
Postb.Obl.f. 50,50 5030
Postb.Verm.gr.f. 61,40 61,40
Rentalentßel. 168,60 168,40
Rentotaal NV 39,30 3930

RG America F. 143,40 142,60
RG Divirent F. 53,50 5330
RG Europe F. 131,40 13130
RG Hollands Bezit 99,10 98,80
RG Nettorente F. 104,20 104,20
RG Pacific F. 153,00 152,60
RG SP Groen 64,30 64,20
RG SP Blauw 62,90 62,70
RG SP Geel 62,40 62,00
Rodamco RetNed. 98,80 98,30
Rodin Prop.J 70,00 70|00
Rolincocum.p 95,00 b 95,50
Schrod.lnt.Pr.F 29,50 29,70
Sci/Techt 15,00 15*00
SuezLiq.Grf. 198,20 198,30
Technology Fund 1730 1730TokyoPac.Hold. 257,00 260,00Tolsteeg,Beleggmy 358,70 358,70
TransEur.Fund 91,40 92,00
Transpac.F. 398,00 40030Uni-lnvest 20,10 20,50
Unicolnv.Fund 72,80 73,50
UnifondsDM 33,50 33)50
Vaste Waard.Ned 56,00 56,00VastNed 113,70 114,00VIBNV 54,90 55,00
VSBAand.F. 102,00 101,50
VSB MixFund 62,50 62,60
VSBObl.Groeif. 108,90 108)50
VSB Rente Fonds 99,50 99,70
WBO Intern. 75,90 75)90
Wereldhave NV 106,80 10730ZOMFloridaF.s 32,40
Zonnespectrum 9,15 910
Parallelmarkt
ABf 115,00 115,00
ARTUBiolog. 3,70 3,70ASN Aandelenf. 52,40 52,40Austria Global 1203,00 120330AXAE&L Belegg. 1 9330 92,80
AXAE_LBelegg.2 91,00 9030AXAE_LBelegg.3 116,50 116,50AXAE_LBelegg.4 86,70 8630AXAE&LKap.Rente 118,60 118,50
Besouw Hold. 32,80 32,80
Biogrond Belegg. 10,60 10,30Comm.Argeus F. 90,40 9130Comm.Benacus F. 92,40 9330Comm.Cea F. 92,80 92,90De Drie Electr. 15,10 15)l0
DeltaLl.Dollarf. 59,80 59,70
Delta Lloyd ECU 56,00 55,80Delta Lloyd Mix 74,00 73,80Delta Lloyd Rent 60,50 60 30
EHCO KLMKleding 34,00 34,00
FreeRecord Shop 29,40 29,00
German City Est. 32,70 33,00
GoudaVuurvast 68,70 69,70
Groenendijk 33,70 33)60
Heivoet Holding 26,00 26,00
Inter/ViewEur. 5,50 5,50
ManagementShare 1,75 1,75
OhraAand.F. 65,00 64,80
OhraLiq.Grf. 53,80 53,80
OhraObl.Df. 54,90 54 70
OhraObLGrf 5530 5530OhraOnr.G.F. 66,20 66,20
OhraTotaal F. 59,30 59,10
Pan Pac. Winkel 3,50 3,40

P&CGroep 111,00 111,50
PieMedical 5,30 5,10
Pitcher 45,00 4430RoodTesthousec. 3,90 3,90
Satcom Hold. 9,80 9,80Simac Techniek 14,80 1480
SuezGrFund 52,50 52,50
VHSOnr.Mrj 3,90 3,90
Wolff 58,00 5830
Parallel top-15
Alanheri 38,90 3830Bergh.Pap. 51,00 51,00
DICO Intern 78,90 78,90
Gelderse Pap. 72,90 72,90
Grontmu 65,60 66,50
Kühne+Heitz 41,70 41,10
LClComputGr. 3,60 3,50
Melle.vannrc 114,00 114,00
NedschroefHold. 75,20 74,00a
NewaysElectr. 11,30 1130
Ordina Beheer 20,70 20,70
Sligro Beheer 84,30 8430Vilenzo 4330 43,30
Welna 48,40 4830Weweler 31,10 31,30
Wall Street

allied signal 35' , 35%
amer.brands 33 32%
amer.teLtel 55% 55%amoco corp 58 581/»
asarco mc. 28'/n 28';s
bethl. steel 18% 19%
boeing co 48% 48%
can.pacific 15% 15Va
chevron 87% 88
chiquita 13% 13'/«
chrysler 45 % 46%
citicorp 40% 40%
cons.edison 27% 28%
digitequipm. 21 20%
dupontnemours 60% 61
eastmankodak 46% 46%exxoncorp 61% 61%
ford motor 56 55%
gen. electric 48% 48
gen. motors 50% 50%
goodyear 37% 37%
hewlett-pack. 77 % 75%
int bus.mach. 62% 61%
int lettel. 83% 82%
kim airunes 26% 26%
mcdonnell 121% 121%
merckco. 31 30%
mobiloil 80% 80%
omega financ. 25% 24
philips 27% 28'/»
royal dutch 104% 104%
sears roebuck 49% 50
sfe-south.pac. 22% 22%
texaco mc. 62% 63 %
travelers 32% 33%
united techn. 65% 65%
wesünghouse 12% 13
whitmancorp 15% 15%
woolworth 16 16

Advieskoersen
amen-dollar 1,800 1,920
austr.dollar 130 1,42
belg.frank(lOO) 539 5,59
canad.dollar 1390 1,410
deense kroon (100) 27,10 29,60
duitsemark (100) 109,50 113,50
engelse pond 2,68 2,93
ftnse mark(100) 32,50 35,00

; fransefrank (100) 3135 34,00
gneksedr.(lOO) 0,65 0,83
hongkongdlr.(lOO) 2135 2535
ierse pond 2,60 2.85
itaLlire (10.000) 10,60 12,30
jap.yen (10.000) 175,00 181,00
noorsekroon (100) 24,40 26,90
oostschüMlOO) 15,68 16,18
portescudo(lOO) 038 1,16
spaanse pes.(100) 136 1,45
turkse lira(100) 0,0035 0,0080
zuid.afr.rand 033 0,48
zweedse kr. (100) 2230 24,70
zwits.fr. (1001 129,50 134,00

Wisselmarkt

amerik.dollar 1,86525-1,86775
antül.gulden 1,0375-1,0675
austr.dollar 1,3690-1,3790
belgfrank(lOO) 5,4425-5.4475
canad.dollar 1,35625-1,35875
deensekroon (100) 28,615-28,665
duitsemark(100) 112,0650-112,1150
engelse pond 2,8180-2,8230
franse frank (100) 3234532,895
grieksedr.(lOO) 0,70204,8020
hongk.dol_r(loo) 24,0750-24,3250
iersepond 2,7470-2,7570
ital.lire(10.000) 11320-11,570
jap.yen(10.000) 179350-179350
nwzeetdollar 1,0980-1.1080
noorse kroon (100) 25345-25,895
oostenrsch.(loo) 153270-15,9370
port escudos(100) 1,0580-1,0980
spaanse pes. (100) 13630-13730

" zweedsekr. (100) 23305-23,555
zwits.frank(loo) 132395-132,445
e.e.u. 2,1600-2,1650

Goud en zilver
Goud onbewerkt 22,630-23330, vorige
22,710-23310,bewerkt 24,830laten,vonge
24,910laten.

Zilver onbewerkt 280350, vorige 280-350,
bewerkt 390 laten,vorige 390 laten.

Indexen
koersindex 27330 273,80

EOEindex 40538 406,50

DowJones 3749,45 -6,46

Optiebeurs
"wte omzet v.k. ».«

abnamrocjul 62,50 187 230 1,80
abnamro cjul 65,00 778 1,10 0,90
abnamrocjul 70,00 2537 030 030abnamrocjul 72,50 150 o,loa 0,10
abnamro p097 65,00 512 930 930
abnamropo9B 70,00 305 11,80 1230
ah cjul 50,00 169 0,60 0,70
ah cjul 55,00 215 0,10 030ah cjan 50,00 483 3,00 330ah pokt 45,00 153 1,60 1,40
ah pjan 45,00 457 2.40 a 130bsw cjul 40,00 212 1,00 1,10
bsw pjul 40,00 224 130 130b
d'fl cjun 190,00 325 0,15 0,15b
d'fl pjun 195,00 443 8,00 8,00
d'fl pjul 185,00 200 1,50a 130
dfl pjul 195.00 450 B,lob 8,08
els cjul 170,00 215 3,00 3,60
els cjul 180,00 197 1,00 1,10
els c096 145,00 501 3730 4030coc cjun 400,00 789 7,40 830coc cjun 405,00 225 4,00 530
coc cjun 410,00 493 230 230coc cjun 415,00 194 030 1,10
coc cjul 390,00 460 1930 2130coc cjul 400,00 1508 12,00 1330
coc pjun 395,00 2644 130 0,80
coc pjun 400,00 1453 230 1,40
coc pjun 405,00 713 330 2,90
coc pjul 405,00 518 730 6,50
goud c nov 400,00 200 930 b 9,70
hoog cjul 75,00 300 2,70 2,60
ing cjul 80,00 182 230 230ing c okt 90,00 229 1,10 1,10
ing c 097 80,00 154 12,00 1130
kpbt cjul 50,00 500 1,50a 1,00
kpbt c okt 50,00 554 3,00 3,00
kpbt pjul 50,00 500 330 a 3,00
kpbt pokt 50,00 500 4,70 a 4.10a
nedl cjul 65,00 150 430 a 5,50 'olie cjun 195,00 325 4,00 3,40
olie pokt 195,00 180 730 730
phil cjun 5230 265 130 a 0,80
phü c 096 35,00 5328 2030 2030
phü co9B 55,00 5037 1130b 1230
phü pjun 55,00 250 2,40 2.50
polyg paug 80,00 160 3,70 a 3,50
unil cjul 200,00 238 130 2,90
urül cjan 220,00 446 4,20 a 4,00x037 cnov - 2582 2,03 234
amsterdam eoe-index 406,50
omzettotaal 47278
omzet calls 33128
omzetputs 14150
open contracten 1784792

"dfrttn g*l>t«dMW«__-
b=bteoen hxlaten+«x.-v.
c=ex-claim k=geda_»h
d=ex-dividend l=ge__n+g
"=g«liin-fbi«den vk=slotko«rt vorig* dag
fegedaan+laten skzslotkows glrtwvn

economie

Stijging stroomprijzenniet uitgesloten

ECN: chaos dreigt
in energiesector

Van onze redactie economie

- De nationale planning voor de opwekking vanelektriciteit in ons land is mislukt, ondanks de in 1989 van,
geworden Elektriciteitswet. Sterker nog: die wet heeft

*e deur juist opengezet voor een in alle hevigheid ontbrande
Jjachtsstrijd tussen de produktie- en distributiebedrijven,
barbij laatstgenoemden aan de winnende hand zijn.

kreunt onder een
Eén van de gevolgen is

*ri groeiende overcapaciteit aan
Stijging van de

,*oomprijzen kan daarvanin de na-
Jjte toekomst het gevolg zijn. Ter-
p] de Elektriciteitswet en al die
jNesjuist lage tarieven beogen.

rjt stelt het Energie-onderzoekeen-
Nederland (ECN) in Petten in

**i beschouwing bij het gisteren

uitgebrachte eerste Energieverslag
Nederland (EVN). Het ECN vindt
dat de bedenkers van de Elektrici-
teitswet een foute visie hadden ('on-
werkelijke wereldhervormers') op
de nabrje toekomst. Volgens het
ECN is de energiesector thans ont-
regeld en dreigt er zelfs chaos. De
wet moet daarom worden aange-
past.
De huidige lage elektriciteitsprijzen
mogen de dames en heren politici
geen zand in de ogen strooien. Die
lage tarieven zijn naar de mening
van het ECN namelijk niet het
beoogde resultaat van de Elektrici-
teitswet of een uitvloeisel van de 5
jaar geleden op gang gekomen fu-
siegolf in de energiesector. Ze zijn
vooral het gevolg van de lage gas-
prrjzen.
Gas is de belangrijkste brandstof
waarmee elektriciteit wordt opge-
wekt. Als de gasprijzen gaan stij-
gen, zullen de stroomprijzen waar-
schijnlijk eveneens omhoog gaan.
Daar heeft de Elektriciteitswet nau-
welijks invloed op. Hoge perso-
neelslasten door fusies en het on-
ontkoombare versneld afschrijven
van de overtollige produktiemidde-
len kunnen eveneens bijdragen aan
tariefsverhogingen. De vraag in
hoeverre meer efficiëntie leidt tot
lagere tarieven, kan volgens het
ECN niet worden beantwoord.

’Publiek koopt aandelen
in KPN ondanks kritiek’
TILBURG - De beursintroductie
vanKPN heeft in het geheel niet te
Inden onder alle kritische geluiden
in de media. Mensen laten zich door
de negatieve uitlatingen niet weer-
houdenKPN-aandelen aan te schaf-
fen.

Dat heeft de voorzitter van de raad
van bestuur van KPN, ir. W. Dik,
gisterenbekendgemaakt.
De KPN-topman zei die informatie
te hebben uit bancaire kringen die
zijn belast met de beursintroductie
van het bedrijf. Volgens Dik is het
enthousiasme rond de beursintro-
ductie in het buitenland groter dan

in Nederland. Zo groot zelfs dat het
volgens hem achteraf een goede be-
slissing blrjkt te zrjn, het aandeel
niet direct ook aan de beurs van
New Vork te noteren.

Dat gebeurt in de toekomst wel,
maar vooralsnog liet het manage-
ment een notering in Amerika ach-
terwege wegens ondermeer de
administratieve rompslomp. Zoals
bekend kunnen tot vandaag 13.00
uur KPN-aandelen worden gekocht
voor f 49,75 per aandeel. Particulie-
ren krijgen een korting van 5 pro-
cent. Maandag volgt de eerste note-

ring aan de Amsterdamse effecten-
beurs.
Dik had het beursfonds dat door de
introductie van KPN uit de top-40
wegvalt, graag een aardige attentie
doen toekomen, maar het betreffen-
de fonds is nog niet bekend. Hij
stelde dat de beursintroductie niet
ongemerkt passeert, maar er zullen
geen olifanten of striptease-danse-
ressen aan te pas komen, zoals in
het verleden wel eens is gebeurd.
„De Amsterdamse hoeklieden vin-
den dat maar niks. Die willen het
liefst na tien minuten weer aan de
slag. Vandaar dat wij het beschei-
den en kort houden," aldus Dik.

Fusie Ohra en
Nuts afgerond

SCHEVENINGEN - De fusie
tussen Ohra en Nuts Zorgverze-
kering en Verzekeringen Groep
is rond. De nieuwe combinatie
telt iets meer dan 772.000 zorg-
verzekerden, een kleine 1.600
werknemers en een eigen vermo-
gen van circa f 670 miljoen. Al-
leen Nuts' werkmaatschappij
Nuts-Aegon (650.000 verzeker-
den) blijft voorlopig nog buiten
de fusie, maar volgens Nuts-
directeur D. Zijderlaan is de
kans groot dat die ook toetreedt.
Als de commissarissen bij Nuts-
Aegon hun taak serieus nemen,
zo zei Zijderlaan gisteren bij de
presentatie van de fusiefeiten,
dan moeten zrj de aandeelhou-

ders in de werkmaatschappij
adviseren zich brj Nuts-Ohra te
voegen. Op 23 juni bespreken de
commissarissen een door een
bureau in hun opdracht uitge-
voerd onderzoek dat „buitenge-
woon positief' over de fusie
adviseert. „Volgens de wet moe-
ten de commissarissen alleen
maar kijken naar het bedrijfsbe-
lang en moeten zij dus ook posi-
tief adviseren."
Na 23 juni is het aan de ruziënde
grootaandeelhouders om te be-

slissen. Tussen die grootaandeel-
houders - Nuts (72 procent) en
Aegon (28 procent) - is over
Nuts-Aegon vorig jaar een venij-
nige ruzie uitgebroken, die nu
naar een climax loopt. Nuts wil
het kapitaal van Nuts-Aegon via
een emissie van aandelen met
bijna f 100 mihoen verruimen.
Daarmee zou het belang van Ae-
gon via de emissie verdampen
van 28 tot 0,4 procent. De rechter
heeft die uitbreiding begin mei
verboden.
Nuts bestrijdt nu in een hoger-
beroepzaak het rechterlijk von-
nis.Aan eenkapitaalsuitbreiding
zou immers ook Aegon moeten
brjdragen.

Verzekeraars eisen meer
invloed op uitkeringen

DEN HAAG - Verzekeringsmaat-
schappijen eisen invloed op de uit-
voering van sociale zekerheid, nu
die vanwege de privatisering in toe-
nemende mate in hun handen
wordt gelegd. Die eis wordt ge-
rechtvaardigd door het toenemende
financiële belang van de verzeke-
raars in de sociale zekerheid, aldus
het Verbond van Verzekeraars in de
nota 'Sociale zekerheid naar de
markt?'
De verzekeringsmaatschappijen
zrjn snel en gretig in de gaten ge-
sprongen die de overheid in de so-
ciale zekerheid heeft getrokken en
ze staan klaar om nog meer poten-
tieel winstgevende overheidstaken
over te nemen. Sociale verzekerin-
gen zijn inmiddels al te koop in 'to-
taalpakketten', waarin de verzeke-
raars collectieve en individuele
verzekeringen aanbieden tegen ar-
beidsongeschiktheid en ziekte en
daarbij de mogelijkheid inbouwen
van vervroegd pensioen (vut) en

aanvullend pensioen.
De verzekeraars willen graag 'oplos-
singen' aandragen voor de wrjzigin-,
gen in de sociale zekerheid. Maar.
dat willen ze alleen als de overheid;
daar de garantie tegenover, blijft
stellen dat ze borg bluft voor de bo-;
demvoorzieningen van de verzeke-]
ringen, het sociaal minimum. De»
maatschappijen ontfermen zich ia
die optiek over de - lucratieve -j
bovenminimale verzekeringen.'
waarin risico-afhankelijke premies
en een strak toezicht voor denodige
'prikkels' kunnen zorgen om het
ziekteverzuim en de arbeidsonge-i
schiktheidterug te dringen.
De verzekeraars willen het accent
büjven leggen op collectieve con^
traeten. 'Omdat alleen daarmee dei
noodzakelijkerisicospreiding en so-^
lidariteit tot stand kunnen worden
gebracht.' Maar een acceptatie-
plicht van werknemers met 'sterk
verhoogde risico's' wordt 'nadruk-;
keüjk' van de hand gewezen.

" Een medewerkster van 'Krugozer', de I
grootste speelgoedfabriek in Rusland, duwt
een lorrie met poppekoppen door het maga-
zijn. Als gevolg van een nijpend tekort aan |

milieuvriendelijke materialen voor de ver-
vaardiging van poppen, dreigen sluiting
van defabriek en ontslag voor de werkne-
mers. Foto: EPA
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Film over leven
Aletta Jacobs

Regisseur Nouchka van Brakel
gaat het leven verfilmen van
Aletta Jacobs, een van de eerste
vrouwenvoorvechters in Neder-
land. De 28-jarige Luutgard Wil-
lems, die de rol van Jacobs
speelt, maakt in de zwart-witfilm
'Aletta Jacobs - een zoektocht',
haar debuut. Hans Kesting
speelt de liberale politicus CV.
Gerritsen, Jacobs' levensgezel.
Andere acteurs zijn Truus te Sel-
le, Catherine ten Bruggencate,<
Krijn ter Braak, Sacha Bulthuis
en Hennie de Swaan. De opna-
men beginnen in juni, de film
komt na de zomer uit.

Aletta Jacobs, in 1854 geboren in
Sappemeer, was het eerste meis-
je dat tot de HBS werd toegela-
ten. Op haar zeventiende verjaar-
dag schreef ze hoogstpersoonlijk
een brief aan minister Thorbec-
ke met het verzoek tot inschrij-
ving aan de Groningse universi-
teit. Thorbecke honoreerde dat;
ze werd Neerlands eerste studen-
te. Na haar studie vestigde ze
zich als eerste vrouwelijke arts
in Amsterdam. Daar hield ze on-
der meer een gratis spreekuur
voor volksvrouwen. Later be-
moeide ze zich met politiek en
werd mede door haar inspannin-
gen het vrouwenkiesrecht inge-
voerd.

" Nouchka van Brakel

Pluimvoor film
over wegtransport

Een Nederlandse film over inter-
nationaal wegtransport is tijdens
een festival in Chicago onder-
scheiden met de Golden Camera
Award. Bovendien is de film ge-
nomineerd voor de enige Grand
Prix van het festival.

De film Lifeline, werd door
Henk van Mierlo Productions
vervaardigd in opdracht van de
organisaties NIWO en Transport
en Logistiek.
In totaal werden 1640 film- en vi-
deoprodukties uit 29 landen in-
gezonden.

President Argentinië
wil niets weten van

film over Evita Peron

De Argentijnse president wil
zelfs niet praten met filmregis-
seur Oliver Stone, laat staan dat
hij willen huilen voor Stones
nieuwste plan: de verfilming van
de rockopera Evita. President
Carlos Menem zei dat de Ameri-
kaanse regisseur geen kans
maakt zijn nieuwe rolprent te
draaien in Argentijnse regerings-
gebouwen.

Stone baseert zijn film op de
musical Evita die de vroegere,
mythische Argentijnse eerste da-
me afschildert als een beetje een
slet. „Die musical is schande-

lijk", zei Menem in Casa Rosada,
het regeringsgebouw waar Evita
Duarte ooit zetelde samen met
haar man, president Juan Do-
mingo Peron.

De balkonscène op Casa Rosada
is een sleutelonderdeel van de
musical, die wereldberoemd is'
dank zij het liedje 'Don't cry for
me, Argentina'.

„Wanneer de historische waar-
heid niet wordt gerespecteerd,
heeft de film geen kans in het re-
geringshuis of enige ander offi-
cieel gebouw te worden opgeno-
men", meent Menem.

Met zrjn uitspraken maakt de Ar-
gentijnse president een bocht
van 180 graden. Vorige maand
nodigde hij de Amerikaanse re-
gisseur nog uit voor een etentje.
Na afloop meldden aanwezige
politici dat het Argentijnse
staatshoofd het groene licht had
gegeven voor de plannen van
Stone.

Afgerond plan voor
Filmarchief Limburg

DOOR ROEL WICHE

Limburg krijgt op korte termijn
wellicht een historisch film- en
video-archief. Na ruim een jaar
voorbereiding heeft de werk-
groep 'Historisch film- en video-
materiaal' een plan opgesteld om
te komen tot een provinciaal ar-
chief, dat op een centrale plek in
Limburg gevestigd zou moeten
worden. Onlangs presenteerde
de werkgroep in filmtheater Lu-
mière in Maastricht de plannen'
voor een Limburgs film- en vi-
deo-archief(LiFVA).
Het idee ontstond in 1990 toen
enkele medewerkers van Lumiè-
re via een uitzending van het tv-
programma 'Van gewest tot ge-
west' op het bestaan geatten-
deerd werden van het Fries
Filmarchief. De documentaire
maakte een zodanige indruk dat
het Maastrichtse filmtheater be-
sloot samen met de Stichting
Kunst en Cultuur Limburg een

werkgroep op te richten die een
plan moest opstellen voor een
dergelijk archief in Limburg.

Een van de eerste stappen was
het ontwikkelen van een databe-
stand met filmtitels. Hoewel de
respons met twintig procent laag
was, leverde een eerste enquête
onder Limburgse organisaties
toch 440 titels op.

„Het opzetten van een Limburgs
filmarchief is van groot belang
voor deze provincie", vindt
Frank Jansen, lid van de werk-
groep en medewerker van Lu-
mière. „Er is nauwelijks een
overzicht van historisch beeld-
materiaal op provinciaal gebied.
lemand uit Roermond bijvoor-
beeld weet helemaal niet welke
films er in het Maastrichtse ge-
meente-archief beschikbaar zijn
en omgedraaid geldt natuurlijk
hetzelfde. Het LiFVA zal deze la-
cune moeten gaan opvullen."
Het verzamelde beeldmateriaal

zou op een centrale plek in Lim-
burg in brand- en inbraakvrije
depots gevestigd moeten wor-
den, waar het chemisch verval
van de films minimaal is. Alle
films die sociaal, historisch of
cultureel van provinciaal belang
zijn komen in aanmerking voor
het archief. „Denk maar eens aan
de watersnood, de oorlog, fees-
ten of het gewone dagelijkse le-
ven", meent Jansen. „Dit kun-
nen home-movies, amateurfilms,
bedrijfsfilms of speelfilmpro-
dukties zijn.
Of het LiFVA daadwerkelijkvan
de grond komt, hangt voor eeni
groot deel af van de financiële
steun van de provincie Limburg.
De werkgroep hoopt dat gedepu-
teerde voor Cultuur, G. Kockel-
korn, geld uit het Ontwikke-
lingsfonds beschikbaar zal stel-
len voor het aantrekken van een
professionele kracht. Indien de-
ze aanvraag gehonoreerd wordt,
start het LiFVA per 1 januari
1995 officieel zijn activiteiten.

Filmbiz-oorlog tussen
België en Nederland

MGM-Nederland heeft onlangs
plannen bekendgemaakt voor de
vestiging van een bioscoopcom-
plex met twaalf zalen in Antwer-
pen. Daarmee lijkt de Ameri-
kaanse gigant, de grootste film-
distributeur in Nederland, de
aanval te hebben geopend op de
Belgische groep Bert-Claeys die
een mega-bioscoop bij Amster-
dam wil bouwen.
Metro-Goldwyn-Mayer (MGM) is
een van de zeven kandidaten
voor de overname van het faillie-
te Rex-concern, dat vorig jaar
een groot gat achterliet in het
Antwerpse hart. Sindsdien trok-
ken filmliefhebbers naar het
gloednieuwe Metropolis met 22
zalen van Bert-Claeys aan de
rand van de stad. Tot verdriet
van het Antwerpse stadsbestuur
dat de stationsbuurt zag verloe-
deren.
Wethouder van ruimtelijke orde-
ning John Mangelschots meent
in MGM echter een goede part-
ner te hebben gevonden om het
hart weer kloppend te maken.
Hij heeft de plannen van het
Amerikaanse imperium omarmd
als „een zeer serieus project" dat
grote kans van slagen heeft om-
dat het publiek, met name oude-
ren, graag een film pakken in het
centrum van de stad. Volgens de
wethouder zijn de andere geïnte-
resseerden, waaronder het Fran-
se filmbedrijf Gaumont, nog niet
met zulke concrete plannen ge-
komen.

MGM wil naast de twaalf bios-
coopzalen, met in totaal zon
3000 stoelen, een aantal winkels
en een dertigtal appartmenten
neerzetten. Daarmee komt ze te-
gemoet aan de wens van de ge-
meente voor een gebouw met
meer functies. Het stadbestuur
heeft inmiddels het groene licht
gegeven zodat MGM nu kan
gaan praten met de curator van
Rex over de aankoop van de ge-
bouwen.

Behalve het oppeppen van het
Antwerpse centrum lijkt de film-
gigant echter nog een heel ander
belang te hebben bij het Rex-
project. Sinds het begin van dit
jaar is ze verwikkeld in een felle
concurrentiestrijd met Bert-
Claeys. Deze ambitieuze Belgi-
sche groep, die ook de superbios
Kinepolis in Brussel bezit, wil
zrjn succesformule exporteren
naar Nederland. In maart onthul-
de het Belgische bedrijf plannen
voor de bouw van een superbios
met 25 zalen en 8000 stoelen in
Diemen, die in 1995 moet open-
gaan. MGM-Nederland met vele
theaters, waaronder het beroem-
de Tuschinski in Amsterdam,
tekende direct verzet aan.
In een brandbrief drong ze bij
het Amsterdams college erop
aan de komst van de Belgische
droomfabriek tegen te houden.
Ondernam de gemeente geen ac-
tie danzou MGM zich niet langer
gehouden achten aan de afspra-'

ken met Amsterdam. Twee jaar
geleden beloofde MGM de bio-
scopen in het centrum niet te la-
ten verpauperen en te investeren
in nieuwe cinema's. Er werden
plannen ontwikkeld voor een
filmcomplex met 3250 stoelen in
Amsterdam-Zuidoost, vlakbij
Diemen.
Dezelfde directeur Van Wouw
van MGM-Nederland, die de
plannen presenteerde voor het
Antwerpse Rex, sprak van
„scheefgroei" bij de komst van
de Belgische megabios. De film-
tempel van Bert-Claeys zou meer
zitplaatsen bieden dan alle
MGM-theaters in de Amsterdam-
se binnenstad te zamen.
Het MGM-offensief in Antwer-
pen - het betreft de eerste vesti-
ging in België - is door de con-
current echter alleen maar
begroet. De directie van NV Me-
tropolis verklaarde tegenover
het Belgische persbureau Belga
zich te verheugen over het voor-
uitzicht dat er opnieuw biosco-
pen komen in het Rex-complex.
„Het bevestigt onze visie dat er
een synergie mogelijk is tussen
een megabioscoop aan de rand
van de stad en bioscopen in het
centrum. De creatie van Kinepo-
lis, die men destijds ook met
vrees bezag, heeft ook een stimu-
lans voor de hele sector bete-
kend." Na de opening van de
Brusselse superbios steeg het
bioscoopbezoek in de Belgische
hoofdstad met bijna 1,5 miljoen
mensen.

video vers

DOOR HANS TOONEN

'The Firm' lijkt niet op het ge-
lijknamige boek van John Gris-
ham, bestseller-schrijver die
goud delft uit de vaak louche,
Amerikaanse advocatenpraktij-
ken. In het boek laat Grisham
zijn hoofdpersoon Mitch McDee-
re tot slot paradijselijk voortle-
ven op de Kaaimaneilanden, in
de film komt McDeere (Torn
Cruise) niet verder dan de Sta-
tes.

'The Firm' slaat op een advoca-
tenkantoor in Memphis dat uit-
sluitend drijft op even briljante
als gewiekste juristen. Een van
hun beste eigenschappen is zwij-
gen. Als het moet tot in het graf.
Moet ook wel, want zij staan uit-
sluitend in dienst van een maf-
fia-bende. Het vorstelijke salaris,
de villa met Mercedes van de
zaak moet jevooral beschouwen
als zwijggeld.

Blind van ambitie zwicht Mitch
McDeere dan ook voor het aan-
bod om op dit advocatenkantoor
te mogen werken. Pas als weer
een van zijn confrères veronge-
lukt, verdwijnt bij McDeere het
dollarteken uit de ogen.
Natuurlijk heeft regisseur Syd-
ney Pollack volop spanning in
deze thriller gepompt. Boven-
dien houdt de rolbezetting de
spanning erin: Holy Hunter als
strakgerokte secretaresse, Gene
Hackman als de geslepen, maar
aan het einde toch menselijke
maffia-raadsman. En Torn Cruise
als open plek temidden van dit
verrotte oord van juristen. (Uni-
versal/CiC)

'Snapdragon' lijkt uitsluitend te
zijn gemaakt om verlekkerd te
kijken naar Pamela Anderson,
een rondborstig blonde van het
type voor wie Hollywood nog al-
tijd de (slaapkamer)deur open
houdt. Ook in 'Snapdragon'
heeft het verhaal even weinigom
het lijf als Pamela. Als slavinne-
tje van nauwelijks zes is ze er-
gens in Japan verkocht en ver-
volgens gebrandmerkt met een
draakje. Eenmaal grootgegroeid
snijdt ze tijdens het vrijen haar
klanten dodelijk achter het oor.
Een politiepsychiater plus een
undercover agente moeten dit
bloedmooie blondje opsporen en

onschadelijk maken. 'Snapdra-
gon' is een draak van een film,
maar daarentegen maakt Pamela
veel goed. (Warner)
'APerfect World' past perfect in
de nieuwe, meer genuanceerde
kijk van Clint Eastwood op de
Amerikaanse samenleving. Met
het ouder worden, Eastwood is
pas/al 64, schiet deze superster
ook gaten in zijn eigen imago
van de witte held. In de western
'Unforgiven' zet hij grijze tinten
op de schietgrage make-my-day-
revolverheld. In 'A Perfect
World' schopt hij deuken in het
denkbeeld dat iedereen gelijke
kans heeft op de All American

Dream. En het opvoedkundige
fabeltje dat celstraf op den duur
boeven tot bezinning brengt. Als
sheriff Red Garnett (Clint East-
wood) jacht maakt op de ont-
snapte gevangenisboef Butch
Haynes (Kevin Costner) ontdekt
hy dat Butchs vader ooit door
hem 'ter lering' achter slot en
grendel is gezet. Garnett ervaart
pijnlijk dat daarmee tevens het
leven is getekend van Butch-
Door Butch te koppelen aan een
stil, door religie (Jehova's Getui-
gen) gekneveld knulletje dat hij
direct na zijn ontsnapping gij-
zelt, krijgt 'A Perfect World' een
dramatische diepgang. (Warner).

" Clint Eastwood in een scène uit 'A Perfect World'

film

Vandaag voor riks
naar de bioscoop

Vandaag op de nationale bios-
coopdag kun je in elk theater
voor een riks naar maakt niet uit
welke film. In Mabi Maastricht
krrjgt deze dag een extra tintje.
Want dankzij een computerani-
matie krijgt de bezoeker inzicht
in de nieuwe MGM-bioscoop, op
te trekken aan deWilhelminasin-
gel. De Mabi-bioscoop is boven-
dien al in MGM-sfeer ingericht.

Ondanks pakkende dialogen van begaafde acteurs

'True Romance' niet je ware
DOOR PIET VAN DE MERWE

Quentin Tarantino is na het jongste festival van Cannes
opeens in de hele filmwereld een bekende naam gewor-
den. Zijn 'Pulp Fiction' won daar de Gouden Palm. Bij
filmliefhebbers en in de industrie stond hij al bekend als
een getalenteerd regisseur en schrijver vanwege zijn in
1992 vervaardigde 'Reservoir Dogs'.

Zijn voorraadje scenario's die hij
als beginnend cineast had aange-
legd en eerst aan de straatstenen
niet kwijt raakte, kon hij nu aan
de meest biedende verkopen. Zo
gebeurde het dat zijn script voor
'Truc Romance' vorig jaar gere-
gisseerd werd door niemand
minder dan Tony Scott, deregis-
seur van kassuccessen als 'Top
Gun' en 'Beverly Hills Cop ll'.
En dat is een vreemde keus van
producenten Samuel Hadida,
StevePerry en Bill Unger om die
twee namen aan elkaar te verbin-
den. Scott is de man met de re-
clamefilmtechniek, die een film
in een mooie, verleidelijke ver-
pakking doet om het ontbreken
van een degelijkekern te camou-
fleren. Tarantino heeft zich met
'Reservoir Dogs' laten kennen
als iemand die zich niet stoort
aan goede smaak of simpele op-
lossingen. Meesterlijk was bij-
voorbeeld de 'Stuck In The
Middle With You'-scène uit 'Re-
servoir Dogs' waarin een van de
schurken een politieagent mar-
telt. In een camerabeweging,
zonder gebruik te maken van
montage, volgt Tarantino daar
de schurk naar buiten, waar deze
iets uit zijn auto pakt. Buiten ho-
ren we niet meer dat liedje uit de
jarenzeventig, maar stilte en wat
gelach van kinderen in de buurt,
wat ons eens te meer de wreed-
heid van de voorafgaande en
komende marteling doet besef-
fen.

sieren uitvoerig zijn visie op El-
vis uit de doeken doen en viert
zyn verjaardag zoals altijd met
kung fu films in een afgelegen
buurttheater.
Hij kijkt dan ook verrast op als
de vreselijk mooie Patricia Ar-
quette juist in zijn schoot haar
popcorn deponeert in de verder
vrijwel verlaten bioscoop. Tus-
sen hen klikt het wonderwel,
maar aan het einde van een
mooie nacht vol echte liefde be-
kent Patricia dat ze gehuurd is
door zijn baas van de stripboe-
kenzaak waar hij werkt.
Christian die net als Tarantino
iets teveel films heeft gezien,
gaat onmiddellijk naar haar
pooier om haar spullen te halen.
Min of meer per ongeluk ver-
moordt hij deze en neemt een tas
vol coke in plaats van meisjes-
kleren mee. En waar kan je dat
beter kwijt dan in Hollywood?
En zo zit het plot vol met wensen
en jongensdromen van Taranti-
no die keurig in een flitsende
stijl verpakt zijn door Scott.

Tony Scott zou dat niet durven.
Die zou zoveel mogelijk shots
maken en dat door elkaar snij-
den, om via een betoverende
reeks van beelden ons de illusie
te ontnemen dat er iets vreselijks
aan de hand was. Dat gebeurt
ook met het scriptvan 'Truc Ro-
mance. Maar zelfs Tony Scott
kan een goede dialoog niet kapot
regisseren. Want hoewel 'Truc
Romance' duidelijk de kenmer-
ken van een eerste script toont,
zitten er ook nu weer goede tek-
sten in. Vooral in een meesterlijk
spannende scène tussen weer
twee mannen, ditmaal gespeeld
door Christopher Walken en
Dennis Hopper, verwikkeld in
een verbaal machtsspelletje.
De hoofdpersoon wordt echter
gespeeld door Christian Slater.
Net als in alle eerste scenario's
heeft deze hoofdpersoon iets
autobiografisch. Christian gaat
als hij een meisje probeert te ver-

Wel echt klinken, net als in 'Re-
servoir Dogs', de dialogen. Ta-
rantino heeft een goed oor daar-
voor en kan dat blijkbaar ook zo
goed opschrijven, dat begaafde
acteurs dat dan weer geloofwaar-
digten gehore kunnen brengen.
Behalve Slater en Arquette, de
eerder vermelde Walken en Hop-
per, mogen ook Val Kilmer, Ga-
ry Oldman, Brad Pitt, Chris
Penn, Samuel L. Jackson en nog
enkele mindere namen profite-
ren van goede teksten van een de
meest getalenteerde schrijvers
die tegenwoordig door Holly-
wood betaald worden. Helaas
zijn die teksten in een film ge-
stopt waarvan je nooit een on-
aangenaam gevoel in de maag
krijgt.
Regisseur Tarantino probeert de
dingen die verkeerd zitten in de
mensen of in de maatschappij
waarin ze leven zo in beeld te
brengen dat ze je nog lang bij
zullen blijven, maar Scott wil
iedereen zoveel en zolang moge-
lijk plezieren zonder ze te veron-
trusten. De producenten van
'Truc Romance' hebben een
saaie regisseur die eenheidswor-
sten maakt op een opwindend en
origineel script losgelaten. Dat
levert een film op dieer fraai uit-
ziet, maar een onbevredigd in
plaats van een verontrustend ge-
voel geeft.

" Christian Slater en Patricia Arquette in 'Truc Romance'

bioscopen

HEERLEN
Royal: The naked gun 33 1/3,
dag. 19.15 en 21.15 uur, do za en
zo 14.30en 16.30 uur, wo ook 14
uur. Rivoli: Schindler's list, dag.
20 uur, do za zo ook 14 uur.
Maxim: free Willy, do za zo en
wo 14 uur. Blink, dag. 18.30 en
20.45 uur, do za zo ook 16 uur.
H5: Truc romance, dag. 14.30
18 en 20.30 uur, za ook 23.15
uur. Aladdin (ned), dag. 14.15
uur, do za zo 16.15 uur. re-
mains of the day, dag. 18.15 en
20.45 uur. Look whos talking
now, dag. 14 uur, do za zo ook
16.30 uur. Intersection, dag.
18.30 en 21 uur, za ook 23.30
uur. Sister act 2, dag. 14 uur,
do za zo 16.30 uur. Ace ventu-
ra, dag. 18.30 en 21 uur, za ook
23.30 uur. Cool runnings, dag.
14 en 18.30 uur, do za zo 16.30
uur, za ook 23.30 uur. Mrs.
Doubtfire, dag. 21 uur. Sneak
preview, za 23.15 uur.

LANDGRAAF
Autokino: The pelican brief, do
t/m zo 22.15 uur.

MAASTRICHT
Mabi: Naked gun 33 1/3, do t/m P
zo 19.15en 21.30 uur, ma t/m wo P
21.30 uur, do za zo en wo ook f
14.30 uur. Short cuts, dag. 20 f
uur. Free Willy, do za zo en wo f
14.30 uur. Blink, do t/m zo 18.15 f
en 21 uur, ma t/m wo 21 uur, do r
za zo en wo 14.30 uur. The peli- f
can brief, do t/m zo 18 en 21 uur, f
ma t/m wo 21 uur, do za zo en wo L
ook 14.30 uur. Ciné-K: Schind- C
ler's list, dag. 20 uur. Cinema- C
Palace: Truc romance, dag. 18 C
en 21 uur, do za zo en wo ook 14 C
uur. Intersection, dag. 18.30 en C
21.30 uur, ma geen voorstelling E
21.30 uur. Aladdin(ned), doza zo E
wo ook 14.30 uur. Ace ventura, E
dag. 18.45 uur, do za zo wo ook j»
15 uur. Shadowlands, dag. 21 i
uur. Sneak preview, ma 21 uur. j»
Lumière: Othello, dag. 20.30 uur. V
Germinal, dag. 20 uur. Ardillo froja 0.v., dag. 22 uur.

" Lily Tomlin in
'Short Cuts'

GELEEN
Roxy: Naked gun 33 1/3, dag.
20.30 uur, za zo wo 14 uur. Blink,
dag. 20.30 uur, za zo wo 14 uur.

SITTARD
Forum: Schindler's list, dag. 20
uur. Intersection, dag. 20.30 uur.

ECHT
Royal-Microßoyal: schindler's
list, do t/m di 20 uur, zo ook
14.30 uur. Cool runnings, do t/m
di 20.30 uur, zo ook 14.30 uur.

ROERMOND
Royal: Schindler's list, vr t/mwo
20 uur. Royaline: Naked gun 33
1/3, vr t/m wo 19.30en 21.30 uur,
zo ook 14.30 uur.
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Harz, herenigde parel
in Midden-Duitsland

DOOR JOS BOUTEN

Als een opgezwollen
nier ligt de Harz in
Midden-Duitsland.

Groter dan Limburg
zal het gebied niet zijn,

maar door zijn ruige
natuur is hetwel zeer

indrukwekkend.
Eindelijk, na bijna een
halve eeuw, is de Harz
weer een ongedeeld
paradijs dankzij de

Wende in 1989,
waardoor beide
Duitslanden zijn

herenigd.

Eens het centrum van het Heili-
Se Roomse rijk, nu een lief
Plaatsje zoals er zoveel zijn in de
*Jarz. Slenterend door de Anton-
fieck-achtige straatjes van Go-
SW krijg je het gevoel, dat hier
de Gemütlichkeit is uitgevon-
den. Waarheen je ook kijkt, uit
*Ue gevelsvan de typisch Duitse
Vakwerk-huizen valt de sfeer
jUaterend op het plaveisel. Het
{jjkt alsof de burgers genoeg
hadden aan de zoete broodjesvan bakker Suikerbol en de
Jjiooie pakken van kleermakerKnipschaar.
buizend jaar heeft de rijkdom
door de straten van de stad ge-
stroomd. Dankzij de nijvere
Jjujnwerkers van de Rammels-
berg, de onuitputtelijke 'schatka-
mer' van de stad, die dag in dag
}dt zilver naar boven brachten,peen wonder dat koningen enkeizers daar graag hun macht de-
monstreerden, zelfs pausen lie-
t*n er zo nu en dan hun gezicht
tJen-
*-en ander beeldschoon plaatsje,
dankzij het meest adembene-
mende raadhuis van de repu-bliek een bezoek meer dan

is Wernigerode. Het eens
*o bloeiende streekcentrum inhet oostelijke deel van de Harz,
beeft van de frustraties. De be-
drijvigheid heeft kort na het

Geluk een enorme dreun
Roeten incasseren. De bewoners

links en rechts te horen
dat ze eigen initiatief moeten to-
"*en, risico's moeten nemen, zelf
Verantwoordelijkheid moeten
dragen, moeten leren incasseren.
*-eh schokkend voorbeeld van
de heersende ellende is Thale,
*en schattig plaatsje van pakweg
16-000 inwoners. Het ligt in het
Mooiste stuk van de Harz: wild-
bomende rivieren, imponeren-

de rotsformaties en schitterend
bosgebied. Wie van wandelen
houdt, kan daar zrjn hart opha-
len. VW-informatrice Martina
Spier vertelt met aanstekelijk
enthousiasme honderduit over
de schier eindeloze mogelijkhe-
den, die een toerist in dit vakan-
tiegebied tot zijn beschikking
heeft.
Maar een voorbijganger, die
sceptisch luistert naar haar be-
toog, fluistert zrjn eigen verhaal
als zrj de hoek om is. „Het gaat
niet goed met Thale," zegt hij
zichtbaar treurig, „vóór de Wen-
de werkten 7000 bewoners bij
het plaatselijk ijzer- en staalbe-

drrjf, nu nog maar vierhonderd.
De kans zit er in dat binnenkort
ook voor hen het doek valt. De
werkloosheid wordt schrikba-
rend hoog, zo tegen de veertig
procent."
Niettemin blijven de Harzers ij-
zeren Hemen. Ze roepen met
volharding 'Glück auf, ook al
zitten ze nog zo diep in de put.
Met de moed der wanhoop stor-
ten de 'oosterlingen' zich op de
uitbreiding van bijkans de enige
industrie die rendement ople-
vert: het toerisme. Zelfs in de
kleinere plaatsen, waar niet met
grote gebaren kan worden gewe-
zen op culturele en/ofhistorische

attracties, wordt hard gewerkt
aan een aansprekend alternatief.
Noemen we Elbingerode. Als
plaats niet veel bijzonders, maar
niettemin aantrekkelijk om twee
redenen: ze ligt aan de rand van
een nationaal natuurpark, waar-
door liefhebbers van flora en
fauna optimaal worden bediend,
en ze heeft een voormalige ijzer-
mijn veranderd in een blikvan-
gervoor toeristen.

Wie iets van de Harz wil begrij-
pen, kan zon mijn niet over-
slaan. Dat gebied zit zo vol erts-
en, dat het door de eeuwen heen
op veel plekken is doorboord.

Ex-mijnwerker Wolfgang Kü-
batz lijkt geprogrammeerd. Een-
maal begonnen aan zijn verhaal
over de geschiedenis van 'zijn'
mijn, laat hij zich door niets en
niemand van de wijs brengen.
Zeventien jaar heeft hij zijn bot-
ten stuk gewerkt als houwer.
Toen was zijn rug zó kapot, dat
het niet meer ging. Hij mag de
toeristen nu vertellen hoe ruig
het er vroeger aan toe ging. On-
telbare collega's hebben het
loodje gelegdals slachtoffers van
silicose.
Kübatz zou blij moeten zijn, dat
het over en uit is met de mijn.
Het tegendeel blijkt: „Ach, die
pijn. Je went eraan. Ik zou direct
weer aan de gangwillen. Weetje,
een mijnwerker is net een bok-
ser. De myn biedt altijd en
eeuwig tegenstand. En die moet
hrj zien te breken. Niets geeft
meer voldoening dan dat." Zijn
verhaal is mooi, omdat het zo
verbijsterend is.
Claus Wolters, de grote baas van
de regionale VW, heft beide
handen ten hemel. „Noem mij
eens een aantrekkelijker gebied
dan de Harz?," verzucht hij, „en
toch zien we elk jaar minder Ne-
derlanders komen. Vertelt u ons
alsjeblieft wat we verkeerd
doen."
Als de sight-seeing door de parel
van Midden-Duitslandvoorbij is,
kunnen we hem een antwoord
geven. Het is duidelijk, dat lang
niet alle kansen worden benut.
In het idyllische plaatsje Stol-
berg bijvoorbeeld, waar jaarlijks
veel Nederlanders heen gaan,
weet niemand hoe het precies zit
met de relatie tussen prinses Ju-
liana en het geslacht Stolberg,
waarvan het slot hoog boven het
stadje staat te glanzen. Met gede-
gen onderzoek en bloeiende fan-
tasie moet daaruit toch een inte-
ressante 'Oranjerie' kunnen
voortkomen?

Aan de prijzen kan de grote te-
rugloop niet liggen. De hotels
zijn gemiddeld niet duurder dan
in Nederland en de pensions, in-
clusief riant ontbijt, zijn zelfs
goedkoop. Voorbeeld: een gezin
van vier personen kan voor 900
mark een week heel aangenaam
in de Harz doorbrengen. In dat
bedrag zijn de pensionkosten en
de uitjes naar lieftallige stadjes
in de buurt verwerkt. Eén beper-
king: voor opgroeiende jonge-
ren, die verslingerd zrjn aan dis-
co's, valt in de Harz niet veel te
beleven.
Voor nadere informatie: Duits
Verkeersbureau, Hoogoorddreef
76 in Amsterdam (tel.
020-6911293).

# Het sprookjesachtige Goslar. Foto: gpd

tijdje vrij
Meer rederijen bereid passagiers mee te nemen

De wereld rond
per vrachtboot

DOOR EVELIEN BAKS

Van Rotterdam naar
Helsinki, van

Rotterdam naar de
Benedenwindse

eilanden of gewoon de
hele wereld rond: de
mogelijkheden om de
wereld per vrachtboot

te verkennen zijn
legio. En steeds meer
Nederlanders kiezen

het ruime sop voor een
vaak wekenlang

verblijf tussen een
stelletje zeebonken,
met als hoogtepunt

van de dag een borrel
met dekapitein.

VCK Travel Centre in het Am-
sterdamse Sloterdijk is het enige
Nederlandse reisbureau dat zich
heeft gespecialiseerd in reizen
Per vrachtschip. Het bureau
werkt samen met een groot aan-
tal rederyen en kan op die ma-
lier heel wat passagiers herber-
-Ben op een van de schepen. „Het

seizoen hadden we twee
Passagiers, het tweede achttien
en nu begint het echt goed te lo-
Pen," vertelt Vicky van Benne-
Jjtom, woordvoerster van VCK
Travel.
*let aanbod wordt iedere maand
Sroter. Steeds meer rederijen
*Ün bereid mensen mee te ne-
"nen op hun reizen, die soms
baanden duren maar bovenal
Geinig voorspelbaar zijn. „Laat
de illusie van een cruise maar
thuis," vervolgt ze haar verhaal.
">Want voor romantiek hoef je
'tiet mee te gaan op een vrachts-
chip. Entertainment is er niet of
huwelijks. Het merendeel van
de tijd zul je jezelf moeten ver-
haken. Maar dat moeten de
bemanningsleden immers ook."
Gemiddeld mogen er op eenreis
Maximaal slechts twaalf passa-

giers mee. Voor hen zijn aan
boord vaak speciale hutten be-
schikbaar, meestal wel voorzien
van douche en toilet. De maaltij-
denworden doorgaans genuttigd
met de kapitein en de officieren
in de daarvoor bestemde salon.
„Maar het is echt geenLove Boat
hoor," aldus Vicky van Benne-
kom.

Waarom mensen zich dan wel la-
ten inschepen? „Het avontuur,"
zegt ze onmiddellijk. „Boven-
dien kom je op plekken waar
normaal gesproken geen toeris-
ten komen. Als de boot in een
haven ligt, maak je alle bedrij-
vigheid van het laden en lossen
mee die je anders nooit van zo
nabij zult kunnen zien. Maar we
hebben ook mensen die vroeger
altijd gevaren hebben en nog
eenmaal die sfeer aan boord wil-
len meemaken. Een soort nostal-
gie. En we hebben mensen die
bijvoorbeeld in Australië op fa-

miliebezoek gaan, genoeg tijd
hebben en dit een leuke manier
vinden om er naar toe te reizen.
Maar vaak zijn onze passagiers
ook gewoon uitgekeken op de
doorsnee toeristische reizen. Ze
willen wat anders."
Het milieu is volgens Vicky van
Bennekom ook een drijfveer om
dit soort reizen te maken: „Som-
migen zijn vanuit milieu-oog-
punt principieel tegen vliegrei-
zen en kiezen daarom voor de
boot. Waar we ons absoluut niet
op richten is de groep jongeren
met een beperkt budget. Daar-
voor zijn deze reizen gewoon te
duur. Want gemiddeld moet je
toch rekenen op een bedrag van
zon honderdzestig tot tweehon-
derd gulden per dag. Voor dat
geld heb je verbluf, vervoer en
alle maaltijden."

VCK Travel, gevestigd aan het
"Orlyplein in Amsterdam, is van
oorsprong een reisbureau voor

de handel en industrie. De boo-
treizen voor 'gewone' toeristen
heeft het bureau twee jaar gele-
den als specialisatie erbij geno-
men: „Omdat er toch veel vraag
naar dit soort reizen bestaat en
omdat het gewoon ontzettend
leuk is om dit te doen.We zijn nu
eenmaal de enige in Nederland
die zich hiermee bezighoudt."

De sfeer aan boord wordt voor
een groot deel bepaald door de
kapitein en zrjn bemanning. Wat
de kapitein zegt, dat gebeurt.
Met een beetje geluk treft de pas-
sagier een sociaal ingestelde
man, die ook wel van een beetje
vertier houdt.

De lijst bestemmingen die VCK
Travel in het pakket heeft is pa-
gina's dik. Die varieert 'dicht bij
huis' van Scandinavië tot Portu-
gal en van Cyprus tot lerland,
waarbij het goedkoopste tripje
die naar Schotland is: vijf dagen

voor de somma van 980 gulden.
Andere mogelijkheden zrjn een
reisje naar de oostkust van de
Verenigde Staten (35 dagen),
Mexico (54 dagen), de Caribische
eilanden (zeven a acht weken),
Noord-Brazilië (acht weken) en
de westkust van Zuid-Amerika
(twee a drie maanden). Afrika
behoort eveneens tot het pakket.
De kortste trip is die van zes we-
ken naar West-Afrika en in even-
eens zes weken naar Kaapstad in
Zuid-Afrika.
Wie het helemaal bont wil ma-
ken kan in Rotterdam instappen
voor een reis rond de wereld. In
zon drie maanden tijd voert de
route langs onder andere Ant-
werpen, Suez-kanaal, Singapore,
Hongkong, Osaka, Oakland, Pa-
nama-kanaal, Savannah, Nor-
folk, Le Havre en weer terug
naar Rotterdam. Al met al 86 da-
gen voor de prijsvan zon negen-
tienduizend gulden per persoon.

" In een
haven
maken de
passagiers
alle
bedrijvig-
heid van het
laden en
lossen mee.

Hasselt in
the Mood'

Jazz- en andere muziekliefheb-
bers kunnen hun hart ophalen
op 10, 11 en 12 juni in Hasselt.
Dat weekeinde wordt het mu-
ziekfestival 'Hasselt in the Mood'
gehouden.

Behalve de traditionele jazz-
kroegentocht zijn er dit jaar het
hele weekeinde extra optredens
van verschillende bandjes. Naast
jazz komen ook andere soorten
muziek aan bod, zoals dixie,
blues, salsa, funk, boogie en ca-
jun.

Het 'Hasselt in the Mood'-festi

val wordt morgen om 21 uur
geopend in de tent in de Herc-
kenrode Kazerne. De toegang is
gratis. Zaterdag 11 juni wordt er
in de namiddag gespeeld op een
podium op het Molenpoortplein.
Om 19 uur is er een gospelcon-
cert in de kathedraal. Kaarten
hiervoor kosten 6 gulden, of 100
Bf. Om 21 uur begint de traditio-
nele kroegentocht. Entreeprijs in

de voorverkoop is 14 gulden of
250 Bf en op de avond zelf 17
gulden of 300 Bf.
Zondag wordt het festival vanaf
16 uur afgesloten met een jam-
sessie van Limburgse muzikan-
ten in een tent bij de Herckenro-
de Kazerne. Ook op het Kolonel
Dusartplein vindt op die tijd een
optreden plaats. De toegang tot
beide optredens is gratis.

Voor meer informatie of toe-
gangskaartjes: Toeristische
dienst in Hasselt (00-3211239540)
of bij de organisatie van 'Hasselt
in the Mood' (00-3211324535).

Wereldomroep
Radio Nederland Wereldomroep
verzorgt dagelijks een Neder- t
landstalig nïeuws- en actualitei-
tenprogramma onder de naam
'Nieuwslijn Europa. Daarin
komt niet alleen het Nederlands
en internationaal nieuws aan
bod, maar ook het Europese
weeroverzicht, oproepen van de
ANWB-Alarmcentrale, sportac-
tualiteiten en een overzicht uit
de dagbladen. Omdat de ont-
vangstcondities 's zomers en 's
winters verschillen, zhn de fre-
quenties waarop wordt uitgezon-

den aan veranderingen onderhe-
vig. Vraag daarom voor vertrek
naar het buitenland de nieuwste
zendschema's op bij telefoon-
nummer 035-724299.

ZONDAG 12 JUNI
VALKENBURG: Luikse Markt
in Houthem van 10 tot 18 uur.

ARCEN: Werkhondendag tussen
10 en 18 uur in de Kasteeltuinen,
met o.a. demonstraties schapen-

en ganzendrijven, hondentrim-
men en flyball.
VAALS: IVN-wandeling in het
Savelsbos, vertrek om 10 uur bij
de kerk in Rijckholt. Carpooling
vanaf het busstation in Vaals om
9.15 uur.
SUSTEREN: IVN-wandeling in
het IJzerenbos, vertrek om 14
uur bij parkeerplaats station.
ELSLOO: IVN-fietstocht, ver-
trek om 14 uur bij botanische
tuin.
MAASTRICHT: Open dag in de
rotstuin van Bèr Slangen, Am-
byerstraat Noord 73, van 10 tot
12 en van 14 tot 18 uur.

ertussenuit
Nederland direct
Een nog vrij nieuwe service van
de PTT is 'Nederland Direct.
Via een telefoonnummer datvan
land tot land verschilt, kan een
Nederlandse PTT-telefoniste
worden gebeld. Die draait het
gewenste abonneenummer en
vraagt of de ontvanger de ge-
spreks- en servicekosten wil ac-
cepteren. Bij acceptatie kan het
gesprek beginnen. De ingewor-
pen munt komt na afloop terug;
de ingestoken kaart blijft onaan-
getast. Een paar 'Nederland Di-
rect' nummers zijn: België: 0800
10031, Duitsland 0130 80 0031,
Frankrijk 19 0031, Luxemburg
0800 0031, Oostenrijk 0229 03031,
Spanje 900 9900 31, Zwitserland
155 0031. De volledige üjst kan
worden opgevraagd bij de post-
kantoren.

Informatieservice
Bij de ANWB heeft de afdeling
Auto Adviezen een informatie-
brochure gemaakt met een aan-
tal tips die problemen onderweg
kunnen voorkomen. Zo wordt er
onder meer geadviseerd de auto
een keuring te laten geven. Ver-
der wordt veel aandacht besteed
aan de manier van bepakken. Zo
wordt per type auto aangegeven
hoeveel last (imperial) het dak
kan dragen en op welke manier
er moet worden ingepakt (reser-
vewiel moet goed bereikbaar
blijven). Voorts wat tips voor on-
derweg. Voor specifieke proble-
men kan men bij de Autovakan-
tieüjn (070 - 3147733) terecht.

Goedkoper tanken
Bij de ANWB-kantoren ligt voor
leden een brochure klaar met de
adressenvan 100 goedkope tank-
stations niet ver van de Duitse
Autobahnen. Voor een liter ben-
zine wordt op die plaatsen door-
gaans 7 tot 11 Pfennig minder
betaald dan aan de Autobahn.
De brochure is eventueel ook te-
lefonisch te bestellen bij tele-
foonnummer 070 - 3141420.

korte toer

ZATERDAG 11 JUNI
SCHINNEN: Opening Brand-
weerkazerne met optocht histori-
sche brandweerauto's.

KERKRADE: Zomerexcursie
IVN in de omgeving van de
Worm, vertrek om 10 uur bij
kerk Haanrade.

GULPEN: Nacht van Gulpen,
wandeltocht 70 km, start om
22.30 uur, ontvangst zondagmor-
gen met groot ontbijt.

MAANDAG 13 JULI
MARGRATEN: Trek om de put,
folkloristisch feest vanaf 11 uur.

" De nacht van Gulpen. Archieffoto: FRITS WIDDERSHOVEN

Invoerbelastingin Hongarije
Kan men naar Duitsland een on-
beperkte hoeveelheid tabaksarti-
kelen meenemen voor eigen
gebruik; in de voormalige oost-
bloklanden en in Oostenrijk kan
daarvan geen sprake zijn. Tsje-
chië en Slowakije bij voorbeeld
staan aan personen vanaf 18 jaar
de invoer toe van 250 sigaretten
of een gelijke hoeveelheid tabak.

De Oostenrijkse regels zijn weer
iets strenger. Reizigers, ouder
dan 17 jaar mogen maximaal 200
sigaretten, 50 sigaren of 250
gram tabak meenemen. Hongari-
je doet het moeilijkst: over alle

rookwaar moet een invoerbelas-
ting worden betaald van 70 tot 90
procent.
Op het gebied van alcoholaccep-
teren Duitsland, Tsjechië en Slo-
wakije de invoer van drie liter
bier, twee liter wijn en 1 liter
sterke drank per persoon van 18
jaar en ouder. Oostenrijk stekt
zich opnieuw strenger op: 17-ja-
rigen en ouderen dienen zich te
beperken tot de invoer van 2,25
liter wijn en 1 liter gedistilleerd.
Hongarrje gaat opnieuw het
verst van genoemde landen: ook
op alcohol moet een tax worden
betaald van 70 tot 90 procent.
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Recordontvangsten
Bumaen Stemra

DEN HAAG - Buma en Stemra
hebben vorig jaar recordbedra-
gen aan auteursrechten ontvan-
gen. Buma incasseerde voor in
het openbaar uitgevoerde en uit-
gezonden muziek voor het eerst
meer dan honderd miljoen gul-
den. Stemra noteerde voor de
rechten op geluidsdragers als
cd's en muziekcassettes 372 mil-
joen gulden aan inkomsten. Dat
blijkt uit het gisteren gepubli-
ceerde jaarverslag 1993 van de
auteursrechtenorganisaties.
Dankzrj de omzetstijging met 8,6
procent, kon Buma 88 miljoen
gulden uitkeren aan componis-
ten, tekstdichters en muziekuit-
geverijen. Dat was tien procent
meer dan in 1992. Bij Stemra
kwam de uitkering aan recht-
hebbenden in 1993 met 338 mil-
joen slechts één procent hoger
uit. Uit het stijgende gebruikvan
Nederlandse muziek leidt Buma/
Stemra af, dat de ondersteunde
promotie van dit repertoire op
de radiozenders vruchten af-
werpt.

Bob Dylan
op Woodstock

DEN HAAG - Bob Dylan gaat
het historische verzuim dat hij
25 jaargeleden niet op het Wood-
stock-festival optrad, goedma-
ken. De zanger/songschrijver
treedt in augustus op tijdens het
herdenkingsconcert. Ook zijn
oude maten van de weer optre-
dende The Band en veteranen
als Crosby, Stills en Nash en Car-
los Santana geven acte de pre-
sence.
Dylan kwam al in 1966 in Wood-
stock, maar ontbrak drie jaar la-
ter voor het beroemdste roek-
concert aller tijden. In Wood-
stock zat hij in het huis van zijn
manager Albert Grossman. Hij
schreef er Subterranean Home-
sick Blues en (I aint gonna work
for) Maggie's Farm (nomore).
Ook na zijn motor-ongeluk ver-
bleef hij er enige tijd.
Er zijn speculaties dat ook Mick
Jagger en consorten tijdens het
nostalgische concert hun op-
wachting zullen maken. Aanlei-
ding is een mysterieus gat in het
schema van de Rolling Stones-
tournee, na het al uitverkochte
concert in het Giants Stadium in
New Vork op 12 augustus.
Woodstock '94 belooft een geva-
rieerde aangelegenheid te wor-
den. Naast de veteranen uit de
oorspronkelijke Woodstock-
periode, zullen moderne bands
als Aerosmith, Metallica en de
Red Hot ChiliPeppers optreden.

Scabs op
Bospop
WEERT - De Belgische band
The Scabs completeert het pro-
gramma van het Bospop-festival
dat op zaterdag 18 juniwordt ge-
houden op sportpark Boshoven
in Weert. Het volledige program-
ma luidt nu; The Prodigal Sons,
Sjako!, Beverly Jo Scott, The
Scabs, Grant Lee Buffalo, The
Creeps, John Hiatt en Marillion.
Met het contracteren van The
Scabs mikt de organisatie met
name op een toeloop van Belgi-
sche popliefhebbers naar Weert.
Bij onze zuiderburen gelden The
Scabs als een toonaangevende
band.

pop
Contractbreuk
kost Jacksons geld
MARTINEZ - De muzikale
Jackson-familie blijft overladen
met problemen. Na het afzeggen
van een concert moet het Ameri-
kaanse gezin wegens contract-
breuk omgerekend vier miljoen
gulden boete betalen.
De ouders Joseph en Katherine,
hun zoon Jermaine en verschei-
dene zakenpartners sloten in
1989 een overeenkomst met een
Zuidkoreaanse krant voor de
sponsoring van een optreden
van The Jacksons. Voor een be-
dragvan ruim vijfmiijoen dollar
(ongeveer tien miljoen gulden)
kreeg het blad Segye Times de
garantie dat ook megaster Mi-
chael Jackson zou zingen. Nadat
de familie kort daarop het con-
cert annuleerde, kreeg de krant
slechts drie miljoen dollar terug,
aldus de Zuidkoreanen. Zij span-
den een proces aan.
Een Amerikaanse rechter in
Martinez veroordeeldedeverant-
woordelijken voor de terugbeta-
ling van de resterende twee mil-
joen dollar en legde hetzelfde
bedrag aan boete op. De straf is
de zoveelste tegenslag voor de
familie Jackson, na de aanklacht
wegens seksueel misbruik van
een jongen door Michael.

Mau Mau en Stonefunkers laten het afweten

Pele als invaller
op Conincx-pop

DOOR HANS GOOSSEN

ELSLOO - Het grote geld
is voor veel popgroepen
nog altijd heiliger dan een
belofte aan de organisatie
van een kleiner popfestival.
Met die wet van Meden en
Perzen werd afgelopen
week ook Conincx-pop ge-
confronteerd. Het Italiaanse
Mau Mau, dat een van de
toppers van het Elsloose
festival had moeten worden
en de Zweedse rappers en
hiphoppers van The Stone-
funkers lieten weten liever
op een groter festival te
staan, waar meer te verdie-
nen is dan in de boomgaard
van boer Jozef, het traditio-
nele decor van Conincx-
pop. De groepen worden
vervangen door Pele en
Ifang Bondi.
Achteraf hoeft de organisatie
niet eens zo rouwig te zijn om de
afzegging, want met de nu ge-
contracteerde alternatieven van
de nieuwste revelatie Pele en de
Gambiaanse band Ifang Bondi
wordt het affiche er zeker niet
slechter op.

Zeker van het uit Liverpool af-
komstige Pele, dat zijn naam
inderdaad ontleent aan de be-
roemde Braziliaanse voetballer,
wordt veel verwacht. De tweede
cd van de groep van zanger/gita-
rist lan Prowse is met veel tam-
tam ontvangen en vele recensen-
ten dichten de groep een grote
toekomst toe. „Pele is dé band
van dit moment," erkent ook or-
ganisator Theo Gorissen van
Conincx-pop, dat dit jaar op 9
juli plaatsvindt.

Desalniettemin is hij zwaar te-
leurgesteld door de houding van
Mau Mau en The Stonefunkers.
„VooralMau Mau had ik graag in
Elsloo gezien. We hadden die
groep vorig jaar al willen heb-
ben, toen ging dat niet door. En
nu laat de band het op het laatste
moment afweten, terwijl de con-
tracten vorig jaar al geregeld
waren." Gorissen had met name
van Mau Mau geen afzegging

verwacht. „Het zijn van oor-
sprong straatmuzikanten en als
je dan toch kijkt naar de filosofie
die daarachter zat... Nee, dan had
ik niet verwacht dat ze kiezen
voor een festival in Zwitserland,
waar wij niet tegen op kunnen
bieden. Ik ben niet de enige die
boos is, ook de platenmaatschap-
pij heeft Mau Mau al laten weten
de afzegging niet op prijs te stel-
len."
Wat The Stonefunkers betreft, is
Gorissen korter van stof. „Ook

daar leek alles in orde, de hotel-
kamers waren zelfs al gereser-
veerd. Maar ik heb contact ge-
had met andere festivals in
Nederland dieThe Stonefunkers
hebben gecontracteerd en ook
daar hebben ze afgezegd. Geen
echt betrouwbare band dus." De
Zweden kunnen in de toekomst
dan ook fluiten naar een nieuwe
kans op Conincx-pop, verzekert
Gorissen.

De Gambiaanse band Ifang Bon-

di en het Engelse Pele complete-
ren het programma, dat verder
voorziet in Noordkaap, Shine,
Wicked Wonderland, De Familie
Franssen en lan Moore.

Ifang Bondi brengt traditionele
Westafrikaanse muziek, ver-
mengd met westerse invloeden.
„Het wordt in elk geval een swin-
gend geheel," belooft Gorissen.
Pele staat garantvoor opzwepen-
de popsongs met groteKeltische
folk- en rockinvloeden.

" Pele vervangt Mau Mau

Nieuwlichters funk-rock jammen in Vaals

Mother's Finest
op de weg terug

Van onze verslaggever

VAALS - De Stichting Spuugh
moet er naar eigen zeggen geld
op toeleggen, maar dat neemt
niet weg dat het bestuur apetrots
is op de mega-act Mother's Fi-
nest morgen in het Vaalse jonge-
rentrefcentrum. „Wij proberen
met het contracteren van derge-
lijke superformaties onze con-
certreputatie hoog te houden. Ik
kan wel zeggen dat de gage die
de band vraagt niet mis is. Zulke
groepen komen niet voor minder
dan 10.000 gulden," verzucht pr-
en concertmanager Piet Mees-
ters van Spuugh.

Gezien het roemruchte verleden
van de band, heeft Mother's Fi-
nest genoeg muzikale potentie
om elke cent waar te maken. De
formatie werd halverwege de ja-
ren zeventig opgericht en maak-
te onmiddellijk diepe indruk
met gepantserde funk-rock. Tus-
sen 1979 en 1993 produceerde de
band een tiental albums. Sublu-
xation heet het meest recente
produkt en is een registratie van
optredens in Keulen en Ober-
hausen. „Live zijn we op ons
best. Vandaar ook dit album, dat
volgens mij een uitgekiende mix
is van oude en nieuwe songs,"
verklaart zangeres JoyceKenne-
dy, die samen met zanger Glenn
Murdock de band heeft opge-
richt.

De beginjaren van Mother's Fi-
nest waren allesbehalve gemak-
kelijk. „We kwamen met iets
geheel nieuws. Sly and The Fa-
mily Stone kwamen nog het
dichtst bij ons in de buurt. Hoe-
wel? Zij oriënteerden zich meer
op de soul, terwijl wij vooral het
accent legden op onze voorkeur
voor hard-rock," legt Joyce uit.
„De radio-stations en de platen-
maatschappijen waren echter
nog niet rijp voor ons." Glenn

Murdock vult aan: „Het talent
was er wel, maar werd niet goed
verkocht. Veel bands hebben
van onze problemen geleerd. Te-
genwoordig is de markt, dankzij
de stijgende vraag, voor ons een
stuk toegankelijker.Anyway, wij
zijn de nieuwlichters van de
funk-rock en spelen nog dezelf-
de muziek als tien jaar geleden,
alleen beter en meer aangepast
aan de tijd."

In 1983 viel Mother's Finest uit
elkaar. Opvallend was dat de le-
den de geestvan de groep in hun

nieuwe projecten levend pro-
beerden te houden. Een hereni-
ging lag dan ook voor de hand.
Sinds vorig jaar is de zwarte
funk-rock band duidelijk op de
weg terug. Aan muzikale inspira-
tie is geen gebrek, want het vijf-
tal heeft naar verluidt nog ge-
noeg materiaal op de plank
liggen voor minstens vijfnieuwe
albums.
Het optreden van Mother's Fi-
nest in Spuugh begint om 21.30
uur. Kaarten kosten f 30 in de
voorverkoop en f 35 aan de kas-

" De energieke zangeres Joyce Kennedy van Mother's Fi-
nest. Foto: JOHN SMEETS

Womadfestival
afgelast

DEN HAAG - Er is een streep
getrokken door de ambitieuze
plannen van het Womadfesti-
val dat op 6 juli in Den Haag
zou plaatsvinden. De organisa-
tie heeft laten weten het festi-
val niet in de beoogde omvang
rond te krijgen.

De bedoeling was dat een keur
van wereldmuziek-artiesten op
de Haagse planken zou staan.
Het concert van Peter Gabriel
gaat wel door. Ook Galliano,
dit jaar ook present op Pink-
pop, en het Zuidafrikaanse
Lucky Dube zullen wél optre-
den.

" Peter Gabriel

Deacon Blue
is niet meer

GLASGOW - Na 9 jaar heeft
Deacon Blue de pijp aan Maar-
ten gegeven.

De Schotse band rond de voor-
malige onderwijzer Rickie
Ross heeft nog net een album
met Greatest Hits uitgegeven.
Deacon Blue scoorde begin
1993 een eerste top 2Ó-hit in
Nederland.

Hoewel Deacon Blue dus lang
moest wachten op een Neder-
landse hit, was de band hier
toch redelijk bekend. Commer-
cieel is het Deacon Blue overi-
gens vanaf het begin voor de
wind gegaan.

debeste tien

1 (1) Persona Non Grata - Urban Dance Squad
2 (3) A Night in San Fransisco - Van Morrison
3 (2) Gigant - Noordkaap
4 (4) Cure for Pain - Morphine
5 (7) Sabsylona - Zap Mama
6 (-) Experimental Jet Set - Sonic Youth
7 (9) God Shuffled His Feet - Crash Test Dummies
8 (8) Live Through This - Hole
9 (5) DaDaDa - The Nits

10 (8) Brutal Youth -Elvis Costello
De Limburg cd Top 10wordt wekelijks samengesteld door Omroep Limburg, op
basis van de hitlijsten van 25 Euregionale popjournalisten. Omroep Limburg zendt
De Beste Tien elke zaterdagmiddag om twee uur uit.

popagenda
JUNI

" 9 Saga, E-Werk Keulen -üir; De Dijk, Philips Eindhoven *" 10 Herbert Grönemeyer. Freizeitpark Alsdorf <nï; Schröder, Dr Student Land-
graaf, Back to Basics, Lipsticks, De Nor Heerlen; Mega Dance Festival, Badesee
Duren ★*; La Vita, Stoba Echt; Don Donovan & Band, Canix Lottum, Mother's
Finest, Spuugh Vaals; Dcc Dcc Ramone, Doornroosje Nijmegen; Herman Brood,
Sjiva Baarlo; Mono Swing, Fenix Sittard; The Tumblin' Dice, Exit in G Landgraaf;

" 11 Popmundial, met Urban Dance Squad, De Dijk, Hallo Venray, Mau Mau, 20
Brother House, Leypark Tilburg; Stiff, De Nor Heerlen; Aura, Dr Londener Kerk-
rade; Osdorp Posse, Azijnfabriek Roermond; Evasion, Café Bic Lenie Nederweert,
The Oldtimers, Theater Landgraaf; The Churl, Café Victoria Meerssen; Fietse-
freem, De Vriendenkring Steyl; Easy Chanting, Ghabiang, Markt Sittard;

" 12 Dave Hole, 't Babbeltje Roermond; Breath Fire, Wilhelmina Heerlen; Festi-
val Mundial, met o.a. Youssou N'dour, Busi Mhlongo Leypark Tilburg; David Lee
Roth, Vorst Nationaal Brussel **;WW-band, feesttent Merkelbeek; Passing Stran-
gers, Camion Margraten; Monti Amundson, De Boerderij Geleen; Wild Pumpkins
at Midnight, Torn Torn Heythuysen; Emiel van Egdom, De Muze, Maastricht;

" 13 Fietsefreem, De Villa Meers;

" 15 Steve Lukather, Noorderligt Tilburg

" 16 East 17, Vredenburg Utrecht; Die Krupps, Fenix Sittard; Pronge + Life of
Agony, Noorderligt Tilburg

" 17 Moondance, Stereotypes, De Nor Heerlen; Motorhead, Noorderligt Tilburg;
Janse Bagge Bend, feesttent Holturn

" 18 Jean Michel Jarre,Rheinstadion Düsseldorf * ** -tr-tr D; Bospop, met Maril-
lion.John Hiatt, Sportpark Boshoven Weert *; Jackson Browne, Vredenburg
Utrecht *;Crossroads Bluesfestival met o.a. The Juke Joints, Ruthless Blues, Da-
ve Hole, De Kooi Hoogerheide; Stowistow, An(nie) Plakt, KWJ-gebouw Stem;
Fietsefreem, Feesttent Illikhoven;

" 19 Halfway Amsterdam, met John Hiatt, Bettie Serveert, Texas, Willy DeVille,
Grant Lee Buffalo, Crowded House, Urban Dance Squad, Spaamwoude Halfweg
*; Bunkerpop, Oefenbunker Landgraaf; Het Hart, Torn Torn Heythuysen

" 21 Toten Hosen, Katschhof Aken

■ uitverkocht
Q busreis

" kaarten bij alle VW-theaterbespreekbureaus

" kaarten bij Buro Pinkpop, «046-752500

"★ kaarten bij Kasjmir Productions, «046-580100
■ir-d kaarten bij Ticket Express, «045-457273

Opgave van concerten voor de popagenda uitsluitend schriftelijk, uiterlijk dinsdag
voor publicatie: Popredactie Limburgs Dagblad, Postbus 3100, 6401 DP Heerlen-
Faxen kan ook: «045-739264.

ld-cd
Youssou N'Dour - The Guide
(Wommat)

DOOR BENTI BANACH

De muziekbusiness is een stuk
kleurrijker en smaakvoller ge-
worden sinds van oorsprong et-
nische muzikanten als Youssou
N'Dour en Khaled gewoon mee-
tellen. Betreurenswaardig echter
is het dat zij daarvoor heel wat
water bij de wijn hebben moeten.
Voor de Senegalese superster
Youssou N'Dour geldt dat hij al
lang niet meer magische en be-
zwerende Afrikaanse klanken
voortbrengt zoals op zijn mees-
terwerk Immigrés. Zo verraadt
bijvoorbeeld het stickertje 'Inclu-
des the hit single 7 Seconds' op
zijn jongste cd The Guide weder-
om een zeer aangepast en westers
geluid. Gelukkig stelt hij tegen-
over de synthesizers zijn eigen
Super Étoile-band, die vlam-
mend tekeergaat op talking
drums en andere trommels, en
zijn eigen fenomenale stemge-
luid, krachtig en toch zijdezacht.
De vele nummers op The Guide
sprankelen,zitten vol instrumen-
tale en ritmische verrassinkjes.
De grootste surprise is wel een
Senegalese versie van Bob Du-
lans Chimes of Freedom, waar-
mee Youssou dit sterke, doch
lang niet zijn beste, album af-sluit.

Nick Cave And The Bad Seeds-
Let Love In (Mute/CNR)

DOOR GÉ BACKUS

Over Let Love In, het nieuwe al-
bum van Nick Cave zou ik wel
een halve pagina willen vol-
schrijven maar die ruimte heb ik
helaas niet tot mijn beschikking.
Zoals bij de meeste Cave-platen,
valt er ook over de nieuwe schijf
enorm veel te vertellen. Voorop-
gesteld: ik heb altijd een zwak
gehadvoor de Cave-man, al van-
af zijn Birthday Party-tijd. Solo
heeft hij in het afgelopen decen-
nium een indrukwekkend oeuvre
opgebouwd maar voor velen
blijft hij toch een miskend genie
en daarin zal, vrees ik, ook Let
Love In geen verandering bren-
gen. Cave speelt wederom al zijn
sterke troeven uit: de vaak bril-
jantesong-structuur, de afwisse-lend emotionele, relativerende,
cynische en humoristische tek-
sten, de bekende Bad Seeds-ach-
tergrondkoortjes en de variatie
in de songs. In een tijd dat de
markt overspoeld wordt met al-
lerlei nietszeggende troep, is een
album van Cave een monument.
Zon plaat die jezelfs bij de aller-
eerste draaibeurt van begin tot
eind boeit. Je kunt genieten van
de prachtige klanken in Red
Right Hand, van de tekst van
Lay Me Low, de intensiteit van
Ain't Gonna Ram Anymore en
de twee verschillende versies van
Do You Love Me? Zonder meer
een van de beste cd's van '94 en
daarom resteert de vraag waar-
om mijn geachte collega's, die
wekelijks de top-10 samenstellen,
Let Love In over het hoofd hebben
gezien?

Courage of Lassie - This Side
of Heaven (Beggars Banquet
Pias)

DOOR HANS GOOSSEN

Nog nooit een donkerbruine stem

gehoord? Dan luister maar een*
naar zanger Ron Nelson, van de
onterecht onbekende Canadese
bamd Courage ofLassie. Dè stem-
banden van de man, die heel i"1
de verte iets aan Leonard Cohen
doet denken, brengen een prach-
tig, rustgevend en vertrouwen-
wekkend geluid voort. Een mo-
derne rattenvanger van Hame-
ien. Wie kan horen, zal hem
blindelings volgen. lemand uit-
zo kan zingen, kan niet slechi
zijn. Het eerste schijfje van Cou-
rage ofLassie, Sing or Die, diep-
te ik begin jaren tachtig op uit de
bakken van een Duitse, goed ge-
sorteerde platenzaak. Courage oj
Lassie wordt vaak in een adert
genoemd met die andere Cana-
dese prachtgroep The Cowboy
Junkies, met wie de band in de
jaren tachtig op samen toerde-
De stem van zangeres MadV
Schenkel doet ook een beetje den-
ken aan die van defrontvrouu>evan The Cowboy Junkies. Watf
The Junkies echter geleidelijk
aan wat steviger zijn gaan klin-
ken, maakt Courage of Lassie
nog steeds uiterst fraaie luister-
muziek. Nelson en de zijnen zor-
gen voor een hoogpolig klankta-
pijt waar je na een vermoeiende
werkdag heerlijk in kunt weg-
zakken.

The Walkabouts - Setting the
Woods on Fire (Rough Trade)

DOOR HANS GOOSSEN

Chris Eekman en Carla Torgef-
son, de drijvende krachten ach-
ter The Walkabouts noemen zich-
zelfpover onderlegd opmuzikaal
gebied. Maar echte muziek is nV
eenmaal meer dan nootjes tech-
nisch afwerken. En dat hebben
The Walkabouts maar al te goed-
begrepen. Met het enige tijd gele-
den verschenen country-covef-
project Satisfied Mmd kietelden
zij al mijn trommelvliezen, met
Setting the Woods of Fire trillen
ze nog steeds van genot. Countr\)t
folk en rock. Met die ingrediën-
ten maken The Walkabouts songs
die beklijven. Juist omdat het
meer is dan een couplet en een
refreintje, omdat er beleving uit-
spreekt. Na de eerste twee, stevi-
ge songs volgt Bordertown,
waarbij je de landerigheid van
een dromerig grensstadje, ergens
in Amerika, als het ware uit de
luidsprekers ziet komen. Zelj
moest ik denken aan die meester-
lijke film The Last Picture ShoW-
Die landerigheid verdwijnt wee*
gauw met de echte rock 'n róÜ
waarbij met name organist en
pianist Glenn Slater zich maQ
uitleven. Het vuurtje dat TM
Walkabouts in de bossen stoken
bevat zowel dreigend loeiende
vlammen als gezellig knetterende
houtblokjes. Een bosbrand die ir»
elk geval niet geblust mag wor-
den. Niks voor brandweerman-
nen dus.
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Carl Barks tekende tussen 1942 en 1966 meer dan 6.000 strippagina's

Donald Duck vandaag zestig jaar
DOOR ERIC BOS

Heerlen - „Donaid
Duck is helemaal geen
eend! Hij ziet er alleen maar
2o uit!" Dat werd ooit uitge-
roepen door Carl Barks, de
tekenaar van Walt Disney's
opvliegende, kwakende
held. Donaid Ducks zestig-
ste verjaardag wordt van-
daag gevierd omdat hij op 9
JUni 1934 voor het eerst een
öisney-tekenfilmpje bin-
üenwaggelde, 'The Wise
Little Hen. Dat gebeurt
liet alleen met het uitbren-
gen van een speciaal num-
toer (28) van het Nederland-
se Donaid Duck weekblad
'riet verhalen van Carl
&arks (93), maar vooral met
*ijn bezoek aan ons land op
Uitnodiging van het week-
blad Donaid Duck. Dat zal
°ok de eerste keer zijn dat
°^e striptekenaar voet op
Europese bodem zet., In
Zweden zal hij worden ont-
vangen door het Zweedsekoningshuis en zijn
Europa-reis levert hem ver-
der nog de sleutels en het
ereburgerschap op van de
steden Helsinki, Kopenha-
gen en Milaan op.

Carl Barks, die zich om zijn fans
ontlopen zijn leven lang ver-

plaatste in een Mobil Home, te-
kende tussen 1942 en 1966 meer
<Jan 6.000 strippagina's. Donaid
buck, die eigenlijk was bedoeld
*ls een van de bijfiguren van

stripheld nummer
**en, Mickey Mouse, groeide
v ooral onder Carl Barks uit tot
*en zelfstandig stripkarakter dat
*lickey Mouse weldra naar de
kroon zou steken en zelfs nog
Populairder zou Worden.

Ronald Duck werd onder>Barkshanden een prachtig en gecom-
pliceerd karakter. Barks bedacht

een complete wereld rond de op-
gewonden eend, Duckstad met
al zijn bekende inwoners zoals
Guus Geluk, Willie Wortel en de
Zware Jongens. Maar het waren
ook de verhalen die wereldbe-
roemd werden: 'Donaid Duck als
pyromaan', het avontuur met de
vierkante eieren, 'Sheriff of the
Bullett Valley' en 'Christmas on
Bear Mountain' (1947), waarin
Dagobert Duck werd geïntrodu-
ceerd. Wie wil weten hoe de
Amerikaanse maatschappij in el-
kaar stak, hoe een doorsnee
Amerikaan leefde in de jaren '30,
'40 en '50, wat zijn gewoontenen
verlangens waren, kan uitste-
kend terecht bij de Donaid
Duckverhalen van Carl Barks.
De picknickparties (die steevast
vreselijk uit de hand lopen), het

geleur om een baantje - Donaid
Duck als stofzuigerverkoper, als
nachtwaker, als postbesteller, als
strandwacht, als regenmaker, als
klusjesman, als brandweerman,
als quizdeelnemer - de beeld-
houwwedstrijden, de ralleys, het
snoeven en opbieden met neef
Guus en het vergeefs met een
bosje bloemen aankloppen bij de
begeerde Katrien tot en met het
bedelen om een baantje of wat
geld bij de steenrijke Oom Dago-
bert.

In al deze onderwerpen, die we
verrassenderwijze exact terug-
zien in de Amerikaanse film, de
tragikomedies uit de jaren '50 en
'60, liet Carl Barks geen laag-
staand menselijk trekje onbenut,
zoals Donaid die regelmatig de

spaarpotjes van zijn neefjes
Kwik, Kwek en Kwak leegrooft.
Barks creëerde een wereld die
vele malen grappiger, pijnlijker
en prikkelender is dan al die an-
dere striphelden uit de Disney
Studio's.

Donaid Duck ondergroef als
scharrelaar, als sappelaar, als ge-
wetenloze niksnut in een hard-
vochtige, wrede wereld, het
ideaal van de Amerikaanse
Droom. Niet voor niets werden
de Donaid Duckstrips van Carl
Barks door de Disney Studio's
regelmatig gecontroleerd en ge-
censureerd. In Donaid Duck als
pyromaan, raakt DD als vrijwilli-
ge brandweerman aan zijn hoofd
gewond, waardoor hij zonder het
te weten overal brandjes sticht

die hij als brandweermanvervol-
gens helpt blussen. „Helemaal
aan het slot kon hij deverleiding
niet weerstaan om brand te
stichten in de prullenbak in de
rechtbank, onder het oog van de
rechter. Dat was mijn einde,
maar ze hebben het veranderd,
in een droom of zo, ik weet het
niet meer," vertelde Carl Barks
eens. „Ik lette er wel op om ze
niet teveel van zulke beslissin-
gen te laten nemen want ik cen-
sureerde mijn werk zelf al vrij
grondig. Ik wist wel zon beetje
wat ik me kon veroorloven, en ik
wist dat ik maar liever niet op de
tenen van de regering moest
gaan staan, of op welke politieke
zaak dan ook, omdat de firma
zijn postvergunning zou kunnen
verliezen."

Dat neemt niet weg dat Carl
Barks' wereld toch een in grap-
pen en grollen verpakte aan-
klacht was. Tegen politieke wil-
lekeur, gewetenlozewetenschap-
pers, de niets en niemand ont-
ziende rijkdom en macht van
Dagobert Duck, de vreselijke ar-
moede in Amerika, de sloppen-
wijken en uitbuitende bazen.
Als opvoeder faalt Donaid ook
voortdurend. Zijn pedagogische
intrumenten zijn schreeuwen, in-
timideren, saboteren, vallen op-
zetten en aan het eind van het
verhaal het beloofde pak slaag
met een stevige twijg. Wat dat
betreft is Oom Donaid voor zijn
drie neefjes die sinds 1938 aan
zijn zorgen werden toevertrouwd
geen volwassene, maar een kind
dat zelf steeds voor problemen
en conflicten zorgt. Het zwaarte-
punt van de zorg om elkaar ligt
bij de Duckfamilie dan ook meer
bij de neefjes Kwik, Kwek en
Kwak dan bij hun oom. Die is
rancuneus, jaloers, kinderachtig,
haatdragend, hebzuchtig, vals,
sadistisch. Carl Barks heeft zelf
over zijn creatie gezegd: „Donaid
lijkt me ongeveer 15 jaar oud te
zijn met de verantwoordelijkhe-
den van een volwassene en het
verstand van een zesjarige (soms
tenminste). Hij is in de loop van
de tijd alleen maar onverant-
woordelijker en roekelozer ge-
worden."

" Om zijnfans te ontlopen woonde Carl Barks zijn leven lang in een Mobil Home.
Foto: SVEIN ERIK SOLAND

'Willem Wever' op zoek
naar vingerafdrukken

UTRECHT - „De wat...de dacty-
*°gische afdeling?" Verschrikt
pijpt de receptioniste naar de te-
-1&foon. Een nummer wil haar
""iet te binnen schieten „Hebt u
leen naam voor me?" Ja hoor:
"on van Gils. Helaas. Ze heeft
j*og nooit van hem gehoord. De

dat hij iets met vin-
gerafdrukken te maken heeft en

gefilmd wordt door de NCRV,
helpt haar niet veel verder. De
ruim 1.500 mensen die op het
hoofdbureau van de politie in
Utrecht werken kent ze hooguit
van gezicht maar zeker niet alle-
maal van naam.

Een oproep via de intercom le-
vert een Bas van Gils op. Van

Ton voorlopig geen spoor. Ja, ze
heeft vanochtend wel een televi-
sieploeg zien lopen. „De NCRV,
zei u. Het Willem Wever-team.
Een momentje nog." Via de kan-
tine, nogmaals de intercom en
een paar keer doorverbinden
heeft ze eindelijk beet. Op de
tweede verdieping op de dacty-
logische afdeling is het Willem
Wever-team druk in de weer.
Vingerafdrukdeskundige Ton
van Gils van de Utrechtse politie
legt uit hoe de dader van een
misdrijf via een vingerafdruk op-
gespoord kan worden.

De 11-jarige Roderic uit Utrecht
vroeg zich dat al langere tijd af
en wendde zich tot het NCRV-,
programma Willem Wever, waar-
in elke maandagavond (Neder-
land 1, 19.00 uur) antwoord
wordt gegeven op de meest uit-
eenlopende vragen. Presentator
Jochem van Gelder was even-
eens nieuwsgierig en klopte bij
de Utrechtse politie aan. In de
uitzendingvan maandagavond is
het item te zien.

Het zeven man sterke Willem
Wever-team schuifelt heen en
weer door de kleine vingeraf-
drukkenruimte. Regisseur Mick
de Boer schudt af en toe vertwij-
feld zijn hoofd. „Nee jongensdit
is een veel te ingewikkeld ver-
haal. Kinderen moeten het kun-
nen volgen," roept hij als de poli-
tieman ineens begint over tellen
van lijntjes in de vingerafdruk-
ken. Redactrice Corrie Breeman
springtovereind. „Dat moet erin.

Anders klopt het verhaal niet.'
Ze weet de regisseur te overtui-
gen. De redactrice heeft 's och-
tend in de oefenstraat bij de poli-
tieschool in Leusden haar vinge-
rafdruk achtergelaten tijdens
een 'inbraak. HetWillem Wever-
team filmt de weg die de gevon-
den vingerafdruk aflegt van de
plaats van het misdrijf tot de
computer en het archief op de
dactylogische afdeling.

Van de honderden vragen die bij
de redactie van Willem Wever
binnenkomen, zijn de vragen
over het politiewerk populair.
„Heel veelkinderen willen graag
weten hoe je boeven vangt," ver-
telt redactrice Corrie. Dieren en

techniek zijn ook populair. In
Willem Wever probeert Jochem
van Gelder een antwoord te vin-
den op de vragen van kinderen.
Of het nu gaat om het lot van
zeehondjes nadat ze uit Pieter-
buren vertrekken, de vraag
waarom mensen grijs worden of
de manier waarop een rol we-
papier hoort te hangen.

Jochem kan zich geen leuker
programma wensen. „Het grap-
pige is dat ik er zelf ook een
hoop van leer. De vragen gaan
over hele alledaagse dingen,
waar je nooit zo bij stilstaat. De
antwoorden zijn vaak verras-
send."

" Jochem van Gelder presenteert maandagavond op-
nieuw het Willem Wever-programma. Foto: DIJKSTRA

Darlene Conley
als Sally Spectra
in The Bold and
the Beautiful

'Geen tijd meer
voor theater'

DOOR MONIQUE BRANDT

AMSTERDAM - Actrice Darle-
ne Conley, in ons land beter be-
kend als Sally Spectra uit de
succesvolle RTL-soap serie The
Bold and theBeautiful beschrijft
zichzelf als een geboren actrice.

En inderdaad, als ze heupwie-
gend de lounge van het Amstel
Hotel in Amsterdam binnen-
schrijdt, de daar aanwezige Ita-
lianen met een zwoele knipoog
en een verleidelijk klinkend 'hi
guys' begroet, lijkt ze een vamp
die zó is weggelopen uit een Hol-
lywood-film uit de jaren vijftig.
En even later, als ze zich met
cocktail en sigaretten in de zach-
te banken heeft genesteld, heeft
ze meer weg van Bette Davis in
een toegeeflijke en spraakzame
bui.

Conley heeft van jongsafaan
vooral 'rollen gespeeld. De in
lerland geboren, maar vanaf
haar vijfde in Chicago opgegroei-
de Conley werd toen ze vijftien
jaar was ontdekt door de legen-
darische Broadway-impresario
Jed Harris, die haar engegeerde
voor een theatertour in het 19de
eeuwse-melodrama 'The Hei-
ress'. Voor die tijd dreef ze haar
moeder tot waanzin met haar
verhaaltjes, verzinsels en fanta-
sieën.

„Als ik niet was gaan acteren had
ik nu waarschijnlijk ergens in
een gesticht gezeten. Ik heb te-
veel energie, teveel fantasie. Ik
verzon altijd verhalen. Ik was er-
van overtuigd dat ik afstamde
van een zigeuner-ras, en per on-
geluk bij dit middleclass-gezin
terecht was gekomen. Ik maakte
alles mooier dan het was. Ik
werd door mijn omgeving alleen
maar gestimuleerd in mijn dro-
men. Ik groeide de eerste jaren
op in een zuidelijke wijk in Chi-
cago waar in die tijd, tegen het
einde van de Tweede Wereldoor-
log, veel Europese vluchtelingen
zich vestigden. Er woonden Rus-
sen, Polen, Italianen, leren. Je
had twintig moeders want ieder-
een zorgde voor eikaars kinde-
ren. Ik kon uren luisteren naar
prachtige verhalen uit al die
verre en geheimzinnige landen."

# Darlene Conley: „Als ik niet was gaan acteren had ik nu
waarschijnlijk ergens in een gesticht gezeten." Foto: GPD

Mentor
Tijdens haar eerste theaterstuk
was acteur Basil Rathbone haar
mentor die haar alle kneepjes
van het vak leerde. „Als ik dan
weer eens iets fout deed voelde
ik zijn ogen in mijn rug branden.
Nu, als ik niet goed in mijn rol
zit voel ik die ogen weer."
Daarna moest ze het alleen zien
te rooien. En dat ging haar goed
af. Ze reisde, nadat ze haar
school had afgemaakt door het
land met klassieke theatergroe-
pen, speelde Shakespeare-stuk-
ken op Broadway, bleef drie
seizoenen bij het Alley Theatre
in Houston en trad in Los Ange-
les op in grote theatershows,
zoals Cyrano de Bergerac en

Night of the Iguana met Richard
Chamberlain.
Ze vervulde filmrollen in onder
meer The Birds van Hitchcock,
in films van John Cassavetes en
in ontelbare tv-series. Maar de
laatste jaren heeft ze zich als
The Dame of daytime drama'
voornamelijk met soaps bezigge-
houden. Ze verscheen in The
Young and the Restless, Days of
our lives, Capitol en General
Hospital, totdat ze in 1989 toe-
trad tot de cast van The Bold and
the Beautiful.

„Als ik het voor het zeggen had,
zou ik graag weer in het theater
staan. Theater heeft nu eenmaal
meer magie dan televisie. Maar
soms loopt het anders in het le-
ven. Het theater in Amerika
stierf toen televisie opkwam. De
grote acteurs konden niet anders
dan overstappen naar televisie.
Ik hield altijd van grote shows
met grote sterren, maar die zie je
eigenlijk alleen nog maar op tele-
visie. Het is te duur geworden
om het land in te gaan."

Begrip
Conley werd in 1989, twee jaar
na de start, de serie ingeschre-
ven. 'The Bold' draaide toen
vooral om de rijke Forrester-
familie en de arme Logans. De
serie liep echter niet goed, en
schrijver William Bell realiseer-
de zich dat er meer actie moest
komen. Conley moest daar voor
zorgen, als gevaarlijketegenstan-
der van de Forresters. En dat
lukte ook. In Amerika, maar ook
in heel Europa, is de serie inmid-
dels een begrip geworden.
Conley: „Ik ben niet iemand die
afwacht, ik ben iemand die zelf
het heft in handen neemt. Dat
zag William ook in. Daarom koos
hij mij voor de rol. Sally Spectra
heeft iets gevaarlijks. Je weet
nooit wat ze het volgende mo-
ment gaat doen. Onvoorspelbaar,
taai, kom niet op haar weg als ze
iets wil! Het publiek houdt van
haar omdat we het nu eenmaal
heerlijk vinden om naar de dui-
vel tekijken. Het publiekwil dat
ik slecht ben."

De soap-business betekent hard
werken. Per week worden vijf af-
leveringen van 'The Bold' opge-
nomen in de studio's in Los
Angeles, waar de familie Bell -soapkoning William, moeder
Lee, en de twee zonen en een
dochter - de scepter zwaaien.
Als er niet aan de show wordt
gewerkt houden de acteurs zich
bezig met allerlei publiciteis-
activiteiten. „Het is in feite als
een kantoorbaan. Ik was daarom
ook altijd bang dat ik me op een
gegeven moment zou gaan ver-
velen, maar tot nu toe is dat nog
niet gebeurd. De schrijvers blij-
ven kluifjes naar me gooien,
waardoor ik weer een nieuwe
weg in kan slaan met mijn rol. Ik
heb nu geen tijd voor theater, al
blijf ik zoveel mogelijk voorstel-
lingen zien, want ik blijf gek van
het theater. Ik hou nu eenmaal
van het drama, van de passie,
van sdhoonheid."

Donderdag 9 juni 19949
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Nederland 2
Veronica NOS
13.00-13.07 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
17.05 Mega top 50.
17.50 De Staatsloterij showop loka-

tie.
17.58 2 vandaag.
18.00 Journaal.
18.15 Actualiteiten.
18.39 Sportjournaal.
18.47 Hoofdpunten uit het nieuws

gevolgd door het weer.
18.55 Wings. Amerikaanse comedy-

serie. Afl.: Verzekeringsfraude.
19.20 Veronica reisgids. Afl.: Neder-

land slaapt.
19.50 Step by step. Comedyserie.
20.20 Backstreet dreams. Ameri-

kaanse speelfilm uit 1990 van Rupert
Hitzig. Met: Jason O'Malley, Brooke
Shields, Tony Fields e.a.

21.55 Camel trophy. Dwars door Ar-
gentinië, Chili en Paraguay. Afl. 4.

22.25 Tycoons 2. 7-delige serie over
mensen die het gemaakt hebben in
de zakenwereld. Afl. 2: Philip Knight.

23.20 De Victoriaanse bloementuin.
Afl. 3.

23.50 Journaal.

" Philip Knight vandaag
in 'Tycoons 2' (Nederland 2
- 22.25 uur).

Duitsland 1
""05 landerjournal.
""45 Morgenmagazin Sport.
""00 ZDF-Morgenmagazin.
"00 heute."03 Dallas. Afl.: Trickreiches Spiel.""45 Tele-Gym. Gymnastiek.O-OO heute.{0.03 Gesundheitsmagazin Praxis.0-45 ZDF-info Verbraucher.
{1-00 heute. Met beursberichten.
'04 Fussball-Landerspiel. Oefen-
herland Canada - Duitsland.2.40 Urnschau.

{«"55 Presseschau.3.00 ZDF-Mittagsmagazin.
3-45 Wirtschafts-Telegramm.
400 Tagesschau.
4-03 Schimpt - 19 7 17. Talkshow.*|-30 Die wunderbare Reise des
geinen Nils Holgersson mit den
wiidgansen.Tekenfilmserie.Afl. 5.

jS.oo Tagesschau.
.5-03 Kinderquatsch mit Michael.
5-3oFliege. Talkshow. Met om ca.J6.00-16.03 Tagesschau.
°-30 Mit List undKrücke. Afl. 8.

{'"00 (TT) Tagesschau.
.'"10 Brisant. Boulevardmagazine.
'■37 Die Parteien zur Europawahl..'"4OARD vor acht. Reg. informatie.
j'-SO Tagesschau-Telegramm.
.'-55 Dingsda, spelprogramma.,*-25 Marienhof, serie.

Tagesschau-Telegramm.
Jj-55 Der Fahnder, serie.?00 (TT) Tagesschau.
£■15 Pro & Contra.AS9 Tagesthemen-Telegramm.
.{"Oo Die Parteien zur Europawahl.
S-03 (TT) Der 7. Sinn. Verkeerstips.

■06 Geschichten aus der Heimat.
j^erieverhalen. Aansl.: Mark.ttag.
000 Die Parteien zur Europawahl.
£03 (TT) Sag die Wahrheit. Spel.
?'3O Tagesthemen.
v-00 Die Parteien zur Europawahl.

j-OS Ein Schritt nach vorn. Repor-
Ja9e over de Duitse filmindustrie.
3.35 Der Dokumentarfilm: Die Urn-

U^hulung. Documentaire.
(TT) Knall Cops. Amerikaanse

d^Ornedyserie. Afl.: Star hinter Gittern.
ju'4s Tagesschau.
J\55 Stephen Frears-cyclus: The

s,'t. Engelse speelfilm uit 1984.
Z.E.N. Englands Süd-""esten. Afl.: Egloshayle.

TV FILMS VIDEO
BBC 1

The man who shot Liberty
v *lance (USA, 1962). Meesterwerk

John Ford, met James Stewarty weg naar de begrafenis van zn
y^G vriend John Wayne. Onder-
.69 wordt het drama, over recht en
?de in het Wilde Westen, uit de

gedaan.

BBC 2
J*:00 Biggles (Engeland, 1985)
cience-fiction van John Hough,.Ve" een zakenman, die door een

?* in de tijd terechtkomt in de Eer-

** Wereldoorlog, waar hij de dap-
Fre Biggles ter zijde staat. Met

Dickson, Alex Hyde-White.

Nederland2
Backstreet dreams (USA,

1^0). Handlanger van gangster
y^X tot inkeer wanneer hij samen

el een psychologe hun autisti-
zoontje gaat behandelen. Zn

lotgenote vindt het maar niks.
ï£t Jason O'Malley, Brooke
f^ields, Sherilynn Ferm. Regie vannuPert Hitzig.

Duitsland 3 West
.'TS The Gypsy Moths (USA,

1969). Melodrama van John Fran-
kenheimer, over het wel en wee
van stuntmannen. Met Burt Lan-
caster, Deborah Kerr.

" The Hit. De killers Braddock (John Hurt) en Myron (Tim Roth) kidnappen in Andalusiè
een vroegere Engelse gangster die hen jaren gelegen verraden heeft. (Duitsland 1 - 00.55
uur)

België/TV 2
22.00 The boy friend (Engeland,
1971). Musical van Ken Russell,
met fotomodel Twiggy als toneel-
meester bij een dansgroepje, die
plotseling haar kans op de planken

krijgt. Ook met Christopher Gable
Duitsland 2
23.15 Dernier domicile connu
(Frankrijk, 1969). Misdaadfilm van
José Giovanni, met Lino Ventura
als inspecteur die is gedegradeerd
en nu zedendelicten moet onder-
zoeken. Hij krijgt een grote zaak
wanneer hij een kroongetuige heel-
huis af moet leveren. Ook met Mar-
iene Jobert.

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

slechthorenden.
17.00-17.07 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
17.30 ■ Villa achterwerk: The Ad-

dams family. Amer. comedyserie.
18.00 Journaal.
18.15 Comedy op 3: All in the fami-

ly. Amerikaanse comedyserie.
18.41 (TT) Lingo. Spelprogramma.
19.02 Europese verkiezingen 1994.

Prognose van de uitslagvan de Euro-
pese parlementsverkiezingen.

19.37 (TT) Bureau Kruislaan. Neder-
landse politieserie. Afl. 4: Vergeef
ons onze schuld. Bij het vuilnis wordt
een baby gevonden. De agenten van
bureau Kruislaan gaan op zoek naar
de moeder en de reden van haar
wanhoopsdaad. Herh.

20.05 Sailortown. Engelse korte film
van Nick Hurran. Met: Pat Laffan,
James Nesbitt, Simon Magill e.a.
Wanneer een kroegbaas in Belfast
zonder testament na te laten overlijdt,
raken schoonzoon Danny en klein-
zoon Skeebali verwikkeld in een strijd
om de zaak.

20.35 Laat je(niet) kennen. Spel/talk-
show rond overeenkomsten en ver-
schillen tussen de werkelijke per-
soonlijkheid van bekende Nederlan-
ders en hun imago.

21.25 Seth en Fiona. 11-delige come-
dyserie. Afl. 9: De sterke arm van
Sinterklaas.

22.00 (TT) Journaal.
22.15 Sportjournaal.
22.30 Nova. Actualiteitenprogramma.
23.00 Den Haag vandaag.
23.15 Trekking dagelijkse lotto.
23.20 Telltale hearts. 3-delige Engel-

se psychologische thriller van Thad-
deus O'Sullivan. Met: Bill Paterson,
Emma Fielding, Brid Brennan e.a.
Afl. 3. Het net rond Anthony sluit zich.
Ondertussen doet Becky, die de
waarheid over haar verleden probeert
te achterhalen, enkele verontrusten-
de ontdekkingen.

00.10 Natuurmoment. Herh.
00.15 Nieuws voor doven en slecht-

horenden.

Duitsland 2
05.05 Zie Duitsland 1.
13.45 Guten Appetit. Culinaire tips.
14.00 Treffpunkt Natur. Herh.
14.30 Es muss nicht immer Mord

sein. Duitse serie. Met: Dirk Daut-
zenberg, Elfriede Kuzmany, Wolf-
gang Zerlett e.a. Afl.: Übergepack.
Herh.

14.55 ZDF-Glückstelefon.
15.00 Heute.
15.03 Die Biene Maja.
15.30 PUR. Jeugdmagazine.
16.00 Logo. Jeugdjournaal.
16.08 Heute-Schlagzeilen.
16.09 The flying doctors.
17.00 Heute, sport en weerbericht.
17.15 Landerjournal. Aansl.: heute-

Schlagzeilen.
17.55 SOKO 5113. Duitse politieserie.

Met: Werner Kreindl, Wilfried Klaus,
Heinz Baumann e.a. Afl.: Ohne Ge-
sicht. Aansl.: Parteien zur Europa-
wahl. Aansl.: Guten Abend.

19.00 Heute.
19.20 Weerbericht.
19.25 SOKO 5113. Duitse politieserie.

Met: Werner Kreindl, Wilfried Klaus,
Heinz Baumann e.a. Afl.: Ohne Ge-
sicht. Vervolg van 17.55.

20.15 Hitparade im ZDF. Muziekpro-
gramma. Aansl.: Parteien zur Euro-
pawahl.

21.15 WISO. Sociaal-economisch ma-
gazine.

21.45 Heute-joumal. Aansl.: Parteien
zur Europawahl.

22.15 Doppelpunkt. Thema: Her mit
derKnarre?!

23.15 Der Kommissar und sein
Lockvogel (Dernier domicile connu)
Frans-Italiaanse speelfilm uit 1969
van José Giovanni. Met: Lino Ventu-
ra, Mariene Jobert, Jean Sobieski
e.a. Inspecteur Marceau staat erom
bekend zijn zaakjes nogal hardhan-
dig op te lossen. Na het zoveelsteincident wordt de schietgrage Mar-
ceau overgeplaatst naar een kleinbureautje waar hij moet samenwer-
ken met agente Jeanne. Hij krijgt
opdracht de ondergedoken Roger
Martin op te sporen, die moet getui-
gen tegerj gangsterbaas Soramon.
En zoals altijd zal niets hem in de
weg staan zijn opdracht zo snel mo-
gelijk te voltooien.

01.00 Heute.

Duitsland 3
08.15 Tele-Gym. Ochtendgymnastiek.
08.30 Cursus natuurkunde. Afl. 5.
09.00 Streifzüge NRW. Reportage.
09.15 WDR-Treff. 10.00 Schooltelevi-
sie. 12.00 Bonn am Rohr. 12.45 Mitt-
wochs live. 14.00West 3 aktuell. 14.05
Hit-Clip. 14.30 Australien. Afl. 2: Wirt-
schaftsraum Perth. 15.00 West 3 ak-
tuell. 15.05 FensterPlatz. 16.00 Gott
und die Welt. 16.30 Cursus natuurkun-
de. Afl. 5. 17.00 Die Sendung mit der
Maus. 17.30 Don Quixote. 18.00 Nach-
richten aus Rheinland und Westfalen.
18.05 KvK - Klön und Klaaf. 18.30
Streifzüge NRW. 18.45 Aktuelle Stun-
de. 19.25 Fensterprogramme der Lan-
desstudios. 19.45 Die Fussbroichs.
20.15 Linie K. 21.00 West 3 aktuell.
21.15 The gypsy moths. Amer. speel-
film. Met: Burt Lancaster, Deborah
Kerr, Gene Hackman e.a. 23.00 Hiz-
bullah - die Partei Gottes. 23.30 Mag-
num. 00il5 Photoromane. Stadsge-
zichten. 00.30 Nachrichten. 00.35-
-08.15 Nachtprogrammering.

RTL4
06.30 Hei elei kuck elei.
07.00 Nieuws & krantenoverzicht.
07.07 Bob in the bottle.
07.30 Nieuws & krantenoverzicht.
07.37 The taxi boys.
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.
09.30 You bet your life. Quiz.
09.55 Rescue9ll. Herh.
10.50 Showtime shop. Thuis bellen

en bestellen.
10.55 As the world turns. Ameri-
kaanse soapserie. Herh.

11.40 Studs. Amerikaans datingpro-
gramma. Herh.

12.05 Telekids.
12.35 De smurfen.
13.05 RTLtext.
13.20 Love boat. Herh.
14.20 Showtime shop. Thuis bellen

en bestellen.
14.25 As the world turns. Ameri-

kaanse soapserie.
15.10 Rad van fortuin. Spelprogram-

ma. Herh.
15.40 Santa Barbara. Amerikaanse

soap.
16.30 The Oprah Winfrey show.

Amerikaanse talkshow.
17.20 Wie ben ik? Spelprogramma

Herh.
18.00 Zes uur nieuws.
18.15 Ooggetuige. Reportages. Herh.
18.30 Rad van fortuin. Herh.
19.00 Full house. Amerikaanse co-

medy.
19.30 Half acht nieuws.
19.50 Weer.
20.00 The bold & the beautiful.
20.25 De vakantieman. Informatief

vakantieprogramma.
21.40 Kans voor een kind. Serie.
23.25 Nieuws en weer.
23.40 David Letterman. Amerikaanse

talkshow.
00.25 The Oprah Winfrey show.

Amerikaanse talkshow. Herh.
01.10 As the world turns. Ameri-

kaanse soapserie. Herh.
01.55 Nachtprogramma.

RTL Television
05.30 Ontbijttelevisie. 09.05 Emergen-
cy. Herh. 10.00 The bold and the beau-
tiful. 10.30Days of our lives. 11.00 Der
Preis ist heiss. Spelshow. 11.30 Fami-
lien Duell. Spelprogramma. 12.00
Punkt 12. 12.30 The guiding ligrjt.
13.15 Santa Barbara. 14.10 Murder,
she wrote. Herh. 15.00 llona Christen.
Talkshow. 16.00 Hans Meiser. Talk-
show. 17.00 Whos the boss?. Herh.
17.30 Married with children. 18.00 The
bold and the beautiful. Herh. 18.30 Ex-
plosiv - Telegramm. 18.45 RTL aktuell.
Nieuws, sport en weerbericht. 19.10
Explosiv - Das Magazin. 19.40 Gute
Zeiten, schlechte Zeiten. Duitse fami-
lieserie. 20.15 Notruf. Programma rond
spectaculaire reddingsacties. 21.15
Stadtklinik. Afl.: Der Tater. 22.15 Spur-
los. Programma waarin vermiste perso-
nen opgespoord worden. Presentatie:
Charles Braver. 23.15 RTL-Nacht-
Show. Talkshow. 00.00 RTL Nacht-
Journal. Nieuwsmagazine. 00.30 Mar-
ried with children. 01.00 The Tracy Uil-
man Show. 01.30 Whos the boss?.
02.00 Explosiv - Das Magazin. Herh.
02.30 RTL Nacht-Journal. Nieuwsma-
gazine. Herh. 03.00 Hans Meiser. Talk-
show. Herh. 04.00 llona Christen. Talk-
show. Herh. 05.00 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten. Familieserie. Herh.

Duitsland 3 SWF
08.15 Tele-Gym. 08.30 Cursus natuur-
kunde. Afl. 5. 09.00 Schooltelevisie.
11.00 Non-Stop-Fernsehen. 14.00
Schooltelevisie. 14.59 Programma-
overzicht. 15.00 Hallo, wie geht's?
Herh. 15.15 Cursus Engels. Afl. 9.
15.45 Schlaglicht. Herh. 16.15 Wissen-
schaftsreport: Sonde. Herh. 17.00 Cur-
sus natuurkunde. Afl. 5. Herh. 17.30
Die Sendung mit der Maus. 17.58 Es
war einmal das Leben. Afl. 3: Das Ab-
wehrsystem des Körpers. 18.25 Unser
Sandmann. 18.30 Südwest aktuell.
18.35 Hallo, wie geht's? 18.50 Linden-
strasse. 19.19 Programma-overzicht.
19.20 Landesschau. 19.48 Landes-
schau aktuell. 20.00 Tagesschau.
20.15 Sport unter der Lupe. 21.00
Nachrichten. 21.15 Politik Südwest.
21.45 Fahr mal hm. Reisreportages.
22.15Kultur Südwest. 22.45 ■ Das Le-
ben der Bohème (La vie de bohème).
Frans-Fins-Zweeds-Duitse speelfilm uit
1992 van Aki Kaurismaki. Met: Matti
Pellonpaa, André Wilms, Kari Vaane-
nen e.a. 00.25 Schlussnachrichten.
00.40 Non-Stop-Fernsehen.

SAT1
06.00 Ontbijttelevisie. 09.00 Scorch.
Serie. Herh. 09.30 Love Boat. Herh.
10.30 Neighbours. 11.00 The young
and the restless. 11.55 5 mal 5. Herh.
12.30 Knots landing. 13.30Love Boat.
14.30 Bonanza. 15.25 Scorch. Come-
dyserie. 16.00 Star trek: The next ge-
neration. 17.00 5 mal 5. 17.30 Regio-
nale programma's. 18.00 Geh aufs
Ganze! 19.00 Sat.l Newsmagazin.
19.19 Taglich ran. Sportprogramma.
19.30 Glücksrad. 20.15 Wolffs Revier.
21.15 Schreinemakers live. Aansl.:
TopNEWS. 23.30 Mackintosh & T.J.
Amer. western. Met: Roy Rogers, Clay
O'Brien, Billy Green Bush e.a. 01120
Star trek: The next generation. Herh.
02.10 Hunter. Herh. 03.00 Mackintosh
& T.J. Herh. Aansl.: Programma-over-
zicht. 04.35 Wollfs Revier. Herh.

Duitsland 1
00.55 The Hit (Engeland, 1984).
Ijzersterke misdaadfilm van Ste-
phen Frears, met John Hurt en Tim
Roth die een oude ondergedoken
gangster (meesterlijke rol van Te-
rence Stamp) vanuit Spanje ont-
voeren. De tocht voert door een
desolaat landschap en eindigt met
een bittere ontknoping. Opmerkelij-
ke bijrol van Laura Del Sol.

televisie en radio donderdag

Nederland 1
Ncrv/lkon
«7.00 Journaal.
<17-07 Alles kits. Gevarieerd kinder-
programma.

«.34 Journaal.
«"37 De wind in de wilgen. Herh.
".00 Journaal.""07 Kissy Fur. Tekenfilmserie.
""28 Journaal.""31 Topscore met Ted de Braak.
Woordspel.
"00 Journaal.
"■O7 Ik geloof. Religieuze serie.
""38 Markant achterland.Afl.: Flora-
Ba Country Festival. Herh.

'O-OO Kook TV. Culinair programma.
]°-20 (TT) Vrouw-zijn. Herh.
]'-10 Nederland zingt. Herh.11 35 Antenne: C.F., een dodelijke
*rfenis. Documentaire over de ern-
stige ziekte cystic fibrose, ook wel
"aaislijmziekte genoemd. Herh.

'2-05 Live-lijn. Magazine. Herh.
3-00 (TT) Journaal.
'3-07 Lijsttrekkersdebat Europese
Verkiezingen. Herh.

'4-02 Van gewest tot gewest.
'*>-32 De wereld van Ludovic. Ne-
derlands-Belgische speelfilm.
6-00 (TT) Journaal.
6-07 O, ja!De NCRV in beeld. Serie.
''■OO NCRV-Dokument: Het roman-
tisch fenomeen.
uocumentaire over de keukenmei-
denroman.?-34 cum laude. Spelprogramma.

{"■l5 Sesamstraat. Afl.: Verstoppen.
8-30 (TT) Jeugdjournaal.
JMo (TT) Het klokhuis. Afl.: Hout.
!*-S9 Roseanne. Amer. comedyserie.
'9-28 (TT) Ja, natuurlijk. Vandaag
°ver dieren die zich door de lucht be-

Pjgen.J-00 (TT) Journaal.
?'-26 Kenmerk. Actualiteitenmag.
f-02 Golem. Nederl. tv-film uit 1992.
';40 Zo oud als deweg naar... San-
tiago de Compostella (Legendary
"rails). Afl. 4. Met de Engelse schrij-
ver David Lodge.

£"31 Wilde ganzen.
"39 The commish. Amerikaanse
.Politieserie.
Q-31-23.36 Journaal.

RTL5
17.50 C.O.P.S. Cartoon.
18.15 Paradise Beach. Australische

serie.
18.40 Happy days. Amer. comedy.
19.10 MacGyver. Amer. politieserie
20.00 Denktank. Quiz.
20.30 Northern exposure. Ameri-

kaanse dramaserie. Afl.: 1. Joel
Fleischmann ariveert op 27-jarige
leeftijd als pas afgestudeerd arts van-
uit New Vork in Alaska. De staat
heeft toegezegd zijn studieschuld te
financieren, als hij in ruil daarvoor
vier jaar praktijk houdt in Amerika's
49ste staat.

21.25 Weer.
21.30 Half tien nieuws.
22.00 Sport.
22.30 Stephen King's golden years.

8-delige miniserie.
00.00 Hill Street blues. Amerikaanse

politieserie.
00.55 De draagmoeder. Braziliaanse

soap. Herh.
01.25 Hei elei, kuck elei aktuell. Lu-

xemburgs programma.

" Loretta Schrijver presen-
teert vanavond het pro-
gramma 'Kans voor een
kind' (RTL4-21.40 uur).

België/TV 1
17.55 Tik tak. Animatieserie. Afl. 160
18.00 Journaal.
18.10 Mooi en meedogenloos (The
bold and the beautiful). Amerikaanse
serie. Afl. 959.
Clarke zegt tegen Julie dat hij er niet
aan denkt Sally te verlaten en dat ze
alle contcten die ze al had weer moet
verbreken. De zak gaat niet door en
hij vindt het ook best dat ze elkaar
een tijdje niet zien. Felicia wil ingaan
op Sally's aanbod, maar vraagt haar
het voorlopig stil te houden. Jakes
moeder komt onverwachts op be-
zoek.

18.35 Butterfly Is land. 46-delige Aus-
tralische serie. Afl. 39.

19.00 Hélène en de jongens (Hélène
et les garcons). Franse serie.
Afl. 9: Een eenzaam weekend.

19.25 Politieke tribune. Vandaag:
VLD.

19.30 Journaal en sport.
20.00 Buren (Neighbours). Australi-

sche serie. Afl. 1384.
20.25 Stahlkammer Zürich. Duitse

avonturenserie. Afl. 2: De formule en
de edelstenen.

21.20 Panorama. Documentaires met
o.a. een bijdrage over Florida: de
meest serieuze en meest lachwek-
kende weetjes over deze State.

22.30 Vandaag en sport. Met een
parlementaire rubriek.

23.00 Tekens: De polyfonisten. Se-
rie over polyfone muziek van zan-
gers-componisten uit de Zuidelijke
Nederlanden. Afl. 1: Het Huelgas En-
semble speelt werken uit de 15e
eeuw.

00.15-00.17 Coda. Frank de Crits
leest voor uit eigen werk.
Vandaag: Schrijnwerk.

België/TV 2
21.00 E.G. Magazine. Vandaag de

campagne van de C.V.P. en een in-
terview met de lijsttrekker Leo Tinde-
mans. Verder aandacht voor lidstaat
Duitsland.

21.30 Journaal en sport.
22.00-23.44 The boyfriend. Engelse

muzikale film uit 1971 van Ken Rus-
sell.

Radio 1

radioElk heel uur en om 7.30, 8.30,
12.30, 13.30, 17.30 Nieuws. 7.07
Tijdsein. 12.07 Echo. 14.05 Dingen
die gebeuren 1707 AVRO Radio-
journaal. Elk heel uur en om 18.30en 6.30 Nieuws. 20.04 Onder tafel.
22.04 Hier en nu-sport. 23.07 Met
het oog op morgen. 0.04-7.00
VPRO's nachtleven, met om 0.04
Streel beats; 3.02 Het paradijs:
4.02 Grand disco classique+
5.02-7.00 De gezamenlijke zen-
ders Peazens & Moddergat.

Radio 2
7.04 Goedemorgen Nederland.
9.04 Het Willem Weverplein. 12.04
Het hart van twee. 14.04 Bergweg
30. 17.04 Fileradio. Elk heel uur
nNieuwws. 18.04 Alle mensen.
19.04 TROS Schlagerfestival.
19.30 Oud plaatwerk. 20.04 Music
all in. 21.04 Voor wie graag luiste-
ren wil. 22.30 Coulissen.
23.04-24.00 Sesjun.

Radio 3
AKN: 6.02 Breakfast-club. 9 04 Ar-
beidsvitaminen. 12.04 Denk aan
Henk. 14.04 Carola. AKN: 15.04
Popsjop (I en II). 17.04 Rinkelde-
kinkel. 18.04 De Avondspits. 19.04
Spoor 7. 20.04 Paperclip magazi-
ne. 21.04 Villa 65 004 TROS
Nachtwacht. 2.02 Mol of Mark
AKN: 4.02-6.00 Pyjama FM.

Radio 4
Om 7.00. 8.00. 13.00Nieuws. 7.02
Ochtendstemming. 9.00 Muziek
voormiljoenen. 11.00 Hel ochtend-
concert. I. Gelders Ork. met viool.
11. 12.19 Festival Kissinger Som-
mer 1993. Muz. voor sopraan en
piano. 13.04 Variaties op vier: Tui-
nen. 14.00 Middagconcert: Uit
VARA's Matinee-archief. Rotter-

dams Philharm. Ork. 15.25 Sergei
Rachmaninov 16.00 De Nederlan-
den: Henk Badings. 17.00 Zin in
muziek. Om 18.00 en 20.00
Nieuws. 18.04 KRO Klassiek.
19.30 Het orgel. 20.02 Avondcon-
cert. I. Rebel Ensemble. 11. Amster-
dams Gitaartrio. 22.00 Laudate.
23.00 Deze eeuw. Deens Radio-
symf. Ork. 0.00-1.00 Vier na mid-
dernacht.

Radio 5
Elk heel uur t/m 17.00 Nieuws.
6.45-6.50 Mededelingenrubriek
met uitgebreid weerbericht en
scheepvaartberichten. 7.05 NOS
Sportief. 7.30 Vroeg op 5. 8.55
Waterstanden. 9.02 TROS Per-
spectief. 10.02 De duvel is oud.
RVU: 11.02Kleur bekennen. 12.02
Weldenkende mensen 13.10 NOS
Bijlage. 14.02 Een leven lang.
15.02 Schuim en as. 17.10 Radio
UIT. Elk heel uur t/m 18.00 en
23.00 Nieuws. NMO: 18.02Actuali-
teitenprogramma in drie talen:
18.02 Nederlands programma:
18.30 Arabisch programma; 18.45
Turks programma. 19.00 Waar wa-
ren we ook alweer? 19.15. Nieuws
en actualiteiten in het Turks 19 50
Nieuws en actualiteiten in het Ma-
rokkaans en Berbers. 20.40
Nieuws en actualiteiten in het Chi-
nees 21.00 Teleac Tema, over
mensen en alles wat ze aangaat.
21.30Knoop in je zakdoek 11. 22.00
Finale. 23.07-23.58 Met het oog op
morgen.

RTBF/La Une
16.25 Vacaturebank. 16.40 Nouba
nouba. 17.35 DrÖles des dames.
18.30 Info première. 18.45 Weer. 18.50
Maguy. 19.15 Tribune electorale: Le
P.S.C. 19.30 Nieuws. 20.05 Face è fa-
ce. 20.40 Coming home. Amer. speel-
film e.a. 22.50 Télétourisme. 23.25
Coup de film. 23.55 Weer. 00.15 24 H
sur les marehes.

SPORTS 21
18.47 Schtroumpfs. 19.12 Info premiè-
re. 19.30 Zie La Une. 20.05 Eugen
Onegin. Opera van Tsjaikovsky, uitge-
voerd door het koor en orkest van de
Koninklijke Opera van Wallonië 0.1.v.
Gerard Sporken. Solisten: Maria Gavri-
lova, Pavel Tchernykh e.a. 23.05
Champion's 94. 23.36 Weer. 23.39-
-23.44 24 H sur les marchés.

TV 5
06.00 Ochtendprogr. 12.00 Nieuwsflits.
12.05 La chance aux chansons. 12.40
Intern, weerbericht. 12.45 Zwitsers
nieuws. 13.05 La maison Deschenes.
Canadese Serie. 13.30 Bouillon de cul-
ture. 14.50 Magellan. 15.05 Viva. Zwit-
sers cultureel magazine. 16.00 Nieuws.
16.10 Vision 5. Gev. magazine met in-
tern, actualiteiten. 16.30 Des chriffres
et des lettres. 16.50Kookrubriek. 17.05
Une pêche d'enfer. 17.35 Évasions.
Toeristisch magazine. 18.05 Questions
pour vn champion. 18.30 Nieuws.
18.55 Presse hebdo. 19.00 Paris lu-
mières. Magazine over Parijs. 19.30
Zwitsers nieuws. 20.00 Nord-sud. Ma-
gazine. 20.30 Teil quel. Magazine.
Vandaag over jonge Zwitsers, die in
Thailand gevangen zitten voor drugs-
smokkel. 21.00 Nieuws en intern,
weerbericht. 21.40 Elections européen-
nes. Special over de de Europese ver-
kiezingen. 22.55 Tout va bien: Special
Kim Basinger. 00.15 Nieuws en intern,
weerbericht. 00.40 Sept jours en Afri-
que. 00.55 Intérieur nuit. Magazine.
01.25 Francofolies. Herh. 01.55 La
chance aux chansons. Herh. 02.30 Re-
ves en Afrique. Herh. 03.00 Intertropi-
ques. Herh. 03.25 Oriënt sur Seine.
Herh. 03.30 Espace francophone.
Herh. 04.00 Sindbad. Herh. 04.25 Re-
flets: images d'ailleurs. Herh. 05.20
Eurojournal.

BBC 2
07.20 Open University. 09.00 Breakfast
news. 09.15 England. Documentaire-
serie. 09.20 Portret van het ex-model
Celia Hammond die haar leven wijdt
aan zwerfhonden en -katten. 10.00
Schooltv. 14.20 Pingu. 14.25 Christo-
pher Crocodile. 14.30 Brum. 14.40
Schooltv. 15.00 nws. Aansl.: Schooltv.
15.15 Tennis. Rechtstreeks verslag
van de Stella Artois kampioensch. Met
om 16.00 en 16.50 nws. 18.00 Vervolg
Tennis. 19.00 Biggles. Engels speelfilm
uit 1986. 20.30 The business. 21.00
Wooldridge on whisky. 21.30 The lost
Steptoes. Engelse comedyserie. 22.00
Joking apart. Engelse comedyserie.
22.30 Screen first: The big swinger.
Tv-spel. 22.45 " D-Day to Berlin. Do-
cumentaire. 23.30 Newsnight. 00.15
Late review. 01.00-01.56 Open Univer-
sity. 03.00-03.20 BBC Select.

RAI UNO
06.00 Ochtendprogr. 12.25 Nieuws.
12.35 La signora in giallo. 13.30
Nieuws. 14.00 Albedo. Magazine rond
techniek en wetenschap. 14.10 Tribune
RAI. 14.20 II mondo di quark. 15.00
Uno per tutti. Gev. kinderprogr. 18.00
Nieuws. 18.20 In viaggio nel tempo.
19.05 Grazie mille! 20.00 Nieuws en
sport. 20.40 I cervelloni. 22.30 Tribune
RAI. 23.00 Ore ventitre. 23.30 Nostra
padrona televisione. 01.00 Nieuws.
01.10 Parlementaire rubriek. 01.20
DSE sapere. 01.50 Nachtprogram.

NBC
05.30 NBC News. 06.00 Business insi-
ders. 06.30 NBC News. 07.00 ITN
World news. 07.15 US Market wrap.
07.30 Business insiders. 08.00 ITN
World news. 08.15 US Market wrap.
08.30 NBC News. 12.00 Today's busi-
ness. 13.00 Today. 13.30 FT business
today. 14.00 Today. 14.30 The money
wheel. 17.30 FT business tonight.
18.00 Today. 19.00 ITN World news.
19.30 Documentary showcase. 20.30
NBC News magazine. 21.30 Masters
of the game. 22.00 ITN World news.
22.30 The tonight show. 23.30 Real
personal. 00.00 FT business tonight.
00.20 US Market wrap. 00.30 NBC
News. 01.00 Equal time. 01.30 The
golden age of rock 'n, roll. 02.30 Exe-
cutive lifestyles. 03.00 Rivera live.
04.00 The golden age of rock 'n' roll.
Documentaireserie. 05.00 Executive li-
festyles.

MTV
06.00 Awake on the wild side. 09.00
Ingo. 12.00 The soul of MTV. 13.00
Greatest hits. 14.00 Simone. 16.00
Sports. 16.30 The report. 16.45 At the
movies. 17.00 News at night. 17.15 3
from 1. 17.30 Dial MTV. 18.00 Music
Non-Stop. 20.00 Greatest hits. 21.00
Most wanted. 22.30 Beavis & Butt-
head. Tekenfilm. 23.00 The report.
23.15 At the movies. 23.30 News at
night. 23.45 3 from 1. 00.00 Party zo-
ne. 02.00 Marijne van der Vlugt.
03.00-06.00 Night videos.BBC1

07.00 Business breakfast. 08.00 BBC
Breakfast news. 10.05 Boswall's wildli-
fe safari to Thailand. 10.35 Vegetarisch
kookprogr. 11.00 nws. 11.30 Funny bo-
nes. Tekenfilmserie. 11.35 The Flints-
tones. 12.00 nws. 12.05 The infinite
voyage. 13.00 nws. 13.05 Pebble Mill.
Talkshow. 13.55 Reg. nws. 14.00 nws.
14.30 Neighbours. 14.50 ■ The man
who shot Liberty Valance. Amer. wes-
tern uit 1962. 16.50 Felix the cat. 17.05
Mortimer and Arabel. 17.20 Rude Dog
and the Dweebs. 17.35 Uncle Jack and
the dark side of the moon. Jeugdserie.
18.00 Newsround. 18.05 Blue Peter.
18.35 Neighbours. 19.00 nws. 19.30

Reg. nws. 20.00 Top of the pops. 20.30
EastEnders. 21.00 Natuurfilm over de
vulkanische eilanden van Hawaii, die
ontstonden na vulkaanuitbarstingen en
een zeer gevarieerde flora en fauna
herbergen. 21.50 Bloopers uit sport-
commentaren. 22.00 nws. 22.30 News
'44. 6-delige serie nwsuitzendingen
over de gebeurtenissen in de wereld
rond D-Day. 22.45 Crimewatch UK.
23.30 Question time. 00.30 Crime-
watch UK Update. 00.40 By-election
special. 04.00-04.30 BBC Select.

CNN
07.30 Moneyline. 08.00 World wide up-
date. 08.30 World report. 09.45 CNN
newsroom. 11.30 World report. 12.30
Business morning. 13.30 Business
day. 14.30 Business Asia. 15.00Larry
King live. 17.30 Business Asia. 18.00
NewsHour. 20.00 World business to-
day. 21.00 Intern, hour. 22.55 World
sport. 23.00 World business today up-
date. 23.30 Showbiz today. 00.00 The
world today. 01.00 Moneyline. 01.30
Crossfire. 02.00 Prime news. 03.00
Larry King live. 05.30 Showbiz today.

Omroep Limburg
Elk heel uur ANP-nieuws.
7.00 Limburg Aktueel. 8.00 Radio-

NieuwsCentrale, binnen / buiten-
landrubriek. 8.30 Regionaal
nieuws. 8.35 Limburg Aktueel 9.00
Tussen debedrijven door. verzoek-
platen van bedrijven en instellin-
gen. 11.00 Ruilbeurs met Hubert
van Hoof. 12.00 Limburg Aktueel.
13.00 RadioNieuwsCentrale, bin-
nen/buitenlandrubriek. 13.30 Re-
gionaal nieuws. 13.35 Sport. 14.00
Licht Limburgs, non-stopmuziek.
15.00Horizon, consumentenmaga-
zine. 16.00 Cultuurmagazine Festi-
val. 17.00-1800 Limburg Aktueel.

BRTN/Radio 2
6.00 Nieuws. 6.05 Radio 2 regio-
naal (6.30, 7.00 en 7.30 nws) 8.00
Nieuws. 8.10 Bistro & Co. Muziek
en culinaire geneugten. 10.00
Nieuws. 10.03 Parkeerschijf. Bont
magazine met muziek en heel wat
tips gepresenteerd door Rita Jae-
nen. 11.50 Het koekoeksnest
12.00 Radio 2 regionaal 13.00
Nieuws. 13.10 Roddelradio 14.00
Alle donders Top 30-hits van gis-
teren en morgen. 17.00 Radio 2
regionaal. 18.00 Nieuws 18 10
Over Stuur, wekelijks automagazi-
ne. 20.00 Het Narrenschip Mense-
likjke emoties in het geschreven en
gezongen woord. 22.00 Nieuws.
22.05 Het Doosje. Met aandacht
voor het Nederlandstalige lied, van
de kleinkunst-boom maar ook van
de laatste lichting. 23.30-6.00
Nachtradio (vanaf 24.00 elk heel
uur nieuws).

België/BRF
Elk heel uur nieuws

6.05 Radiofrühstück+Spiel Glücks-
treffer (6.15 Wort in den Tag; 6 45
Horergrusslotterie; 7.15 Veranstal-
tungstips; 8.30 Presseschau). 9 10
Gut Aufgelegt. Tips und Themen
am Vormittag 12.05 Musik è la
carte (12.30 BRF Aktuell). 13.00
Presseschau 13.05 Musicbox
16.05 Popcorn. 18.05 BRF-Aktuell
(Aktuelles vom Tage). 18.40 Jazz a
la BRF. 20 00-20.05 Nachrichten

WDR4
04.05 Radiowecker 605 Morgen-
melodie (nieuws om 7.00 en 8.00
uur). 8.55 Overpeinzing. 9.00
Nieuws. 9 05 Musikpavillon (10.00
nieuws). 1200 Nieuws, Zur Sache.
12 07 GutAufgelegt (met om 13.00
Mitmenschen 14.00 Nieuws,
Stichwort Wirtschaft). 15.00 Café-
Konzert. 16 00 Nieuws. 16.05 Hei-
matmelodie 17.00Der tag urn fünf
Aansluitend Musikexpress (18.00
en 19.00 nieuws; 19.30 Ohrenbar)
2000 Nieuws 20.05 Zwischen
Broadway und Kudamm. 21.00
Musik zum traurnen (22.00
nieuws) 22.30-4.05 Nachtexpress.

Eurosport
08.30 Step aerobics. 09.00 Eurogolf.
Magazine. 12.00 Eurotennis. Tennis-
magazine met een compleet overzicht
van Roland Garros. 13.00 Tennis.
ATP-toern. van Rosmalen. Live. 17.00
Autosport. Rally. 17.30 Atletiek. lAAF
Grand Prix van Rome. Live. 18.00 Ver-
volg Atletiek. 19.30 Eurosportnews.
20.00 Auto-/motorsportmagazine.
21.00 Voetbal. De weg naar het
WK'94. 22.00 Voetbal. Vriendschappe-
lijke interland Canada - Duitsland.
Herh. 00.00 Golf. US Senior PGA.
01.00-01.30 Eurosportnews.

HappyRTL Radio
Elk heel uur nieuws
5.00 Dauwtrappen. 7.00 De start
met Bart, Bart van Leeuwen 1000
Koffiekringen, Jan de Hoop. 12.00
Goedemiddag Nederland, Mare Ja-
cobs. 14.00 De Goudmijn met Jan
van de Putte. 16.00 Vrijheid Blij-
heid, Ron Bisschop 19.00 Zeven
uur Show. 2200 De Goudmijn.
24.00-05.00 RTL Nightshift
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ROYAL RIVOLI MAXIM THEATERS Stationsplein 35, 6411 NE Heerlen Tel: 045-714200

drive-inbioscoop
(SUTOKINO

LANDGRAAF
DONDERDAG-VRUDAG-ZATERDAG-ZONDAG

22.15 uur
JULIA ROBERTS

; DENZEL WASHINGTON

PELICAN
BRIEF

-ACHTER GESLOTENDEUREN-
HEDEN, NATIONALE BIOSKOOPDAC

NAAR DE FILM VOOR ’ 2,50

, .
TER OVERNAME

TE HUUR J
lunchcafé en 1
broodjeszaak

A1 -lokatie
Centrum Valkenburg a.d. Geul

Inlichtingen:
Noblesse Projektmanagement b.v.

Tienschuurstraat 2
6301 DA Valkenburg a.d. Geul

tel. 04406-14877, fax 04406-16215
L————————————————————__———__—_——_>__—_—__i

Je huis in dekrant brengt mensen over de vloer.
En de makelaar weetvanwanten enkranten.\ i1..-.,. " -*

■-*■■ ■ ■■■■■■■! ■■! m ' ■

kuntu
tot 1 uur

wikken en
wegen.

Maar om 1 minuxit over 1
bent u precies 1 minuut te laat.

Wie het aandeel KPN niet wil missen, moet nu echt haast gaan maken. Want malige introductiekorting te geven. Circa 5% korting over de aankoopprijs var

tot vandaag, donderdag 9 juni 13.00 uur, kunt u inschrijven op het aandeel KPN de u toegewezen aandelen, tot een maximum van 75 aandelen,

tegen de door de Staat vastgestelde prijs van f. 49,75. EEN BELANGRIJKE SPELREGEL: schrijf per persoon maar één keer in

Inschrijven is zeer eenvoudig: neem gewoon even contact op met uw bank Het heeft geen zin om meerdere keren of bij meerdere banken of postkantorer

of een van de grotere postkantoren, zij helpen u daar graag verder. U kunt voor in te schrijven. Alle inschrijvingen van één persoon zullen namelijk bij elkaa

net zoveel aandelen inschrijven als u wilt, er geldt geen minimum of maximum. worden opgeteld en als één inschrijving worden behandeld. "^g? gg_Ö||
Of u daadwerkelijk dat aangevraagde aantal aandelen krijgt toegewe- Ga nu langs bij uw bank of een van de grotere post-

zen hangt af van verschillende factoren, waaronder de totale vraag. Maar u kantoren om in te schrijven. Daar kunt u ook terecht voor meer
koninklijke

krijgt in ieder geval aandelen toegewezen. informatie over het kopen van aandelen KPN. p_.neder.ar_

Bovendien heeft de Staat besloten om particuliere beleggers een een- Het aandeel KPN IS VOO_ iedereen Weggelegd
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HSTHEATERS - GELEENSTRAAT 9 - HEERLEN - TEL. 04S - 713030
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_J I .LM I til _I llN I Dat is H5.de meest komplete bioscoop van 't Zuiden. _M R

I
NEDERLANDSEPREMIÈRE (j|f
Christian Slater en Patricia Arquette in ____C___
TRUE ROMANCE {ËÜ
dagelijks om 14.30, 18.00 en 20.30 uur T_T_____
zaterdag extra voorstelling om 23.15 uur f_n___
ACE VENTURA- PET DETECTIVE *Qj
zaterdag extra voorstelling om 23.30 uur S-ïxX
John Travolta en Kirstle Alley in 1 I
LOOK WHOS TALKING NOW! EtS
donder-, zater- en zondag óók om 16.30 uur Pl.J_,M\
Richard Gere en Sharon Stone in Ir __' JE
INTERSECTION Ffej]
zaterdag extra voorstelling om 23.30 uur X V
.^^^_________________________________________________-_______________ "j J^L
COOL RUNNINGS : ï JÜf

" _ " _j^K
zaterdag extra voorstelling om 23.30 uur : JJ|n

«****..Ég^*****| REMAINS OF THE DAY ï i|
* * '■* dagelijks om 18.15 en 20.45 uur 9 I:: donderdag. SISTER ACT 2 || j
* 9jl_.1l IS Met * dagelijks om 14.00 uur 9E_? :
* r_srss^ïV__-__. * donder-, zater-en zondag óók om 16.30 uur _B_P" '

XWWIfêgtlV* MRS. DOUBTFIRE fËm :
* VOOr f 2 50 * dagelijks om 21.00 uur i_fiv ■

#■ ——_____

* naar de film * <ömt$**)» picturespresents */" » \. nsSjS
: in aiie ;

h
nederiandse versie tj^aadiyy Bil„. dagelijks om 14.15 uur v ' :»=______

* _WOSCOpeilL- * donder-, zater- en zondag óók om 16.15 uur _MflflE
■» Wf*~' * Elke zaterdag om 23.15 uur *Ffc Entreeprijs
«»»»-flPEv»»»»»| SMEAK PREVIEW f /8,50p.p. PM

appk-l,
SCI1ACK ENGEL

DQVAIE
VUZn «foomihoopV-JU mwitMtm

MJ_._ii._X__

QOAUTien

□aannn

:
"Waar vind je de kamer

van je dromen...."

__r Mrl-iaif »
llllllllllllln I' JJJJJl

BEITEL 11, KERKRADE-WEST - TEL. 045-428668
Geopend maandag van 11-18uur. dinsdag, woensdag en vrijdag van 930-18 u.

do van 9.30-21 uur; za van 9 30-17uur «
V J

É Provincie Bureau Bibliotheek
I -■____-■-__ Postbus 5700LimDurg 6202 MA Maastricht

tel. 043-897382

m 170/23 _w Gedeputeerde Staten van Limburg maken
bekend, dat zij bij besluit van 3 mei 1994
(nr.BW 8720) aan de Naamloze Vennootschap
DSM onder een aantal voorschriften een ver-
gunning hebben verleend ingevolge deWet
milieubeheervoor het wijzigen van twee voor-
schriften verbonden aan de vergunningvan de
Nitraatfabriek 2 (nr. BU 52698) gelegen op de
lokatie Noord in de gemeente Geleen. Het be-
sluit en alle ter zake zijnde stukken liggenter
inzage van: 10 juni 1994tot 22 juli 1994 en wel:- in hetProvinciehuis te Maastricht (bureau Bi-
bliotheek) tijdens de werkuren; - in het gemeen-
tehuis te Geleen tijdens dewerkuren alsmede
op donderdag van 18,00 uur tot 20.00 uur.
Tot d.d. 22 juli 1994 kan beroep worden inge-
steld bij deAfdeling bestuursrechtspraak van de
Raad van State door: a. de adviseurs die
gebruik hebben gemaakt van de gelegenheid
advies uit te brengen over het ontwerp van het
besluit; b. degenen, die bedenkingen (bezwa-
ren) hebben ingebracht tegen het ontwerp van
het besluit; c. degenen, die bedenkingen
(bezwaren) hebben tegen wijzigingen die bij het
nemen van het besluit ten opzichte van het ont-
werp daarvan zijn aangebracht; d. belangheb-
bende, aan wie redelijkerwijs nietkan worden
verweten geen bedenkingen (bezwaren) te heb-
ben ingebracht tegen het ontwerp van het
besluit. De beschikking wordt na afloop van de
beroepstermijn van kracht, tenzij voor deze
datum beroep is ingesteld en met toepassing
van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuurs-
recht een verzoek is gedaan tot het treffen van
een voorlopige voorziening. Het beroepschrift
moet gericht en verzonden worden aan de
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van
State, Kneuterdijk 22, 2514 EN 's-Gravenhage.
Het verzoek tot het treffen van een voorlopige
voorziening moet worden gericht aan de
Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak
van de Raad van State. De beschikking wordt
niet van kracht voordat op een zodanig verzoek
is beslist.

Uw oude radiatoren
verdwijnen uit het zicht!

—___r__" «■___-___■__' .TT:ï_""~"—*.■ CUBHi__"W^__ï'tlFr 1 —l"'T__»__ _______________. xj. I___i Hliim|^H
**' _( _ .^__
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Een mooie toekomst voor lelijke radia- f\j%f\TV
toren. PORTAS bekleedt ze in de stijl POKT__b
van uw interieur en naar uw wensen. fWrmmmrmM
Uw woning wordt heel wat gezelliger. HÜ3H

Exclusief voor: Maastricht. Meerssen, Landgraaf, Heerlen, KjKJËB
Kerkrade. Brunssum. K*-^""_i

PORTAS-vakbedrijf van Wel bv mm
■ Hoekerweg 4 ■ 6241 NG Bunde

_. 043-6478 33

1—— ■ ■ ■■"—****—****"ui i

RDP Vakantie &
Recreatie is
Nederlands grootste
dagbladcombinatie.
Met een betaalde
oplage van ruim
1.700.000 exempla-
ren, goed voor een
bereikvan 4.2 mil-
joenreislustige
Nederlanders

Voor Informatie en
reserveringen: RDP,
postbus 2,
1800 AA Alkmaar,
Sluittijd woensdag
16.00 uur.
Kaderadv. mits
gereserveerd
donderdag
10.00uur.

Iklees de
krant
indeklas

StichtingKrant in deKlas
Tri.(020) 6647536



Noodkreet
waarnemer
Brunssum

Van onze verslaggever
WITTEM - De Kamer
van Koophandel (KvK)
in Zuid-Limburg wil dat
er één VW komt voor
Zuid-Limburg. Ook in
het gebied Noord- en
Midden-Limburg zou één
Vereniging voor vreem-
delingenverkeer moeten
komen. R. Verhoeven
van de KvK heeft dat gis-
teren gezegd in Wittem,
waar een nieuw VW-
kantoor werd geopend.

Begin deze week werd al
bekend dat het Gewest
Maastricht en Mergel-
end graag één centrale
VVV wil in dat gebied.

Provinciaal bureau ziet noodzaak tweedeling niet

Kamer van Koophandel wil
één VVV in Zuid-Limburg

Vermist meisje
weer terecht

Milieu-activisten verstoren
presentatie bedrijventerrein

lense raad éen besluit over de plan-
nen. Hun Duitse collega's zrjn een
maand later aan de beurt. Volgens
de bureaus zal veel afhangen van de
vraag of Brussel snel met de beno-
digde zeventig miljoen gulden over
de brug komt. De schade voor het
milieu die activisten vrezen, valt
volgens de bureaus te verwaarlo-
zen.

voorstander van Streek
VW's, ook landelyl
wordt dat niet geënta
meerd en ik zie ook geen
noodzaak in een tweede-
ling van de provincie.
Samenwerking is weleen
goede zaak en die moet
ook verder uitgebouwd
worden. De provinciale
VW wil wel meehelpen
regio's te promoten en
dat doen we ook al. De
regio Zuid-Limburg met
zyn heuvels, Midden-
Limburg met de waterre-
creatie en Noord-Lim-
bürg met zrjn bossen."

Dat plan is met mede-
werking van de Kamer
van Koophandel opge-
steld. Gistermiddag deed
Verhoeven daar echter
nog een schepje bovenop
door het plan van twee
VW's voor heel de pro-
vincie te lanceren.
„De lokale VW is niet
meer voldoende. Daar-
naast is er te veel ver-
spreide belangenbeharti-

Directeur R. de Jong van
de provinciale VW toon-
de zich niet erg gelukkig
met de opmerkingen van
Verhoeven. „Ik ben geen

stichting wordt onderge-
bracht bij de Kamer van
Koophandel. Ze zal als
belangenbehartiger gaan
werken richting overheid
en als instelling die inno-
vatie-projecten van de
grond brengt.

ging in de recreatief-toe-
ristische sector. Meer
samenwerking is noodza-
kelrjk. Met de opmerking
van VW-directeuren in
de regio dat de samen-
werking thans groter is
dan ooit, zijn we er niet,"
aldus Verhoeven.
Hij kondigde de oprich-
ting van de Stichting
Toeristisch Platform
Zuid-Limburg aan. Die

De Jong zegt de plannen
van de Kamer van Koop-
handel eerst eens goed te
willen bestuderen.

Gemeente nieuwsgierig naar 'wetenschappelijke' aanpak

Interesse Heerlen voor
heroïneproefRotterdam

Van onze verslaggever
HEERLEN - Duitse milieu-activis-
ten maken het Oberbufgemeister
Jürgen Linden van Aken even on-
mogelijk om zijn gloedvol betoog
over het grensoverschrijdend be-
drijventerrein af te ronden. Pas na
een korte pauze en een dreigement
de leden van de Burgerinitiatieve
uit de zaal te verwijderen, kan de
informatieve byeenkomst voor
Heerlense en Akense raadsleden
worden hervat.
Door de luidkeelse protesten en de
galm in de Kroningszaal van het
raadhuis in Aken kwam gister-
avond niet alle informatie by de
toehoorders aan. Het is echter zeer
de vraag of de raadsleden über-
haupt iets nieuws hebben verno-
men uit de mond van Linden en
later van de vertegenwoordigers
van de Heerlense bureaus HP en
Coman en het Duitse bureau LEG.
Zij lichtten gisteren aan de hand
van dia's de plannen voor het grens-
overschrijdend bedryventerrein
van honderd hectare toe.
De Heerlense raadsleden moesten
het na afloop stellen met een infor-
meel samenzyn. Voor het afvuren
van kritische vragen moeten zy nog
wachten tot de behandeling in de
gecombineerde commissie volgen-
de week. Op 5 juli neemt de Heer-

I Van onze verslaggevers

-
~e gemeente Heerlen is zeer
kïnteresseerd in een experi-
ment met het verstrekken van

aan probleemverslaaf-
"fcn, dat volgend jaar daad-
werkelijk van start gaat in'"otterdam. Rotterdamse GGD

het experiment onder
j!enoemer van wetenschappe-

onderzoek.

J*e zullen zeker contact opnemen
St Rotterdam," zegt de Heerlense
Jjrgemeester Jef Pleumeekers:
J~.it past precies in het beeld dat
Pi voor ogen hebben." Pleurne-

e zelf een fel pleitbezorger
i°or de medische verstrekking van
'efoïne aan zware verslaafden,
J^ar hij stuitte op wettelijke be-daren.
r? GGD in Rotterdam liet de facul-
kit Strafrecht van de Rotterdamse
Rasmus Universiteit onderzoeken
:°e die juridische belemmering
i'fzeild kon worden. De universieit
J^amtot de conclusie dat het expe-
diënt legaal is, als het wordt uitge-
°erd onder de noemer van eenjHenschappelyk medisch onder-

J^tRotterdamse plan ligt in de lijn
*n eerdere voorstellen die de hui-
ïSe wethouder Hans Simons en de
F°tterdamse korpschef Hessing

gedaan.

'ttïons pleitte in januari, toen hij
i^atssecretaris van volksgezond-
heid was, voor 'een gedegen weten-schappelijk experiment met ver-
wekking van heroïne op medische

aan verslaafden die als ho-
?*ioze gevallen beschouwd moeten
~°rden'. Ook Hessing is een voor-
J^ndervan het toedienen van hero-
?e aan een select groepje verslaaf-
v?b~ Daarbij denkt hij in de eerste

aan heroïnehoertjes.

.e deelnemers aan het experiment
gllen worden geworven onder de
?Ö0 methadongebruikers in Rotter-
i*fn. Onduidelijk is nog waar de
i6roïne vandaan moet worden ge-
jold.De harddrug mag nu nog niet
°rden verstrekt als medicijn.
b

wachten is daarbij op een ad-
jles van de Gezondheidsraad over
?* erkenning van heroïne als toege-

geneesmiddel. De harddrug
J'-rdt nu wel gebruikt als grondstof
°or de vervaardiging van andere
Medicijnen.

Van onze verslaggever

BRUNSSUM - Waarnemend bur-
gemeester Jan van 't Hooft van
Brunssum ziet het somber in voor
de bestuurlyke toekomst van die
gemeente als de 'blokvorming' in de
raad niet doorbroken kan worden.
Anders zullen op grond van gedra-
gingen van raadsleden, onder welke
voorzitter dan ook, conflicten in de
raad blijven bestaan, meent Van 't
Hooft. Hij slaakte die noodkreet
dinsdagavond laat aan het einde
van de raadsvergadering. Die raad
kende een chaotisch begin waarbij
meerdere raadsleden dreigden opte
stappen omdat Van 't Hooft een
strengere aanpak voorstond van de
behandeling van de ingekomen
stukken. Na een schorsing bood de
waarnemer zijn excuses aan.
Van 't Hooft handhaafde aan het
einde van de raadsvergadering wel-
iswaar zyn excuses, maar tekende
daarbij wel aan dat hy de. huidige
gang van zaken in de Brunssumse
raad onacceptabel vindt. Hy vreest
dat het instellen van een nieuw re-
glement van orde, niet voldoende is
om de bestuurlijke problemen te
beteugelen. In commissieverband
wordt binnenkort gesproken over
dat nieuw reglement van orde. Jo
Matti, de vorige waarnemer, waar-
schuwde ook al voor de blokvor-
ming in de raad.

Steunfraudebij
pallethandel
in Maastricht

MAASTRICHT - De socialerecher-
che van Maastricht en de opspo-
ringsdienst van het GAK hebben
maandag een inval gedaan bij de
pallet- en bielzenhandel Hurkmans
in Maastricht. Het gaat om een uit-
keringsfraude die voorlopig wordt
geschat op twee ton. Binnen het be-
drijf zyn volgens beide diensten
langere tijd minstens vier zwartwer-
kers actief geweest. Een van die
zwartwerkers bleek al vier jaar 'in
dienst' te zyn.

De directie van het bedrijf heeft te-
genover de politie bekend inder-
daad meer mensen in dienst te
hebben dan officieel op de loonlijst
staan vermeld. De directie is niet
ingesloten omdat ze een bekentenis
heeft afgelegd.

ringen en andere materialen aanwezig
zijn," vertelt leraar Arthur v.d. Berg,
die de leiding over het kamp heeft. Ook
worden de tenten daar waar nodig wa-
terdicht gemaakt. Het kamp is van 28
tot 30 juni op camping Zonnevijver in
het Belgische Rekem. Maar of dat nog
niet genoeg is, de zesendertig leerlingen
gaan met de fiets naar het kamp. Ge-
lukkig hoeven zij de tenten niet op de
bagagedrager te laden. Ouders zorgen
ervoor dat alle spullen met aanhang-
wagentjes inRekem terechtkomen.

Foto: FRANS RADE

" De jongensen meisjes van groep acht
van de basisschool Op Gen Hei inLandgraaf gaan eind juni ouderwetsop kamp, namelijk met de tent. De
twintig verschillende tenten die de
schoolleiding voor een redelijk prijsje
op de kop heeft kunnen tikken, zijn gis-
termorgen op het grasveld voor de
hoofdingang van het schoolgebouw op-
gezet. Het tentenkamp werd aan een
eerste inspectie onderworpen. ,JJiet al-
leen leren de kinderen alvast hoe zon
tent moet worden opgezet, maar tevens
wordt gecontroleerd of alle haringen,
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van de gemeente staat Pleumeekers
er in beginsel sceptisch tegenover.
Tot nu toe zyn by de gemeente
Heerlen overigens nog geen verzoe-
ken tot verlenging van de sluitings-
tijd binnengekomen. Datzelfde
geldt voor de gemeenten Sittard en
Geleen, waar de burgemeesters zich
nog niet het hoofd hebben gebro-
ken over het te voeren beleid.

In Roermond heeft inmiddels één
kastelein een verzoek ingediend.
Volgens een woordvoerder van de
plaatselyke politie valt daarover ko-
mende week een beslissing. „Maar
zoals het er nu naar uitziet, zal het
antwoord negatief zijn. Het is na-
tuurlijk ook niet met een extra uur-
tje bekeken. Na de wedstrijd zal
heus niemand meteen naar huis
gaan. In Roermond zijn we heel soe-
pel met sluitingstijden, maar er zyn
grenzen," zegt de woordvoerder.

Burgemeesters voelen niets voor latere sluiting

Geen nachtelijk voetbal
op televisie in cafés

Von onze verslaggever

HEERLEN/MAASTRICHT - Lim-
burgse kasteleins die hun café lan-
ger open willen houden tijdens de
WK-voetbalwedstryden die pas om
halftwee 's nachts op tv worden uit-
gezonden, hoeven niet te rekenen
op medewerking van de gemeen-
ten. Burgemeesters voelen weinig
tot niets voor een verlenging van de
sluitingstijd, zo leert een rondgang.
Alleen Maastricht maakt een uit-
zondering voor de late wedstryd
Nederland-Saoedie Arabië op
maandag 20 juni. Cafés mogen dan
tot vier uur 's morgens openblyven.

In de voorrondes van het WK in de
Verenigde Staten worden in totaal
negen nachtelijke wedstrijden ge-

speeld. Ook in de finalepoules zyn
enkele late ontmoetingen gepland.
De officiële sluitingstijden in Lim-
burg variëren van één tot twee uur
's nachts. Onder bepaalde omstan-
digheden (kermis of byzondere ge-
beurtenissen) kan verlenging wor-
den aangevraagd. Maar de burge-
meesters zien het WK niet als een
bijzondere gebeurtenis.

Kasteleins in Valkenburg hebben
van burgemeester C. Nuytens al te
horen gekregen dat hij niet piekert
over een 'WK-vergunning'. Alle ca-
fés moeten zich houdenaan de afge-
sproken sluitingstijden. Burge-
meester J. Pleumeekers van Heer-
len heeft formeel nog geen besluit
genomen. Dat doet hy' pas volgende
week, na overleg met de politie.
Maar volgens een woordvoerster

Kasteleins reageren over het alge-
meen laconiek op het standpunt
van de burgemeesters. „Als hier om
half twee nog mensen binnenzitten,
gaat de muziek uit en de televisie
aan. De burgemeester kan dan wel
moeilyk doen, maar ik niet," aldus
een Heerlense caféhouder.

MEERSSEN - De 19-jarige Ester
Wiekken uit Meerssen is weer terecht.
Het meisje, sinds afgelopen maan-
dagochtend spoorloos verdwenen,
heeft gezegd te zijn ontvoerd. Dat
heeft haar broer gisteren meege-
deeld. De Meerssense meldde zich
dinsdagavond 22.00 uur bij de politie
in Tilburg. Volgens de politie maakte
ze een verwarde indruk en legde ze
een twijfelachtige verklaring af. De
politie in Meerssen zal het meisje vrij-
dagverhoren over wat er maandag en
dinsdag(nacht) precies is gebeurd, zo
vertelde haar broer! Verdere informa-
tie weigerde hij te geven. De politie
zal de juistheid van haar eerder te-
genover de Tilburgse politie afgeleg-
de verklaring natrekken. De politie in
Tilburg weigerde gisteren over het
verhaal van Ester Wiekken iets te
zeggen.

Werkstraf voor
uitlokker brand
MAASTRICHT/KERKRADE - De
rechtbank in Maastricht heeft Kerkra-
denaar Hein S. (24) veroordeeld tot
240 uur onbetaalde arbeid en zes
maanden voorwaardelijke gevange-
nisstraf. S., die financieel aan de
grond zat, huurde een vriend in om
zijn rijtjeswoning in brand te steken.
Met de verzekeringspenningen wilde
hij zijn schulden aflossen. Maar de
brand op bestelling liep volledig uit de
hand. Het geplande binnenbrandje
ontaardde in een ontploffing en de
vriend moest met ernstige brandwon-
den worden opgenomen in het Klini-
kum in Aken. Bovendien bleek S. niet
eens verzekerd tegen brand. Officier
van justitie mr. Hoekstra had veertien
dagen geleden een jaar cel tegen de
man geëist.

Onderwijs moet
'Euregionaler'
MAASTRICHT - Uiteindelijk 'zal er
één Euregionale onderwijsmarkt ko-
men, waar een breed scala aan goe-
de onderwijsvoorzieningen voorhan-
den is voor de studenten van de
Euregio. Die verwachting en hoop
sprak onderwijsgedeputeerde G. Koc-
kelkorn gisteren uit op de Euregionale
Contactdag die in het Mccc in Maas-
tricht werd gehouden. Studiemogelijk-
heden voor studenten uit de hele
Euregio kunnen worden verruimd
door het onderwijsaanbodtoegankelij-
ker te maken voor alle studenten uit
de omringende landen. Tevens kun-
nen studenten dan in veel gevallen
dichter bij huis een studie volgen.
Daarbij is het volgens de gedeputeer-
de noodzakelijk dat diploma's in de-
verscheidene lidstaten worden er-
kend.

De Waal wijst
Peper terecht
WITTEM - Deputé Constant de Waal
heeft gistermiddag de Rotterdamse
burgemeester van repliek gediend. Hij
is het totaal niet eens met Bram Pe-
per dat de vier grote steden in Neder-
land meer steun moeten krijgen van
de rijksoverheid en dat dat ten koste
moet gaan van de zwakkere regio's.
„Zon visie wijzen wij gepeperd af, dat
begrijpt u wel," aldus De Waal die in
Wittem was voor de opening van een
nieuw VW-kantoor.

Rijkswachter
met drugs op zak
TONGEREN - Een 40-jarige rijks-
wachter uit Genk, die deel uitmaakte
van een anti-drugsteam, is door de
rechtbank van Tongeren veroordeeld
tot een half jaar cel, waarvan de helft
voorwaardelijk. De rijkswachter werd
betichtvan drugsbezit. Bovendienzou
hij duizend frank hebben gestolen uit
de kas van de vriendenkring van zijn
eenheid. Volgens zijn advocaat is de
man het slachtoffer geworden van
een negatieve werksfeer, waarin zijn
collega'szich tegen hem keerden. Bij
de rijkswachter werd een minieme
hoeveelheid drugs aangetroffen. In
verband met het wegnemen van het
geld stelde de advocaat dat de man
daarmee pizza's wilde gaan kopen.
Dat zou door de collega's zijn ge-
vraagd. De man is na het onderzoek
naar een andere rijkswachteenheid
overgeplaatst. Momenteel is hij met
ziekteverlof.

Minder duiven
in St.-Vincent
LANDGRAAF - Negenduizend Lim-
burgse duiven staan in het Franse
St.-Vincent aan de start voor de eer-
ste grote overnachtvtucht van dit sei-
zoen. Dat zijn honderd duiven minder
dan verleden jaar.Bij gunstige weers-
omstandigheden gaan de duiven vrij-
dagmiddag de lucht in voor de race
over duizendkilometer. Men verwacht
over de vluchtlijn een straffe noor-
dwestenwind en dat betekent dat de
duiven het niet gemakkelijk krijgen. In
de loop van zaterdagmorgen worden
deeerste aankomstenin Limburg ver-
wacht.

Of-
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t
Na een welbesteed leven in liefde en zorgzaam-
heid is op vredige wijze op 83-jarige leeftijd naar
haar Schepper teruggekeerd onze lieve moeder,
schoonmoeder, oma, overgrootmoeder, zus,
schoonzus, nicht en tante

Maria Schreurs
weduwe uit haar le huwelijk van

Walther Mees
weduwe uit haar 2e huwelijk van

Johannes Siemensma
Wij gedenken haar in dankbaarheid en genegen-
heid.

Landgraaf: M. v. Ooyen-Mees
R. v. Ooyen t
L. Leurs-Mees
J.Leurs
I. v. Wiggen-Mees
A. v. Wiggen
P. Siemensma
M. Siemensma-Urlings
en al haarkleinkinderen
en achterkleinkinderen

Landgraaf, 6 juni 1994
Corr.adres: Mevr. M. v. Ooyen
Veldstraat 13, 6371 AW Landgraaf
De plechtige uitvaartdienst zal worden gehou-
den op zaterdag 11 juni 1994 te 11.00 uur in de

! kerk van de Heilige Familie-parochie te Land-
graaf (Veldstraat).
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid tot
schriftelijk condoleren,

i Aansluitend zal de crematieplechtigheid plaats-
| vinden in het crematorium te Heerlen (Imsten-

raderweg).
Voor busvervoer naar het crematorium is ge-
zorgd.
Op vrijdag 10 juni 1994 zal te harer intentie een
avondwake worden gehouden te 18.15 uur in
huize de Dormig, Op de Heugden 100 in Land-
graaf.
De dierbare overledene is opgebaard in de
rouwkapel van Lindeman Uitvaartcentra, Beu-
teweg 32 te Nieuwenhagen, alwaar u afscheid
kunt nemen, dagelijks van 19.00 tot 19.15 uur.
Zy die geen kennisgeving mochten ontvangen,
gelieven deze annonce als zodanig te willen be-
schouwen.

t
Dankbaar voor alles wat zij voor ons heeft ge-
daan, is na een werkzaam en liefdevol leven,
getekend door eenvoud en oprechtheid, van ons
heengegaan onze lieve moeder, zuster, schoon-
zuster, tante en nicht

Maria (Miets) Merx
weduwe van

JozefCrombach
Zy overleed in de leeftyd van 77 jaar.

Heerlen: Leo Crombach
Heerlen: Nico Crombach

Familie Merx
Familie Crombach

6418 TS Heerlen, 7 juni 1994
Rukkerweg 95

I De plechtige uitvaartdienst zal gehouden wor-
j den op zaterdag 11 juni a.s. om 10.00 uur in de

parochiekerk van de H. Martinus te Kerkrade-
Spekholzerheide, waarna aansluitend de begra-
fenis zal plaatsvinden op de begraafplaats al-
daar.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is
tot schriftelijk condoleren.
Avondwake tot intentie van onze dierbare over-
ledene vrijdag 10 juni om 19.00 uur in voor-
noemde parochiekerk.
De dierbare overledene is opgebaard in de
rouwkamer van het mortuarium Schifferheide
van Lindeman Uitvaartcentra, Schifferheider-
straat 7 te Kerkrade-West. Gelegenheid tot af-
scheidnemen aldaar, dagelijks van 18.00 tot
19.30 uur.
Zrj die geen kennisgeving mochten ontvangen,
gelieven deze annonce als zodanig te willen be-
schouwen.

t I
Met grote droefheid geven wij u kennis, dat zes
weken na het overlijden van haar man, na een
langdurige ziekte, op 77-jarige leeftijd toch nog
onverwacht uit ons midden werd weggenomen,
voorzien van de h. sacramenten derzieken, onze

] lieve moeder, schoonmoeder, oma, zuster,schoonzuster, tante en nicht

Jet Prevaes
weduwe van

Jan Weijers
Heerlen: Joen Annemie Weijers-Reul

Maurice
Pascal en Sandra
Daniela en David
FamiliePrevaes
Familie Weijers

3 juni 1994
Bejaardencentrum Douvenrade, Heerlen
Corr.adres: Dillegaard 94, 6417 HJ Heerlen
De begrafenis heeft in besloten kring plaatsge-
vonden.

+ Jack Sleutels, 59 jaar. Corr.adres: Hoek 4, 6088" ES Roggel. De plechtige uitvaartdienst zal wor-
den gehouden vrijdag 10 juni om 10.00 uur in de
parochiekerk van de H. Petrus te Roggel.

tjohanna Peters, 92 jaar, weduwe van Johannes
Wyenbergh, bejaardentehuis Campagne, Maas-

tricht. De uitvaartdienst vindt plaats op vrijdag 10
juni om 11.00 uur in de kapel van het bejaardente-
huis Campagne te Maastricht.

tJo Baade, 52 jaar, levensgezel van Tiny Haane,
Tongerseweg 252 A, Maastricht. De uitvaart-

dienst vindt plaats op vrijdag 10 juni om 14.00 uur
in de St. Theresiakerk te Maastricht.

t Broeder Norberto (Antonie Ludovicus van
Meel), 75 jaar, Brusselsestraat 38, Maastricht. De

uitvaartdienst vindt plaats op zaterdag 11 juni om
14.30 uur in dekapel van De Beyart te Maastricht.

tHubertina Meijers, 88 jaar, weduwe van Jaco-
bus Brune, Houthemerweg 39, Meerssen. De

uitvaartdienst vindt plaats op zaterdag 11 juni om
10.30 uur in de basiliek van het H. Sacrament te
Meerssen.

t
Met grote droefheid geven wij u kennis, dat
toch nog onverwacht van ons is heengegaan,
onze vader, schoonvader, groot- en overgrootva-
der

Johan Nievelstein
weduwnaar van

Elisabeth Nieswand
Hij overleed in de leeftijd van 83 jaar.

Uit aller naam:
Kinderen, kleinkinderen en
achterkleinkind
Familie Nievelstein
Familie Nieswand

Landgraaf, 7 juni 1994
Wilhelminastraat 52
Corr.adres: Meelovenstraat 9
6442 BP Brunssum
De plechtige uitvaartdienst zal gehouden wor-
den op zaterdag 11 juni a.s. om 10.00 uur in de
parochiekerk van het H. Hart van Jezuste Nieu-
wenhagerheide, waarna aansluitend de crema-
tie zal plaatsvinden in het crematorium te Heer-
len, Imstenraderweg 10.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid tot
schriftelijk condoleren.
Avondwake tot intentie van onze dierbare over-
ledene vrijdag 10 juni om 19.00 uur in voor-
noemde parochiekerk.
Gelegenheid tot afscheidnemen in de rouwka-
pel van Lindeman Uitvaartcentra, Beuteweg 32
te Nieuwenhagen, dagelijks van 18.30 tot 18.45
uur.
Voor vervoer kerk/crematorium v.v. is gezorgd.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen,
gelieven deze annonce als zodanig te willen be-
schouwen.

ï
Bedroefd maar dankbaar voor de liefde en zorg
waarmee hij ons omringd heeft , delen wij u
mede dat vrij onverwacht van ons is heenge-
gaan, mijn lieve man, onze zorgzame vader,
schoonvader, opa, oom en neef

Nic Stoffers
echtgenoot van

Christina Merkelbach
Hij overleed op de leeftijd van 75 jaar.
Wij bevelen hem in uw gebeden aan.

Familie Stoffers
Familie Merkelbach

Bocholtz, 8 juni 1994
Kerkstraat 28, 6351 GL Bocholtz
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de
begrafenis, zal plaatsvinden op zaterdag 11 juni
a.s. om 11.00 uur in de parochiekerk H. Jacobus
de Meerdere te Bocholtz.
Bijeenkomst in de kerk.
Er is gelegenheid tot schriftelijk condoleren.
De rozenkrans wordt vrijdag 11 juni a.s. gebe-
den om 18.45 uur in voornoemde kerk, waarna
aansluitend de avondmis te zijner intentie.
De overledene ligt opgebaard in het mortua-
rium van het De Weverziekenhuis te Heerlen.
Bezoek van 16.00 tot 17.00 uur.
Zy die geen kennisgeving mochten ontvangen,
gelieven deze annonce als zodanig te willen be-
schouwen.

t
Na een moedig gedragen ziekte is in zijn 52-ste
levensjaar overleden, voorzien van de h. sacra-
menten der zieken, mijn lieve man, zorgzame
vader, broer, zwager, oom en neef

Peter Raets
echtgenoot van

Miep Gielen
Oirsbeek: M.A. Raets-Gielen

Mirjam en Maurice
Familie Raets
Familie Gielen

8 juni 1994
Provincialeweg Zuid 132, 6438 BK Oirsbeek
De plechtige uitvaartdienst zal gehouden wor-
den in de St. Lambertuskerk te Oirsbeek, op
vrijdag 10 junia.s. om 11.00 uur.
Samenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is
tot schriftelijk condoleren.
De crematieplechtigheid vindt aansluitend
plaats in het crematorium aan de Imstenrader-
weg te Heerlen.
Gelegenheid om afscheid te nemen, dagelijks
van 18.00 tot 19.00 uur in Uitvaartcentrum
Brunssum, van H. Peters Begrafenisonderne-
ming, Heugerstraat 4a te Brunssum.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen,
gelieven deze annonce als zodanig te beschou-
wen.

t
Heel verdrietig laten wij u weten, dat plotseling
is overleden, onze lieve mama, oma, zus,
schoonzus, tante en nicht

Annigje
Dansen-Roedema

weduwevan

Jaap Dansen
1 juni 1921 6 juni 1994

Tot het laatst toe heeft Anneke intens geleefd,
haar verjaardag hebben we feestelijk gevierd,
ze was nog steeds in de bloei van haar leven,
dat ze er nu niet meer is, is moeilijk te bevatten.

Arnhem: Koos en Antoinette
Daan, Tobias, Floris

Santpoort-Zuid: Hessel en Iet
Jaap, Erik, Jouke

Amsterdam: Geert-Jaap
Tiel: Tjitske en Rob

Anne, Emma en Willem
Familie Roedema
Familie Dansen

Prof. Lambertstraat 25, Heerlen
Corr.adres: Jan Ligthartstraat 6, 4003 DH Tiel
Wy nemen afscheid van mama tijdens een korte
plechtigheid in de aula van het crematorium te
Imstenrade-Heerlen, op zaterdag 11 juni a.s. om
14.30 uur.
Samenkomst om 14.10 uur in voornoemd cre-
matorium, te vinden aan de autosnelweg Heer-
len-Aken, afslag De Beitel, alwaar gelegenheid
tot condoleren.

De Heer is mijnHerder.
_jlj Diep bedroefd, maar zeer dankbaar voor alle liefde

i ■;. ~ die hij ons gegeven heeft en met respect en diepe
,V bewondering voor zijn moed en wilskracht, is heden

/ y ' van ons heengegaan mijn lieve man, onze zorgzame
JM. vader, schoonvader, opa, broer, schoonbroer, oom

M&\ en neef

lf l Sjo M.J.G. Muijtjens.
weduwnaar van

Marie van Hooren
echtgenootvan

Nelly Vrancken
Gesterkt door het h. sacrament der zieken overleed hij op bijna 82-ja-
rige leeftijd.

Nieuwstadt: NellyMuijtjens-Vrancken
Rozenburg: Jean Muijtjens

Elly Muijtjens-Baggen
Barbara en Stef
Monique

Sittard: Jos Muijtjens (t)
Mary-Lou Muijt jens-Servaes
Joska
Nico Jessen

Spaubeek: Pierre Muijtjens
Leonie Muljt jens-Riga
Myriam, Stefan, Judith

Geldrop: Harry Muijtjens (t)
Melanie Schils-van Dorst
Ingrid

Wylre: Lenie Muijtjens
Angelique
Natali en Remy

Munstergeleen: Leon Muijtjens
Odile Muijtjens-Laugs
Erwin,Ronald, Leandra

Sittard: Frans Muijtjens
Ingrid Muijtjens-L'Ortye
Margo, Laura
FamilieMuijtjens
Familie van Hooren
Familie Vrancken

6118 EL Nieuwstadt, 6 juni 1994
Meylaertsweg 10
De plechtige eucharistieviering zal plaatshebben zaterdag 11 junia.s.
om 11.00 uur in de parochiekerk St. Augustinus te Lutterade-Geleen,
gevolgd door de begrafenis op de begraafplaats Vouersveld te Ge-
lefen.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid tot schriftelijk condole-
ren vanaf 10.30 uur.
Mede tot intentievan de dierbare overledene zal een avondmis wor-
den opgedragen vrijdag 10 juniom 19.00 uur in voornoemde kerk.
De overledene is opgebaard in de rouwkapel van het Maaslandzie-
kenhuis te Sittard, alwaar gelegenheid tot bezoek dagelijksvan 17.30
tot 18.15 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, gelieven dezeannon-
ce als zodanig te beschouwen.

Jaardienst

t '

Je stoel is leeg, je stem stil, al zijn wij nu alleen, toch blijf jealtijd om
ons heen. De liefde die jeons bood, is niet te scheiden door de dood.
Hans, we zullen je nooit vergeten. 1 jaar geleden ging alles toen zo
gauw, waarom moest dit gebeuren uitgerekend met jou.

Hans Sterk
Kerkrade: T.A. Sterk-van Doorn

Fabienne
Melanie
Familie Sterk
Familie VanDoorn

De plechtige jaardienstzal gehouden worden op zaterdag 11 juni om
18.00 uur in de parochiekerk St. Lambertus te Kerkrade.

Dankbetuiging
Wij bedanken u allen voor de hartelijke condoleances, bloemen, h.
missen en begeleiding naar de laatste rustplaats van mijn lieve man,
vader, schoonvader, groot- en overgrootvader, zwager, neef en oom

Hein Korfer
De plechtige zeswekendienst zal gehouden worden op zondag 12 juni
a.s. om 11.00 uur in de Corneliuskerk te Heerlerheide.

Mevr. M.Korfer-Kwarten
kinderen, klein- en
achterkleinkinderen

I ~ :
Bedroefd delen wij u mede, dat heden in haar 90ste levensjaar van
ons is heengegaan, gesterkt door het h. sacrament der zieken, onze
lieve

Victorine Henriette
Baggen

geboren teDoenrade op 8 november 1904
weduwe van

Joannes Albertus Gehlen
Venlo: AnBrand-Gehlen

JaapBrand sArme en Jap, Monica en Erik
Lidwine en Réné, Cécile en Alfred, Leo en Fernanda
en de achterkleinkinderen:Jorisen Maud

Heerlen: Ton Gehlen
Hanneke Gehlen-Moerdijk
Benita en Pieter, Natasja en Bart,
Barbara, Sjang en Armelies

Eindhoven: Marlein Lucassen-Gehlen
JanLucassen
Jeroen en Ellen, Heleen, Hanneke, Saskia en Joost

Sittard, 6 juni 1994
Correspondentieadres: Gelein 16, 6419 DC Heerlen
De uitvaart zal plaatshebben op zaterdag 11 juni a.s.
De plechtige eucharistieviering is om 10.30 uur in de parochiekerk
van deH.H. Marcellinus en Petrus, Marcellienstraat, Geleen, waarna
de begrafenis op der.k. begraafplaats Oud-Geleen.
Er is gelegenheid tot schriftelijk condoleren in de kerk vanaf 10.00
uur.
Tot intentie van de dierbare overledene zal een avondmis worden
opgedragen op vrijdag 10 juniom 19.00 uur in voornoemde kerk.
Van moeder kan afscheid worden genomen in de rouwkapel van het
Maaslandziekenhuis te Geleen, dagelyks van 17.30 tot 18.30 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, gelieven deze annon-
ce als zodanig te beschouwen.1

I
Dankbetuiging

Daar wij niet iedereen persoonlijk kunnen bedankenvoor de hartelij-
ke blyken van medeleven die wy mochten ondervinden na het over-
lijden en tijdens de begrafenis van onze dierbare moeder, oma en I
overgrootmoeder ,
Leontine Meertens-Arets

doen wij dit langs deze weg. Wy betuigen u onze oprechte dank.
Familie Meertens

Brunssum, juni 1994
i

De zeswekendienst zal worden gehouden op zaterdag 11 junia.s. om |
19.00 uur in de Gregoriuskerk te Brunssum. \I "**>

I "'Dankbetuiging 'Evoor alle blijken van medeleven en belangstelling bij j
" het overlyden en de begrafenis van ma

Jeanne
Goltstein-Custers
Kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen
De plechtige zeswekendienst zal gehoudenworden op ]
zondag 12 juni a.s. om 10.30 uur in de parochiekerk i
van St. Salvius te Limbricht.

I **
Wij zijn overweldigd door het grote aantal reacties dat wij ontvingen
by het overlijden en de begrafenis van onze moeder en oma

Annie
Streukens-Penders j

Uw aanwezigheid, de vele brieven, troostende woorden en mooie
bloemen zijn ons een grote steun geweest in deze moeilijke tijd. Wy
willen u hiervoor van harte bedanken.

Kinderen en kleinkinderenvan de
familie Streukens-Penders

De plechtige zeswekendienst voor ma wordt gehouden op zondag 12
juni om 11.00 uur in de basiliek van het Heilig Sacrament te Meers- I
sen.

-*

Enige en algemene kennisgeving

t
Dinsdag 7 juni overleed, toch nog plotseling, 85
jaar oud, onze lieve mam en oma

Maria Theresia
Fouarge-Mullenders

weduwe van

Harry Fouarge
By het ontstellende verdriet dat wij hierover
voelen, mogen wij niet vergeten onze grote
dankbaarheid uit te spreken over de uitzonder-
lijke warmte waarmee ze steeds nagenoeg ieder-
een tegemoet trad.
Nooit zal mams uit onze gedachten zijn.

Voerendaal: Jeanny en Jo
Moonen-Fouarge

Merkelbeek: Janen Gonny
Fouarge-Mulkens

Heerlen: Fred Fouarge
Almere: Raymond enPatty

Moonen-Hearwood
Maastricht: Manon Moonen en Frank

Bergen opZoom: Daniëlle Zaad en Sander
Rotterdam: TanjaZaad en Menno

Corr.adres: Kunderkampstraat 2
6367 AN Voerendaal
Vrijdag 10 junia.s.:

17.30-18.00 uur: Bezoek rouwkamer
Oliemolenstraat 30,
Heerlen.

18.10 uur: Rozenkransgebed met
aansluitend vigiliedienst
St. Franciscus van
Assisiëkerk,
Laanderstraat Heerlen.

Zaterdag 11 junia.s.:
10.30 uur: H. mis in voornoemde

kerk, alwaar gelegenheid
tot schriftelijke
condoleance.

12.00 uur: Crematie in crematorium
Imstenrade te Heerlen,
waarna aansluitend
koffiemaaltijd.

■ .
Op 10 juni is het een jaar geleden dat wij af-
scheid moesten nemen van onze moeder,
schoonmoeder en oma

Angelien
Helgers-Diris

De jaardienstzal worden gehouden op zaterdag
11 juni a.s. om 19.00 uur in de parochiekerk St.
Catharina te Grevenbicht.

Kinderen Helgers
Papenhoven, juni 1994

tDooralle pijn en verdriet heen, denken
wij nog altijd dankbaar terug - nu al-
weer een jaar geleden - aan het af-
scheid van

Harie Coumans
Dankbaar: door uw steun en medeleven; door
uw gebed en aanwezigheid.

M.Coumans-Senden
kinderen enkleinkind

Zaterdag 11 juni 1994 willen wij hem bijzonder
gedenken in de eerste jaardienstom 19.00 uur in
de Pancratiuskerk te Munstergeleen.

t Pierre Stroy, 76 jaar, weduwnaar van Trui Stie-
nen, Neerstraat 1, 6071 JJ Swalmen. Corr.adres:

St. Sebastianusstraat 16, 6071 VM Swalmen. De
plechtige uitvaartdienst zal worden gehouden vrij-
dag 10 juni om 10.30 uur in de H. Lambertuskerk
te Swalmen.

tJac Gielen, 55 jaar, echtgenoot van Willy van
Suijdam, Willemshof 31, 6006 GX Weert. De

plechtige uitvaartdienst zal worden gehouden vrij-
dag 10 juniom 13.30 uur in de parochiekerk van de
Verrezen Christus te Moesel-Weert.

Dankbetuiging
Daar het ons onmogelijk is eenieder persoonlij''
te bedanken voor de vele blijken van medel^" ")
ven die wij mochten ontvangen bij het overlü' Ii
den en de begrafenis van mijn lieve man, onZe 1
vader, schoonvader en opa

k
Bert van Beek ,

betuigen wy u hiermede onze oprechte dank. ij
Mevr. W. van Beek-Goedhart "kinderen enkleinkinderen_

Kerkrade, juni 1994 5>
De plechtige zeswekendienst zal worden gehoii' *den op zondag 12 juni a,.s. om 11.00 uur in de
parochiekerk St. Jozef te Kaalheide-Kerkrade.I '\

Bij het overlijden van onze lieve moedef' N

schoonmoeder, groot- en overgrootmoeder

Rosa Maas-Luthjens
mochten wij vele blijken van deelneming onf.
vangen. Zij zijn ons tot troost geweest en w"Ü
betuigen daarvoor aan alle betrokkenen onZ£
hartelijke dank.

Kinderen, klein- en
achterkleinkinderen

Landgraaf, juni 1994
De plechtigezeswekendienst zal gehouden wof'
den op zaterdag 11 juni a.s. om 19.00 uur in de
parochiekerk van de H. Barbara te Landgraaf'
Kakert.1

De belangstelling, de sfeervolle eucharistiev^
ring, de vele condoleances, de bloemen en de
blijken van medeleven tijdens de ziekte, na he'
overlijden en bij de begrafenis van mijn mal5'
onze broer en schoonbroer

Hary Boeken
waren voor ons een grote steun. Hiervoor onZ*
oprechte dank.

Mevr. C.J.G. Bocken-Kcllener*
FamilieBoeken
FamilieKelleners

De zeswekendienst zal plaatsvinden op zate?'
dag 11 juni om 18.00 uur in de H. Amelberga'
kerk te Susteren.
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Volgens Sear-lid L. Zwiers heb-
ben nationale overheden plan-
nen op stapel staan die de grens-
arbeiders nog verder zullen
benadelen. De grensarbeiders
zullen nog geconfronteerd wor-
den met veranderingen in de

DEN BOSCH/LANDGRAAF
Voor de tweede maal in successie is
Marco R. (27) uit Landgraaf niet ge-
straft voor de poging tot (huur)
moord cq. doodslag op het echtpaar
Van Goethem in Ulestraten op 25
september van verleden jaar. De

Nu wekt Van Goethem de schijn dat hij iets te verbergen heeft,
terwijl dat niet het geval hoeft te zijn. Waarschijnlijker is dat hij er
niets voor voelde om de raad te informeren. Hij had dan moeten
uitleggen waarom zijn jubileum iets anders is dan dat van een ge-
wone ambtenaar die er 25 jaar op heeft zitten. En Van Goethem
heeft een hekel aan mensen die lastige vragen stellen.

Het blijft vreemd dat een
burgemeester die 25 jaar in
het vak zit, vergeet zijn
raadsleden te informeren
over de kosten van zijn
ambtsjubileum. Zeker een
man als Albert van Goe-
them, die er om bekend
staat de touwtjes strak in
handen te hebben, wist na-
tuurlijk drommels goed hoe

in dit soort gevallen een pijnlijke discussie in een openbare raads-
vergadering te voorkomen: simpel door tijdig de fractievoorzitters
informeel in te lichten. In politieke kringen een gebruikelijke proce-
dure.

Feestje

Allesomvattend plan
Limburgse economie

Leidraad voor toekomstig provinciaal beleid

R. was door Mieke L. voor enkele
duizenden guldens ingehuurd om
een einde te maken aan een onsma-
kelelyke en volledig uit de hand
gelopen ruzie tussen twee echtpa-
ren. De labieleR. verknoeide in eer-
ste aanleg de brandstichting in de
woning van de familie in Ulestraten
knullig en beweerde later ook op-
zettelijk mis te hebben geschoten
op het echtpaar.

rechtbank in Maastricht sprak R. in
januarivrij van dit deel van de aan-
klacht wegens gebrek aan overtui-
gend bewijs. Het hof in Den Bosch
kwam niet verder dan een techni-
sche nietigverklaring van het deel
van de dagvaarding, waarin de
moordpoging wordt beschreven.
Marco R. werd conform het vonnis
van de rechtbank wel opnieuw ver-
oordeeld tot drie jaar wegens een
poging tot brandstichting bij dezelf-
de familie en een poging tot dood-
slag op de man van zijn opdracht-
geefster Mieke L. uit Schimmert
(ook al in Maastricht tot drie jaar
veroordeeld). Zowel in Maastricht
als in Den Bosch hadden vertegen-
woordigers van het Openbaar Mi-
nisterie acht jaar tegen Marco R.
geëist.

Toch is de kritische houding hierzeer op zijn plaats. Van Goethem
heeft een imago als de no-nonsense burgemeester die — zachtjes
uitgedrukt - zijn zakelijke belangen niet uit het oog verliest. Hij
heeft een bvwaarin hij zijn neveninkomsten stort en hij bedacht een
ingenieuze hypotheekconstructie om er financieel beter op te wor-
den. Het ambtsjubileum wordt gehouden op kosten van de ge-
meenschap, maar daar waar Van Goethems collegae de giften
op zijn minst voor een deel ter beschikking stellen voor een goed
doel, houdt hij de knip op de zilveren beurs. Het sociale gezicht
van de Beekse burgervader is duidelijk zoek. . H.B.

Van onze redactie economie

Lijk op Ter Worm

Van onze verslaggever

Aannemer eist 'vele
miljoenen' van krant

fAASTRICHT - De Sociaal
rponomische Advies RaadSear) legt de laatste hand aan

nieuw, economisch be-
sidsplan voor de hele provin-

** Limburg. Begin juli wordt
"st openbaar en daarna gaat

zo spoedig mogelijk naar'e nieuwe regering in Denkag. sels. De hoofdredacteur wijst er
voorts op dat de naam Van den Big
gelaar in tal van affaires inLimburg
is gevallen.

kt economisch plan wordt de lei-
faad voor het beleid van de pro-
"icie Limburg in de komende ja-
'l. Dit is niet het zoveelste rapport
ft straks weer in een bureaula ver-
fijnt, zegt Sear-voorzitter Piet van
rü. De beleidsnotitie geeft de ster-
I* en zwakke punten aan en ver-
_ftgt alle onsamenhangende plan-
*ft en bedelreizen die tot dusver
pt enige regelmaat richting Den

gingen. Bovendien gaat het'ü om de hele provincie, niet alleenv*r het noordelijk of het zuidelijk
_*1 of enkel de Oostelijke Mijn-Iteek.

VELDDRIEL/MAASTRICHT
Het Gelderse aannemersconcern
Van den Biggelaar eist 'vele miljoe-
nen guldens' schadevergoeding van
dagblad De Limburger en van twee
journalistenvan diekrant. De krant
en de verslaggevers Henk Lange-
berg en Joep Dohmen zijn inmid-
dels gedagvaard. Voorts wordt
publikatie van het vonnis geëist.

Van den Biggelaar stelt echter dat
in de verhalen feiten worden be-
schreven die bewijsbaar orrjuist
zijn. Volgens het concern waren de
journalisten daarvan ook op de
hoogte. „In de artikelen is bijvoor-
beeld sprake van 'twaalfreizen' ter-
wijl Van den Biggelaar vijf reizeri
heeft georganiseerd en/of betaald.
Reizen die bovendien een zakelijke
karakter hadden," geeft de directie
als voorbeeld.

Die eis tot schadevergoeding is ge-
grond op een serie verhalen in de
krant over fraude en corruptie,
waarin Van den Biggelaar beschul-
digd is van het omkopen van
ambtsdragers en bestuurders. „De
Limburger publiceerde halve waar-
heden en hele leugens en dat is on-
rechtmatig," zo stelt de advocaat
van het concern mr B. de Koning.

„De krant en de verslaggevers heb-
ben het bedryf 'maatschappelijk
gestigmatiseerd. Het bedryf lydt
bovendien aanzienlijke schade vol-
gens de directie. Schade die door de
gedaagden moet worden vergoed,"
zo vindt de advocaat.

Voorts wordt De Limburger verwer
ten dat vermoedens als vaststaande
feiten zijn gepresenteerd. De be,
richtgeving zou bovendien 'insinue--
rend' zijn. Ook heeft de krant het
volgens Van den Biggelaar doen
voorkomen in publicaties op 16
april alsof informatie verkregen was
van het Openbaar Ministerie. „Dat-
bleek echter niet waar. De informa-.
tic kwam van anonieme bronnen,""
laat de woordvoerder weten. Van£den Biggelaar vindt voorts dat de
krant verzuimd heeft informatie bij*
het concern te verifiëren.

Knelpunten
'erheid, bedrijfsleven, vakbonden

jjlalle grotere belangenorganisaties
Limburg werken er aan mee. Hets de bedoeling dat alle partijen het, 'Is worden over het doorLimburg

2 Volgen economisch pad. Dat zalaarschijnlyk wel tot gevolg heb-
*l dat de notitie weinig verras-

zal bevatten. Sear-secretaris
,' Schellings: „Het verrassende is
pl allepartijen nu als uit een mond
faten." Van Zeil: „Met dienota wil-
'l we met name aangeven welke
/^lpunten we zelf willen aanpak-
-I*- En waar we geld tekort komen

en we een beroep op Den Haag
? Brussel om voor aanvulling te

Staten willen het
j^n nog wel even afstemmen met
F andere provincies, voordat het
Paks naar de nieuwe regering
r o,dt gestuurd.

Vervolg van pagina 1Tonnaerereburger
van Hasselt

H^SSELT/SITTARD - Burge-
J^ster Tonnaer (62) van Sittard is
pteren benoemd tot ereburger van

(B). Tonnaer is een groot
.°Orstander van contacten met ge-

in de buurlanden.
■|*t Hasselt bestaan alvriendschap-

contacten sinds 1948. Jaar-
r*s gaan bewoners van beide ste-J*tl by elkaar op bezoek tijdens de
geheten burendag. Behalve met
s.tielagestad Hasselt onderhoudt
,'ttard ook vriendschappelijke con-
sten met Erkelenz in de Duitse
Stïsstreek.

Burgemeester Tonnaer.

Waarnemend hoofdredacteur G.
Kessels van De Limburger ziet de
procedure met vertrouwen tege-
moet. „We zijn al vaker voor de
rechter en de raad voor de journalis-
tiek gedaagd, maar nog nooit ver-
oordeeld. Alle feiten diewe hebben
gesteld, hebben we ook aanneme-
lijk gemaakt. We zijn altijd afgegaan
op goede bronnen."

Kessels wyst erop dat de feiten die
boven water zijn gehaald, er mede
voor hebben gezorgd dat justitieon-
derzoeken naar corruptie heeft ge-
start. „Onderzoeken die resultaten
beginnen af te werpen," aldus Kes-

■Opmerkelyk is dat de aannemer de
krant en de journalistenniet in kort
geding gedagvaard heeft, zoals ge-»
bruikelijk is indien er sprake is vanj
beweerdelijk onjuiste publicaties.»
Van den Biggelaar heeft ervoor ge-"
kozen om direct een - veel langdu-
rigere - bodemprocedure te star-,
ten. „Van den Biggelaar is twee jaar
lang in een kwaad daglicht gesteld.'.Het bedryf wil nu dat de rechter de*
zaak direct ten principale uitzoekt*
We zullen tot het uiterste gaan om-
ons recht te halen," zegt woordvoer-'
der W. van Zandbeek van het con-
cern.

NEEROETEREN - De belijdenis
van Ulrichs stond haaks op de inlei-
ding van de voorzitter van de stuur-
groep, Jaak Venken. Hij verklaarde
'dat de organisatie er, ondanks de
economische recessie, op een uit-
stekende manier in was geslaagd
om bedrijven te vinden die het OLS
wilden steunen.' De president van
de Oud-Limburgse Schuttersfede-
ratie, Lei Stals, beaamde 'dat een
OLS zonder hulp van sponsors niet
meer verantwoord is. „Behalve in
geld wordt er gelukkig ook in natu-
ra gesponsord en zetten gemeenten

162 schutterijen
op Oud-Limburgs
in toenemende mate hun schouders
onder de organisatie." ,
Aan prijzen is andermaal gesleu-
teld. Voor een plaats op de overdek-
te tribune langs de twee-kilometer-
lange optochtroute betaalt men
duizend franks, ofwel vijftig gul-
den. De prijs voor een consumptie-
bon is opgetrokken tot 31 frank. Op
het 'boodschappenlijstje' staan:
2.500 gekookte eieren, 8.000 frikan-

dellen, 8.000 hamburgers, 25.000
broodjes, 10.000 ijsjes, 20.000 liter
frisdrank en 30.000 liter bier.

In totaal nemen 162 schutterijen
aan het OLS in Stokkem deel.
Schutterij St.-Catharina uit Neeroe-
teren had ingeschreven, maar is
inmiddels ter ziele gegaan. De ope-
ningsplechtigheid begint om half
twaalf, een half uur eerder dan nor-
maal. Voor het eerst wordt vanaf de
eerste ronde geschoten op blokjes
van anderhalve centimeter: om de
trefkans te verkleinen en daardoor
het schuttersfestijn te bekorten.
Toch hooptStokkem op een tweede
wedstrijddag; en op goed weer.

Geen pontonbrug van Berg
naar Stokkem tijdens OLS

Van onze verslaggever

NEEROETEREN - Een pontonbrug
van Berg aan de Maas naar Stok-
kem, waar op zondag 3 juli het
Oud-Limburgs Schuttersfeest zal
worden gehouden, blijkt 'een brug
te ver. Schutterij St.- Elisabeth in
Stokkem, dit jaar belast met de or-
ganisatie van het OLS, had een paar
honderd meter stroomafwaarts van
het veerpont Berg-Meeswyk een
pontonbrug willen laten leggen
voor Nederlands-Limburgse bezoe-
kers, die in dat geval hun auto in
een op de Nederlandse oever van de
Maas te pachten weiland zouden
hebben kunnen parkeren.

Het provinciaal militair commando
in Maastricht stond positief tegen-
over het verzoek van de schutterij
in Stokkem. De genie in Vught was
bereid depontonbrug te slaan.Maar
bruggenbouwer 'Janson Bridging'
in het Brabantse Aalst dreigde met
een kort geding als de genie het
plan ten uitvoer zou brengen. „Ons
bedryf is gespecialiseerdin het bou-
wen van bruggen en pontons," geeft
in Aalst de directeur van Janson
Bridging als zijn commentaar.
Dave Janson: „Als de geniepontons
gaat leggen voor niet-militaire doel-

Te meer daar de gemeente Stem op
zondag 3 juli de bruggen over het
Julianakanaal in Berg en Urmond
voor gemotoriseerd verkeer afsluit.
Deze maatregel houdt verband met
de dertiende internationale triatlon
die op 3 juli in Stem wordt georga-
niseerd en zon 20.000 tot 30.000
bezoekers trekt. „De brug in Ur-
mond ligt in het fietsparcours,"

„Zou de Belgische genie de ponton-
brug hebben geslagen dan zou Jan-
son Bridging daartegen niets heb-
ben kunnen doen," aldus Ulrichs.
„Maar door de inzet van Belgische
genietroepen in onder meer Joego-
slavië zijn er onvoldoende man-
schappen en materieel voorhan-
den." Plannen om op de Nederland-
se Maasoever ter hoogte van
Stokkem van boer Alberti in Berg
vier hectaren weiland te pachten
vielen daardoor in duigen.

„De brug bij Berg wordt voor gemo-
toriseerd verkeer afgesloten, omdat
het anders een grote verkeerschaos
wordt in Berg aan deMaas. Het wei-
land dat de schutterij van Stokkem
van boer Alberti wilde pachten, is
slechts via de Bergermaasstraat be-
reikbaar. Die straat is qua aard en
vormgeving niet berekend op een
in- en uitstroom van enkele honder-
den auto's. Circulatie is niet moge-
lijk. Dat had wel gekund bij een
instroom via de Veerweg. In dat ge-
val zou men het verkeer via de
Veerweg naar het parkeerterrein
hebben kunnen leiden en via de
Bergermaasstraat hebben kunnen
afvoeren. Het beoogde parkeerter-
rein reikt echter niet tot aan de
Veerweg."
De Belgen proberen alsnog ten oos-
ten van de brug over het Juliana-
knaal bij Berg parkeergelegenheid
te verwerven, zodat de toegang tot
Stokkem via het veerpont Berg-
Meeswyk voor automobilisten mo-
gelijk blijft. Vanaf de Bergerstraat
naar de Maas is het 800 meter lopen,
van de Bergerweg 400 meter. Daar
komen nog eens enkele honderden
meters naar het feestterrein by.

drie dagen nodig om die ponton-
brug te slaan." De aanleg van de
pontonbrug door Janson Bridging
zou, volgens de voorzitter van
schutterij St.-Elisabeth, Jean Ul-
richs, 'te duur zijn.

einden, doet zij daarmee commer-
ciële bedrijven concurrentie aan.
Wy hebben twintig mensen in
dienst. Er zijn gauw drie man en

expliceert in Stem de gemeentelijke
verkeerscoördinator Gerard Groot-
jans.
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# Een wandelaar heeft gistermiddag bij de waterzuive-
ringsinstallatie op Ter Worm in Heerlen een lijk gevon-
den. Het stoffelijk overschot heeft vermoedelijk enkele
dagen in het daar moerassige gebied gelegen. De identi-

teit en de doodsoorzaak zijn nog onbekend. De politie
stelt een onderzoekin. Op defoto: het stoffelijk overschot
wordt weggedragen.

Foto: DRIES LINSSEN
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Van onze redactie economie

Van onze verslaggever

Opnieuw drie jaar cel
voor huurling Marco R.

Sear vreest meer
problemen voor
grensarbeiders

overhevelingstoeslag, de AWBZ
en de pensioenvoorziening.
Grensoverschrijdend werken in
de Europese Uniewordt zodoen-
de steeds minder aantrekkelijk.
De Raad wil op korte termijn
proberen oplossingen aan te dra-
gen.

Zwiers betreurt het dat de pro-
blemen van de grensarbeiders in
Den Haag nauwelijks gehoor
vinden. Het gaat 'slechts' om
16.000 mensen, daar is men in
Den Haag niet van onder de in-
druk.

MAASTRICHT - De Sociaal
Economische Advies Raad
(Sear) vreest dat de problemen
Voor grensarbeiders zullen toe-
nemen. Belgische grensarbei-
ders zien sinds januari maande-
lijks 150 tot 250 gulden minder
op hun loonstrookje staan omdat
Ze in Nederland meer ww-pre-
"nie moeten betalen. Nederland-
se werknemers betalen de hoge-
re premie ook, maar hoeven ter
compensatie minder loonbelas-

ting af te dragen

limburgsdagblad

limburg



in het nieuws

Het aanbod van vrouwen om bestuurlijke functies uit
te oefenen is er, maar of de organisaties daarvan op

de hoogte zijn is een heel ander verhaal. De
Limburgse Vrouwen Raad (LVR) probeert beide

partijen tot elkaar te brengen. Dat gebeurt vanuit de
gedachte dat vrouwen op plekken moeten komen

waar de besluitvorming plaatsvindt. Een initiatief dat
bovendien aansluit op het streven van de overheid
om volgend jaarhaar adviesorganen voor vijftien
procent uit vrouwen te laten bestaan. Nieuw te
vormen besturen zouden zelfs voor de helft uit
mannen en vrouwen moeten bestaan. Een haast

onmogelijke opgave? Bien Kruijtzer-Mulders en Ine
deRuijter van de LRV denken daar heel anders over.

Het bestuursvrouwenbestand kan, zodra alle
voorbereidendewerkzaamheden achter derug zijn,

een behoorlijke hoeveelheid van de meest
uiteenlopende deskundigheidaan vrouwkracht
aanbieden. Een telefoontje van een instelling is

voldoende. „Het is alleen zaak dat ook de organisaties
zo snelmogelijk ervaren wat de voordelenkunnen

zijn van vrouwen in hun bestuur," vertelt Bien
Kruijtzer. De LVR neemt die taak graag op zich.

DOOR ANITA KEYDENER

ROERMOND - Het vooroordeel
dat er geen vrouwen te vinden
zijn voor plaatsen in besturen,
wuiven Bien en Ineke weg. Bei-
den zeggen beter te weten. Voor
de zes a zeven verschillende cur-
sussen die de LVR al jaren aan-
biedt aan haar leden zijn al
wachtüjsten aangelegd. Duide-
lijk mag in ieder gevalzijn dat de
vrouwen graag willen. „Juist de
groep vrouwen die de bestuurs-
cursussen hebben gevolgd wil-
len graag verder. Bijna de helft
van die vrouwen hebben we in-
middels kunnen opnemen in het
bestuursvrouwenbestand," ver-
telt Bien. Deze vrouwen zijn af-
komstig van de in totaal 22 vrou-
wenorganisaties die zijn aange-
sloten bij de overkoepelende
organisatie LVR, variërend van
de Limburgse Katholieke Vrou-
wenbeweging (LXV), tot de Ver-
eniging van Nederlandse Vrou-
welijke Artsen. Het bereik van
de LVR bedraagt ruim 25.000
vrouwen in Limburg.

Vorig jaar nam de LVR het ini-
tiatief 'vrouwen in besturen' in
haar speerpuntenbeleid op. „Op
bestuurs- en beleidsniveau wa-
ren we al jaren actief. Zon actie
als 'vrouwen j.n besturen' komt
niet zomaar uit de lucht vallen.
Zoiets leeft toch langer onder
vrouwen."
Vooralsnog worden instellingen
en organisaties door de LVR be-

naderd die actief zyn in de zorg-
sector, onderwijs, huisvesting en
kerk. En dan het üefst op regio-
naal of provinciaal niveau. De
plaatselijke besturen komen in
een later stadium aan de orde.
Het draaiboek, dat de LVR
maakt om meer vrouwen in be-
sturen te krijgen, wordt eerst
provinciaal uitgeprobeerd. Later
wordt het doorgespeeld naar de
lokale afdelingen. Dan kunnen
zij verder aan de slag.

Verhouding
Op dit moment wordt onder-
zocht hoe de verhouding m/v-
-bestuursleden binnen de zorg-
sector er uit ziet. De eerste, voor-
lopige, resultaten stemmen niet
echt tot vrolijkheid. Meer dan
drievrouwen in een bestuur is ze
nog niet tegengekomen. „De in-
druk dat de vrouwen op die
plekken dungezaaid zijn, hadden
we twee jaar geleden al gekre-
gen. Toen hebben we al een
soortgelijk onderzoek gehouden
naar de vertegenwoordiging van
vrouwen in seniorenraden. Daar-
in is het misschien wel wat min-
der slecht gesteld, maardat heeft
wellicht meer te maken met een
groter aantal oudere vrouwen."

Het bestuursvrouwenbestand is
eigenlijk bedoeld voor vrouwen
die op persoonlijke titel zitting
willen nemen in een bestuur.
Toch heeft ook de LVR zelf al
geprofiteerd van het bestand dat
inmiddels is opgebouwd. Daar
waar de LVR zelf graag verte-

gènwoordigd wilde zijn, werd als
datzo uitkwam, geput uit het ei-
gen bestand. De LVR is verte-
genwoordigd in twaalf organisa-
ties. „We moeten zelf op die
baantjes afstappen. Dat heeft on-
der andere al geleid tot het voor-
zitterschap van de consumenten-

raad van Mega Limburg," zegt
Bien niet zonder trots. De vol-
gende stap is deelname aan de
Euregioraad.
„De LVR heeft voor de jaren
'94-98 de Euregio als een van de
speerpunten in haar beleid be-
noemd. Verschillende bijeen-

doen. Er rest ons dan niets an-
ders dan zelf het initiatief te
nemen, willen we ergens echt
aan kunnen meedoen."

komsten, met als afsluiting een
manifestatie in het Mccc, hebben
we gehouden over de Euregio.
Toch lijken de organisaties die
uiteindelyk de Euregioraad moe-
ten gaan vormen, nauwelijks op
de hoogte te zijn van wat vrou-
wenorganisaties op dat terrein al

Voor meer informatie: Limburg
se Vrouwen Raad, Zwartbroek
straat 10 Roermond 04750-32491

" Bien Kruijtzer en Ine de Ruijter van de Limburgse VrouwenRaad bekijken de brochure Bestuursvrouwenbestand.
Foto: JEROENKUIT

streeksgewijs
HEERLEN

" In het Open Huis, Putgraaf 3,
wordt zaterdag om 19 uur een
kienavond gehouden.

" Het St.-Pauluskoor van Heer-
lerheide viert zondag het 30-jarig
bestaan. Om 11 uur luistert het
koor de mis op in de Cornelius-
kerk. In 't Volkshuis, Denne-
straat 2, Passart, is van 12.30 tot
14 uur receptie met huldiging
van vijf jubilarissen.

" De Verzamelaar houdt zater-
dag van 13.30 tot 16.30 uur ruil-
beurs in 't Volkshuis te Passart.

HOENSBROEK

" In het kader van het 60-jarig
bestaan geeft gemengd koor St.-
Jozefvrydag om 20 uur een ope-
raconcert in de H.-Hartkerk van»
Mariarade.

KERKRADE

" In het Theehuisje van de Bo-
tanische Tvin wordt tot en met
10 juli een tentoonstelling ge-

" Het gouden paar Bex-
Theunissen.

Gouden paar
" Het echtpaar Karel en May
Bex-Theunissen uit Schinveld
viert zondag de gouden bruiloft.
Samen met de negen kinderen'
en. zeventien kleinkinderen
woont het gouden paar om 15.00
uur de dankmis bij in de Pius
K-kerk in Schinveld. In gemeen-
schapshuis 't Kloeëster aan de
Kloosterlaan vindt van 19 tot 20
uur de receptie plaats.

journaalkort
houden van pastelkrijttekenin-
gen en aquarellen van Mieke
Schlösser-Fokkens. De tuin is
dinsdag tot en met vrydag van 9
tot 17 uur open en in het week-
eindevan 13 tot 17 uur.

" 'Reïncarnatie en regressie' is
de titel van de lezing die vrijdag
om 20 uur wordt gehouden in
zaal 't Trefpunt, Meuserstraat
133 in Haanrade.

" Schutterij St.-Sebastianus
Spekholzerheide is dringend op
zoek naar jongensen meisjes die
lid willen worden van de drum-
band. Belangstellenden zijn wel-
kom op de repetities, die zater-
dag van 13 tot 15 uur gehouden
worden in café Willem Teil,
Pleinstraat 6. Voor informatie:
J.Crutzer, ©411960.

" Schutterij St.-Michael Chè-
vremont houdt dit weekeinde
het Koningsvogelschieten in de
Sjteekoel aan de Kaffebergsweg.
Zaterdag wordt vanaf 16 uur het
dames schieten gehouden. Het
koningsschieten begint zondag
om 16 uur.

" Mannenkoor David Spekhol-
zerheide neemt zaterdag met
vyftien andere koren deel aan
het Zuidnederlands Korenfesti-
val te Meyel.

LANDGRAAF
9 Om de ouderenzorg in Rus-
land te steunen worden vandaag
en morgen in verzorgingshuis
De Dormig, Op de Heugden 100,
twintig foto's tentoongesteld uit
het fotoboek 'Old faces of Mos-
cow'. Het fotoboek is voor veer-
tien gulden te koop.

" Gemengd koor St.-Jan Abdis-
senbosch houdt zondag vanaf 11
uur voor de tweede keer de
'Open dag bedrijven Abdissen-
bosch'. Ruim dertig bedrijven
openen die dag hun poorten
yoor kijkers. Langs een parcours
van 5 km (dat ook per treintje
genomen kan worden) staan
kraampjes, buffetten, muziek-
groepen en kinderattracties. Ook
de rommelmarkt ontbreekt niet.
Kinderen kunnen een stand-
plaats huren voor 5 gulden. Info:
-¥319162.

" De Ritmic Group Schinveld

Ritmic Group Schinveld viert feest

Van jongerenclub

tot volwaardig koor
SCHINVELD - Van gezellig-
heidsvereniging die muziek
maakt tot een serieus koor met
een heuse fanclub. Dat is in een
notedop de geschiedenis van de
Ritmic Group Schinveld die ko-
mend weekeinde haar 25-jarig
jubileum viert.
Vrijwel alle Schinveldse jonge-
ren tussen zeventien en 23 jaar
waren in de begindagen lid. Het
koor fungeerde destijds vooral
ils ontmoetingsplek voor de
plaatselijke jeugd. Inmiddels
staat de muziek voorop, alhoe-
wel de gezelligheid niet uit het
Dog verloren wordt.
Voorzitter en pianiste Marion
Hendrikx maakt dat laatste met
een voorbeeld duidelijk: „Tegen-
woordig moeten aspirant-leden

proefzingen, dat was er vroeger
niet bij. We kijken dan ook of
iemand bij de groep past."
Degene die 25 jaar geleden aan-
klopte hoefde geen noot te kun-
nen lezen om toegelaten te wor-
den. Het erbij horen was het
belangrijkste.

Gaandeweg - mensen huwden,
vertrokken uit Schinveld - ble-
ven de mensen over die meer
serieus met muziek maken bezig
wilden zijn. Een maal oefenen
per week, werd twee maal repe-
teren. Een manager is aangesteld
voor het regelen van concerten
en de voorbereidingstijd voor
een concert is zeker twee uur.
Dat duurde vroeger amper twee
minuten.

En dan natuurlijk defanclub die
het laatste jaar actief is. Die club
brengt een eigen blad in met
nieuwtjes over deRitmic Group.
De Ritmic Group heeft een tijd
vooral eigen werk gebracht. Nu
ligt de nadruk vooral op eigen
arrangementen van bekende
popnummers. Werk van Tina
Turner, The Scène, Pink Floyd
en Michael Jackson en met
Kerst natuurlijk kerstliederen,
staan op het repertoire.

Vanwege het jubileum staat van
15 tot 30 julieen concertreis door
Zuid-Frankrijk op het program-
ma. Verder komt binnenkort een
cd uit. In het eigen lokaal van de
muziekgroep aan de Kan. v.
Nuysstraat in Schinveld vinden
vrydag en zaterdag verschillende
activiteiten plaats rond het jubi-
leum. Vrijdag tussen 20.00 en
21.30 uur recipieert het koor.
Daarna volgt een feestavond. Za-
terdag begint om 13.00 uur met
een spellenmiddag voor de kin-
deren. Vanaf 20.00 uur vindt een
nostalgischeterugblik plaats aan
de hand van film en foto's. Daar-
na is er een dans-avond.

'Hart te kijk'
bij GGD Heerlen
HEERLEN - Bij de GGD Ooste-
lijk Zuid-Limburg in Heerlen is
nog tot 17 juni op werkdagen de
expositie Hart te Kijk te zien.
Dit weekeinde wordt ze omlyst
met extra activiteiten als het la-,
ten metenvan debloeddruk, een
fittest en een reanimatiedemon-
stratie. Een diëtiste beantwoordt
vragen over voeding.

De tentoonstelling behandelt de
thema's hart en bloedsomloop,
angine pectoris en hartinfarct,
preventie van hartinfarct, bloed-
druk, voeding en het thema hart
en sport.

In Oostelijk Zuid-Limburg ko-
men hart- en vaatziekten meer
voor dan gemiddeld in Neder-
land. By vrouwen is dat zelfs 42
procent meer, bij mannen 29
procent. Er overlijden in deze re-
gio 24 procent meer vrouwen
vanwege deze ziekten en 19 pro-
cent meer mannen.
De GGD zal daarom de komende
jaren meer aandacht besteden
aan preventie. De expositie
vormt daar een onderdeel van.

Caribische show
in Brunssum
BRUNSSUM - Cultureel cen-
trum Dr Brikke Oave in Bruns-
sum verkeert dinsdag 14 juni in
tropische sferen. Vier groepen
zorgen dan vanaf 20.00 uur voor
een twee uur durendeCaribische
dans- en muziekshow.
Op hetaffiche staan trioLos Ale-
gres, de tienkoppige muziek-
groep Tïpico Bonairiano, dans-
groep Kibrahacha en de groep
Zojojo i su grupo uit Curacao.
Zuidamerikaanse en Caribische
muziek en dans staan centraal
op deze avond.
Kaarten zijn in de voorverkoop
verkrijgbaar voor fl 7,50 bij de
VW -5045-256811 of 278413. Aan
de zaal is de entree tien gulden.

Promotie
" Jack Vromen uit Landgraaf
promoveert op 16 juni aan de
Universiteit van Amsterdam met
het proefschrift 'Evolution and
efficiency, an inquiry into the
Foudations of 'New Institutional
Economics.'

in de theaters
HEERLEN

vr. 10/6: muziek: Limburgs Sym-
phonie Orkest metEdwinRutten.

KERKRADE
Geen voorstellingen !!

SITTARD
Geen voostellingen !!

MAASTRICHT
vr. 10/6: theater: Het groot niet te
vermijden dans/show orkest met
Glorious Surrender.
za. 11/6: muziek: Limburgs Sym-
phonie Orkest met Edwin Rutten
(19 uur).

ROERMOND
Geen voorstellingen !!

WEERT
do. 9/6: muziek: Limburgs Sym-
phonie Orkest metEdwin Rutten
(19 uur).

VENLO
Geen voorstellingen !!

Tenzij anders aangegeven begin-
nen de voorstellingen om 20.00
uur, behalve Maastricht dat om
20.15 uur begint.

exposities
HEERLEN

Stadsgalerij, Raadhuisplein. Gustave
Asselbergs en de Pop Art. T/m 12/6.
(Im)possible Waltz. Van 18/6 t/m 4/9.
Open di t/m vr 11-17, za en zo 14-17'
uur.
Galerie Sart, Valkenburgerweg 219.
Werk van Jan Montyn. T/m 10/6,open
op schooldagen.
De Wever Ziekenhuis. Artsen zonder
grenzen, fotoserie dr. J. Lawson.
Openbare Bibliotheek, Raadhuis-
plein. Euregionale tentoonstelling
Prix de I'Urbanisme. T/m 24/6.

BRUNSSUM
Gregorius Ziekenhuis. Expositie Jes-.
sy Hertog-Backbier. T/m 26/6.
Brikke-oave, Lindeplein sa. Eindexa-
menexpositie Romboutscollege. T/m
16/6, open ma t/m vr 10-12, 14-17 en
19-21 uur, zo 15-17 uur, za en wo-
avond gesloten.
Gemeentehuis, Lindeplein 1. Lim-
burgse landschappen van Clemens
Buidels. T/m 11 juli.

LANDGRAAF
Galerie Gaudi, Hereweg 83. Expositie
van Mary Rosé Vink en Jasper van
der Wel. T/m 26/6, open vr 16-20 uur,
za en zo 13-17 uur.
Galerie Ipomal, Kerkberg 2. Schilde-
rijen en sculpturen van Iz Maglow.
T/m 10/7, open vr 17-20 uur, za en zo
14-17uur.

SITTARD
Kunstcentrum Sittard, Leyenbroe-
kerweg 113a. Het autonome beeld?
T/m 19/6. Open wo t/m zo 14-17 uur.
Het Domein, Kapittelstraat 6. Suite
Rimbaud vanRichard Bouwman. T/m
26/6. Foto's van Herman Wijier. T/m
26/6. A chamber of Mirrors van Krys-
tyna Ziach. T/m 26/6. Open di t/m vr
10-17uur, za en zo 14-17 uur.
Maaslandziekenhuis. Werk van Cor
van den Akker. T/m 30/6.
Galerie Zabawa, Agricolastraat 152.
Schilderijen van Jac Bisschops. T/m
27/6, open wo t/m vr 16-18 uur, zo
14-17uur.

GELEEN
Galerie Hanenhof, Groenstraat 44.
Foto's van Jaap Schmidt. T/m 19/6,
open do en vr 18-20uur, za en zo 14-17
uur.

SCHIMMERT
Galerie Hofvan Oensel, Haagstraat 5,
Oensel. Werk van Linda Verkaaik en
Cor de Ree. T/m 4/7, open do t/m zo
14-17 uur.

BEEK
Galerie Artique, Prins Mauritslaan
105. Werk van Jan de Valk. T/m 3/7,
open wo 14-17 uur, do en vr 14-18uur,
zaen zo 11-17uur.

VALKENBURG
Streekmuseum, Grote Straat c3l-
Werk van Marijke Stultiëns en Gré
Tabbers. T/m 31/7. Open di t/m zo
10-17uur.

GULPEN
De Aw Sjoklaatfebrik, Ringweg 31-
Graphic Art. Van 12/6 t/m 24/7, open
do t/m zo 14-17.30 uur.

MEERSSEN
Bestuurscentrum, Beekstraat 51
Werk van JefThewissen. T/m 1/7.

STEVENSWEERT
Galerie Stevensweert, Jan Steffens-
wertplein 8. Werk van Ans Wortel en
Gêne Eggen. T/m 19/6. Open do t/m ZO
14-17 uur.

ROERMOND
Gemeentemuseum Roermond, An-
dersonweg 4. Objecten van Kees ei*
Jonas van de Vosse. T/m 19/6. Passie
en idolen van Marianne Aartsen. Va*>
18/6 t/m 21/8, open di t/m vr 11-17 uur.
za en zo 14-17 uur.

HERKENBOSCH
Art Gallery Spreuwenberg, Hoofd-
straat 27. Werk van André Vranken-
T/m 26/6, open do 18-21 uur, vr t/m zo
14-17 uur.

VENLO
Museum Van Bommel-Van Dam, De-
ken van Oppensingel 6. Wissels 2>
werk van Noud van Dun & Noëlle voO
Eugen. Van 10/6, open di t/m vr
10-16.30 uur, za en zo 14-17 uur.
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„Ik kreeg de indruk dat er niks
aan wordt gedaan en dat de poli-

richting de nodige overlast ont-
staan, zo waarschuwt de gemeente.
Met meetapparatuur wordt in de ga-
ten gehouden of de uitstoot binnen
de wettelijke grenzen blijft.

Als de sanering helemaal is afge-
rond, wordt het Emmaterrein afge-
dekt met een laag dekgrond. Dat
kan wel enige tijd duren, omdat vol-
gens de gemeente een dergelijk gro-
te hoeveelheid grond niet meteen
beschikbaar is.

BRUNSSUM - De gemeente
Brunssum heeft bewoners van de
wijk Treebeek schriftelijk gewaar-
schuwd voor stankoverlast bij
werkzaamheden aan het Emmater-
rein. Eind vorig jaar ondervonden
buurtbewoners ook al de nodige
stankoverlast bij de sanering van
het Emmaterrein. Toen ontstond
onrust onder omwonenden over de
stank die vrijkwam. Ditmaal heeft
de gemeente de buurt tijdig op de
hoogte gebracht van hetvoortzetten
van de werkzaamheden. Eind vorig
jaar staakte DSM de saneringswerk-
zaamheden vanwege de slechte
weersomstandigheden.

Voor klachten kan de afdeling
Milieuzaken van de gemeente wor-
den gebeld: 5045-278888.

Cuypers was gisteren nogal ver-
bolgen over het optreden van de
twee politiemensen die een kijk-

Stoomtrein rijdt niet tot aan nieuwe museum

„Het vlees dat nog aan de ribjes
zat, veroorzaakte een onfrisse

NS-station Kerkrade
mogelijk in Industrion DSM verwacht zeker nog tot aan

het begin van de bouwvakantie,
eind juli, bezig te zijn met het
schoonmaken van het vervuilde
Emmaterrein. Door het omwoelen
van de grond kan dan vooral bij
warm weer en een ongunstige wind-

Met drugs
in de bus

VAALS - De politie heeft dinsdag-
middag een 32-jarige Duitser uit
Leverkusen aangehouden in de
VSL-bus van Aken naar Maastricht.
De man had drie gram heroïne en
een halve gram cocaïne bij zich. De
man is meegenomen naar het bu-
reau in Maastricht.

Veteraan
" Oorlogsveteraan Oscar Le-
wis uit Florida heeft een zorg
minder. Als hij in september
naar Heerlen komt om de be-
vrijdingsfeesten mee te vieren
heeft hij grote kans dat hij oog
in oog zal staan met een van de
leden van zijn gastgezin uit
1944. Gisteren plaatsten we in
deze rubriek een oproep om een
zekere Frans Eyck op te sporen
die in de oorlog aan de Heerlen-
se Akerstraat woonde. Oscar
kwam er vaker op bezoek.

Veteraan 2
O Door attente lezers werd een
schoonzus van Frans ingeseind
en zij bracht het verlossende
woord. Frans woont nu in
Maastricht. Hij kan, zich nog
een Amerikaanse militair her-
inneren. Of het de luitenant-
kolonelvan de 102-de divisie is?
Binnenkort wordt er schrifte-
lijk contact gelegd. En dan zul-
len de beelden weer duidelijk
worden door de opgehaalde
herinneringen. Gevolgd door
een weerzien op 17 september.

CdBRUNSSUM - Een bromfietser is
dinsdagavond om tien voor negen
in de Beekstraat in Brunssum tegen
een geparkeerde auto gereden, om-
dat hij te hard door de bocht reed.
De auto raakte zwaar beschadigd,
maar de bromfietser reed door. De
politie is op zoek naar dezepersoon.

Brommer rijdt
door na botsing

" 'Er is één CD die vals klinkt',
luidt de oproep om niet op de
Centrumdemocraten te stem-
men. Regelmatig lezen we dat
er ergens een CD wordt uitge-
bracht, opgenomen of gekocht.
Als iemand zegt 'Ik heb de cee-
dee gekocht', is duidelijk dat
die persoon het over het glim-
mende schijfje gaat. Maar wat
als iemand zegt 'ik heb naar de
ceedee geluisterd' of 'ik heb het
boekjevan de ceedee gelezen'?

Cd 2

Gestolen auto in
Klimmen terecht

KLIMMEN - De politie heeft dins-
dagavond op de Kerkveldweg in
Klimmen een gestolen auto gevon-
den. De wagen was maandag in
Duitsland ontvreemd. De politie
kwam de auto op het spoor op de
Putterweg en ontdekte dat het ken-
teken op een andere auto thuishoor-
de. Toen de bestuurder de politie
zag, reed hij er hard vandoor. In
Klimmen werd de auto zonder
chauffeur aangetroffen.

" Om nu alle misverstanden te
voorkomen én, wat voor velen
nog veel belangrijker is, om ons
aan de spellingregels van de
Nederlandse taal te houden,
moet iedereen snel overgaan tot
de schrijfwijze met kleine let-
ters. Net als tv, wc, lp en pc
hebben we het over een cd, een
compact disc. Dat is geen eigen-
naam, maar een voorwerp, dus
er is geen reden voor het ge-
bruik van hoofdletters. In het
vervolg is dan meteen duidelijk
waar het over gaat, over CD ofcd, een politieke partij of een
geluidsdrager.

Cd 3

Raad in drie
minuten klaar

ONDERBANKEN - De gemeente-
raadsvergaderingvan Onderbanken
was gisteren binnen drie minuten
afgelopen. Tussen 18.33 en 18.36 uur
werden het voor- en nagebed uitge-
sproken en één agendapunt behan-
deld. Op de agenda stond slechts de
overdracht van de bevoegdheid tot
het horen van bezwarenmakers op
het bestemmingsplan van de ge-
meenteraad naar de raadscommis-
sie ruimtelijke ordening. Daar ging
de raad spoorslags mee akkoord.
Waarna de hamerslag en het nage-
bed volgden.

Cd 4

"De natuurkundigen onder
ons zullen het hier waarschijn-
lijk niet mee eens zijn. Voor hen
staat cd ook voor 'candela', de
eenheid van lichtsterkte. Die
mogen in plaats van cd, als we
het hebben over de opvolger
van de langspeelplaat, ook
schrijven cd. CD. bestaat ook,
dat is de afkorting van Corps
Diplomatique.

Bromfiets blijkt
gestolen motor

KERKRADE - Een patrouille van
de Kerkraadse politie dwong dins-
dagavond om half twaalf op de St-
Pieterstraat in Kerkrade een brom-
fietser te stoppen. De man reed met
een snelheid van ruim tachtig kilo-
meter per uur. De brommer bleek
een 80cc Yamaha motorfiets te zijn
die op 3 juni in Würselen (D) is ge-
stolen. De motorfiets is in beslag
genomen en de man heeft enkele
processen-verbaal gekregen.

%En de scheikundigen dan?
Die hebben regelmatig te ma-
ken met Cd, dat staat voor het
metaal cadmium, ontdekt door
de Duitse chemicus Friedrich
Strohmeyer en genoemd naar
Kadmos, de stichter van Thebe,
waar het voor het eerst werd
gevonden, zo lezen we in Van
Date. Tot slot, Cd kan ook ge-
bruikt worden als we het weer
hebben over dat glimmende
schijfje in dat vervelende plas-
tic doosje. Namelijk als het
vooraan in de zin staat. Dan
wor.dt de eerste letter in kapita-
len geschreven, met een hoofd-
letter dus. Als uitsmijter: Cana-
dezen hebben achterop hun
auto de sticker met de letters
CDN. Cadana? Weet u het?

Waarnemer bijt
tanden stuk op
raad Brunssum Heerlen krijgt eigen

taptoe op de Bongerd

Publiekstrekker voor Sjpasmaat eind juni
zouden aangrijpen om ellenlange
discussies te houden. Door de
onbuigzame aanpak van Van 't
Hooft ging de raad op zijn ach-
terste poten staan en moest hij
alles bij het oude laten.

Dronken met bus
traangas op zak

KERKRADE - De politie van
Kerkrade heeft gistermorgen om
half vijf op de Industriestraat in
Kerkrade een 35-jarige Heerlenaar
aangehouden die te veel had ge-
dronken. Een ademanalyse lukte
niet, een bloedproef wel. De man
had bovendien een spuitbus traan-
gas in zijn bezit.

DOOR JAN HENSELS

Limburgs Dagblad
REGIONALE EDITIE

Wnckhef regioredactie
Joos Philippens
KANTOREN
Heerlen
Hoofdkantoor, In de Cramer 37,

6411 RS Heerlen,
tel: 045-739911,
fax:o4s-739264.

Servicekantoor, Geerstraat 5,
6411 NM Heerlen,
tel: 04.-717719,
fax:o4s-713279.

Kerkrade
Rayonkantoor, Markt 42,

6461 ED Kerkrade,
tel: 045-452932,
fax:o4s-455506.

Brunssum
Rayonkantoor, RumpenerstraatBl,

6443 CB Brunssum,
tel: 045-256363,
fax: 045 - 259056.

De Sjpasmaat zelf vindt niet al-
leen op zondag plaats, maar ook
al op zaterdag 25 juni. Zoals van-
ouds op het Emmaplein, maar
nu ook weer op het Kerkplein.
De ondernemers daar haakten
vorig jaar af, maar hebben zich
dit jaar weer aangemeld.

Met geweld van
fiets beroofd

KERKRADE - Een zestienjarige
jongen uit Kerkrade heeft dinsdag-
middag even na zes uur op de Drie-
vogelstraat in zijn woonplaats on-
der bedreiging met een mes zijn
mountainbike moeten afgeven. De
dader, een leeftijdgenoot uit Kerk-
rade, kon drie uur later door de po-
litie worden aangehouden.

HEERLEN - Heerlen krijgt zijn
eigen taptoe. Op zondag 26 juni
verzorgen vier bands een muzi-
kale showop de Bongerd in hart-
je stad. De organisatie van de
Sjpasmaat verwacht met de tap-
toe een publiekstrekker in huis
te halen. De Bongerd wordt ge-
heel afgezet en er komt een tri-
bune.

De chaos gedurende de eerste
drie kwartier was ongekend.
Door elkaar schreeuwende
raadsleden, boze politici die
klaar stonden om naar huis te
gaan, met als uiteindelijk resul-
taat dat niemand meer wist waar
het over ging. Sommige raadsle-
den grijpen inderdaad elke mo-
gelijkheid aan om ellenlange
betogen te houden die boven-
dien niet altijd betrekking heb-
ben op het onderwerp. De verga-
deringen duren (veel te) lang, de
sfeer is vaak ruzie-achtig en het
taalgebruik niet zelden onfat-
soenlijk. In ieder geval is het al
geruime tijd geen toonbeeld
meer van efficiënt en waardig
vergaderen.

De organisatie van deSjpasmaat
heeft voor 'deze muzikale parade
twee toppers van afgelopen
WMC weten te contracteren: de
Verkennersband uit Maastricht
en het Heerlense Jachthoorn-en
Trompetterkorps Edelweiss.

Optredens
Op de twee pleinen rond de St-
Pancratiuskerk vinden beide da-
gen muzikale optredens plaats
en activiteiten voor de jeugd. Te-
vens zyn er diverse eet- en
drankkraampjes.

Aanhoudingen na
auto-inbraken

HEERLEN - De politie heeft
maandagavond op de Schuureiken-
weg in Heerlen een man en vrouw
uitKerkrade aangehouden. Zy' had-
den kort daarvoor in de Heerlense
Marktstraat een BMW opengebro-
ken. Na de kraak reden detwee weg
in een Opel die zij met pech in de
Nachtegaalstraat moesten achterla-
ten. De Opel was gestolen.

Verder treden op de Coriovallum
Pipe Band en het Trommel- en
Klaroenkorps Sainte Cecile Eijs-

Op de zaterdagavond is de WK-
voetbalwedstrijd Nederland-Bel-
gië op een groot beeldscherm te
volgen.

ÖRUNSSUM - In Brunssum
hebben ze geen waarnemendburgemeester nodig, maar een
VN-waarnemer. Dit soort grap-pen wordt dezer dagen links en
''echts gemaakt in de gemeente-
raad. De Brunssumse raad, ai-
rhans een deel daarvan, staat
"«yniddels bekend als weerspan-
Jjjg en moeilijk te beteugelen.
Waarnemer Matti had het er al
ïhoeilijk mee en zyn opvolgervan 't Hooft lijkt ook steeds
jheerop een meester diezijn klas
Jjauwehjks in bedwang kan hou-
den. Trouwens onder voorzitter-
schap van Riem leek het ook
Xaker op een rommelige brug-
*^as. Een moedige poging van

Van 't Hooft dins-
dagavond om de teugels strak-
ker aan te trekken liep uit op een
ghekante mislukking. Van 't
J-ooft wilde voorkomen dat
aadsleden de behandeling van'e brieven aan deraad wederom

Om van de ontstane chaos een
raadslid als querulant Jo Palmen
of het ontbreken van een sterke
voorzitter als hoofdoorzaken aan
te wijzen is te makkelijk. Het is
een langzaam proces dat na het
vertrek van burgemeester Louw

De manmoedige poging van de
waarnemer dinsdag viel helaas
niet onder de categorie tact en
mensenkennis. Aan de goede be-
doelingen van Van 't Hooft twij-
felt niemand, maar je kunt het
ook te goed willen doen, viel in
dewandelgangen te beluisteren.
Als een strengere aanpak of een
andereprocedure van het behan-
delen van stukken niet wordt
gedragen door de raad heeft een
autoritaire aanpak van de voor-
zitter niet veel zin. Zeker niet als
er onvoldoende geluisterd wordt
naar de argumenten van raadsle-
den. Misschien dat na een ge-
sprek met de fracties over de
moeilijke bestuurbaarheid van
de gemeente, toch nog afspraken
te maken zijn over efficiënter
vergaderen.

Hoogland van kwaad tot erger is
geworden. Slechts met goede
wil, van zowel coalitie- als oppo-
sitiezijde, een krachtdadig colle-
ge en dito voorzitter, met boven-
dien de nodige bestuurservaring,
tact en mensenkennis, valt daar
nog wat van te maken. Van 't
Hooft zelf voorziet conflicten, zo-
lang bepaalde raadsleden hun
gedrag niet aanpassen en de
blokvorming niet doorbroken
wordt.

Van onze verslaggever

Van onze verslaggever

Brunssum waarschuwt
wijk Treebeek voor
stank Emmaterrein

tic geen tijd heeft om de kwestie
verder te onderzoeken," aldus
Cuypers. Hij waarschuwde de
agenten zelfs door op te merken
dat hij naar de burgemeester zou'
stappen als alles in de doofpot
wordt gestopt.

Partij vlees gedumpt
achter stal Molenberg

geur," vertelt Cuypers. „Een on-
verlaat heeft de partij waar-
schijnlijk over de heg gegooid."
De herkomst kon nog niet wor-
den vastgesteld.

HEERLEN - In een doodlopend
hoekje van een pad achter een
stalletje in de tuinvan Hein Cuy-
pers aan de Joost van Vondel-
straat in Heerlen is een partij
ribjes met vlees gedumpt. Cuy-
pers waarschuwde de politie,
toen hij de lading ontdekte. De
gemeentelijke reinigingsdienst
heeft de partij gistermiddag op-
geruimd.

Van onze verslaggever

19 Een keertje per jaar spelen de kinderen op de Jan Maenenstraat in Wijnandsrade zonder gevaar voor eigen leven.
Foto: FRANS RADE

Wijnandsrade heeft baat
bij nationale actiedag

Eens per jaar straatspelJERKRADE - Het NS-sta-Jjpn in Kerkrade wordt moge-
Sik ondergebracht in het te
Spuwen museum Industrion.
Jolgens de gemeente Kerkra-(le en de NS kan het station*°k worden verplaatst rich-

centrum. De toeristische
Jtoomtrein van de ZLSM zal
jj ieder geval niet tot aan het

of het museum
rijden.

j? het gebied rond het station in**rkrade wordt volgend jaar het
£°vinciale museum voor industrie5 samenleving gebouwd, Indus-?on. Het huidige NS-station aan de
'ationstraat is klein, saai en heeft~en uitstrahng. „Het stelt niets
°or," meent G. van Oijen, hoofdj^mtelijke ordening bij de gemeen-

¥ Kerkrade. „Het ziet er niet uit als?*ar een nieuw museum wordt ge-duwd."
i^i vindt dat het station een eigen
J^akterin het geheel moetkrijgen.

(Jat zou kunnen door de kaartver-
J°op en het wachtgedeelte onder te
S^ngen in het Industrion. Voor de

r_» is deze optie goed mogelijk.
!pls de openstelling maar wordt ge-
pandeerd," zegt de woordvoerster
L**> de spoorwegen. Ze zegt dat de
J'S nog geenvooringenomen stand-
P^it hebben. Ook handhaving vanJ?t huidige gebouwtje wordt niet
{^gesloten.s*l andere mogelijkheid is het sta-ï? 11 te verplaatsen richting een-
J^ir». Van Orjen zegt dat het dan
JJ*- hooguit zestig a zeventig meter
c^. „Ga jeverder richting het cen-j^Jin van de stad, dan moet je de
k'e beveiligingsinfrastructuur
J^n aanpassen. Je hebt dan eenjj^Uwe oversteekplaats voor de
j^inreizigers nodig. Die opnieuwpeggen is veel te duur," aldus
'*« Orjen.
s*t station zal geen uit- en opstap-
els kunnen zyn voor de toeristi-
£*e stoomtrein van de ZLSM. Het
Sjj^vak dat de Zuidümburgse
L*°omtreinmaatschappij van de NS
j*ll gebruiken, houdt enkele hon-
dden meters vóór de spoorweg-
{^gang aan de Hambosweg op.
w* spoorwegovergang en het eerste
k^ spoor daarna hebben de NS

8 zelf nodig om te rangeren.

Uitkijktoren
naar Vaals

WAALS - Een gedeelte van de_;uwe Boudewijntoren die op het
k^gische deel van het Drielanden-
!*nt komt te staan, wordt vrijdag-
ïï°rgen over de weg vervoerd van
J^astricht naar Vaals. Het mam-
j/J^ttransport gaat met een snel-
tel van ongeveer tien kilometer
J*1"uur. In het centrum van Vaals
£°eten obstakels worden gede-
buteerd.

Van onze verslaggever den. Het is de bedoeling om de
taptoe de komende jaren gelei-
delijk uit te breiden.

je kwamen nemen. Zy konden
de bewoner geen toezegging
doen dat de milieu-politie een
nader onderzoek zal instellen of
het hier gaat om ribjes van een
varken, rund of schaap.

Ook een telefoontje naar het
Milieunet in Heerlen en de Mili-
eufederatie Limburg leverde vol-
gens Cuypers niet het gewenste
resultaat op. Persvoorlichter Jos
Koevoets van de politie Heerlen
bevestigde gisteren de milieu-
overlast. „We proberen de zaak
toch te onderzoeken."

F limburgs dogblod"
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remmende maatregelen. Op de
Jan Maenenstraat worden op
drie plaatsen drie bloembakken
geplaatst, waardoor de automo-
bilisten en ander gemotoriseerd
verkeer verplicht worden de
snelheid fors te beperken. De
toezegging van de 'loco' klinkt
de leden van 't Klinkerke als
muziek in de oren.

Ook in Heerlen, Landgraaf en
Kerkrade is ingespeeld op de
Straatspeeldag. In een aantal
wijken is aan de actie meege-
daan om de schoolgaande jeugd
eens te laten zien hoe fijn het is
om op straat te kunnen spelen.

Louis Hermans van basisschool
De Wendelwiek in 't Eikske,
Landgraaf, is enthousiast over
de grote belangstelling voor de
typische straatspellen. „Er zijn
kinderen dieniet eens weten hoe
ze moeten zaklopen of hoepelen.
Jammer dat veel kinderen nood-
gedwongen van de ouders krij-
gen geleerd dat zij niet op straat
mogen spelen, omdat het te ge-
vaarlijk is."

Van onze verslaggever

WIJNANDSRADE - „Wat is het
toch een heerlijk gevoel als je al
die kinderen weer op straat ziet
spelen. Gaan wij dan toch weer
terug naar vroeger, toen je nog
voor je huis op straat ongestoord
kon hinkelen, knikkeren en
voetballen?"
Met een brede lach op haar ge-
zicht kijkt de vrouw naar de ver-
richtingen van haar kleinkind,
dat die woensdagmiddag in de
Jan Maenenstraat in Wijnandsra-
de meedoet aan een spellencir-
cuit dat daar ter gelegenheidvan
de Nationale Straatspeeldag is

uitgezet. Eenmaal per jaar is een
aantal straten in de woonwijk af-
gesloten en bestemd voor de
spelende kinderen. De andere
364 dagen is er voor hen geen
plaats. Dan raast het verkeer
voorbij en zijn de kleintjes aan-
gewezenop een trapveldje of een
plekje met drie of vier speeltoe-
stellen.

Buurtvereniging 't Klinkerke uit
Wijnandsrade vraagt tijdens de
Straatspeeldag, waar gisteren
honderdduizendkinderen in het
hele land aan hebben deelgeno-
men, extra aandacht van de ge-
meente Nuth voor de speelpro-
blematiek van de kinderen. De
Deckerstraat en Jan Maenen-

straat liggen midden in een
groeiwy'k. „By de buurtvereni-
ging zijn zestig gezinnen aange-
sloten met tachtig kinderen van
onder de twaalf', zegt JeanRoo-
senboom, mede-organisator van
de plaatselijke actie. De bewo-
ners dringen bij het gemeentebe-
stuur reeds drie jaaraan op ver-
keersremmende maatregelen in
de wijk. Tot vorige week bleef
een reactie van het Nuther colle-
ge uit.

Loco-burgemeester Fons Lenoir
meldt dat de klacht van de wijk
in samenspel met de Straatspeel-
dag heeft geleid tot het beschik-
baar stellen van 14.000 gulden
voor de aanlegvan drie verkeers-

pitbulletin j



Dankbetuiging
Voor alle blyken van medeleven en belangstel-
ling bij het overlijden, de uitvaart en de crema-
tie van onze lieve en zorgzame vrouw, moeder,
schoonmoeder en oma

Keet
Driessen-Consten

danken wy iedereen van harte.
Urmond: Thei Driessen

kinderen enkleinkinderen
9 juni 1994
De zeswekendienst zal gehouden worden op
zondag 12 juni a.s. om 9.30 uur in de kerk van
de H. Martinus te Urmond.

Jaardienst
Het is eenjaar geleden datwij afscheid moesten
nemen van onze lieve moeder, schoonmoeder
en oma

Treesje
Lensen-Stevens

Kinderen en kleinkinderen
De plechtige eerste jaardienst zal worden ge-
houden opvrijdag 10 juniom 19.00 uur in de St.
Lambertuskerk teKerkrade.
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Dankbetuiging
t

De grote belangstelling, ook tijdens haar ziekte,
de sfeervolle kerkdienst, de vele condoleances,
bloemen en troostende woorden bij het overlij-
den en de begrafenis van mijn lieve vrouw,
moeder, schoonmoeder en onze oma

Bertin Kleijnen-Weerts
waren voor ons een grote troost en steun en ga-
ven ons het gevoel dat zy door velen geliefd en
gerespecteerd werd. Hiervoor onze oprechte
dank.

G.J. Kleijnen
kinderen en kleinkinderen

Ubachsberg, juni 1994
De zeswekendienst vindt plaats op zaterdag 11
juni 1994 om 19.00 uur in de kerk van de H. Ber-
nardus te Ubachsberg.

Dankbetuiging
t

Haar stoel is leeg, haar stem is stil.
Wij zeggen Heer, het was Uw wil.

We hebben uw medeleven, aanwezigheid, bloe-
men, brieven en woorden na het overlijden van
mijn vrouw, mam en oma

Til van den Berg-Janssen
bijzonder gewaardeerd.

Christ van den Berg
kinderen en kleinkinderen

Stein.juni 1994
De zeswekendienst zal gehouden worden op za-
terdag 11 juni 1994 om 19.00 uur in de St. Marti-
nuskerk van Stein.

Dankbetuiging
Voor alle blijken van medeleven en belangstel-
ling ondervonden bij het overlijden en de begra-
fenis van mijn lieve man, vader, schoonvader en
opa

Arnoldus Wilhelmus
van Bijnen

betuigen wy onze hartelijke dank.
A. van Bijnen-Temmers
kinderen en kleinkinderen

De plechtige zeswekendienst zal worden gehou-
den op zaterdag 11 juni a.s. om 19.00 uur in de
parochiekerk van de H. Joannes de Doper te
Eygelshoven.

Voor uw blijken van medeleven na het overlij-
den en voor uw aanwezigheid by de uitvaart-
dienst en begrafenis van onze onvergetelijke
moeder, schoonmoeder en oma

Marie-Louise
Hermens-Zurstrassen

zeggen wij u hartelijk dank.
Kinderen enkleinkinderen

Schinnen, juni 1994
De zeswekendienst zal worden gehouden op
zondag 12 juni a.s. om 11.00 uur in de H. Diony-
siuskerk te Schinnen.

I DE UNIVERSELE BV I
r—t UITVAART- EN CREMATIEVERZORGINGf

Q45 - 21 2926 l

DE ZONNEBLOEM GROEIT...
Met 30.000 vrijwilligers zorgt de Zonnebloem jaarlijks
voor 900.000 bezoeken bij zieken en gehandicapten.

Dit jaar bestaan wij 45 jaar.

m de zonnebloem
Postbus 2100,4800 CC Breda - Telefoon (076) 602060

a.s. zondag 12 juni C^^_/
NEDERLANDSE Kmv"

KAMPIOENSCHAPPEN
WIELRENNEN

Maaslandster^
junioren en nieuwelingen
In Vaals/Vijlen (Vaalsbroek parcours)

9.30 uur junior-dames (60 km)
I 1.45 uur nieuwelingen (76 km)

14.30 uur junioren (124 km)

Entree: ’ 7,50 (inclusief programmaboek)
kinderen t/m 14 jaargratis
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\^_v*y i Tegen inlevering van dezeingevulde bon in de showroom van j
Renault Clio Storia met standaard stuurbekrachtiging Renault 19 Storia met standaard stuurbekrachtiging j deRena"ltdea|er ontvangt _ een gratisRenauit koeltasje met j
De precisie van 'light' sturen ervaart u in deRenault Clio Storia. In deze auto, uitgerust met Autorijden in de Renault 19 Storia met standaard stuurbekrachtiging kost u geen enkele |
standaard stuurbekrachtiging, is autorijden een ontspanning op zich. Met de gordelspan- inspanning. In combinatie met de zuinige 1.4 energy-motor is deze Renault een ideale ! aam 'TjC
ners, de in hoogte verstelbare gordels vóór en verstevigingsbalken in de portieren is uw gezinsauto. De aërodynamische schildbumpers, de in het kofferdeksel geïntegreerdespoiler ! Adres

mMveiligheid in deze levenslustigeRenault ook in goede handen. en stijlvolle wieldoppen geven dezeauto een zeer sportieve uitstraling. i Postcode:

rmfflTTJim.i9mw-ww*m*m iww _iw__"-W___-__li. i. i.i j_l i u ■ .ppwhi ■ .■■.■.■.■■■««■.iwihi.■■,»■■■■ ■ n _■ i ■ Woonp|aa,s: nF», a„IT_A________3iU______l___________^ ■iyj£lQiSU____J 2_________|a i Huidige mer_Type: "_______< !_I |_K________________________i BBBBHMHBMaaa|a|H|aaaaaB|a||||aa||BMaHBa|aKiBB||aa|aaBHflMM^H|H EEN EIGEN MANIER
"* Alle pri)_en inclusief BTW enexclusief _oiten rijklaar maktn. Wij-igingen voorbehouden. Renault Nederland NV.. Postbus 94160, 1090GD Amsterdam. Renault adviseert ELF Olièn.O^V\>. WilliamsRENAULT World Champion Formule 1.'92/'93. j Bw"Jaar: .Km-stand: VAN LEVEN

'—— — _
/

Heerlen; Autobedrijf Kerres HeerlenBV, Breukerweg 196A (hoek Beersdalweg), Tel. 045 - 230999. Kerkrade; Chr. Kerres BV,
Domaniale Mijnstraat 25, Tel. 045 - 452424. Maastricht; Renault deJonghe, Molensingel 3 (Autopan: Randwijck), Tel. 043 - 616288.

Sittard; Auto Bex BV, Tunnelstraat 2a, Tel. 046 - 519664/525794. Valkenburg (L); Renault deJonghe CV, Wilhelminalaan 19- 21, Tel. 04406 -12514.
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We doen wat we kunnen om
aids een halt toe te roepen.
In de vorm van voorlichting,

onderzoek en directe steun aan
mensen met aids. Zowel hier
als in ontwikkelingslanden.

Maar willen we echt terugslaan,
dan is ook uw bijdrage nodig.

Geef wat u missen kunt.
Liefst vandaag nog.

m II
AIDS FONDS
GIRO 8957 f

STORTING OP BANKREKENING 70.70.70.228 KAN OOK.

'

Dit Franse meisje heet Michelle. Zij woont al neg^
jaar in een krottenwijk, waar zij nog nooit is uitg6"
weest. Michelle is serieus aan vakantie toe. Vo"'
kinderen als Michelle zoekt Europa Kinderhulp vo0*
de komende zomervakantie gastouders. Geef ee" 1

kind drie weken lang de vakantie van haar leven. ,
Steun Europa Kinderhulp. Wordt gastoud^
of donateur. Tel. 01869-1881. GIRO 9662'
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Nederland is onveilig en daar moet
vooral niet te lichtzinnig over

worden gedacht. In zijn positie valt
zon uitspraak te verwachten, maar
prof. dr. Jan van Dijk, hoofd van de
Directie Criminaliteitspreventie op

het ministerie van justitie en
part-time hoogleraar, geldt ook als
algemeen erkend paniekschopper.

„Maar wat ik jaren geleden heb
voorspeld, is allemaal uitgekomen,"

zegt hij. Met andere woorden: de
grote boeven zitten nog steeds niet

vast, de buitenlandse jongeren
vormen daadwerkelijk een gewelds-
probleem en de onwetende overheid

doet al lang zaken met de
georganiseerde

misdaad. Ai!

Nederland
is écht onveilig

Londen \^
Cees van Zweeden

Mad
'We will be arriving at Den Bosch

in 5 minutes.Passengere for Eind-
hoven will haveto change here'.
Even dachtenwij dat het Neder-

lands door deNS was afgeschaft.
Maar dereactie van de medepassa-

giers in detreinverried dathier
slechts een geestigeconducteur
aan het werk was. Een glimlach

ging door de overvollecoupé, en
een al even geestigetreinreiziger

riep: 'Nu ook in het Frans, please!'

Maar de opmars van het Engels is
bepaald geen 'joke.De treinwaar-

in wrj ditvoorval meemaakten,
was desneltreinvan Utrecht naar
Den Bosch. Wie in de stationshal

brj HoogCatharijne op de NS-bor-
denzoekt naar devertrektijd van
de sneltrein Utrecht-Den Bosch,

zoekt alleenwel vergeefs. Sneltrei-
nen hetentegenwoordig 'intercity.
Op eenrecent congresvan linguïs-

ten in de Verenigde Staten werd
hetEngels omschreven als een 'vi-
rus' dat andere talen bedreigt. Van
de 1.500 talen dieaan het begin van

hetkoloniale tijdperk in de Nieu-
we Wereld werden gesproken, is
meer dan dehelft alverdwenen.

En de resterende inheemse talen
zijn - zoals het Nederlands dus -

geïnfecteerd.

Dr. Lyle Campbell van Louisiana
State University schilderdehet

noodlotvan Californië, waar ooit
meer Indiaanse talen werden ge-

sproken dan waar ook in Amerika.
„Toen deEuropeanen kwamen,

waren er grofweg tweehonderd ta-
len in Californië,"zei hij. „Daarvan

zijner nu nog honderd over, en
geenvan dietalen wordt nog aan

kinderen geleerd. Dat betekent dat
over een generatie al dietalen zul-

lenzijn uitgestorven."
Het is niet moeilijk om te zien

waarom het virus onstuitbaar is.
Het Gaelic was toteen tiental jaar
geleden de eerste (en vaak enige)
taal voor bijna elke ler in Conne-

mara, de onherbergzame land-
streekwestelijk van Galway. Tot-

datEngelstalige leren zich er
begonnen te vestigen. „Toen ik de

mis voor het eerst in twee talen
opdroeg, waren dereacties fu-

rieus," zei depriester ooit tegen
mij. „Maar ik kon mijn parochia-
nen gemakkelijkovertuigen. De

nieuwskomers hadden ookrecht
op het woord gods."

De kerk werd geïnfecteerd, daarna
de school. Het Gaelic is nu op zn

retour in Connemara, zoals ook in
Schotland. Het Welsh houdt nog
moedig stand in Wales, maar het
Cornish is nagenoeg verdwenen

uitCornwall.

Ten tijde van Shakespeare was En-
gels de moedertaalvan nog geen

vijfmiljoen eilandbewoners.
Thans wordt het gesproken door

vierhonderd miljoen mensen.
Eerst waren het de Engelsekolo-
nisten diehet woord van Shake-
speare over allewerelddelenver-

breidden. Nu is hun missieoverge-
nomen door de culturelekolonis-

ten - deMichael Jacksons, de
Madonna's, de Mick Jaggers.

Toen het IJzeren Gordijn openging
en deOosteuropeanen het Sovjet-
jukafwierpen,vervingen scholen

hetRussisch als eerste buitenland-
se taal door Engels. De jeugdhad
al die jarennaar Michael Jackson

geluisterd. In Polen ontstonden
zestigduizend vacatures voor lera-
ren Engels, en dePoolse regering
kwam in haar geheel naarLonden

om de taal te leren.
Maar het siert de Engelsen datzij
in verlegenheid worden gebracht

door deze stormloop op hun cultu-
reel erfgoed. Van deEngelse jeugd
kan slechts39procent zich in een

vreemde taal uitdrukken, het laag-
ste percentage in deEuropese

Unie (voor Nederland ishet per-
centage 98). Engelsen hebben dus
een bewondering voor buitenlan-

ders die hun taal spreken.

Voor een van diebuitenlanders,
ministerRitzen van onderwijs,

haddenzij echtereen anderekwa-
lificatie. Toen wij vrienden hier

vertelden datRitzen had voorge-
steld omEngels verplicht te stellen

als voertaal op Nederlandse uni-
versiteiten, zeiden zij: 'He must be

mad'.

" Hoofd criminaliteitspreventie Van Dijk: „De kans datje
vandaag de dag in een uitgaansgebied een klap voor jekop krijgt, isredelijk groot." Foto: gpd

Maar de affaire ging zo hoog, dat
„wiezich er mee bezig hield, dat
IRT al snel aan devingers had kle
ven."

vraag of er alsnog maatregelen te-
gen deAmsterdamse politie- en
justitietopgenomen moeten wor-
den, beantwoordthij echter niet.
Een brede lach verraadt de beper-
king van een ambtenaar.„Daar zeg
ik nietsover. Dat is niet aan mij."

ken moesten opstappen? Van Dijk
stellig: „Er zijn in allepartijen die
bij dat team betrokken waren ele-
menten geweest dieom machtsre-
denen uit waren op die chaos. Ik
onderschrijf de conclusies van het
rapport-Wierenga volledig." De

„Die zijn erook. De affaires met de
Femis-bank (witwassen van drugs-
geld, red.), effectenkantoor Nusse-
Brink (idem) en pensioenverzeke-
raar Vie dOr(geld verdwenen)

de 'bovenwereld' publiceren, staat
een legerkenners klaar om dat te
relativeren. Zij willen bewijzen.

„Let wel: we praten vaak over
mensen uit hetMarokkaanseRif-
gebergte die nu in Nederland wo-
nen. Jekunt geen langerereis
maken danvan dat Rif-gebergte
naar een openbare school in Am-
sterdam.Die mensenkwamen aan
in een Nederland waar een afkeer
heerstevan discipline, normen, dat
soort dingen.Er was anarchie op
scholen, we mochten vooral niet
bevoogdendzijn. Welnu, in dat be-
vrijdingsfeest kwamen die mensen
binnen... en liepen vervolgens ver-
lorenrond. Nederland kan zichzelf
hetverwijt maken dat we ze nooit
goed hebbenopgevangen. Nu is er
geen geld meer voor. Een goed in-
burgeringsprogrammais bijna niet
te financieren."

bewijzen het toch? Criminelen in
een kostuum. Geen incident, maar
een ernstig probleem. Ander voor-
beeld: de gokkasten-bedrijvenvor-
men een bedreiging voor de bona-
fide horeca. Niet alleen in Amster-
dam is het onderzocht, elders
ook."

Dilemma
Gemeenten verlenen al lang op-
drachten aan bedrijven die in han-
den zijn van degeorganiseerde
misdaad, beweert de criminoloog.
Zonder hette weten. Op het minis-
terie van Justitiewordt met man
en macht gewerktaan een regeling
om malafide ondernemingen te
weren. „Dat is een heel groot di-
lemma hier; hoekun je, zonder
schadeclaims tekrijgen, voorko-
men dat dergelijke bedrijven bij de
overheid aan debakkomen?"

„In elk gevalzal het openbaar mi-
nisterieerbij betrokken worden.
Daar hebbenze de kennis. Ze we-
ten vaak welke bedrijven niet deu-
gen, waar liedenmet hun crimine-
le geld in zitten, welke witwascon-
structies worden gebruikt. Er is
alleenvaakte weinig bewijs om ze
teveroordelen. Hoe we dat moeten
aanpakken, wordt nu bestudeerd.
Hoe vertellen we het de burge-
meester? We denkenaan een ver-
plichtingvoor overhedenom hun
zakelijke partners te melden. Dat
zou binnen hetdriehoeksoverleg
(burgemeester, korpschef, hoofd-
officier van Justitie, red.) kunnen
gebeuren."

Een anderevorm van penetratie
door degeorganiseerde misdaad in

Van Dyk wil niet depaniekhaas
zijn, dealgemeen erkende omroe-
per van narigheid. „Het probleem
met dieMarokkaanse jongerenis
van voorbijgaande aard, natuur-
lijk. We hebbenhet gezien met de
Molukse jongerendie in de jaren
zeventig de disco'sterroriseerden.
Daar hoor jenu toch niets meer
van? Hetkomt vanzelf wel goed,
ook met de Marokkanen, alleenis
het nu weleen nijpend probleem.'

Nijpend

rond Noord-Holland en Utrecht
zijn de tegenstellingen tussen al
die geledingen dieik noemde al
leen maar aangewakkerd."

misdaad hier nog nietuitgetikt, of
het was al uitgelekt. Al diebetrok-
ken partijen methun belangen: de
politiekorpsen, deverschillende
departementen, het Openbaar Mi-
nisterie, deburgemeesters, andere
opsporingsdiensten zoals de Fiod..
het was allemaalniet meer te over-
zien. En hetspeelt niet alleenin
Amsterdam. Ik ben ooknietonder
de indrukvan de snelheid waar-
mee dieandere vier IRT's werden
opgericht. Door de IRT-affaire

Volgens Van Dijk zijn er machina-
ties werkzaam die doelbewust de
aanpak van de georganiseerdemis
daad frustreren. „We hadden de
eerste concepten van het beleids-
rapport over de georganiseerde

Verslagen

de 'bovenwereld' is de infiltratie in
depolitiek. De Amsterdamse
hoofdcommissaris Nordholt heeft
daar een aantal maanden geleden
al over gerepten dat deed toen
heel wat stofopwaaien. Van Dijks
afdelingkwam vervolgens in het
nieuws toen de Volkskrant meldde
dat de Noordwijkse onroerend-
goedhandelaarHarry Mens, voor-
maligkandidaat-lid voor de
Tweede-Kamerfractie van deWD,
in een internrapport werd ge-
noemd als iemand van verdacht
allooi. Van Dijk wenst er met geen
woord over tereppen. Geen naam,
geen partij. Om vervolgens direct
aan te geven hoe moeilijken ge-
voelig diezaken liggen: „Een zeer
grootdilemma: regel jehet als
overheid, of laat je het aan dever-
antwoordelijkheidvan betrokke-
nen over?"

Untouchables
Het is het enige moment waarop
hij uiterst behoedzaam en zorgvul-
dig formuleert. „Het kan u en mij
een proces opleveren en dat wil ik
niet."Meer in het algemeen stelt
hij met grote zekerheid: „De grote
jongens,dieondanks alle inzet van
politie en Justitienog steeds niet
gepakt worden, zitten als 'untou-
chables' in het society-leven. We
hebben zo onze vermoedens over
bepaalde mensen, ook landelijk
bekende lieden. De hoofdverdach-
ten dienu voor de rechter komen,
ooktopfiguren, zitten daarnog een
niveau onder. Daarom is het nodig
dat deregeling voor dekroongetui-
ge(klikken in ruil voor strafver-
mindering en bescherming, red.) er
komt. Anders krijg je dietopfigu-
ren nooit aan het praten over de
echte bazen, de mensen diealleen
geld beschikbaar stellenvoor cri-
minele doelen en zelfuit dewind
blijven."

Over georganiseerdemisdaad ge-
sproken... watvindtVan Dijk van
het debacle rond het interregionaal
rechercheteam Noord-Holland/
Utrecht, waardoorzijn minister
(Hirsch Ballin) en diens collega
Van Thijn van BinnenlandseZa-

„Die hele affaire heeft de strijd te-
gen de georganiseerde misdaad op
eenjaarachterstand gezet. De mis-
daad leestalles mee en lacht zich
een kriek. De grootste schade die
deaffaire heeft aangericht is dat de
overheidvoor informanten geen
betrouwbarepartner is gebleken.

Een stemming van: Waar werken
we nogvoor?"
Een nieuwe minister van Justitie
mag devastgelopen kar uit de
modder trekken. Van Dijk lacht
opnieuw als hem - tevergeefs dus
- om een oordeel over zijn ver-
trokken baas Hirsch Ballin wordt
gevraagd. Later: „Hij stond in
ieder gevalachter me, anders had
ik het hier nietvolgehouden." Als
directeurvan de afdeling 'preven-
tie' - en voorkomen is nog steeds
beter dan genezen - is de crimino-
loog niettevreden. „Als er voor 250
miljoen gulden meer cellen moe-
tenkomen, beslist hetkabinet in
tien minuten. Maar met een maand
praten krijgt de Justitieminister
een schijntjevan dat bedrag voor
preventie niet vrij." Hij noemt het
percentage datzijn afdeling van de
totale politie- en justitiebegroting
opslokt ('minder dan één!') aan de
lage kant. Met een zuur gezicht
memoreert Van Dijk de opheffing,
enkele jaren geleden,van zijn zie-
lekind: de afdelingen 'voorkoming
misdrijven' bij depolitiekorpsen in
Nederland. „Allemaal specialisti-
sche kennis diein jaren was opge-
bouwd, werd met één streep weg-
gewerkt. Alleen omdat deverant-
woordelijkhedenniet bij een
ministerie mocht liggen. Ik heb dat
toen ervaren alsof me een arm
werd uitgerukt."
Pas als tegen de avondvol-automa-
tisch dezonnewering omhoog
schuift, stokt heturen durendere-
laasvan Janvan Dijk over de Ne-
derlandsecriminaliteit. 'Ik ben te
somber', üjkt hij te denken, getui-
ge het vervolg: „In Nederland zijn
we bereid het openlijk te bespre-
ken, de zaken aan te pakken. In
landen als België en Frankrijk
wordt nogaleens van de georgani-
seerde misdaad weggekeken, om-
dater corruptiekanten aanzitten,
gevoelige business.Daar laten ze
bepaalde problemen maar liever
metrust, anderskomt er teveelrot-
tigheid naar boven. Onzerege-
ringsnota over de georganiseerde
misdaad is in hetbuitenlandveel
geprezen. 'Die Hollanders erken-
nen deproblemen', zeggen ze
daar."wereld een verslagen stemming

Zij zullen in detoekomst minder
vertrouwen hebben, minder snel
met die informatiekomen. En na-
tuurlijk heerst er binnen de politie-

DOOR CEESVAN DER LAAN
EN HANS LEBER

Niets is vager dan het feno-meen 'onveiligheid', maar Jan
Van Drjk schroomtnietzijn ei-
gen angst te bespreken om het
uit te leggen. „Als ik door een
donkere straat loop en verder-
op staat een groepje jongens,
dan steek ik over. Twintig jaar
geleden zou ik dat niet hebben
gedaan. De kans datje van-
daag de dag in een uitgaansge-
bied een klap voor jekop
krijgt, is redelijk groot." Is Van
Drjk, die ooitslachtoffer was
Van een poging tot beroving,banger geworden ofNederland
onveiliger? „De cijfers geven
aan dat de geweldscriminali-
teit is toegenomen. En nog
steeds toeneemt. Nederlanders
'naken zich terecht zorgen
over hun veiligheid.En dat
Wordt te vaak weggepraat.
Door bijvoorbeeld te zeggen
dathet aan de sfeer en de in-
richting van de buurt ligt. Kom
ftou! Die mensen weten pre-
cies wat er écht aan criminali-
teit in hun buurt gebeurt."

Het is een moeilijk onderwerp,
hij geeft het toe, maar Van Dijk
Wil niet om dehete brij heen-
draaien. Buitenlandse jonge-
ren, met name de Marokkaan-
se, nemen het overgrote deel
Van de overvalcriminaliteit
Voor hun rekening. „Kijk naar
de jeugdgevangenissen;voor
bet merendeel zitten daar al-lochtone jongeren."Dat bang
Sijnvoor buitenlanders 'ratio-
neel' gedrag is, zoals van Drjk
onlangsin een discussie op-
merkte, zou hem tien jaar gele-
denzijn baan hebben gekost,

zijn er weliswaarKamer-
Vragen gekomen, maar zit-ie er
log. Van Dijk: „Ik maakte die
opmerking tijdens een discus-
siebijeenkomst als reactie op
bet verhaal dat een pater ver-
telde. Die stond met een Suri-namer in delift. Toenze bo-
venkwamen stapten ze delift
Uit en zei dieSurinamer: 'Je

bang voor me, hè?'
lemand merkte toen op datwe
°ns dit soort gevoelens niet
Vlogen toestaan. Dat prikkelde
"ne. Dat bedoel ik nou: die
angst is er, die moet je niet
Wegmoffelen. Ik zeg niet dat
gekleurdemensen crimineel
*ijn, wel dat ze bepaalde vor-
ken van criminaliteitvaker
Wegen. En de mensen wetendat, rationeel gesproken."

Imams
Van Dijk weet welkekant het op

„Er zijn vijftig scholenin de
**andstad waarvan we weten datdiejongensdaar vandaan komen.
'Jaar moeten we zijn. Twee stevige,
goede conciërges op zon school is
*en begin.En leraren die de mid-
delenkrijgen om iets te doen. Het
spijbelenharder aanpakkenbij-
Voorbeeld,kortom: strengere re-
gels. De tijd dat we het accepteer-den dat iemand wegens problemen
tbuis niet naar schoolkwam, isvoorbij."

"jHet probleem van allochtonekin-
deren, zeker de Marokkaanse, isdat ze tussen twee culturen zitten.
2ehebben geweldige conflicten
met hunvaders thuis. Naar onze
maatstaven stellen die zich in het
gezintiranniek op. Over diepro-blemen is vanuitde school geen
Overleg mogelijk. Een leraar be-
reikt niets bij dieouders. Daarom
moeten we - zoals nu hier en daar
ju gebeurt - via dereligieuze lei-ders, de imams, werken. We zijn erte langvan uitgegaan dat imams
[Verktuigen waren van de Marok-kaanse koning Hassan. Dat blijkt
met altijdzo te zijn. En juist de
Jmam heeft het gezagom die va-
ders iets duidelijk temaken."

fraai gestereotypeerd als de slonzi-
gepenose van het televisiedrama.
Als Van Dijk c.s. hun statistieken
over binnendringendemisdaad in

Zoalser wel meer problemen zijn.
De afdeling van Van Dijk op het
ministerie van Justitieproduceert
het ene na het andere sombere sta-
tistiekje over de criminaliteit in
ons land. Engeland en Nederland
scoren hoog in Europa. Van Dijks
grootste tegenstander is het 'lieflij-
ke zelfbeeld datwe van ons eigen
landhebben. Het criminaliteits-
probleem wordt onderschat, vindt
hij.En nietalleen op het niveau
van een messteek. Ook de georga-
niseerde misdaad wordt nog te
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VOOR DE VOLLE 100%
Wij kunnen ons voorstellen dat u door de produkt van OMO zonder zorgen kunt gebruiken. Zoals ondervonden van OMO Power, dan kunt u met ons con-

negatieve publiciteit van de laatste tijd ongerust bent u van OMO gewend bent. tact opnemen. Wij garanderen dat wij elke aantoonbare

geworden over uw OMO Power. Dit spijt ons zeer. Immers, u kent OMO als hèt vertrouw- schade volledig zullen vergoeden.

Ter geruststelling het volgende. de Nederlandse wasmiddel. Daarom geven wij Zoveel vertrouwen hebben wij in

u de volle 100% garantie. I _______________________
OMO Power. U kunt ons bereiken via ons

100%GARANTIE. ...„ S~ gratis telefoonnummer: 06-0175.

Wij, Lever Nederland, al jarenlang producent van MO 0/ VFPTRmiWFN _tf^__? Heeft u vragen of opmerkingen over
| i Am__fÊ^% \ %verschillende OMO produkten, staan voor de volle 100% IN OMO POWER. _fif___fl_/ . OMO Power? U mag ons altijd bellen via het

achter ons nieuwste produkt, OMO Power. Mocht u maar het geringste vermoe- e| 4 _\ gratis telefoonnummer: 06-0175. Wij staan u

Wij zijn ervan overtuigd, dat u dit nieuwste den hebben dat uw wasgoed schade heeft V... ...__/ graag te woord.

OMO POWER WAST ZORGELOOS SCHONER. GEGARANDEERD.
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HENKSPORKEN
Van onze correspondent

Meerssenheeft titel in handen
# Ivo Dahlmans

(midden), op weg
naar zijn eerste
treffer tegen
TONEGIDO.
Foto: FRITS
WIDDERSHOVEN

Ivo Dahlmans velt met drie doelpunten TONEGIDO
IMOLA - Officials van het For-
mule-I-team van Williams heb-
ben de laatste „zwarte doos" uit
de bolide van Ayrton Senna
overhandigd aan de politierech-
ters in Imola. De doos bevat ge-
gevens die wellicht meer duide-
lijkheid verschaffen over de
oorzaak van het dodelijke onge-
val van Senna, ruim een maand
geleden op het Enzo e Dino Fer-
rari-circuit van Imola.

Zwarte doos
Senna overhandigd

"ÊERSSEN - Tijdens de rust van de strijd om het Neder-
tods kampioenschap van zondagamateurs tussen SV Meers-
m en TONEGIDO (3-1) overhandigde gastenvoorzitter Kragt
*m.ens de gemeente Voorburg een geschenk aan collega Wiel
esters van Meerssen. Zijn korte toespraak besloot hij met de
borden: „Op dit moment is het 1-1. Wie er wint zullen we
toeten afwachten." Na afloop stelde de TONEGIDO-praeses
püjk: „Meerssen speelde na rust hogeschoolvoetbal. Ik durf
r*fs te stellen, het beste wat ik ooit een amateurvoetbalclub
*b zien presteren. Dit wordt de landskampioen, daarvan ben
'overtuigd."

Weber naar
Anderlecht
BRUSSEL - De 29-jarige Josip
Weber heeft een driejarig con-
tract getekend bij Anderlecht.
De spits van Cercle Brugge, die
zaterdag in zijn eerste interland
voor België vijf maal scoorde,
maakt hiermee eindelijk de over-
stap naar een topclub. De bestu-
ren van Anderlecht en Cercle
Brugge moeten nog wel tot over-
eenstemming komen. De ver-
wachting is dat de onderhande-
lingen vandaag worden afge-
rond.

Van Heeswijk
opnieuw tweede
RANKWEIL - Het luktMax van
Heeswijk tot dusver niet een
etappe te winnen in de Ronde
van Oostenrijk. De amateurwiel-
renner uit Baexem klasseerde
zich gisteren voor de derde keer
als tweede. Nu in de zesde etap-
pe, Kaunertal - Rankweil, ge-
wonnen door de Deen Traff. Na
121 kilometer had Van Heeswijk
6 seconden achterstand op de
winnaar. Robert de Poel, op 9 se-
conden, klasseerde zich als ne-
gende. De Oostenrijker Mor-
scher blijft leider, met Koos
Moerenhout op 1 minuut en 7 se-
conden als nummer twee.

*V Meerssen - Tonegido 3-1 (1-1). 16.*an der Star 0-1, 36. Dahlmans 1-1, 67.
2-1, 85. Dahlmans 3-1.

~pheidsrechter: Inia. Toeschouwers:'50. Geel: De Koning, Lemmens (To-gegido).
'V Meerssen: Dusseldorp, Gelissen,
*an Dijk, Kleinen, E. Smeets, R.
gjïieets (88. Reijnders), Quesada,
Janssen (30. Merk), Coumans, Dahl-■"ans, Ploemen.

Stand:
'■ SV Meerssen 3 2 0 14 8-3f- Stevo 2 110 3 5-41 Tonegido 3 0 12 1 4-10

bondag: 14.30 Stevo - SV Meerssen.

helft oogstrelend voetbal en creëer-
de met supersnelle, modern opge-
zette aanvallen een twaalftal gevaar-
lijke situaties voor het gastendoel.
Dat het uiteindelijk slechts 3-1
werd, had twee oorzaken. Enerzijds
verdwenen inzetten van o.a. Ploe-
men en Merk net naast en over het
doel, anderzijds verkeerde TONE-
GIDO-doelman Stevens in super-
vorm. Had hij niet diverse inzetten
gekeerd, dan waren de gasten regel-
recht afgeschoten geworden.

j**! voorbarige conclusie, maar wat
r Prestatie van de MeerssenarenfSen TONEGIDO betreft, sprak hij
j>.waarheid. De ploeg van trainer**f"H Vrösch speelde in de tweede

Meerssen stelde dus na rust orde op
zaken. Dat was ook nodig, want ge-
durende de eerste 20 minuten ac-
teerde Limburgs amateurvoetbal-
trots niet agressief genoeg. TONE-
GIDO daarentegen was belust op
revanche na de 0-4 nederlaag van
afgelopen zondag en liet vanaf het
eerste fluitsignaal van de veel te
lankmoedig leidende arbiter Inia
zien waartoe het qua fysiek geweld
in staat was. Na 17 minuten kreeg
Meerssen dan ook een domper te
verwerken. Van de Star werd in de
diepte vrijgespeeld en passeerde
Wim Dusseldorp kansloos: 0-1.

Van onze verslaggever

De Meerssenaren waren wakker ge-
schud, waarna de gasten uit Voor-
burg werden vastgezet. De gelijk-
maker van Ivo Dahlmans was dan
ook een logisch gevolg. Een schitte-
rende treffer overigens, want on-
danks twee aanslagen bleef Dahl-
mans in balbezit om vervolgens
vanuit een moeilijke hoek vernieti-

Een staaltje dat hij na rust nog
tweemaal herhaalde nadat hij even-
zovele malen door Roel Coumans in
stelling was gebracht: 3-1.

gend uit te halen

Debutant Palmer
tegen Nederland

in Davis Cup

Van Ankeren
naar Lommel
LOMMEL - Edwin van Ankeren
keert terug naar België. Hij
treedt voor drie jaar in dienst bij
Lommei. De Belgische eerste-
klasser en PSV bereikten giste-
ren overeenstemming over de
transfer.
Van Ankeren (25) heeft nog een
doorlopend contract bij PSV,
maar rekent na het aantrekken
van Pahlplatz, Nilis en Vink op
weinig speeltijd bij zijn huidige
werkgever. PSV nam de aanval-
ler vorig jaar over van RWDM.
Daarvoor was hij actief bij SK
Beveren. Bij Lommei speelt al
de Nederlander Berghuis.

Wim Vrösch was na afloop uiter-
aard in zijn nopjes. „Dit was toch
klasse, of niet! Als ik zie wat zwaar-
geblesseerde jongens als Math van
Dijk, Raymond Gelissen, Robert
Smeets en Erik Merk presteren,
krijg ik rillingen over mijn lijf. In
dezevorm gaan wij voor de titel, dat
verzeker ik je".

JjtAASTRICHT - Voor RKWL
*wam gisteravond een einde aan
>n lang seizoen. In de strijd om

r.e Amstel Cup toonde RBC 2
Sch, na verlenging, te sterk: 2-5.
I e thuisploeg die het moest stel-
?** zonder zes basisspelers en
Jjeïhalve ondermeer aantrad met
7'e verdienstelijk debuterende
peugdspelers, kwam in de slot-
je sterk terug na een 0-2 ach-

Ger Kuipers rondde
voorzet van Ed Lathouders

en na een duwfout tegen die-
fde Kuipers, bracht Lathou-
?.ers vanaf de penaltystip de
Juisploeg even later zelfs langs-

"KWURBC 2 2-5. 44. Van derKolk
*-l; 60. Van Gust 0-2; 71. Kuipers
"-2; 81. Lathouders (strafschop) 2-2;
{03. Scp 2-3; 104. Revers 2-4; 115.
eenders 2-5. Scheidsrechter: Cre-
*ners. Gele kaart: Empel (RBC -2).
Toeschouwers: 125.

Eindelijk
vakantie

voor RKVVL

de noodzakelijke verlenging
|Sf de betere conditie van de
?°osendalers vervolgens de

„Jammer dat zon wed-
na een afmattende compe-

2*ie, nu nog gespeeld moetNrden. Dat kost menig ama-
veel geld," gaf de schei-

?ende RKWL-trainer Henk
blijk van zrjn ongenoe-gen.

Stilte
Voor aanvang van de strijd tussen
Meerssen en TONEGIDO werd een
minuut stilte in acht genomen. De
spelers van Meerssen droegen een
rouwband. Dit ter nagedachtenis
aan oud-voorzitter Pierre Debeije
die dinsdagavond op 82-jarige leef-
tijd vrij plotseling overleed. Debeije
was 21 jaarvoorzitter. „Hij leidde de
vereniging op een zeer aimabele en
kundige wijze," aldus elftalleider
Hub Odekerken.

De Duitsers speelden slecht tegen
de Canadezen, die eerder een ver-
rassend gelijkspel tegen Brazilië
hadden behaald. Bovendien viel
Mario Basler van Werder Bremen
tien minuten voor tijd uit met een
zware kneuzing aan zijnknie. In het
ziekenhuis moeten foto's uitwijzen
hoe ernstig de blessure is.

BRUSSEL/TORONTO - In de laat-
ste officiële interland in het Brus-
selse Heizelstadion - volgend jaar
verrijst het Koning Boudewijnsta-
dion - voetbalde België kleurloos
tegen Hongarije. Speelde Oranje de
Hongaren vorige week woensdag
zoek met 7-1, de Rode Duivels won-
nen met moeite: 3-1. Morgen ver-
trekt de ploeg van bondscoach Pol
van Himst naar Daytona Beach in
Florida in de Verenigde Staten.

Luc Nilis, de nieuwe aanwinst van
PSV, scoort nu ook in de nationale

ploeg. Zaterdag in het oefenduel
met Zambia maakte hij zijn eerste
interlanddoelpunt; gisteren bracht
hij zijn totaal op twee. Het gemid-
deldevan Josip Weber, dietegen de
Hongaren één keer doel trof, haalt
Nilis bij lange na niet. Geen won-
der, want met zes doelpunten uit
twee wedstrijden draait de nieuwe
spits van Anderlecht een fabuleus
gemiddelde.

Canada
Het meest opwindende aan de wed-

Het oefenduel werd gespeeld in het
Varsity-stadion in Toronto, de
plaats waar Oranje zondag Canada,
met Fortuness Randy Samuel in de
gelederen, als sparringpartner ont-
moet. Enkele Oranje-supporters
waren al eerder afgereisd, getuige
het spandoek 'Gullit I miss you'.

In de eerste helft had Mathias Sam-
mer de ploeg van bondscoach Berti
Vogts al op voorsprong gezet.

Belgen kleurloos
tegen Hongarije

Duitsland slecht tegen Canada strijd Canada - Duitsland was het
eindsignaal van scheidsrechter
Lodge. En zelfs dat kwam pas in de
96e minuut. Rudi Voller was hem er
dankbaar voor, want hij zorgde in
de extra tijd voor de eindstand: 2-0.

Negen procent zegt zeer geïnte-
resseerd te zijn in voetbal, 20
procent heeft een redelijke be-
langstelling. Deze cijfers komen
overeen met de peilingen die in
februari zijn gehouden. In de
aanloop naar het WK is de be-
langstelling van de Amerikanen
voor het toernooi niet toegeno-
men.

Van de ondervraagden zegt 31
procent dat het op de hoogte is
van het aanstaande wereldkam-
pioenschap voetbal. Bijna twee-
derde, 61 procent, zegt niet van
plan te zijn het WK te volgen. Elf
procent heeft de intentie alle
wedstrijden die ABC en ESPN
uitzenden, te bekijken.

Interesse WK
in USA gering
WASHINGTON - Twee op de
drie Amerikanen weet niet dat
het WK voetbal over tien dagen
in het eigen land begint. Dat
blijkt uit een enquête van USA
Today en CNN.

NEW VORK - Jared Palmer en
Ritchie Reneberg vormen het duo
dat het in juliin de kwartfinales van
de Davis Cup moet opnemen tegen
de Nederlandse wereldkampioenen
in het dubbel, Paul Haarhuis en
Jacco Eltingh. Palmer maakt zijn
debuut in de Davis Cup. Reneberg
speelde reeds drie wedstrijden. Hij
won twee keer aan de zijde van Pa-
trick McEnroe en verloor met Jim
Grabb. Het succesvolle duo McEn-
roe/Reneberg werd door Davis Cup-
coach, Torn Gullikson, uit elkaar
gehaald omdat de stijl van beide
spelers te veel op elkaar lijkt. „Mijn
eerste opdracht was het vinden van
een duo met totaal verschillende
speelstijlen. Met Jared Palmer als
partner voor Reneberg ben ik in
mijn opzet geslaagd", aldus Gullik-
son. Volgens hem is de kracht van
Reneberg zijn ervarenheid. Verder
beschikt hij over een sterke service
en kan hij goed retourneren. Pal-
mer, bijna 24 jaaroud, is vooral een
harde serveerder. „Bovendien is hij
aan het net door zijn snellereflexen
waarschijnlijk een van de beste
dubbelaars ter wereld", zei Gullik-
son. Palmer en Reneberg speelden
dit jaar twee keer samen. Eén partij
wonnen ze. In de singles komen
Jim Courier en Pete Sampras uit.

Berzin nog steviger in zadel
Eindzege Giro in verschiet na nieuwe triomf in klimtijdrit

MflE _ Carl Lewis is zijn Grand-Lr^eizoen in Rome begonnen metFr 1 overwinning op de 100 meter.
£^ 33-jarige Amerikaanse atleet,
C^tvoudig olympisch kampioen,
iJ^oeg Frankie Fredericks, we-
D op de 200 meter, in
)'l 4 seconden.
j snelste van de avond kon Lewis
H*I'echter niet noemen. Door hetnjjte-en uitgebreide sprintersveld
if Italiaanse hoofdstad stonden

t\yee races op het programma.
Ms clubgenoot Leroy Burrell

iïf de andere in 10,06.
£* Lewis en Javier Sotomayor
i. chten bij het Golden Gala danIngesteld worden als de ware ve-l^n, Johnny Gray solliciteerde
ta^e baan als eerste naar die bena-
IOq 1-. De Amerikaan raasde op de
L. meter naar een toptijd van
t >?3. Sneller was dit seizoen nog
l^and. De Kenyaan Wilson Kipe-
ij voerde de seizoensranglijst aan
£* 1.45,06. In Rome bleef de Itali-
ij? AndreaBenvenuti (1.44,96) daarJ*onder.
iJ*6karaats was ook het optreden
■u" Samson Kitur. De Kenyaan

de 400 meter in 44,32. Butch
jjtoiolds gaf bijna een seconde op
ijS toe. Venuste Nyongabo, in

nog ongeslagen op de 1500 me-
1.3»was weer iets sneller. Hij liep nu
l6°-°9. De 3000 meter steeple lever-
i^i een zege op voor de nauwelijks
Iv elde Kenyaan Eliud Barngetu-
l^ 8.17,05.
>L Zambiaanse oud-wereldkam-
J^ft Samuel Matete is vooralsnog
W DÜ te houden op de 400 meterIj^en. Hij finishte 48,11 seconden,
\ ?nder zijn beste prestatie in dit
'Jonge seizoen.

Lewis start
met winst

" Evgeni Berzin nam gisteren in de klimtijdrit nog meer voor-
sprong op zijn naaste concurrenten. Foto: reuters

De nummer vijf van het klasse-
ment, Armand de las Cuevas, is na
de tijdrit voor een röntgenonder-
zoek naar het ziekenhuis gebracht.
Hij reed 800 meter voor de finish in
het publiek en bezeerde daarbij zijn
handen en knieën. De Fransman
kwam nog wel over de streep. Hij
realiseerde zelfs de vierde tijd. Voor
de zekerheid zocht de renner het
ziekenhuis op. Er wordt gevreesd
voor een polsbreuk.

Pantani, een half jaar ouder
slechts dan Berzin, kan al veel
meer 'power' uit de kast halen.
Wie in twee Dolomietenritten
vijf minuten wegrijdt van de ro-
sé trui, inclusief Indurain, die zal
ook in de Alpen te vrezen zijn.
Pantani's ploegbaas Davide Boi-
fava: „Ik heb Pantani twee jaar
geleden de baby-Giro zien win-
nen, en toen al werd Berzin door
hem weggereden in het hoogge-
bergte."

Indurain moet een achterstand van
ruim drie minuten goed maken om
alsnog zijn derde Giro op rij te win-
nen. Een schier onmogelijke opga-
ve gezien de klimmerscapaciteiten
van Berzin. „Ik ben niet ontevreden
over mijn prestatie van vandaag",
zei Indurain. „Hoewel de kans op
de eindoverwinning klein is, geloof
ik er nog in. Ik ga in de bergen aan-
vallen, zoals ik ook zondag in de
Dolomieten heb gedaan."

België - Hongarije 3-1 (2-0). 5. Weber
1-0, 36. Degryse 2-0, 54. Jagodics 2-1, 65.
Nilis 3-1. Scheidsrechter: Przesmycki
(Pol). Toeschouwers: 20.000.
België: Preud'homme; De Wolf, Grun,
Albert (46. Smidts) en Boftïn (46. Bor-
kelmans); Staelens, Van der Eist, Scifo
en Degryse; Nilis (80. Emmers) en We-
ber (74. Wilmots).

Canada - Duitsland 0-2 (0-1). 31 Sam-
mer 0-1, 90. Voller 0-2. Scheidsrechter:
Lodge (Eng). Toeschouwers: 22.000.
Duitsland: Illgner; Berthold, Matthaus
en Kohier (46. Heimer); Strunz (69. Gau-
dino), Basler (81. Kuntz), Hasler (66.
Wagner), Sammer en Brehme; Klins-
mann (46. Riedle) en Voller.

Australië - Zuid-Afrika 1-0 (1-0). 11.
Vidmar 1-0.Toeschouwers: 10.203.

oefeninterlands

PASSO DEL BOCCO - Terug-
kijkend naar zondag, toen de
Stelvio en de Mortirolo in de Gi-
ro moesten worden bedwongen,
zegt leider Berzin: „Dat was de
donkerste dag uit mijn renners-
leven. Ik kwam, achteraf gezien,
eigenlijk nog goed weg. Maar ik
kan me geen tweede inzinking
als op de Mortirolo permitteren.
De les die ik er nu al uit trek is,
dat ik nog flink wat sterker moet
worden in het hooggebergte. In
de cols rijden is nu eenmaal een
kwestie van pure kracht."

Indurain kwam in de bergtijdrit
dichter in de buurt van de leider
dan tien dagen geleden op het vlak-
ke toen de Spanjaard in de race te-
gen de klok 2.34 minuten moest
toegeven. Voor de drievoudige
Tour-winnaar blijven nog twee da-
gen over om de jonge Rus uit de
roze leiderstrui terijden. Morgen en
zaterdag volgen de zware Alpen-
etappes naar respectievelijk Les
Deux Alpes en Sestrière.

Engel kandidaat
tafeltennisbond
GRONINGEN - De Duitser Pe-
ter Engel is momenteel de voor-
naamste kandidaat om bonds-
coach van de tafeltennisbond te
worden. Engel was het afgelopen
jaar trainer-coach van Steinha-
gen, de kampioen van Duitsland.
Steinhagen is de afgelopen
maand opgedoekt, omdat de ma-
nager die voor grote sponsor-
inkomsten zorgde, naar voetbal-
club Arminia Bielefeld vertrok.
Die club baarde opzien door on-
der andere Von Heesen (Ham-
burger SV) aan te trekken.

De kalende twintiger toonde giste-
ren aan dat hij ook in bergtijdritten
met de besten omhooggaat. De ren-
ner uit de ploeg van Chiappucci
bereikte de top van de Passo di
Bocco, die op 1091 meter ligt, als
derde met een achterstand van 1.47.
Toch was Pantani, die drie minuten
voor Berzin startte, niet tevreden
over zijn prestatie. „Ik heb dom ge-
reden. In het begin ging het te snel,
zodat ik tijdens de klim tekort
kwam."
Op de ranke schouders van de „ont-
dekking" van de Giro rust na de
bergtijdrit de hoop van gans Italië.
Oud-winnaar Gianni Bugno kreeg
op de flanken van de Monte Ghiffi
een inzinking, zoals wel vaker is ge-
beurd de laatste jaren. Hij verloor
ruim drie minuten en staat in het
algemeen klasssement vierde op
7.15 minuten van Berzin.

Berzin: 'Sterker
worden in het
hooggebergte'

PASSO DEL BOCCO - Slechts pu-
re pech kan Evgeni Berzin nog van
de grootste wielertriomfuit zijn jon-
ge profloopbaan houden. De net 24
jaar geworden Rus versloeg giste-
ren in de 18e etappe voor de tweede
keer in de Ronde van Italië zijn
grootste concurrent Miquel Indu-
rain op diens favoriete onderdeel,
de tijdrit. Het was Berzins derde ze-
ge in de 77e editie van de Giro.

tappes in de Dolomieten. „Natuur-
lijk ga ik het proberen, maar ik ben
al heel gelukkig als ik zondag heel-
huids in Milaan aankom. Als win-
naar of als verliezer."

Veel gevaarlijker is de verrassende
nummer twee van het klassement,
de Italiaan Marco Pantani. Hij won
immers de twee loodzware berge-
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Te k. REVOLVERDRAAIB.i
Gieselt, dood. 64 mm., vele
extra's, kop + tangen + aan-
voer, ’ 2.000,-; schuur-
bandmach voor metaal,
merk BM met 80 schuur-
band. . div. materialen
’1.100,-; tapkop met slip-
koppeling / 400,-. Telef.
045-227017.
Te koop plm. 750 VELD-
BRANDSTENEN. Telef.
04457-3683 na 19.00 uur.
Te koop 40 Meranti RAMEN
met glas en rooster, ’75,-
perstuk. Tel. 045-230187.
Te koop eiken BALKEN;
stalen ramen met glas; klei-
ne partij oud Hollandse pan-
nen. Telefoon 04492-2479.
LADDERDISCOUNT zomer-
aktie, 25% korting op alle
ladders, v.b.: 2-delig, 8 mlr.
van ’385,- voor ’275-.Gratis bezorging, 3 jaar gar. S
046-523148 (9.00-21.00 u.)

Foto/Film
Camera-service FÖRSTER
reparatie, van foto en filmap-
paratuur, Medealaan 29,
Schipperskerk/Born. Tel.
04498-58174. Geop. van
ma.-vrijdag. 9.00-17.00 uur.
Zat. gesloten, middagpauze
van 12.00-13.00 uur. Aan-
en verkoop foto-apparatuur.

Wij kopen uw super 8
GELUIDSPROJEKTOR.
Alleen Bauer, Eumig, Elmo,
Noris. Tel. 045-725162.
NIKON F3, 1987, incl. 28-
135mm lens, flitser en accu,
2 filmzonnen van 2 Kw. Tel.
04498-56470/59642 na 18 u.

Radio e.d.
Te k BANDRECORDER,
Akai. Perfect in orde! Tele-
foon: 04499-3589.

Uw huis verkopen
met behulp van de

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

Geen kosten
Kerkrade

Te k. bij Autoweg en Ind.ter-
rein, winkel/woonhuis, grote
tuin, tot. opp. 1.500 m2, ged.
bouwpl. Vr.prijs ’ 259.000,-
-k.k. Tel. 045-411431.
MAASTRICHT, Reaalruwe
3, modern halfvrijst. woonh.
met garage, luxe inger., op-
timaal geisol., alle deuren en
ramen v.v. rolluiken, bwj. '90,
diverse extra's, vraagprijs
’279.000,- k.k. Bezicht. uit-
sl. na afspr. g043-476476.

Geldzaken j
Zo gemakkelijk is geld lenen.

Gewoon via de telefoon
bij uw eigen gevolmachtigd intermediair.

En met de garantie dat u zeker voordeliger leent bij NlVO
LAGE LASTEN DOORLOPENDKREDIET.

Kredietlimiet theor. perrente effectifl
loopt, maand per maand rente
mnd. jaar

’20.000,- 98 ’ 300,-0,820 10,3
’30.000,- 98 ’ 450,-0,820 10,3
’50.000,- 94 ’ 750,-0,785 9,8
’80.000,- 94 ’1200,-0,785 9,8

PERSOONLIJKE LENING.
kredietsom looptijd per maand effecti*1rente/j«
’10.000,- 60 mnd ’ 209,-9,8
’25.000,- 96 mnd ’ 371,-9,8
’45.000,- 120 mnd ’ 579,-9,8
’75.000,- 120 mnd ’ 965,-9,8

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

* Meestal kwijtschelding bij overlijden.
" Toetsing en registratie BKR in Tiel.

Bel vrijblijvend Nivo
038-226935.

Emmastraat 7-7A, 8011 AE Zwolle, (van 8.30 - 21.00 uujj

T~j Limburgs Dagblad

<gpiccolo s
In deCramer 37, Heerlen
Postbus 3100, 6401 OP Heerlen
Postbank: 1035100
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 ’ 1,25 per mm, Onroerend Goed en
Bedrijven Transakties ’ 1,90.
Reuzepiccolo's
Over 1 of 2 kolommen, in 4 mogelijke lettergrootten met
minimaal één woord in grotere letter (14-punts).
Minimumhoogte: 10 millimeter. Foto's, logo's en
illustraties zijn mogelijk. Prijs per millimeter hoogte per
kolom:/ 1,90.
Afwijkende tarieven Kontakten/Klubs en 06-lijnen:’ 2,35.
Advertenties onder nummer: ’ 7,50.
Bewijsnummers op aanvraag: ’ 4,75.
Prijzenzijn exclusief 17,5% BTW. Betaling contant of
met de acceptgirokaart die u wordt toegezonden.
Enkele rubrieken UITSLUITEND è contant en mét
legitimatie.

Telefonisch opgeven

045-719966
Maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur. Opgave - in de
regel - tot 12.00uur daags voor plaatsing.
Schriftelijk opgeven
Opgave via de 1epost daagsvoor plaatsing.
Persoonlijk opgeven
Via de balie van onze kantoren maandag Vm vrijdag
8.30-17.00 uur. Voor plaatsing op zaterdag en maandag
geldt vrijdag 11.00 uur.

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

HetLimburgsDagblad wordt dagelijksgelezen door
bijna 250.000personen van 13 jaar en ouder.
(Bron. Ceöwco S-mmo Scannen 0930

Personeel aangeboden

Wij verzorgen uw
Administratie

en fiscale aangiften
tijdig en accuraat.

Administratiekantoor
van Birgelen en Kleuters

_? 045-241156 of 043-430477
Ervaren STOFFEERDER
bekleedt voordelig trap en
kamers, géén verkoop. 043-
-641313, afstand geen bezw.
Ervaren satelliet antenne
INSTALLATEUR plaatst al
uw installaties. Ook repara-
ties. Telef. 045-228370.
Voor al uw oprit-, terras- en
SIERBESTRATING. Tevens
metselwerk, g 045-250238.
SCHILDERS bieden zich
aan, 20 t/m 50% korting op
alle schilder- en stucwerk.
Voor al uw binnen- en bui-
tenwerkzaamheden. Tevens
stucadoren, sierpleister en
behangen. Bel voor gratis
offerte: 04750-35385.

SCHILDER b.z.a. voor alle
voorkomende werkzaamhe-
den binnen en buiten, gratis
prijsopgave. Tijdelijk 10 tot
50% korting. 04750-11435.
Voor al uw kwaliteits VOEG-
WERK o.a. uitkappen, voe-
gen, stralen, impregneren
enz., met eigen steiger. Tel.
045-459369.
Dakdekkersbedrijf AADAK
kan nog dakwerk aannemen.
Bel voor vrijblijvende offerte.
045-226688/226377/
06-52606457.
Ervaren STRATENMAKER
biedt zich aan: voor alle
soorten bestratingen o.a. te-
gels, sier en klinkers, etc.
Telefoon 04750-23462.
Ervaren STRATENMAKER
biedt zich aan voor al uw
terrassen, opritten, sierbe-
strating enz. 04750-26710.
Vrouw biedt zich als INTE-
RIEURVERZORGSTER
omgev. Sittard voor huis en/
of kantoor. 046-525089.

Personeel gevraagd
Bunij Bouwbedrijf BV vraagt met spoed colonne

metselaars
en colonne betontimmerlieden voor Duitsland.

Tel. 045-217358.

Van Daal-Dieteren Groep
vraagt voor diversen projecten

Constructie Bankwerkers, Bankwerkers,
Constructie Monteurs, Pijpfitters (zelfstandig)

Diversen Lassers in allekwalificaties.
Sollicitaties zonder ervaring heeft geen
enkele nut. Bellen tijdens kantooruren

maandag t m vrijdag van 8.00 uur tot 17.00 uur.

Van Daal-Dieteren Groep
Oud Roosteren 33
6116 AB Roosteren

Telefoon: 04499-3182

Netwerk V.S.P.
vraagt voor het bezorgen van reclamefolders op

maandag en dinsdag
bezorgers in Maastricht,

Brunssum, Vaals en Slenaken.
Heb je interesse bel: g 046-512332.

Industriële gassen. Prompte
levering. Vakkundig advies.

PACCEU IuHuOEN! rï^fm
In de Cramer 17, Heerlen, tel. 045-711778 \^ÊÊÊÊÊÈÊÉÊfy
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AUTOVERZEKERING v.a.
’l5,- per maand, en alle
andere verzekeringen, hy-
potheken en financieringen,
v. Gessel Assurantiën. Tel.
04459-1576, 24-uurs ser-
vice, 6 dagenper week.

Sport & Spet
Senior BILJART met
en ballen; fitnessbank
toebeh.; hometrainer; *fiets, alles i.z.g.st. 8
271788. ■

Bedrijven/Transacties

Ter overname aangeboden '
Administratiekantoor

In Zuid-Limburg, omzetindicatie ’90.000,-. SchrjJ
reactie: Br.o.nr. B-05575, Limburgs Dagblad, Po>
2610, 6401 PC Heerlen. J

Het Limburgs Dagblad vraagt
Bezorg(st)ers voor

Bocholtz + Heerlen
Voor meer info over de aard van het werk, de duur van de
bezorgroute en de hoogte van de verdiensten en extra's
kunt u tijdens kantooruren even langskomen of bellen.
Limburgs Dagblad, In de Cramer 37, 6411 RS Heerlen,
.telefoon 045-739330.
Met spoed gevr. part-time
TAXI-CHAUFFEURS m/v
evt. WAO-er, dag- en
nachtdienst en weekend-
dienst. Julianastraat 6,
Brunssum. Tel. 045-252444.
AARDBEIENPLUKKERS-
(STERS) gevraagd. Tel.
04404-1388, na 18.00 uur.
Gevr. METSELAARS voor
div. projecten in Duitsland.
Duits of Ned. verz. Firma
Metacon NV, _* 046-334514/
045-250238.
RU-INSTRUCTEUR (m/v) is
een beroep met vrijheid, af-
wisseling en uitdaging. Een
degelijk beroep waar vraag
naar is. Haal daarom het er-
kende Kaderschooldiploma.
Met dit waardevolle diploma
kunt u als rij-instructeur in
loondienst aan de slag,
maar u mag ook overal
(zonder middenstandsdiplo-
ma!) een eigen rijschool
starten (parttime of fulltime).
Dus een prachtkans om na
vijf maanden een goede
baan te krijgen of eigen baas
te worden. Binnenkort star-
ten dag-, avond- en zater-
dagopleidingen in Amster-
dam, Rotterdam, Den Haag,
Utrecht, Zwolle, Maastricht
en Best. Bel voor de gratis
Studiegids tot 21.00 uur. De
Kaderschool 043-259550
(of hoofdkantoor 04998-
-99425).
Firma Roadstar vraagt voor
direct: BETONTIMMERLIE-
DEN en metselaars. Telef.
045-225050.
AUTOPOETSER gevraagd
voor vrijdag en zaterdag i.b., v. rijbewijs. 046-379448.
Actieve modebewuste DA-■ MES bieden wij door heel

i Zuid-Limburg een prima bij-
verdienste met eigen tijdsin-
deling. Bel voor info 045-
-429567., "Sport en spel" vraagt
VOLLEYBALTRAINER voor
competitie herenteam, 1e
klas. Info 045-214363.
Gevr. erv. MINIGRAVER-
MACHINIST en tractor-
chauffeur. Tel. 045-751672.
AARDBEIENPLUKKERS(-
sters) gevraagd. Tel. 04409-
-1440. Oost-Maarland
Wij zoeken voor onze bloe-
mentruck met wipkar een
ervaren CHAUFFEUR die
ook genegen is om bij het la-
den en lossen de handen uit
de mouwen te steken en
minstens 2x per week bloe-
mentransport verzorgt tus-
sen bloemenveiling Holland
en ons magazijn en winkels

■ alhier. Geboden wordt een
afwisselende baan als part-
time kracht in een gezellig
team voor minimaal 19 uren, per week. Voor ml. 8 045-
-327171 na 19.00 uur.

■ BUFFETMEISJE gevr. voor
enkele middag- of avondur-
en. 04498-53474 of 52150.

Zoek je VAKANTIEWERK
en wil je veel geld verdienen?
(’ 100,- / ’l5O,- p.dg.) Min.
tfftd. 17 jr. Min. HAVO. Info
17.30-21.30 u. S 046-582653.
Tev. groepsleiders (21-28 jr.)
i.b.v. rijbewijs gezocht.
RAMALUX BV kunststot ra-
men en deuren zoekt met
spoed monteur met ervaring.
-f 046-524989.
Gezocht HULP in huish.
voor 3 uur p. wk., Tel. 045-
-729078, na 18.00 uur.
Gevr. lieve KINDEROPPAS
voor enkele uren per week.
(Maandag en woensdag.)
Omg. Kerkrade/Bleijerheide.
Na 17.00 u. 045-457371.
KLUSJESMAN gevraagd,
all-round, voor 2 dagen per
week. Atspr. 045-213350.
Met spoed gevraag zelfst.
WERKSTER voor bedrijf in
Kerkrade. EBC Kerkrade, S
045-461020 tsn. 9-10 uur.
Wij zoeken DAMES/heren
die in hun vrije tijd kleding
willen verkopen met goede
bijverdienste, op zelfst. ba-
sis. Bel: 04754-87502, ma.
t/m vrij. 10.00-15.00 uur.
Ohne fleiS, kein preis. Bei
uns können Sic mtl. DM
1.600 dazu verdienen. Alter
20-45 jahre (kein auSen-
dienst). Info. mi-do ab 12.00-
-19.00. Bel 0049-2405.
18025. 045-460620.
Vrouwelijke student zoekt
werk als HULP in de huis-
houding. Telef. 043-258539.
Gezocht KINDEROPPAS
maandag t/m vrijdag 8.15
uur tot 12.45 uur, omgeving
Kerkrade. 045-420364.
Bent u in het BEZIT van 'n
auto en u wilt 'n serieuze bij-
verdienste. Begin dan bij
ons. Info 00-49.1613218888
U wilt een serieuze BIJVER-
DIENSTE? NL team zoekt
nog gemotiveerde mede-
werkers tussen 23-45 jr. en i.
b.v. auto. Info: 06-52979117.
Wolf Europabouw vraagt
voor langdurige projekten in
Duitsland erv. BETONTIM-
MERLIEDEN. S 04499-4899.
Na 13.00 uur: 04499-4479.
Gevr. per direkt KEUKEN-
HULP, poetshulp en bedie-
ningsmedewerkers, zonder
ervaring onnodig te reage-
ren. *_ 046-379452 vragen
naar de heer Driessen.
Pal ma Palace zoekt ervaren
DISKJOCKEY voor enkele
dagen per week, s 045
719414, na 23 uur 728789.
Gezocht: gemotiveerde
vaardige KLUSJESMAN/
VROUW, voor ca 6 uur per
week, bij voorkeur met eigen
vervoer. Bel na 12.00 uur
043-216940,
Gevr. OPPAS, regio Eijsden,
van 8.00-11.00 u., 4 keer p.
wk. Alleen net, serieus per-
soon. Tel. 04409-3135.
"-~~—-—,———"————————————————■

Onroerend goed te huur aangeboden

Centr. Geleen
groteBOYENWONING met
grote woonzolder. Huurprijs

’ 1.100,-incl. Inl. MAAS-
LAND BEHEER O.G. 043-
-215913 (ma t/m do 18.00-- uur)

Te huur in KERKRADE: 2
kamers 40 m2., ’5OO,- mcl.
Telefoon 00-49.2406-3925/
045-451558.
APPARTEMENT te huur mi.
v. 1 aug. ’ 750,- p/mnd excl.
Telefoon 04492-2479.
Te h. GELEEN-Z. halfvr.st.
huis, 4 slpk., badk. m. bad,
gar. en tuin, ’1.175,- p.m.
046-743642 15.00-18.00 u.
Te huur 1-pers. gemeubi-
leerd en gestoft. APPARTE-
MENT, all-in, voor pers. bo-
ven 30 jaar, g 045-252000,
bel tussen 10 en 17 uur.

Te huur appartement te
VELDWEZELT: 3 slprks.,
woonkr., badkr. Direct aanv.
’925,- p.mnd. mcl. gas/wa-
ter/electra. Ma. t/m vr. 9.30-
-17.30 u. Tel. 043-615270.
Te h. voor nette heer of
jonge man ETAGEWONING
met douche en toilet. Direct
te aanv. Tel. 045-312229.
Te huur APPARTEMENT in
Hoensbroek. Info. telef. 045-
-214748.

Onroerend Goed
HUIZEN gezocht voor bin-
nen- en buitenlandse kandi-
daten. Verkoper betaalt
geen kosten. Wijman &
Partners, 045-728671. .
Te koop gevr. ouder
WOONHUIS met tuin (op-
knappen geen bezwaar). Tel.
046-753367. '

Ter overname CAFETARIA
in Sittard, zeer mooie en
goede zaak. Goede en nette
klantenkring, met zitgele-
genh., compleet ingericht.
046-581182. Zonder cont.
onnodig te reageren.
Te k. DAMESKAPSALON-
INVENTARIS: 3 beige kap-
stoelen en 1 pompstoel;
bank met 3 droogkappen, vi-
trinekast en toonbankje. Tel.
045-211112.

Te k. BELEGGINGSP'
te Sittard, horecazaak
luxe boyenwoning en
aparte appartementen
bouwgrond ern. voor |
miewoning. Bruto
’43.600,- per jaar. Nette
rustige buurt. Vr.pr. fF
’450.000,-. 046-581182. J,
Een PICCOLO in het l
burgs Dagblad helpt U
weg naar snel succes.
045-719966.

[Te koop gevraagd HUIZEN
1voor Duitse gezinnen. Euro
Immobilien tel. 045-414015
Te koop gevraagd: ouder
WOONHUIS. Telefoon 046-
-749198.
VOOROORLOGS woonhuis
te koop gevraagd. Achter-
stallig onderhoud geen be-
zwaar. Telef. 045-724056.
Te k. SCHIMMERT, Oranje-
plein 3, halfvrijst. woonhuis,
woonk. 50m2, open keuk., 4
slpkmrs., badk. m. 2e toilet.,
gar., en carp. Vraagprijs
’269.000,- k.k. Tel. 046-
-338984.

Te huur gevraagd
Te huur gevr. GARAGEBOX
voor stallig Classic caravan, g
045-323732 b.g.g. 728533.
Wie verhuurt mij een stukje
GROND om eens per dag
mijn honden te laten uitdol-
len? g 045-213973 na 18 uur.
GANGELT Dld. Te huur 2
woonruimten, woonkamer,
slaapkamer, keuken, bad-
kamer. Oppervlakte: 1 x 35m2, 1 x 50 m2. V.a. 1 aug.
'94. Tel. 00-49.2454.6016.

Kamers
Te hüür KAMER. Huur
’350,- mcl. Borg ’350,-.
Heisterberg 17, Hoensbroek.
Tel. 045-228782.
Ruime gemeub. KAMER
woon- en slpk. v. net werk.
pers. Eig. ing 045-458329.
Ouders zoeken KAMER
voor dochter in Maastricht
per 1-8-94. Telefoon 04990-
-71582.
KAMERS te huur met kost
en verzorging. Liefst voor
ouder persoon, g 045-729784.
Te huur kamer eventueel
met pension in HEERLEN, g
045-729061.
Bouwen/Verbouwen

SIKO voor al uw slijpwerk.
Karveelweg 8, Beatrixhaven
Maastricht. Tel. 043-632114
Te koop nieuw hardhouten
RAAMKOZIJN, 2.40 m x
2.50 m., 3 ramig, onderdor-
pel 65 cm. hoog, t.e.a.b.
Kerkstr. 7, Schinveld.

Bouwmat./machines
Automatische afstandsbe-
diening voor GARAGE-
POORT, v.a. ’595,- excl.
BTW. Straten. Geulle, Eijks-
kensweg 18. 043-641044.
KANTELPOORTEN, rol- en
sectiepoorten, in alle maten.
23 standaard maten, direct
uit voorraad, tegen abs. de
allerlaagste prijs. Straten
Geulle, Eykskensweg 18.
Tel. 043-641044.
Te koop partij oude VELD-
BRANDSTENEN. Telefoon:
04498-56033.

Te koop ALU-PLATEN,
vanaf ’25,- afm. o.a. 150x-
-60 cm. en 2,5 mm dikte. Tel.
04450-4240 na 18.00 u.
Te koop gegalvaniseerd
HEKWERK 1.00 m hoog, ca.
20 lopende meter. Tel. 045-
-463122, na 18.00 uur.
Te koop GARAGEKANTEL-
POORT, 2.47x2.12 mtr. g
04459-1704.
Te k. prof. HUSQVARNA
motorkettingzaag, I V2 jaar
oud, compl. met instr.boekje
en gereedschap, voor de
helft v.d. nw.prijs. Constan-
tynhof 1, Munstergeleen
Te koop BETONMOLEN
140 liter, b. 100, h. 45. Tele-
foon: 046-528703.
Te k. 400 m 2BETONTE-
GELS 050x050x005, 535m 2 betontegels 030x030x-
-004,5. Koopje. 046-529290.
Te k. 2 st. electr. HEF-
TRUCKS met lader, herver-
m. 1500 kg., pr. ’ 17.500,- p.
st. 2 St. elec. pallettrucks
met lader, hefhoogte 370
cm., hefvermogen 1500 kg.,
pr. ’7.500,- p.st. Te bevr.:
Willems Nuth BV., Daelder-
weg 21, Nuth, g 045-244540.
Te k. GUILLOTINESCHAAR
3050x2 mm., pr. ’17.500,-;
vingerzetbank ’ 500,- p.st;
2 st. electr. pallettrucks met
lader, hefhoogte 370 cm.,
hefvermogen 1500 kg., pr.
’7.500,- p.st. Te bevr.: Wil-
lems Nuth 8.V., Daelderweg
21, Nuth, g 045-244540.
*""f^*"--'""""""f""""*-----*---»-----------i—~--------f-f-f-f-f-f-f»»»-W

Reparaties
ROLLUIK defect. Weber
komt. direkt. Telefoon: 045-
-321415.
TV/VIDEO/Hi-Fi, defect?
Reparatie met garantie en
prijsopgave. Service aan
huis, geen voorrijkosten.
Telefoon 046-378546.
DIEPVRIES- en koelkastre-
paraties, zonder voorrijkos-
ten. g 046-745230. Service
binnen 24 uur met garantie.
E. de Jong TECH. SERVICE.
Reparatie van alle merken
huishoudelijke apparaten
met gar. g 045-720247.
TEBBEN koeltechniek koel-
kast/diepvriesreparaties met
garantie. Voor part. geen
voorrijkosten. g 045-460471.
KOELKASTREPARATIE.
Geen voorrijkosten en gar.
Vroko 045-441566/461658.
VAKKUNDIGE reparaties
van alle merken was-droog-
automaten. 04405-2148.
Bakkers Service, REPARA-
TIES en onderhoud verwar-
mingsinstallaties, sanitair en
witgoed. Tel. 046-529662.
Piccolo's in het Limburgs
Dagblad zijn groot in RE-
SULTAAT! Bel: 045-719966.

" —-— i ii| ■ i i ■——__________ .,

Winkel & Kantoor

Kantoormeubelen
TEGEN FABRIEKSPRIJZEN

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

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

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

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

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

KANTOORMEUBELEN. Kissel 46a, Heerlen. 8 045-723142,
geopend: ma. t/m vr. 09.00-18.00 uur, za. 10.00-16.00 uur.

é Bel045-719966 Piccolo's voor méérresultaat Bel045-7199661

Sloopauto's
Te koop GEVRAAGD loop-
sloop en schadeauto's.
Telefoon 045-228236.
Wij geven de hoogste prijs
voor uw auto, SCHADE-
AUTO en sloopauto. Tel.
045-225774
Te koop gevraagd LOOP-,
sloop- en schadeauto's.
Tegen redelijke prijs. Gratis
afhalen g 04405-1602.
Te koop gevr. loop-, sloop-,
schadeauto's, tev. AUTO-
WRAKKEN. Ook na 18.00 u.
g 045-232075 of 214403.
Te koop gevr. SLOOP- en
schade auto's, tev. in- en
verkoop gebr. auto-onderd.
A. Korter, g 045-229045.
Te koop gevr. schade- en
oude sloopauto's. Tev. pn-
derd. Autosloperij K. KÖR-
FER, 045-227377, Indus-
triestr. 7, Hoensbroek.
Te koop < gevr. loop-, sloop-
en SCHADE-AUTO'S en
auto-onderdelen te koop g
046-512924/046-519637
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Bedrijfswagens
Te k. MITSUBISHI Canter
TD, oprijwagen, electr. lier,
aluminium-oprijplaten, bwj.
'89, 160.000 km., bakmaat
5.00x2.25 + aanhangwagen
Witteveen type 2028 bak-
maat 4.50x2.25, bwj. '93, vr.
pr. ’30.000,-. 04459-1853.

Auto's -_d

Autobedrijf Wolters
Heerlenerweg 39, Sittard. g 046-520303.

Met spoed te koop gevraagd: luxe en bedrijfsauto's.
Mercedes 190 D zeer veel extra's
Mercedes 300 CE 61.000 km Bornitmetallic
Mercedes 230 E AMG apart mooi
Mercedes450 SE full options
Mercedes300 CE AMG full options
Cabrio CadillacEldorado
VW Passat stationcar 1800 GL stuurbekr. enz
VW Golf Madison 5-bak 1800ikl. zwart
Nissan Micra 1300Sport
Ford Escort 1300 apart mooi
BMW 325iSport apart mooi
AHa 164 T Spark antracietmetallic
Opel Manta 2.0 GTE Irmcher
Ford Scorpio 2.0iantracietmetallic GL
Ford Scorpio 2.4iGL Sedan diamant blauwmet
Mazda 1.5 GLXapart mooi
HondaCivic 1300 Sport. Leuke auto
OpelKadett Oldtimer. Apart mooi!
Opel Manta 20 GTi Sport
Fiat Ritmo 60 SL. Apart mooi!
Renault R5TL. Apart mooi kl. rood
Mitsubishi 1800iGalant GLX 5-deurs
VW Golf 1.8Diesel 5-deurs antr.metallic
Nissan Vanette 20 D grijskent. Busje
OpelKadett GL 39.000 km. Eerste eigenaar

AUDI 80 GT coupé, 5-cyJ"
v., sportvelgen, sif
electr. ramen, radio-c*
excl., bwj. '87, *’10.950,- of ’164,- p-i"
a 04199-2588. j
AUDI 80 2.0 E, grijsj
stuurbekr., cv., sportve*
5-speed, sunroof, excl.,
"91, vr.pr. ’18.500,-.
’278,-p.mnd. 8 04199-2_?
Te koop AUDI 80 1.9 E.'i
'87, pr. ’16.000,-. 1*
046-514701 na 18.00 uur^.
Koopje AUSTIN Metro, !
'87 met APK, ’3.8"Telef. 046-375198.
Te k. BMW 320i, bwj. '83,'
model, kl. wit, i.g.st,

’ 5.950,-. 8 046-526739.y
BMW 520, bwj. '80, 'stuurbekr., sportvlgn., (P
schuifd., opknapper, pr"
k. 045-443173. na 18 uur. ,.

Voor Piccolo's ■zie verder pagina 2*

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

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

Te koop ALFA 33 1.7 XV,
bwj. '91, rood, vele extra's,
043-649585, na 17.00 uur.
Te k. ALFA GTV, nieuw type,
APK 12-94, met wat werk,
vr.pr. ’2.500,-. Tel. 046-
-583049.
ALFA Romeo 33 S 17 lE, m.
'92, st.bekr., el. ramen,

’ 14.900,-. Tel. 046-583016.
Te koop AUDI 80, bwj. '85,
APK tot jan. '95, i.z.g.st.,
zwartmet., vr.pr. ’5.000,-.
Tel. 043-648150.
Te k. AUDI 80 + kat., '88, wit,
met radio/cass., ’ 12.750,-.
Burg. Lemmensstraat 255
Geleen. Na 18.00 u.
Te koop AUDI 80 diesel, bwj.
'89, div. extra's, vr.pr.
’17.000,-. Tel. 04498-
-53575 0(59351.

i

De BARBIES van LYDIA
WINDEN er géén DOEKJES OM!!

Groenstr. 64, Geleen, 8 046-749662 NL meisje gevr.
P.s. 's zaterdags werken wij tot 24.00 uur.

Mooie gezellige meisjes
bij Bar Madame Butterfly. Open va. 14.00 uur tot in de late

uurtjes. Zondags gesloten. Hommert 24, Vaesrade.

Gay Café
Limburg

06-320.327.55

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

Ze vlucht op zolder.
2 Man vinden Marion.
Grieks LIVE!!

06-320.340.55 1gpm.

Kleed me uit,
smeekt ze die knul.

Haar manknikt, toe maar.
06-320.330.09 1 gpm.

Pers.Kont. Klubs

Voor goedlopende

Privé Club
in Duitsland dichtbij de grens

zoeken wij dames. Gratis
woonmogelijkheid. Telef. 00-
49.2452-4684 na 18.00 uur.

Wegens drukte DAMES ge-
vraagd voor club in Limburg:
(België), hoog garantieloon,
vervoer. 8 00-32.11602729
vanaf 14 uur.
Privériuis heeft nog plaats
voor MEISJES. 8 045-
708903.

***********************************************
__

06-lijnen
—__—_———_———__________

Hete vrouwen willen met jou

sexgesprek
06-320.322.33 (75cpm)

100% Wild üve Sex
06-9891

Geen wachttijd! 1 gpm.

Heerlijk
discreet direkt apart met

hete vrouwen uit Limburg!'
06-320.322.11 (75cpm)

Privé telefoonnummers van
hete vrouwen thuis! (75cpm)

'06-9605*
Ervaren
vrouwen

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

Dame ontvanÖJPrivé v.a. 9 uur 045-714751
Gratis sex i
niet commerciële >sexadressen en numme^ Jvan vrouwen.
«046-752333. __
Mannen
gezocht!!

vrouwen zoeken niet
commercieel sexcontad i

8 046-752333. J
Privé llona

leder huisje heeft zijn krui*'
045-708903!!!

Meisjes altijd welkom.-_. )
SLECHT WEEP!

Altijd zes
zonnetjes

in huis
bij

MAASTRICHTPRIVÉ
Jodenstraat 2

v.a. 12 uur 043-254183J

Club 105
Vele mogelijkheden, o.»,

Privé: Open Sex, onbepe^
relaxen voor 1 all-in prijs-
ook SM. Paar uurtjes vrij"

Ma. t/m vr. 12-24.00 U-
Rijksweg Zd. 105, Gelee^Goede verd. voor leuk mê**

je (intern mogelijk).
Tel.: 046-756335.

Man 37 jaar
zoekt vrouw/echtpaar voor
moderne vriendschap. Br.o.
nr. B-05572, L.D., Postbus
2610, 6401 PC Heerlen.

Love Escort
045-320905 v.a. 9.30 uur.

Angelique
vanaf 10 uur, 045-721759

Boy en Girl
Escort Striptease m/v.

Tel. 045-257368.

Romantica
©045-419742

Wij hebben wat u zoekt,
meisjes v.a. 19 jaar.
En nieuw! ESCORT.

Club Elite
Cidem Escort

onder
* nieuw beheer"
De beste meisjes

zitten op u te wachten.
Tot ziens...Vanessa

Geopend van 19.00 tot
05.00 uur. * g 045-463935 *

Escortservice
vraagt meisjes.

Telefoon 045-270995.
Door leuk jong meisje totale
ontsp. massage

045-353489
nieuw, ook met 2 meisjes!!!

Privé Papillon
Als Sandra u kneet, wordt U

vanzelf heet.
Meerdere meisjes aanw.
Meisje gevr. 045-355242.

Buro Sittard
met nieuwe gastvrouw.

g 046-523203

Peggy privé
Escort ma-vrij 11-22.30 uur.

Wo. tot 19 u. 8 046-374393.
Grieks mog. Tev. m.gevr.

Club Bubbles
heeft plaats voor leuke (jon-
ge) spontane meisjes die in

deze tijd nog veel geldwillen
verdienen. Rijksweg Zd. 131,

Geleen. Tel. 046-742313.

Manuela Escort
met zeer veel mog., ook

voor dames.__ 045-418886.
Tevens meisjes gevraagd.

Surprise Escort
8 045-275900.

Twilight escort
8 045-275618. kvk 49356

Escort all in
045-326191 v.a. 14 uur.

Paradiso
Violetta 8 045-317032.

Sacha's Escort
045-463386 v.a. 14.00 uur.

Keuze uit 7 meisjes!

Privé Candy
Massage en trio. Meisjes
gevraagd. 045-212616.

’ 50,- all in
Tel. 045-423608

Bij Angelique
ero massage en privé. Tev.
nog leuk meisje gevraagd.

8 045-311135.

Buro Mieke
Discr. Bern. 046-748768

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

BOERDERIJ-GEHEIMEN
extreem bizar

1gpm. 06-320-329-19

PORNOFOON
06-320.320.54

Maak jij al mijn knoopjes los?

Nymf Linda
Geniet van 2 kanten. 1 gpm
06-320.320.14

!!! Grieks !!!
Marcha van achter. 1 gpm

06-9618

*Homo-kontakt*
Direkt apart met

een hete knul uit Limburg!'
Bel nu 06-9414 (Nu 50cpm)
Hete vrouwen uit de regio

Limburg
06-350.23-047 (IQOcpm)

Anonieme
sexafspraakjes in Limburg.

06-320.330.79 (75cpm)
Eenzame vrouwen zoeken

anoniem
sexkontakt

Bel nu 06-9511 (75 cpm)

Thuiskontakt
hete vrouwen in jouwregio.
Bel nu 06-9811 (75 cpm)
Praat nu zelf de heetste

vrouwen jouw(hotel-)bed in!
(100 cpm) Bel nu
06-9664
Gratis

sexgesprek voor vrouwen.
Dames bel 06-4300. Heren

bel: 06-9667 (100 cpm)

LESBI LIVE
06-320.323.12

Tanja gingmet haar handen
onder mijn rokje...

Blonde vrouw
met naakte knul in het
badhokje. Haar gulzige
mond zoekt en vindt...
06-320.340.22 1 gpm.

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

Telefoonsex
Hete vrouwen bellen gratis!

06-320.330.87 (75cpm)

Homo-jongens
Hoor ze TEKEER gaan.
06-320'330'88 (75cpm)

Gratis-sex
voor vrouwen 06-4300, he-
ren 06-320.330.91 (75cpm)

Discreet
sexkontakt met rijpe meiden!

06-320.330.42 (75cpm)

SM-kontakt
voor strenge afspraken!
06-320.325.80 (IQOcpm)

Gratis
sexkontakt voor vrouwen:

06-4909. Mannen bel
06-9604 (75cpm)

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

Rijpe vrouwen
zoeken onervaren jongens

(18jr.) 06-9504 75 cpm

Adressen
Dames geven hun adressen
en telefoonnummer. 1 gpm.

06-96.85

Direct contact
met DAMES uit heel

Nederland. GEHEEL PRIVÉ
thuis doorgeschakeld.

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

*SM-voor-2*
Snelle SM-kontaktenü

06-320.329.99 (75cpm)

Anonieme
sex dating.

Sexkontakt met eenzame
vrouwen. 06-9706 Igpm

Sex via je
Postcode!

Toets de cijfers van je
Postcode in en ontdek de
Sex Adressen in jouw direk-
te leef/woon omgeving!

06-95.46
1 gpm (alle Ned. Postcodes)

Homosex voor 2
(/1,-p.m.)

Jack off 06-9735
Telefoonsex 06-9835

Draai eerst 06-320 en dan:
SM voor 2 325.10

Bi-sex 323.36
Travestie 325.09
Breinsex 327.56
Darkroom 324.16

Jongenssex 325.19
Gay Super 329.16

Transsexueel 321.36
Jack off privé 321.16

Gaysex Limburg 325.73

Kontakten/Klubs

Club & Escort
Mirabelle.

onze club is open vanaf 22.00 uur tot 05.00 uur.
6 Leuke dames verwennen U. Burg. Franssenstr. 4

Kerkrade. Tel. 045-427120.

Sex-O-theek Liberia
2x Relaxen voor ’ 250,- all-in incl. bubble-bad.

Ma. di. en do. van 12 tot 2 uur. Wo. en Vr. 12.00-18.00 u.
Maaseikerweg 24, Susteren. 04499-4346.

Club Nirwana
Wij zijn 7 dagen per week geopend van 20.00 tot plm.

04.00 uur. Ons adres is: Nieuwstraat 147, Kerkrade. Tel.
045-354311. U bent van harte welkom in Club Nirwana.

Tot ziens Marion.
1
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Te k SCHARRELKIPPEN.
Einighauserweg 3, telefoon
046-520322.
Te k. 2-wielige antieke
KOETS, plm. 80 è 90 jaar
oud, i.Z.g.St. 8 04454-63689.
Te k. 4-wielige PLATEAU-
WAGEN geschikt voor groot
paard of tractor. Te bevr.
04450-1925.
Gebr. Schmotzer en Delfos-
se Schoffelmach. voor bie-
ten. Deutz werktuigdrager,
evrt. met schoffelmach. en
onderbladbespuiting v. bie-
ten. Melasse verdeelbak.
Meyer pakkenklem. New
Holland rondebalenpers.
Deutz-Fahr opraapwagen K
390, opraapdoseerw. F 570.
Mengele 330 + krone HLS
2700. Accord DA zaaima-
chine 3 mtr, 40 pijp. Grimme
aanaarder voor opgaande
aardappelen. Aadappel-
voorraadrooier. Grimme DL
1500 + HL 750. Stortbunker
CSB 700 E met rollenzeef.
Hallenvuller KS 1100, op-
schepmachine CO 50. LMB
Jos HORSMANS Klimmen,
04405-2775.
NIEUW: Krone I.C.S.-sy-
steem in 1 dag zowel maai-
en als kuilen. Krone ronde
balenpers, ook geschikt
voor silage met snij-inrich-
ting. LMB J. Horsmans,
Klimmen, 8 04405-2775.
Zwart BLES-SCHAPEN te
koop. Telefoon 045-461757
Diversen Claas en Kuhn
nieuwe en gebr. harken en
schudders. Zeer gunstig in
prijs. LMB COLLÉ Susteren.
Tel. 04499-3030.
ONDERDELENBANK. Tel.
04493-2715.

Huw./Kennism.
ALLEENSTAANDE: heden
gezellige dans- en contact-
avond met DJ Richard in
Chalet Treebeek. Toegang
boven 30 jaar, legitimatie
verplicht. Het bestuur.

***'***>~**—m—————————————______________________

Aanbieding
Kantoorstoelen

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

Steeds 5000 stuks op voor-
raad, tegen fabrieksprijzen

Rockmart
kantoormeubelen

Kissel 46a, Heerlen.
Te koop uit faillisement gebr.
KOPIEERMACHINES, in
goede staat. Info 9.00-17.00
uur. Tel. 043-646056.
Piccolo's in het Limburgs
Dagblad zijn groot in RE-
SULTAAT! Bel: 045-719966.

Literatuur
Wij kopen al uw nog bruik-
bare BOEKEN/strips/series/
encyclopedieën. Wij halen
en betalen kontant. Tel.
04747-2549.
Te k. grote WINKLER PRIN-
CE, 8e druk, vr.pr. ’ 1.500,-.
Seringenstr. 8, Schinveld.

Aanhangwagens
Te koop AANHANGWAGEN
1-asser, 140x240, vr.pr.
’975,-. Tel. 045-443731. ,

Te k. AANHANGWAGEN
met oplooprem, prijs ’400,-.
Tel. 045-320482.
Te koop VOUWWAGEN Al-
penkreuzer Super, bwj. '78, i.
z.g.st., geheel compleet. Tel.
04492-3789.
Te k. AANHANGWAGENS
1.00 bij 2.00 mtr en 1.25 bij
2.00 mtr. Tel. 045-213988.
Piccolo's in het Limburgs
Dagblad zijn groot in RE-
SULTAAT! Bel: 045-719966.



Van onze sportredactie

$ - De Saudiarabische voetbal-
bond heeft twee oefenwedstrij-
den, tegen Noord-lerland en een
amateurclub, afgelast. De Saudi's
bereiden zich sinds half mei in

De Nederlandse dressuurequipe wil
hoge ogen gooien in Aken. De for-
matie wil eindelijk eens de strijd
aanbinden met het onaantastbaar
geachte Duitsland. Oranje versterk-
te zich met Sven Rothenberger, die
op zrjn beurt het toppaard Dondolo
kocht. De ploeg bestaat uit: Tineke
Bartels, Anky van Grunsven, Sven
Rothenberger en Leida Strijk. Bij
de vierspanwedstrijden is IJsbrand
Chardon de grote favoriet. Het Ne-
derlandse veld wordt gecomple-
teerd door Ad Aarts en Johan Smit-
huis.

sport op tv
VANDAAG
11.04-12.40 Dld 1: Sport extra: voetbal
18.39-18.47 Ned 2: Sportjournaal
21.55-22.25 Ned 2: Camel trophy.
22.00-22.30 RTLS: Sportnieuws.
22.15-22.30 Ned 3: Sportjournaal.

sportprijsvragen
Lucky Ten:
1-5-7-17-19-30-31-33-35-41-42-45-46-55-62---65-69-73-75-78.
Duitse midweeklotto: Trekking A:
5-11-14-35-37-38. Reservegetal: 22. Trek-
king B: 16-20-22-30-31-40. Reservegetal:
23. Spel'77: 744 9490. Super 6: 157 915.
Belgische midweeklotto:1-14-19-35-40-41. Reservegetal: 8 Joker:
7800569. (onder voorbehoud).

Nederland wordt bij de springrui-
ters in Aken verder vertegenwoor-
digd door Emile Hendrix (Aldato,
Arabian, Bikker), Bert Romp
(Burg's Samantha, Jus de Pom-
mes), Wout-Jan van der Schans
(Diejasper, Leroy Brown 3) en Jen-
ny Zoer (Dartuna, Desteny, Everg-
lade).

$ - Bij hun eerste verschijning in
het openbaar in de Verenigde Sta-
ten botsten de Bulgaren met de
media. Teambegeleider Alexan-
der Dinev weigerde met zijn spe-
lers voor de eerste training het
veld op te gaan. Eerst moest de
schrijvende en filmende pers het
stadion verlaten. Alleen de onge-
veer vijftig toeschouwers die zich
bij de training hadden verzameld,
mochten blijven.

's Heerenberg. GP wielerrevue da-
mes: 1. Yvonne Brunen 60 km in
1.43; 2. Monica Valvik, 3. Christen
Werckx, 6. Debbie Cörvers op 0.15.

u laat Jos Lansink zijn topper Li-
)J0 thuis. Het bewierookte paard
tv in deWorldcup geen enkele fout

heeft volgens Lansink rust
fe?i?- „Libero heeft een zwaar win-
L^eizoen achter de rug. Bovendien
B^ft hij het druk gehad in de dek-
L^st. Hij is zon 200 keer in actie
L^eest. Ik zadel Libero pas weer

en Geesteren. Dat wordt
voor de WK."

L .
moet ook nog altijd Egano

t, eren. „Egano zwemt momen-
Ik' in Engeland. In een groot bas-
L in de omgeving van Birming-

>l- Dat is goed voor de spieren.

Egano zal dit seizoen vermoedelijk
niet meer ingezet kunnen worden."

Met Easy Jumper als eerste paard
en Olympic Concorde heeft world-
cupwinnaar Jos Lansink echter
toch twee hete ijzers in het vuur.
Afgelopen weekeinde veroverde de

32-jarige ruiter uit Weerselo op de
rug van Olympic Concorde voor de
vijfde achtereenvolgende keer de
Nederlandse titel. „Als Nederlandse
equipe zijn we echter beduidend
zwakker dan bijvoorbeeld vorig
jaar. En in vergelijking met de top-
jaren 1991 en 1992 zijn we al hele-

Tijdens het 57ste CHIO (14 t/m 19
juni)komen 19 landen aan de start.
De wedstrijden worden in 74 landen
op de buis gebracht en hebben een
bereik van 300 miljoen kijkers. Het
prijzengeld bedraagt voor de
springruiters een slordige 1,2 mil-
joen gulden. De dressuurwedstrij-
den zijn gedoteerd met een prijzen-
geld van 270.000 gulden en de vier-
spanwedstrnden met 140.000
gulden.

SCHAKEN
Amsterdam. NK: Vierde ronde: So-
sonko - Cifuentes 1/2-1/2, Hoeksema'-
Van der Werf 0-1, Sokolov - NÜboer
1/2-1/2, Van der Sterren - Bosch 0-1,
Van Gisbergen - Van der Wiel 0-1, Pi-
ket - Van Wely 1-0. Stand: 1. Piket,
Cifuentes 3 1/2, 3. Van der Wiel 3, 4.
Nijboer, Bosch, Van derWerf2 1/2, 7.
Van Wely 2, 8. Sosonko 1 1/2, 9. Van
der Sterren, Sokolov, Hoeksema 1,
12. Van Gisbergen 0.

WIELRENNEN
Ronde van Italië, profs. Achttiende
etappe, tijdrit: 1. Berzin 35 km 59.52,
2. Indurain 0.19, 3. Pantani 1.47, 4. De
las Cuevas 2.04, 5. Podenzana 2.11, 6.
Chiappucci 2.39, 7. Totschnig 2.59, 8.
Bugno 3.07, 9. Tonkov 3.18, 10. Poel-
nikov 3.21, 11. Casagrande 3.49, 12.
Hampsten 3.53, 13. Faresin 4.02, 14.
Cubino 4.14, 15. Rebellin 4.15, 96. Nij-
boer 10.32. Algemeen klassement: 1.
Berzin 80.11.18, 2. Pantani 2.55, 3. In-
durain 3.23, 4. Bugno 7.15, 5. De las
Cuevas 7.16, 6. Belli 9.12, 7. Tonkov
11.03, 8. Chiappucci 11.52, 9. Rodri-
guez 15.26, 10. Hampsten 15.53, 11.
Cubino 16.41, 12. Richard 17.06, 13.
Podenzana 18.40, 14.Poelnikov 20.09,
15. Giupponi 20.47, 102. Nijboer
2.29.37.

Birmingham. Vrouwen, 300.000 gul-
den. Tweede ronde: Schultz - Smylie
6-3 6-2, Oremans - Callens 6-4 6-4,
Neiland -Kamstra 7-5 6-2.
Garrison (VSt/1) - Vis 6-4 3-6 7-5.
Rosmalen. Mannen, 620.000 gulden.
Tweede - ronde: Eltingh-Wibier 6-4
6-2, Braasch-Grabb 7-5 7-5, Masur-
Nainkin 6-2 6-4, Adams-Zöcke 6-2 7-6.

TENNIS

HOCKEY
Vught. Oefenwedstrijd vrouwen: Ne-
derland - India 2-0 (0-0). 46. Kuipers
1-0, 55. De Ruiter 2-0(se).

Ronde van Oostenrijk. Amateurs,
zesde etappe, Kaunertal-Rankweil: 1.
Traff 121 km in 2.55.33, 2. Van Hees-
wijk 0.06, 3. White, 4. Bugganig, 5.
Kern, 6. Rault, 9. De Poel 0.09, 41.
Moerenhout, 42. Van de Meulenhof,
44. Van der Meer, 50. Kuipers. Alge-
meen klassement: 1. Morscher
26.53.21, 2. Moerenhout 1.07, 3. John-
sen 1.49, 4. Mengin 2.05, 5. Heister
2.15, 6. Kjergaard 3.24, 14. Van de
Meulenhof 6.44, 16. Van der Meer
7.08, 25. Van Heeswijk 10.28.

Ex-wielerprofs eisen
start bij NK amateurs

mijn mening gewoon weer een be-
sluit dat over jullie rug is geno-
men".

Cioense, Mario Uutte, Menno vinK,
Wilco Zuijderwijk en Michel Zano-
li) wordt gesold. Vixseboxe in een
brief aan deze renners: „De bobo's
stellen dat ze zich breed hebben ge-
oriënteerd op de problematiek. Hoe
is dat nu mogelijk wanneer het be-
sluit door enkele personen wordt
genomen zonder jullie als renners
daarbij te betrekken. Het is naar'

KNWU-voorzitter Joop Atsma laat
weten dat de geringe omvang van
het huidige nationale profpeloton
een van de redenen is geweest om
de gewezen profs bij hun ex-colle-
ga's in te delen. „Daarnaast", vult
Atsma de argumentatie aan, „kun-
nen de ex-profs zich op deze manier
opnieuw in de kijker rijden. Van
belang is ook dat voor deelname
aan het amateurkampioenschap de
renners zich op basis van resultaten
moeten plaatsen. Dat is bij de titel-
strijd voor de profs niet het geval".

INNINGEN - Zeven ex-wieler-
Ür-hi? wulen via d*2rechter startgele-
k^heid afdwingen in het Neder- ■Wj^s kampioenschap voor ama-
j^B. in het laatste weekeinde van
ljs_ in Meerssen. De Koninklijke
h^erlandse Wielren Unie (KNWU)

ft hen verplicht deel te nemen
bf het landskampioenschap der

°°drenners.
naar de rijen deramateurs terug-

keerde 'beroeps' hebben mr. Ger-
Vk Vixseboxe, voorman van de

ÖW (Vereniging van Beroeps

Wielrenners), in de arm genomen
om hun eis kracht bij te zetten. Vix-
seboxe wil via een kort geding, en-
kele dagen voor het NK in Meers-
sen, deKNWU voor het blok zetten.

Vixseboxe is van mening dat er
door de KNWU met de belangen
van de ex-profs (het gaat om Niels
Boogaard. Dick Dekker, Twan

Van onze sportredactie

troef daarom de
keende week. Veel ruiters hou-K^hun beste paarden op stal. Of
L^en zoals de Brit Nick Skelton
||.de Belgische winnaar van 1993,
(v^-Claude Vangeenberghe, hele-
Nm^ n'e* aan de -tart. Het bekende

is begonnen. De
ijl*e toppers hebben er geen be-
*fte aan om hun beste troeven uitsPelen.

kans bestaat dat de naam van de
ploeg verandert, maar daar kan
ik op dit moment nog niets over
zeggen. Ik ben altijd met spon-
sorwerving bezig. Er zijn enkele
bedrijven geïnteresseerd. Een
van hen is inmiddels al bij ons
gekomen, dat is Flair Plastics".

Het staat voor de ploegbaas ook
nog niet vast dat dit trio naar de
Tour gaat. Priem: „Ik heb ze te
verstaan gegeven dat ze de ko-
mende weken hun vorm zullen
moeten bewijzen in de Ronden
van Luxemburg en Zwitserland.
Als ze daar niets laten zien, neem
ik ze niet mee. ledereen krijgt
evenveel kansen, De beste ren-
ners gaannaar de Tour. Op voor-
hand is niemand verzekerd van
een plaats".

jongens'als Rooks, Theunisse en
de Schot Millar.

Groningen - „we zuilen het
Gemaal wel zien". Cees Priem
""«ageert laconiek op het bericht'"ut Hoogeveen als zou zijn TVM-Ploeg aan het laatste seizoen be-*?g zyn. De Drentse verzeke-
j^ngsmaatschappij wil de geld-maan richting wielrennerij
"ehoorlijk dicht draaien. DesPonsor is alleen nog bereid als

te fungeren. De
*-eeuw maakt zich echter geen

Dat Priem volgend jaar met een
jonge ploeg verder gaat, zit er
wel in. „Tenminste als de oude-
ren zo blijven presteren als ze nu
doen", spuit de Zeeuw in ver-
dekte termen kritiek op 'dure

zorgen. „Wat er ook gebeurt in
de sfeervan sponsoring, onze or-
ganisatie zal gewoon door
draaien".

Met die organisatie bedoelt
Priem de Stichting Wielerpro-
motion BV, bij wie alle TVM-
coureurs onder contract staan.
Priem: „Acht renners hebben
nog een doorlopend contract, die
hebben niets te vrezen. Daar
heeft het al of niet doorgaan van
TVM niets mee te maken. De

Hockeysters
verslaan India
VUGHT - De Nederlandse hoc-
keysters zrjn de aanloop naar het
WK in Dublin, waar Oranje de ti-
tel van Sydney verdedigt, begon-
nen met een overwinning van 2-0
op India. De treffers in dit mati-
ge duel, gehinderd door de stro-
mende regen, kwamen pas in de
tweede helft van Ellen Kuipers
en Wietske deRuiter.

Denemarken bereikt
halve finale EK
HEERLEN - Ondanks een
knappe 18-17 nederlaag tegen
Rusland is Frankrijk er niet in
geslaagd zich te plaatsen voor de
kruisfinales van het EK handbal
voor mannen. Kroatië, 29-21 te-
gen Wit Rusland, speelt nu in de
eerste kruisfinale tegen Zweden
dat ook zijn laatste wedstrijd
won (22-19 tegen Spanje). Door
die nederlaag moesten de Span-
jaarden Denemarken voor laten
gaan, dat in de andere kruisfina-
le tegen Rusland aantreedt.
Duitsland behaalde tegen Roe-
menië zijn eerste overwinning
(25-19) en speelt tegen Slovenië
om plaats negen. Frankrijk en
Spanje betwisten elkaar de vijf-
de plaats, terwijl Wit Rusland en
Hongarije om plaats zeven spe-
len. Roemenie probeert de laat-
ste plaats over te laten aan het
organiserende Portugal.

Cörvers zesde
in GP Wielerrevue
'S HEERENBERG - Debbie
Cörvers uit Hoensbroek is giste-
ren als zesde geëindigd in de
Grote Prijs Wielerrevue. Deze
vrouwenronde werd gewonnen
door Yvonne Brunen, voor de
Noorse Valvik en de Belgische
Weckx. Cörvers had een achter-
stand van 15 seconden op de
winnares.

Piket verslaat
Van Wely
AMSTERDAM - Jeroen Piket
heeft Roberto Cifuentes in het
NK schaken achterhaald. De
Leiderdorper versloeg in de vier-
de ronde Loek van Wely in een
prestigeduel, terwijl Cifuentes
binnen twintig zetten remiseerde
met Sosonko. Na vier ronden
hebben beide grootmeesters 3
1/2 punt.

Van der Schaft
opnieuw kampioen
DIETEREN - Marcel van der
Schaft van PBC Brunssum-
Noord, is er opnieuwin geslaagd
de nationale poolbiljarttitel in de
wacht te slepen. Tijdens de fina-
les van het NK, dat georgani-
seerd werd door PBC Awt Dee-
tere, versloeg Van der Schaft de
tijdens dit toernooi verrasend
sterk spelende Peter Steinfeld
uit Landgraaf met 7-1 (best of
thirteen). Ex aequo derde wer-
den Top Roelofs (Brunssum) en
Norman Lee (Heerlen). In de B-
categorie werd Richard Staal uit
Landgraaf, die in de finale Pa-
trick Eype uit Susteren met 6-3
versloeg, kampioen.

sportkort
" JUDO - Karel Eykenboom,"
de trainer van Judoclub Kodo-
kan uit Heerlen, slaagde in Nieu-
wegein voor de vierde dan.
Opmerkelijk was dat zijn zoon
Jean dezelfde dag slaagde voor
zrjn eerste dan, evenals zrjn club-
genote Gabriela van Veen.

" VOLLEYBAL - Tot de ver-
sterkingen van Geevers VCL,
uitkomend in de eerste divisie,
behoort onder meer ene Nijboer,
zowel wij meldden. De uit de ei-
gen jeugdselectie komende spe-
ler heeft echter Guido als voor-
naam en niet Erwin.

" GEHANDICAPTENSPORT -
Trjdens de marathon voor rol-
stoelatleten in Luzern werd
Maastrichtenaar Jean Goessens
73ste in een veld van 352 deelne-
mers. De tijd van Goessens was
1.57.32.

" VOETBAL - De Deense inter-
national Brian Laudrup heeft
overeenstemming bereikt met
Glasgow Rangers over een drie-
jarige verbintenis. Met de over-
gang van de middenvelder van
Fiorentina naar de Schotse club
is een bedrag van 6,6 miljoen
gulden gemoeid. Afgelopen sei-
zoen was hrj uitgeleend aan AC
Milan.

" VOETBAL - De 25-jarige Da-
niel Fonseca heeft een contract
getekend dat hem voor vier jaar
verbindt aan de Italiaanse club
ASRoma. Hij speeldehet afgelo-
pen seizoen bh' Napoli.

" VOETBAL - Een Italiaanse
rechtbank heeft Carlo Aguilera,
oud-speler van Genoa en Torino,
veroordeeld tot twee jaar gevan-
genis. De voormalige internatio-
nal van Uruguay werd beschul-
digd van het bezit van drugs en
betrokkenheid bij vrouwenhan-
del van Zuid-Amerika naar Ita-
lië.

" ATLETIEK - Dietmar Mogen-
burg, de Olympisch kampioen
hoogspringen van 1984, heeft
zijn actieve sportloopbaan beëin-
digd.

" TENNIS - In Heerhugowaard
moest Martijn John Voorbraak
met 6-2, 6-0 de zege aan Peter
Wessels laten. In Rotterdam ver-
sloeg Bas Horsmans Jurrien van
Vliet met 7-6, 6-1.

Voorzichtigheid troef in 57ste CHIO Aken met oog op WK

Jos Lansink gunt Libero rust
maal gehandicapt. In de landenprijs
verwacht ik grote concurrentie van
Duitsland, Zwitserland, Frankrijk
en Engeland," zegt Lansink, die in
1992 deel uitmaakte van de gouden
olympische equipe.

$ - Diego Maradona zorgt weer
eens voor opschudding in het Ar-
gentijnse kamp. De 33-jarige ster-
speler nam met zijn vrouw Clau-
dia, twee dochters en schoonmoe-
der zijn intrek in het Sheraton
hotel in de buurt van Boston. Hij
negeerde daarmee het gebod van
trainer Alfio Basile echtgenotes
en vriendinnen thuis te laten.

$ - Het Italiaanse elftal werd bij
aankomst in Amerika enthousiast
verwelkomd. Duizenden fans af-
komstig uit de Italiaanse gemeen-
schap in New Jersey hadden zich
in de aankomsthal van het vlieg-
veld in New Vork verzameld. De
Azzurri's streden met camera-
ploegen, politie en verbaasde rei-
zigers om de beste plaatsen om zo
een glimp van hun voetbalhelden
op te vangen. Het kostte de spe-
lers de grootste moeite heelhuids
de bus te bereiken. De verering
ging zelfs zo ver dat de aanhan-
gers zich lieten fotograferen met
de tassen en koffers van de voet-
ballers.

$ - De verkoop van toegangskaar-
ten op de zwarte markt floreert al
hevig. Vooral voor de wedstrijd
tussen Italië en lerland (18 juni)
bestaat grote belangstelling. Het
Giants stadion in New Jersey, dat
72.000 plaatsten telt, is al lang uit-
verkocht. De grote interesse van-
uit de lerse en Italiaanse gemeen-
schap in de stad drijft de prijzen
op de zwarte markt omhoog. De
illegale handelaren vragen al tus-
sen de 1200 en 3000 gulden voor
een kaartje.

$ - Negen dagen voor de aanvang
van het WK zijn vijftien van de 24
deelnemende landen in de Ver-
enigde Staten aangekomen. De
andere teams worden binnenkort
verwacht. Nederland, Duitsland
en Spanje reizen via een omweg.
Deze teams werken in Canada
eerst een oefenduelaf, alvorens ze
naar hun Amerikaanse bestem-
ming vertrekken.

New Jersey voor op de wedstrij-
den in groep F tegen Nederland,
België en Marokko.

Eltingh maakt korte
metten met Wibier

Nederlander stoot door naar top-50 Verstappen-fans naar Silverstone
MONTFORT - Na de succesvolle trip naar Monte Carlo organiseert
de fanclub van Jos Verstappen over enkele weken andermaal een
buitenlandse reis. Dit keer gaat men naar Silverstone, waar op zon-
dag 10 juli de traditionele Grand Prix van Engeland wordt gereden.
Het feit dat Jos Verstappen vrijwel zeker op korte termijn zijn ren-
tree in de formule 1 maakt, geeft de reis extra cachet.
Het vertrek van de bus is op vrijdag 8 juli om 18.00 uur in Montfort
bij café De Rotonde. Na de overtocht Calais-Dover wordt meteen
doorgereden naar het circuit van Silverstone, alwaar op zaterdag de
trainingen worden bezocht. De nacht wordt doorgebracht in een vier-
sterrenhotel in Londen, 's Zondags volgt het bezoek aan de Grand
Prix. Na afloop wordt de terugreis aanvaard. Aankomst in Montfort
in de loop van maandagochtend. De prijsvoor deze trip bedraagt 650
gulden voor niet-leden en 610 gulden voor ledenvan de fanclub. Be-
halve de reis en de overnachting is ook de entree voor derace bij de
prrjs inbegrepen. Aanmelden kan (na 19.00 uur) bij Huub Brentjens,
tel. 04744-1904.

" Jos Lansink laat zijn toppaard Libero thuis. Voor hetCHIO haalt hij Easy Jumper en Olympic Concorde van stal.
Archieffoto: DRIES LINSSEN

- Jacco Eltingh
gisteren op het gras van

het antwoord op al-
\ slagen van tegenstander
ernon Wibier. Dubbelspel-
"ïJtner Richard Krajicek had
& op de deels verregende
"Sfde speeldag van het tennis-
°ernooi, een stuk lastiger.

*Nt wat antwoord je op de vraag
Ju een kind „Maak je je eigen op
*£r je de baan opgaat"? Ook Kraji-

'* redde zich eruit, maar zrjn ant-fc>rden waren minder krachtig
die van Eltingh die via 6-4 6-2

* derde ronde bereikte.

r^jicek stond op Kinderdag een-
P*l. Dit keer achter de microfoon.
Wtig jeugdige VlP's namen hem''der vuur met brandende vragen.

P^fnooidirecteur Kloppert wreef*h in de handen. Tweeduizend ge-
bigde kinderen, vele betalendepders. „Rosmalen moet gezellig
forden", had hij steeds verkon-jjtö. (> We kunnen toch niet opbie-
P1tegen de belachelijke bedragen
'e andere toernooien betalen. Wij
!°eten het hebben van Krajicek en
**ingh. Van Nederlandse helden
* zich hier laten aanraken, die

uitdelen.",'ingh maakte in de tweede ronde*ten metten met Wibier. „Vooraf
s*akte ik me zorgen. We kennen
r^ar door en door, gingen jaren-
jrl. samen in de trein naar de trai-
nden. Maar de informatie van de
pgens bleek niet meer up-to-date.
toeger was mijn forehand- return
F* zwakke slag. Davids en Wibier

serveerden daar steeds op. Lekker,
want inmiddels is het een van m'n
sterke wapens aan het worden."

Door de tweede overwinning in
Rosmalen levert Eltingh vrijwel ze-
ker een plaats in de top-50 op. „Dat
zou lekker zijn. Maar aan de andere
kant wil ik niet teveel meer naar de
ranking kijken. Nu gaan de titels
tellen, en de overwinningen tegen
de echte toppers."
Eltingh treft morgen in de kwartfi-
nales de Australiër Adams, die de
kwalificaties overleefde en zich ver-
volgens van Volkov en Zoecke ont-
deed. Wally Masur en Karsten
Braasch waren de anderen die zich
naar de laatste acht sloegen.

Schalken
Sjeng Schalken zal deze zomer als
enige Nederlander waarschijnlijk
aan alle drie deproftoernooien mee-
doen. Na Rosmalen treedt hij aan in
het Challenger toernooi op de Mets-
banen in Scheveningen. En voor de
internationale kampioenschappen
van Nederland op het Melkhuisje in
Hilversum zal hij waarschijnlijk
ook een wildcard krijgen.
Schalken is overigens op de wereld-
ranglijst behoorlijk aan het stijgen.
De 21 ATP-punten die hij nu reeds
in Rosmalen verdiend heeft met
zijn overwinning op de Tsjech Da-
niel Vacek, brengt hem voor het.
eerst in zijn carrière in de top 300.

QJacco Eltingh treft in de
kwartfinales de

Australiër Adams.
Foto:

MARCEL VAN HOORN

kort amerikaansPriem: 'Onze organisatie gaat zeker door'
Van onze sportredactie
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sport in cijfers

- Jos Lansink beschouwt
?CHIO Aken als het Wimbledon
c de paardesport. „Het mooiste,? grootste en beste paardesporte-

ter wereld." Het CHIO
Cjtt de geur van romantiek en2j*t volgende week voor de 57ste?r plaats. Het is voor veel equipes
k eHs een laatste test in de aanloop
J*l" de Wereldruiterspelen in Den
jj*-. Het WK, waar dit jaar alles

draait.
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Gratis Mascotte.
Dutchy, onze WK-mascotte, krijgt !flfe een gestrekt been op uw tafelkleed-

u tijdelijk van ons cadeau bij één § W^j^^^Ê? Maar laat u niet uit het veld
van onze wasmiddelaanbiedingen. T slaan- want al deze vieze vlekken

namelijk nog wel het één en Jf ■ En mocht de leeuw onverhoopt

ander mis gaan. Niet alleen op j#wft___^H_H________k'nZ " hempie komen te staan ' dan

het veld, maar ook bij u thuis. *^^^^K^^^^^^BPwel in een schoon hempie. j
Een glas wijn dat tegelijk valt met het Gratis Dutchy mascotte bij: ***

openingsdoelpunt bijvoorbeeld. ___i^_É___. AlbiTotaal'pak2 kN°I3r9^ 13-29

Spontaan angstzweet dat uitbreekt Ê_^Ê ]|^B Albi Totaal, navulpak 2 kilo_5_rar 12.79

bij een penalty. Of, heel erg vies, I lB_L Robijn intensief, pak 1.8kllo_/__. 13.99

iw_ri_._n_n_. r—- i i ' ipi n---—i—r~ " —-^^ W
Mini chocolade stelletje,
met cacaopoeder, krenten,
geconfijte vruchten en i okbanketspijs,verpakt, 100 g L.ÓD
Bolletje roggebrood, ®<_® nftvolkoren, kuipje 250 g -__5r W

500 gram

Uit de bedieningsafdeling:
Van de Bilt _x_®® _

Q JJ
Kempische ham, 100 gram __.yy
Stegeman slagersleverworst, __
100 gram i 5 J__9" öy

01 Coburger ham, - OQverpakt, per 100 gram ____■ Z.yy

Stabburetsnackcrispbread, sesam,
pak 150gram + volkoren, o i __
pak 200 g, dubbelpak J£8r ti.VÓ

Paturain knoflook70+, - A ~kuipje 150 g ®@®_)_}_r_' Od4y

01 Goudse licht belegenkaas
48+, vers van 't mes ®®®
of vacuüm verpakt _. - q~
®@®®®, kilo 4*50" lu.yu

01 Perla Mokka koffie, snelfilter-
maling, bundel 2 pakken _

nJÏ
a 250 g of pak 500 g JA9 O.VV
01 Sinascakes, 2 x 150 gram plus
Frambozencakes, .- QQ150 gram,samen __9f O.yy

tj Voetballeeuw biscuit,
et sinaasappel/chocolade-
agje, pak 250 gram 2,49*
01 Cötes du Roussillon,
'n volle, droge.rode Franse
wijn, fles 1 liter . __.

__*. 4.95

Smiths WK-voetbal zoutje - -.JZ
"Onze jongens",zak 60 graml./y
LU Cracottes,
krokante toast naturel, _. QQpak 250 gram sx__x_ J_3_" l.yy

Hero bosvruchten of cassis,
regularof light, .. *fles 1 liter _ _W85r UW

_r_T___^1 uit de diepvries:

doosje 8stuks AA» 2.99
Mora Funnies snack,
nacho/cheese of curry, 00flpakje 200 g ®@©®__ïl9' éL.SÓ
Bambix dieren & letters,
kinderkoekjes, _. ft0pak 200 gram <_x_©-__tf- l.yy
Spaar voor een beremooie Bambix rug-
zak Izie de folder In de winkel).*

Calvé Salsa de la Casa,
of Salsa de la Casa mild, .ft
pot 300 ml ®®®__&9- i/W
Ctl Selective shampoo of
-crèmespoeling,
diverse soorten, - Q

_
flacon ®@_xs J^êd' _..yD

Blijvend in prijs verlaagd:
01 Luiers Boy of Girl, 1CQQdiverse soorten, pak ®®@ lb.yo

01 Tandpasta,
diverse soorten, duopak r*?Z
2 tubes ei 75 ml vanaf _:/W

Eurogrill briketten, _
nc

zak3 kilo ®@©_i__- O.yD

Philips VHS videocassette,
E180, speelduur -_/__■
3 uur Jl_-- /.yt)

Ü1 Forel, verpakt - QQ
2 stuks, per 100 g © __e§" 1.öy

Shoarmavlees, i oc
100 gram ®_x_© ____r l.OO
Greenfields
magere runderlappen**
kilo20r9_- 17.99 Q/1Q
500gram ®@®®-____r y/W

.«Sttp^.- k 01 Kipdrumsticks
?&&£**%%, gekruid, ®®®®

ca. 1400 g y.yy
Bospeen, _. CQper bos l.oy

Galia meloen, - QQper stuk l.yy

WK-Oranje autovlaggetje, 0 -_£
per stuk __./D
'n gedeelte van de opbrengst komt
tg.v. de voetbalsport voor gehandicapten.

"» Extra kristalzegel bij:
\ ' KRUT-'-^^^A «■^■■.■■^«_M_MM-M--H■**-*'*--«-*'-"»***"

Merci chocolade, melk, puur of assorti, [ F^EB^jff^fc^ doos 250 gram ®@®®-549- 499 i Jflfip
Z***5"-—** v Kernhem kaas 60+, ®©@ ,_ ,*_, *®55_fi Py
*^-^_J| vers van 't mes, 250 gram j&4B- O.yö Ll"^/

*__$£> Valencia Late VIIJUg Uesje'lmpatiens', JJ
handsinaasappelen, _

nft
perstuk « 35Q lj_fy

net IV2 kilo Z.yy <!,_-".-. _J__>^_^%*_^____f*-
AH Servicelijn: 06-0305. De artikelen in «I5» Ulflu»s_l_»
deze advertentie kunt u in alle AH winkels _j f
kopen, behalve de artikelen waar kleine _I^M_FÈ !Cijfertjes bij staan Die artikelen kunt u ■
alleenkopen in AHwinkels waar éénvan die BJB
cijfertjes op de deur staat Reclameprijzen mmWm
gelden t/m zaterdag 11 juni a.s. 'Zolang de albartheyn L^voorraad strekt"Verkrijgbaar in de meeste -■__■__-. -^AH bedieningsslagerijen. 1
"" Zolang de voorraad strekt. Winkel- S LandS grOOtSteKrUldeP'
waardef 6.95 off 3.50via bank of giro. Zie de ui::*--.-.^J- M-:-**.-- l-4+fl(
voorwaarden op de verpakking DIIJTt Op deKleintjes letH?

I
Auto's— -i

Te koop HONDA Prelude
1.8 EX met achterschade,
bwj.'85. Telef. 045-215315.
Te koop ISUZU Bus D, bwj.
'88, dubb. cabine, grijs kent.,
trekh., airco, g 04498-57908.
Te k. mooie LEGERJEEP
DAF YA 126 Wep, bwj. '57,
met kent. Telef. 04451-1509.
Lancia THEMA 2.0iE Turbo,
bwj. '89, roodmet., airco, al-
cantara, alarm. Automobiel-
bedr. Kompier, Heerlerbaan
66, Heerlen, g 045-428840.
Te k. MAZDA 626 HB, bwj.
'86, APK autom., trekh., d.
blauwmet. i.z.g.st., ’ 5.900,-.
Telef. 04454-61524.
Te koop MAZDA 323 HB,
bwj. 10-'81, APK jan. '95,
zeer goed, trekhaak, t.e.a.b.
Tel. 043-432848.
Te k. MAZDA 626 2.0 GLX,
APK '95, antraciet, pr.

’ 3.000,-. 045-459568.
Te koop MAZDA 323 HB,
bwj. '86, vr.pr. ’6.500,-, div.
opties. Tel. 04754-88483.
MAZDA RX7, sportauto,
rood, nw. mod. '87, extra's,
’17.500,-. 045-424128.
MAZDA 323 1.3 HB, 3-drs.,
'85, APK 5-'95, ’3.950,-.
Tel. 045-255784.
MAZDA 323 F, 5-drs., dia-
mantzwart, sunroof, sport-
velgen, radio-cass., bwj. '92,
vr.pr. ’19.750,- of ’296,- p.
mnd. g 04199-2588.
Te koop MAZDA 626 LX HB,
bwj. '85, APK 7-'95, in prima
staat, vraagprijs ’ 5.500,-.
Telef. 045-213468.
Te koop MERCEDES 190E,
bwj. nov. '85, donkerrood,
schuifdak, automaat. Tel.
046-334411.
Te k. MERCEDES 200 D,
bwj. 11-'86, km.st. 265.000,
div. extra's, Dealer onderh.,
als nw. Tel. 04747-2549.
Te koop MGB, bwj. '70,
spaakwielen, chrome bum-
pers, ’8.500,-. Telef. 043-
650000 (9-17 uur)

MERCEDES 240 D 3.0, bwj.
'74, en Merc. 200, bwj. '74,

’ 1.750,-p.st. g 04404-2109
Te koop MERCEDES 190E,
bwj. '84, vele extra's. Tele-
foon 04406-14821.
MERCEDES 190 E 2.3 au-
tom., E-lak, slotvergrende-
ling, alarm., schuifdak,
sportvelgen, verl. spoilers,
excl., bwj. '87, vr.pr.
’16.950,- of ’269,- p.mnd.
g 04199-2588 b.g.g. 055-
-409569.
MERCEDES 190 E 2.3 16V,
diam. zw.mett., model '86,
mr. mog. 046-583015.
Te k. MINI, bwj. '84, klein
defect, APK 1-95, vr.pr.
’2.000,-. g 043-671109.
Te koop MINI Metro, bouw-
jaar '84, APK 10-94,

’ 2.250,-. Tel. 04499-4529.
Mitsubishi GALANT 1800
GLX Turbo Diesel, 1985,
’3.900,-. g 045-211071.
Te k. MITSUBISHI Lancer
1200, bwj. '82, i.g.st., vr.pr.
’1.650,-. Tel. 045-326530.
MITSUBISHI Tredia 1400
GL, type '84, APK, i.z.g.st.,
’2.950,-. g 045-317675.
NISSAN Cherry diesel, '84,
1e eig., nwe. kopp., APK 6-
95, ’ 3.750,-. 045-255784.
Nissan KINGCAB 2.5 diesel,
4x4, bwj. '88, met camper-
opbouw, voorz. v. alle ex-
tra's, bwj. '91, ’31.500,-. Inr.
mogelijk. Tel. 045-226153.
Nissan SUNNY stationcar
1.3 DX, bwj. '85, APK, lichte
park.schade, goedlopend,

’ 2.950,-. Tel. 045-423750.
Te k. Nissan MICRA 1.0, bwj.
'89, wit, z. zuinig, als nw.,

’ 9.500,-. Tel. 045-423750.
Te koop van monteur Nis-
san BLUEBIRD 2 L Diesel
SLX Luxe uitvoering, kl. wit,
in nieuwstaat, 1 jr. APK, bwj.
'86, iets moois, vr.pr.
’6.500,-. g 045-214258.
Opel KADETT GT 1.65, bwj
'87, APK 3-95, kleur rood,
sunroof, houten stuur, alu-
velg., spoilers, pr.n.o.t.k. Tel
045-422133 na 18.00 u.

Te koop NISSAN Pick-up
2.5 diesel. Telef. 046-
-526455.
MICRA 1000 LX automaat,
'84, blauw, kenteken '93,
’3.750,-. 045-312044.
Te k. Opel CORSA 1.2 S se-
dan, wit, 2-deurs, bwj. 11-
-'B7, model '88, wagen is als
nw., ’7.750,-. «046-335176.
Te k. OPEL Kadett auto-
maat, bwj. '83 en bwj. '84,
beide met APK, prijs n.o.t.k.
Tel. 04454-63598.
OPEL Kadett GSi, i.z.g.st.,
div. extra's, vr.pr. ’6.950,-. g
045-726572 na 17.00 uur.
Te koop mooie rode Opel
ASCONA, in goede staat,
kent. '86. Tel. 04454-63408.
Opel ASCONA 16 S, t. '83, 4-
deurs, APK 1-95, ’1.450,-.
Telef. 045-724993.
Te k. OPEL Kadett 1.6 Die-
sel, '84, nw. motor/banden,
’3.950,-; VW Derby, '80,
’1.500,-. Tel. 045-250020.
Te k. KADETT Station 1.3 S,
bwj. '81, i.g.st., vraagpr.

’ 1.450,-. Tel. 046-375250.
Opel KADETT GSi, 2.0, bwj.
okt. '88, d.blauwmetallic, 1e
eig., boekjes aanw., scha-
devrij. Tel. 046-334411.
Te k. mooie A-MANTA, bwj.
'73, rood, i.z.g.st. APK 5-95,
vr.pr. ’ 3.750,-. 046-583049.
Te koop OPEL Senator 3.0
E, bwj. '79, APK 5-95, vr.pr.
’1.500,-. Tel. 04754-88483.
KADETT 1.3 GLS, '86,
Hatchback, l.m. velgen, als
nw. ’5.500,-. 045-424128.
KADETT type 1.3 LS Hatch-
back '87, 1.m.-velg., 1e eig.
’6.950,-. 045-424128.
OMEGA 1.8 LS, '88, LPG
inst., automaat, zeer mooi,
’5.950,-. g 045-424128.
Van 1e eig. bijz. mooie en
abs. betrouwb. zr. goed on-
derh. Opel ASCONA 1.65,. eind '85, km.st. 137.000, gr., met., sch./kant.dak, geh. in

■ opt. cond., elke keur. toege-. st., nagenoeg nw.st.

’ 5.500,-. 045-242562.

Te koop Opel KADETT 1.2
N, bwj. '80, APK, ’1.000,-.
Tel. 045-455700.
Te k. Opel VECTRA 1.61,
bwj. '91, 50.000 km, ver-
laagd, sportvelgen., als nw.,
pr.n.o.t.k. Tel. 045-221658.
Te koop KADETT GSi, '86,
rood, zeer mooi, event. inruil
mogelijk. Telef. 046-753964.
Opel KADETT City, bwj. '78,
in zeer goede staat, ’ 725,-.
Telefoon 045-320457.
Opel KADETT 1.3 S 4-drs.,
nw. mod., bwj. 1986, APK
'95, ’ 5.250,-. S 045-753564.
Opel KADETT 1.0, bwj. '90,
3-deurs, antracietmetallic, i.
z.g.st., /12.750,-. Tel. 046-
-528336 b.g.g. 519291.
Te k. Opel KADETT, bwj. '82,
met trekhaak, i.z.g.st. Tel.
046-373301. Na 18.00 uur.
Opel KADETT 1.3 LS, nw.
model, '87, ’5.850,-, i.z.g.st.
Tel. 045-729036.
OPEL Kadett 20 GSi sunroof,
sportvelgen, elektr. ramen,
cv, diamantrwait, excl,bwj.
'89, vr.pr. ’14.950,- of

’ 224,- p.mnd. g 04199-2588.
OPEL Kadett GSi 20 cabrio,
elektr. ramen, cv., sportvel-
gen, radio-cd, stuurbekr.,
Ferrari-rood, excl., bwj. '88,
vr.pr. ’15.950,- of ’239,- p.
mnd. » 04199-2588 b.g.g.
055-409569.
Te koop OPEL Kadett GL
HB 1.3 S, wit, '86, veel ex-
tra's, i.z.g.st. Telef. 04499-
-3618 na 18.00 uur b.g.g.
telef. 04493-1192.
Te koop OPEL Kadett model
D 12 N, bwj. '81, APK 11-5-
-95, vraagprijs ’ 1.500,-.
Telef. 045-325872.
Te koop t.e.a.b. Opel AS-
CONA D (laatste model),
bwj. '83, motor '88, (150.000
km), goede banden, nieuwe
uitlaat, trekh. g 046-335490.
CORSA LS, 1983, 3-deurs,
93.000 km., i.z.g.st.,
’3.250,-. g 045-312044.
Te koop TOYOTA Celica,
bwj. '76, i.z.g.st. voor de lief-
hebber. Telef. 046-582155.

Te koop CORSA 1.2, bouw-
jaar 6-'B7, 84.000 km., fel-
rood, vr.pr. ’9.400,-. Bel na
18.30 uur. 043-218593.
Te k. Opel VECTRA 2.0iGT,
bwj. '91, rood, alle opties o.a.
BBS velg., verl., schuifdak,
enz., prijs op aanvraag. Na
16.00 uur 043-471650
Te k. Opel CORSA 1.21, bwj.
11-'9l, uitv. Strada, met
schuifdak, stereo, kleur No-
vablack, pr. ’ 16.000,-. g 045-
-320443 zat, na 12.00 uur.
Te koop PANDA 750 CL, i.z.
g.st., bwj. '88, APK 2-95,
’5.750,-. Tel. 04493-5182.
Te koop PEUGEOT 104,
bwj. '77, APK eind '94. Telef.
046-528550.
Te koop PEUGEOT 205 1.1
Accent, rood, schuifdak, bwj.
'87, APK 2-95, ’6.000,-. g
043-650000 (9-17 uur)
Te k. PEUGEOT 305 GT,
bwj. '84, APK 4-95, vr.pr.
’1.650,-. Tel. 045-316264.
PEUGEOT 205 XS 1.4i, bwj.
'91, rood, 43.000 km, elec.
ramen, centr. vergr., als nw.,
pr.n.o.t.k. Tel. 045-213868.
PEUGEOT 205 Junior, Jubi-
leum uitvoering, m. '88,

’ 7.850,-. g 045-729036.
PEUGEOT 405 GRi 1.9
combi, bwj.'9o, zw.mett.,

’ 16.750,-. Tel. 046-524864
b.g.g. 511446.
Te koop PEUGEOT 30S
GRD, diesel, bwj. '87, APK-
gek., ’7.000,-. 043-618119.
Te koop RENAULT 18 GTL
Americain, kleur zwart/grijs
bwj. 83, in zeer goede staat
’2.300,-. Tel. 045-455791.
RENAULT 5 Super, bwj. '88
vr.pr. ’ 7.750,-, groenmetal-
lic. Tel. 04754-88483.
Te k. RENAULT 14 TL, bwj
'83, ’BOO,-; Renault 5 TL,
bwj. '82, ’750,-, beide APK.
Tel. 045-455700.
SAAB 9000 CD 2.3-16 Ro
yal Viking, bwj. '91, groen
met., airco, 1.m.-velgen, Ie
der. Automobielbedrij
KOMPIER, Heerlerbaan 66
Heerlen, g045-428840.

Te koop RENAULT 9 GTL,
bwj. '83, bijz. mooi, 4-drs.,
met APK, vr.pr. ’1.750,-. g
046-526646.
RENAULT Clio 1.9 diesel,
zeer zuinig, sportvelgen,
sunroof, met. kleur, excl.,
bwj. '92, vr.pr. ’15.500,- of

’ 233,- p.mnd. g04199-2588.
RENAULT 19 TR, 5-bak, 3-
deurs, bwj. '90, in staat van

i splinternieuw, ’ 11.950,-.
Telefoon: 043-254462.
SAAB 9000 5-drs. 2.3-16
Turbo, bwj. '91, rood, airco,
electr. stoelen, leder, 1.m.-
-velgen, 200. Pk, TCS, ABS,
cruise-control. Automobiel-
bedrijf KOMPIER, Heerler-
baan 66, Heerlen, telef. 045-
-428840.
SAAB 9000 2.3-16 AUTO-
MAAT, bwj. '90, odoardo-
grijsmet., 1.m.-velgen, spoi-
ler. Automobielbedrijf Kom-
pier, Heerlerbaan 66, Heer-
len, g 045-428840.
SAAB 9000 2.0-16 TURBO,
bwj. '88, odoardogrijsmet.,
airco, 1.m.-velgen, cruise-
control. Automobielbedrijf
Kompier, Heerlerbaan 66,
Heerlen, g 045-428840.
SAAB 900 2.0-16 FORTY,
bwj. '91, Le Mans-blauw-

i met., electr. schuifdak, Lm.
-velgen. Automobielbedrijf
Kompier, Heerlerbaan 66,
Heerlen, g 045-428840.

i Te k. Seat IBIZA 1.2 XL, mo-. del '90, 40.000 km, vr.pr.
’9.900,-. Tel. 046-521827.

'Te koop SUBARU 1600 LS,
bwj. '81, i.z.g.st., APK gek.,

\ ’1.950,-. Tel. 043-635864.
Te k. Subaru MINI Jumbo,

': bwj. 5-92, gebr. als 2e auto,
! schuif-/kanteldak. striping

en vele extra's, als nieuw
■ ’ 14.000,-. g045-726125.

Subaru STATIONWAGON
1.8 GL, 4 WD, bwj. '86, pr.n.
o.t.k.g 045-215771.

: OPEL Kadett Caravan 1200. S, bwj. '83, APK 2-95, trek-. haak. Tel. 045-455938.
f Te k. ALFA Sud 1.3 L,, ’1.250,-, '83. 043-434908

(alleen op zat.-zondag.)

Te koop SUZUKI Jeep,
Samurai cabrio Blue Lagoon
uitv., bwj. 8-93, 11.000 km.,
alle denkb. access., infra-
rood alarm, met keurings-
rapport, ’ 19.950,-. Inruil
mog. Tel. 045-226869.
Te k. Toyota STARLET 1.3,
bwj. '83, i.z.g.st., vraagpr.

’ 2.750,-. Tel. 046-370459.
Toyota COROLLA automaat
1.3 SX HB, bwj. '86, prijs
’5.900,-. Tel. 046-583015.
Met bovaggarantie, ANWB
gekeurde auto's: Opel Astra
1600 '92 ’23.950,-; Opel
Kadett Sedan 1600 i '90
’16.950,-; Veetra 18 GT '91
’24.950,-; Fiësta 1100 '89
’11.500,-; Ford Escort
1400 CL '87 ’8.900,-; Opel
Corsa 1.3 '87 ’8.950,-;
Opel Omega 2.0 i '87
’11.950,-; Opel Kadett GSi
2.0 16 V '90 ’24.950,-;
Opel Kadett 1300
'88 ’10.750,-; Veetra 2.0
GLS automaat '89 met
stuurbekr. ’ 20.950,-; Opel
Omega 2.4 i stationcar LPG
'90 ’21.750,-; Mazda 323
'86 ’6.750,-; Peugeot 204
'87 ’7.900,-; Renault 9 TL
'87 ’4.900,-; BMW 318 '88
’14.950,-; Subaru Justy '87
’5.900,-; Kadett Sedan '86

’ 6.750,-. WEBER, Auto-
bedrijf, Baanstraat 38,
Schaesberg. g 045-314175.
Wij geven het MEESTE voor
uw auto. U belt wij komen.
045-423973, ook 's avonds.
Uw AUTOVERZEKERING
met no-claim-bescherming
na 2 jaar schadevrij rijden.
Max Hendriks, Bom. Tel.
04498-55050.
Te huur STALLINGPLAATS
(binnen) voor Oldtimer,
klassieker of motorfiets e.d.
Tel. 046-745483 na 17.00 u.
100 tot 150 BETAALBARE
auto's v.a. ’750,- tot

’ 10.000,- met 1 jr. APK, mr.
en financ. Tel. 04499-5204.
Handelsweg 1, Susteren.
MERCEDES 300 D, rev.mo-
tor, APK 5-95, bwj. '81, i.z.g,
st. Telef. 04498-58350 na
18.00 uur.

F. v. OPHUIZEN autohandel
biedt aan: Opel Ascona 1.6
S 4-drs '87; Subaru Justy
SL '85; DAF 400 bestelbus
'89; Ford Scorpio 2.0 CL '86;
Alfa Romeo 75 1.8 10-'B6;
Volvo 360 2.0 5-bak '85;
Citroen Visa 17 RD 11-'B6;
Ford Siërra 20 L V 6'83; Fiat
Ritmo 60 L 1e eig. '85; VW
Jetta C 4-drs '83; Opel Ka-
dett 1.2S '82; Renault 9 TL
'83; Ford Escort 1.3 GL s-
drs. '82; Talbot Samba LS
'84; VW LT camper '76; Opel
Kadett 1.6 D 5-bak '82; Opel
Ascona 16 S '83; Toyota
Tercel 13 DX '82; Citroen
Eend 2 CV 6 '84; Mitsubishi
Tredia 14 GLX '83; VW Ke-
ver '73; Ford Escort 1.1
combi '81; Opel Kadett 13S
'80; Inkoop, verkoop, finan-
ciering. Div. inruilers. Aker-
str. Nrd. 52C, Hoensbroek.
045-224425. Geopend van
10-18 uur, zaterdag 10.00-
-17.00 uur.
Wij betalen de hoogte prijs
voor uw Japanse AUTO met
of zonder APK, g 045-423199.
Te koop gevraagd AUTO'S
'79 t/m '86. Ook met schade
en reparaties. Tevens be-
drijfsauto's. Incl. wettelijk
geldig vrijwaringsbewijs. Bel
046-338509. Ook 's avonds;
b.g.g. 00-32.89-564008.
Te koop gevr. alle merken
AUTO'S. Bet. hoogste prijs!! g
045-416239 tot 21. u. open.
Auto KALDEBORN, wij be-
talen de hoogste prijs vooi
uw auto!! 045-411572.
AUTO'S, u belt, wij kopen!!
Ook 's avonds, met vrijwa-
ringsbewijsü g 045-427671.
Auto-, motor- en bromfiets-
verzekeringen door SPE-
CIALISME goedkoper
Informatie M.A.A.F. Assu
rantiën, 043-616395. Vooi
al uw verzekeringen, pen-
sioenen en sparen.
KIJKZONDAG bij autoparc
Maastricht. Elke zondac
kijkzondag van 12 tot 16 uur
Meer dan 300 occasions
Maastricht, Molensinge- Randwyck wijk 29, lang;
autoweg A2 afslag AZM.

Te koop Ford ESCORT bwj.
'82, i.z.g.st., motor 100% in
orde, plus off. Ford onderh.
rapport, vaste pr. ’3.100,-.
Telef. 043-642284.
Te koop CITROEN AX GT
Sport, bwj. '87, APK 5-95,
div. extra's o.a. schuifk. dak,
pr.n.o.t.k. Tel. 043-431290.
Te koop MAZDA 626 GLX
2.0 coupé, bwj. '88, km.st.
82.250. Tel. 046-515259
tussen 13.00en 18.00 uur.
Cabriolet TRIUMPHE Spitfi-
re 1500, bwj. '78, mcl. hard-
top, ’ 11.500,-. 045-258758.
OPEL Kadett 1300 Club, i.z.
gst., bwj. 4-'B7, vr.pr.
’7.250,-. Inr. mog. Tel. 045-
-726572 na 17.00 uur.
Opel Corsa 1.2 S HB '85;
VW Golf C '84; Opel Ascona
16 S '85; VW Polo CL '86;
VW Passat D '85; BMW 316
'85; Opel Manta HB '79;
Mercedes 280 SE '78, diver-
se inruilers. Math BRULS,
auto's, Hoofdstraat 200,
Hoensbroek (nabij markt).
Telefoon 045-227395.
CABRIOLET-TREFFEN
zondag 26 juni van 13.00-
-18.00 uur op de markt in Ge-
leen, meer dan 100 cabrio's
aanwezig.
Te koop OPEL Omega 2.0
LS station, bwj. '89, km.
125.000, wit, APK 5-95,
sunroof, trekhaak, vraagprijs. ’14.495,-. Tel. 046-514205
of 046-511714.
Te koop LANCIA V 10 Fire,. kl. wit, APK, 10-94, bwj. '86,

! in zeer goede staat. Tel. 046-
-331902 b.g.g. 046-521987.

.Te k. aparte FIAT Uno IE
■ Turbo, '86, 200 km p/u., van- 0 tot 100 in 8 sec, div. extra-. 's, mr. mog. g 04752-5611.

' Mini METRO, bwj. '83, 1 jr.

' APK, zeer mooi, ’1.650,-.

' Tel. 046-513425.
; Te koop 2 CV SPECIAL, kl.: wit, bwj. '86, km.st. 59.000,

" APK 15-5-95, nieuwstaat.

" Tel. 04406-14311.
j OPEL Commodore 3.0 E,
i '82, APK 7-95, veel extra's,

vr.pr. ’4.250,-. 046-743301.

OPEL Ascona 1.3, bwj.
APK 12-94, div. extras
pr. ’ 2.750,-. g 046-743301
RENAULT 9 GTS, bwj- ,
APK 6-6-95, vraaflf
’1.250,-. Tel. 046-749543^
FORD Escort 1.3, bwjj
schuifd., trekh., geen
’2.400,-. Tel. 045-451391^
Diverse AUTO'S £’5OO,- tot ’10.000,-
-foon 04754-88483. ,
Te koop gevraagd AU]
van '80-'B7. Teie"
04754-88483. ,
Ford FIËSTA 1.1 inj., "'90, bwj. 9-'B9, in n#'

’ 10.500,-. Tel. 04492-513^
Te koop Ford FIËSTA, j!
'84, nw. model, rood, *'’ 3.950,-.Tel. 04754-884jj3>
Te koop STATIOr-tf
Peugeot 305, bwj. '85, *'’2.950,-. Tel. 04754-88483^
Te k. BMW 316iM 40,^
'89, vele extra's, W-B

’ 16.000,-. Inruil diesel
gelijk. Tel. 045-720465. J
Te koop voor liefho*\
MITSUBISHI Colt turbo S-
'B4, i.z.g.st. pr. f 3.*%
Mitsubishi Colt bwj. '80 _
7-95, vr.pr. ’900,-. T<r
045-724729. J
VW POLO Classic GL, 1
APK 5-95, i.g.st., beigfi'
pr. ’ 2.500,-.04406-15782^
Div. goedkope INRUIL^mcl. nieuwe APK en &*5(
Ook automatic en s#i
wagen. Peter Jansen _3
mobielen, Heerderd*']
straat 24, Maastricht.
Te k. TOYOTA Tercel, *APK okt. '94, beetje wer*
pr. ’ 750,-. Tel. 045-21806*^,
Te koop OPEL Ascona li'
bwj. '78, APK 1-95, ’B'
Vrijdagstr. 10, Heerlen, y
Te koop HONDA Civic %
maat, met APK pr. ’3^
Telef. 045-740041.
Te k. VW PASSAT, &Jstuurbekr., cv., nw. bar^bordeauxroodmet.,

’ 22.000,-. Tel. 045-2172gV
Voor Piccolo's

zie verder pagina30
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Bij VVV ging Stan Valckx de avof»
voor een wedstrijd met een geri"^
hart tot diep in de nacht op stap. _
PSV en nu ook bij Sporting LissaWJzit dat er niet echt in. Niet omdat M
niet graag zou willen, maar vanweflj
zijn veel grotere bekendheid bij tw
publiek en de daaraan gekoppeld*
toegenomen sociale controle.

Monnik
Als ware Limburgse Bourgondiër
houdt Stan Valckx van een lekk*Jglas bier. Meestal blijft het zelfs n#B
bij één pilsje. „Als ik als een monn*j
zou leven, voel ik me niet goed. Da*'
lijden mijn prestaties ook onde"*
Daarom eet en drink ik wat ik lekke»
vind. Ik eet gerust frieten en op *L
dag voor een wedstrijd leef ik h#
liefst zo relaxed mogelijk. Gezelüf
eten met een flesje wijn; wat kletsfj)
met vrienden en daarna nog even h»|
café in om een pilsje te pakken."'

door

IVO OP
DEN CAMP

UTRECHT - Limburgers in Oranje. Een zeldzame gebeurtenis,
zeker als het gaat om een wereldkampioenschap. Wilbert Suvrijn
was zes jaar geleden van de partij bij de Europese eindstrijd in
Duitsland en veroverde met Oranje goud. Stan Valckx, ruim dertig

ijaar geleden geboren in Arcen, gaat met bondscoach Dick Advo-
caat mee naar de Verenigde Staten. Een verrassende keuze. De
kleurrijke Stan Valckx vloekt immers met het grijze beeld van de
doorsnee topsporter. De Noordlimburger houdt van stappen, gaat
laat naar bed en maakt zich ogenschijnlijk nergens druk om. Maar
eenmaal binnen de krijtlijnen verzaakt hij nooit.

telg geen land te bezeilen valt. Hij is
hyperactief en houdt de buurt leven-
dig met zijn gewaagde escapades.
Het verhaal gaat dat zijn moeder bes-
senjenever in de melk goot om de
peuter enigszins te kalmeren. Rust
komt niet voor in het vocabulaire van
de Noordlimburger. Van 's morgens
vroeg tot 's avonds laat is hij in de
weer.

■Vrijdag 17 juni,
op de dag dat
Duitsland en Bo-
livia in Chicago
het startsein ge-
ven voor het
WK, had Stan

Valckx in Arcen een contract voor het
leven moeten sluiten met zijn vriendin
Sylvia. De huwelijksplechtigheid gaat
echter niet door. Want op 5 mei ging
in Cascais, het mondaine strandoord
op een steenworp afstand van Lissa-
bon, de telefoon. Dick Advocaat aan
de lijn. Met de mededeling dat Valckx
zijn koffers alvast kon pakken; hij
gaat mee naar de Verenigde Staten.

Voetballen leert hij bij RKDEV in Ar-
cen. Later gaat hij naar VW, maar de
echte doorbraak komt pas als hij ver-
kast naar PSV. Daar is hij de oogap-
pel van trainer Bobby Robson, die
hem vervolgens meeneemt naar
Sporting Lissabon. Valckx groeit uit
tot een vedette in de Portugese
hoofdstad. Robson vliegt de laan uit,
maar de verdediger houdt zich simpel
staande. En nu kan hij zelfs een con-
tract tekenen dat hem voor de rest
van zijn leven financieel onafhankelijk
maakt.

Feestjes daags voor een duel word**j
nu verplaatst naar de eigen woninOj
„Want vroeg naar bed ga ik toch ni*j
Ik heb aan vijf uurtjes slaap meer d<4
voldoende. Dat weet ik uit ervarirw
Als ik op tijd het bed in duik, word»
midden in de nacht wakker en lig w?
te woelen. Dat heeft geen zin." Di*
gewoonte heeft hij ook bij het Nede''
lands elftal niet afgezworen. „Ze V&
ten dat ik zo ben." Zijn kamergeno"1
Peter van Vossen zal er inmidde15
wel aan gewend zijn.

" Stan Valckx in een geanimeerd gesprek metBobby Robson (midden) en de assistent-trainer van Sporting Lissabon. Foto: john claessens

Heel even tot verdriet van Sylvia, die
zo intens naar de trouwdatum had
toegeleefd. Later beseft ze echter dat
deelnemen aan een WK het hoogst
mogelijke is dat een voetballer kan
bereiken. En dat hoogtepunt wil ze
Stan natuurlijk niet ontnemen.

keurig welke Nederlandse speler hier
in het begin zijn ogen niet zou gelo-
ven."

Na bijna drie weken oefenstage met
Oranje is de kans niet gering dat Stan
Valckx in de Verenigde Staten als
basisspeler opdraaft. „Ik zal er in
ieder geval alles aan doen om een
plaats in het elftal te veroveren," liet
Valckx weten na aflooDvan de oefen-

Ofschoon een streng trainingskamp
eigenlijk niet besteed is aan Sta*]
Valckx, zegt hij geen problemen !*1
hebben met de Spartaanse aanpaN
„Dat hoort er nu eenmaal bij. Ik ofn
me graag op voor een evenement bp\
het WK. En ik vecht voor een basisj
plaats. Ik heb er alle vertrouwen A
dat dat lukt. Ik ben gewoon een g 6"
luksvogel. Altijd lekker geleefd
dan nu ook nog naar het WK."

Niemand in Arcen zal bevroed heb-
ben dat het straatschoffie van weleer
zou uitgroeien tot een van de beste

Nederlandse voetballers. Zijn presta-
ties in Portugal bleven niet onopge-
merkt. Ook bondscoach Dick Advo-
caat gaf zijn ogen in Lissabon goed
de kost en concludeerde dat Valckx
een plaatsje verdient in het keurkorps
van 22 Oranje-voetballers.

Stan Valckx komt uit een gezin van
zes kinderen. Vier broers en een zus.
Al vroeg blijkt dat met de dekselse

Stan Valckx heeft het prima naar zijn
zin in Portugal. Lekker weertje, een
ongedwongen leven en goed geld.'
Wat wil een man nog meer. „Zo is
dat. Ik zou niet weten wat ik bij een
andere club moet zoeken." Proble-
men kent hij nauwelijks bij Sporting
Lissabon, al is de manier van werken
bij een Portugese topclub hem soms
een doorn in het oog. Van strenge

Problemen

discipline is onder trainer Carlos
Queiros geen sprake en de tactische
trainingen stellen niets voor. „Het zal
wel moeten op die manier," grinnikt
Valckx. „Maar ik begrijp het allemaal'
niet zo goed. Ik ben er onderhand
aan gewend, maar ik denk dat wille-

Paul McGrath: 'De drank verziekte mijn loopbaan'

Ierse zuipschuit zonder grenzen
DOOR MARCEL VAN DER KRAAN aan zijn karakter. Sterk als een beer,

kuitspieren als kabeltouwen en de
vechtlust van een pitbull.

len en niemand merkte iets aan I*l
Op het veld schudde ik alles van H
af. Maar er hoefde maar iets te g6-
beuren of ik zat weer in de kroeg. &
er gebeurde nog wel eens iets..."

McGrath leidde ook een losbandtë
liefdesleven. De vrouwen die doö*
hem werden gedumpt, holden achta'
elkaar naar de Britse schandaalbia'
den om voor forse bedragen d*
meest intieme verhalen ('Hij scoord*
elke avond een hattrick') te vertelle"'

Jack Charlton
De man die zich over hem heeft on1',
fermd is Jack Charlton. 'Big Jac"
behandelt hem als zijn zoon en laf
hem nimmer vallen. McGrath is it
bondscoach dankbaar, te meer da 3'
hij hem meer dan eens in de stee*
heeft gelaten. Het missen van vlieg"
tuigen of interlandwedstrijden was d8
afgelopen jaren meer regelmaat da11
uitzondering.

McGrath kwam inderdaad boven wa-
ter. Zoals gevreesd in een deplorabe-

McGrath: „Maar ik ben en blijf een
zuiplap. Nee, geen alcoholist. Ik kan
weken zonder een druppel bier of
whisky. Maar als ik eenmaal ga fees-
ten, kan ik niet meer stoppen. Dan
sla ik volledig door, verlies elk besef
van tijd en vergeet de hele wereld om
mij heen."

BIRMINGHAM - De Argentijnse aanvaller Claudio Paul Caniggia
mag de Fifa dankbaar zijn dat hij straks op het WK-toneel ver-
schijnt. De bobo's van de wereldvoetbalbond maakten net op tijd
een einde aan zijn maandenlange schorsing, die hem vanwege
cocaïnegebruik was opgelegd. De Colombiaanse doelman Rene
Higuita verbleef bijna twee jaar in de gevangenis omdat hij betrok-
ken was bij de mafia-organisatie van drugsbaron Escobar. De uits-
pattingen van Diego Maradona zijn bekend. Drugs, vrouwen en
banden met de Italiaanse mafia. Zuidamerikaanse taferelen? Nee,
want ook Europeanen misdragen zich. Paul McGrath, het zwarte
boegbeeld van de lerse nationale ploeg, heeft misschien wel de
meest bizarre levensstijl van alle voetballers op het WK in Amerika.

le toestand. De boete van 15.000
gulden (een week salaris), die hij van
Aston Villa-manager Ron Atkinson
kreeg, raakte hem nauwelijks. Toch
durfde de club hem niet harder aan te
pakken, bang als men was om hem
kwijt te raken. Want ondanks alles
blijft hij van grote waarde voor de na-
tionale ploeg en zijn club.

■Een maand ge-
leden prijkte er
op de voorpagi-
na van Enge-
lands grootste
krant (The Sun)
de kop: 'Have

you seen this man?' Daarbij het por-
tret van Paul McGrath en de smeek-
bede contact op te nemen met zijn
club Aston Villa of de lerse voetbal-
bond. Het was een laatste redmiddel. Voor zijn trainer vaak onvindbaar,

voor journalisten al helemaal niet te
traceren. Ja, de afspraak maken lukt
nog wel. Maar daarna houdt alles op.
„Bespaar je de moeite. Hij weet niet
eens dat-ie moet voetballen, laat
staan dat hij zich een interview herin-
nert. We zijn hem al weer vier dagen
kwijt," was het advies dat de clublei-
ding van Aston Villa in april gaf.

Alle andere pogingen om de breed-
geschouderde centrale verdediger
van de lerse nationale ploeg en de
Premier League club uit Birmingham
op te sporen, waren mislukt. McGrath
was voor de zoveelste keer in zijn
loopbaan aan de 'boemel. Hoe lan-
ger het zou duren voordat hij boven
water was, hoe langer hij nodig zou
hebben om 'op te drogen. Jack
Charlton, bondscoach van lerland,
vond het ook wel zo prettig ais zijn
steunpilaar enigszins nuchter aan de
voorbereidingen op het wereldkam-
pioenschap voetbal zou beginnen.

Fuifnummer
McGrath bekent eerlijk het grootste
fuifnummer te zijn in het Britse voet-
bal. Een ruwe uitgave van vrouwen-
versierder en ex-alcoholist George
Best. Een zuipschuit zonder grenzen.
Dat hij ondanks alles nog in staat is
topvoetbal te spelen, is te danken

In het begin van zijn loopbaan bleef
Paul McGrath nog aardig op het rech-
te pad. Hij was succesvol bij Man-
chester United, trouwde met Claire
en kreeg drie zoontjes, Mitchell, Jor-
dan en Christopher. Problemen met
zijn gezondheid, zo beweert hij, de-
den hem echter steeds vaker vluch-
ten naar de drank. De lerse verdedi-
ger onderging acht (!) knie-operaties.
„De doktoren vertelden me elke keer
weer dat het twijfelachtig was of ik
mijn carrière als profvoetballer zou
kunnen voortzetten. Ik barstte altijd
van de pijn, kon weinig trainen en
voelde me vaak een kreupele oude
man. Als ik me erg zorgen maakte en
in een dal zat, dook ik de kroeg in.
Was ik daar eenmaal beland, dan
kreeg niemand mij er meer uit. Da-
genlang bleef ik de stad doorzwer-
ven."

Operaties

De dag waarop alles voor het eerst
misging was de dag dat hij zijn hand-
tekening zette onder een vet contract
bij Manchester United. McGrath ver-
huisde begin jaren tachtig van het
anonieme St. Patrick's Atletic in ler-
land, waar hij was opgegroeid, naar
het grote United. „Met mijn beste
vriend vierde ik 's avonds mijn trans-
fer. Voor het eerst van mijn leven
dronk ik whisky. Bloody heil, wat was
dat lekker. Ik bleef heel lang feesten
en kwam drie dagen te laat voor de
eerste training van Manchester Uni-
ted."

McGrath zegt: „Een poosje terUÖ
moest lerland tegen Turkije spelen.'"
had privéproblemen, mijn knieë"
speelden op en alle angst voor ee<*
einde van mijn carrière kwam we^Jboven. Ik ging de stad in en zette h*
op een zuipen. De volgende da9
werd ik wakker in een hotel en drol"
nog eens twee keer zoveel. Het wa5
toen pas donderdag. De vrijdag e"
zaterdag ging het feest vrolijk verde'
Ik zat tot diep in de nacht met wil-''
vreemden aan de bar. Geen mer*5
die zich afvroeg wat ik daar deed. 5
Maandags werd ik gevonden doö'
Mycky Byrne, de fysiotherapeut vall
de lerse ploeg. Hij bracht me naa'
Jack Charlton, die me meteen in b&
stopte. De volgende dag moest '"trainen. Jack wilde namelijk dat ik d*
andere dag zou spelen. We gingell
samen naar het trainingsveld, ma*f
onderweg begon ik te trillen en f?
zweten. Jack zag het en zei: 'Ga ij
maar in de bus zitten. Dit keer spe*
je niet.' Pas toen begreep ik voor ha'
eerst goed hoe ernstig mijn drankpr"-
bleem was."

Toch betaalde hij de tol voor zijn mis-
dragingen. Vrouw en kinderen wezen
hem de deur, terwijl ook Manchester
United-manager Alex Ferguson hem
in 1989 besloot een schop onder zijn
kont te geven.

Colofon
Deze bijlage is een speciale uitgavevan het Limburgs Dagblad
ter gelegenheid van het wereldkampioenschap voetbal 1994
in de Verenigde Staten.
Bijdragen: Harry Muré, Ivo Op den Camp, Hans Straus,
Wiel Verheesen, Bert Groothand, Henri van der Steen,
Marcel van der Kraan, Jurriaan van Wessem, Jan Mennega,
Albert Geesing, Hans de Bruijn, Gert van Dijk, Edwin Struis.
Cover: Karel Gerrits.
Foto's: John Claessens, Marcel Israël, Dijkstra, Dieter Hartmann,
Oascar van Beer, Martin Mooij, AP, AFP, GPD, ANP, EPA.
Eindredactie: Ivo Op den Camp.
Vormgeving: Bert Kuster, Hanno Uittenbogaard.

McGrath belandde in een kliniek voor

:drank verziekte mijn loopbaan. Van
de nationale held werd ik de nationa-
le zuiplap."

" De lerse international Paul McGrath in actie voor Aston Villa. Foto: ap

McGrath zegt: „Het leven werd een
grote puinhoop. Na het WK in Italië,
waar lerland geweldig presteerde,
belandde ik helemaal in de goot. De
ontvangst in lerland, dat helemaal op
zn kop stond van onze WK-wedstrij-
den, was bijna dodelijk voor mij. In
elke pub, hotelbar of disco waar ik
kwam, kreeg ik een halve liter Guin-
ness in m'n handen gedrukt. leder-
een sloeg me op de schouders en
riep 'kanjer' tegen mij. Ik was de na-

tionale held. Ik stond in elke kroeg
bovenop de tafels, zong elk lers voet-
ballied mee en genoot van de aan-
dacht die ik kreeg. Maar in werkelijk-
heid was het funest voor mij. De

Waar en hoe het avontuur voor Pa^McGrath zal eindigen, is onbekend
Het bestuur van Aston Villa en Jac*
Charlton doen er alles aan om de wi''
debras in toom te houden. Maar ha'
lijkt onbegonnen werk. Villa-manage
Ron Atkinson zegt: „Het heeft gee]J
zin om op hem in te praten. Hij blij"
alle regels overtreden en kent ge^
enkele discipline. Voor hem is het ia"
ven een groot feest. Maar in werke*
lijkheid is zijn verhaal natuurlijk he*
triest. Er is een ding dat ik hem mo*
nageven. Hij traint niet en hij verzorg
zich niet. Maar het blijft een kanja"
van een voetballer."

alcoholverslaafden. „Ze gaven me pil-
len, die me deden braken als ik bier
of whisky dronk. Het was verschrik-
kelijk, maar na zes weken was ik er
weer bovenop. Ik ging weer voetbal-

Limburger Stan Valckx combineert plezier met werklust

Flierefluiter in Oranje
interland in Utrecht tegen Schotland
Tegen de Britten speelde Valckx d
volle negentig minuten en kon o
geen enkele fout worden betrapt. )
mag dan misschien niet altijd evef
serieus overkomen, maar op het veld
geef ik me voor de volle honderd pre
cent. Ik ben ervan overtuigd dat'
alles uit mijn lichaam heb gehaald dj
er in zit. Er zijn wel eens mensen S
beweren dat ik meer als prof ze*
moeten leven, maar zo zit ik nu ee*r
maal niet in elkaar."
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iRASSCHAAT - Alsof hij nog
teeds bij de Rode Duivels on-

ëfkr de lat staat of de gevierde
* feld is bij Bayern München, SK
J%veren, Lierse SK en het
fjurkse Trabzonspor. De popu-
jlriteit van Jean-Marie Pfaff
jj%t ook na zijn sportloopbaan

eiteen grenzen. Sedert enige tijd
ü' hij neergestreken in Bras-

de gemeente in groot-
ontwerpen waar kapitale villa's
Sn bungalows de zichtbare rijk-sm van de meeste bewoners

Het nabijgelegenA'jndrecht, op een steenworp
van de Kennedytunnel,

J[*de plaats van waaruit hij aan
i-tijn tweede carrière gestalte
leeft. 'Jean-Marie Pfaff, Sports
$ Business' is de naam van
j*t bedrijf, dat hij binnen het
'^mplex van de Antwerpse

Transworld Mari-
jk op poten zette.

Typisch Jean-Marie Pfaff. Hij geniet
van zijn roem en prolongeert net als
tijdens zijn voetballoopbaan de bezig-
heden, die horen bij zijn status. Hij
loste ook tóen het startschot van een
zesdaagse, deelde handtekeningen
uit in een warenhuis, opende een
zaak of nam deel aan een quiz. Het
is allemaal niet veranderd. Pfaff staat
altijd in de picture. Hoe en in welke
situatie interesseert hem niet.

De vijfde zoon
uit een gezin van
twaalf kinderen
verzilverde zijn
roem, die hem in
de voorbije de-
cennia op de"''asmat ten deel viel. Er wordt in Hol-"toood zelfs gewerkt aan een film

i-V zijn leven. De producer van de
'S is een Belg: Johan Schotte. Geen
s«"nilie van de vroegere wereldkam-
■"Oen wielrennen.

Duits
Historisch is zijn antwoord in een
mengelmoes van Duits, Vlaams en
enkele niet definieerbare talen toen
hij in het begin van de jaren tachtig,
kort na zijn eerste optreden bij
Bayern München, een verslaggever
van de Duitse televisie te woord
stond. In miljoenen huiskamers heeft
men krom gelegen van het lachen.

het in de maatschappij moeilijk ge-
kregen. Sukkelaars noem ik ze."

gebleven?", vraagt hij zich dan ook
af. „De meeste teamgenoten van
toen hadden een betere opleiding
dan ik. Zij verdienden net als ik veel
geld, maar zij hadden minder binding
met het publiek, dat in feite toch hun
werkgever was. Sommigen hebben

Sterren
Jean-Marie Pfaff maakte twee we-

'J ieder geval, hoewel rond Jean-
'Vie Pfaff de jaloezie vaak merk-
bar was ('ook binnen de Belgische
£>eg waarvoor ik vierenzestig keer

'*n uitgekomen'), bleef hij de een-
J>Ud zelve. „De schijnwerpers die op
S gericht bleven zette ik niet zelf

zegt hij. Met andere woorden:
? volgden hem omdat Jan Publiek

verafgoodde en nóg steeds zijn
scandeert.

Volksjongen
V alleen in zijn hart, óók in zijn op-
Wen is hij - zelfs in zijn nieuwe job
de volksjongen gebleven, die zich"oit bij SK Beveren in het Waasland

"s jeugdlid aanmeldde. Toen hij ja-
''*n later een befaamd keeper was
|Niorden deelde hij vóór en na de
'^dstrijd handtekeningen uit aan
Sereen die er om vroeg. Hij liep
[Jar de rand van het veld om het pu-
Jjek te begroeten. Hij praatte met
2*i en Alleman, die hem op straat
insprak. Groot of klein, rijk of arm.

j&at doe ik omdat ik mijn hart laat
weken. Ik heb vroeger als jongetje
j"f achter de afrastering gestaan,
_Jf om handtekeningen gebedeld.
JJöet ik opeens uit de hoogte gaan
jj^nomdat ik het in mijn carrière ge-
bakt heb? Arrogantie is mij vreemd.
*6ld is belangrijk, maar gezondheid
Jn geluk zijn niet te koop. We leven

P&t zn allen op deze planeet. Straks
Sien we elkaar hierboven weer al-
**iaal tegen."

Pakket
Marketing en publiciteit vormen bij

Pfaff, Sports en Busi-
£Ss' slechts twee onderdelen van
I"3* totale pakket waarover het bu-
*au beschikt. „Ook verzorg ik lezin-
">, vooral voor sportclubs. Ik leid

Daar kan ik van
"lieten. Kleine mannekes, voor wie

voetbalsport een hemel op aarde
J- Maar ik begeef mij ook in de za-

Men waardeert mij van-
roe mijn ervaring als ex-topsporter.
J heb veel meegemaakt. Ik ken de
Jereld van glamouren glitter. Toen ik
ri Bayern München speelde heb ik

gemaakt met multimiljonairs,
*°Wel in Duitsland als tijdens trips
*^ar Amerika, Saudi-Arabië, noem
J*sar op. Toch ben ik mezelf geble-
**). Mijn gezin is mijn rijkdom."

Aanbieding
|*t organiseren van sportkampen,
/|'&s-verkiezingen, biljartevenemen-
£n, je kunt bedenken wat je wilt.
Jaff's bedrijf heeft ze in de aanhie-
ld*. Zoekt een firma voor bepaalde

of promotionele activiteiten!*n aantal hostessen? Het bureau
de Verbrandendijk 152 in het

j^dergenoemde Zwijndrecht levert

" Tijdenszijn
loopbaan reeds
een legende.
Jean-Marie Pfaff,
ooit 's werelds
beste
doelverdediger.

j[oen ik nog profvoetballer was be-
ik goed, dat ik met mijn naams-

bekendheid niet alleen tijdens de
_*'eve loopbaan iets moest doen.
[j^k en niet op de laatste plaats daar-
J)v zegt hij. „Ik heb moeten knokken
;°Or alles wat ik bereikt heb. Dacht
l_ dat ik geen tegenslagen gekend

Maar ik overwon ze."
kJ^t iedereen uit zijn omgeving dacht
J*n de tijd nó het laatste fluitsignaal
J^ de laatste wedstrijd. „Waar zijn

van mijn vroegere collega's

Amerika
Of hij straks in Amerika de strijd om
de wereldtitel volgt? „Nou en of, al-
hoewel ik geenfunctie heb binnen de
Belgische voetbalbond. Ik doe pr-
werk voor een aantal sponsors. Van-
af de openingsdag tot de dertigste
juni

(
ben ik ter plekke. Geen dag lan-

ger. Contract is contract. Hoe het in
de tweede helft van het toernooi af-
loopt zie ik thuis op de tv."

Vorige week vergezelde ze papa
naar Dockside, de discotheek in Has-
selt. Daar vond een van de selectie-
wedstrijden plaats voor de uitverkie-
zing Queen of Club, een door de
echtgenote van Jean-Marie Pfaff ge-
leide gebeurtenis, waarvoor een
twaalftal locaties in België is geselec-
teerd. De diverse winnaressen ko-
men op een nader te bepalen tijdstip
in de finale. „De winnares daarvan

„Het interesseerde mij niet. Ik was op
28-jarige leeftijd niet van SK Beveren
naar Bayern gegaan om de Duitse
taal tot in de perfectie te spreken.
Mijn taak was het om het doel te ver-
dedigen. Moest ik mij soms schamen
omdat ik na enkele weken München
nog geen Duits kende? Ik had in mijn
jeugd niet gestudeerd."" Jean-Marie Pfaff nü, temidden van het vrouwelijk schoon bij wéér een miss-verkiezing waarvan de organisatie bij zijn bureau berust. Op de voorgrondzijn dochterKelly, die

alsmannequin reeds een flinke bekendheid geniet. Fot(,s; FRITS WIDDERSHOVEN

in de strijd om de derde plaats door
Frankrijk op de vingers getikt.

Dat laatste deed niets af aan het suc-
ces van de ploeg. Het kwam allemaal
tot stand onder leiding van bonds-
coach Guy Thijs, die overigens tij-

reldkampioenschappen en twee keer
de Europese titelstrijd mee. Het WK
in Mexico, acht jaargeleden, was het
hoogtepunt van zijn carrière. De Bel-
gische ploeg speelde de sterren van
de hemel, schakelde de ene tegen-
stander na de andere uit en werd pas

dens het verblijf in Mexico ook te
maken kreeg met de keerzijde van de
medaille. René Vandereycken vertrok
zelfs vroegtijdig naar huis na een me-
ningsverschil. „Ik liet mij niet van de
wijs brengen," aldus Pfaff. „De ploeg
ook niet."

'El Simpatico' werd hij genoemd. Bo-
vendien, hij werd tot beste keeper
van het toernooi uitgeroepen. Een
jaar later volgde een nieuwe parel
aan zijn erelijst. De mondiale sport-
pers kroonde hem tot 's werelds bes-
te doelverdediger.

Gezin
Afkomstig uit een eenvoudig gezin
van twaalf kinderen, waarvan de ou-
ders een huis-aan-huis-handel in ta-
pijten en aanverwante zaken hadden,
moest hij al vroeg de handen uit de
mouwen steken. Hij werkte in een
melkfabriek en was sorteerder bij de
posterijen. Als keeper kreeg hij zijn
opleiding bij SK Beveren. Op 18-jari-
ge leeftijd maakte hij deel uit van de
hoofdmacht. „Jean-Marie maakt al
een professionele indruk," liet een
supporter kort na het debuut al we-
ten. „Hij is kalm, zijn timing is perfekt
en hij zal ooit nog eens tot de beste
doelverdedigers van België worden
gerekend." De supporter had een
profetische blik.

Niettemin, het mocht dan zo zijn dat
Guy Thijs in Mexico de scepter
zwaaide en de Rode Duivels de sen-
satie van het toernooi waren, maar
de doelverdediger vervulde letterlijk
en figuurlijk toch een heel aparte rol.
Prestatief én quauitstraling. Dat zette
in andere kringen wel eens kwaad
bloed. Het was alsof fans én hijzelf
hadden bepaald, dat de hele euforie
niet aan de selectie van tweeëntwin-
tig Belgen, maar aan slechts één
Rode Duivel was te danken: Jean-
Marie Pfaff.

Met SK Beveren won Jean-Marie
Pfaff de Belgische titel én beker. Dat
gebeurde in dezelfde periode toen hij
ook de Gouden Schoen veroverde,
de onderscheiding voor 's lands bes-
te voetballer. Bayern München was
zes jaar zijn werkgever: 1982-1988.
Twee gewonnen bekerfinales en drie
keer in successie de Duitse titel wa-
ren onvergetelijke wapenfeiten.

was het stadion aldaar vier keer ach-
ter elkaar uitverkocht. Alleen omdat
Jean-Marie Pfaff onder de lat stond.
„Telkens zeventienduizend toeschou-
wers. Meer konden er niet in. Feitelijk
bracht ikzelf het geld in het laadje,
dat de clubvoor mij moest neertellen.
Ik had gehoopt, dat ik bij Lierse SK
mijn ambities had kunnen waarma-
ken. De clubleiding kon of wilde er
niet aan meewerken. Er kwam onvol-
doende versterking om een ploeg op
het veld te brengen, die op Europees
niveau zou kunnen acteren. 'Oké he-
ren, dan ben ik weg', zei ik tegen het
bestuur. Niet moeilijk doen."

Lierse SK
Toen hij terugkeerde naar België en
het doel van Lierse SK verdedigde

Hij speelde na terugkeer in België de
hoofdrol. Bij de ontvangst door wijlen
koning Boudewijn stond hij vooraan.
Elders waar de ploeg gefêteerd werd
was het niet anders. Kinderlijke ijdel-
heid, zei deze of gene. Pfaff: „IJdel?
Ik deed toen zoals ik vroeger gedaan
had en nu nog doe. Bij iedereen, on-
geacht in welk gezelschap ik mij be-
vind. Ik ben spontaan, vriendelijk.
Mag het? Vaak wordt vergeten, dat
voetbal een sport is van en voor het
volk."

Afscheidsduel
Veertig is hij. Zijn afscheidsduelvond
bijna drie jaar geleden plaats: een
wedstrijd in Antwerpen tussen het
Belgisch elftal, samengesteld uit spe-
lers van de jarentachtig, contra een
wereldploeg. Carmen Pfaff, echtge-
note van de doelman, maakte zelf het
draaiboek. „Aan Jean-Marie, vanwe-
ge Carmen, Debby, Kelly en Lynd-
sey," schreef zij ter inleiding.

Tokio was nog even in de race voor
hem. Het werd Trabzonspor in Tur-
kije. Verblijf aldaar: precies één jaar.
Hij werd binnengehaald als een ko-
ning, Transferdiki Bombasi' oftewel
dé transfer van het jaar, meldden de
Turkse kranten. „Het kampioenschap
behaalden wij niet, wél de Turkse be-
kerfinale."

Debby, Kelly en Lyndsey zijn de drie
dochters van Carmen en Jean-Marie.
Zij zijn momenteel respectievelijk 19,
17 en 16 jaar jong.Kelly Pfaff is man-
nequin. Zij heeft al groot op de voor-
pagina van Panorama België ge-
staan.

Hij vond het welletjes. Turkije was
een leuke afsluiting van zijn carrière.
Een nieuwe loopbaan wachtte.

'Wereldkampioenschappen 1986 in Mexico hoogtepunt in mijn carrière'

Jean-Marie Pfaff, 'El Simpatico' voor altijd
door

WIEL
VERHEESEN

krijgt als prijs een reis naar Australië/
zegt Jean-Marie Pfaff. „De organisa-
tie berust weliswaar bij mijn vrouw. Ik
ben er zijdelings toch bij betrokken.
Mijn naam, hé."
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ECHT IETS TE VERTELLEN?
L____________J im J W __> J ______________________f __ tp -l.^'__i ▼ __lJ__P __B

Het nieuwe wapen van Advocaat
creëert ruimte op maat!

__________ ' ______ __ t_ m*__jp _ _*ü_' lat'- "-___»>___: ______
» _ *__ r __i%J*-_^_r^^^^^^^_i___^«_ ____F^^^^^^^__

W_*___» __v

Bewonder de Golf Variant
en neem gratis 'n voetbal mee!

De nieuwe Volkswagen Golf Variant, een representatieve verschij-
ning met sportieve allure. Net zo veilig, net zo zuinig èn net zo
betrouwbaar als elke andere Golf. Maar met nog meer variatiemo-
gelijkheden en nog meer ruimte. DeGolf Variantbiedt royaal plaats
aan Advocaat. Kom hem snel bewonderen.
Of beternog, maok een proefrit met het hele gezin. Als u nu bij ons
langs komt, krijgt u bovendien gratis een voetbal mee naar huis.

Auto Veneken B.V.
Prins Mauritslaan 171 Leyenbroekerweg 27 /_%T_H-

6191 EE Beek 6132 CA Sittard IVTTT/i
tel. 046-372882 tel. 046-515777

Waarom uw aanschaf
nog langer uitstellen

Uw voordeel bij een persoonlijke lening
(rente wijzigingen voorbehouden)

Maandelijks te betalen'
Bedrag in Terug Ie Volgens Bij de Uwvoordeel Uw voordeel
handen belalenin wettelijk maximum C VB Bank per maand over de hele

...maanden bijdeCVB looptijd

’ 2.500,- 24 ’ 124,74(19,5%) ’ 119,23 (14,2%) ’ 5,51 ’ 132,24

’ 5.000,- 36 ’ 171,88(15,4%) ’ 164,93 (12,1%) ’ 6,95 ’ 250,20

’10.000,- 48 ’ 266,93(13,5%) ’ 252,28(10,2%) ’14,65 ’ 703,20

’15.000,- 60 ’ 333,10(12,6%) ’ 316,64(10,2%) ’16,46 ’ 987.60

’20.000,- 60 ’ 441,42(12,3%) ’ 422,19 (10,2%) ’19,23 ’1153,80

’25.000,- 60 ’ 551,78(12,3%) ’ 527,74(10,2%) ’24,04 ’1442,40

* Tussen haakjes vindt u de effectieve jaarrente

Een lening bij de CVB Bank is 1^ Bovendien zijn onze voorwaar-
altijd goedkoop. Vergelijkt u den zeer gunstig. Ook senioren

onze tarieven gerust eens met | zijn bij de CVB Bank van harte
het wettelijk maximum, dat V D welkom voor een Persoonlijke

veel instellingen berekenen. U BANK | lening of Doorlopend krediet,
ziet dan, dat u bij de CVB Bank s?^ Zij betalen geen cent meer dan

veel voordeliger uit bent. andere cliënten

Als een CVB-lening
zo voordelig is

___■_____■__________■__! U bent van harte welkom ■■^■■■ü
Zie voor onze adressen de Gouden Gids of informeer via telefoon-

nummer: 046 - 745808, Districtskantoor CVB Bank Geleen

Tijdens het WK voetbal
minimaal

2000
9„ den mvoor uw inruil bij

aankoop van een GEBRUIKTE

VadalW^
SITTARD Rijksweg-Zuid 90 -100M W WEERT Sittard._____/ GELEEN Tel. 046/515200

Het vertrouwde gezicht van Ford
voor Sittard, Geleen en omstreken !

-_^________i_j ___________NÉ__iiii kês^^^^**,*,,»^__^
-_>____3___B W^^^ -h^WIBHHB . ;:^^^~i*'-w_

*aaSÜ _____!___________ :::;«■ -_■____! _______
!&_-__. __^_______^^__i____P

ü Wré'' „fi^_H i___B_o______B

$Ö ':iS^__B ________ll__l_______________________B-_^__i HF _É *"* kmmWm\\ ÉP.'*# __- __._&§_ WttN_H_n SZh__£__^—-***———— » w Wm:'J^Ê ■- < aV&WV .... Fe ____■____■ ——-^.. | Hf:: HSfl
v-k. Ük -^ J _S^_^_f^^^^^^^B __ü *i_fc *fi is ':_____!____

_________i____________f „_ .-Es '%^B E____^>!!S :'" ___b- ::'"___S !_^fi"f js^"

De Honda Accord Coupé v.a. 53.890,-

-,.^^^H Bl^ ----* "-".■"sibß ___^^__| —

/ JSmWmm / .___mÈk\\mm\\ BK32_m&_«_S_-W

_______^_!____^ I»»I'r "■*■*-
_K_KsÊ_k %^BÉ___l ' ïiï_r_Éii: \W Wm\lß_r^ wl _v JE 0Hl € §1M m\WÈy^imWÊÈm\\ m

TJ^ttii _r^(___i -■'■-.-.■_, iÉtaattajK^^^^^BH f: v" w -- flß|_H -Kif

Hl' MmmW Hff ün?'-'mmWMffifflïïMt' :________ JPfr^
:':^___';^^^l^^_____| __^lÉlliii -E&.
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De Honda Civic Coupé v-a. 34.890,-

--' \ I j& ____! __9k ' i - ____ _HÉÉKIJÉMP^I—I H^K i jHBI £-:-;-

■MB, B BÉT""*
;Ë^_irl: _^B- ,:%^aa<m_____^ W%m\ m%

_■ ■H _ËI
_Pw _■-

-__■ :->:■ #_: 3 't_____■ ' ■-----■-"———-■

-B fl __■ * fll
■ :-i_^: _____! 1^ _IP :'^:■- __IP^^

U komt straks ogen tekort bij de Honda-dealer. Want daar staan een paar verrukkelijke van zn stuk. En wat dacht u van de welgevormde Civic Coupé? Een familiecoupé bij uitstek! Ook

modellen in de showroom: de Honda coupes. Bewondert uom te beginnen de oogstrelende de fraaie Prelude heeft al menig autoliefhebber het hoofd op hol gebracht. Enfin, probeert u maar
nieuwe Accord Coupé. Het sportieve uiterlijk van deze businesslimousine brengt elke zakenman eens te bepalen welke ude mooiste vindt. U bent van harte welkom bij ons in de showroom.

(H)
Prijzen inclusief BTW, exclusiefkosten rijklaar maken. Afgebeeld: Honda Accord Coupé 2.0iES, Honda Civic Coupé LSi en Honda Prelude 2.2iVTEC. THE BEST OFALL WORLDS ÏÏ^XN'-CXA.

Garage Knops B.V. Crombag Auto 's B.V. Autobedrijf Rotor B.V. Auto Centrum Amby B.V.
Sittarderweg 10, Bom, 04498-53434 Rijksweg Z 236, Geleen, 046-746260 Heerlerbaan 229, Heerlen, 045-416900 Bergerstraat 11, Maastricht, 043-632880
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Marokko, ploeg zonder vedetten

Hun opvolgers zijn elke zondag te
bewonderen in en om Casablanca.
Op bijna iedere straathoekzijn jonge-
tjes in de weer. Vaak met een bal,
maar ook lege plastic flessen doen
dienst ais speeltuig. Twee stenen
spelenvoor linker- en rechterpaal. De
boulevard de la Corniche, die het
centrum verbindt met badplaats Am
Diab, is één langgerekt voetbalveld.
De Marokkaanse variant van de Co-
pacabana.

kleding is wat dat betreft tekenend. In
Casablanca leven spijkerbroek,
sluier, tulband, t-shirt, berber-kos-
tuum (een soort jute zak), fez en
sportschoen vredig naast elkaar.■Casablanca. De

enige stad ter
wereld die ver-
noemd is naar
een film. Hum-
prey Bogart
('Play it again,

Sam') en Ingrid Bergman en die
Prachtige afscheidsscène op het
Vliegveld d'Anfa. As Time Goes By.
Het vliegveld bestaat nog, maar
*ordt alleen nog gebruikt voor bin-
tenlandse vluchten. Zoals er veel
"eranderd is in de Marokkaanse me-
fropool. Het '1001-nacht sfeertje' uit
te film heeft plaatsgemaakt voor een
"teer westerse aanpak.

Tolerantie
De tolerantie is redelijk groot in Ma-
rokko. Alcohol is er niet verboden en
er heerst zelfs vrijheid van gods-
dienst, hoewel de vijf kerken en de
vier synagogen wat schril afsteken bij
de 350 moskeeën. Het past allemaal
in de filosofie van koning Hassan 11,
die zijn land een soort schamierfunc-
tie heeft gegeven tussen de islamiti-
sche en de westerse wereld.

Kracht

fyenflats, smog, woonblokken, dat

* Casablanca anno 1994, of anno
'414 als we de islam-jaartelling aan-
houden. De verkeerschaos is groot.
Het lijkt er sterk op dat de meerder-
teid van de 2,3 miljoen inwoners

over een auto. De overigen
besturen een taxi. Elke auto heeft
Voorrang, pas op het laatste moment
**ordt bekeken wie het ook echt krijgt.
Voetgangers zijn hun leven niet ze-
ker. Voetgangerslichten ontbreken,
Zebrapaden liggen er alleen voor de
"orm. De wandelaar is geheel en al
Overgeleverd aan de grillen van de
Weggebruiker. Toeteren is de natio-
tele sport.

te doen. Want als het team straks
goed presteert, zit iedereen weer op
één lijn."

Gemiddeld één per drie duels. Met de
regelmaat van de klok lopen er wed-
strijden compleet uit de hand. Horane
heeft een verklaring. „U moet niet
vergeten dat we amateurs zijn. Dan
gebeuren dit soort dingen. Maar
wees gerust: in Amerika zal er een
gedisciplineerd elftal staan."

Het talent dat daar wel te zien is, ont-
breekt in de selectie voor de Verenig-
de Staten, menen veel Marokkanen.
In de drukke medina (oude stads-
deel) van Casablanca waar het we-
melt van de bazars en waar de
Nederlandse toerist omschreven
wordt als 'kijken, kijken, niet kopen',
praat men veel en graag over voet-
bal. „Tegen België en Nederland
maken we weinig kans," weet een
handelaar in, ja, waarin niet. Hij ver-
koopt alleen geen vliegdekschepen.
„De wedstrijd tegen Saoedi-Arabië
wordt het sleutelduel. Als we die win-
nen zitten we waarschijnlijk al in de
volgende ronde."

Om zijn moslim-broeders niet te veel
voor het hoofd te stoten liet de Amir
Al Mouminine (Heer der Gelovigen)
in het water van de Atlantische
Oceaan de grootste moskee ter we-
reld bouwen. De minaret van het gi-
gantische object, dat vorig jaar na
zeven jaar bouwen werd geopend,
steekt 175 meter de lucht in. Vijf keer
per dag stuurt de muezzin (gebeds-
voorganger) via een batterij luidspre-
kers zijn gebed de hemel boven
Casablanca in. Daarbij een geluid
producerend dat sterk doet denken
aan ons luchtalarm op de eerste
maandag van de maand. Vooral het
gebed dat hij 's ochtends om vier uur
loslaat is een aparte belevenis.

ge, De Bijeenbrenger etcetera, etce-
tera, heeft ook verstand van wat
meer wereldlijker zaken. Zoals van
voetbal. Hoogstpersoonlijk heeft hij
Abdellah Blinda aangesteld als trai-
ner van het nationale team. Niet tot
ieders genoegen. De Marokkaanse
kranten staan bol van de kritiek op 's
mans functioneren. Hij zou de ver-
keerde spelers hebben geselecteerd,
hij zou de verkeerde speelwijze heb-
ben gekozen, de polemiek houdt nu
al een paar maanden aan. Voorals-
nog zonder resultaat. Blinda heeft
carte blanche van de koning en wie
daarover beschikt, zit voor de rest
van zijn leven gebeiteld. En waar-
schijnlijk ook daarna.

Koning Hassan 11, bijgenaamd De
Redder, De Hereniger, De Barmharti-

Een bonte stoet mensen begeeft zich
dagelijks over straat. Bruin, blank,
*Wart, crème, Casablanca is een ver-
zamelplaats van alle denkbare ras-sen. De grote verscheidenheid aan

De 'islam-derby' tegen de moslim-
broeders van Saoedi-Arabië wordt
een hevige, voorspelt een andere
handelaar. Te vergelijken met een
Nederland-Duitsland. „Veel Marokka-
nen mogen de Saudi's niet," legt hij
uit. „Het zijn net schapen. Ze zitten er
warmpjes bij, maar in hun hoofd zit
niks. Ze zijn zogenaamd sterk in de
leer, maar ondertussen... Wat vindt u
overigens van dit tapijt. Hoeveel geeft
u ervoor. Geen interesse? Ik heb ook
nog leren jassen. Of wilt u misschien
een snuif cocaïne. Goed spul, uit Am-
sterdam." Voetbal, leuk om over te
praten, maar de handel gaat voor.

De lijn van de bondscoach is duide-
lijk. Blinda heeft voornamelijk gese-
lecteerd op zaken als fysieke kracht,
discipline en defensieve kwaliteiten.
Geheel in de stijl van de vaderlandse
competitie die als gemeen, onsportief
en keihard te boek staat. In de 240
duels vielen er naast heel weinig
doelpunten (444, een gemiddelde
van 1,85 per wedstrijd), heel veel ro-
de kaarten (88) te bewonderen.

Horane verwacht zelfs grote presta-
ties. „Ik heb alle vertrouwen in Blinda
en het elftal. Nederland en België een
maatje te groot, denkt u dat? Nou, ik
niet. Wij zullen- daar voor geen enkel
elftal onder doen, let maar op. Ster-
ker, ik ben ervan overtuigd dat we
onze prestatie uit '86 zullen overtref-
fen."

In een buitenwijk van Rabat, de admi-
nistratieve hoofdstad van het land,
staat in een stoffig straatje het hoofd-
kantoor van de Marokkaanse voet-
balbond, de Fédération Royale Maro-
caine de Football. Je moet er eerst
driekeer voorbij lopen voor je het ge-
bouwtje ontdekt. De enige aanwijzing
is een mini wk-postertje op de deur.
Op de eerste verdieping resideert
Mhamed Horane, de secretaris-gene-
raal van de voetbalbond. Hij doet wat
lacherig over de kritische noten aan
het adres van Blinda. „Zonder kritiek
kan men niet leven in Marokko. Dat is
normaal hier. Onze nationale ploeg
zal er ongetwijfeld beter door gaan
presteren en daar is het iedereen om

Saudi-Arabië, aan geld geen gebrek bij tegenstander van Oranje

Het speeltje
van de prins

dan de Europese en Zuidamerikaan-
se landen. Maar neem van mij aan,"
zegt Beenhakker, „dat ze eraan ko-
men." Saudi-Arabië was in '84 en '88
Aziatisch kampioen, verliezend fina-
list en '92 en in '89 wereldkampioen
voor spelers onder zeventien jaar.
„En dat word je niet zomaar. Natuur-
lijk," zegt Beenhakker, „is de achter-
stand nog niet volledig weggewerkt,
maar ze zijn wel aan een inhaalrace
bezig."

DOOR ALBERT GEESING

„De kwaliteit van het voetbal is duide-
lijk verbeterd," heeft Uilenberg met
eigen ogen kunnen zien. „Technisch
zijn ze heel goed, alleen tactisch zijn
ze niet zo sterk en lopen ze achter bij
Europa." Ook het tempo ligt door de
hitte vrij laag. „De Saudi's hebben
echter als voordeel dat ze zich niet
om hoeven te schakelen. De klimato-
logische omstandigheden in Was-
hington zijn ongeveer gelijk aan die
ze thuis meemaken."

Uilenberg vergelijkt Saudi-Arabië met
een goede middenmoter in de eredi-
visie. „Dat mag voor Oranje dus geen
probleem zijn. Maar onderschatting
zou funest zijn, dan ga je gegaran-
deerd voor debijl. Als ze één keer in
hetveld staan, willen ze er alles voor
doen. Dan staat er echt een ploeg."

Uitverkorenen
„Wij zijn uitverkorenen van de prins
en van God," is de lijfspreuk van Ma-
jed Abdullah, de 34-jarige spits. Hij
geldt als debeste voetballer van Ara-
bië en gaat als de 'Pele van de
Woestijn' door het leven. „Het is voor
ons een droom op hetzelfde WK te
spelen als de grote sterren van Brazi-
lië, Nederland, Italië, Duitsland en
Argentinië."" Aanvoer-

der
Mohammed
Abduljawad
voorspelt dat
Nederland het
knap lastig
krijgt tegen
Saudi-Arabië.

Foto: AP

Maar dat betekent volgens hem niet
'dat we als een folkloristisch groepje
toeristen naar Amerika gaan. Ze
gaan als de ambassadeurs van hun
land naar het WK en willen bewijzen
'dat de wereld ons alsvoetbalnatie in
opkomst serieus moet nemen.

jongsaf een goede basistechniek."

er werd een lijvig en ambitieusoefen-
programma uit de hoge hoed get-
overd. Geld speelde geen rol. Colum-
bia en Chili werden in Riyad ontbo-
den, Vitesse en KV Mechelen hapten
meteen toe toen de oliedollars waren
omgerekend in Nederlandse guldens
en Belgische francs.

&EN HAAG - De petro-dollars zijn in overvloedige mate aanwe-
zig, de financiële mogelijkheden zijn onbegrensd. „Als de Saudi's
straks in Amerika naar een andereplaats moeten en er gaat op dat
Moment net geen vliegtuig die kant op, dan gooit de prins er ge-
hoon één van zijn privé-vliegtuigen tegenaan." Zo makkelijk gaat
''at daar volgens Leo Beenhakker. Nu slaan in de top van het inter-
nationale voetbal de stoppen wel vaker door. Maar Saudi-Arabië
%at alle records. In het land van de puissant rijke koning Fahd
jj'ordt met geld gesmeten, niets is te dol. Wie het breed heeft, laat
''et breed hangen. En breed hebben ze het, de Saudi's.

overgekomen uit Saudi-Arabië. Het
voetbal leeft daar enorm."■Prins Faisal Bin

Fahd Bin Abdu-
laziz, de zoon
van de koning en
voorzitter van de
voetbalbond,
handelt er ook

""aar. Zijn vrijgevigheid kent geengenzen sinds hij Koning voetbal
uitverkoren als een persoonlijksPeeltje.

De Twentse arbiter heeft recht van
spreken. Hij floot in Qatar Saudi-Ara-
bië twee keer, tegen Koeweit en Iran,
en een jaar eerder, bij het toernooi
om de Golf Cup in Riyad, ook al twee
keer. „Ik heb toen de training een
paar keer van nabij meegemaakt. Als
je ziet wat er allemaal om die ploeg
heenloopt, werkelijk ongelooflijk. De
spelers hebben hebben nergens ge-
brek aan, alles is in ruime mate aan-
wezig."

„We moeten van dit elftal niet te veel
verwachten," denkt Leo Beenhakker.
Hij werd eind vorig jaar door prins
Faisal aangetrokken als opvolgervan
de Braziliaan José Candido, die in
Qatar op staande voet werd ontsla-
gen omdat hij na afloop van de wed-
strijd tegen Irak naar de zin van de
prins net iets te uitbundig de hand
had geschud van de vijand. Candido
werd er niet slechter van, net als zijn
illustere voorgangers Tele Santana,
Mario Zagalo en Carlos Alberto Par-
reira, de huidige bondscoach van
Brazilië.

Ontslag

Vervolgens verplaatste het gezel-
schap zich naar de mondaine en
peperdure zuidkust van Frankrijk,
waar de Saudi's voor een trainings-
kamp van drie weken hun intrek
namen in een hotel met vijf Michelin-
sterren. De landenploegen van Po-
len, IJsland, Griekenland en Bolivia
kwamen graag even langs om te
sparren en de bankrekening van de
bond te spekken. Als eerste van de
WK-deelnemers streek Saudi-Arabië
al in de derde week van mei neer in
de States om zich voor te bereiden
op het WK-debuut in Washington te-
gen Oranje.

*> Riyadh groeien de bomen tot in de
temel. Ter meerdere eer en glorie
!j&n het land, maar toch vooral van
temzelf, de zoon van de koning. Hij
Pompte in de loop der jaren miljarden
![* de ontwikkeling van het voetbal en
H voor het luttele bedrag van 500
Njoen dollar, in de hoofdstad eenhypermodern stadion neerzetten. Het
j6ndementvan die gigantische inves-
*iing moest uitmonden in een WK-
Salificatie. De glans daarvan zou optem afstralen, dèt succes zou hem inte hele wereld macht en aanzien ge-ven.

Dankbaarheid
Sluw en grootmoedig als hij is,
schonk prins Faisal daags voor het
afsluitende kwalificatieduel tegen Iran
met veel tamtam 700.000 gulden aan
de Asian Football Confederation voor
de bevordering van het Aziatische
voetbal. Uit dankbaarheid voor de
WK-kwalificatie beloonde hij de spe-
lers een etmaal later ieder met
100.000 dollar en een glimmende
Mercedes. Aan geld geen gebrek,
aan goedkope brandstof evenmin.

vierd." Beenhakker ging, de Argentijn
Jorge Solari kwam. In zijn soor volg-
den zijn broer Eduardo, die fungeert
als geestelijk en technisch adviseur,
en zoonlief Jorge, die is gebombar-
deerd tot keeperstrainer.

In Amerika gaat de wereld het zien,
Nederland als eerste. „Als Nederland
tegen ons speelt," waarschuwde Mo-
hammed Abduljawad een paar we-
ken geleden in Voetbal International,
„heeft het twee tegenstanders: wij en
de eigen arrogantie. Sinds het EK 88
is het Nederlands elftal bij ons zeer
geliefd. Spelers als Rijkaard, Van
Basten, Gullit en Koeman zijn bij ons
heel populair. Wij verafschuwen al-
leen de arrogantie waarmee veel
Nederlandse spelers in het veld
staan." Hoort Oranje het ook eens
van een ander.

De Argentijn moet de Braziliaanse
speelstijl continueren, dat ligt de Sau-
di's het beste. Dat is voetballen op

Maar het Duitse statussymbool staat
er voorlopig voor de pronk en heeft
nog amper een kilometer op de teller.
Op last van de prins werden de inter-
nationals al in januari teruggetrokken
uit de net opgezette profcompetitie;

>«n Nederlander, Jaap Uilenberg uit
stond er vorig najaar in Qatar

[Jtet zn neus bovenop toen de Sau-
_'s het Grote Doel bereikten. Iran
J%d in de beslissende wedstrijd met
r% verslagen, de euforie op de tribu-
tes was met geen pen te beschrij-
**n. „Er zaten 35.000 mensen in het

maar minstens 25.000 waren

Leo Beenhakker trouwens evenmin.
De voormalige 'Don' van Madrid en
coach van Oranje werd in januarimet
zn hele Nederlandse crew op het
vliegtuig gezet omdat hij 'onmenselijk
en veel te hard' zou zijn. „Toen be-
kend werd dat Beenhakker was ont-
slagen," verklapte aanvoerder Mo-
hammed Aljawad een paar weken
later, „hebben twintig van de 26 spe-
lers uit de nationale selectie feestge-

Onder invloed van de Braziliaanse
trainers ging het niveau in het laatste
decennium met sprongen omhoog.
„Natuurlijk staan ze op dit moment
nog een treetje lager op de ladder

Treetje lager
souplesse en techniek. Een fatsoen-
lijk grasveld is in Saudi-Arabië nau-
welijks te bekennen, toch is voetbal
bij de jeugd immens populair. Een
school waar voetbal geen verplichte
sport is, is volgens Aljawad geen ech-
te school. „Overal wordt gespeeld op
steen of een zandvlakte die door de
hitte keihard is geworden. Zodoende
ontwikkelt ieder voetballertje van

" Marokko, hier met Timoumi in gevecht met Matthaus, Briegel en Rummenige, maakte het in 1986 West-Duitslandknap lastig.
Pas in de laatste minuut won de latere WK-finalist. Foto: anp

DOOR EDWIN STRUIS
Dat lijkt een hachelijke zaak te gaan
worden. 'De heiden van Guadelajara'
schreven acht jaar geleden Marok-
kaanse historie tijdens het WK in
Mexico. In de broeikassen van Mon-
terrey en Guadelajara hield de selec-
tie van de Braziliaan José Faria
Engeland en Polen op 0-0 waarna
het Portugal met 3-1 versloeg. Spe-
lers als Bouderbala, Krimau, Zaki en
Khairi verwierven in één klap de hel-
denstatus. Hun namen worden tot op
de dag van vandaag met respect uit-
gesproken.

Hachelijk
CASABLANCA - In de schappen ligt geen speciale dubbelvla, de
kebab wordt niet verpakt in een apart wk-doosje, van een mascotte
ontbreekt zelfs elk spoor. Toch leeft het wereldkampioenschap
voetbal enorm in Marokko. Alleen uit het zich niet in dekbedover-
trekken, tompoezen of antenne-dopjes. In Marokko wordt er voor-
namelijk over gepraat. In de koffiehuizen en de bazars van voetbal-
hoofdstad Casablanca is het WK het gesprek van de dag. ledereen
hoopt op een herhaling van de stunt uit '86, toen 'De Leeuwen van
de Atlas' in hun poule gerenommeerde landen als Polen, Engeland
en Portugal achter zich lieten. Of de selectie van bondscoach Ab-
dellah Blinda in Amerika ook tot grote hoogte kan stijgen, lijkt twij-
felachtig. Daarvoor telt de selectie te weinig vedetten. Maar een
plaats in de tweede ronde moet mogelijk zijn. De onderdanen van
koning - en voetbalfan - Hassan II leven tussen hoop en vrees.

Bondscoach Blinda kan bij koning Hassan geen kwaad doen
; "f"'"""*.:3s*P" *«M»JVIUU
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Auto's
Te k. zr. mooie BMW 316,
bwj. '84, nw. model, 1800 cc,
wit, diepe spoiler, sp.vig.,
alarm, electr. spiegel,
’6.250,-. Inr. op diesel mog.
Tel. 045-230097.
Te k. BMW 318i, bwj. '84,
blauwmet., Im-velgen, ver-
laagd, i.z.g.st. 04406-12374.
Te k. BMW 323ibwj. '84, i.z.
g.st, schuif-kanteldak, Koni-
verlaagd, 5-bak, vraagprijs
’6.750,-. Tel. 045-313309.
BMW 316, bwj. '84, 4-drs.,
zwartmet., i.g.st., ’ 5.500,-.
Tel. 045-255519 na 18 uur.
Te koop BMW 320i, bwj. '84,
APK 1-7-'95, ’5.500,-, mr.
mog. Tel. 043-473603.
BMW 323i, i.pr.st., APK 6-
95, 15" vlgn., veel extra's, pr
n.o.t.k. Tel. 046-370915.
Te koop BMW 320i, bwj. okt.
'84, orig. Hartge uitgev,
zeer mooi, km.st. 70.000.
Telef. 046-334277.
BMW 320i, bwj. 86, blauw-
met., 1.m.-velgen, 6-cylinder.
Automobielbedr. KOMPIER,
Heerlerbaan 66, Heerlen,
telef. 045-428840.
Te k. AUDI 100 D, bwj. '87,
trekhaak. schuif-/kanteld„ vr.
pr. ’9.250,-. g 04498-57165.
Ford ESCORT Cabrio 16i,
stereo, sportvlg., alles elec-
tnsch, m. 86, kl. ferrari-rood,
geh. uitgebouwd, verlaagd,
vraagprijs ’ 12.950,-. Tel.
045-229538. Inruil mogelijk.
Te k. CITROEN KM Ambi-
ance, bwj '90, APK gek.,
nieuwe banden, mcl. alarm,
vr.pr. ’ 25.000,-. Telefoon
045-451428.
Te k. CITROEN AX, bwj. '88,
vr.pr. ’6.300,-. Tel. 043-
-478694.
Te koop BK 19 TRD, luxe
uitvoering, i.z.g.st., bwj. '87.
Telef. 045-723649.
Te k. CITROEN BK 1.9 die-
sel, bwj. 89, 5-deurs, grijs
kent., i.z.g.st., APK 5-95,
’6.500,-. g 045-317675.
Te k. Daihatsu CHARADE
diesel, i.z.g.st., 4-deurs,
APK 5-95, zeer zuinig,

’ 2.600,-. Tel. 043-643230.
Te koop DAIHATSU Chara-
de TX 1.3i 16V, bwj. '89, i.z.
g.st., vraagprijs ’11.500,-.
Tel. 043-623573.
Te koop gevr. loop/sloop/
schadeautos. Tevens JA-
PANSE. Betalen de hoogste
prijs! telef: 045-423199.
MERCEDES 200 D '86 rood
vert. sportvlgn. apart mooi
’16.900,-; 190 E uitgeb. als
16-klepper ABS etc.
’12.500,-; Saab 900 m.'B7
open dak LPG ’6.900,-;
VW Golf cabrio aut.

’ 7.900,-; Santana diesel
klein def. bijna '86 ’ 1.900 -BMW 316 m.'B7 zr. mooi

’ 7.900,-; Triumph Spitfire
'76 ’8.750,-; Opel Corsa m.
'88 ’6.900,-; Kadett 1.6 GT
5-drs. '86; Record 2.0 S s-
bak m.'B6 ’2.900,-; Volvo
360 GLS Sedan '86
’4.900,-; Mazda 323 GT
bijna '85 ’2.750,-; Fiat Re-
gatta '87 LPG ’2.500,-; Su-
zuki personenbus m.'B3
’1.500,-; Alto m.83
’1.900,-; Lancia HPE 2.0 i
m.'B3 ’2.750,-; Mits. Galant
TD 84 ’1.450,-. Autobedrijf
JOOSTEN, Scharnerweg 3,
Maastricht. 043-634978.
Te k. gevraagd JAPANSE
auto's van '79 t/m '85, mcl.
wet. geldig vrijw. bew., ook
met schade of reparatie. Tel.
046-338509, ook 's avonds;
b.g.g. 00-32.89-564008.
Te koop gevraagd auto's,
'79/'B7. Auto LAMBRIEX.
Schutterstraat 14 Elsloo
Telef. 046-377545.
FORD Fiësta 87 ’6.500,-;
Opel Corsa 85 SR ’4.750,-/
’5.750,-; Mini Mayfair '87
’5.250,-; Kadett 1.2 '82
’2.500,-; Golf D aut. '82
’2.500,-; Manta GSi '83/"86

’ 2.750,-// 6.750,-. Inr. mog.
045-211071. Overbroeker-
str. 54, Hoensbroek.
Te koop gevr. AUTO's, be-
drijfsauto's met schade of
reparatie. Steskensstr. 39,
Stem g 046-332160.
Te k. Ford FIËSTA 1100 S,
bwj. '79, APK, vraagpr.

’ 850,-. Tel. 045-253373.

Te k. plm. 10 gekeurde au-
to's met 3 mnd. garantie, o.a.
AUDI 80 '88; Opel Kadett
SC 90; Ford Escort cabrio
1.6 XR3i '88; Mercedes 190

D '85; Opel Manta GTE '87;
Mitsubishi Galant caravan
LPG '86; Citroen Axel 1.2
TKS '87; Renault R 5 '84;
Honda Accord '85; Opel
Corsa '85. Alle i.z.g.st., 3
mnd. garantie. Europaweg
114 N, Übach-over-Worms,
Landgraaf, g 045-323178.
Autocentrum P. VEENSTRA:
Toyotal Corolla 1.6 XLi 4-drs.
'91 ’19.250,-; Opel Veetra
1.6 GU '92 ’25.750,-; To-
yota Corolla 1.3 i XL '90
’17.500,-; Nissan Micra 1.2
GL type '92 ’14.250,-; Nis-
san Micra GL 5-drs. '89

’ 10.250,-; Daihatsu Chara-
de '88 ’9.900,-; Ford Siërra
2.0 CLXi 5-drs. 91 veel
access. ’ 22.600,-; Mazda
626 GLXi 2.2 91 ’21.500,-;
BMW 316 i Edition '90

’ 22.500,-; Nissan Sunny
1.3 Trend '87 ’7.250,-;
Opel Kadett 1.3 Club '88
’11.250,-; Toyota Corolla
1.3 SLX 4-drs. '87 ’8.500,-;
Citroen Visa '87 ’1.750,-;
Opel Ascona '86 ’4.250,-.
Bovaggarantie, inruil, finan-
ciering. Autocentrum P.
Veenstra, Valkenburgerweg
13, Voerendaal. Telef. 045-
-752999.
FIAT Panda 34, bwj. '84, in
goede staat, pr.n.o.t.k. Tele-
foon: 043-650419.
Te k. Fiat FIORINO, bwj. B-
'9o, 1e eigenaar, blijft grijs
kent, houden, g045-457075.
FIAT Croma 2.0 Turbo Die-
sel Int. cooler, bwj. 90.
blauw, stuurbekr., central
lock, ’12.750,-. Tel. 046-
-528336 b.g.g. 519291.
FIAT Uno 60 S, 3-deurs,
75.000 km., APK mei '95,
'87, mr. mog. 04493-3675.
Te k. FIAT 127, bwj. '84,
kleur wit, vr.pr. ’1.750,-.
Telef. 04492-5190.
Fiat TIPO 2.0 GTiE, bwj. '91,
rood, digitaal dashboard, l.m.
-velgen, stuurbekrachtiging.
Automobielbedrijf Kompier,
Heerlerbaan 66, Heerlen,
telef. 045-428840.
Te k. FORD Escort XR3i, wit,
in prima st., bwj. '84, APK 5-
95, pr.n.o.t.k. Tel. 043-
-433495 na 17.00 uur.
Ford ESCORT 1.8 CL Die-
sel, zeer zuinig en goed, 89,

’ 10.500,-. g 046-331949.
Te koop FORD Escort XR3i,
bwj. '88, vr.pr. ’ 13.000,-.
Telefoon 046-332321.
Te koop FORD Fiësta, bwj.
'80, APK okt., ’ 1.350,-. Tel.
04405-2626, na 18.00 uur.
Te k. Ford ESCORT 1.3
Ghia, 4-drs., bwj. '81, APK
12-94, i.z.g.st., ’ 1.350,-.
Tel. 045-230391.
Te koop 2x Ford FIËSTA:
1.4 S, bwj. '87 en 1.4 i S, bwj.
'89. g 046-339015 371983.
Te koop Ford ESCORT
1600 GL stationcar, geel
kenteken, in absolute
meuwstaat, ’2.750,-. Slei-
nadastr. 14. Landgraaf.
Te koop FORD Siërra 2.0i,
bouwjaar december '87, al-
les in een kleur, pr.n.o.t.k.
Tel. 046-372074, na 18.00
uur 046-518224.
Te koop ESCORT XR3i, okt.
'88, met veel extra's, vr.pr.

’ 11.500,-. Tel. 04499-2779.
Ford SIERRA 20i CL Sedan,
bwj. '91, zeldz. mooi,

’ 13.750,-. 043-254462.
Te k. FORD Scorpio 2.9 iGL,
bwj. '92, mr. mog., vr.pr.

’ 19.500,-. g04754-88483.
ESCORT Cabrio XR3i, '86,
5-versn., rood, 67.000 km's,

’ 13.750,-. 045-424128.
Te koop Ford ESCORT 1.6
L, bwj. '85, APK '95, pr.
’3.950,-; Ford Escort 1.3 L
bwj. '82, APK 95 pr.

’ 1.950,-. Tel. 045-724729.
Te k. Ford SIËRRA 1600,
bwj. '86, grijsmet., APK, met
spatbordschade, ’2.300,-.
Tel. 045-250676.
FORD Fiësta 1.1 L, in nw.st.,
model '85, weinig km's, vr.pr.
’3.950,-. Tel. 045-215516.
CABRIO Ford Escort 1.6i
XR3, wit, nieuw m. '87, pr.n.
0.t.k., inruil mogelijk. Tele-
foon 04406-10589.

Ford ESCORT 1.3 station,
'85, APK 6-95, ’4.450,-.
Tel. 045-255784.
Ford SIËRRA 2.0 L Ghia
Sedan, 4-deurs, bwj. '89,
beigemetallic, i.z.g.st.,
vraagprijs ’ 11.750,-. Tel.
046-519291 b.g.g. 528336.
Ford SCORPIO 2.0 L CL,
bwj. '90, 4-deurs, Sedan,
schuifdak, centr. lock, stuur-
bekr., /14.750,-. Tel. 046-
-528336 b.g.g. 519291.
Te koop FORD Fiësta, bwj.
'80, APK gekeurd 4-95,
’950,-. Tel. 04457-2013.
Te koop Ford FIËSTA, bwj.
'80, ’750,-. Telef. 046-
-375198.
Te koop Ford ORION GL,
bwj. '84, 5-drs., trekh., brede
band., sportvelg., board-
computer, etc, pr.n.o.t.k. Na
17.00 uur 04459-2515.
ESCORT CU, '91, zwart,
75.000 km. cv., ’16.750,-.
Tel. 046-528336/519291.
Te koop Ford TAUNUS 1.6 L,
aut., bwj. '81, APK 8-94,
’1.200,-. Tel. 043-625553.
FORD Escort 16 XR3i ca-
brio, diamantzwart, sport-
velgen, alarm, elektr. ramen,
cv., stuurbekr., leder bekl.,
excl., bwj. '89, vr.pr.
’17.950,- of ’269,- per
mnd. g 04199-2588.
Ford FIËSTA, bwj. '81, kl.
rood, APK mrt. '95, prijs
’1.000,-. Tel. 045-212992.
FORD Escort 1600 XR3i,
sportvelgen, sunroof, radio-
cass., blauwmet., excl., bwj.
'91, vr.pr. ’15.300,- of

’ 233,-p.mnd. 04199-2588
Te k. luxe SIËRRA 2.3 D GL
station, mei '89, vele ace,
126.000 km., perfecte st.,

’ 15.500,-. Tel. 04459-1357.
FORD Siërra 2.3 turbo die-
sel combi, 5-drs., diamant-
zwart, 5-speed, sunroof,
trekhaak, excl., bwj. '92, vr.
pr. ’17.950,- of ’269,- p.
mnd. 8 04199-2588.
ESCORT 1.6 CLX, '91, nw.
mod., zwart, 75.000 km,

’ 16.750,-. Tel. 046-520789.
FORD Escort 1.6 XR3i ca-
brio, elektr. ramen, sportvel-
gen, radio-cass., excl., bwj.
'87, vr.pr. ’11.950,- of

’ 179,- p.mnd. S 04199-2588.
FORD Scorpio 2.4i, 5-'9O,
zwartmet., schuifdak,

’ 11.000,-. Tel. 046-529176.
Te k. zeer mooie Ford ES-
CORT Cabrio 1.6 Ghia, kl.
met. rood, RS velg., nw. dak,
bwj. 10-'B6, pr. 13.950,- ex.
Bom, g 04750-28676
Ford ESCORT 1300 GL, bwj.
'81, i.z.g.st., APK mei 95,
’1.650,-. 045-246059.
Te k. Ford ESCORT XR3i,
23-10-'B6, ABS, bijzonder
mooi. Inr. mog. g 046-751492.
Te koop Ford SCORPIO 2.0 i
Ghia, autom., bwj. '86,
’9.500,-, inruil kleinere auto
mogelijk. 045-256997.
Te k. Ford SCORPIO 2.9i,
aut., stuurbekr., electr. ra-
men, schuifdkak, trekh., zil-
vergrijs, bwj. '90, i.z.g.st., vr.
pr. ’21.000,-. g 045-231062.
Te koop Ford SIËRRA 1.8
Laser, bwj. '85, km. 91.500,
ANWB gekeurd, kleur groen,
radio/cass. met slede, vr.pr.

’ 5.300,-. g 045-227803.
Te koop zeer mooie HONDA
Prelude 2.0 EX, model '84,
kl. wit, stuurbekr., electr.
schuifdak en antenne, 15"
RH velgen. Tel. 046-528625.
HONDA Prelude 12 V, 12-
-'B3, nw. model, vr.pr.
’4.250,-. Tel. 04754-88483.
Te k. HONDA Prelude EX,
bwj. '83, sportvlgn., meer
extra's, auto i.nw.st. Zien is
kopen. Tel. 046-524273.
HONDA Civic 16i, Sedan, 4-
drs., Ferrarirood, radio-
cass., 5-speed, nw. model,
bwj. '91, vr.pr. ’13.950,- of

’ 209,- p.mnd. g 04199-2588.
ACCORD Aerodeck 20i EX,
ABS, st.bekr. electr. ramen,
15" velg. stijl pakket m.'B7,
’9.950,-. g 046-511293.
Lancia THEMA 2.OiE 16V,
bwj. '91, antracietmet., electr.
schuifdak. Automobielbedrijf
Kompier, Heerlerbaan 66,
Heerlen, g 045-428840.

Voor Piccolo's
zie verder pagina 32
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DEZE WEEK JVC TOPPERS BIJ VOGELZANG
|V/f^ Hoge inruilprijsm voor uw oude videorecorder

f CMoru ______■===_: _=__r__m LitiN
VOI_A_

JVC HR-J 318 VIDEORECORDER METPDC & SHOWVIEW
PROGRAMMERING
Met deze nieuwste videorecordervan JVC behoren programmeer-
problemen definitief tot hetverleden. Dankzij Showview noeft u al-
leen maar deeenvoudigecode uit deTV gids in te drukken en het ge-
wensteprogramma wordtvlekkeloosopgenomen. Indien bovendien
een programma onverwachts later begint of langer duurt( b.v. een
voetbalverlenging!) dan neemt de videorecorder het programma,
dankzij het PDC-systeem, toch in zijn geheel op.De sublieme beeld-
kwaliteit, het snelle opzoeksysteem voor gewenstepassages, devi-
deocamera-aansluiting aan de voorzijde en de praktische LCD af-
standsbediening maken deze videorecorder compleet.

999

__\ gratis
_______■ u««n WW

VOET-AL —^^ml^^^^y

JVCAV 25 SI KLEURENTELEVISIE MET
STEREOGELUID
Prachtige kleuren televisie meteen 63 cm platte
beeldbuis welke garantstaat voor eencontrast-
rijk beeld en schitterende kleuren. Bij breed-
beelduitzendingen is het beeldformaat om-
schakelbaar naar 16:9. Perfecte stereo ge-
luidskwaliteit. Tevens teletekst, tijdsklok, prak-
tische videocamera-aansluiting aan de zijkant
en afstandsbediening voor zowel TV als even-
tuele videorecorder.
Normale Vogelzangprijs 1699
Inruil werkende63/70 cm KTV
(bouwjaar min. '87) 200

1499

Nu tijdelijk bij Vogelzang
met gratis JVChoofdtelefoon

BfrwffHTTW^rTTf TtTTTT1. MlllHttttftlt*~^ I tl * ~^"* ___BHF_
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JVCMX-S20MINISET
Nieuwe miniset bestaande uit versterkerge-
deelte meteen vermogen van 2 x 45 Watt, sur-
round geluid met de sfeer van een disco, con-
certzaal of stadion en het Active Bass Exten-
sionsysteem.De CD speler heeft programmeer-
functies voor 32 nummers. Verder een dubbel
autoreverse cassettedeck met kopiëren op
hoge snelheid, automatische bandkeuze en
Dolby B ruisonderdrukking.De tuner beschikt
over 40 voorkeuzezenders en timermogelijk-
heid. Inclusief twee weg bass reflex luidspre-
kers.

999

Metafstandsbediening

JVCRCX620 PORTABLE CD/RADIO/
CASSETTERECORDER
Fraai vormgegeven portable met eenkrachtige
basweergave dankzij de Super Bass Horn en
1 6 Watt vermogen. De CD speler met af-
standsbediening beschikt over diverse pro-
grammeerfuncties zoals intro scan, repeat en
randomplay. Het dubbel cassettedeck is uitge-
rust met een automatische opnamencontrole,
een synchroon CD-opnamefunctie en kopiëren
op hoge snelheid. Tuner met mogelijkheid tot
wereldomroepontvangst. D.m.v. 12Volts aan-
sluiting geschikt voor auto, boot of caravan.
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JVCapparatuur staat bekend om zijn hogekwaliteiten unieke been
ningsgemak. Daarom vindt u deze apparatuur natuurlijk bij Vog^
zang. MethetWK voetbal in aantochtheeftVogelzanghaarserv^
nog verder uitgebreid: jjte^
'S AVONDS BEZORGEN We bezorgen 8
dekomende weken iedere avond gratis*
onze apparatuur bij u thuis, zodat ver %^m^kmttim^mu»^"J
overdag niet voor thuis hoeft te blijven. JbJHS ■___■
WK-LIJN Mochten er tijdens de WK pc- ■"^ P^f
riode (1 7 junit/m 17 juli) problemen zijn met
uw TV, dan kunt u tot maar liefst 23.00 uur dB mW\
deVogelzang WK-lijn (040-447973) bellen, en wij plaatsen voo'^
periode van reparatie een leentoestel bij u thuis. Kortom, reden g6*noeg om dus snel naar Vogelzang.te komen. *Binnen onsra^

kl UOGELZMÏC
Daar kun jeniet omheen

AKERSTRAAT 19,HEERLEN. SERVICE-AFDELINGEN INBOUWSTATION:KRUISSTRAAT 12, H|s
LEN. TEVENS FILIALEN IN EINDHOVEN EN MAASTRICHT. OPENINGSTIJDEN: MA. 13.00-'B'
UUR, Dl. T/M VR. 09.30-18.00 UUR, ZA. 9.30-17.00 UUR. KOOPAVOND TOT 21.00 UUR.
AANBIEDINGEN ZOLANG DE VOORRAAD STREKT AFWIJKINGEN INDE AFBEELDINGEN ALSMEDEKFNNfIIJKE DRUKFOUTEN VCORBtMO^
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Met onze aktiemodellen gaat u een heerlijke zomer tegemoet.
De mooiste vakanties beginnen dit jaar bij de onderzijde van de bumpers in de kleur van de carrosserie. Het voordeel op deze extra's Indraagt f 1.500,-.

Peugeot-dealer. Want nu het voordeel op onze 106-aktie- Daarnaast beschikt deze 106 standaard over o.a. Maakt u daarnaast gebruik van één van onze financie-
modellen kan oplopen tot f 3.583,- (toch al gauw zon een ruitewisser/sproeier achter, twee van^ binnenuit ringsaanbiedingen, dan kan uw voordeel zelfs oplopen
2.860.000 Lires), kunt u op vakantie flink uitpakken. verstelbare buitenspiegels, geluidalarm bij nog brandende tot f 3.583,-. De 106 Green is er vanaf' f 26.900,-.
Bovendien zijn ze extra comfortabel uitgerust, zodat het verlichting en een snelblokkeersysteem op de veiligheids-
ook met de reis wel goed zit. gordels voorin. De 106 Accent is er al vanaf f 20.990,-. Nu halen, volgend jaar pas betalen.

Als u dan ook nog weet dat de aanbiedingen gel- En met één van onze financieringsaanbiedingen De aanschaf van een nieuwe Peugeot 106 personenauto
den zolang de voorraad strekt, zijn er redenen genoeg om kan uw voordeel oplopen tot f 2.083,-. wordt tijdelijk nog aantrekkelijker met één van onze drie
snel bij uw Peugeot-dealer langs te gaan. Zn adres vindt financieringsaanbiedingen.
u in de Gouden Gids. 106 Green Nu halen, pas 2 januari 1995 betalen (max. voor-

Sportief uitgerust met glazen schuif/ kanteldak, getint glas, deel f 1.095,-), óf een renteloze lening over 18 maanden
106 Accent elektrisch bedienbare voorportierruiten, centrale vergren- (max. voordeel f 1.601,-), of een lening _P**JP"~J'__

Aangekleed met sportieve extra's zoals brede stootstrips, deling met afstandsbediening, snelle striping en onderzijde legen 4,9 % effectieve jaarrente over Bf^Jlß
achterspoiler, sportieve vvielplaten en striping, en de van de bumpers in de kleur van tic carrosserie. M) maanden (max. voordeel f 2.083,-). ____£__!
JE VOELT JE LEKKERDER IN EEN PEUGEOT. PEUGEOT
ALLE AANBIEDINGEN GELDEN BIJ AANKOOP INDEPERIODE VAN 2 JUNI T/M 26 JULI 1994. EN BIJ TENAAMSTELLING VAN HET KENTEKEN IN DE PERIODE VAN 4 JUNI T/M 30 JULI 1994 FINANCIERINGSAANBIEDINGEN ZIJN OPBASIS VAN GEBRUIKELIJKE BETAALPLANVOORWAARDEN VAN PEUGEOTFINANCIERING NEDERLAND lAANGESLOTEN
BIJ HET BKR IN TIELI. MAXIMAAL TE FINANCIEREN BEDRAG F 15.000,.BIJ DE BEREKENING VAN HET MAXIMAALHAALBARE FINANCIERINGSVOORDEEL IS UITGEGAAN VAN EEN VERGELIJKING MET EEN EFFECTIEVE JAARRENTE VAN 13,9*OVER DE AANGEGEVEN LOOPTUD VAN DE FINANCIERING PRIJZEN INCL BPM EN BTW EXCL KOSTEN

RIJKLAAR MAKEN. IVALUTAKOERSIWIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN

CADIER EN KEER, AUTOBEDRIJF SEEGERS V.O.F, KERKSTRAAT 34, TEL: 04407-2727. HEERLEN, AUTOCENTRUM COLLARIS 8.V., SCHELSBERG 45, TEL: 045-720202 KERKRADEAUTOBEDRIJF JANSSEN, EYGELSHOVERGRACHT 64, TEL: 045-460500. MAASTRICHT, AUTOBEDRIJF VAN DER CRUIJS MAASTRICHT BV., VIA REGIA 169 TEL' 043-433733'
MEERSSEN, AUTOBEDRIJF SEEGERS V.O.F, ST. JOSEPHSTRAAT 44, TEL: 043-642883. MUNSTERGELEEN, AUTOBEDRIJF JASPER B.V, WINDRAAK 29 TEL' 046-521944



Geen pretje
Hoewel, onder de felle zon, bij 35
graden en een luchtvochtigheid van
90 procent is dat geen pretje. Niet
België of Marokko, maar het weer
wordt straks de zwaarste tegenstan-
der van Oranje. Niet alleen hier in
Orlando, maar misschien nog wel er-
ger in Washington, waar het even
heet kan zijn, maar de luchtvochtig-
heid vaexk nog groter is. Als het te erg
wordt kunnen de spelers op het UCF-
terrein de koelte van een sporthal op-
zoeken.

Op 12 juni arriveert de Oranjetrein
vanuit Car ada in Orlando. Op 15 juni
is er de oefenwedstrijd tegen de Stri-
kers. Op zondag 19 juni vliegt de hele
club naar Washington, waar 's
avondseen ontvangst op de Neder-
landse ambassade plaatsvindt en
een dag later tegen de Saudi's wordt
gespeeld. Dinsdags keert iedereen
weer terug naar Orlando. Daar wacht
vier dagen later het topduel tegen
België en op 29 juni de strijd tegen
Marokko.

" Aan het
zwembad van
de Lake Nona
Country Club
in Orlando
kunnen de
Oranje-spe-
lers
verkoeling
zoeken.

Foto: GPD

Disneyworld, op een 'veilige' afstand
van 50 kilometer van Lake Nona.

der Made. We schatten het op zon
300 dollar per dag. Het verblijf hier
gaat de KNVB dus al gauw een ton
kosten.

Bernhard Langer. Zowaar prijkt tus-
sen al die golfsterren ook een prent
van Silvester Stallone, die hier ook
ooit een balletje heeft geslagen. Van
de Oranjespelers is alleen bekend
dat Ronald Koeman nog wel eens
een partijtje golf speelt.

stevig hek, er lopen bewakers rond
en de oprijlaan van de ingang tot het
hoofdgebouw is al een kilometer
lang. Trainen doet Oranje ook niet op
Lake Nona, al is speciaal een 70 bij
70 meter groot braakliggend stuk
land ingezaaid.

voor de KNVB vier mogelijke onder-
komens voor Oranje uitgezocht. „Be-
gin dit jaarkwam Dick Advocaat kij-
ken. Lake Nona was de derde op het
lijstje, maar Dick hoefde nummer vier
niet eens meer te zien. Dit was het,"
zegt Van der Made, die zich 'resident
coördinator' van de KNVB noemt. Dat
komt er vooral op neer dat hij in zijn
vrije tijd de bond hand- en spandien-
sten verleent.

■Voor de beheer-
ders van de La-
ke Nona Country
Club zal de Ne-
derlandse inva-
sie even wennen
worden. Het is

prachtig, vele hectaren groot
jjjooiendterrein aan een meer, veer-

°9 kilometer buiten Orlando. Het
Zegveld ligt onder handbereik, maar'"ets verstoort de idyllische stilte die
IJJJ eenmaal bij een golfclub hoort. Of

moeten de zacht zoemende kar-r*tjes zijn waarmee de miljonairs zichvan hole naar hole laten vervoeren.

"e in Orlando wonende Nederlandse
denman Ger van der Made had

De golfclub wordt bestierd door Brit-
ten. Aan de muren van de eetzaal
hangen foto's van de beroemdste
golfspelers ter wereld, van ouwetjes
als Arnold Palmer en Jack Nicklaus
tot nieuwe goden als Torn Watson en

De staf - Advocaat, dokter Kessel en
medewerkers - krijgt het nog beter.
Zij slapen in enkele villa's verderop
op het complex. „En verder nie-
mand," zegt Van der Made. Lake
Nona is in elk geval 's avonds en 's
nachts taboe voor de KNVB-bobo's.
Bondsbestuurders, spelersvrouwen,
regeringsvertegenwoordigers en alle
andere hotemetoten worden tijdens
de drie weken in Orlando onderge-
bracht in de al evenmin sjofele Beach
Club van het Walt Disney Resort van

Een hele vleugel van het hoofdge-
bouw van de golfclub is bestemd voor
de 22 spelers, die er elf uiterst lu-
xueuze kamers met veel nep-antiek,
marmeren badkuipen, centimetersdik
tapijt en uitzicht op de 18e hole zullen
bewonen. Over de kamerprijs wil nie-
mand zich uitlaten. „Minstens zoveel
als in een de luxe hotel," zegt Van

Wint Oranje cic poule dan mag het
nog vijf dagen langer in Lake Nona
en de hitte vcin Florida blijven voor
het duel op 4 juli tegen de nummer
twee van de groep met Italië, lerland,
Noorwegen en Mexico. Wordt Neder-
land tweede, dan verhuist het op 30
juni naar Dallas in Texas, voor de
strijd op 3 juli tegen de winnaar van
de groep met Brazilië, Rusland, Zwe-
den en Kameroen. In Dallas kan het
in juli net zo heet zijn als in Flordia,
het is er alleen v&t?l droger.

„Daar kan Advocaat zijn geheime tak-
tische oefeningen uitvoeren," zegt
Van der Made met een grijns. Voor
de echte trainingen zullen de coach
en zijn mannen elke dag per bus een
dertig kilometer lange rit moeten ma-
ken naar het sportcomplexvan de de
University of Central Florida (UCF).
Ook al afgelegen, en vergeleken met
Lake Nona tamelijk Spartaans. Maar

Wie denkt een kijkje bij Oranje te
kunnen gaan nemen kan dat verge-
ten. Lake Nona is omgeven door een

Advocaat wil rust voor zijn spelers,
die gebruik kunnen maken van een
gloednieuwe healthclub met een
wedstrijdzwembad, dat pas eind mei
is ingewijd, en van een handvol ten-
nisbanen.De club heeft speciaal voor
Oranje zelfs 34 fietsen aangeschaft
en de spelers kunnen een hengeltje
uitwerpen in het meer. Maar gezien
de hitte zal dat wel een potje klaver-
jassen in de gekoelde clublounge
worden.

DOORALBERTGEESING chy beschouwt hij als een schoon-
heidsfoutje. „We hebtoen Scapino
anderhalve ton betaaid. Maar als
Dutchy echt een succes wordt, zoals
Mickey Mouse of Walt Disney, is dat
bedrag te verwaarlozen."

2EIST - Oranje is een fantastische kleur. Bemind, maar onbe-
schermd. De hoofdkleur van het Nederlands elftal, dé steunkleur

het Nederlandse bedrijfsleven. 'Oranje goes America'. 'Waar
euforie is, is handel', luidt het simpele doch winstgevende credovan de creatieve zakenman. De oranjekolonie van McDonaldshangt al wekenlang fluitend in de boom, het hele land is inmiddels
ondergedompeld in een bad van oranje reclame. De miljoenen-
dans rond het Nederlands elftal heeft gigantische vormen aange-
komen. Nu de verkoop nog.

Commercie rond Oranje neemt absurde vormen aan

Miljoenendans om Nederlands elftal
Rozie loopt ook al met tiet hoofd in
de wolken. „Dit WK is voor Dutchy
het vertrekpunt, daar gaan we de ko-
mende vier jaar mee door. Dutchy is
een waarmerk. Als de mas>cotte een
eigen status en popularite/t kan ver-
werven, wordt dat een duurzame in-
komstenbron." De manager schat de
netto-opbrengst op drie ton. „En dan
hou ik het nog aan de voorzichtige
kant. Daar komen de royaltïes (per-
centage van de stuksverkoop, red.)
nog overheen," preekt hij voor de pa-
rochie van Dutchy.

„Het idee is mooi, een doorlopende
Dutchy," zegt Theo van Seggelen,
„maar de praktijk heeft geleerd dat dt.i
voetbalkoorts kort maar hevig is. Dia
loopt in de aanloop naar een WK ra-
zendsnel op, maar is op de dag dat
Oranje wordt uitgeschakeld meteen
weer voorbij." 'Worldcup USA' mag
dan nog zo mooi klinken, de aantrek-
kingskracht van dit WK mag daardoor
groter zijn dan de aflevering van vier
jaar geleden in Italië, maar als Oranje
er in de eerste ronde uitvliegt is het
meteen gedaan met de pret.

Dat valt dus tegen, dat bedrag had
wel iets hoger kunnen zijn, .sou je
denken. „Klopt," bekent Harm Rozié
schoorvoetend. „Maar anders clan in
het verleden is er dit keer niet cjeko-
zen voor gelegenheidsspor ;sors,
maar voor de langere termijn." Dut-
chy moet langer mee dan vanoaag.
„Vier jaar geleden was de totale op-
brengst aan reclame 135.000 gulden,
daar moesten de kosten nog vanaf.
We hebben nu al een half miljoen
binnen en rekenen er op dat de in-
komsten in de miljoenen gaan lopen."

nen," vindt Rob de Leede, „moet je
ook zo flink zijn om er iets tegenover
te willen stellen. Anders mag je ze
best profiteurs noemen." Oranje-
freaks lopen volgens de voorlichter
op Dutchy-klompen, dragen een Dut-
chy-pet en drinken uit Dutchy-glazen.■Het oranje

schreeuwt je van
alle kanten tege-
moet. Je moet
kleurenblind zijn
om aan de
Oranje-mania te

; „De kleur oranje is op-
en geeft energie. Daar

kracht vanaf," zegt Harm Ro-
J* van de KNVB. Heel symbolisch

t
v°or het Nederlands elftal, vindt de
Manager communicatie, die na het

vertrek van Cees Wolzak
"'l Zeist namens de bond mag praten

' °ver commerciële WK-activiteiten.

Tot nu toe hebben zich bij ILP, het
marketingbureau dat namens de
KNVB de contracten afsluit, tegen de
zestig bedrijven gemeld die reclame
mogen maken met de mascotte van
Oranje. „Het zijn exclusieve contrac-
ten," zegt Henk Krop van het Amster-
damse bureau. „Anders zou Dutchy
met zichzelf gaan concurreren." Hij
schat dat het Dutchy-project zon 25
procent van de 'totale Oranje-gekte'
uitmaakt. Theo van Seggelen van de
VVCS, de spelersvakbond, schat de
omzet van het rechtentraject op zon
tien tot vijftien miljoen gulden. Die
van de vrije markt ligt heel wat hoger,
tussen de 200en 300 miljoen gulden.

Nederlanders zouden geen Neder-anders zijn als ze geen graantje zou-
den meepikken van de Oranje-hyste-

„Je moet wel een beetje voetbal-
9ek zijn," zegt Rob de Leede van de

„maar veel zwaarder weegt
dat er aan Oranje geld te
valt. Vier jaar geleden wa-

ei er drie cd-singeles, nu al twaalf
jjf dertien. De teksten," gruwelt de

„blinken niet direct uit
originaliteit. Maar de massa. *"igt het toch wel.". staat erbij en kijkt ernaar. De*'eur oranje is niet beschermd, maar

' jjat geldt eigenlijk ook voor Dutchy,
jjeenige en echte mascotte van het
Nederlands elftal. „De leeuw als dier,"
6rkent Harm Rozie, „is beter be-
j^nermd dan als mascotte. Mensena 'e met een leeuwtje op de markt ko-
?en dat er iets anders uitziet danuutchy kunnen wij niets maken."

Twee dagen voor het circus-Advo-
caat op volle toeren ging draaien,
mochten de 'supporters van Dutchy'
hun waren uitstallen op het sportcen-
trum van de KNVB in Zeist. Nog wel
in de Johan Cruijff-zaal. Dutchy sok-
ken, Dutchy badjassen, Dutchy aan-
stekers, Dutchy T-shirts, Dutchy hor-
loges, Dutchy stropdassen, Dutchy
handdoeken wat lag er eigenlijk
niet? Voor de kinderkamer is er
leeuwtjes-behang, voor de op hol ge-
slagen voetbalsupporter oranje on-
dergoed en bretels en zelfs WK-toi-
letpapier: wit met oranje voetballen.

Afhankelijk van wie het is, wat hij
moet doen en hoe lang het duurt.

Harm Rozie noemt het de 'magie van
het voetbal'; Rob de Leede houdt het
op het wij-gevoel. „Wij met zn allen
tegen de rest van de wereld. Als je

Freaks
i jAls je echt in zee wilt gaan met het

Nederlands elftal om eraan te verdie-

toch ziet dat er 18.000 Nederlanders
bij tien graden onder nul een halve
dag heen en een halve dag terug in
de bus zitten om het Nederlands elf-
tal in Polen aan te moedigen, die
gekte is niet te verklaren." Hij noemt
het onvoorstelbaar wat je met voetbal
allemaal kunt bereiken. „Als je één
foutje maakt, heb je daar je hele le-
ven last van. Kijk maar naar die bal
op de paal van Rensenbrink in Ar-

in. Wat is er nooi mooier en effectie-
ver dan te pronken met de nationale
voetbalhelden? KPN doet het met
Ronald Koeman, Calvé en Lotto met
John de Wolf, Philips, Gran Doroda
en Houtland met Jan Wouters, Dex-
tro met de broertjes Frank en Ronald
de Boer, Reebok met Dennis Berg-
kamp, Mars met Mare Overmars. De
honoraria lopen per speler uiteen tus-
sen de 40.000 en 350.000 gulden.

En de KNVB? 'Wacht eens even',
dacht Cees Wolzak, 'hier zit handel
in. Hij is de bedenker van het Dut-
chy-project dat zijn finale beleefde op
een vluchtstrook langs de snelweg.
„Daar hebben Cees, Edo Boonstop-
pel en ik de knoop doorgehakt," zegt
Harm Rozie. De valse start van Dut-

Dan rijdt er geen oranje tram meer
door Amsterdam en wordt de mars-
kramer op de Albert Cuyp zijn oranje
spullen niet meer aan de straatste-
nen kwijt. Dan helpt zelfs het rugnum-
mer 7 van Dutchy niet. „Zeven is een
geluksnummer," zegt Harm Rozie.
Dat is te hopen voor Oranje en voor
al die zakenlieden die beter willen
worden aan Oranje. Met of zonder
Dutchy.

Verdwazing
De verdwazing kent sinds het glo-
rieus verlopen EK'BB geen grenzen
meer. „Lubbers kennen ze niet." zegt
Harm Rozie, „maar de hele wereld
kent Koeman, Van Baten en Gullit."
Het bedrijfsleven haakt er gretig op

gentinië. Voetbal heeft zon enorme
impact, daar heb je geen notie van."
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Het ontbreekt Oranje aan niets in Orlando

Luxe, rust en hagelslag

" Zelfs reizigers die vanaf Schiphol vertrekken merken dathet wereldkampioenschap in aantocht is. Foto: dijkstra

HANS DE BRUIJN
Van onze correspondent hier zijn het publiek en de nieuwsgie

rige media tenminste welkom.

Een voetbalveld met een atletiekbaan
eromheen. Dat is alles. Nog geen tri-
bunes, geen hekken. Het aanbod van
de universiteit om er een groot hek
omheen aan te leggen, is afgeslagen.
ledereen komt maar. Op 15 juni
speelt Nederland er tegen de Fort
Lauderdale Strikers, één van de wei-
nige 'profclubs' van Amerika. De Stri-
kers worden getraind door de Neder-
lander Thomas Rongen, die de
KNVB in Florida als voetbaltechni-
sche coördinator terzijde staat. Er
zullen zelfs speciale tribunes worden
neergezet, zodat de oefenwedstrijd-
jesvan Oranje enigszins comfortabel
gevolgd kunnen worden.

ORLANDO - Voor de Oranje-, spelers geen Amerikaanse vet-
Ite worstjes en 'hash brown po-
jtetoes' bij het ontbijt, maar
j°erhollandse chocoladehagel,
Pindakaas en echte krentenbol-
ten. Een Hollandse winkel in
Orlando levert het beleg, en de
Nederlandse warme bakker Fa-
bian Ton uit Massachusets zal

[6lke dag per speciale koerier
fen lading kadetjes en volko-

renbrood volgens Hollands re-
; naar de sjieke golfclub van
!*-ake Nona sturen. Daar zullen
ijte spelers en begeleiders van
"et Nederlands elftal vanaf 12
toni in ongekende luxe bivakke-ren. De golfclub (lidmaat-
schapsgeld 2000 dollar per
foaand!) heeft een uitstekendr estaurant en een prima chef,
")aar de spelersmagen mogen
[tet door de vette Amerikaanse
Ijpst bedorven worden. Geenj&ig Macs dus. De KNVB neemt
["-ten ook zijn eigen kok mcc, die
!toezicht zal houden op het be-
|[siden van de warme en koude
! voor Oranje.



tempo-team
uitzendbureau
industrie
Machinebediende m/v
voor een bedrijf in de omgeving van Sittard. U werkt
in 2- of 3-ploegendienst, waarbij u de machine instelt,
het produktieproces begeleidt en de kwaliteit van
het produkt controleert. Naast een LBO-diploma hebt u
technische kennis, interesse of ervaring. Deze baan is
zeker voor een half jaar.
Informatie: 046 - 5 1 42 22, Ingrid van der Veld
Sittard, Rosmolenstraat 4
TECHNIEK
HVAC-monteur m/v
voor een groot bedrijf in Geleen. U doet onderhouds-
werk aan koel- en airco-installaties, CV-ketels en boilers.
Ook bewaakt u technische installaties. Hiervoor hebt u
een opleiding MBO-E en -I én kennis van meet-, regel-
en verwarmingstechniek. Ook kunt u overweg met auto-
geen pijplaswerk. Verder hebt u een rijbewijs-BE, bent u
klantgericht en vindt u overwerken geen bezwaar.
Informatie: 046 - 75 6 1 56, Nathalie Verlaan
Geleen, Rijksweg Zuid la
Monteur kozijnen/rolluiken m/v
voor een bedrijf in Kerkrade. Ruime ervaring met dit
werk is vereist, evenals zelfstandig kunnen werken. Dit is
een baan voor langere tijd.
Informatie: 045 - 46 56 56, Simone Sportten
Kerkrade, Grupeliostraat 35

Auto's
Te k. Toyota COROLLA 1.6
Liftback, 9-83, groenmet.,
’2.750,-. Tel. 046-529176.
Te k. CELICA Liftback, bwj.
'80, i.z.g.st., APK tot 6-95,

’ 2.500,-. Tel. 046-524360.
Toyota COROLLA 1.3 DX,
bwj. '85, APK 3-95, i.z.g.st.,

’ 5.650,-. Tel. 04454-62092.
Te k. Vauxhall CHEVETTE,
(model Kadett) bwj. '79, APK
4-95, ’500,-. 045-410576.
Te koop VW JETTA 1.6 S,
bwj. '81, LPG, APK 6-95,
nwe. remmen, koppeling,
dynamo. distr.riem, vr.pr.
’1.450,-. Tel. 045-324616.
VW JETTA GLi, bwj. '81,
APK '95, vr.pr. ’2.250,-;
VW Passat, bwj. '80, vr.pr.

’ 750,-. Event. mr. mog. 045-
-217669.
VW JETTA Diesel, bwj. '81, i.
z.g.st, pr.n.o.t.k. Pendersstr.
32 Klimmen. g 04405-1848.
Te k. POLO, 1976, veel nwe.
onderd., goed lopend,
’450,-. Tel. 046-371615.
GOLF Cabrio 1.8 GLi, bwj.
'80, blauwmet., 15 " velgen,
nieuwe banden, vraagpr.

’ 12.500,-, mr.mogelijk. 045-
-320457, na 12.00 uur.
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Te koop VW GOLF CL 1.6,
rood, bouwjr. '91, i.z.g.st.,
’17.500,-. Tel. 045-440568.
Te k. GOLF GTi, bwj. '80,
zeer mooi, d.blauw, get. glas,
alu velgen, APK 5-95, vr.pr.
’2.750,-. Tel. 046-740611.
Te k. VW GOLF GTi,-bwj.
'81, kl. rood. 04406-12229 b.
g.g. 15212 na 18 uur.
GOLF typ 18 GTS '86, s-
bak, Kamei uitgeb., 15" wiel,
’7.950,-. Tel. 045-424128.
GOLF 1.6 CL katalysator,
1987, 1e eig., ATS-velg., nw.
st. ’7.950,-. g 045-424128.
Te koop VW GOLF, bwj. '83,
APK 9-94, prijs ’2.750,-.
Telef. 04459-1217.
Te koop GOLF 1600 aut.,
APK 12-94, bwj. '82,

’ 2.500,-, rood. 045-223742.
VW PASSAT combi GL Die-
sel, bwj. '90, rood, roofrack,

’ 24.500,-. Tel. 046-528336
b.g.g. 519291.
Te koop GOLF Cabrio, zeer
mooi, bwj. '80, kl. rood,
sportwielen, Recaro int., ra-
dio/cass., enz., pr.n.o.t.k. g
045-720489.
Te koop VW GOLF Cabriolet
GLS 1600, licht uitgeb.,
sportwielen, groenmetall.,
’7.900,-. APK tot 11-94.
Tel. 043-633992.
Te k. VW SANTANA (Pas-
sat), bwj. '84, APK, 2-95,
prima auto, ’ 3.900,-. 046-
-378172 na 18.00 uur.
VW GOLF 1600 i cabrio,
leder bekl., elektra ramen, c.
v., sportvelgen, radio-cass.,
excl., bwj. '88, vr.pr.
’15.950,- of ’239,- p.mnd.
g 04199-2588.
VW GOLF GTi 1.9 klepper, s-
speed, diamantzwart, leder
bekl., sportvelgen, sunroof,
cv., excl., bwj. '88, vr.pr.
’11.950,- of ’179,- p.mnd.
S 04199-2588 b.g.g. 055-
-409569.
Te k. VW GOLF 1600, bwj.
'85, nette auto met APK, vr.
pr. ’5.250,-. g 046-580118.
VW PASSAT 1.8 GL combi
(variant) 5-drs., grijsmet., s-
speed, stuurbekr., trekhaak,
bwj. '91, vr.pr. ’21.000,- of

’ 315,-p.mnd. S 04199-2588.
Te koop VW POLO bwj. '86,
i.z.g.st. APK gek., vr. pr.

’ 4.750,-. 043-479505.
Mooie GOLF 1800 GLi, ca-
briolet, type '82, APK, 5-bak,
sportv, nw. int., i.z.g.st., vr.
pr. ’8.750,-. 045-728919.
GOLF GTi, 10-1984, zwart,
diverse extra's, in goede
staat, vraagprijs ’9.300,-. g
045-241166 of 726254.

Te koop VOLVO combi,
APK, ’1.000,-; 2 CV 6, APK,

’ 1.750,-. Tel. 046-524730.
Te k. voor ’5OO,- VOLVO
343 DLS 1900 cc, APK 8-94,
met 5 versn. en trekh. Tel.
046-528082.

Te koop VOLVO 244 GL,
bwj. '82, nwe. banden, uitl.,
APK 6-95, trekh., radio,
175.000 km. ’2.250,-. Tel.
04498-56470/59642 na 18 u.
Te koop VOLVO 440 auto-
maat, bwj. '92, zilvermetallic,
27.000 km, nieuwe staat.
Telefoon: 046-334411.
Te koop VOLVO 340 GL
Special, bwj. '90, i.z.g.st.
Telef. 046-375748.
VOLVO 360 GLE 2 Itr., trek-
haak, bwj. '83, l.groenmet.,
vr.pr. ’2.500,-. Tel. 045-
-259497.
VOLVO 440 GLT, bwj. 89,
zwartmet., schuifdak, 1.m.-
-velgen. Automobielbedrijf
KOMPIER, Heerlerbaan 66,
Heerlen, g 045-428840.
Te k. VOLVO 340 GL 1.7,
bwj. '86, 116.000 km, APK 4-
95, vaste prijs ’3.500,-.
Benzenraderweg 159, Heer-
len. Telef. 045-740446.

MAZDA 626 2.0 16V, nieuw
model '92, 4-deurs, Sedan,
grijsmetallic, stuurbekr.,
central lock. Telef. 046-
-528336 b.g.g. 519291.
Te k. Ford ESCORT 1600
CL, bwj. '86, nw. model, vr.
pr. ’ 5.500,-. 046-580068.
Te koop KAST notenh. +
veri.; scanner; racefiets, op-
knapper. Tel. 043-477721,
na 18.00 uur.
VOLVO 340 2 L, bwj. '83,
LPG, pi. trekh., APK 6-95,
vr.pr. ’1.750,-. 04492-2780.
AUDI 100 2.3 E, 5-cyl., s-
speed, cv., alarm, stuur-
bekr., sportvelgen, grijsmet.,
radio-cass., bwj. '89, excl.,
vr.pr. ’13.950,- of ’209,- p.
mnd. g 04199-2588.
Lancia THEMA 1600 i Turbo,
stuurbekr., elektr. ramen, c.
v., radio-cass., bwj. '92, vr.
pr. ’17.500,- of ’263,- p.
mnd. g 04199-2588.

Te k. Ford ESCORT 1_
automatic, APK 2-95,
’650,-. 046-338509.
Te koop Opel KADETT
ravan 1.3 bwj. '81. Tele*
045-250238.
Te koop Fiat REGATTA
S, 5-bak, bwj. 8-'B4. T
foon 043-479537. ,
PEUGEOT 205, 1-'86, <
’4.000,-. Steeg 6, Sc»
mert. 04404-1596 na 16ut.
Te koop Fiat UNO 55
1984, voor onderdelen, W
b. Telefoon 04450-4233. _
Te koop VOLVO 66 'APK 3-95, pr. ’500,-. Tl
foon 045-251300.
FORD Scorpio 2 liter CL
drs., model '90, LPG, *auto is nieuw, prijs ’9.7'Tel. 046-331665. 1
FORD Escort 1.6 diesel ]
APK, vr.pr. ’3.650,-. T*
046-581363 tot 18.00 uur._

A

'.flOtf PARKET
* Brede eiken plankenvloeren

A*SSsß.i/ $k *EUten Lunel van 124rvoor "»■* Be^en lamel van 129,- voor 109,-- " V,ho° P,ank Nlaapkaraerparkel 65,- p.m
5* 'jn * Opknapbeurt bestaand parket

%yP NU 20°/o KORTING
dri_«I!i°OTU_ur Dealer Lamett, het beste van allevloert
wo. gestolen

pegaSUS parket Rijksweg-Zuid 233 Geleen 046-746675— ■ --__■__! -^—^—■—■_■-_

VOLVO 343 DL, bwj. '79,
APK, nw. uitlaat, banden, vr.
pr. ’ 1.200,-. g 045-257667.
Te k. VOLVO 360 GLS, i.z.g.
st., '85, pr. ’4.900,-. Tel.
045-460909na 19.00 u.
Te koop gevr. LOOP- sloop
en schadeauto's. S 045-
-228604 b.g.g. 04405-3783.
Weg. machine vervanging
zijn wij op zaterdag 11 en
maandag 13 juni a.s. geslo-
ten, waarna wij graag tot uw
dienst zijn met onze car-
wash. Autoservices GOOI-
KER, Apollolaan 154, In 't
Loon Heerlen. 045-740041.
MINI aut., kleur Colorado-
beige, ’3.500,-. Tel. 043-
-432232.
Goedlopende DATSUN
Cherry, bwj. '79, vr.pr.
’500,-. 045-218221.
TOYOTA Celica 1.6 ST, bwj.
'86, pr. ’10.000,-. Telefoon
046-338465.
Te k. Hyundai PONY 1.5 L, 4-
drs., bwj. '87, APK '95. Vr.pr.

’ 3.600,-. 043-633693.
Te koop MGB bwj. 80, BPM
betaald, in vrij g.st., vr.pr
’8.500,-. Tel. 04748-1965.

Te k. Honda PRELUDE aut.,
wbj. '83, nw. mod., APK 3-
95, stuurbekr., vraagprijs

’ 4.200,-. Tel. 043-639225.
BMW 316i, '89 M 40, diam.
zwartmet., nw.st., nw. mod.

’ 15.750,-. g 046-511293.
Te k. MAZDA 626, D., 2.0,
bwj. '88, 5-drs, 130.000 km.,
extra's. 043-432882/430557.
Te k. Ford Siërra 1.8 laser
'86 ’6.750,-; Ford Siërra
1.6 EM '85 ’4.250,-; Ford
Siërra 1.6 L '83 ’2.750,-;
Ford Escort 1.3 L '81
’1.000,-; Opel Kadett 1.2
GS '86 ’6.750,-; Opel Ka-
dett 1.3 S '86 LPG ’5.750,-;
Opel Corsa 1.3 S '83
’3.500,-; Austin Metro '84

’ 3.250,-; Hyundai Stellar
1.6 SL '84 ’2.750,-; Mazda
626 HB 1.6 '86 ’6.750,-;
Honda Accord '83 ’3.250,-;
Fiat 500 '74 ’4.500,-; Fiat
126 Bambino '85 ’3.500,-;
Mitsubishi Starion Turbo EX
'83 ’ 7.750,-; Mitsubishi
Lancer 2000 Turbo '83

’ 3.500,-. Auto LAMBRIEX,
Schutterstr. 14, Elsloo. Inruil
en financiering mogelijk. Te-
lefoon 046-377545.

Te koop Opel ASCONA 1,
5-drs., bwj. '86, vraagP'

’ 6.000,-. Tel. 046-516386^
Te koop HONDA Civic *'83, i.g.st. Telefoon:
218187. ,
Te k. BK 1400 E, rood, ij'
st., bwj. '85, vr.pr. ’3.9*
Tel. 045-728804 na 16.00^,
Te k. KADETT 1.6 SJzeer sportief, bwj.

’ 5.250,-. Borrekuilstr. 1ü
Geleen. Tel. 046-744395. ..
Wegens overcompleet . |
koop; R 4, 1986 of 2
1985. Tel. 045-243523.
Opel KADETT 13 S Berl^
z.g.st bwj. '81, APK *'’1.500,-. 045-324708.
Mitsubishi PAJERO «j]'
diesel, grijs kent., excl., ";
'87, vr.pr. ’ 13.500,- a

,
’ 203,- p.mnd. g 04199-25°!
Te k. Toyota TERCEL, "'81, APK 2-95, w
f 650,-. 046-338509.
FORD Fiësta XR2, '82,
5-95, iedere keur. toefP

’ 2.450,-. Tel. 045-459545^■
Voor Piccolo's

zie verder pagina 34



DOOR HENRI VAN DER STEEN
derlands elftal een klasse-elftal
maakt. En het zal anders en beter
worden, want de voetballerij verheugt
zich in een groeiend aantal donkere
voetballers dat techniek paart aan fy-
sieke kracht en een winnaarsmentali-
teit.

Zwart staat Oranje goed
Van Mijnals tot Davids en het spel van licht en donker

een handje geven." Westerhof weet
als geen ander waar zijn prioriteiten
liggen. Of beter gezegd: wie hij te
vriend moet houden, terwijl hij met de

rest van de voetbalmachthebbers de
vloer aanveegt. Toch lijkt ook hij zijn
lesje geleerd te hebben. „Ik vraag
een beetje respect voor de Nigeria-

nen," houdt hij zijn gehoor voor. „Ik
wil niemand beledigen, daarvoor heb
ik een te leuke tijd gehad. Nigeria is
als land heel erg moeilijk, maar hier

in Nederland zijn ze ook corrupt. Al-
leen gebeurt het hier achter gesloten
deuren."

Wereldbeker
De bondscoach is bezig aan zijn laat-
ste Afrikaanse etappe. Na het WK
gaat hij alleen nog terug naar Nigeria
als men de wereldbeker heeft ver-
overd. Voor de Africa Cup had hij de
president al laten weten dat de naam
Nigeria al in de beker stond gegra-
veerd. Heeft hij diezelfde boodschap
ook gestuurd voor het WK? Het ant-
woord wordt ingeleid met een diepe
zucht: „Pfff, hou op zeg, je moet wel
reëel blijven. Als alles, met de nadruk
op alles, goed loopt kunnen we de
laatste acht of misschien wel de laat-
ste vier halen. Maar eerst moet ik alle
speler bij elkaar hebben. Rachid Ye-
kini, mijn grote ster, komt pas na af-
loop van de Portugese competitie,
Amokachi moest in België nog spe-
len, Okocha is ook later bij de grote
groep komen binnenlopen. En dan
moet je ook maar afwachten wanneer
die gasten komen. Ik ben er groot
voorstander van dat die jongens bij
hun club blijven spelen zolang ze dat
kunnen. Zo kunnen ze daar ervaring
opdoen. Tenslotte voetballen ze niet
bij 'Bal op het dak 7', maar ja vertaal
dat maar eens in het Engels voor die
gasten..."

In Papendal wordt er keihard aan ge-
werkt de donkere voetballers op één
lijn te krijgen. Een onmogelijkheid, zo
lijkt het haast. Toch heeft Westerhof
het meeste egoïsme eruit kunnen
drijven. De spelers zijn vol lof over
hem. Ten minste... Ze houden ra-
zendsnel hun mond als er iets nega-
tiefs over de bondscoach te berde
wordt gebracht. Het grote conflict met
Yekini, die in de Africa Cup zwaar te-
leurstelde en vervolgens zijn bonds-
coach zwaar onder vuur nam, is
opgelost. „Er zijn nog wel wat organi-
satorische problemen, in de verdedi-
ging en op het middenveld. Maar die
heb ik opgelost voor het WK," steil
Westerhof zonder blikken of blozen.
Bluf is tenslotte altijd zijn belangrijk-
ste gereedschap geweest. „Ik ber
een bevoorrecht mens, geniet var
iedere dag die ik krijg. Dan ga ik mijr
plezier toch niet laten bederven dooi
een paar van die gekken die aan mijr
stoelpoten zitten te zagen."

de verdediging. Er moet gesneden
worden, maar zeker niet in mijn eigen
vingers. Als mijn vriend Leo (Been-
hakker, red.) dat in 1990 ook maar
eens gedaan had, dan was Neder-
land een stuk verder gekomen op dat
WK."■Westerhof is een

geval apart. Ooit
voornamelijk .
verguisd als trai-
ner van Vitesse,
Feyenoord en
MW, trok hij vijf

tear geleden naar Nigeria om daar
voetbal te prediken. Eerst met assis-
tent Jan van Deinsen, later met Jo
Confrère als hulpje. In een land waar
chaos en corruptie de basis voor het
dagelijks bestaan vormen, paste

zich naadloosaan. Werkte
'n de spelerstransfers zonder scrupu-
fes samen met de dubieuze zaken-
man Piet Borremans, een man wiensnaam hij tegenwoordig van afschuw
Jet eens meer over de lippen krijgt.
°orremans liep bij zijn handel in list
6h bedrog al een keer tegen de lamp,
daarna Westerhof zich onmiddellijk
van hem afwendde. Het tekent het al

niet gezonde opportunisme van
de bondscoach, die zich in Nigeria
Voornamelijk moest (of wilde) bezig-houden met het randgebeuren.

Journalist
Praten met Westerhof is een ervaring
op zich. Hij bereidt zich voor op het
WK in het nationaal sportcentrum Pa-
pendal in Arnhem, waar zich af en
toe een journalist vervoegt bij het
bonte gezelschap voetballers. Wes-
terhof heeft een niet al te beste repu-
tatie, maar windt iedereen moeiteloos
om zijn vinger met prachtige anekdo-
tes en sappige uitspraken. Het nega-
tieve beeld dat veel mensen van hem
hebben brokkelt door zijn, al dan niet
echte, open manier van praten ra-
zendsnel af. „Ik heb van de groep
een 'family' gemaakt, maar ik heb
daar vijf jaar lang dag en nacht voor
moeten vechten. Bijvoorbeeld door
iedere dag iedereen weer een handje
te geven, ik heb daar geweldig aan
moeten wennen."

Nigeria plaatste zich voor het WK,
)*on de Africa Cup, maar Westerhof

* zijn leven als bondscoach nog
steeds niet zeker. „Het zou mij abso-
'uut niet verwonderen als drie dagenvoor de eerste wedstrijd in Amerika
'neens iemand vanuit Nigeria komt
?m mij te vertellen dat ik ontslagen
°en," vertelt de coach met zijn sappi-
-9e Arnhems accent. „Maar moet ik
daar dan wakker van liggen? Ik slaap
9oed, als een baby. Heb het niet aan
*% hart, want anders had ik met devoetbalstijl van een aantal Nigerianen
allang een hartaanval gehad. Dus
'"aar maak ik me dan druk 0m... Er
"loet een heleboel gebeuren. Veran-
deren ook na de Africa Cup, vooral in

En inderdaad, nadat we bij het trai-
ningsveld (Waar dat is? „Linksaf, dan
zie je een veld waar het zwart ziet
van de mensen.") zijn aangekomen
waar een groep van 25 donkere atle-
ten loom in het zonnetje ligt te wach-
ten, gaat de coach het hele rondje af.
Voor iedereen een handje en een
grapje. 'De grote witte man van ni-
veau', zoals hij zichzelf halverwege
het gesprek karakteriseert, komt
voetballes geven. Althans, hij trekt al-
leen zijn schoenen aan, want de rom-
melige training wordt geleid door Jo
Bonfrère.

„Na de winst in de Africa Cup moest
ik wel terug naar Nigeria, maar ik was
liever meteen naar Nederland ge-
gaan. Maar de president wilde me

" Ook bij
Ajax, hiermet
(v.1.n.r.) Peter
van Vossen,
John van den
Brom, George
Finidi en
Frank
Rijkaard,
presteren
zwart en blank
al jarengoed
met elkaar.
Rechts
assistent-trai-
ner Bobby
Haarms.

Foto: DIJKSTRA

JMSTERDAM - Leo Beenhak-
ker zorgde voor de doorbraak:
[Ji de Oranje-selectie voor het
% van 1990 speelden liefst
*even Kleurrijke voetballers;
*es Surinamers en een Antil-
"aan nam Beenhakker mee
■^aar Italië, waar het overigens

weinig kleurrijk toernooi
]%d voor Oranje. Advocaat
[Joudt het deze keer op vijf don-
kre atleten, ook nog relatief
Veel. Donker heeft de voetballe-
■■i in Nederland kleur gegeven,
j|at is wel zeker. Zet het noeste
jollen van de ziedende Zeeuw
*an Vossen maar eens naast
"tet kokette dribbelen van de
dansende Blinker. Zie de blan-
*e krompoot Wouters en desubtiele artiest Taument. Is ereen sport waar zwart en wit zo
'°t een perfecte symbiose ko-
■^en als voetbal?

Oranje werd - zeker in Suriname - als
een ware triomf gevierd.

- eenmaal thuis - meldde het liefst
nooit meer geselecteerd te worden.
Daar sprak een gevoelsmens.

gressieven van geest die gelijke
rechten voor iedereen wensten? Feit
is dat Mijnals na Nederland-Bulgarije
(4-2) door fans bij wijze van hulde
van het veld werd gedragen en ieder-
een - op Geudeker na dan - het er
over eens was dat de artistieke spil
het goed had gedaan.

Magere jaren
Nog op 29 april 1981 liet interim-
bondscoach Rob Baan voor de WK-
kwalificatiewedstrijd op Cyprus de
31-jarige spitsbeer Kees van Kooten
debuteren; een typisch produkt van
de Hollandse school: sterk, groot, wit.
In die jaren werden wel al de eerste
kleurlingen na Mijnals voor Oranje
opgeroepen. Zondervan. Tahamata.
Kleine, kittige krekels in een ploeg
van zwoegers en zweters. Het waren
magere jaren voor de Nederlandse
voetballerij. Pas in 1988 werd alle el-
lende vergeten.

In West-Duitsland werden op het EK
eerst elf witte Duitsers en vervolgens
elf nog wittere Russen weggespeeld
door een sublieme Oranje-coctail van
licht en donker. Koeman-Rijkaard en
Van Basten-Gullit bleken twee van de
beste combinaties die op een voet-
balveld denkbaar zijn. Zwart en wit,
mooi en efficiënt, nuchter en emotio-
neel. De bleke Volendammer Mühren
en de prachtige Surinamer Vanen-
burg hielden intussen de bal aan de
zijkanten op hun eigen wijze vast.

Ooit zaten Rijkaard en Gullit samen
in een lege kleedkamer, terwijl buiten
het Nederlands elftal speelde. Gullit
zat er al de hele partij, geknakt nadat
de botte Michels kwaad was gewor-
den omdat de aanvoerder weigerde
een spuit in zijn lichaam te laten zet-
ten om aldoende mee te kunnen
doen. Rijkaard was uitgevallen met
een blessure. En Rijkaard zei: „Gek
hè, ik wist het. Ik houd niet van num-
mer zeven. Ik heb nu twee keer num-
mer zeven gedragen in het Nede-
lands elftal en twee keer ben ik uitge-
vallen. Zeven is een eenzaam getal.
Zeven is ook het getal van eenzame
klasse, dat geldt dus niet voor mij. Ik
speel liever met nummer acht, het
getal van de werkers."

Zo veranderen de tijden en zo blijven
ze ook weer hetzelfde. Thuis zal
Humphrey Mijnals meekijken. En hij
zal zien dat het goed is.

Bij Gullit ging dat steeds anders. Die
werd de aanvoerdersband ontnomen
na kritische uitlatingen. Het gevolg
was een gebed zonder einde. Gullit
bedankte voor Oranje, Gullit maakte
zijn rentree, Gullit bedankte weer,
Gullit maakte toch weer zijn rentree
en bedankte uiteindelijk definitief.
Maar Gullit blijft gelukkig Gullit: zwart,
dus gevoelig, dus vuurspugend als er
hem iets dwars zit.

Sensibiliteit
Het is een van de kwaliteiten die de
zwarte voetballers aan Oranje heb-
ben toegevoegd: sensibiliteit. Ze
bewegen mooier, ze hebben een
mooier lijf, ze voetballen niet zelden
beter, ze zijn ook trotser en gevoeli-
ger dan hun witte ploegmaten. Zie
Fraser. Zie Gullit!

AlleenKick Geudeker was niet zo op-
getogen. Die schreef in Sport en
Sportwereld: 'Wat wij niet willen, is
een voetbalprestatie afwegen tegen
de achtergrond van rassendiscrimi-
natie, hetgeen de laatste tijd te veel is
gebeurd. Wij vrezen dat Mijnals' ver-
kiezing voor een deel onder deze in-
vloed tot stand is gekomen, hetgeen
wij betreuren, niet in het minst voor
Mijnals zelf.'

wat te doen geweest en vaak voelde
Gullit zich hevig in de ziel geraakt,
met een eindeloze polemiek tot ge-
volg. De vergelijking met Ronald
Koeman is in dit verband wel aardig
en typerend. Koeman en Gullit, qua
talent vergelijkbare spelers met een
enorme staat van dienst bij het Ne-
derlands elftal. Beiden hebben eens
commentaar geleverd op de taktiek
van Oranje. Koeman werd door Mi-
chels voor een wedstrijd geschorst.
De Grunninger schudde eens met de
dikke kont, accepteerde de straf en
meldde zich de volgende keer weer
vrolijk bij het gezelschap. Zand er-
over.

Bij elf Gullitten wordt het een zootje,
met elf witneuzen kan Oranje beter
thuisblijven. Het is de unieke mixture
van nuchtere poldermentaliteit en
exotische aristocratie die van het Ne-

■Wel heeft het
een tijdje ge-
duurd, een jaar
of 30. Die span-
ne tijds zat er
tussen het mo-

Surinamer in het Nederlands elf-
?' werd gekozen en de dag dat
eyenoord de eerste club werd met
j^h elftal dat zwarter was dan wit.

yß*- is de logische kwestie van de
j^ste en tweede generatie Surina-

in Nederland.

Mijnals was de eerste Su-
J^amer in Oranje, Edgar Davids was
'J april de vijftiende en voorlopig laat-
'e. 34 jaar en 17 dagen later. Over

"Jat debuut van Mijnals was indertijd
ccleel te doen. Mijnals, die al eerder 47

speelde voor het Suri-
j^ams elftal, was koud in Nederland
Ieh hij al werd geselecteerd. Een
r^ n9 leven in Oranje was de al 29-ja-
-9e debutant natuurlijk niet bescho-en. maar zijn eerste wedstrijd voor

Had bondscoach Elek Schwartz een
goeie beurt willen maken bij de pro-

Over de voormalige aanvoerder van
Oranje is in de loop der jaren heel

Een pikante vraag is natuurlijk of Ad-
vocaat in zijn selectiemethodiek nog
rekening heeft gehouden met het
aantal donkere spelers. Dat zal wel,
zeker gezien de ervaringen van
Beenhakker vier jaar geleden. In Ita-
lië bleek Henk Fraser het zo slecht
naar zijn zin te hebben gehad dat die
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" Clemens Westerhof, ontwikkelingswerk in Nigeria. Foto; marcel israel

Het zendingswerk van Westerhof
Arnhemmer verbaast vriend en vijand als bondscoach van Nigeria

DOOR BERT GROOTHAND

ARNHEM - Clemens Westerhof wilde ooit missionaris worden.
Omdat hij dan echter ook van de vrouwen af zou moeten blijven,
legde hij dat plan al snel als onhaalbaar naast zich neer. In plaats
van missionaris werd hij (voetbal)zendeling op koloniale basis.
Waarbij hij, na kwalificatie voor het WK en het behalen van de Afri-
ca Cup, eindelijk een heel klein beetje waardering begint te krijgen
in Nederland.

limburgsdagblad

wereldkampioenschappen'94
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rf—■ tel.: 046 - 525 1 57 —^l m i

Te k. HARLEY-DAVIDSON
Sportster 1000 cc, i.z.g.st.,
vr.pr. ’10.000,-. Tel. 04406-
-10314, na 17.00 uur.
Wegens omst. te k. BMW K
75 S, bwj. '89, weinig km., in
nieuwstaat. g 04459-2963.
Te koop YAMAHA 750 Seca,
prijs ’6.500,-. Telefoon:
04499-4529.
Te koop HONDA KR 600 R,
bwj. '89, in zeer goede staat.
Telefoon: 043-640195.
Te koop motor HONDA CB
650 Z, bwj. '80, i.z.g.st., vr.pr.
’3.500,-. g 04406-15390
HONDA 350, 4-cylinder, bwj.
'74, i.z.g.st., mcl. acces.

’ 2.500,-. Tel. 04499-5778.
Te koop HONDA Off the
Road 600 XRL, bwj. '83,
vaste prijs ’2.150,-. Tel.
046-330173.
Te k. KAWASAKI ZZR 600,
bwj. '92, 4 in 1, 8 mnd. gar.
Tel. 043-649812.
Te k. YAMAHA FZR6OO, '92,
rood/wit, vr.pr. ’ 12.750,-.
Tel. 04405-2815.
Te koop CROSSMOTOR
Kawasaki KXI2S, bwj. '88,
met uitrusting, ’2.000,-. g
045-429460 na 18.00 uur.
Te k. SUZUKI GT 550, 3 cyl.,
2 takt, bwj. '75, ’2.800,-.
Te1.046-751538.
Te k. motor 600 cc YAMAHA
XV, bwj. '89, in nieuwstaat.
Telefoon: 045-460407.
Te k. zeer mooie HONDA
750 CB super sport, F2, bwj.
'78, pr. n.o.t.k. 046-338234.
Te koop LAVERDA SF 750,
bwj. '71, in perfekte staat, pr.

’ 6.500,-. 04454-65887.
YAMAHA XV 750 Virago, in
nieuw staat, ’4.750,-. Tele-
foon 04755-2024.
Te koop HONDA 750 F met
nieuwe banden, goed on-
derh. motor, evt. mr. auto
mog., vr.pr. ’2.750,-. Ves-
pa Ciao, bwj. '90, met sterw.,

’ 550,-. g 046-526646.
Te k. KAWASAKI EN 500
Chopper, bwj. '91, zeer mooi.
Tel. 045-229498.
Te koop HONDA 500 XLR,
bwj. '85, in goede staat. Tel.
04457-1443.
HONDA CB 400 F, bwj. '77, i.
t.st, vaste pr. ’1.250,-.

iftarderweg 142, Heerlen.
Te k. HONDA VF 700 C Su-
per Magna, bwj. '87, in abs.
nw.st., moet weg, vr.pr.

’ 12.500,-. 045-725038.

Verkoop en verhuur van:
MOTORFIETS-TRAILERS
voor het vervoer van 1 of 2
motoren achter uw auto.
Gidday Trading 046-757224

(Brom)fietsen
Te koop OMAFIETS, dames-
heren- kinderfietsen, v.a.
’55,-. Telef. 045-257371.
Te k. ATB Amerikaans, alu.
DEORE KT, z.g.a.n.,

’ 1.800,-. 046-373530.
Te koop TANDEM merk
Saturnus, in goede staat. Tel.
043-623252, na 18.00 uur.
Te k. gevr. BROMFIETSEN.
Rens Janssen, Ganzeweide
54, Heerlen, g 045-211486.
Te koop Citta GILERA, zw/
mint groen, half jr. oud, wei-
nig opger. met alle extra's, vr.
pr. ’1.850,- Telefoon 046-
-378189 na 17.00U.
Te koop RACEFIETS, 10-
-versnellingen, ’150,-. Tel.
043-215070.
Te koop FIETSEN. Telefoon
043-624192.
Te koop VEPSA Ciao, bwj.
'93, pi. extra sterwielen, ver-
zekering, als nw., vraagprijs
’1.000,-. Tel. 043-646456.
Te koop BROMFIETS
Vespa Piaggio, vraagprijs
’550,-. Tel. 043-251665.
Te k. BMX CROSSFIETS,
16", ’30,-; campingbedje, z.
g.a.n., ’70,-. g 045-414002.
Te koop ATB merk Giant,
ATB merk Olmo. g 043-
-620794
Te koop RENFIETS Koga
Miyata, Prologue, z.g.a.n.
Telef. 045-444673.
Te koop VESPA Ciao; Puch
Maxi en snorbrommer. Tele-
foon: 045-218268.
Te k. RACEFIETS Colnago
Master Olympic, mt. 55, af-
gemont. Campa. Pr.n.o.t.k.
Bloemenweg 80, Maastricht.
Te koop gebr. dames- en
herenfietsen. Ook ATB en
CITYBIKES. g 045-751850.
Te k. dames- en heren
MOUNTAINBIKE tev. OSB
plaat. Telef. 046-524965.
Te koop HONDA Vision,
bromscooter, ’ 950,-. na
19.00uur 045-753463.
Te k. zwarte BROMFIETS-
HELM, 3 mnd. oud, ’ 125,-.
Bromfietsverzek. tot 1-05-
-95, ’125,-. 046-335958.
VESPA Ciao snor, '92, met
sterwielen, in nieuwstaat,
’850,-. Tel. 045-315825.

Zonwering
LUXAFLEX stuk. Bel voor
reparatie 043-431846. Van
te voren prijsopgave. Ook
alle onderdelen, hijskoorden,
ladderkoorden, koordrem-
men enz. Sunshine Zonwe-
ring, Cantecleerstraat 107,
Maastricht.
Te koop ROLLUIKEN beige/
bruin, pr.n.o.t.k. Telef. 043-
-435463.

Vakantie
VAKANTIEWONING (Cha-
let) te koop, bosrijke omge-
ving in Zutendaal (België).
Telefoon: 045-320229.

: SPANJE, Costa Brava: te
huur: bungalow dichtbij

■ strand, 2 tot 8 personen. Inl.
00-49.2404-7513 (Aken), b.

_
g.g. 045-458980.
Te huur 4-5 pers. ZOMER-. HUISJES en stacaravans- met licht, water en WC, in. bosrijke omgeving. Vrij
ponyrijden en zwemmen.

" Telef. 05246-1229 Grams-
bergen, Overijssel.
Urlaub in der Mittelgebirgs-; landschaft des ODENWAL-

1 DES. Zimmer, Du., WC.
Schwimmbadnahe, Kinder-

" ermassigung, H.P. 45,50
DM. Gasthof "Zur Traube"

1Rothenberg-Finkenbach,
Beertelderstrasse 2. Telef.

' 00-49.60681460 / Fax: 00-
49.606847520.
VAKANTIE in Zeeland. SVR
mini-camp. "Zeester", nabij
Zieri_.ee. 01110-16587
Te k. nieuwe 4-persoons
BUNGALOWTENT, nooit
gebruikt, vaste prijs, ’ 700,-.
Telef. 046-748846.
Te h. 2 a 3-pers. CARAVAN
op minicamping te Zeeland
Tel. 046-512542.
Te huur grote stacaravan
met voortent, douche en wc.
op rustig gelegen camping
REIGERSHORST te Mont-
fort. Telef. 04744-2551.
Vakantiewoning in de EIFEL
2-4 pers. voorseizoen ’37,-
seizoen ’50,- incl. met
huisdieren, g 0032-80647510.
Te koop STACARAVAN
max. 7 slaappl., 1500 mtr.
van het Zwin, vaste staanpl.
100 m2, aangesl. op riool en
water, vr.pr. ’7.500,-. Te-
lefoon 01150-15906.
Te k. CHALET, camp. Lana-
ken (B), compl. inger. Tev.
caravan, bwj. '88, 685 kg

’ 7.500,-. Tel. 045-250020.
Te h. aan het Balatonmeer,
HONGARIJE, nieuwe luxe
vakantiewoning met tuin
voor 4 pers. Inl. 043-643984.
ZUID-FRANKRIJK aan zee
omgev. Perpignan te huur v.
a. 13-8 comfortabel app. 2-4
pers. Fraai uitzicht, tennis-
banen, zwemb. surfschcol,
kindvriendelijk enz. Ook te
koop. Inl. tel. 043-216430.
Nog enkele vakantiewonin-
gen vrij in HONGARIJE v.a.
55,- DM p.dg. 046-334006.
Te k. zeer mooi houten
CHALET, 10 x 3,5 mtr., inr.
licht eiken, met zeer mooi
aangel. tuin + 2 tuinhuizen,
op camping de Sonnevijver
te Rekem. Inl. 045-414028
of 351977 (tijd, kant.uren).
MAROKKO: bus- en vlieg-
reizen, zeer interessante
prijzen. Vluchten vanuit
Maastricht. Ook verkopers
gevraagd. Tel. 046-753579.
Burg. Lemmensstr. 273,
Geleen.
STACARAVAN te huur Zee-
land Camp. Roompot. Tel.
045-351923. Nog vrij: 16-6
t/m 24-6 en 2-7 t/m 16-7 en
van 6-6 t/m eind 8.
Te h. 4 pers. CARAVAN,
compl.inger., staanpl. Heim-
bach (Eifel), g 045-211705.

Voor Piccolo's
zie verder pagina 40

I Sfeervol wonen!

■■■■Mijl Lamellen, jaloezieën en
rolgordijnen, ze zijn er in

' vele kleuren, dessins en
MH9|H ■_ materialen. Waar u ook
Im__I______ voor KieST<alles wordt

op maat gemaakt.
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Auto's

Te koop FORD Escort 1.6 L
bwj. '84, Kamei uitgebouwd,
kl. wit, APK 2-'95, t.e.a.b.
Telef. 046-338509.
Te k. Opel REKORD, '78, i.z.
g.st, techn. mank., goede
carosserie. 045-324274.
Te k. VW KEVER 1303,
APK, bwj. '73. Te bevragen g
04450-1925.
Te koop KEVER 1200 cc,
bwj. '84, km.st. 100.000,
geen roest, i.z.g.st. Tel. 045-
719272 of 716519.
Te koop gevraagd BUSJES
VW en Ford Transit tot 1985.
Telefoon 046-377545.
Te koop gevraagd LADA'S.
Auto Lambriex, Schuttersstr.
14, Elsloo. 046-377545.
Te koop MG B type TOU-
RER VS, bwj. '79. Tel. i
04498-54605. ,
Ford ESCORT '81 !
’1.975,-; Fiësta 1100 '82

’ 1.950,-; Taunus Combi '81

’ 1.500,-Toyota Corolla '83, ,
’2.600,-; Honda Civic '82
’2.500,-; Datsun Cherry '83 :
’2.200,-; Opel Kadett '81 ,
’1.975,-; Mitsubishi Lancer :
'83 ’2.700,-; 4 auto's van .
’500,- tot ’ 1.000,-.Oude !
Landgraaf 101, Landgraaf, -045-311078. I
Te koop Toyota TERCEL, 4 I
WD, bwj. 88. Telefoon 046- i
740080. "

Te koop BMW 323i, bwj. 80,
pr. ’ 1.500,-, gereviseerde
motor, 2 jr. oud, 045-413418
Of 06-52985592.

Onderdelen/ace.
Ink./verk. goede gebr. AU-
TOBANDEN. Passartweg
39, Heerlen, g 045-222675.
Te k. gebruikte BANDEN 13,
14, 15 en 16 inch, mcl. mon-
tage v.a. ’25,-. Autobedr.
Luyten, In de Cramer 50,
Heerlen, tel. 045-719335.
Nieuwe AUTOBANDEN. Al-
le merken en maten. De
laagste prijzen bel voor prij-
zen. Bandenspecialist Abel,
Reeweg 143, Landgraaf.
Telefoon 045-314027.
Te koop diverse maten ge-
bruikte AUTOBANDEN t/m
235/50x16, v.a. ’25,- inclu-
sief montage, balanceren en
garantie. Bandenspecialist
Abel, Reeweg 143 Land-
graaf. Tel. 045-314027.
Te koop TREKHAKEN voor
bijna alle typen auto's met
onderbouwen en aansluiten

’ 150,-. Tel. 045-229667.
Tevens trekhaken te koop
gevraagd.
Te koop IMPERIAL voor 4
fietsen. Telef. 043-622989.
Te k. niet gebruikte AUTO-
BANDEN Good Year Eagle
NCT 2, 185/60 R 14 82 H,
nw.pr. ’l.OOO,- nu ’BOO,-.
Tel. 043-430453.

Te koop AUTODAKKOF-
FER met dragers, pr.

’ 350,-. Telef. 046-526547.
ALLESDRAGER org. VW
Jetta, bijpassende fietsdra-
gers en skidragers, totaal

’ 125,-. g 045-317561.
SPORTVELGEN, met goe-
de banden, voor Golf, Opel
en BMW. ATS. 046-524461.
BENZINE kunnen we niet
goedkoper maken, maar we
kunnen wel het verbruik van
uw auto d.m.v. juiste afstel-
ling tot het minimum beper-
ken, vanaf ’97,95 mcl.
(bougies, luchtfilter, con-
tactpunten, CO.) en com-
puteruitdraai. We werken
met een van de modernste
afstelcomputers. A.E.E.
Heerlen. Tel. 045-228041.
LPG compl. ’85,-; auto-
stoelen en 5-bak VW, Uno +
Kadett E, 045-753564
Te koop alu. PIRELLI-VEL-
GEN mt. 195-50-Rl5, 4-
gaats met banden, vr.pr.

’ 600,-. Telef. 045-457553.

Motoren
Te k. prachtige KAWASAKI
Z 650, geh. gerev., nwe.
banden, 4 in 1 Marschal uit-
laat, kl. rood, bwj. 77, pr.n.o.
t.k. Tel. 045-443823.
De laagste MOTOR-PRE-
MIES met aanvangskorting
tot 45%. Max Hendriks, Bom.
g 04498-55050.

Te k. div. motoren: H.D., ra-
cers, Custom. DEZA moto-
ren 8.V., Rofterdamstraat 98,
Heerlen, g 045-708781.
Te k. HONDA Goldwing In-
terstate, 18.000 mis., i.z.g.
st., ’ 14.000,-. g 045-256746.
Te koop HONDA CB 400 N,
bwj. '82, Lz.g.st., vr.pr.
’1.950,-. Tel. 045-219595.
HONDA VFR 750 F, '88;
Honda VTR 250 F, '89; Apri-
lia Enduro 635 ATX, '91. Te-
lefoon: 04498-56033.
Te koop HONDA Dominator
NX 650, blauw, bwj. '90 met
extra's. Telef. 045-417518.
Te koop HONDA CB 650 cc,
vr.pr. ’3.800,-. Tel. 045-
-423076.
MOTORFIETS BMW R 80
RT, bwj. '86, ’10.500,-; K
100 RT, bwj. '85, ’12.500,-,
beiden zeer mooi. Telefoon
045-258758.
Te koop Chopper motor,
SUZUKI Intruder 1400, bor-
deauxrood, bwj. 4-93,
3.400 km, zeer mooi. Tele-
foon 04498-51596.
Te koop BMW motor RlOOO,
bwj. '76, i.z.g.st., nwe.ban-
den, pas gr. beurt, vr.pr.
’5.750,-. g 043-478867 b.g.
g. 09-328971.7749.
Te k. YAMAHA XS 650 SE,
bwj. '83, i.z.g.st. Nieuwe
band, accu, ketting en tand-
wielen, vr.pr. ’4.950,-. Tel.
045-225215 na 18.00 uur.

jfjj250 AUTO'S MET GARANTIE
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WIJ WENSENUKN
FIJNE VAKANTIE
maar... laat ons even weten wanneer.u gaat.

U hebt devakantieplannen al gemaakt? En u gaat langer danéén week? Vul
dan onderstaande Bon in en u maakt het uzelfen uw Bezorger gemakkelijk.

Laat deBezorging van het LimBurgs Dagblad tijdelijk
|flp__B__HfcftW^ stoppen. Dan heeft u straks geen stapels oude krantenf^^k achter de deur. Het door u teveel Betaalde

aBonnementsgeld wordt automatisch met uw '<
V ■_U^M___-^^^?* eerstvolgende Betaling verrekend. Wilt u het

"^\^'i -*/*" LimBurgs DagBlad ook op uw vakantie-adresV^Jgj^-' niet missen of op een ander adres Bezorgd heBben?
Geef ons dan uw tijdelijke adres op en wij zorgen

ervoor dat uw krant elke dag wordt Bezorgd., __^
Naam:

■ Adres:
Postcode: Woonplaats:
Vakantie van: t/m
(tenminste 1 aaneengesloten week)
O.s.v.p. geen krant bezorgen
O s.v.pLimburgs Dagblad welbezorgen, maar op het volgende adres:
Adres:
Postcode: Woonplaats
Land*:
Telefoon (i.v.m. controle bezorging):

I ,|
*) Bezorging per post is duur, vooral naar het buitenland.Wij zullen u de
portokosten helaas in rekening moeten brengen. Helaas kan hetLimburgs

Dagblad niet instaan voor de (tijdige) postbezorging van de krant.
De portokosten bedragen:

Nederland ’ 0,55 per dag (alleenvan toepassing buiten het
verspreidingsgebied van het Limburgs Dagblad).

Buitenland’ 3,50 per dag.
Vulbovenstaande bon in en stuur deze in openenvelop, zonder postzegel, naaf
Limburgs Dagblad, Antwoordnummer 46, 6400 VB Heerlen
■ -:-■:■'"■■
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■De reis naar
Amerika is al
maanden gele-
den geboekt. Op
15 juni vliegt de
Emmenaar sa-
men met zijn

r°uw en jongste dochter naar Orlan-
?*" Normaal gesproken gaat Graatje

altijd alleen op pad. Maaroor grote toernooien maakt hij een
„Dan combineren we de

van Oranje met onze va-
/^'ie. Dat is ook leuk voor mijn
/°uw en dochter. Vier jaar geleden
ebben we dat in Italië voor de eerste

f*< gedaan en dat is ons heel goedballen."
" Supporter Graatje Hindriks tussen (v.1.n.r.) Ronald Koeman, Hans Gillhaus, Aron Winter, Regi Blinker en Erwin Koeman. Foto. Ap

Voor 75 gulden per dag kon ik daar
een trommel huren."

in Amerika te zoeken. Ik hoef er niet
bij te zijn om te zien hoe de Duitsers
misschien wereldkampioen worden.
Ik ben een fan van Oranje. De andere
ploegen interesseren me niks."

een keer met een dergelijk instru-
ment in de weer gezien. Dat leek de
Drent ook wel wat, tijdens de wed-
strijden op gezette tijden wat roffels
uitdelen. Gewoon voor de sfeer en
om de andere supporters op span-
nende momenten een beetje wakker
te schudden.

rouw en dochter reizen in ieder ge-
a' na de wedstrijden in de tweede

terug naar Nederland. Graatje
blijft misschien langer in

j^erika. Maar dat is uiteraard volle-re afhankelijk van de prestaties van
Jt Nederlands elftal. „Als ze verder

dan blijf ik de ploeg natuurlijk
:£ de voet volgen. Dat heb ik al gere-
"d met het reisbureau. Vliegen ze
?*Jit, dan ben ik ook vertrokken. Dat

" me logisch. Dan heb ik niks meer

op, nadat Oranje op het EK van 88
de eerste wedstrijd tegen Rusland
had verloren. 'De volgende keer
neem ik een trommel mee. Misschien
gaat het dan wat beter met de ploeg,'
heb ik toen tegen wat vrienden op de
tribune gezegd. En als ik zoiets be-
loof, dan maak ik er ook werk van. De
volgende dag ben ik direct een mu-
ziekwinkel in Emmen binnengestapt.

verschijning op de tribune. Voor elke
wedstrijd hijst hij zijn imposante fi-
guur in een soort oranje-maatkos-
tuum. Op het hoofd verschijnt een
oranje pruik en voor zijn buik hangt
een grote trommel met een gewicht
van ongeveer negen kilo. Die trom-
mel is sinds het EK van 1988 in
Duitsland zijn handelsmerk. Op tele-
visie had hij een Spaanse supporter

Imposant
Graatje Hindriks is een opvallende ,Het hele idee kwam spontaan bij me

„Dat vond ik toch wel veel geld en
met de eigenaar heb ik toen de af-
spraak gemaakt, dat ik de trommel
mocht houden als ik er mee op televi-
sie zou verschijnen. Zijn naam stond
groot op de zijkant en dat zou wel
aardige reclame voor de muziekwin-

DOOR HENRI VAN DER STEEN strijd: alleen de aanwezigheid van
Koeman is wat weinig voor een ge-
zellig avondje tv-voetbal. Van Dam-
me nuanceert dat nog eens. „Ook
Oranje krijgt vrouwen niet altijd mas-
saal voor de televisie. Na twaalven
kijken er bijna geen vrouwen meer.
Nederland-Saudi Arabië wordt straks
midden in de nacht gespeeld, die
wedstrijd zal vrijwel alleen door man-
nen worden bekeken. Vrouwen zien
het kijken naar voetbal vooral als so-
ciale activiteit."
De aandacht voor Barcelona-AC Mi-
lan daalt bij de zes vrouwen na rust
tot een absoluut nulpunt. Even nog
ontstaat er ontwinding bij Armemarie,
als een Italiaanse reserve klaar staat
om in te vallen en met de handen in
het broekje een en ander herschikt.
Een welgemeend 'shit!' ontsnapt de
blondine als de speler vervolgens
keurig gekleed het veld op gallopeert.
„Ik dacht dat-ie wat ging doen," ver-
klaart ze wat teleurgesteld.

HAAG - Het klessebessen is al ver voor de wedstrijd begon-
[J en. En gaat maar door. „Zijn ze al bezig?" roept Antoinette ver-
baasd als er in Athene al minuten geleden is afgetrapt. Ach, het is
n'et Oranje dat speelt. Wie is er eigenlijk geïnteresseerd in de Eu-
r°Pacupfinale Barcelona-AC Milan? Vrouwen niet.

Anja Hendriks kijkt normaal dan ook
min of meer met het oog van de ken-
ner. „Ik ben geen kenner, maar ik
denk dat ik er ongeveer net zo veel
kijk op heb als m'n broer en die ziet
het spel volgens mij heel aardig."■De cijfers geven

dat volgens Re-
né van Damme
ook aan. Van
Damme is van
de NOS, afde-
ling kijk- en luis-

ronderzoek. Bij grote wedstrijden
j£n het Nederlands elftal (EK en WK)
io!ren te9enwoord'9 bijna vier mil-
j*n vrouwen aan te schuiven voor

"* televisie. Van Damme: „Normaal
j.

er een duidelijk verschil, bij wed-; Wen zonder Oranje dus. Dan heb
I? een verhouding 70-30. Maar als
£ Nederlands elftal speelt bestaat
J 1Percent van de kijkers uit vrou-

Zwalken
Haar moeder ook. De dag na de fina-
le krijgt Anja van haar alsnog een
wedstrijdverslag. „Mijn moeder had in
haar eentje zitten kijken, pa moest
zingen met het koor. Ze had echt ge-
noten. Van haar hoorde ik dat AC
Milan echt heel goed speelde. Ik heb
dat door al dat geklets dus gemist; ik
zag wel dat Barcelona over het veld
liep te zwalken."

Op één punt blijken de dames niet
anders te kijken dan mannen: als de
wedstrijd tegenvalt of doodbloedt
heeft de verslaggever het gedaan.
Evert ten Napel kan vanavond dus
geen goed doen in de ogen van de
zes liefhebsters. Ten Napel is te laat
met zijn opmerkingen, niet enthou-
siast genoeg, hij heeft er geen kijk
op, kortom: het nieuws is slecht, ste-
nig de boodschapper!

Klessebessen tijdens WK
Ook vrouwen kijken naar voetbal op televisie

" Vrouwen kijken voetbal. Dikke pret tijdens de Europacupfinale tussen Barcelona en AC Milan. Foto: oascar van beer

die een flauw benul hebben
l^n wat er gaande is op het veld?armen hebben wel allemaal ver-
end van voetballen. Denken ze.
Stkfr voetDas een gecompliceerder
J^1 dan menigeen denkt. Veel ver-
l7r dan wat gemeenplaatsen ('Parma
l stukken beter' of 'Die Van Loen
j 1̂1 er geen hout van') komen de
i 6esten ook niet. Van een wedstrijd. het gezelschap van zes vrouwenord je in dit opzicht wel wat wijzer.

Dat zij van de wedstrijd eigenlijk wei-
nig ziet, ligt vooral aan de zusjes An-
toinette (21, account-manager in de
chocolade-branche) en Desiree
Zandbergen (28, directie-secretares-
se, beiden uit Heemskerk). Het duo
kijkt ook thuis altijd naar voetbal-wed-
strijden, maar om een andere reden
dan Anja Hendriks; de zusjes zoeken
simpele legitimatie voor een avondje
10l trappen, gillen en het gezellig keu-
ren en becommentariëren van de di-
verse mannenlijven op het beeld-
scherm. zijn. En ik vind dat shirtje van Barce-

lona ook wel heel mooi. En natuurlijk
vanwege Koeman, dat is een Neder-
lander." Ook Ellen Willemsen (47,
muziek-pedagoge, Arnhem) blijkt
voor Barcelona, om een andere re-
den; zij heeft jaren in Spanje ge-
woond.

Alle zes vinden het dus een wedstrijd
van niks. Geen spanning, veel te veel
voetballers die ze niet kennen, slap-
pe commentator. Straks, als Oranje
speelt, zullen ze echter kijken en
meeleven. En de wedstrijd hooglijk
waarderen, letterlijk en figuurlijk. Als
Oranje wint tenminste. Want daar
gaat het om uiteindelijk: je een
avondje een pure winnaar voelen.

In derust doen we een soortje kwisje,
eens zien of de dames enigszins ver-
trouwd zijn met het typische voetbal-
jargon. Scherp zijn, op de counter
spelen, de wedstrijd lezen, zakken,
inschuiven, de valse spits, het veld
breed houden. Prachtige definities
komen eruit, vooral van Ria Sijbom.

moeten de bal naar voren douwen.
De inspeelpass = dat je van buiten
de lijnen ingooit. Een pure winnaar =
een sportieve speler die zonder ge-
mene tackles wint. De Mickey
Mouse-competitie = het WK in Ame-
rika. Een valse spits = een gemene
spits. En het 4-4-2 systeem, Ria?
Onze sympathieke Drentse kandida-
te: „Dat is er een te weinig."

Maldini wordt dus al snel gebombar-
deerd tot Stuk van de Avond. Hij is de
knapste Italiaan van Milan en dat de
zusjes voor Milan zijn, valt te horen
en te zien bij de eerste goal; beiden
veren juichend overeind. De reden:
het blijkt datAntoinette een Italiaanse
verloofde heeft... Er ontspinnen zich intussen bizarre

gesprekjes.
„Wie is Koeman eigenlijk?"
„Hij loopt nu in de middencircel."
„Wat is de middencircel?"

vrouwen uit alle windstreken met
.jenlopende achtergronden maar
sp één overeenkomst: ze zullen
J[aks bij alle wedstrijden van het Ne-. rlands elftal met fanatieke overga-
l voor de buis zitten. Van die zes
g 6ft Anja Hendriks (32, vormgever,
5 0lrle) het bij Barcelona-AC Milan al
JJ6' gezien; dit is een vergooide
l-..0n-- Het geneuzel over de aparte
(Jlkheid van Ronald Koeman

genoemd door een
Meisjes) en het kontje van Maldi-.. *°mt haar al binnen het kwartier de

uit.

Ria Sijbom (32, handelaar in textilia,
Emmen) besluit meteen voor Barce-
lona te zijn. „Omdat zij voor Milan

De NOS is - een kwartier na de wed-
strijd - inmiddels toe aan Studio
Sport; nog even een korte samenvat-
ting met de hoogtepunten van Barce-
lona-Milan. Ellen Willemsen is even
de neus gaan poederen en kijkt bij
terugkomst verbaasd naar de televi-
sie. „Weer voetballen? Wat is dit dan
weer voor een wedstrijd...?"Daarom is dit dus de verkeerde wed

remans (27, directie-secretaresse,
Oud-Gastel) niet, want dat zou een
hele strijk worden; zij kijkt alleen bij
EK's en WK's en dan nog alleen als
het Nederlands elftal speelt. René
van Damme, de man van de NOS,
snapt dat wel. „Het is puur opportu-
nisme en chauvinisme, dat zie je ook
aan de waardering; als Nederland
wint is het waarderings-cijfer een 7,5,
maar wordt er op het laatste nippertje
verloren, dan valt de waardering een
vol punt lager uit."

Tackles
Een hangende linksbuiten = iemand
die een kopbal geeft met links. De
backs moeten knijpen = de backs

Een gebrek aan kijkervaring heeft zij
nochtans niet; ze kijkt altijd. „Ik spaar
er mijn strijk voor op." Armemarie Co-

Donderdag 9 juni 1994 35

Graatje Hindriks supporter in hart en nieren

Schele hoofdpijn van Oranje
DOOR GERT VAN DIJK kei zijn, dacht de eigenaar. Tijdens

Nederland-lerland in Gelsenkirchen
was ik vervolgens een minuut lang
met die trommel in beeld. Mooie han-
del. De trommel was dus van mij en
ik ben nu al aan mijn tweede exem-
plaar toe. Ik sleep dat ding ook overal
mee naar toe. Zonder trommel voel ik
me naakt op de tribune."

EMMEN - Na iedere wedstrijd
jteeft hij barstende koppijn.
Soms zelfs zo erg, dat hij zijntol moet afzetten en ergens
""listig in een hoekje op verhaal
"toet komen. Gerard (roep-
Jaam 'Graatje') Hindriks uit
Emmen leeft altijd hartstochte-
ik mee tijdens de wedstrijdenvan het Nederlands elftal. Hij is
jten echte fan. De 43-jarige
Urent reist Oranje overal ter
Gereld achterna. WK's, EK's en
9ewone interlands, hij laat sinds
1974 geen mogelijkheid onbe-nW om het Nederlands elftal

het werk te zien. In binnen-
in buitenland. De hoofdpijn na
* wedstrijd neemt hij voor lief.
kaatje Hindriks wil er alleen
[J-aar bij zijn. Dat is eigenlijk het
■tele verhaal. Oranje is zijn pas-
sie.

Het volgen van Oranje is een dure
hobby. Dat zal Graatje Hindriks zeker
niet ontkennen. Hij legt elke spaar-
cent opzij om het Nederlands elftal in
den vreemde aan het werk te zien.
Dat beschouwt hij als een morele ver-
plichting. Je bent een echte fan of je
bent het niet. Ik wil geen wedstrijd
van het Nederlands elftal missen. Zo
simpel is het eigenlijk. Sommige
mensen verklaren me voor gek. Zeg-
gen dat je een wedstrijd ook gewoon
thuis voor de televisie kunt bekijken.
Daar moet ik altijd hard om lachen.
De sfeer in een stadion is uniek en
dat mis je allemaal als jevoor de buis
kruipt. Dan ontbreekt er iets wezen-
lijks. Je moet er bij zijn geweest om
dat te kunnen begrijpen. Zoals dit jaar
in Polen. Negentienduizend uitzinni-
ge Nederlanders op de tribune. Dat
was waanzinnig mooi. Thuis voor de
buis raak je nooit zo in de ban van
een wedstrijd. Dat is surogaat."

Hartslag
De 43-jarige exporteur van gebruikte
Mercedes-motoren beleeft de duels
van Oranje op buitengewoon inten-
sieve wijze. De spanning giert door
zijn lichaam, zijn hartslag loopt ex-
treem hoog op. Na de wedstrijd volgt
de ontlading in de vorm van een ste-
kende hoofdpijn. Het is de tol die hij
als echte supporter moet betalen,
vindt de Emmenaar.

„Het lukt me niet om merustig te hou-
den. Zeker niet tijdens de wedstrijden
waarin er werkelijk iets op het spel
staat. Dan ben ik zo gespannen als
een veer. Ik zeg ook altijd 'als het zo
moet zijn, dan krijg ik een hartaanval
op de tribune en nergens anders.'
Een spannende wedstrijd heeft een
geweldige uitwerking op mijn li-
chaam. Na afloop ben ik ook hele-
maal gebroken. Dan heb ik zeker een
uur nodig om alles weer van me af te
zetten, om weer een beetje op ver-
haal te komen. Meestal verdwijnt de
hoofdpijn dan gelukkig ook weer. Ik
heb er mee leren leven. Als echte fan
heb ik dat er allemaal ook wel voor
over. Je bent een supporter van
Oranje of je bent het niet. Het is een
virus."

limburgs dagblad
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Het omgaan met druk heeft Voller
vooral in Rome geleerd. Bij AS Roma
moest de spits waarmaken wat hij bij
Werder Bremen wekelijks in de Bun-
desliga liet zien. Het presteren in de
Serie A is echter van een andere
grootte dan in Duitsland. „Mede door
de lossere stijl van leven buiten het
voetbal, heb ik het daar vol kunnen
houden. Het idool zijn heb ik altijd als
een opgave beschouwd. Het is een
groot woord, ik heb het altijd moeilijk
gevonden daar inhoud aan te geven.
Tegenwoordig deel ik zoveel handte-
keningen uit als ik kan, maar bepaal
zelf waar de grens ligt. Meer nog dan
in Marseille heeft het leven in Rome
me veranderd."

Het is daar dat de 'Mannschaft' al ja-
ren de basis legt voor de prestaties
op EK's en WK's. De onderlinge band
die door de internationals gesmeed
wordt in Malente is al meer dan eens
sterk genoeg gebleken voor het ver-
overen van de wereldcup. Ook nu
werkt de kameraderie aanstekelijk.
Doorgewinterde profs als Brehme,
Matthaus en Kohier dartelen er als
schooljochies op excursie door het
gras. Ook de vedette van Olympique
Marseille, Rudi Voller, oogt aan de
vooravond van zijn derde WK geluk-
kig en vooral gretig.

„Daarmee zal ik moeten leven. Ik ben
het inmiddels gewend om steeds in
het middelpunt van de belangstelling
te staan en de druk van het moeten
presteren te voelen. Daar staat te-
genover dat ik niemand meer wat
hoef te bewijzen en al helemaal me-
zelf niet. Ik heb nu een leeftijd be-
reikt, waarop ik bepaalde dingen wat
makkelijker kan aanvaarden. Dat is
geen zwakte, maar eerder iets waar-
door ik sterker ben geworden."

Op die druilerigewoensdagmorgen in
mei worden de verrichtingen van de
nationale ploeg met argusogen ge-
volgd. Vooral de acties van Voller
boeien de toeschouwers mateloos.
Als de routinier en publiekslieveling
een verdwaalde bal tijdens de war-
ming-up achteloos in de touwen
schiet, juicht de fanatieke aanhang
als ging het om een doelpunt in de
WK-finale. Klinsmann is een idool,
Matthaus de onbetwiste leider, maar
Voller torst hoop en verwachting van
een heel volk op zijn smalle schou-
ders mee.

den. Al was het maar vanwege Sa^na, de vrouw bij wie Voller een kir*
heeft en met wie hij na de WK in &
huwelijkwil treden. „Sabrina blijft oj
danks het feit dat ze tegenwoorjj*
fan van Duitsland is -ze heeft ge*J
keus- een echte Italiaanse. Daarop
zal ik ooit zeker naar Italië en waa'
schijnlijk Rome terugkeren. MB*
eerst wil ik nog een of twee jaar "f
het hoogste niveau voetballen."

bellen, dan sta ik klaar voor Duitsland. Berti
Vogts belde niet, maarbezocht Voller
hoogstpersoonlijk in Marseille. 'Der Bundes-Berti'
vond datKarl-Heinz Riedle, Ulf Kirsten, Jürgen
Klinsmann en Andreas Thorn te weinig scoorden.

Op 14 oktober 1992 nam Rudi Voller officieel
afscheid van de Duitse nationale ploeg. Zomer
1991 was al afgesproken dat de geslepen
aanvaller zijn interlandloopbaan zou beëindigen.
Toen Voller op het EK in Zweden vervolgens zijn
arm brak in de eerste wedstrijd van Duitsland,
tegen het GOS, maakte dat malheur de
beslissing nog makkelijker. Sluipschutter Voller
zwaaide af, echter niet zonder kenbaar te hebben
gemaakt 'dat de bondscoach maar hoeft te

Rudi Voller (34) werd alsnog aan de selectie voor
het WK toegevoegd. Voller, de nieuwe 'Bomber
der Nation', wist vanaf dat moment dat heel het
Duitse volk zijn hoop op hem gevestigd heeft.

staat garant voor rust. Een verade-
ming voor de vedetten van Duitsland,
vooral voor degenen die hun brood in
het buitenland verdienen. Ver weg
van de hectiek van München, Rome,
Turijn of Marseille. Voor de miljonairs
in de selectie van Berti Vogts'bete-
kent 'Malente' weer terug naar de
basis. Het sobere trainingskamp, in-
dien nodig volledig afgeschermd van
de opdringerige buitenwereld, is een
oord van bezinning.

■MALENTE - De
Duitse nationale
ploeg slaat al
sinds 1966 voor
ieder groot toer-
nooi haar tenten

-opi—in—Malente,
ten noorden van Lübeck. Het voor
Duitse begrippen kleine stadje
(12.000 inwoners) is dan' bijna twee
weken lang de hoofdstad van Duits-
land. De Sporthochschule van de
deelstaat Schleswig-Holstein, pitto-
resk gelegen tussen de met gele ko-
renbloemen doorspekte, malse wei-
den van de 'Holsteinische Schweiz' -
een streek die volgens de bewoners
veel weg heeft van Zwitserland -

zelfde als toen ik wegging. Ik heb
veel vrienden binnen de selectie. De
sfeer is geweldig, ondanks de harde
trainingen."

Bescheidenheid siert de mens, maar
Voller weet drommels goed dat Vogts
hem niet gehaald heeft om op de
bank te zitten. De bondscoach kent
de kwaliteiten van Voller, heeft hem
in Marseille aan het werk gezien en is

land er in Amerika niet zal staan. De
regerend wereldkampioen - metBoli-
via, Spanje en Zuid-Korea uitkomend
in groep C - is in staat om bij het ope-
ningsduel op 17 juni in Chicago tegen
Bolivia alle problemen van zich af te

Dat zal 'der Rudi' wel lukken, want&
goaltjesdief speelt een spelletje da
Amerika - niet in het minst door |J
weersomstandigheden - zeer effedj*
kan zijn. In het kort komt het e**
neer dat Voller vaak op de goe^
plek staat, profiteert van de acti0
van anderen. De hoogbenige Klir*
mann is de draver, Riedle de $
semafleider, Voller de afmaker, è*
eigenschap die onmisbaar zal zijn'
Amerika, waar door de klamme hij*
en wellicht de smog op overbooV
inspanningen de doodstraf zal kom61
te staan. Voller is precies het scf
speler dat zich dan waar kan mak^
Net als in Italië in 1990. DuitsiaJ*werd daar voor de derde keer in *geschiedenis wereldkampioen eJVoller sprak met drie goals en &
versierde strafschop in de finale J*gen Argentinië zijn woordje mee. &
Duitse schutter van dienst had rK»
meer kunnen doen als niet in de ad11'
ste finales tijdens het duel met N*j
derland die beruchte aanvaring mö
Frank Rijkaard had plaatsgevonden
Rijkaard irriteerde zich aan het prol^
cerende gedrag van Voller en sp^,
de de spits in de haren. Een vooo'*
waaraan Voller niet graag wordt h0f'
innerd.

Discipline is het toverwoord in Malen-
te. Het is niet voor niets dat Franz
Beckenbauer, teamchef na Jupp Der-
wal, na een onderbreking van '78 tot
en met '84 besloot weer terug te ke-
ren naar de eenvoud van het Spar-
taanse trainingskamp Malente. De
dure vedetten moesten weer in het
gareel gaan lopen. Een kleine kamer
delen met een collega, zoals Voller
nu met Hassler doet. De heilzame
werking van des keizers hand is nog
steeds merkbaar. Er wordt gedold,
met de pers gesproken en er is zelfs
tijd voor een gezellige barbecue,
maar regels zijn regels. Vogts is de
baas, Matthaus zijn rechterhand in
het veld. „De hiërarchie in de groep
geeft minder problemen dan ooit. Er
zijn geen machtswellustelingen bin-
nen de selectie, ieder weet zijn
plaats. De jongere spelers leggen
zich zonder morren neer bij het ge-1
zag van de ouderen," aldus Voller.
Dat kan ook moejlijk anders, want de
gemiddelde leeftijd van de Duitse
ploeg ligt hoog. Er zijn gewoon meer
ouderen dan jongeren. Matthaus,
Brehme, Kohier, Klinsmann, Buch-
wald en Voller maken de dienst uit in
een selectie waarvan de meeste spe-
lers nog één keer willen vlammen
voor het oog van de wereld.

Spartaans

schudden en traditiegetrouw te
groeien in het toernooi. Een typisch
Duitse eigenschap, waarop menige
tot nu toe behaalde titel is gebaseerd.
Wat is volgens oudgediende Voller
het geheim van de strijdbaarheid van
'die Mannschaft' in de grote toer-
nooien? „Er is geen geheim. We leg-
gen hier in Malente de basis voor
onze fysieke fitheid en halen door de
sobere stijl van het trainingskamp de
discipline aan. Door de goede onder-
linge verstandhouding tanken we ook
geestelijk weer bij. Natuurlijk zitten
we elkaar wel eens in de haren, maar
dat is niet meer dan normaal als je
met zovelen zo nauw samenwerkt.
Onze zelfdiscipline en het geluk dat
we hebben dat iedereen elkaar mag,
doen de rest."

„Ik werd ten onrechte van het vejf
gestuurd en geschorst voor de w*^strijd tegen deTsjechen, terwijl niet*
maar Rijkaard fout was. Maar gofl*
dat is geschiedenis en Rijkaard he**!
zich destijds bij mij verontschuldig
Met een hernieuwde ontmoeting me
Nederland én Rijkaard - een treffe_
dat ook in Amerika tot de mogelijk^
den behoort - heeft Voller geen mO&
te. „Ik heb na het incident al vak
opnieuw tegen Rijkaard gespeel'
Met Roma tegen Milan bijvoorbeeld'
Bij een duel met Nederland heb'_
blijkbaar in tegenstelling tot de H"1'
landers zelf, geen speciale gevo^
lens. Het is een wedstrijd als iede^
andere."

Dat Voller bij het Nederlandse v-"J
alleen al doorzijn verschijning antip3'
thie opwekt, zal hem worst wezf^De man van de 'Schwalbe' en "_
frommelgoal is in zijn land een onotf'
streden idool. Door zijn terugkeer W
de Duitse nationale ploeg in een P 6]
riode van zorg rondom de doelp"11'
tenproduktie van de 'Mannschaft', '*hij als een verloren zoon door n*
Duitse volk in de armen gesloten. TV'
pisch Duits en typisch Voller om daJJnog één keer alles te geven. Vo**
volk en vaderland.

Voller heeft die ambitie natuurlijk ook.
Na een minder jaar met Olympique
Marseille knaagt de eerzucht. Zeker
nu Voller - net alsKlinsmann en Has-
sler - nog geen nieuw contract heeft
voor het komende seizoen, valt er in
Amerika iets te halen. Het haar de
Franse tweede divisie verwezen
Olympique is nog in onderhandeling
met de sluwe spits, het geïnteres-
seerde Bordeaux kan Voller binnen
Frankrijk transfervrij overnemen en
Werder Bremen en FC Köln liggen
ook op de loer. De DFB wil Voller
trouwens inlijven in het technisch ka-
der, maar een terugkeer naar Duits-
land ligt niet voor de hand. Aan de
ene kant zijn salaris en transfersom
natuurlijk erg hoog, aan de andere
kant is het leven aan de Middellandse
Zee inmiddels een onvervreemdbaar
onderdeel van Vollers wezen gewor-

door
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" Rudi Voller werkt
aan zijn conditie om
bij het WK weer
helemaal topfit te
zijn.

" Schutter van dienst; Rudi Voller. Foto's: dieter hartmann

Rudi, redder des vaderlands
Duitse bondscoach Berti Vogts heeft hoop gevestigd op sluwe vos Völler

Emoties
Het weerzien in Malente verliep emo-
tioneel. Liefst vijfduizend toeschou-
wers bezochten de eerste trainings-
dag en scandeerden 'Ruuudi, Ruuu-
di'. „Ach er is niets veranderd hier,
zelfs de ploeg is nog grotendeels het-

zich bovendien bewust van de pro-
blemen die Kirsten, Riedle en Klins-
mann hebben. Zij krijgen de bal er
maar niet in, tenminste in de voorbe-
reiding. Dat hoeft echter geen reden
te zijn om ervan uit te gaan dat Duits-

De levenservaring die Voller opdeed
in de Italiaanse hoofdstad komt hem
nu van pas. Nu hij de ogen van het
Duitse volk op zich gericht weet, is
relativeren gewenst, zo niet noodza-
kelijk. „Vooral nu ik weer terug ben op
Duitse bodem, nu ik hier weer wed-
strijden speel, is de belangstelling
groter dan ooit. Dat beangstigt me
niet, het motiveert me. Ik wil op het
WK nog een keer alles geven. Hoe
dan ook. Als invaller, als basisspeler,
hoe de bondscoach me ook in wenst
te zetten. Ik zal geen voorrechten
claimen. Ik weet uit ervaring dat een
WK zwaar is en lang duurt. Als we in
de finale komen, spelen we in totaal
zeven wedstrijden. Dat is een zware
opgave, zeker door de klimatologi-
sche omstandigheden in Amerika. De
bondscoach zal alle spelers daar
hard nodig hebben. Vogts heeft daar
dus ook meerdere spitsen nodig."

Motivatie

„Ik heb de nationale ploeg gemist," is
Vollers simpele verklaring voor zijn
terugkeer. Voller, geboren in Hanau,
speelde voor TSV 1860 Hanau, Kic-
kers Offenbach, TSV 1860 München,
Werder Bremen, AS Roma en de af-
gelopen twee seizoenen voor Olym-
pique. Daarnaast kwam hij 85 keer uit
voor de nationale ploeg. Een respec-
tabele carrière, maar blijkbaar nog
niet indrukwekkend genoeg. „In het
eerste jaar dat ik gestopt was, had ik
er geen moeite mee dat ik niet meer
voor de Mannschaft hoefde uit te ko-
men. Ik was er zelfs wel blij mee dat
ik naast de Europacup-beslommerin-
gen met Marseille geen interlands
hoefde te spelen. Het jaar daarop,
toen Marseille vanwege de welbe-
kende omkopingsaffaire geschorst
was voor Europees voetbal, viel ik in
een gat. Ik miste het internationale
voetbal, de contacten."
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AMSTERDAM - Honderd meter van zijn voordeur, aan de
overkant van de sloot, ligt het oude veld van DWS. „Daar

was het," wijst hij. De oefenverlichting steekt uit boven het
struweel. Amsterdam-West, Slotermeer. De galmende

lokroep van de buurt. Dat blijft, al word je honderd jaar. De
man met deknipperende ogen diezonder met de ogen te

knipperen tot zijn vierenveertigste stand hield in de
eredivisie. Merkwaardige carrière. Hij stompte het verder dan

alle Oranje-doelmannen en werd er geen cent wijzer van.
Zijn enige luxe is een tweedehands zeilboot. Zelf opgeknapt,
bijna klaar. Als het volgende weekprachtig weer is, doorklieft

hij de golven van het IJsseimeer. „Voor het
wereldkampioenschap blijf ik niet thuis." Jan Jongbloed, de

witte raaf van de dwarslat.

JAM JONGBLOED

De goudvis veroorzaakt kringetjes
aan de oppervlakte.

door

HARRY
MURÉ

Naast de wasmachine twee stootkus-
sens, gloednieuw in de plastic ver-
pakking. „Een boot van anderhalve
ton kopen, fantastisch, maar het is
ook leuk een afdanker te slopen en
weer op te bouwen." In de kamer be-
tast hij een hardhouten luik van vijftig
bij vijftig. Er moet nog een lik beits
op.

Eerlijk werk, is nog nooit iemand rijk
van geworden.

lange gesprekken. „De jeugd is het
fundament, dat is de constructie. Ben
ik een eigenwijze flikker in."

Het sceptische grimlachje dat zich
halverwege een zin verbreedt tot
open grijns, is gebleven. Op Dick Ad-
vocaat heeft hij weinig kijk. Als mens
kent hij hem niet. „Een voetballer die
ballen afpakte, mannetjes uitschakel-
de. Het type knapen dat belangrijk is
in dienst van het elftal. Het zijn alleen
nooit de spelers voor wie de mensen
naar het stadion komen."

'Opa, je bent er een uit de duizen-
den. Dat ene, piepkleine zinnetje
doet hem meer dan de luister van
twee wereldfinales die zelfs als het
was gelukt, zijn bestaan niet zouden
hebben beïnvloed. „Ik had een wat
aparte stijl van keepen, was wereld-
nieuws in dieweken. Massa's publici-
teit. Een wereldtitel had daar niet veel
aan toegevoegd." Mysterieuze con-
clusie.

Twaalf jaarna het eenmalig debuutje
als DWS'er in Oranje - vijf minuten
voor Piet Lagarde tegen Denemarken- fladderde hij neer in het wereld-
kampioenschap van '74. Plompverlo-
ren, op nota bene de gezegende vut-
leeftijd van "drieëndertig. „Je moest
toentertijd minimaal in Ajax, PSV of
Feyenoord spelen om in aanmerking
te komen voor het Nederlands elftal.
Mijn handicap was altijd dat ik niet bij
een topclub zat."

De goudvis, eentje met zon waaie-
rende staart, draait zijn rondjes, hap-
pig op plukjes tubifex. Jan kijkt er
naar en accentueert: „Ik heb gezorgd
dat Glenn Helder bij ons kwam" - hij
laat het even bezinken - „en Philip
Cocu." Na wederom een nadrukkelij-
ke interval: „En Jerry Simons... en
Willem Korsten." Is hij trots op.

Winkel
Tot zijn zesendertigste dreef hij naast
het voetbal een koffieshop en hengel-
sportzaak. De vissende keeper, ar-
beid met haken en ogen, van 's
morgens zeven tot 's middags drie in
de winkel. Pas toen hij naar Roda
kwam, had hij de knuisten vrij.

de droogstoppel. „Ze noemen hem
nu al het IJskonijn. Dat is ook een
vorm van positieve uitstraling." Keept
constant goed, kalm figuur. „Ik had
misschien meer bluf, stond te keepen
van: jongen, kom maar, mij verras je
niet, ik doorzie toch alles. Dat was
ook zo. 'Jij duikt nooit,' zeiden ze. 'Jij
hebt geluk, ze schieten altijd in je
handen. Omdat ik in negen van de
tien gevallen wist waar de bal kwam.
Ed heeft dat ook. Dat hij weinig in de
krant komt, is alleen maar te appre-
ciëren."

In cryptogrammen is hij geen kei.
Overal puzzelboekjes met half opge-
loste kruiswoordraadsels. Peinzend:
„We hadden het in beide gevallen
moeten halen. De kansen zijn even
groot geweest. In '74 hadden we in
wezen een beter elftal, in '78 hebben
we er dichter bij gezeten, omdat Rob-
bie Rensenbrink" - na de gelijkma-
kende kopkanjer van Dick Nanninga- „een minuut voor tijd tegen de paal
schoot." Gevolgd door die donderse
verlenging, 3-1 voor deArgentijnen.

Snuivend, de neus ophalend, een mi-
mische tic, net zoals die visuele gri-
mas, en daarom niet laatdunkend
bedoeld: „Dick dient te beseffen dat
de methode die Nederland hanteert,
uitermate bekend is geworden over
de hele wereld. Tegen elk systeem
weet een tegenstander zich te wape-
nen. Barcelona-Milan. 'We waren er
geestelijk nog niet klaar voor,' zei
Cruijff. Zal allemaal wel, maar je zag
het ook bij Nederland-lerland."

Vier seizoenen Kaalheide. „Fijne tijd,
al schijnt het daar toch een probleem
te zijn om een echte subtopper op te
bouwen." In die sfeer. „Ik weet niet
wat dat is bij Roda." Goede voetbal-
lers, ook vroeger, maar wanneer
heeft de club nou voor het laatst een
prijs gehaald? „Vreemd, bepaalde
zwakke plekken. Sinds het vertrek
van Bert Jacobs is een beetje aan de
verkeerde kant geïnvesteerd."

Good-luck, Oranje. Welgemeend. „In
Italië was het" - grinnikend - „niet
om over naar huis te schrijven. Het
wordt pas spannend in de tweede
ronde. Dan moet je zorgen dat de
details in jouwvoordeel gaan werken,
de nervositeit, de scheidsrechter,
misschien krijg je wel een ploeg te-
genover je die wél gewend is aan de
hitte."

Met Duitsland in aantocht haalde Cor
van der Hart hem er op het nippertje
bij als noodgreep. „In de selectiepro-
cedure was Jan van Beveren eerste
keus, gevolgd door Piet Schrijvers en- ik dacht - Eddy Treytel of Heinz
Stuy." Een hoop geharrewar, het ko-
misch duo Van der Hart-Fadrhonc
moest het nog bestuderen. „Stuy
maakte van die rare blunders in de
competitie. Dus die viel af. Van Beve-
ren was geblesseerd en Piet Schrij-
vers raakte na een sterk seizoen bij
FC Twente van slag. Dat is mijn ge-
luk geweest."

Gabbers
De rest is voltooid verleden tijd. De
oude gabbers, Rijsbergen, Krol en
De Kromme, ziet hij 'af en toe. Nees-
kens niet meer. „Het verwatert. Is ook
niet erg." Er zijn belangrijker dingen.
„De momenten dat ik in onmin leefde
met de vrouw om welke reden dan
ook. Wat er in de wereld om ons
heen gebeurt, de ellende in Bosnië."
Zijn dochter en de geboorte van zijn
kleinkind. Klampt hij zich aan vast als
het plafond naar beneden komt. De
foto van Erik op de kast naast het
standaardje met de viskom. Blub-
blub. „Dan denk je, wat is voetbal ei-
genlijk?" Het heeft hem gesterkt in de
overtuiging dat 'alles zo betrekkelijk
is.

Roda heeft, vermoedt hij, te weinig
voetballend vermogen achterin. „Dat
wreekt zich op termijn. Er is ook altijd
wel wét in Kerkrade. Zeiken over het
probleem van uit- en thuisspelen dat
een verschil van dag en nacht is.
Heel eigenaardig. Als je dat niet voor
elkaar krijgt, stabiliteit in je balans
van uit en thuis, haal je nooit een
vaste plaats in de subtop."

De selectie van Advocaat oogt ge-
zond, met één voorbehoud. „Ik had
Pierre van Hooijdonk meegenomen."
De goalgetter van NAC. „Veronder-
stel dat Bergkamp het niet redt, hij
kan een poot breken." Voor de rest
'wordt mijn pols er niet hoger van.
Even geduld a.u.b. De koffiemelk is
op.

Matige oefenwedstrijd. „Op een be-
paalde wijze is het Nederlands elftal
best te bestrijden. Ik hoop dat Dick de
jongens er van doordringt dat het niet
altijd via oogstrelende combinaties
kan." Alsjeblief ook eens rechttoe,
rechtaan. „Hij zal ze moeten leren in
sommige gevallen anders te spelen.
Minder op de helft van de tegenstan-
der, hem wat meer uitlokken en de
diepte pakken. Bergkamp, Roy,
Overmars. Hij heeft er de spelers
voor." Gullit niet meer.

■Hij heeft zijn por-
tie gehad, de
spinnaker van
het gemoed op-
bollend in de stij-
ve bries. Twee
WK-finales, ge^

*°ésterd door het volk als Jan Sta-
Vast, maar achter de bril ook het

om zoon Erik, op het veld
jjodelijkgetroffen door de bliksem, al

hij 'daardoor geen hekel gekre-un aan voetbal', de pijn van twee
en daar bovenop de

'°de kaart van zijn haperende rikke-

"^ Want hoe is het in godsnaam
[Jogelijk? Ijzersterk gestel en onver-hoeds tóch dat hartinfarct dat hem

als een dief in de nacht.

Mirakel
gekeurd, 'ik moet echt op mijn ge-

letten, anders zou ik wel
worden. Krakende wa-

toti, een mirakel dat hij zich nog
ij'eeds schrapzet voor Vitesse. Twee
Jper gedotterd, dichtslibbende krans-'agaders. Kwaal en kwaliteit, 'mee-kregen bij de geboorte. Drieënvijf-
j& Jan weet waar Abraham de
?J°sterd haalt. „Het zal gegarandeerd

een keertje terugkomen. Dat is
%t vervelende er van." Hij praat er
geinig over, hangt liever niet de stoe-
-8 bink uit. „Soms, als het hart op-
deelt, neem ik twee dagen vrij." Dan
*Jsekt hij van wal. Hij is graag op het
""ater. Stil en diep.

j*P het aanrecht een kookboek. Elke
Qa9 friet met zuurvlees, dat houdt
p^n paard vol. Hij is alweer twee
rÜ5r vr'i9eze' ~ 'Schrijf dat maar niet
SP' - en bestiert zijn eigen boeltje,
j^ddelakens centrifugeren, een kind
?°et de was. De vaat piekfijn aan de
K^ht tot en met het laatste lepeltje.

opruimer van Oranje.

JJprrnaal is hij onderweg voor Vites-
*6. op talentenjacht in Denemarken
* Joegoslavië. De buurman houdt

oogje in het zeil, 'want een tijdje
r-rug hing er iemand aan de dak-
kof. Ofschoon er niets te bietsen

a|t. Alleen een goudvis in een kom.

Story
et Dien en later Joke klikte het niet

jjteer. Overkomt de besten. „Je kunt? Wel allerlei moeite voor doen. Heb
* misschien niet gedaan, ben ook?8t naar een huwelijkspsycholoog
*6Weest..." De story stagneert, hij,6"andert van onderwerp. Nader-
end, als de foto voor dekrant op het

DWS-terrein is gemaakt, stuurt
Jj blindelings door de wijk. Na de

bocht priemt zijn vinger dia-
?°haal omhoog. Een balkon met pc-

„Daar woont Joke."

Vorm
Zoiets kan gebeuren, ook nu. „Koe-
man" - hij noemt zomaar een naam
- „heeft een geweldig jaar achter de
rug, maar dat wil niet zeggen dat hij
ook in vorm is op het moment dat het
WK begint." Moet de bondscoach
mee om kunnen gaan, een oplossing
zoeken. „Omdat we met FC Amster-
dam vierde of vijfde van Nederland
waren geworden, stond ik in de pictu-
re. Ik keepte gewoon heel erg goed."
Jongbloed Voetballer van het Jaar,
als 'totale vreemdeling' mee naar
Duitsland.

Tweede
libero

„Twintig centimeter langer en ik
was de beste keeper van de we-
reld geweest." Maar dat weet je
nooit. Jan Jongbloed was „ge-
woon een doelman die daarnaast
voortreffelijk voetbalde." Als links-
buiten, midvoor of linksback. „Ik
las het spel." Hij anticipeerde, wist
haarfijn welke fouten er gemaakt
gingen worden door de verdedi-
gers en kon goed met zijn voeten
werken. Hij was links- en rechts-
benig. „Daardoor had ik geen pro-
blemen om de goal uit te rennen
en ballen weg te rammen." Ze
noemden hem de tweede libero.

Lijnen
Dag met het handje. „Ruud wist ver-
rekte goed wat hem te doen stond,
de man van de demarrage." Fietste
de verkeerde kant op. „De lijnen wor-
den heus wel uitgezet door Koeman
en Wouters of eventueel Jonk." Altijd
hetzelfde liedje. „Gullit de grote lei-
der. Zich opwerpen als de wereldver-
beteraar die met Mandela heeft ge-
sproken, als hij dat soort dingen doet,
loopt het spaak."

Aan het WK-optreden van '74 be-
waart hij globaal de beste herinnerin-
gen. „Van de groep ging meer bele-
ving uit dan in '78. Argentinië was te
ver weg, weinig contact met het thuis-
land. In Duitsland had je nog tussen-
tijds, als je de ronde doorkwam, een
feestje met The Cats. De dameskwa-
men over en we trokken veel Neder-
landse toeschouwers."

Vastigheid
Terug van de winkel om de hoek
schenkt hij klare wijn. Zijn sportieve
carrière was 'grand cru. Financieel
heeft hij er weinig uitgehaald. „Toen
het echte geld begon te rollen, in de
tijd dat Johan Cruijff en Oor Coster de
boel op stelten gingen zetten, was ik
te oud." Ofschoon hij op zijn drieën-
dertigste nog naar Ajax had gekund,
„maar ik koos voor vastigheid in mijn
leven."

Hij liep al wat stram toen Bert Jacobs
hem naar Roda lokte. „Voor mij was
het heel normaal. Is ook achteraf ge-
bleken. Ik kon natuurlijk toch beter
keepen dan een hoop mensen ooit
heeft willen geloven." Dat vak be-
heerste hij. „Het zat in mijn lijf." Goed
opgebouwd, ook de kunst van het re-
lativeren. „Anders had ik het nooit zo
lang volgehouden." Na zijn tijd in
Kerkrade werd hij geopereerd aan
nekhemia. Een jaar later prompt
weer onder de lat. Bijna drie perfecte
seizoenen bij de Eagles. Totdat het
hart raar begon te doen.

Souffleur
Vitesse is zijn levenswerk. Hij heeft in
Arnhem 'iets neergezet, maar het is
nog niet af. Ondanks alle cardiologi-
sche beperkingen staat hij er midde-
nin, eerst onder Bert Jacobs, thans
als souffleur van Herbert Neumann.
Twintig jaar na Gerd Muller en Berti
Vogts heeft hij dus weer een Duitser
in zijn nek. „Met Bertus was het pretti-
ger samenwerken in de niet-voetbal-
kant. Gezellig een borrel. Bertus kon
heibel maken en keet schoppen.
Hield ik ook van. Herbert is een se-
rieuze gozer." Goed voor zijn vak,
zonder jus. „Dat mis ik wel eens."

Als hoofd-opleidingen verricht hij nut-
tig werk voor de club. „Ik had een
goede coach kunnen worden, heb de
capaciteit om het anderen te vertellen
op een simpele manier." Geen ellen-

De meeste wedstrijden in de eredivi-
sie, de oudste speler, de enige doel-
man die twee WK's verhapstukte.
Fier: „Ik heb het goed gedaan. Als ik
me nou nog druk ga maken om het
geld dat ik heb laten liggen, word ik
nog ongelukkig ook."

Fier
Zijn eerste echtgenote wilde liever
niet naar De Meer. „Dien was geen
vrouw voor Ajaxkringen. Een heerlij-
ke, spontane Amsterdamse die veel
beter met de meiden van DWS kon
opschieten dan met de vrouwen van
Ajax. Dien had zich daar niet happy
gevoeld."

Jan Jongbloed heeft zich 'die tiere-
lantijnen' nooit toegemeten. Een
monument zonder relikwieën. Ridder
in de Orde van Oranje Nassau, het
enige tastbare souvenir. De medaille
bungelt aan een spijkertje op de
structuurverf van de kale, witte muur
tussen aanrecht en bloemetjesbank.
Een stip in de oneindigheid.

Soms gaat het 'nu eenmaal' finaal
fout. Zelfs de duurzaamsten krijgen
hun deel. „Misschien ben ik morgen
wel dood." Ho ho, Jan. „Kan zó in
mijn omstandigheid." Hopelijk voelt
hij 'de tik tijdig aankomen, zodat ze
er vlug bij zijn. Hij neemt, 'voor ik het
vergeet', zijn aspirientje plus iets om
de hartslag rustiger te maken. De
routine van de remedie. Bittere pillen
slikte hij bij de vleet.

Hij draait een halve slag op de stoel,
vouwt vanonder het tafelblad een
been omhoog en trekt de hiel tot on-
der de kont. In geld ziet hij geen gat.
'Ach. Het nietige, alleszeggende
stopwoordje welt op achter de trillen-
de huig en blijft seconden gepronon-
ceerd hangen in de ruimte gelijk het
rookwolkje boven een dovende
kaars. „Ik had ook miljonair willen
zijn. Ach... duiten." Die verdient een
doelman met blote handen, als
chauffeur, leesmappenbezorger of la-
borant. Heeft hij allemaal gedaan.

'Ach' repeteert hij. Niet klaaglijk,
maar langgerekt en krakend, 'aach',
hetzelfde barse Amsterdams als Ri-
nus Michels. „Niemand heeft mij kun-
nen maken of breken. Ik heb het in
eigen hand gehouden." De publicitai-
re ballen. „Dat was mijn uitstraling."

Bluf
Kan Ed de Goey wat van opsteken,

Daarom is München 74 hooguit één
van de poeiers. „Mogelijk hebben we
ons vergist in de mentaliteit van de
Duitsers, waren ze beter dan we
dachten. ledereen vond dat wij een
superteam waren. Dat kwam door de
euforie."

Op de schouw, schuin tegenover de
goudvis, staat een blauw kartonnetje.

Opa

De vermaledijde finale zelf - Mün-
chen, 2-1 - zit ergens diep onder de
waterspiegel. „Ik houd niet van terug-
kijken. Ik denk ook niet meer aan
1964 toen we met DWS kampioen
van Nederland werden, of aan Roda."
Hij heeft het druk zat met de actuele
voetballerij, de handen vol om ge-
zond te blijven. „Ik leef in het heden.
Erg plezierig." Jongbloed kruipt waar
hij niet gaan kan.

# Jan Jongbloed. De mens en zijn handen. Foto: martin mooij

Wat rest, is
een goudvis
in een kom
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Vraag maar na bij Leo Beenhakker,
die aan Italia '90 een flinke kater
overhield. Twee jaar eerder, bij het
EK'BB in Duitsland, lukte het wel.
Toen was alles nieuw en de honger
naar succes groot. Alles klopte tot in
de puntjes. De motivatie en de spel-
vreugde waren in overvloed aanwe-
zig en Rinus Michels creëerde heel
slim een gezamenlijke vijand: de bo-
bo's. Daar cijferde Ruud Gullit zich
weg in het belang van het Neder-
lands elftal en kon Marco van Basten
uitgroeien tot de absolutevedette van
het EK.

Collectief
De vraag is relevant of Advocaat de
kans krijgt om in alle rust een win-
nend elftal neer te zetten. Dat zal al
moeilijk genoeg worden zonder Gullit
en Van Basten. En zonder snelle en
meedogenloze verdedigers als Van
Aerle en Van Tiggelen in hun beste
dagen. Dat geldt al in de eerste ron-
de. Zwakke landen bestaan niet
meer, omdat het collectief het afbre-
kende deel van het voetbal steeds
beter onder de knie heeft. Saudi-Ara-
bië en Marokko zullen dat willen be-
wijzen. Net als Egypte vier jaar gele-
den in Palermo.

inzicht. Het gaat vooral om wilskracht
en mentaliteit, in alle soorten en ma-
ten. Topvoetbal is een kwestie van
overleven, van collectiviteit en eens-
gezind denken. Tussen de coach en
de 22 spelers. Dan mag er niet één
schakeltje tussenuit vallen.

meer bij kijken dan aardig tegen een
balletje trappen of een goed tactisch

We hebben in dit land een hoop goe-
de voetballers. Meer dan de Duitsers,
de Argentijnen of de Italianen. Maar
sinds wanneer is talent een garantie
voor succes? Daar komt wel iets

Gullit en Van Basten zijn spelers die
in een goed roterend elftal de meer-
waarde geven die een ploeg nodig
heeft om het Grote Doel te bereiken.
Die spelers mist het Nederlands elftal
in Amerika. Een bijkomend probleem
is de hitte èn de specifieke speelwijze
van Oranje. Vrijwel geen land ter we-
reld voetbalt nog met echte buiten-
spelers, Nederland wel. Dat is leuk
voor het publiek, maar niet meer van
deze tijd, menen de critici. Voor een
verdediger is het te gemakkelijk een
buitenspeler uit te schakelen.

Critici
In Amerika staat het resultaatvoetbal
voorop. Dat moet je zo positief moge-
lijk spelen, maar het gaat aan de top
toch vooral om het resultaat en niet
om de schoonheid. Vraag maar aan
de Duitsers. De regerend wereldkam-
pioen stond drie keer achtereen in de
finale, voor minder doet Duitsland het
ook dit keer niet. Maar voor de toe-
komst van het topvoetbal zou het een
zegen zijn als landen als Brazilië, Ne-
derland of Columbia ver zouden ko-
men. De Amerikaanse voetbal-anal-
fabeten zouden niets liever zien. De
wens zal ook nu wel de vader van de
gedachte zijn.

van de speler, maar om zijn rende-
ment in teamverband, ledere speler

het talent, de techniek en de tactiek

Toernooivoetbal is met niets te ver-
gelijken. Dan gaat het niet louter om

De rijkdom van het Nederlandse
voetbal is tegelijk de zwakte van

DOOR HENRI VAN DER STEEN

Zelfs Cruijff weet af en toe niet hoe het zit

Voetbal is geen simpel spelletje

" Johan Cruijff wordt gevloerd en Oranje lijkt op weg naar de wereldtitel 1974. Maar ook in ditgeval bleek voetbal geen sport van logica te zijn.
Foto: ANP

AANVALLUUUUUH: yell van Oranje-supporters, taktiek van het Neder-
lands elftal: vol op de aanval spelen.
AUSPUTZER: vrije verdediger.
CATENACCIO: tegenovergestelde van Aanvalluuuuh! Speelwijze van
Inter in jaren '60 (en 20 WK-ploegen anno '94), met strikte mandekking
en veel verdedigers.
CIRCULATIEVOETBAL: het rondspelen van de bal, bal in de ploeg
houden; vaak met als doel catenaccio-ploegen uit de tent te lokken.
COMPACT SPELEN: het speelveld klein houden.
DE WOLF: trots van Feyenoord. Zie ook: Karakter.
DRIEHOEKJE: triootje op het veld, kort samenspel tussen drie spelers;
Zuidamerikaanse specialiteit.
DE WEDSTRIJD LEZEN: voetballen en uit je doppen kijken.
DROPSHOT: half-volley.
EEN VOORZET AANSNIJDEN: voorzetten met binnenkant wreef,
scherp voor het doel.
ELLEBOOG: je breed maken in de lucht.
GESLOTEN VERDEDIGING: kretologie van coaches. 'Wij spelen van-
uit een gesloten verdediging. Bedoeld wordt dat 'wij' maling hebben
aan het publiek en lekker op de nul gaan spelen.
GESTAFFELD VERDEDIGEN: zo verdedigen dat iedereen steeds rug-
dekking heeft. Uitvinding van Hans Kraay sr.
GIRAFFE: Jack Charlton, coach van de leren. Vroeger ook Torres,
Benfica-spits.
HANGENDE LINKSBUITEN: linksbuiten die linkshalf speelt.
INSPEELPASS: bal vanuit de verdediging naar het middenveld of pass
naar speler in zestienmeter-gebied. Term: Hans Kraay sr.
INSCHUIVEN: een linie opschuiven door naar voren te lopen.
KARAKTER: vereiste mentale sterkte.
KLEINE GENERAAL: koosnaam voor Dick Advocaat.
KRETOLOGIE COACHES: 'We missen scorend vermogen' en 'Die
goal viel op een ongelukkig moment' en 'We hadden vier penalty's moe-
ten hebben' en zo voort.
LACHEBEKKIE: woord dat in elkverhaal metRob Witschge terugkeert.
LIBERO: aanvallendevrije verdediger, dus geen Ausputzer!
OP 4 SPELEN: centrale middenvelder spelen bij Ajax.
POETSEN: iedereen onderuit schoppen of ellebogen.
PROFESSIONELE OVERTREDING: schop die moet.
SCHERPTE: noodwendige gemoedstoestand van voetballers die willen
winnen.
STIFTBAL: bal die heel subtiel met de bovenkant van de schoen aan
de onderkant wordt geraakt. Specialist: Bergkamp.
STOFZUIGER: speler die het middenveld schoonveegt.
SCHWALBE: doen alsof je onderuit gehaald bent en vallen, terwijl de
tegenstander je niet eens raakt! Niet geheel toevallig Duitse term.
TOTAALVOETBAL: voetbal van Oranje tijdens het WK van 74: ieder-
een is constant betrokken bij het spel, iedereen verdedigt, iedereenvalt
aan, niemand is plaatsgebonden.
VALSE SPITS: speler die vanuit 'de tweede lijn' spits speelt, achter 'de
diepe spits.
VOORUIT VERDEDIGEN: naar de tegenstander met de bal rennen om
de bal af te pakken of om de man in elk geval in de war te brengen,
zodat hij een verkeerde pass geeft.
WERELDVOETBALLER: Rai, Baggio, Matthaus, Wouters, Molier, Ma-
radona, Bratseth.
ZAKKEN: tegenovergestelde van inschuiven.
ZIEKENHUISBAL: slecht gespeelde bal die een speler slechts kan
aannemen met het gevaar voor een beenbreuk; specialist Oranje: Rijk-
aard.

Woordenlijst voetbaljargon

gen en wanneer en hoe en met welk
d0e1...!WK-wedstrijd Argentinië-Enge-

land in Mexico '86, toen de
snoodaard Maradona met de
hand scoorde en juichend
mocht wegrennen. Scheids-
rechter en grensrechter hadden
niets onreglementairs gezien.

HEERLEN - Voetbal is de
moeilijkste aller sporten. Om te
spelen, om te volgen. Of beter:
om goed te spelen en goed te
volgen. Twee ploegen, 22 spe-
lers, duizend 'lijntjes. Zelfs een
doelpunt is niet altijd een doel-
punt. Tijdens de WK-finale van
'66 tussen Engeland en West-
Duitsland schoot Geoff Hurst
hard in; via de onderkant van
de lat sprong de bal op de lijn
en terug het veld in. Doelpunt
oordeelde de scheidsrechter na
consultatie van zijn grensrech-
ter, 3-2 voor Engeland. Een his-
torische miskleun dus, want
filmbeelden en foto's toonden
later aan dat de bal de lijn niet
was gepasseerd. In de historie
wemelt het van de belangwek-
kende toevalligheden en blun-
ders. WK-finale 74, West Duits-
land-Nederland. Cruijff ge-
vloerd, penalty. Hölzenbein
doet alsof hij wordt gevloerd:
ook penalty. Hölzenbein ge-
vloerd: geen penalty. Of de Het aantal echte kenners in het voet-

bal is beperkt. Dat heeft te maken
met de aard van de sport en de ont-
wikkeling die voetbal heeft doorge-
maakt. Als de spits achttien keer voor
open doel mist, is iedereen wel in
staat te concluderen dat de jonge-
man zijn beste dag niet had. Gaat het
om de finesses (de details!), dan zijn
er weinig dieeen wedstrijd met het fi-
leermes kunnen ontleden.

Voetbal is gecompliceerd. Je hebt
ploegtactiek en individuele tactiek. Je
kunt de zone-verdediging spelen of
opteren voor de persoonlijke dekking,
de zogenaamde mandekking. Er is
de techniek van het passen, het kop-
pen, het voorzetten van de bal, het
scoren, het tackelen, het 'verwerken'
van de bal, het schieten. Dat kun je
met de binnenkant doen, de binnen-
kant van de wreef, de wreef, de bui-
tenkant van de wreef, de buitenkant.
Maar je mag ook spelen met de hak,
met je dij, met de knie, met je borst.

Het is ook moeilijk uit te leggen, want
geen sport is zo onvoorspelbaar als
voetbal. Het is ook een van de char-
mes van een voetbalwedstrijd; het
aantal keren dat de bal van eigenaar
wisselt is enorm. Een van de beste
WK-wedstrijden die ooit zijn ge-
speeld, Argentinië-Frankrijk in 78, is
daartoe eens wetenschappelijk ont-
leed: 464 keer was er een wisseling
van balbezit. In 628 gevallen werd de
bal één keer aangeraakt door een
speler, maximaal acht keer werd de
bal achter elkaar aangeraakt door
een speler.

Bryan Roy kan straks falen, terwijl het
Rob Witschge zijn schuld is. Of an-
dersom. Een voorhoede speelt sa-
men, een middenlinie, een achter-
hoede speelt samen, maar binnen
een elftal zijn er meerdere sub-groep-
jes die samenspelen: de as, de lin-
ker- en rechterflank, de driehoek
centrale verdedigers-centrale mid-
denvelder, het tweetal spits-scha-
duwspits. De termen alleen al!

Samenspelen■Scheidsrechters
ontgaat veel, de
mensen op de
tribunes ontgaat
veel, de televi-
siekijker ontgaat
nog het minste;

die heeft de vertraagde herhaling en
het voordeel van de verschillende ca-
mera-standpunten. Maar de tv-kijker
mist weer het overzicht voor een goe-
de analyse.

In de voetballerij wordt spugen als de
grootste zonde gezien, de ultieme
belediging. Flauwekul! Zo bedriegt de
schijn vaker en blijft de waarheid ver-
hult. Vooral omdat voetbal vaak te
moeilijk is voor de waarheid. Zie de
laatste Europa Cup-finale, Barcelona-
AC Milan: 0-4. De onomstreden ken-
ner Cruijff na afloop: „Nee, wat er
precies is misgegaan weet ik zelf ook
nog niet."

Spugen

Het is moeilijk een goede 'technische'
analyse te maken, het is al moeilijk
individuele acties goed te zien. De
manier waarop goals tot stand ko-
men, het werkelijke raffinement van
combinaties, zelfs doodschoppen zijn
vaak niet goed te zien. Beroemd is de
doodschop uit Nederland-Brazilië,
halve finale WK 74, die Luiz Pereira
rood kostte; de Braziliaan schopte
Neeskens onderuit.

Niet zelden wordt vergeten dat voet-
bal vooral een loopsport is. Een spe-
ler is een of twee minuten per wed-
strijd aan debal, hooguit. De rest van
de tijd loopt hij. 'Beweeeeeeguuuuh!'
schreeuwt de trainer voortdurend
naar zijn spelers, veelal zonder bij
machte te zijn die spelers duidelijk te
maken waarheen te moeten bewe-

Dat was het cijfermatige bewijs dat
het vroegere dribbelen is uitgestor-
ven. Voetbal is een sport geworden
van een-keer-raken, het snelle en di-
recte spel. Zeer boeiend om te vol-
gen, zeer moeilijk om goed te volgen.
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" Dick Advocaat is een niet te benijden man. Foto: dijkstra

Wereldtitel is een luchtkasteel
Rijkdom van Nederlandse voetbal is de zwakte van Oranje

DOORALBERTGEESING Oranje. Advocaat kon niet anders
dan voortborduren op de speelwijze
van Ajax, met zeven spelers (en ze-
ven ex-Ajacieden) de hofleverancier
van het Nederlands elftal. Zo heeft
Oranje de laatste twee jaargespeeld,
daaraan valt niet meer te tornen. Ook
de rampzalige uitglijders van Ajax (te-
gen Parma) en Barcelona (tegen Mi-
lan) brachten hem terecht niet op
andere gedachten. Gullit trok daaruit
zijn conclusies en stapte op.

HEERLEN - De euforie rond de WK-kwalificatie in november '93
maakte van Dick Advocaat een blijmoedig mens. 'Dit Oranje kan
wereldkampioen worden' sprak de tussenpaus zes maanden gele-
den in de Poolse vrieskou. De bondscoach wist toen nog niet dat
hij in Amerika zelf de kar moest trekken, omdat Johan Cruijff ver-
strikt raakte in zn eigen web. Ruud Gullit was toen verleden tijd,
een half jaar later voltooid verleden tijd.

sprak Michels al eens wijze woorden,
moet in staat zijn resultaatvoetbal te
spelen. Dan is er maar één keuze:
erop of eronder. Het individu moet
zichzelf kunnen wegcijferen en zich
in dienst van het elftal stellen. Dat is
een eis. Strubbelingen zijn funest, de
invloed van de boze buitenwereld is
fataal.

Met Ruud Gullit heeft Advocaat er in
Amerika een criticaster bij. Naast Jo-
han Cruijff. De geest van de 'voetbal-
Bhagwan' zal hem door heelAmerika
achtervolgen, vanaf Washington en
Orlando, tot het eindstation in Dallas
of Los Angeles toe. De spelersgroep
staat nu als één man achter Advo-
caat, maar zal dat ook nog het geval
zijn als de prestaties tegenvallen en
het Cruijff-syndicaat zich daadwerke-
lijk gaat roeren?

■Het ontroerende
optimisme van
de 'kleine gene-
raal' wordt ge-
deeld door Leo
van Veen en,
hoe kan het an-

ders, Fritz Korbach. Haaks daarop
staat devisie van Ruud Gullit en Adri
van Tiggelen. 'Ik ben bang dat Neder-
land flink op zn bolus gaat met alle
risico's van dat aanvallende spel.

Wat is wijsheid. Elke prognose is ge-
bouwd op drijfzand. Maar een we-
reldtitel voor Nederland... vergeet het
maar. Als jekritisch naar Oranje kijkt,
en dan vooral naar verdediging en
aanval, is de hoofdprijs een luchtkas-
teel. Achterin is het Nederlands elftal
kwetsbaar, voorin te licht van samen-
stelling om de droom van het Oranje-
legioenwaar te maken. Een plaats bij
de laatste acht zou al heel mooi zijn,
veel meer zit er eigenlijk niet in.
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- Met de af-
standsbediening in de hand laat
[johan Cruijff de eindronden van
h wereldkampioenschap voet-
£l via het televisiescherm aan
Pin meesteroog voorbij trekken.
1 zegt bij zijn wedstrijdkeuze
selectief te zullen zijn en als het
tebodene hem niet bevalt niet

zullen schromen naar een
"Ader kanaal te zappen. „Ik wil
J|atuurlijk wel iets leuks zien."
«te coach van Barcelona heeftIteen hoge verwachtingen van
tet vierjaarlijkse gala-bal van
fe vierentwintig beste voetbal-
den ter wereld. „De stijl van
«tercelona zul je op het WK niet
■n."

Voldoening
Vrtig jaar na dato, zo laat CruijffJ^ten, vergelijken veel briefschrijvers
J^t Oranje van toen met het Barcelo-
g van nu. „Het positieve, het aanval-JjWe, de goals, de...a11e5... Wat mooi\ schrijvenze, datBarcelona nu net
*° speelt als het Nederlands elftal in'4. Dat geeft mij een enorme voldoe-JJ^g. Of ik nou vier keer metBarcelo-na kampioen word in de laatste zes
jat, of drie keer, wat maakt dat in
£jncipe nou uit? Maar als ze zeggen:?a*ceiona geeft de laatste zes jaar
Jat voorbeeld hoe er gevoetbald
£oet worden, ja, denk ik dan, daar*|at het om, dat zijn andere soortenlijzen. Die liggen moreel veel hoger
*an al het andere. Hoe anderen daar
"J'er denken, moeten zij weten, het is

waar je de norm legt."

j-fuijff haalt het WK van 1974 in, toenJog, West-Duitsland aan als voor-meld. Oranje oogste destijds aller-wegen lof met zijn totaalvoetbal,Jaar greep naast de hoofdprijs. Daar|lr>gen de veel soberder spelendeNtheren mee aan de haal. „Natuur-
» had ik dat toernooi graag willen

maar wij waren wel de more-
J winnaar en dat is voor mij net zo

Van de 10.000 brieven dieJ ha 1974 heb gehad, waren er, echt
*aar, 9500 met alleen maar halleluja-
,*'halen. Onze manier van voetbal-en werd verheerlijkt. Dat is, denk ik,

maximale dat je kunt bereiken."

f^üijff schetst een somber beeld van
hedendaagse topvoetbal. „Twintig

f}a' geleden was er veel meer kwali-
j*t- Technisch gezien is het voetbal-
r* achteruit gehold." De hogepries-
r van het aanvallende voetbal wijt

«at vooral aan de lafheid van veel
facties. „De ene ploeg speelt metJaven verdedigers, de andere met
j*ht. Maar daan-oor kom je toch niet
*aar de stadions. En dan lees ik ook
/°g artikelen waarin mensen zeggen:*a moeten maar met tien tegen tienwan spelen." (Leo Beenhakker op-
Rarde onlangs die mogelijkheid, red.).
j~a maestro heft zijn handen in wan-

:°op ten hemel. „Waar ben je dan
bezig?"

Spelregels
j*a spelregels hoeven in Cruijffs ogen

niet te worden veranderd,
lat voor hem telt is de kwaliteit van
l? spelers en de visie van de coach.JJasultaatvoetbal heeft in zijn denk-

ook geen negatieve klank.

■Had hij deze zo-
mer bij het Ne-
derlands elftal
de scepter ge-
zwaaid en niet
Dick Advocaat,
dan had Cruijff
dezelfde frivole

welwijze aangemeten als de trots
'an Catalonië. „Met die manier van
'Oetballen zie ik de meeste mogelijk-

heden om wedstrijden te winnen,"
Vklaart hij. „En voor het publiek is
j*t ook het leukste om naar te kij-

Hij pauzeert even als wil hij zijn
*oorden wat extra gewicht geven.
jj* kunt," zegt hij dan op docerende
Jon, „op het WK maar op twee ma-rren opvallen. Door het WK te win-
J*n én door het beste voetbal te
«Pelen dat er is. Al het andere noem
J meedoen, en daar heb ik geen zin

Cruijff: „Wij spelen met Barcelona al-
tijdresultaatvoetbal, alleenkun je dat
op twee manieren doen. Je kunt met
acht man in het eigen strafschopge-
bied gaan verdedigen en je kunt ook
op de helft van de tegenstander gaan
spelen. Dat laatste prefereer ik."

Zijn uitleg waarom hij daaraan de
voorkeur geeft, is verpletterend in zijn
eenvoud. „Als je op de helft van de
tegenpartij bent, kan de tegenpartij
geen goal maken. En als de tegen-
partij op de eigen helft een foutje
maakt, kan ik wel een goal maken.

Maar ga ik met acht man in mijn ei-
gen strafschopgebied verdedigen en
eentje van mij glijdt uit, dan kan de
tegenpartij een goal maken. Dat is de
hele filosofie. Meer is er niet." Hij
haalt zijn schouders op, als wil hij
zeggen: een kind kan de was doen.

Voetballen, vindt Cruijff, is een kwes-
tie van logisch denken. „Het is net
schaken. Je moet zorgen dat je op
het veld zon situatie creëert dat Ro-
mario één tegen één komt te staan.
En dan moet zijn kwaliteit maar de
doorslag geven. Hoe je zon situatie

creëert? Dat kun je op verschillende
manieren doen. Je kunt bijvoorbeeld
jouw snelste man tegen hun lang-
zaamste zetten. Of je zet iemand van
jou op een positie waarbij hij iemand
van de tegenpartij wat uit het centrum
van de verdediging wegtrekt, waar-
door Romario net dat kleine beetje
extra ruimte krijgt dat hij nodig heeft
om te kunnen scoren. Dat is het leu-
ke van voetballen. Tenminste, dat
vinden wij hier bij Barcelona leuk.
Maar je moet dan wel aanvallen,
want dan heb jehet initiatief en kun je
dit soort geintjes uithalen."

Huiswerk
Cruijff had het Nederlands elftal op
het WK graag willen coachen. Hij
heeft daar nooit een geheim van ge-
maakt en komt daar die vrijdagmor-
gen in de ingewanden van stadion
Camp Nou opnieuw recht voor uit.
„Maar als KNVB zijnde moet je dat
dan ook willen," zegt hij, onderuit ge-
zakt in een lederen fauteuil van de
bestuurskamer. En dat gevoel, zo
laat Cruijff weten, had hij al snel niet.
Zelfs toen Jos Staatsen, de voorzitter
van het bestuur betaald voetbal, na
zijn solo-bezoek aan Cruijff eind no-
vember van het vorige jaar enthou-
siast kenbaar maakte er op te reke-
nen dat alles in kannen en kruiken
zou komen, bleef Jopie uit Betondorp
wantrouwend. „Het is niet voor niks
dat ik toen tegen Staatsen heb ge-
zegd: ga jij nu eerst maar eens terug
naar Nederland, je huiswerk doen.
Dan doe ik dat ook. En dan zien we
wel wat er van komt... Er is daarna
nooit meer een gesprek geweest." Hij
lacht smalend.

Dat het niet tot een akkoord kwam
tussen hem en de KNVB, heeft Cruijff
niet verbaasd. Hij vertelt Zeist te ken-
nen als zijn broekzak en dus te weten
dat het eigenbelang op het KNVB-
sportcentrum niet zelden uitstijgt bo-
ven het algemene belang. „Óp het
moment dat Staatsen tegen mij zei: jij
mag dét gaan doen en dat en dat,
wist ik dat er ook mensen waren die
dat niet zo zagen zitten. Die mensen
hebben allemaal hun eigen invloed-
hoek en beïnvloedingshoek. Daar
ontkom je niet aan. Dat er kunsten
zijn uitgehaald, is voor mij duidelijk.
Door wie? Dat kunnen er een hele-
boel zijn geweest. En wat de rol van
Staatsen precies is geweest, laat ik
ook maar in het midden. Wat hij in
ieder geval niet begrepen heeft, is dat
je het als enige nummer één nooit
kunt winnen van tien nummers twee."

Dat een overeenkomst tussen Cruijff
en de KNVB af zou zijn geketst om-
dat JC/Superstar financieel het on-
derste uit de kan wilde hebben („ik
heb altijd al de naam gehad een gei-
dwolf te zijn"), noemt Cruijff een lul-
verhaal. In die categorie moet vol-
gens hem ook het vertelsel gerang-
schikt worden dat Lotto, de kledings-
ponsor van het Nederlands elftal, met
een schadeclaim zou komen omdat

Cruijff op het WK zijn eigen sport-
merk wilde dragen. Contractueel is
vastgelegd dat ook de coach van
Oranje zich in kledij van Lotto moet
hullen.

Cruijff: „Dat hele probleem bestaat
niet. Dan hadden ze me toch tech-
nisch directeur gemaakt, of directeur
sportif, of president, of weet ik wat...
Als ze me hadden willen hebben, was
er altijd een weg geweest. En je kunt
je ook nog afvragen of deKNVB zich
bij de voorbereiding op een WK wel
op die wijze door een sponsor mag
laten beïnvloeden en in zon situatie
még laten manoeuvreren. Maar
goed, die hele handel bij de KNVB
heeft voor mij afgedaan."

Over het Oranje van Dick Advocaat
zegt Cruijff zich niet te willen uitlaten.
„Als ik mijn opstelling zou geven, kan
er achteraf weer iemand zeggen: hij
heeft de druk verhoogd. Daar begin ik
dus niet aan. Laat ze het maar lekker
zelf uitzoeken. Ik heb toch een heel
andere denkwijze over het voetballen
dan anderen, dus..."

* Wat verwacht je van het Neder-
lands elftal?
Cruijff: „Ik hoop dat het ze heel goed
gaat, dat ze er het maximale uithalen
en dat iedereen tevreden is."

* Maar daar heb jij een hard hoofd
in.
Cruijff: „Nou ja, goed, maar het is niet
belangrijk wat ik er van denk."

* Van welke landen verwacht jij
het meeste?
Cruijff: „Ik hoop dat een voetballand
wereldkampioen wordt. Als het maar
geen land wordt zoals Denemarken
op het laatste EK, want dat stelde
voetbaltechnisch gezien weinig voor."

* Wat vind jij voetballanden?
Cruijff: „Het worden er steeds minder,
maar in Colombia en Brazilië lopen
nog wel een hoop goede voetballers
rond, denk ik."

* Wat verwacht jevan Romario?
Cruijff: „Als hij op zijn sterke punten
wordt gebruikt, kan hij het alleen
maar goed doen. Komt hij geïsoleerd
te staan, dan krijgt hij minder moge-
lijkheden en gaat zijn rendement ook
naar beneden, want in principe is Ro-
mario geen teamvoetballer. Hij is
iemand die de laatste actie maakt en
daar wordt hij ook op beoordeeld.
Niet op de zes ballen die hij heeft
breed gelegd, of op de vijf voorzetten
die hij heeft gegeven. Nee, hij wordt
beoordeeld op die één of twee doel-
punten die hij heeft gemaakt. Heeft
hij dieer niet ingeschoten, dan wordt
er gezegd: hij heeft niet gelopen, hij
heeft niet gewerkt. Dan komen alle
negatieve dingen naar voren."

* Denk je dat Brazilië het elftal zo
gaat creëren dat Romario optimaal
kan renderen?
Cruijff: „Doen ze dat niet, dan halen
ze de specifieke eigenschappen bij
hem weg."

* Wat verwacht jevan de Afrikaan-
se landen?
Cruijff: „Niet veel."

* Waarom niet?
Cruijff: „Van de Afrikaanse landen
kun je een hoop zeggen. Dat ze tech-
nisch goed zijn, dat ze... maar om
nou te zeggen: ze eindigen bij de
laatste acht, nee... Nee, ook Nigeria
niet. Ik heb de Africa Cup gevolgd en
ook al heeft Nigeria die gewonnen,
het viel me niet mee."

* Bij het laatste WK, in Italië, ein-
digde Kameroen nog wel bij de
laatsteacht.
Cruijff: „Maar je hebt toch ook kunnen
zien, hoe Kameroen dat toen gedaan
heeft. Het ging met negen man voor
de eigen goal liggen en sloeg steeds
met een uitvalletje toe. Dat tel ik niet
mee."

* Denk je dat jeooit nog eens als
coach van het Nederlands elftal
naar een groot toernooi zult gaan?
Cruijff: „De wonderen zijn de wereld
nog niet uit, maar het zal steeds
moeilijker worden. Ik ben geen door-
snee-trainer, ik ben een prestatie-
mannetje... daar kan ik ook niks aan
doen. Als ik iets doe, wil ik het goed
doen. Ik doe het niet om het te doen
en ook niet om geld, prestige of be-
kendheid. En ik dacht, toen ik werd
gevraagd met het Nederlands elftal
naar Amerika te gaan, dat iedereen
hetzelfde dacht als ik: ten koste van
alles het WK willen winnen. Maar dat
blijkt niet zo te zijn. Wat dat betreft
heb ik me vergist. ledereen kan zich
vergissen."

-—^~■ «_________^ Hfc, i --~^H^lH^^^^H^^H^^H_H__^__^_H

" Johan Cruijff, een dominante coach. Foto: gpd

" Johan Cruijff, liefhebber van hetspelletje. Foto GPD
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Coach van Barcelona had Oranje naar wereldtitel willen loodsen

De vergissing van Johan Cruijff
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Watersport

Te koop SURFPLANK, 31_
mtr, incl. 2 zeilen, prijs

’ 400,-. Tel. 045-442449.
Te k. goede RUBBERBOOT
+ b.b. motor, toebel.., in uitst.
st., vaarklaar. 04950-37329.
Te koop KANO 1-pers. rood/
wit, polyester met peddel,
’275,-. Telef. 04405-3891.
Te koop Manta 320 SURF-
PLANK incl. zeil 5.5 super,
evt. m. surtpak. 046-332814.

Caravans______________________
Caravans en vouwwagens
bij .RIDDERBEKS, Prinsen-
baan 180, Koningsbosch.
Tel. 04743-2213.
Te k. diverse CARAVANS
vanaf ’700,-. Mauritspark 4,
Geleen. Tel. 046-754302.
OPRUIMING!! Show- en in-
ruilcaravans, nu zeer aan-
trekkelijk geprijsd: Bartels
Caravaning ***" Te
huur nieuwe tourcaravans,
nog enkele weken vrij: Bar-
tels Caravaning
Voortenten- caravan- en
campingaccessoires: Bar-
tels Caravaning ****
Voor reparatie en schade-
bemiddeling, alle merken:
Bartels Caravaning, Hom-
merterweg 256, Amstenrade.
Tel. 04492-1870. Vrijdag-
avond koopavond!!
Te k. ADRIA caravan 3 a 4
pers., nwe voort., ijsk., re-
serv.wiel, bwj. '85, vr.pr.
’4.500,-. Tel. 045-244485.
CARAVANVOORTENT,
omloopmaat 8.25-8.75 m., 4
jr.oud, eventueel met dak-/
zonneluifel, pr.n.o.t.k. Tel.
043-644775.
Te koop VOUWWAGEN,
merk Alpenkreuzer, 6-per-
soons, ’1.500,-. Telefoon:
04406-41787 na 13.00 u.
Te k. caravan HOBBY 400
Prestige, bwj. '86, plus hng-
verw., ijskast, toiletr., mooi
voortent en veel extra's. Tel.
046-517896, na 18.00 uur.
Te k. CARAVAN-VOOR-
TENT, oml.mt. 8 tot 8.20 mtr
met uitritsb. zijwanden, merk
Gerjak, diep 2.60 mtr, winter/
zomerdak, ’ 450,-. Bellen
na 17.00 u. Tel. 04409-1744.
Te k. CARAVAN Homecar
354 AK, rondzit, met badkr.,
2-pers. Tel. 045-720684.
Te k. 8-pers. BUNGALOW-
TENT, 1x gebr., 2 jr. oud.
BIn, na 18 uur 046-373899.
Te koop STA-CARAVAN 7
mtr., ind: 2 slaapk., toilet,
kachel, geiser met tuinhuisje
en luifel. Staanpl. betaald tot
mei 1995. Camping 't Soete-
dal in Zutendaal (B). Vr.pr.

’ 7.750,-. g 04493-3388.
Te k. voor klusjesman ruime,
4 pers. CARAVAN (moet
opgeknapt worden), t.e.a.b.
04450-3460, na 18.00 uur.
Te k. SPRITE caravan met
ijskast en voortent, ’ 1.850,-,
gebruiksklaar, g 04405-2380.
TOERCARAVAN Eriba Ti-
ger, met ijsk. voort., toiletr.
en ringverw. 045-321393.
Te koop WALKER DOU-
BLETTE, 4-8 pers. bwj. 86,
compl. met vele extra's, i.z.g.
st. pr. n.o.t.k. 046-377814.
Te k. 6 pers. BUNGALOW-
TENT met toebehoor,
’500,-. Tel. 045-253190.
Te koop KIP caravan 5.20m,
4-5 pers. compl. ingericht,
met voortent, pr. ’10.400,-.
Telef. 046-521675.
Te huur volledig ingerichte
STACARAVAN direkt aan
het water op ANWB cam-
ping Friesland met gratis
verwarmd binnenzwembad.
Vrij t/m 9 juli en na 13 aug.,
spec.prijs t/m 2 juli ’ 150,- p.
wk. Tel. 01751-13740 of 046-
740472. ;
Caravan TABBERT 440 Re-
gent, '89 met ringverw.,
koelkast, was- en toiletruim-
te, PVC, luifel, g 046-526859.
Conway VOUWWAGEN, 4-
pers., bermkeuken, res.wiel,
luifel enz. ’1.000,-. Na 18
uur 045-324823.
Te koop BÜRSTNER 485 j
TN De Luxe bwj. '88, met |
brand/wintertent, uitritsbare ,
luifel, wasruimte, combi-rol- |
los, omvormer, rondzit, TV- i
antenne etc. pr. ’12.500,-. ,
Telef. 045-461669. (

Te k. 2-3 pers. CARAVAN
De Reu, compl. met voort.,
gew. 360 kg., bwj. '75, vr.pr.

’ 1.500,-. Tel. 046-743301.
Te koop CARAVAN 3-per-
soons, bouwjaar '76, voor-
tent '92. Alle i.z.g.st., spot-
prijs. Tel. 00-32.89711257.
Te k. 4 a 6 pers. VAKAN-
TIEHUISJE, compl. inger.,
op camping "'t Soete Dal" ,
Zutendaal. Tel. 043-646271.
Te koop grotere, oudere
CARAVAN, 4/5 pers., met
PVC voort., vr.pr. ’2.500,-.
Telefoon: 046-334336.
Te k. VOUWWAGEN merk
Combi-camp, als nieuw,
voor de helft van de nieuw-
prijs. 045-310922.
Diverse ELECTRONISCHE
apparaten te koop, voor auto
en caravan. Bel voor info
EAB 04407-2035.
Zeer mooie 4-persoons
Knauss AZUR, bwj. 3.80 mtr,
670 kg., ijskast, rondverwar-
ming, rondzit, voortent,
stroomkabel, autospiegels

’ 8.250,-. Tel. 04746-4457.
Caravan HOBBY 420 TM
'92, treinzit, inbouwtoilet,
voortent, g 04498-54390.
Caravan HOBBY 520 TQML,
bouwjaar '91, chemisch toi-
let, veel extra's, pr.n.o.t.k.
Tel. 046-379974.
Caravans: HOBBY 420 '89;
350 '90 '91; 425 '92; 495 '92;
520 90 '93. g 04498-54390.
Te huur grote 7-persoons
STACARAVAN, 10 mtr, in
België. Tel. 045-726673.
Te k. CARAVAN Corcar, bwj.
'82, luxe uitvoering, kachel,
ijskast, luifel, rondzit, vr.pr.
’7.250,-. Tel. 046-521546.
Te koop CARAVAN geheel
compleet, NL registratie.
Telef. 09-32.89757377
Te k. TOURCARAVAN 4-
pers., merk Dixson, nieuwe
voortent, kachel, i.z.g.st., vr.
pr. ’ 3.250,-. g 046-520411.
HOBBY caravans: 350 '89;
400 '87 '89 '90; 470 '91; 440
'93. R.v.Gelrestr. 45, Nieuw-
Stadt. g 04498-54664.
WINST-PAKKERS: Dond.
koopavond. Tijdens uw va-
kantie voetbal op TV met
een antenne 12/220 V ver-
sterker voor ’59,50; in-
bouwmast v. ’ 84,95; los-
staandemast v. ’ 74,95;
SSK koppeling stabilisator
van ’550,- nu voor ’449,-.
Verder nagenoeg alles voor
in en om uw caravan of
vouwwagen en op de cam-
ping bij De Olde Caravan, Dr.
Nolenslaan 141. Ind. park
Nrd. Sittard, g 046-513634.

Campers
CAMPERBUS 206 D, 2~
persoons, volledig ingericht,
i.z.g.st., APK juni '95. Tel.
043-477874.
Te koop 4-pers. CAMPER
(diesel), vele access.,

’ 27.000,-. Tel. 046-330090.
Te koop camper KARMANN
VW LT 28, 6-cyl., 3 L diesel,
bwj. '84; fietsr. cruisecontr.,
goed onderh., APK '95, stal-
ling voorzien, vraagprijs
’30.000,-. g 045-315390.
BEDFORD Camper, fabr.
opbouw, compl. ingericht, I.
frontschade, i.z.g.st, vr.pr.
’12.500,-. Tel. 045-273540.
Te koop CAMPER Renault
Trafic D, '81/'B6, 2 a 4 per-
soons, verhoogd + verlaagd,
uitz. mooi. Ptr. Schreursstr.
6, Sittard. Tel. 046-523676.
Te koop BEDFORD Benzine,
boyenslaper met rondzit en
douche, kl. wit, i.z.g.st, vr.pr.

’ 16.500,-. g 046-582140
Te k. FORD Transit, geh. in-
ger. als camper, bwj. '80,
camper-gekeurd, i.z.g.st.,
’2.950,-. Tel. 045-323178.

(Huis)dieren
Te k. en te k. gevraagd
PAPEGAAIEN, Ara's en Ka-
katoe's. Inr. mog. Baby's in
voorraad. Tel. 04750-40073.
Te k. gevr. PAPEGAAIEN,
Kakatoe's en Ara's, voor de
kweek. Tel. 04754-84707.
H.T.I. start half juni in Schin-
nen en Geleen weer zijn
nieuwe GEHOORZAAM-
HEIDSCURSUSSEN, voor
puppy's, beginners en ge-
vorderden. Voor meer info:
04S-377148/046-740407

BOEMERS, Maltezers,
Shihtsus, dw.poedels, West.
H.W.terr. Yorks. terr. Walem
11a.04459-1237/3097.
Te k. DUIVENKLOK junior,
6 en 12 dlg-. korf en loop
voor 20 duiven, 12 weduw-
naars-hokken en broed-
schotelen. 043-470021.
MINIPONY'S, lief voor kin-
deren en bereden. Telef.
04459-1237/3097.
VIJVERVISSEN, ook leuk
voor vaderdag! div. soorten,
maten. Goudkarper v.a.
’3,95; Israël. Koikarper v.a.
’3,95. Hunnecum 20, Nuth,
zaterdag 10.00-17.00 u.
Te k. VIJVERVISSEN v.a.
’0,50; Koi vanaf ’2,50;
zuurstof/vijverplanten ’ 2,50.
Eerdshaag 22, Kelmond/
Beek, za. van 10-17 uur.
Te k. LEGKIPPEN; mest-
kuikens; kalkoenen; konij-
nen; broedmach. enz. Henk
Ploemen. Rimburg. Tel. 045-
-320229. Alleen zat, of afspr.
VIJVERPARK Limburg.
Voor al uw vissen, water-
planten, pompen, Japanse
anamenten etc. Geopend
van maand, t/m zaterd. Op
de Bies 66A, Schimmert.
KARPERHENGELS, Vi prijs.
Dierenpaleis Steinen, Sus-
teren.
DOKAT, Mixies, Vh kg. pi.
gratis blik. Dierenpaleis
Steinen, Geleen/Susteren
WATERVLOOIEN. Dieren-
paleis Steinen, Geleen Sus-
teren.
WAVELOCK paraplu, 2.20
mtr. Nu ’99,95. Dierenpa-
leis Steinen, Susteren.
PARKIETENKOOIEN, extra
groot, nu ’89,95. Dierenpal.
Steinen, Geleen/Susteren.
Hondendressuurgroep or-
ganiseert CURSUS ringtrai-
ning voor alle rassen: Voor
info, en aanm. 046-370908.
Te koop echte BOOMERS,
ingeënt en ontwormd, geta-
toeëerd. Telef. 04459-1816.
RUIN, d.bruin, 160 cm, lief
karakter, pittig onder 't zadel,

’ 3.200,-. Tel. 045-753685.
De grootste keuze in de
mooiste rashonden in "Ken-
nel het LUSTHOF", nl. York-
shire, Maltezer, Chihuahua,
Westy, Cairn Schot, Jack
Russel, Pincher, Shi-tzu,
Engelse en Franse Bulldog,
Bull-terrier, Duitse Dog en
Herder, Doberman, Bouvier,
Shelty, Chow-chow, Husky,
Samojeed, Labrador, Gol-
den Retriever, Beagle, Spa-
niel, Heidewachtel, Boe-
mers... Met stamboom en
gar. Tel. 00-32.14679708.
Te k. SHETLANDPONY'S,
'93, gewend aan kind.,
stamboek. Tel. 04405-2141.
Te koop pups Yorkshire
TERRIËRS, klein ras. Tele-
foon: 043-434169.
Te k. GROENENDAELER-
PUPS, stamb., ingeënt en
ontw., ’450,- g 045-312189.
Te koop MALTEZER
LEEUWTJES, ingeënt en
ontwormd. Tel. 045-230129.
Te k. MALTEZER Leeuwtjes
en Boomer-pups, uniek! Te-
lefoon: 04405-4033.
RUIGHARIGE Tekkelpups,
dwerg en middelgroot. Tek-
kelkennel sinds '61. Fam.
Bienert, Herzogenrath. Te-
lefoon 09-49.24063175.
Te koop BOUVIER, reu, 16
maanden oud, met stam-
boom. Tel. 043-633432.
Te koop PALINGFUIKEN,
60 opz. ’37,50; 80 opz.
’47,50 enz. Ook tong en
zeefuiken, vraag gratis fol-
der. Tel. 03499-88039.
Te koop KUVASZPUPS,
Hongaarse herder, wit, met
stamboom, geënt en ont-
wormd. Tel. 04958-92809.
Te k. korthar. TECKEL-
PUPS, 3 reutjes, uit uitmunt.
ouders. 045-258940 na 17 u.
Te k. leuke jonge HONDJES,
worden middengroot, 6 we-
kenoud. 046-746412.
Te koop uit gedipl. kennel
PUPS van Teckels, Malte-
zers, Yorkshire's, Collie's,
Beagles, Heidewachtels en
leuke bastaardhondjes.
Goede garantieregeling.
Lochterweg 8, Budel-Schoot,
telef. 04958-91851. Ook 's
zondags open.

Te koop PUPPIES, 10 we-
ken, kruising Duitse Herder/
Rotweiler, ingeënt en ontw.,
nog 3 teefjes. 04499-4125.
VOGELS - vissen. Meer dan
100 soorten vogels 0.a.:
baby-beo's. Tamme eek-
hoorntjes. Grote sortering
vijvervissen, aquariumvis-
sen en planten. Dierenspe-
ciaalzaak Leblanc. Heister-
berg 21, Hoensbroek. 045-
-212876.
Wegens omstandigheden te
k. Siberische Husky, reu met
stamboom, 3 jaar oud. Tele-
foon 045-323130.
Te koop TECKEL, kortharig,
reu, zwart, moet weg we-
gens omst., met papieren, vr.
pr. ’ 750,-. 046-528486.
Ruwhaar, Kan. TECKELS
met stamboom. Telefoon:
046-580797.
De grootste KENNEL van
Limburg. Alle jonge ras-
hondjes. Meer dan 60 ras-
sen plus gar. en tatoeage. Kl.
America, Th.Watsonln 34
Achel(B). 09-3211644489
Zond. open maand. gesl.
■ ———_—_—■—_—_—^—«w

In/om de tuin
Aanleg en onderhoud van
TUINEN, terrassen en oprit-
ten. Tevens sierbestrating. g
043-437325 of 043-472558.
Voor het woelen en frezen
van uw tuin, 60 cent/m2, ook
oude gazons. Tev. maaien
van hoog gras. 045-751653.
Te koop 100 soorten FUCH-
SIA'S. Bouwbergstraat 163,
Schinveld, g 045-252115.
KINDERKOPPEN, alle
soorten aanzienlijk goedko-
per dan in Ned. Zutendaal.
Telef. 00-32.89-611290.
ACTIE! Blokhut 260x200
/1.310,-; planken toog-
scherm 180x180 ’99,-; vij-
verbruggen va. ’230,-; per-
gola's etc. Ook in hardhout!
Impreg Tuinhout B.V. In de
Cramer 18, Hrl. Tel. 717733.
TUINFREES, pi. maatbalk.
Nog nooit gebruikt. (Nieuw)
Voor helft nw.pr. Rekening
aarrw. Tel. 04454-63270.
Besteedt al uw TUINKLUS-
JES, snoeien, spitten en
planten uit aan de vakman.
Ook voor ontwerp en aanleg.
Bel Paul 043-614342.
Te k. poleyester VIJVERS,
m. Plasticall, als nieuw,
showmodel tuincentrum ty-
pe RT 3, rond, doorsn. 2.80,
norm. ’1.590,-, nu ’995,-,
type NM 4, 8 vorm 4.00x-
-2.30 met moerasrand, norm.
pr. ’1.495,- nu ’950,-. Te-
lefoon 046-529290.
Te k. 100 stuks SPOOR-
BIELZEN afm. 0.15x0.25x-
-2.60 v.a. ’l5,- p.stuk, 3
stuks straatlantaarns h.
6.00 m alu-mast, als nieuw

’ 395,- p.stuk. 046-529290.

Opleidingen
Aangeboden cursus
TOUCH FOR HEALTH I te
Landgraaf 17, 18, 19 juni.
Info en opgave telefoon 045-
-322835/043-671970.
MODESTUDIO Bianca,
hobby-naailessen op maan-
dagavond t/m woensdag-
avond en dinsdagmorgen.
Voor info Beckerswei 6, Val-
kenburg. Tel. 04406-16451.
Start 2-daagse cursus theo-
rie voor auto- + motorlessen
op 01-07-94 + 04-07-94;
aansluitend examen op 05-
-07-94. Verkeersschool
WISCHMANN & Zn, telef.
045-321721.
ANWB & Bovag erkende
Verkeersschool WISCH-
MANN & ZN voor al uw rij-
bewijzen en chauffeursdi-
ploma's. Europaweg Zuid
340, Landgraaf, telefoon
045-321721. Rij-opleiding
kan in 8 dagen of in 9 weken.

Baby en Kleuter
Te koop KINDERWAGEN
Perego, geheel compleet,
prijs ’ 200,-. 04492-2033.
Moderne kleurige KINDER-
WAGEN, met toebeh., merk
Hartan, z.g.a.n., vr.pr.
’350,-. Tev. excl. positie-
kleding, mt. 36/38. Tel. 045-
-256902 na 18.00 u.
Van maandag t/m vrijdag,,
van 8.30 tot 17.00 uur, kunt
u uw PICCOLO telefonisch
opgeven. Tel. 045-719966.

Huishoudelijke artikelen
■ '■ ' ■ ■ in —Massale magazijnverkoop

van duizenden apparaten.
In de Witte Hal
Met volledige garantie en service!

Koelen-vriezen-wassen-hifi-stereo-kleurenTV-video'setc.
waar nieuwe, licht-beschadigde of overjarige apparaten uit
de Hom-winkels worden verzameld en verkocht tot liefst...

60% korting
OP = OP. Slechts enkele stuks!

Hier enkele voorbeelden uit onze duizenden koopjes:
ZANUSSI KOELKAST

Z 6245, ruime koeling van 245 liter inhoud,
automatische ontdooiing, verstelbare rekken.

GEEN ’ 1.069,- OF ’ 799,- MAAR:

’ 599,-
BAUKNECHT WASAUTOMAAT

WA 583, volautomaat met 800 toeren centrifuge, energie-
spaarprogramma, kleine wasjes,

regelbare thermostaat.
GEEN ’ 1.269,- OF ’ 999,- MAAR:

’ 799,-
ATAG GAS- ELEKTROFORNUIS

FX 055X, 4-pits gaskookplaat en elektrische
infra oven, grill element, tijdklok,

i GEEN/ 1.799,- OF ’ 1.299,- MAAR:

’ 799,-
ELECTROLUX STOFZUIGER

Z 4460,1300 Watt vermogen, regelbaar metalen buizen,
diverse hulpstukken.

GEEN ’ 799,- OF ’ 449,- MAAR:

’199,-
GRUNDIG KLEURENTELEVISIE

M55-575, stereo geluidsweergave, teletext, afstands-
bediening, daglichtscherm, 60 voorkeuzezenders.

GEEN ’ 1.829,- OF ’ 1.399,- MAAR:

’ 899,-
YOKO TUNER

YST 3030, digitale tuner met voorkeuzezenders,
programmeerbaar, FM en LW band stereo.

GEEN ’ 198,-OF ’ 129,-MAAR:

’59,-
PANASONIC MINISET

SHG 11, 2x 25 Watt versterker, dubbel cassettedeck,
digitale tuner met voorkeuzezenders, inclusief boxen,

equalizer 5 bands.
GEEN ’ 1.149,- OF ’ 899,- MAAR:

’ 599,-
SONY VIDEORECORDER

SL-V 235, inclusief afstandsbediening, stilstaand beeld,
OTR functie, programmeerbaar tot 8 programma's,

30 voorkeuzezenders.
GEEN ’ 1.099,- OF ’ 799,- MAAR:

’ 599,-
WITTE HAL

SITTARD, Bergerweg 51-53, telef. 046-518162.
HEERLEN, Heerlerbaan 273, telef. 045-426842.

MAASTRICHT, Scharnerweg 66-70, telef. 043-633162.

Te koop Indesit Dl EP-
VRIESKIST 250 Itr., ’250,-.
Telef. 045-311301.
Te koop z.g.a.n. 2-motorige
Liebherr combi koel/DlEP-
VRIESKAST, 4 sterren, pr.n.
o.t.k. Telef. 045-708170/
455674.

Te koop BEDRIJFSDIEP-
VRIES 800 Itr., 2 jr. oud, nw.
pr. ’6.350,-, nu voor

’ 2.500,-. 04498-58699, na
20.30 uur.
2e hands WASAUTOMA-
TEN, zeer goed, vele mer-
ken voorradig, 6 mnd. gar.,
kan bezorgd worden + was-
drogers. Tel. 04493-4883.

ijskast, gasforn. ’95,-, was-
aut. ’175,-, diepvr. ’175,-,
wasdr. ’ 175,-. 045-725595.
Te k. 12-delige PANNEN-
SET, 18-10 edelstaai, met
sandwichbodem, ’160,-.
Nieuw 72-delig bestek, in
koffer, ’ 275,-. 045-740675. |

■ Van importeur goedkoop af
te halen 12-delig PANNEN-
SET met sandwichbodem

" en koudgrepen 18/10 edel-

' staal. Da Costastr 2, Heer-
len. 045-410726 en elke za-

; terdag markt Eygelshoven.
Te koop volautomatische
WASMACHINE; dubbel-

' deurs koelkast; wasdroger,
5 kg. Tel. 045-255578.

iTe koop gevraagd LADEN-
DIEPVRIES of combi. Tele-. foon: 045-223651.

Te k. GASFORNUIZEN,
! koelkasten, diepvriezers,

wasdrogers en wasmachi-- nes, stofzuigers en diverse
huishoudelijke app. TV's +
video's, stereo app. en bo-
xen, babykleding en toebe-
horen. Porselein, diverse
nieuwe en gebruikte spullen,
kleinmeubel, fietsen en ge-
reedschappen. Het Snuffel-: paradijs, Burg. Lemmensstr.1107. Geleen. g 046-748526.

" Te koop zeer mooie VOL-
AUTOMAAT, combi wasau-■ tomaat, zeer mooie droger.
Tel. 046-742086.
Te koop dubbeldeurs IJS-
KAST; tafelmodel ijskast; la-
dendiepvries. g 046-753152.

Te k. ARIA basgitaar en
Avora versterker, pr. ’550,-,
als nieuw. 045-453251.
Te koop zwarte hoogglans
PIANO, 5 jaar oud, nw.pr.

’ 8.000,-, vr.pr. ’ 4.500,-.
Telef. 045-455525.
Te k. Technic KEYBOARD
KN-800 met standaard en
software, i.z.g.st. Tel. 046-
-377874 na 16.00 uur.
VIOOL te koop merk Mon-
tagnana ca. 1850, getax.,
zeer mooi, g 043-641205.
Te koop +/- 630 LP's (in één
koop of per stuk), g 045-
-259676

Electronisch ORGEL te
koop merk Viscount. Tele-
foon: 04408-2284.
Te k. oude Engelse PIANO
Russell, ’ 1.500,-. Telefoon
043-622983.
Te koop ORGEL Perma
Diamont 550, vraagprijs
’500,-. Tel. 045-719564.
Te koop JUKE-BOXEN
merk N.S.M. Disco modellen,
v.a. ’1.250,- tot ’3.000,-.
Akerstraat 89, Brunssum.
Tel. 045-275100.
Te HUUR diverse Disco
Juke-Boxen merk N.S.M.,
huurpr. ’lOO,- per week;
’3OO,- per maand. Ge-
schikt als decoratie voor
etalages. Akerstr. 89,
Brunssum. Tel. 045-275100.

Te k. Philips MFB-BOXEN,
3-weg, 60 W, met standaard,

’ 250,-. Tel. 045-228560.
Te koop JUKEBOX Seeburg
1960, i.g.st. Tel. 043-
-258935, na 20.00 uur.

1 Kachels/Verwarming
i Buderus-Radson-Intergas-- Nefit C.V.-KETELS. Scher-
pe prijzen, goed service. Jac.- Köhlen, Rijksweg N. 104,

Sittard. 046-513228/514862.~ Gas, HOUTKACHELS, cv.. ketels. Keus uit 200 stuks.
Kachelcentrum Jac. Köhlen,

' Rijksweg nrd. 104, Sittard.- Tel. 046-513228-514862.- 'BARBAS openhaarden, gas-
■ houtkachels, inzethaarden.

Kachelcentrum Jac Köhlen,- Rijksweg Nrd. 104, Sittard. g
I, 046-513228.
;. ATTENTE!! Vakkundige re-

" paraties van al Uw loodgie-
-1 terswerk, centr. verwarming

" en electra. A. Ploem & Zn.- Kerkrade. Tel. 045-452841.
a Te k. moderne open haard

' KACHEL, kleur zwart. 045-
-' 750186 na 17.00 uur.- GASKACHELS/houtkachels.. Grote korting! Kachelsmid,

Walem 21. Tel. 04459-1638.

Te koop luxe WASAUTO-
MAAT; wasdroger en gas-
fornuis. Alles in perfecte
staat. Tel. 045-228582.
Te koop VAATWASSER
Bosch, 3 jaar oud, ’250,-.
Tel. 045-315351 na 18.00 u.

Muziek

Muziek en Computer
Uitgebreide demonstraties, o.a.

PASSPORT-TURTLE BEACH SOFTWARE
HARDDISK RECORDING

U BENT WELKOM OP ZATERDAG 11 JUNI
v.a. 12.00 tot 17.00 uur

Muziekhuis Guus Arons b.v.
Honigmanstr. 5-7-9 HEERLEN, 045-717155.

Te koop splinternieuwe
Accordeon HOHNER GALOTTA, ;
rechterhand 11 registers, linkerhand 4 basregisters, kleur

zwart, nog niet gebruikt. (Wegens hartziekte).
Nieuwprijs ’ 9.240,- prijs ’ 7.000,-. g 04454-62361

Te koop gevr.
Te koop gevr. DEFECTE
KTV's v.a. '85 en defecte
VHS video's v.a. '87 (typenr.
vermelden), g 045-723712.
Gevr. oude spullen voor
ROMMELMARKT. Tel. 046-
-748651, na 17.00 uur.
Gevraagd KLEUREN TV'S,
video's, ladendiepvries,
stofzuiger, stereotorens en
videocamera, g 04406-12875.
Wij betalen de hoogste prijs
voor al uw oude METALEN.
Gebr. Swinkels, Beitel 74,
Heerlen. 045-422025.

Diversen
26 juni WINCHESTER City, !
Amstenrade. Met o.a. Grand
& Forsyth. Voorverkoop
slechts 1 tientje. Telefoon i
04492-4999 of 3659. ,
Te ' koop ZONNESCHERM
kl. oranje, br. 3.00 m, pr. ■’350,-; bruidsjurk strepless
met toebeh. mt. 40/42 i

’ 450,-. Telef. 046-525089.
HEFMAST hefh. 2.50m. |
’850,-; plateauw. ’250,-; i
aanhangw. 2.75x1.55m. \
’875,-; nw. essen binnen-,
deuren; 750 dakpanneni
’0,50 p.st. 04454-61940.
Gaat U VERHUIZEN, bel!
046-377122, wij verhuizen
U tegen een betaalbare prijs.
Fijne diepwerkende MAS-
SAGE, loslaten en ontspan-
nen in een rustige sfeer. Al-
leen volgens afspraak. Tel.
043-626477.
PARAGNOSTE voorspelt
uw toekomst. Ook voor ge-
nezing. Telef. 046-754314.
TROUW met stijl. Huur een
Cadillac rock & roll vleugel-
auto. 045-274298 na 18 uur.

RADARDETECTORS*
voor Rijksp. + AVD. Test ze
zelf! Niet goed, geld terug!!
Vraag gratis info. Venno Ra-
dardetector g fax 04758-2416.
Schoenen 1 maat VER-
GROTEN of verbreden met
gar. v.a. ’20,-. Vijgen, A-
kerstr. 30, Spekholzerheide.
Praktijk voor NATUURGE-
NEESKUNDE en Geobiolo-
gie in Hoensbroek. beh. na
tel. afspraak. 045-212076.
—i

MASSAGE: stress, gespan-
nen. Jonge man geeft ont-
spanningsmassage, 45 min.
’4O,- voor m/v. Telef. 045-
-429995 v. 9.00-21.00 uur.
KOOPJE! Tapijten aan fa-
brieksprijzen. Voorbeeld: ca.
240 x 170 cm ’lOO,-, ca.
300 x 200 cm ’150,-. Ner-
gens goedkoper! Grote keu-
ze bij Mady, Rijkswg. Nrd 38,
Geleen (t.o. Paterskerk).
Telefoon 046-744529. ;
Scheppach COMBI schaaf/
dikte met losse of opb.
freesmachine; brandhout
’5O,- p.m3. Tel. 04454-
-61940 na 17uur.
Te k. CROSSFIETS ’125,-;
crossfietsje ’ 40,-, gas-
haard ’ 125,-, standaard
voor TV en video ’75,-,
confecterrooster en rand

’ 75,-. 045-258773.
Te koop d.bruine eiken
KAST; eiken salontafel; cen-
trifuge; Perz. tapijt; luxaflex;
eiken halbankje; tinnen Ju-
gendstil klok; kasteelkastje;
ant. schild.lijst; div. tinnen :
voorwerpen, g 046-511179. |

Bezoek ons showpark. Tientallen modellen opgebouwd!
Honderden uitvoeringen leverbaar. Tuinhuizen, paviljoentjes, vakantiebungalows, ga-
rages en schuttingen. Levering direct af fabrikant. Topkwaliteit voor scherpe prijzen.

LIMPAK PANHEEL tel. 04747-2800 Autoweg A2, afslag Thorn/lttervoort
Heeiderweg 2, open 9-17 uur, zat. 16uur richting Venlo, eerste stoplicht rechts

■Te koop MASSAGESTA-
VEN in alle maten. Vraag

i onze folder aan: Telef. 046-
-378065.

iTe koop MICROSCOOP
voor o.a. natuurliefh., verz-
amelaars, studenten en biol.
onderz. Tel. 04789-2462.

OPROEP******* Wie
kan mij helpen aan opnames,
gemaakt van het sportpro-
gramma van de Omroep
Limburg, welk werd uitge-
zonden op zondag 5 juni jl.
tussen 14.30 en 16.30 uur.
Evt. tegen betaling, g 04750-
-28310 na 18.00 uur.
Te k. compleet royale TENT,
zware katoenen kwaliteit
geen bungalowmodel, kin-
derkleding v.a. mt. 68 t/m
116, i.z.g.st., 4 oud Limburg-
se boerenstoelen, div.
zwangerschapskleding,
soort videomeubel op
zwenkwielen. 043-215858.
ONTSPANNINGS- en anti-
stress-massage voor da-
mes en heren. Telefoon: 00-
-32.11.232756.
Te k. JUKE-BOXEN 50 en
50-er jaren, Neons, bolle
koelkasten, g 04951-32207.
Te koop gevraagd STRIP-
BOEKEN. Telef. 043-
-623623.

,Te koop DAKBEDEKKING
pol. APP SBS toplagen en
onderlaag brandrollen, aan
spotprijzen. Cazenderstr. 14,
Meerssen. Tel. 043-650281.
Direct geld. Hoogste prijs
voor uw GOUD en diamant,
oud of kapot. Wij kopen alles
op of nemen in bewaring en
u blijft eigenaar. Goudboom,
Boschstr. 85, Maastricht, g
043-219698.
Verkregen uit FAILLISE-
MENTEN en partijen nieuwe
en beschad. deuren v.a.

’ 40,-; dakleer (Rubberroid)
A + B keus v.a. ’2O,- t/m
’65,- p. 10 m.; laminaat
parket topkwal. A + B keus
’2O,- t/m ’4O,- p.m2; Mon-
ica draad geplastif. v.a. 1x25
m. ’75,- enz.; volière draad
geplastif. vierk. kl. maas,
0.50x25 m., ’65,-; kuiken-
gaas geplastif., kl. maas,

.1x25 m. ’75,- verz. ’55,-;
schapengaas verz. 0.78x50
m. ’ 50,- enz., enz. Zolang
de voorraad strekt. Renne-
migerveldweg 70 A, Heerlen,
g 045-729710.
FISTELPOT: WestFries
kruidenmengsel, gemengd
met roomboter. Zuivert het
lichaam van onstekingen,
jeugdpuistjes, eczeem, etc.
150 jr. oud, recept van de fa-
milie Ursum tot heil van fistel.
Vraag per briefkaart gratis
brochure bij Drogisterij,
Francaise-Conijn, Westerstr.
47-49,1601 AC, Enkhuizen.
Te k. GASFORNUIS met gril,
kl. bruin, i.g.st., ’75,-; Kett-
ler sportbank met toebeh.,

’ 300,-; mountainbike 3x
gebr., merk Topgun, kl. rood,
’500,-. Tel. 045-708293 na
18.00 uur.
Te koop dubbelw. LICHT-
KOEPELS met opstand,
1.00x1.00 mtr.j*lso,- p. st.;
zonnescherm, 2.00 mtr. br.,
1.00 mtr. uitval, vaste arm,

’ 125,-. Tel. 045-226568.
Te koop 2 GASHAARDEN
en 1-pers. bed, pr.n.o.t.k.
Telef.o4s-325646.
Heeft u problemen, bel PA-
RAGNOSTE. Telefoon: 043-
-473161/046-583811.
NOVEEN St. Clara. Op-
dracht volbracht. In afwach-
ting CD.
NOVEEN St. Clara. Belang-
rijk. Vraag alleen positieve

'dingen. Bid 9 dagen het
Wees Gegroet bij een bran-
dende kaars, ook als u er
geen zin in heeft. Vraag 2
dingen die vast onmogelijk
lijken om verhoord te wor-
den en iets wat u ter harte
ligt. Laat de negende dag de
kaars geheel opbranden en
publiceer dit bericht. U krijgt
wat u vroeg. Lv.d.H.
Te k. Koga Miyata MOUN-
TAINBIKE Valley-runner, 56
cm; Raleigh damesfiets, 53
cm; Batavus Winner 56 cm;
grote 4 persoons tent (ka-
toen) 2 cabines; magnetron;
aquarium. Tel. 046-529763.
Te k. zit-SAUNA, (droge
sauna), nw.pr. ’1.250,-, vr.
pr. ’300,-. g 045-418351.

- Te k. 2 ACCU'S 88 «£) nieuw ’200,-, stereo 'J- croscoop met div. lenzen 'licht adapter, ’650,-, elf"*
> typmachine AEG o\y<\. ’200,-, groot antiek klokSJgesigneerd E. Pi-*"

’ 1.500,-. 04498-57776. _^s
iTe k. restant KLEDIJnieuw kleinvak-art. zoals
! sen, garen enz. 043-631912^> Te k. 2 klassieke FA

" TEUILS, i.z.g.st., div. <>J■ verfschilderijen en aqu»^
■ len. Tel. 045-223969.

Te k. Amiga COMPÜ^f- met kleurenmonitor, dis*, tes, div. toebeh., ’ 59*.
I Tev. badgeiser te

" ’lOO,-. Tel. 04499-5412. s

\Te k. TREKKERS-RUGZA;
1x gebr., nw.pr. ’179,

’ 100,-. Tel. 045-751569. _^

;|Jgg I
1I jSHS&éB
i jj^^^^rff^tf'fj'«ffffHl__

lrTr?WffWf_^'*' _*__!

I

;Te koop antieke BOE^KEUKENKAST, biechts*^: dekenkist en jonge dtf^j
geit zonder horens.
04405-4093. S
Te koop antiek HALBAjjJ. JE; oud kleermakerskac"
tje; Perzisch tapijt ""340x235. Tel. 045-352172^
Heinkel SCOOTER t
nieuw, bwj. 1959, vfJi’6.450,-; etalage^
’150,-; 3-pers. bung^,
tent in nw.st. ’295,-■«j
bevr. tussen 18.00-2"1"
uur: 045-427878. V

Te k. FITTNESSAPPA^■ TUUR merk Sven ’Boo'.
ATB Giant Terrago ’ 80V',
Alpenkreuzer Select

’ 3.800,-. 045-353203. _^S
Problemen met Uw \WICHT. Neem Herba-IJJji Wereldwijd een succes. v
Petra: g 04759-2573. s
Te k. ant. eiken: SALONj,; FEL ’550,-; bed ’350'. beide zeer mooi; 2 bar^'j
corders Akai 4000 J^" ’225,-; Aristona EW 55"*
’375,-. Tel. 043-631393. S

Oerdegelijke BOLDER^
" GENS op brede luchtb. ~' org. kado voor kind of k'e'! V.a. ’ 225,-. g 04950-3374JV!2x 2-zits leren BANKST^. 2x gevelkachel merk Drui\.
i gegalv. kennelhek; 1x K'. oven mcl. kookpl.; kookpa

! Pelgrim. Tel. 04498-56349^/! Te k. PVC LAMELLEN, *J
i grijs; 95 grintegels 60x40i wit/zwart; 35 m 2BKK-SJ,
I nen, rood; zwarte salon-

hoektafel. Tel. 045-720465^
.Te koop Engelse r%i STOEL groen bekleed; VJ.
I teuil met oren gobelin ■'j; opastoel bruine bekleed f^ji
! verstelbare rug; 9,eS'v■ aanhangwagen; div. %
'' viezen en losse delen.
■ 04458-1930. y

Voor Piccolo's
zie verder pagina 44
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■ELLEN VAN
LANGEN (AT-
LETE): „Ruud
Gullit heeft het
Nederlands elftal
in de steek gela-
ten. Hij is net**n weekje terug en dan gebeurt dit

*6er. Dat is niet bepaald bevorderlijk
J°or de rust in het elftal. Ik heb ook
Jjoeite met de manier waarop hij af-leid heeft genomen. Zonder iets te
*9gen. Zelf kan ik het moeilijk voor
JJ6 houden als mij iets dwars zit. Dan
£>ept dat er meteen uit. Gullit doetJkwoon moeilijk. Hij denkt te vaak en
* veel aan zichzelf. Daarom hoop ik
■* Oranje goed presteert. De ploeg
jfcfkt er hard voor. Kijk naar Ronald

Mijn Oranje-favoriet. Een«vvone jongen. Hij straalt rust en
uit en kan bovendien heel

schieten."

HEERLEN - Het wereldkam-
pioenschap voetbal is een eve-
nement bij uitstek waar ieder-
ton in den lande een menigover heeft. Heel Nederland
[teemt plaats op de stoel van
«Ondscoach Dick Advocaat. Be-
tordelen en veroordelen zijn
ton de orde van de dag. Ook
«te wat bekendere Nederlan-
ds vormen geen uitzondering
to dit patroon. Een rondgang

een keurkorps van promi-
nente landgenoten.

" Peter Post,
die hier
Wilfried
Nelissen de
weg wijst, ziet
Oranje niet
verkomen.

Foto: ANP

persoonlijk koester ik geen al te ho-
i* verwachtingen van het Neder-

elftal bij het WK. Die warmte,
is ongelooflijk dat het team pas

jf laat naar Amerika afreist. De eer-
j* ronde komen ze wel door, maar

verwacht ik dat ze het moeilijk
yjipen. Dat zal natuurlijk niet leuk zijn

al die supporters. Al dat gedoe
?*dom het WK vind ik toch al sterk

Je kunt geen winkel bin-
nenstappen of er ligt wel iets dat met
ranje te maken heeft. Auto's met

"janje wieldoppen, dat is voor mij het
ÏPpunt. Je reinste flauwekul. Laat
vranje eerst maar eens presteren.
''Ouwens Brazilië, dat is mijn favo-riet."

Ja, inderdaad, Koeman. Nee, echt,
die bedoel ik. Die kan toch zo hard
poeieren? Vind ik mooi. Mag ik graag
zien. Geen gepingel, keihard knallen
op die goal."

tweedehands Rotterdams, dus nu er
dan bij de gratie Gods vijf spelers van
Feyenoord in de selectie zijn opgeno-
men, verwachten ze nog dat ik in m'n
sas ben. Dat ben ik niet, want het
hadden er zeven moeten zijn."

dat? Waarom wil-ie dat niet zeggen?
Het zou mij wel leuk lijken: een reisje
naar Amerika. Hij deed het toch niet
zo slecht, geloof ik, hé. Een goeie
speler, die haddenze wel kunnen ge-
bruiken. Maar er is toch wel een an-
der te vinden diezijn plaats kan inne-
men. Er zijn wel meer goeie voetbal-
lers, toch? Ja, zo goed volg ik het
allemaal ook niet hoor."

„Het is de vraag hoe het vertrek van
Gullit uitwerkt. Gullit was formeel en
informeel de leidervan de groep. Zijn
vertrek kan negatief werken, vertwij-
feling teweeg brengen, maar het kan
ook het groepsgevoel versterken.
Een gevoel tot stand brengenvan: wij
als team tegenover de buitenwereld.
Ik weet niet hoe dat uitpakt. De hiër-
archie in het team verandert. Er zal
een nieuwe leider moeten opstaan.
Vraag mij echter niet wie die nieuwe,
geboren leider moet zijn. Jan Wou-
ters misschien?"

JOOP ALBERDA (BONDSCOACH
VOLLEYBALLERS): „Mijn interesse
voor hetWK geldt nietalleen de spor-
tieve prestaties. Het is ook een soort
beroepsmatige interesse die me
dwingt voor de buis te gaanzitten. De
belangstelling voor het werk van col-
lega's. Een paar maanden geleden
ben ik bij Advocaat, Israël en Van
Lingen in Zeist op bezoek geweest
om eens bij te praten en ervaringen
over het vak uit te wisselen. Na zon
gesprek volg je het Nederlands team
nog intensiever."

WILLEKE ALBERTI (ZANGERES):
„Het enige wat ik jammer vind is dat
ze John van 't Schip (schoonzoon
van de zangeres, red.) niet hebben
uitgenodigd. Hij is de beste man aan
de rechterkant. Er is er niet één die
zulke mooie passes en voorzetten
geeft. Hij zou een krachtige aanvul-
ling zijn geweest. Elke keer denk ik:
waarom speelt Johnny niet in Oranje
? Het gaat zo goed met hem in Ge-
nua. En in Amerika is hij er niet bij.
Dat vind ik echt jammer. Over de
kansen van Oranje wil ik in zon
vroeg stadium niet speculeren. Het
loopt toch altijd anders dan je ver-
wacht, hoewel ik geloof dat we een
kans maken op een finaleplaats.
Daarvoor is dit elftal sterk genoeg."

FALKO ZANDSTRA (SCHAAT-
SER): „Oh, is Gullit weg? Waarom

JOHNVAN DER WIEL (SCHAKER):
„Als klein jongetje droomde ik ervan
ooit in het Nederlands elftal te mogen
spelen. Ik voetbalde in die tijd bij Do-
cos in Leiden. Dat stond voor zoiets
als 'Door Oefening Coperatief Sterk.
Wellicht omdat de naam het sterkste
punt van die vereniging was, is mijn
Oranjedroom nooit uitgekomen.
Naast m'n passie voor het schaak-
spel, heb ik nog steeds een voetbal-
hart en hoewel ik het angstige voor-
gevoel heb, dat de 'crimineel' goede
Colombiaanse ploeg Oranje in Ameri-
ka voor zal blijven, ga ik het WK ze-
ker volgen. De hele opwinding rond
het Nederlands elftal kan ik uitste-
kend begrijpen. Welke Nederlander
zat niet aan de buis gekluisterd toen
wij in 1988 de Europese titel verover-
den? Oké, enkele zuigelingen wel-
licht uitgezonderd, maar toch."

„Als het WK straks begint, ga ik wel
kijken. Als het tenminste een beetje
op een aardig tijdstip op tv komt. Ik
kom er niet 's nachts voor uit mijn
bed. Dan hoor ik de volgende dag
wel hoe ze gespeeld hebben. Mis-
schien ga ik er wel heen, op uitnodi-
ging van een van mijn sponsors. Lijkt
me leuk. Nee, welke wedstrijd maakt
me niet uit. Ik kom toch voor Neder-
land, niet voor de tegenstander. Maar
mijn trainingen moeten er niet door in
de knel komen, dan blijf ik thuis."
„Mijn favoriete speler? Eh, tja, hoe
heet hij ook al weer? Van Basten, die
gaat niet mee geloof ik hé? Nee, die
is het ook niet. Toe, die ander, nou
kan ik net niet op zijn naam komen.

JERARD COX (ZANGER/
„Het hele WK interesseert

geen fok. Ik zeg je, het wordt een
van niks. Je krijgt straks ge-!?id die situaties dat de keeper van

Jjnboektoe er weer drie minuten
*jer gaat __en om een bal uit tegieten. Daar ga ik me gegaran-
deerd vanaf de eerste wedstrijd weer
?Jn zitten ergeren en vervolgens de
j*eede wedstrijd, dus bij de derde
3* ik al niet meer. Tenzij alle vijf spe-

van Feyenoord vanaf het begin in

* basis van Oranje staan, ja, dan
?Prdt het andere koek. Ik ben Feye-
P°r-er. Mag ik? We zijn het hele
_?r a' over9oten me' -ie Ajax-euforie
;?j van dat feest op dat stadhuis in

daar ben ik ook al niet
*>cd van geworden. 'Och, ah, Petter-
;?n. Laat me niet lachen. 'Louis vana al, die heeft de schaal. Dat was

„Advocaat lijkt mij een goede bonds-
coach. Het geroep om Cruijff raakt
kant noch wal. Advocaat is coach,
Cruijff niet. De discussie is zinloos.
Het is aan de media of Cruijff als een
soort geest uit de fles tijdens het WK
voortdurend za! opdoemen of niet. Ik
denk dat Advocaat van dat geëtter
overigens geen moment wakker zal
liggen. Daar lijkt hij mij het type niet
voor. Bovendien is er geen enkele
aanleiding om Advocaat onderuit te
schoffelen, want tot dusverre heeft hij
het perfect gedaan."

JAAP VAN ZWEEDEN (VIOLIST):
„Nederland hoort voor mij niet bij de
grootste favorieten, niet tot de top
drie. Maar de kwartfinales moeten we
zeker kunnen halen. Lukt het wel de
halve finales te halen dan ga ik naar
Amerika. De tickets zijn al gereser-
veerd. Ik denk dat Oranje dan niet te
voortvarend van start moet gaan. Dat
is het grootste gevaar. Wat dat betreft
is zon kampioenschap net een viool-
concours. Ook daar zie je vaak dat
de kandidaat die in de eerste ronde
het beste presteert in de eindfase net
even te kort komt. Dat is Oranje ook
al een paar keer overkomen. Als ze
net als in 1988 tegen de Russen,
eerst een wedstrijd verliezen kunnen
ze nog groeien. Mijn topdrie: Italië,
Brazilië en Colombia. De laatste
ploeg is een echte outsider, maar er
zit zoveel talent in. Asprilla is een
wereldspeler."

HANS LIBERG (CABARETIER):
„Het Nederlands elftal maakt op mij
altijd zon omhooggevallen indruk.
Zon ploeg waar heel veel geld in zit,
terwijl de kwaliteit daar geen gelijke
tred mee houdt. Klinkt dit een beetje
verstandig? Zon ploeg wordt dan ook
meteen favoriet; heeft dan de groot-
ste moeite om dat waar te maken. Je
kunt dan beter underdog zijn, zoals
Uruguay, of Senegal. Oh, doen die
niet mee. Ik geloof in ieder geval niet
in een finale Nederland-Duitsland dit
keer. Het zit er gewoon niet in. Ver-
der dan de kwartfinales komen ze
niet, denk ik."

„Ik denk dat ik wel eens zal kijken, ja.
Normaal kijk ik overdag geen tv, daar
word ik te slaperig van, maar ik heb
van de zomer toch weinig te doen. Ik
vind voetbal wel leuk, maar ik ben
geen Freek of Youp. Ik doe ook niet
aan sport, moet om mijn handen den-
ken."

„Natuurlijk had Cruijff meegemoeten.
Hij hoort er gewoon bij, dat is folklore,
traditie. Voetbal is spektakel, en daar
zorgt Cruijff altijd wel voor. Al dat ge-
zeur over kledingcontracten is ge-
woon weer een voorbeeld van de
kruideniersmentaliteit die in ons land
alle sportbonden teistert."

HARMEN SIEZEN (NIEUWSLE-
ZER): „Ik denk dat we de eerste ron-
de wel doorkomen, maar in de twee-
de ronde eruit vliegen. Ik ben toch
bang dat Nederland op de cruciale
momenten weer faalt. Mentaal zijn
we toch geen killers, dat bleek ook tij-
dens het vorige WK. Bittere ellende
was dat. Maar misschien is dit ook
typisch Nederlands: hooggespannen
verwachtingen zo veel mogelijk tem-
peren. Mijn top drie? Duitsland, Bra-
zilië en Argentinië. Met Colombia als
outsider. Het liefst zie ik een finale
waarin een absolute outsider als Bel-
gië of Noorwegen staat. Dat is het
leuke aan voetbal, dat het zo onvoor-
spelbaar is. Ik vond het geweldig toen
Denemarken Europees kampioen
werd. Ik ben meestal voor de under-
dog, vooral als ik niets heb met de
ploegen die spelen. Zelf zul je me
niet op de tribune aantreffen, ik hou
niet zo van mensenmassa's. We zijn
met een NOS-ploeg naar de beslis-
singswedstrijd tegen Polen in Poznan
geweest. We hadden allemaal ge-
kleurde gezichten en oranje petjes.
Dat was heel leuk, voor een keer."

TIM KRABBÉ (PUBLICIST): „Ik heb
het voetbal jarenlang niet meer ge-
volgd, ook het Nederlands Elftal niet.
Daar zaten de laatste jaren alleen
maar mensen in van wie ik nog nooit
had gehoord. Pas sinds mijn zoontje
wat ouder wordt volg ik het weer een
beetje. En daaruit maak ik op dat Ne-
derlandwel kanshebber is maar geen
favoriet. Een echte voorspelling kan
ik niet maken, daarvoor weet ik er nu
te weinig van."

„Dat vertrek van Gullit vind ik raadse-
lachtig interessant. Het is ook uiter-
mate tragisch. Gullit heeft een besluit
genomen dat hij zijn hele leven blijft
betreuren, al wordt-ie honderd. Het
WK is toch het mooiste wat een voet-
baller kan meemaken? Als de groot-
ste voetballer afhaakt, dan is-ie ziek
in zijn kop. Het is net als met Cruijff
indertijd, toen die niet meevoetbalde
in Argentinië. Het toont toch een
beetje een gebrek aan stijl. Zoals
Cruijff natuurlijk nooit bij Feyenoord
had moeten voetballen. Cruijff was
Ajax."

JOS VERSTAPPEN (FORMULE
1-COUREUR): „Ik kijk niet vaak naar
voetbal, maar een wereldkampioen-
schap vind ik wel interessant. Als ik
tijd heb zal ik zeker de tv aanzetten,
vooral om de wedstrijden van Neder-
land en België te zien. Die spelen
toch tegen elkaar? De rest interes-
seert me niet zo."

„Ik heb er te weinig kijk op om te be-
oordelen of Oranje een kans heeft op
de wereldtitel. Ik denk wel dat als de
ploeg de eerste wedstrijd goed pres-
teert, dat een stimulans kan zijn om
ver-te komen in het toernooi."
„De affaire Gullit heb ik gevolgd via
dekrant. Wat ik ervan vind? Daar laat
ik me niet over uit."

JACCO ELTINGH (TENNISSER): „Ik
begrijp er helemaal niks meer van.
Gullit heeft meegetraind en al mee-
gespeeld, nog goed ook, en dan
zoiets. Het moet diep gezeten heb-
ben en zal te maken nebben met een
persoonlijk iets. Maar wat kun je er
eigenlijk van zeggen als hij zelf zijn
mond niet open wil doen? Dat is ook
zo raar. Aan de andere kant: mis-
schien heeft hij een nog grotere
chaos willen voorkomen en daarom
gezegd 'laat alle schuld maar bij neer
komen en gaan jullie maar lekker
voetballen in Amerika. Je weet het
niet. Als je toch voor je laatste WK
staat, want daar ga ik vanuit, en je
bent in vorm en je zit middenin de
voorbereiding, hoe kun je dan zon
beslissing nog nemen? Ongelofelijk.
Ik zou mijn belangen, hoe groot ook,
onmiddellijk opzij zetten. Verstand
een maandje op nul en die WK win-
nen."

J-Jos.erstappen is
o al
f-i'nteres-
Richtingen
ilederland en

Foto: EPA

„Ik hoop niets te missen van het WK.
Maar dat zal moeilijk worden omdat
Wimbledon samenvalt met het toer-
nooi. Ik zal er alles aan doen om de
wedstrijden zo te plannen dat ik
Oranje kan zien. Je moet toch priori-
teiten stellen niet? In gedachten ben
ik al vaak bezig met de finale op 17
juli. Als Nederland daarin staat, dan
krijgen we een vreemde situatie. We
spelen met het Davis Cup-team in dat
weekeinde thuis in Rotterdam tegen
Amerika. Het is mogelijk dat we op
zondagavond, als de voetbalfinale
begint, nog bezig zijn op de Muller-
pier."

PETER POST (PLOEGLEIDER
WIELRENNEN): „De eerste ronde
zal Oranje wel overleven. Het zou
een schande zijn als dat niet gebeur-
de. Maar daarna zal het uitermate
lastig worden. Zeker nu Gullit er niet
bij is. Hij is nog steeds de beste, de
meest agressieve speler en degene
met het meeste overzicht. Concur-
rentie voor de Tour? Dat zie ik niet.
Het WK is 's avonds, de Tour over-
dag. Ik maak me over verdeelde be-
langstelling geen enkele zorg. In het
verleden is wel gebleken dat de Tour
de France als evenement overeind
blijft, zelfs bij de concurrentie van een
evenement als de Olympische Spe-
len. Met het WK samen zal dat niet
anders zijn."

JELLE NIJDAM (WIELRENNER):
„Het kon voor Nederland wel eens
heel raar worden. Of het is alles, of
het is helemaal niks. lets ertussen
bestaat er niet voor Oranje. Als het
eenmaal draait, is het Nederlands elf-
tal erg sterk, als het niet draait gaat
de ploeg er ook direct uit. Nederland
kan heel goed, maar ook heel slecht
voetballen."

Gerard Cox: 'Het wordt niets' Falko Zandstra: 'Oh, is Gullit weg'

Bekende Nederlanders over Oranje
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scart, afstandsbediening.
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Baby en Kleuter
Babyhuis PICO BELLO: Niet
alleen de allergoedkoopste
in babykamers! Öók uw kin-
derwagen-autostoel of box
tegen zeer concurerende
prijzen. Prinsenbaan 87,
Koningsbosch. Tel. 04743-
-1853, open wo./do. 13.00-
-18.00 uur, vr. 13.00-20.00
uur, za. 10.00-17.00 uur.
Te k. KINDERWAGEN, 3-
delig, als nieuw, ’ 175,-. Tel.
045-742870.
Te k. BABYKAMER: com-
mode, kleerkastje, bedje,
autostoeltje, vaste pr.

’ 275,-. 046-747483.
Te k. Bébéconfort BUGGY
(nov. '92) met toebeh.,
’275,-. g 045-711193.
Te k. Teutonia Quaddro
KINDERWAGEN, d. blauw 4-
-1; Kibofa box met lade en
krijtbord; badset; zw.zwem-
pak; campingbed. Alles i.z.g.
st. pr.n.o.tk. 046-748752.

Te k. MDF baby DOOR-
GROEIKAMER wit; div. ba-
byspullen. Tel. 045-216294.
Te k. TWEELINGKINDER-
WAGEN, 69 cm. br., Bebe
confort, d.blauw, 3-1, z.g.a.
nw., 8 mnd. oud, pr.n.o.t.k.
04450-4403 b.g.g. 1408.
KINDERKLEDING Daan.
Mooie 2e hands merkkle-
ding, nu 25% korting. Hegge
9, Schinnen. Open dins.
13.30-16.00 u. Wo. 10.00-
-12.00 u. Tel. 04493-2030.
Te k. KINDERWAGEN 3-1,
modern, pr. ’400,-, 6 mnd
oud. Tel. 045-310196.
Te koop KINDERWAGEN
Teutonia. Tel. 045-463366.
Te koop KINDERSTOEL
plus verstelbare box, merk
(Kibofa), maxi-cosi, alles i.g.
st. pr. n.o.t.k. 045-213887.
Te k. wandelwagen BUGGY
m. Bèbè-comfort met alle
toebehoren. 045-743048.

Mode Totaal
Sla uw slag! 2e-hands
MERKKLEDING al v.a.

’ 10,-. Kledinghoekje, Fran-
kenstr. 203A, Maastricht.
Telef. 043-631449. Open
dinsdag-donderdag-vrijdag
van 12.00-17.00uur.
WEYMERK. Wij maken kle-
ding naar wens en in alle
maten, ook kinderkleding,
communie- en positiekle-
ding. Tevens verstel- en
veranderwerk. Telef. 04499-
-5413/5326.
H.H. te koop aangeb. +/- 350
korte JEANS broeken, ma-
ten S-M-L-XL, goede maat-
verhouding, alles in 1 koop
of min. 100 st. Belachelijke
prijs, S 045-323732 b.g.g.
728533.

Bei de Vakman
KLUSSENBEDRIJF UKB
kan nog klussen aannemen.
Telef. 045-213705.

Riet- en BIEZENSTOELEN,
vernieuwen ’5O,- per stuk,
met garantie. Telefoon 043-
-435761 b.g.g. 646919.
BRUIDSREPORTAGE b.v.
60 foto's 13x18 ’395,- mcl.
vergroting. Foto Lex Huijts.
Tel. 045-271693. Boek tijdig.
Fa. ROLLUX voor alumini-
um rolluiken, vrijblijvende
prijsopgave ook voor D.H.Z.
(bij inlevering van deze ad-
vertentie 5% korting), plus
kunststof ramen (renovatie
profiel). Telef. 046-750640.
Rijksweg Nrd. 62, Geleen.
Vernieuwen van rieten en
biezen stoelen. Geen immi-
tatie, maar echt VAKWERK.
Va. ’45,- en tot 5 jr. garan-
tie. 046-740850 of 740939.
All-round KLUSJESMAN
biedt zich aan voor alle
werkzaamheden. Tel. 043-
-253372 b.g.g. 04409-2336.
SCHILDERS bieden zich
aan voor al uw voorkomen-
de schilderwerkzaamheden.
Tevens stuc- en sierpleiste-
ren. De goedkoopste in Lim-
burg e.o. Bel voor gratis of-
ferte telef. 04750-30175.
KLUSSENBEDRIJF, kan uw
grote of kleine klus nog aan-
nemen. Vrijbl. offerte moge-
lijk. Tel. 043-615799.
Ervaren vakman biedt zich
aan voor straatwerk o.a. op-
ritten, sierbestrating. Ook
voor uw gehele tuinaanleg,
zeer SCHERPE prijzen.
Gratis offerte: 045-323178.
BESTRATING, stoep en ter-
ras of oprit leggen. Tel. 045-
-708293. Na 18.00 uur.
GFtATIS prijsopgave voor
vakkundig onderhoudswerk
aan of in uw huis. S 046-
-581420.
Elektra REPARATIE, was-
machine, droger, ijskast.
Telefoon: 046-528708.
Voor alle voorkomende
DAKWERKZAAMHEDEN.
Dakcentrale Limburg. Gratis
offerte. Telef. 045-465285.
Het juiste adres voor VER-
BOUWINGEN en renovatie,
tevens gespecialiseerd in
plafonds, wanden en zolder-
isolatie. Bel vrijblijvend voor
prijsopgave 045-259138.
NEW LOOK BV Landgraaf.
Gevelreiniging, uitkappen,
voegen, steigerverhuur. Tel.
045-312154. Fax 323452.
DAKDEKKER kan nog werk
aannemen. Repareren en
vernieuwen. Telef. 046-
-750347 na 18.00 u.

Voor SCHILDER-, behang-,
hout-, pleister- en tegelwerk,
specialist in schrootjes met
35 jaar ervaring. Telefoon:
046-750347, na 18.00 uur.

Kapper Cosm.
Te koop BEHANDELSTOEL
schoonheidsspecialiste. Y.
Crijns. Tel. 045-256509.

Wonen Totaal
Nog enkele luxe

SHOWROOM-KEUKENS
modern en klassiek met
zeer HOGE KORTING

Vossen
Keukens

Glaspaleis Kerkplein 45 en
Eikenderweg 77, Heerlen.

8 045-717555
MEUBELSTOFFEERDERIJ
J. Dupont, bekleden van al
uw meubels. 043-634430.
REPARATIE van rotan en
manou meubels, rieten- en
biezen zittingen. Telefoon
046-376286.
Luxe AANBOUWKEUKENS
mcl. apparatuur nu met 30%
korting. Tel. 04406-40857,
Pieter van Zwanenburg.
Koopje Oriënt TAPIJTEN,
nergens goedkoper! Afm. ca.
240 x 170 cm ’lOO,-; ca.
300 x 200 cm ’150,-; wol-
len kleuren Maroc, Nepal
etc; handknoop karpetten
tot 40% goedkoper dan el-
ders, alleen bij: Mady Oriënt
Tapijten, Import & Export,
Hoogenweg 10, Stem. Tel.
046-333247 (richting haven).
Aanbieding! Zolang de voor-
raad strekt! Eiken 22 mm
massief gelegd, ’llO,- m2;
bourgogne 9 mm eiken rus-
tiek ’l5O,- m2. PARIMPEX
Parket, Willemstr. 44, 6412
AS Heerlen. 8 045-720159.
Wegens verhuizing totale
uitverkoop geloogd grenen
MEUBELEN, showroom-
modellen tot 50% korting.
Profiteer nu. Op = Op. Twin-
peaks, Koestraat 37a,
Koningsbosch. Tel. 04743-
-2333, geopend iedere zater-
dagvan 10.00-17.00 uur.
Te koop bruin lederen 2 + 3-
zits BANKSTEL, t.e.a.b.
Telefoon 045-272578.
Te koop KOELKAST ’75,-;
keukenkast Grootmoeders-
tijd ’ 100,-; eiken bankstel
’225,-; damesfiets ’60,-. 8
043-257954
Te koop Auping Auronde
ACHTERBOUW, antraciet,
z.g.a.n., prijs ’900,-. Telef.
046-371802.

Te k. gevr. BAROKMEU-
BELS, antieke meubels en
porcelein. Tel. 04498-51122.
BANKSTELKUSSENS!
Honderden stuks voorradig.
Tevens het adres voor meu-
belstoffen en kuipbankstel-
len. Nergens goedkoper! Bij
de vakman beter uit. Stof-
feerden) Savelsberg, Ein-
derstr. 112, Kerkrade.
Maandag gesloten. Telefoon
045-452189.
In- en verkoop 2e HANDS
meubelen en antiek. Tel.
045-724943, Rotterdamstr.
80a, Heerlen.
STOELMATTERIJ ver-
nieuwt rieten- en biezen-
stoelen m. gar., echt vakw.,
eigen werkpl. 8 045-418820.
Te k. 2-pers. eiken SLAAP-
KAMER met nwe matrassen,
TV-kast. 043-430844.
Te koop nieuw gestoffeerd
eiken BANKSTEL 2-1-1 zits.
8 045-317465.
Te k. 2-zits lederen BANK,
in prima staat, kleur zwart.
Telef. 04406-16976.
Te k. klassiek BANKSTEL 3-
1-1-zits, groen, pr.n.o.t.k.
Tel. 045-310148.
Te koop licht eiken WAND-
MEUBEL; 2- en 3-zitter;
eethoek. Tel. 046-754089.
Te koop zeer mooie massief
eiken KAST en eethoek (4
stoelen) t.e.a.b. Telef. 046-
-373664 na 18.00 uur.
Te k. klass. VITRINEKAST
’650,-; klass. salont. m. 4
laden (trommelmodel)
’600,-. 8 043-618361.
Te k. eiken KAST, kleur
midden eiken, 1.65; eiken
eethoek met 6 stln., pr.n.o.t.
k. 045-459907/454749.
Te koop eiken TV-KAST
’350,-; noten Queen Arme
kast ’ 125,-. 8 046-741432.
Ant. Mechels BED, ’lOO,-;
eiken salontafel ’ 50,-; ant.
spiegel ’ 75,-. 8 043-631912.
Te k. VLOERKLEED Berber,
handgeknoopt, 250x200 cm,
’400,-. Tel. 043-630781.
Te k. GASFORNUIS, mcl.
oven, ’ 75,-; boekenkast,
wit, ’ 50,-. Tel. 043-670259.
Te koop notenhouten KAST
met glazen vitrine, h. 1.25 m,
d. 0.45 m, br. 2.25 m,

’ 100,-. Tel. 045-750542.
Te koop gevraagd goedkope
eiken en Barok BANKSTEL-
LEN. Tel. 04746-1869.
Te koop Barok lederen
BANKSTEL met salontafel,
iets aparts. Tel. 045-750232.

Limburgs Dagblad

H Voetballiefhebber? H
Beleef het mee in the U.S.A.!
Ontdek deze veelzijdige bestemming
ook als u niet door de "Oranjekoorts"
bent bevangen.

Kupers Reisinfo verzorgt uw vakantie
tot in de puntjes. _^CT^___________k
Hoensbroek Tel. 045-226655 / \_^f*_J_^__
Geleen Tel. 046-754466 / A ____|___0|^V__
Stein Tel. 046-337666/ _ _\ W*\\%$m\\
Echt Tel. 04754-844551 ___ _V\_____P_____________=___^^^3

DIT DOET NIEMAND
i__y_Ë_^^!jBË

-"1^B"^ Bni_fman ACAPULCO Beige kunststof keuken met diagonaal __P^44_____i^7_^7. _F
Moderne witte keuken. Leverbaar met 6 ver- decor en rondom houtkleurigè lijsten _■_/'f f JtÏ7ÏwTI"J__L____
schillende kleuren handgrepen. Afmeting in natuur- of rustiek eiken kleur. Afmeting ■ÉrV4 élj.if, 7 Ir ,T ■270 cm. Compleet _■ __P^ Ë_B 320 cm. Compleet «p| H| _______7_I^7%S___I
met alle inbouw- ■■Il met alle inbouw- ■ a^maa%.m __ __ ll-S___^_l____________f
apparatuur. fl^L I apparatuur. __^__^_T IfJi ___B» iil T ?t____lli_r
Van 6___.-Voor # I M *W\W kW Va" 8&95 ~ Voor mW W^mW M ÊÊ ff
——— ___—____- HS ■__!__! ÉMUh^
BEIGE KUNSTSTOF GREEPLOZE BEIGE WITTE KUNSTSTOF TAXUSHOUTEN
KEUKEN MET KUNSTSTOF KEUKEN IV1ET KEUKEN NIET
VERTICALE HOUT- KEUKEN. ANTRACIETKLEURIGE ZWARTE LIJSTEN. Ai__m»_ir Nüorderkadel^KLEURIGE LIJSTEN. Afm. 241 x 260 cm. ZIJKANTEN. Afm. 298 x 290 cm. 072 156793
Afm. 320 x 150 cm. Compleet Compleet met gaskookplaat, Afm. 260 x 206 cm. Compleet met keramische A_i.rii_.rt. Amsterdamseweg

met keramische kookplaat, schouw, werkblad, Compleet met elektrische kookplaat, oven, schouw, _L.0.3"6 _^8o. _.. .. _ ... ... -_._.. . .. . .. . . . . Am»terd_m, Stadhouderskadevlakscherm afzuigkap, spoelbak,kraan, kookplaat, 160 Itr. koelkast, koelkast, werkblad, 74.020-6752956.
magnetron, werkblad, krans-en lichtlijsten. corian werkblad, spoelbak, spoelbak, kraan, Arnhem, Veniosingei 17
spoelbak, kraan, Van17J35,-voor kraan, krans-en lichtlijsten. krans- enjichtlijsten. (Woonboulevard).085-812112.

krans- enlichtlijst^. Van 2?Ms.-voor ... Van 2!M*$5.-voor 5
242s9.V^IIJ^^ro^ _Wm\.—ma\ mJWM ■_ —*— I _■_ ______ ______ _M

Copelle a/d IJ...I. Hoofdweg 46._____ *_______ ___ __ Af UU______
___■ I __■ /lUlk _ I "JB flll__-.

_
Dan 38J./7J ■ f._.7J ■ 111 IJlf I ' ___£__J-_P i_F___B__,— (Meubelboulevard).073-41.595.mrwJm W mmWÊf _r " _r Af mmMf I _^#Hr Af *\WW m Ammw~w Af *\%wg D.nH—„.

Verkrijgbaar tn m Verkrijgbaar in —' Verkrijgbaar in * Verkrijgbaar in —' 070-3477985.
filiaal Heerlen filiaal Heerlen filiaal Heerlen filiaal Heerlen Dordrecht. Archimedesstraat 10.

078-146900.

CASSISKLEURIGE ZWART/WITTE WITTE KUNSTSTOF KUNSTSTOFKEU- f^S^n""^!! ."J^. *°2*

KUNSTSTOF KUNSTSTOF SOFTLINE KEUKEN KEN NIET VERTICAAL __.__«_.. Schuttersveld ib
KEUKEN. KEUKEN, metverticale lichtgrijze AFGERONDE ZIJDEN. (Meubeipiein).053-337955
Afm. 260x320x228 cm. afgezet met chromen bies. kaderlijn. Afm. 200 x 180 cm. Afm. 250 cm. compleet met °oó'5025!_an derGoeskade '■Compleet met elektrische Afm. 303x340 cm. Compleet Compleet met gas/electro- keramisch/electrocombi- Oroninoen. Peizerweg 82.kookplaat, oven, schouw, met keramische kookplaat, combinatie, geïntegreerde natie, schouwkap, (Meubelboulevard),050-250553.
koelkast, werkblad, oven, schouw, koelkast, afzuigkap, werkblad, werkblad, spoelbak, kraan, Heerlen, in de c.amer iee
spoelbak,kraan, werkblad,spoelbak, kraan, spoelbak, kraan, krans-en lichtlijsten. i^_Jdd_. ° ,.r_i_«_5 .l^a* 0
krans-en lichtlijsten. , krans-en lichtlijsten. krans-en lichtlijsten. Van 1J___5,- voor 020_533462

ru,svveo

Van M495,- .oor Van 39j64_.- voor Van 1V__,-voor Huist. Absdaaiseweg 19.
"^ 01140-20080.

§*M _*" m**a\—*W. ■__ _■ _____ a**— —*k\ ___■ ___■ __■ ______k ___■ "__■ ______k _■_ ___l Laauwardan. 48IA RQs ■ 10 00s ■ s 10s - s 00s ■IIMIfVf Ë #«_f_f«_ff «#" I Wfmmfg "**"*¥ W*k9_r "a_1rMaPx%. ___._._.,8Verkrijgbaar in » Verkrijgbaar in -f Verkrijgbaar in «T Verkrijgbaar in _f _^_.,___._,_._. _-H__n__._- 4filiaal Heerlen filiaal Heerlen filiaal Son/Eindbcnntn filiaal Son/Eindhoven !___£_.. 72
Ed,_.nstraat 4.

*—C— ""' ' * ■ '■' Roosendaal, Oostplein 13
BEIGE KUNSTSTOF (p—s 1 (Woonboulevard), 01650-69852.
AHORN KEUKEN, M_—_T Spl|l*«nl.... Kolkplein 21
_____«-_,______.-___l -,*__,__-_-_______ /l l\ (Novicenter.,01880-18118.metverticaal afgeronde /«# l»\ ■■"__._,_^. umi_._.___._.__ _*° ’ ■’ ■■ I Utracht, HoHantlaan 14.
Zijden en horizontaal *_...^i_l___l___>_ (Meubelboulevard),030-888471.
afgewerkt met antraciet V_-T_/_r VMnandaal, Kernreactorstraat 28.
lijsten. Afm. 200x230 cm. /Dv__7 08385-50025.

"** _■ . . . V __. Zoatanivouda, Hoge Rijndijk 195,Compleet met gaskookplaat, _27_3_S \ _ __■ \, . . -, _^~- . ------- . —_-^ - 071 892086.SChOUWkap. werkblad, 1 _■ __. __T_r __l__f il ÈltJ ÊltW Ê k I IMEKIHKl Zutphen. Cerritsenweg 11
Spoelbak. kraan, JJJW^rm^\\ 11} W l W Lv Ê Ë K * V m t T\ n n (Woonboulevard Eijerkamp,,

Vanl^B^/oor W[ \\ ~**^~ \\J |// oP._/_B.«y_,._,.
_L. "____■_F "-/ r* . _^____r \y—i_^V _T—_K vf—'—\f—~~k uüBBOBr- din- Urn za' * d* k°°p"vonden

m^ 4_%_F *-_ / m M È ÈJ ataf m É Ê aV *^_f AAKBUKüj Hmmrlan ma. middag geopend.
_■__■_. M_l _^_\ ltll___- _/ l_ T_/ mmmj M ml _ XJ _____■ _F _r*^ Hulmtzo. middagen ma. geopend.

aV *aWM 1X11 1 1\ ______ ____
_J__ _______! e"n- gesloten.

Verkrijgbaar in —' ___F~—B-___■ —_--l■W*a*m*m*a*a*a*mmm*MmmmWa*m Son/Eindhovon ma. geopend.
filiaal Son/Eindhoven Wka\. _ # B - __B_ - _. - ■_ a a _ooian-_al ma. middag geopend.**r***m m» Voel je thuis met je Brugman keuken

ff-~"TrTtT__~__TtTi_r_~-r_rTT~_r_^
I JJ22____________J_____________L_________________________________J________________________^ m *

WIE WIL ER NU NOG ZAKKEN VULLEN!
/—*, Met de Balens pulvermaaier behoort dit werk tot het verleden. f*§£,/jfcl^L Daarom vond Balens al in 1961 de pulvermaaier uit. Jklv*vy/y j Jês&\. Milieubewust maaien door gras te recyclen. De /7^*\s_T^ L^^zlttl groeistoffen die het gras opneemt worden bij iedere /t- f «*_l \ :\£>T^ *J*y maaibeurtweer op een natuurlijke wijze teruggebracht. H ~r)
/ Ur^^'' Wat betekent dit voor u?
F/T '. A\W,'-> * Géén grasafval meer. Sc^Wl )T ïi
j .'( y:'/ès*ö * Minimaal 40% tijdsbesparing. Ï!lj4A»w /-__ /J
*--—n «Mfi_ * Bemesting van het gazon FiliiiMl'Ul LJTTZS

/"*{iffnlfi^ 'e(*ere maa'Deurt- ’'\ / f

J'~^H I J^lrnirta P"izen reeds vanaf ’ 995,-incl. BTW. / VVO
Lju^MyUuliè^kiri). _rfia^W^\^«i<*-*»^^^%n7i_^M^f?fö|?riK rj*>lvZr.._i jh'P*'^"'

you can't beat the original!

LmJ Balens -IMPORTEUR VOOR NEDERLAND

L^?!^*^ * ENTER-FORCEB.V.
Vliegveldweg 11, Maastricht Airport __* 043-649055 Directe verkoop

'e koop COMMODE met
piegel ’ 300,-; kleerkast
275,-; spiegel 80x120:300,-; armstoel ’ 50,-;
erstelb. opastoel ’425,-; 4
loeren keukenstoelen: 150,-. Tel. 043-433165.
"e k. witte ijzeren 1-pers.
SLAAPKAMER; papegaai-
mkooi; rond eiken tafeltje en
laapbank. 043-437414.

Te koop bruine leren 3-zits
BANK merk Jori. S 04492-
-5313.
Te koop BAR/BUFFET met
hoek, plusm. 9 mtr., zwart
leer; zeer luxe met koeling
en hallogeen verlichting.
Telefoon 00-32-89.716556.
Leren grijze 2-en 3 zits, witte
VITRINEKAST en eethoek.
Vr.pr. ’ 400,-. 045-252336.

Te k. 1 eiken KAST en spin-
newiel. Dross. Essersstr. 45,
Elsloo. Tel. 046-370123.
Te koop blank eiken 3-deli-
ge KAST, 1 jr oud, pr.n.o.t.k.
Telef. 045-215315.
BANKSTEL, TV, bandrecor-
der, video, CD-video, TV-
kast, dressoir, wandmeubel,
videobanden, bandjes TDK
D6O, CDI. Tel. 046-339783.

I
CRUTZEN AUTO'S

met o.a. : met 0.a.: met 0.a.:
fabrieks fabrieks el. open stuurbekrachtiging,

open dak, dak, stuur- airconditioning,
speakers, bekrachtiging, 16- centrale vergren-

-16-klep klep injectiemotor, deling, 4 speakers,
injectiemotor, centrale vergren- startonderbreking,
spatlappen, deling, toerenteller, 16-klep injectie-

eto brede banden etc. motor, etc.

Wegens een te kleine occasionvoorraad
kunnen wij [ «^J^J^g Jbieden. mmm^
Autobedrijf Crutzen, ITIT" TTTIStationsstraat 115, Beek IkMh^r^fljkM
Tel. 046-37 17 27 _F^
* excl. kosten rijklaar maken.

MEUBELBOERDERIJ
500m2 barstensvol met
nieuwe en gebruikte meu-
bels. Zien doet kopen: eiken
leren kuipbankstellen, kas-
ten en eethoeken, Barok
bankstellen, Lodewijk XV
bankstellen, niet van nieuw
te onderscheiden, grote sor-
tering in klassiek, noten en
modern. Reserveren en ge-
makkelijke betaling mog.
Waar Eiermarkt 16 en 18,
Roermond-Maasniel. Tel.
04750-28877.
Te koop KEUKEN incl. app.,
electrisch fornuis, koperen
hanglamp. S 043-430142 of
043-642772.
Te k. LEDIKANT 1.80x-
2.00m.; schuifdeurkast 2.50
I. alles in wit, 3 jr. oud. Tel.
04498-56470/59642 na 18 u.
Te koop witte EETH0EK
met 4 stoelen, ’ 125,-. Tel.
045-721988.
Te k. 2 Travertin SALONTA-
FELS 1.25x0.75m./0.75x-
0.75m, ’ 150,-. Tel. 045-
442527.
Weg. omst. te koop stoffen
BANKJE 3 zits, kl. grijs, 2 jr.
oud en afzuigkap, samen

’ 300,-. Tel. 045-253373.
Te k. uit OMA's tijd: servies-
kast ’300,-; klerenkast met
gesl. sp. ’475,-; eetkamer-
comm. ’425,.; 2-pers. bed

’ 150,-; div. lange halsp. v.a.

’ 190,-; kapstokmeub.
’200,-; serveerw. ’125,-;
compl. slpkmr. ’990,-. Tel.
04498-58538.
Te koop TAFEL + 4 stoelen;
notenhouten dressoir; opa-
stoel. Tel. 043-217754.
Te k. weg. omst.h. WATER-
BED, 1.60x2.00m., 100%
gestab. Nieuwenhuysstr. 11,
Aalbeek/'Hulsberg.
Te koop BANKSTEL 3-1-1
zits, prijs ’300,-. Telefoon:
046-522146.
Te koop eiken AANBOUW-
KEUKEN met alle app.; ma-
nou bankstel 3-1-1 zits met
theewagen; kamerlamp. Tel.
045-443170 na 20.00 uur.
Te koop SLAAPKAMER en
woonkamer meubels, pr.no.
t.k. en wasmachine. Telef.
043-642272.

Zoekt u 2e hands MEU-
BELS. Veel keus, ook antiek!
Kouvenderstr. 208, H'broek.
Gevraagd: eiken EETHOEK
met 6 stoelen, tafel 90x200
cm. Tel. 04499-3589.
DRESSOIR, lichteiken, 2.20
mtr br., in nieuwstaat,

’ 750,-. Tel. 045-423750.
MEUBELMAGAZIJN. Te k.
gebr. & nieuwe meubels. Let
op! zwaar massief eiken
kuipbankstel, 3-1-1 met
rundlederen kussens, nu Op=
Op! ’1.600,-. Toogkast
massief eiken voorfront, Op=
Op ’1.195,-. Bovendien
ruime kollektie gebr. stoffen
& lederen bankstellen. Tot
ziens bij Meubelhandel Wil-
lems. Prinsenbaan 176, Ko-
ningsbosch. S 04743-2266.
Open di. t/m vr. 10 tot 18.00
u. Zaterdag 10 tot 17.00 u.
Te k. ROLLUIKEN, 3 st.
1.33 br., 1.23 hoog; 2 st.
0.44 br., 1.23 hoog; 1 van
0.90 br., 2.50 hoog; 1 woon-
kr. hanglamp, eiken; 1 kap-
stok, eiken. S 045-462578.
Ofgelgebogen ZILVER-
KAST 'n juweel van plusm.
’5.000,- nu ’2.495,-; Ba-
rok zilverkast zeer apart van
plusm. ’ 4.500,- nu
’1.895,-; Schitt. gebeeldh.
buro Ministre ’ 1.495,-; ge-
beeldh. wandtafel, orgelgeb.
secretaire, kolom en toog-
kasten, klassieke en styl
eethoeken, schitt. bankstel-
len enz. enz. Uitsl. het zeer
aparte maar! spotgoedk. In-
ruilen kan ook, betaling in 6
mnd. is kontant. Art Deco,
Stationstr. 41, Sittard. (is
groot hoekpand schuin t.o.
station).
Donker Frans eiken KAAS-
KAST, 3.30 m. lang en 2.10
m. hoog, ’1.500,-. 045-
-754395.
Professioneel LOGEN van
uw oude meubelen. Tevens
verkoop van antiek. Molen-
weg 2 A, Stramproy. Ge-
opend vrijdagavond 16.00-
-20.00 u. Zaterdag van 9.00-
-17.00 u. Tel. 06-52.974644
of 04956-3152.
LOGEN van meubelen. Te-
lefoon: 06-52974644 of
04956-3152.

Vrije MARKTHAL Geleen.
Veel leuke aanbiedingen w.
o. werkelijk topstukken o.a.
wortelnoten orgelgebogen
porceleinkast; Venetiaanse
zilverkast; rundl. bankstellen
v.a. ’395,-; rundl. 2-zitters
v.a. ’195,-; eethoeken div.
stijlen v.a. ’95,-; massief
eiken klerenkast v.a.

’ 395,-; massief eiken
wandmeubels, buffetten en
dressoirs. Een niet op te
noemen keuzen van mooie
spullen enz. Wij ruilen ook
nog in. Oude Maastrichter-
weg 27, Geleen (deze weg
loopt parallel met Rijksweg
Noord). Let op videoth. de
Kijkdoos, daarachter is de
haL
Te k. mass. blank eik. ant.
KAST m. spiegels en uitsnjj-
werk, pr.n.o.t.k. 04492-1159.
Te koop condensdroger

’ 600,-; WASMACHINE In-
desit ’450,-; witte eethoek:
tafel met 4 bistro-stoeltjes,

’ 125,-. Alles plm. 1 jaar ge-
bruikt. Wegens overcom-
pleet. Tel. 045-427899.
Gevr. BANKSTEL, kasten,
eethoek, antiek, ijskast,
diepvries, wasaut., gasforn.,
porcelem. barok meubels
enz. Tel. 045-725595.
Te k. EETHOEK met 6 stoe-
len en eiken salontafel rond.
Tel. 046-749566.
Te k. ant. HALSPIEGEL,
hoog 1.84 mtr, br. 85 cm;
noten salontafel, 100x100
cm, 8-hoekig; klass. stoel
met hoge rug, mohair groen.
Tel. 043-624696 na 17.00 u.
Te koop donkerhouten EET-
KAMER: 8-hoekige tafel, 4
stoelen, 3-drs. buffetkast
met opzet. 8 04498-54674.
Donker Frans eiken
KLOOSTERTAFEL met 6
stoelen, 238x98 cm.,

’ 2.000,-. B 045-754395
In- en verkoop gebruikte
meubels, INBOEDELS, enz.,
enz. Telef. 045-323077.

ZonnebankAhemel

Te k. Philips UVA halfbody
BRUINER, met HPA-lamp,
mcl. statief, van ’ 750,- voor

’ 400,-. Telef. 046-335934.

Nu halen, na de WK-P|*
betalen! 10-Lamps zon";
hemel, compleet

’ 795,-. Zonneheme^huur met bezorgen, 3w*Jvoor ’175,-; 6 weken _*

’ 275,-. groothandels*»
trum AU SOLEIL BV, Mfl38, Kerkrade. S Q45-46141>(
Te koop Body ZONNÊI* j
MEL 5 lamps, snelbruiner »i
statief, ’ 175,-. 045-722420>/1
ZONNEHEMELVERHUUR j'
Mezo, 3 weken varji

’ 165,- mcl. bezorgen / * i
halen, met recht van l_Jljuni nog enkele toesW
vrij. Inl. 045-312956. -»
Sla nu uw slag! Supers
prijzen! GOERGEN Zonj
hemels. De grootste zo"1*
vak-speciaalzaak in de J:gio. Alles met 3 jaar gara"^
Uit voorraad leverD**.
Rijksweg Noord 97, SOl
Telef. 046-583002 W
pand Smeco t.o. zieken**7

bij tankstation). >;,
TV/Vldeo

VIDEOREPARATIES I
en voordelig bij PA. y
schut, bel ot fax 043-4370gy
Goede kleuren TV's metf
rantie, grote sort., va. /_,
Meer dan 25 jaar TV &%
sion Centrum GEEL, G(J
broekerweg 25, Hee"'
Telef. 045-724760. __y
Gebruikte Kleuren TV's vj
’6O,- o.a. Philips, v*.
punkt, Sony. Ruime WE
Tev. reparatie TV/Video- Ij
dio TV FRANK BV BokS»'
H'heide. 045-213432. v
Te koop KLEUREN *

’ 75,-. Tel. 043-438399. /

MATCHLINE-KTV, 66 t
stereo/TXT, ’ 495,-; SeW
66 cm, ST/TXT, ’ 295,^mnd. gar. van gedipl- L
monteur. Tev. goedk. r"
raties! Gouwestr. 5 HeerlejV
Te koop VIDEO MatcnjJ
Philips, kleuren TV met <°Jtext en Akai stereotoren £cd wisselaar, S 04406-128^>
KLEUREN TV grote sof*
ring vanaf ’65,-. Radio j
van Voorst, Ganzeweide
Heerlerheide. 045-213879_^

Telecommunicatie
i *">*""* SEMAFOONS "

zonder abonnementskos'
Officieel PTT. Enorme £sparing v. bedrijf en P3^
Venno tel/fax 04758-2416^Huur nu een numme's
semafoon voor ’ 10,- P^(
bij ULTRASEC-TELECJTevens verkoop/verhuur Jandere communicati^dukten zoals auto-telef°f\
centrales etc. Thermif*%
12 Nuth, tegenover M* 1^

Telefoon. 045-244962.
Te k. SEMAFOON 550, i
f 375,-, semanummer
58096375 + scanner ’ 125!>'

Computers
Te koop gevraagd Sê^j
Megadrive CD spellen.
045-711477. y
Nieuw! COMPUTERS J3’1.150,-. Mon. v.a. ’22*.
Printers v.a. ’285,-.
bertijnenstr. 67, Heerlen. '046-743394. V

AMIGA CD 32 plus 11 *L
len van ’1.999,- M\t
’1.099,-. Telegai"1"
Maastricht 043-637763,
TELE GAMES de spelie"?
gant! Grootse keus voor,
laagste prijzen. Inruil sp*^J
mogelijk! Nintendo, S%
Mastersystem, CDI, -\j

ROM P.C., P.C. Games Jmeer spellen op 1 cass*
voor Game Gear en Ni* I**»
do. Sittard, 046-5835 1

Maastricht, 043-637763. /

Voor Piccolo's
zie verder pagina 46 ,

' IHIAWSSEW gas- /_t»^
" trompetten - cornetten - bugels - trombones - tuba's

" saxofoons - klarinetten M^" fluiten - piccolo's - hobo's - fagotten Jm^__^k\
" slagwerkinstrumenten - xylofoons - vibrafoons enz. enz. //^S____i ___
" grote collectie mondstukken - toebehoren en accessoires ff

" eigen huurprogramma met recht van koop UL )■

Enorme collectie dwarsfluiten, w.o.: Yamaha, Pearl, Hammig, Trevor J. James en
vele andere.

A//e beroemde merken saxofoons in voorraad, w.o.: Selmer - Conn - Yamaha ■ Peter Ponzol - Armstrong- Jupiier - Amati en vele andere. 1
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Pele geeft zijn landgenoten de mees-
te kans om de wereldtitel te pakken.
„Het wordt tijd. Ik geef dit team een
goede kans. De omstandigheden in
California zijn ideaal. Ik zie alleen in
Duitsland een gevaarlijke tegenstan-
der. En misschien Colombia. Dat is
de meest Braziliaanse ploeg op het
WK en speelt het mooiste voetbal,
maar het is onervaren en dus kwets-
baar. Van spelers als Rincon, Asprilla
en Valderrama geniet ik. Colombia
lijkt een beetje op het Brazilië van
1958. Argentinië is ook een kansheb-
ber, ze spelen degelijk voetbal. Het
zou mooi zijn als Maradona nog een
keer kan pieken. Het Zuidamerikaan-
se voetbal staat op een hoger peil
dan dat van Europa. Op Duitsland na
zijn er weinig kanshebbers. Voor de
Afrikanen lijkt me dit toernooi nog te
vroeg. Nigeria heeft een goede
ploeg. Okocha en Yekini bevallen me
wel. Het WK duurt lang en een fout
kan fataal zijn. Ik vrees dat dat de
Afrikanen opbreekt. Een plaats in de
kwartfinale zou al mooi zijn."
De Braziliaan fronst zijn wenkbrau-
wen wanneer het Nederlands elftal
ter sprake komt: „Sinds 1988 laat het
weinig zien. Mijn Hollandse vrienden
hebben de verwachtingen niet inge-
lost. Waarom zou het dan opeens nu
wel lukken? Het zou me verbazen
zonder Van Basten en Gullit. Koe-
man en Rijkaard zijn behoorlijk op
leeftijd om een maand op topniveau
te spelen."

Cruijff
Pele lacht om de constatering dat
Nederland een voorbeeld voor aan-
vallend voetbal is. „Wanneer dan? In
1974, maar daarna niet meer. Neder-
land speelt zo Europees als Duits-
land, alleen doet dat land het met
meer succes. Cruijff? Misschien had
hij Nederland moediger laten spelen.
Barcelona speelt het mooiste voetbal
in Europa, maar wel met twee spitsen
en vijf verdedigend ingestelde spe-
lers. Cruijff neemt in belangrijke wed-
strijden ook geen risico's. Ik neem
hem dat nief kwalijk, want misschien
zou ik hetzelfde doen in zijn plaats.
Kijk maar naar Maturana (de coach
van Colombia, red.). Hij laat al zijn
ploegen mooi spelen, maar wordt na
een jaar in Spanje naar huis ge-
stuurd. Het voetbal moet genezen
van het resultaatvirus. In Amerika
kunnen alle landen daar een bijdrage
aan leveren."

Pele zoekt de aanval
- Van alle voetballers zijn er maar een paar die in de

"file wereld tot de verbeelding spreken. Edson Arantes do Nasci-
"tento is de beroemdste, hoewel iedereen hem kent onder zijn bij-

Pele. De 53-jarige Braziliaan reist meer dan de president
de Verenigde Staten of de paus. Hij is een ambassadeur van

H wereldvoetbal en spreekt net zo gemakkelijk met ministers als
N straatvoetballende kinderen.

ben ervan overtuigd dat als je een
doel hebt in het leven, dat je de hin-
dernissenkunt nemen om dat doel te
bereiken. Je moet niet bij de eerste
tegenvaller opgeven. Dan blijkt ook
of je werkelijk wat wilt bereiken. Ik wil
kinderen in Brazilië helpen, maar ze
zullen het zelf moeten vechten om te
slagen in het leven. Het voetbal kan
een leerzame ervaring zijn."■Sinds kort heeft

hij ook een func-
tie in de Unesco,
de VN-organisa-
tie voor cultuur
en onderwijs. Na

loopbaan
J^akte hij zich sterk voor een WK in

\ y Verenigde Staten. Hij verried zes
(l3** geleden zijn vaderland bij de uit-
t [^kiezing van het gastland voor het

Amerika heeft het voetbal
I "j*! te bieden," wist hij toen. Aan de
r "Jjoravond van de World Cup is hij
f /°9 dezelfde mening toegedaan, al

' _'ifelt hij aan de kwaliteit van het. *°etbal.

Dat Unesco aan Pele dacht, is niet
meer dan logisch. Hij werd veertien
jaar geleden al tot 'sportman van de
twintigste eeuw' uitgeroepen. Wellicht
voorbarig, maar wel veelzeggend.
Pele is de enige voetballer die drie
wereldtitels won. De eerste keer, in
1958 te Zweden, maakte hij indruk
als 17-jarige speler en scoorde in de
laatste drie wedstrijden zes keer. Op
de volgende twee toernooien raakte
hij geblesseerd en was zijn bijdrage
gering, maar zijn afwezigheid bleek
een groot gemis. In 1970 verkeerde
Pele op zijn hoogtepunt en leidde hij
Brazilië naar een zeldzaam fraaie
wereldtitel. Hij is met de Duitser Uwe
Seeler de enige speler die op vier
WK's scoorde.

had Brazilië niet aan dit WK deelge-
nomen. Romario komt het beste tot
zijn recht in een aanvallende ploeg
tussen de spitsen Bebeto en Rivaldo.
Met zon aanval zal er straks veel te
genieten zijn."

Aanvaller

maken en niet om ze te voorkomen.
Tegenwoordig speelt zelfs mijn land
afwachtend. Het is volgens mij de re-
den dat Brazilië sinds 1970 geen WK
won. Elke coach voerde een andere
speelstijl door. In 1990 stelde Lazaro-
ni vijf verdedigers op. Alleen Tele
Santana koos voor mooi spel, maar
hij stelde ook maar één spits op. Die
ploeg was kwetsbaar en dat brak
haar in die fameuze wedstrijd tegen
Italië op."

biedt aan veel mensen de
.j^s om de armoede de rug toe te
f^en. Als je je eigen talenten leert
jutten,kun je ver komen in het le-
\" luidt de boodschap van de eer-
■j* sportman die door Unesco is
"^oernd. Hij voegt daar aan toe: „Ik

Talent

f

' _ler1 er 'n Amerika een voetballer be-;felheid geniet, dan is het Pele wel.
J6t was daarom onbegrijpelijk dat hij, Wens de loting voor het WK in de-

i J^be- door zijn landgenoot en Fifa-
i JJ°rzitter Joao Havelange buiten de

"" j**Jr werd gezet, alsof het een stin-
J^de vuilniszak betrof. Pele liet zich

' j^sch uit over voorzitter texeira van

' Braziliaanse bond, die een
k^oonzoon is van de Fifa-praeses.

jtyelange wilde Pele straffen, maar
i geerde daarmee zijn eigen positie
't■* voetbalmonarch. Pele is in gena-
? aangenomen en mag tijdens het

i J*K weer voor Koning Voetbal spe-
'y- Hij heeft zoveel uitstraling dat

' sco nem tot amDassadeur b®"
i J^mde. In deze functie begeleidt
1 ■'ö'e een project om het straatvoetbalr Jde sloppen van de derde wereld te
*9aniseren.

Zonder de donkere aanvaller won
Brazilië, ondanks een vloedgolf aan
talenten, nimmer een wereldtitel.
Daarbij hielp Pele zijn club Santos
aan alle hoofdprijzen. In zijn nadagen
voetbalde hij nog enkele seizoenen
bij New Vork Cosmos. Daar leerde hij
de Verenigde Staten kennen. Sinds-
dien heeft hij zich ingezet voor de
ontwikkeling van het voetbal aldaar.
„Ik denk dat Amerika het voetbal
nieuwe impulsen kan geven. Het WK
is een unieke kans. Het toernooi
moet een succes worden, want an-
ders kunnen we het verder vergeten.
Er is behoefte aan mooi en aantrek-
kelijk voetbal. Het vorige WK in Italië
was slecht, hoewel de omstandighe-
den ideaal waren. Het is nu weer tijd
voor een leuk toernooi."

Pele's charisma is een glimlach,
waardoor hij telkens een spontane in-
druk maakt. Na een omhelzing met
een ambassadeur poseert hij gedul-
dig met een koffiejuffrouw. Hij neemt
voor iedereen de tijd. Pele is een Sin-
terklaas die bestaat. Hij gedraagt zich
diplomatiek. Hij ontwijkt lastige vra-
gen door net te doen alsof hij ze niet
begrijpt. Een knikje en een glimlach
dient als teken om niet verder te vra-
gen. Als hem wordt gevraagd of
Romario in het sterrenteam van 1970
een basisplaats had gehad, ant-
woordt hij: „Hij behoort tot de beste
spelers aller tijden. In mijn tijd had hij
zeker in de basis gestaan, maar
vraag me niet op wiens plaats. Mis-
schien wel op de mijne. Ik vind Ro-
mario een beetje te egoïstisch, maar
hij verdient respect want zonder hem

omloop is. Speelt Bergkamp opeens
drie keer beter bij Inter omdat hij drie
keer meer verdient? Gullit voetbalde
bij Sampdoria toch met net zoveel
liefde als bij Milan."

anderd. Een wedstrijd uit 1954 lijkt
niet meer op een duel van vandaag.
Er wordt veel te tactisch en te weinig
uit het hart gevoetbald. Alles lijkt be-
rekend. Het spel is onaantrekkelijker.
Ik mis bij veel spelers de liefde voor
de sport. Sommigen wekken de in-
druk dat ze er geen plezier in heb-
ben. Alleen met liefde kan het voetbal
weer op een hoger plan komen. Ik
voetbalde nooit voor geld, zoals Pi-
casso nooit voor geld schilderde. Hij
wilde met zijn talent iets moois ma-
ken. De kwaliteit van die inspanning
betaalt zich later uit. Het voetbal
wordt niet beter als er meer geld inTactisch

„Het voetbal was in mijn tijd leuker en
minder zakelijk. Het zou niet slecht
zijn, als er in de komende jaren een
frisse wind gaat waaien. In de afgelo-
pen veertig jaar is de sport totaal ver-

Pele bekritiseert verkapt de coaches
Carlos Alberto Parreira en diens as-
sistent Mario Zagalo, die samen
(maar wel in andere functies) in 1970
verantwoordelijk waren voor de laat-
ste WK-zege. „Ik hoop dat ze kiezen
voor een 4-3-3-opstelling en niet voor
4-4-2. Een extra aanvaller kan geen
kwaad. Nu stelt Parreira zes verdedi-
gend ingestelde speleré op. In mijn
tijd speelde Brazilië om doelpunten te

Maradonarekent op hulp van boven
Argentijn wil nog één keer uitblinken: 'Als God het toelaat'

DOOR GERT LAMMERINK

eigen helft. Eén door de bal met de
vuist achter doelman Shilton te slaan.
De vuist? Nee, sprak het wonderkind.
„Het was de hand van God en het
hoofd van Maradona."■Eén van zijn

spaarzame zin-
volle citaten van
de laatste maan-
den luidde als
volgt. „Misschien

?*ar vijftig procent van wat ik ooit
j*n geweest. We praten echter over
*"i relatief kort toernooi. Een speler
y*l mentaal honderd procent zijn

zon evenement naar zijn hand te
Dat ben ik. Ik zal het nog éénJ?6* gaan maken. Als mijn benen en

het toelaten."

- Diego Maradonawas de beste voetballer van de ja-
pi tachtig. Misschien is hij de beste speler die ooit op een veldNft gelopen. Diego Maradona wil nog een keer zijn meesterlijke
lr>kervoet tonen aan de wereld. Op de wereldtitelstrijd in de Ver-

Staten. Zelf denkt hij dat hij het nog kan. Hij is één van deenigen.

Maradona sprak en werd geloofd.
Het was in het jaar dat hij zo onge-
veer in zijn eentje de wereldtitel ver-
overde. Op een manier zoals nie-
mand dat voor hem deed. Het was in
de tijd dat hij een geweldige erelijst
opbouwde. In 1987 en 1990 won hij
met Napoli de Italiaanse titel, in 1983
had hij al met Barcelona de Spaanse
beker gewonnen.

Erelijst

met voorbedachte rade gebeurd." La-
ter werd ook Caniggia, de man die
scoorde in de wedstrijd tegen Italië,
betrapt op het gebruik van cocaïne.
Volgens Maradona was het complot
compleet.

Hij leek nooit meer terug te kunnen
komen. Maar in de kwalificatie naar
de WK in Amerika verloor Argentinië,
na onder bondscoach Basile dertig
duels ongeslagen te zijn gebleven,
op eigen veld van Colombia: 0-5. Een
extra barrage tegen Australië werd
noodzakelijk. Gevreesd werd voor
een nationale ramp. Geen Amerika.

Al tijdens het debacle tegen Colom-
bia scandeerde het publiek zijn
naam. De auteur Osvaldo Boriano
schreef: „Sta op en loop." En zie
daar: Maradona ging in training, viel
in vier weken vijftien kilo af, vergaf
met een groots gebaar de mensen
(lees: Basile) die hem hadden afge-
schreven. En zorgde er voor dat Aus-
tralië werd verslagen.

Record
Het moet zijn vierde wereldtitelstrijd
worden. Het had zijn vijfde kunnen
zijn. In dat geval had hij het record
van de Mexicaanse doelman Carba-
jal kunnen evenaren. Maar in 1978
(in de finale won Argentinië van Ne-
derland) werd hij bij het WK in eigen
land niet geselecteerd door Menotti.

Die vond de 17-jarige Maradona te
jong. De speler heeft het de bonds-
coach nooit vergeven.

Don Diego Maradona, in 1960 gebo-
ren in de sloppenwijken van Buenos
Aires, zal nog één keer zijn kunsten
moeten vertonen. Wellicht zal hij an-
ders te veel om zijn 'dark side' wor-
den herinnerd. Hij moet worden her-
innerd om zijn prachtige doelpunten,
zijn fluwelen techniek, zijn gespeelde
onschuld, zijn grote successen. De
echte liefhebber weet dat alleen het
aanschouwen van de warming-up
van Maradona het bezoeken van een
wedstrijd de moeite meer dan waard
maakt.

Onlangs, in een oefenduel met Chili,
gaf hij ineens weer met een fraaie
assist. Een pass zoals alleen hij die
kan geven. Hij hield het maar liefst 83
minuten vol. „Ik ben moe en geluk-
kig," sprak hij. De benen schijnen te
willen. Nu God nog.

Met Napoli veroverde hij ook nog de
nationale beker en de Uefacup. Hij
werd een legende in de armoedige
stad, waar de plaatselijke club voor
de komst van 'Pibe deOre' (de Gou-
den Jongen) nooit de Scudetto had
veroverd. In 1984 was hij er voorge-
steld aan het massale publiek, na
met een helikopter op de middenstip
te zijn geland. „Afkomstig uit de he-
mel," schreef het toonaangevende
sportblad 'Gazetta dello Sport.

|/a*adona denkt mentaal honderd. °cent te zijn. Een paar jaargeleden
r rak een vroegere advocaat over
31- „Geestelijk is hij op zijn vijftien-

blijven steken."

u*t nieuws rond Maradona van de
Juiste jaren: sporen van cocaïne ge-
kken bij een dopecontrole. Opge-
ef in Buenos Aires wegens drugs-
J/^it. Gedwongen een ontwennings-

te volgen om gevangenisstraf te
[J^open. Huiszoeking na met een

op nieuwsgierigen rond?.n villa te hebben geschoten. Uit-
t^verbod uit Argentinië wegens ge-
r-htelijk onderzoek. Toegang gewei-
rrd tot Japan wegens crimineel

sportief? Na de dopingaffaire ver-enen uit Italië om er nooit meer3° te keren. Na een schorsing van
jMen maanden mislukt bij Sevilla

veelvuldigbezoek aan nacht-
djbs en weinig aan trainingen. Afge-

nkt bij Newell's Old Boys. In negen
aldaar vier keer gebles-

rd geraakt. Hoezo versleten?

Alj}S mijn benen en God het toelaten?
d^ doet denken aan waarschijnlijk
IJ; bekendste uitspraak van Marado-
£ In 1986 voerde hij Argentinië naar
(|- Wereldtitel. In de wedstrijd tegen
geland maakte hij twee goals. Eén
* öen historische solo, begonnen op

Maradona is ervan overtuigd dat Na-
pels zijn ondergang is geworden. In
de halvefinale van de wereldtitelstrijd
in 1990 in Italië versperde Argentinië
het gastland de weg naar de eind-
strijd. Maradona was geblesseerd,
had een enkel die nauwelijks nog in
zijn schoen paste. Een geniale pass
van hem stond uiteindelijkaan de ba-
sis van de uitschakeling van Italië.
„Het is mij nooit vergeven," zei Mara-
dona jaren later.

bestaan draaglijk gemaakt. Het rijke
noorden heeft jullie altijd in de steek
gelaten, veracht, beschouwd als Afri-
kanen. Nu hebben ze jullienodig, wil-

Steun
Voor de wedstrijd in Napels had Ma-
radona een act om nooit te vergeten
opgevoerd. Hij bespeelde het Zuidita-
liaanse publiek. „Met mijn spel van de
laatste jaren heb ik jullie miserabele

len ze jullie steun in de belangrijke
strijd, willen ze dat jullie mij zien als
vijandige Argentijn. Niet als Marado-
na. Trap er niet in."

Maradona won in Napels. Met enkele
acties zette hij het uiteindelijk na
strafschoppen besliste duel naar zijn
hand, zoals slechts een grootmeester

dat kan. „Het missen van de finale
heeft Italië miljoenen gekost. En
prestige. Er moest wraak worden ge-
nomen. Dat ik later werd gepakt, is

" Pele op de schouders na hetbehalen van de wereldtitel in 1970. Foto: ap

" Diego Maradona, nog één keer de tegenstander op het verkeerde been zetten bij een groottoernooi. Foto: aff

DOOR JURRIAAN VAN WESSEM

lirnburas daablad
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in bruin of wit aluminium met

POLYCARBONAAT PLATEN
met 10 jaar VERZEKERDE garantie

te leveren als bouwpakket of compleet gemonteerd.
Deze zijn uit te bouwen tot een complete veranda.

Tevens voor de doe-het-zelver losse platen en
profielen leverbaar.

/HESTERONK-BUNDE
Prinses Ireneweg 6, tel. 043-645959
Specialisten sinds 1892

Showroom geopend: woensd.-, donderd.- en vrijdagmiddag
| van 13.30 tot 17.30 uur. Zaterdag van 10.00-16.00 uur. f

Te koop geloogd BOEREN-
ANTIEK o.a. eiken 1-drs. vi-
trine /950,-; Vertico

’ 750,-; commode ’ 550,-.
Telef. 045-312164.

Braderieën/Markten
Voor braderie en markt: oor-
bellen, HAARMODE etc.
Reeds vanaf ’0,15. Tele-
foon: 045-726789.
ROMMELMARKT 26 juni in
en om het Gemeenschaps-
huis Mariarade, Hoensbroek.
g 045-728393/721452
Deelnemers gevr. voor
ROMMELMARKTEN en
Luikse markten, zo. 19 juni
Berg en TerWijt, zo. 26 juni
Schin op Geul en zo. 3 juli
Valkenburg. Inl. 045-324112.

Diversen
Afhalen jonge POESJES te-
gen kl. vergoeding. Te huur
autostalling of opslag goe-
deren. Te k. gaskookplaat

’ 85,-. Telef. 046-379323.
Te k. Vouw-klap CARAVAN,
compressor 380 kracht-
stroom, Honda motor '90,
1600 inspuiter. 045-460379.
Te koop Terra cotta
BLOEMPOTTEN, stenen
tuinmeubels, houtskool, te-
gels, vezelcemen! golfplaten
in grijs en zwart, gipskarton-
platen. LAG. B.V. Indu-
strieweg 5, Industrieterrein,
Borrekuil, Geleen.
Te koop Duitse PIANO, tev.
2 antieke kasten. Telefoon
046-524960 na 18.00 u.
Te k. inventaris KAPPERS-
ZAAK, antieke 2-deurs kast,
antiek babybedje. Tel. 046-
-338984.
Moni's HOBBYSHOP. Deze
maand zomeropruiming,
kortingen van 10-25 en zelfs
50%! Geopend van ma. t/m
vrijd. van 13.00-18.00 uur,
zat. van 9.00-17.00 uur.
Bleyerheiderstr. 40, Kerkra-
de. Telef. 045-463818.
POTENTIEPROBLEMEN??
Een oplossing voor UI
Schrijf: Oké, Postbus 487,
6160 AL Geleen.
Gratis af te halen STOEP-
TEGELS plm. 350 stuks.
Telefoon 045-317656.

Keuze uit
120 occasions
met nationale autopas

WmÉ CÏlltQ /Ïi7llm}gÊrrWo"Mauritsweg 126. 6171 AK Stem ï#firft
Tel. 046-338474 Fax 046-338413 DU VAU

Te koop OPEL Kadett 1.61,
bwj. 8-9-'B9, mett., 5-gang
bak, oude spullen voor rom-
melmarkt broedmachine
voor plm. 20 eieren, volau-
tom. voor het draaien van de
eieren tussen 16.00 - 19.00.
Telef. 046-583392.
Te koop WERKTAFELS: af-
m. I.xbr.xh. 150x075x090,
125x060x090, 200x090x-
-080,180x060x090, 165x-
-085x080. In één koop

’ 450,-. 046-529290.
Noveen St. CLARA. Op-
dracht volbracht. In afwach-
ting. R.F.
PARAGNOSTE, helder-
ziend medium. Hulp en ad-
vies in relatie/zakelijke pro-
blemen/gezondheid/werk.
Bel voor afspraak mevr.
Peters. Tel. 04499-3522.

Te koop MASSAGETAFEL
l ’300,-; behandel/massage-

stoel ’900,-; stoomapp.
i’500,-; loeplamp ’200,-;
zonnetunnel ’2.200,-; grote

iwitte vitrinekast; Alibert luxe
blauw badmeubel; grote ei-
ken antieke kast; babyka-

!Mer in wit met pasteltinten;
winkelstellage; stalen buro.

!04493-3304 of 046-741555.
'Te koop WINDBUKS, Weih-
rauch, HW 80, kaliber 4,5, i.z.

" g.st, ’375,-. 04408-3495.
Te koop OSCILLOSCOOP
merk Handykit 20 Mhz, 2-
kanaals. Tel. 045-463129.
Te koop electr. KASSA, 2 jr
oud. Nw.pr. ’700,-. Nu voor

’ 350,-; gietijzeren spaar-
potten ’ 17*50 per stuk.
Telef. 045-256997.

Te koop LIGBAD, 1.50/ mtr,
wit, pi. badwand; verwar-
mingslamp tot 2.000 W; in-
bouwspots; Bauknecht bad-
geiser, 15 Itr. 045-312160.
Te k. nieuw dubbel GLAS,
mt. 0.83x2.03, 0,91x1.15, 2
x 1.37,6 x 0.88,8, tevens
gietijzeren open haard, witte
babykamer. 045-326080.
Koop/reserv. nu Uw 50-
-jarige Maastrichtse BEVRIJ-
DINGSBORDEN, ontwor-
pen zoals vroeger. VVP
’25,95. Alleen verkrijgb. bij
de kiosk op de St. Servaas-
brug te M'tricht. Tel. 043-
-214800, fax: 043-218333.
MR. H.P. Mannens geeft
particulieren en bedrijven
JURIDISCH advies inzake
incasso, huur, bezwaar-
schriften, arbeidsrecht etc. _?
046-757186.

Daarom nu speciale actie

w W*É[. Laat nu schokdempers monteren
é W. 20% korting + gratis montage

Speciale jubileumkorting op uitlaten
ML,.. van 25% + gratis montage

Huk ilflr __^Bj(jmX%>- mFk Dealer van B-B-S- + O.Z. wheels
tfj nu bij aankoop van sportvelgen

1_ * \9 jGRATIS 1 set afsluitbare
_-.-|_Ér -lS Douten/moeren

mmß Thijssen BV
Tunnelstraat 30 (tunnel richting DSM)

\fDj Geleen, tel. 046-745100
Openingstijden: ma. t/m vr. 8.30-17.30 uur

k za. van 8.00-12.00 uur J
NOVEEN St. Clara. Belang-
rijk. Vraag alleen positieve
dingen. Bid 9 dagen het
Wees Gegroet bij een bran-
dende kaars, ook als u er
geen zin in heeft. Vraag 2
dingen die vast onmogelijk
lijken om verhoord te wor-
den en iets wat u ter harte
ligt. Laat de negende dag dekaars geheel opbranden en
publiceer dit bericht. U krijgt
wat u vroeg. P.N.

Te k. huiskamer-STEREO;
autostereo; sportvelgen 15",
VW en BMW. g 045-726673.
Te k. compl. witte SLAAP-
KAMER, kleerkast + spiegel;
electr. fornuis mcl. turbo-
oven; alles 1 jaar oud. Telef.
045-710229.
Te koop enkele GOKAUTO-
MATEN vanaf ’l.OOO,- per
stuk. Tel. 043-476065.

Te koop LICHTREKI/3
uithangbord wit, afm. "','j
0,86, pr. ’175,-. Tele|w

046-529290. J
Te k. KOELKAST; W_
frees 600 W; kleu*«_

’ 300,-; diepvri**]
’150,-; hoge burosJJgasfornuis met

’ 100,-; inb.oven met jjf;
kookpl.; werktafel
Tel. 046-379323.

Computers
*—^*»**************************************************m ■-----------._-_-_-■_-_-_-_-_-_-_-_-,

PANASONIC 17" MONITOR
Een beeld van een monitor, maximale resolutie 1280x1024.

Beeldfrequentie 72 Hz. veor een perfect stilstaand beeld.
Monitorinstelling op beeldscherm.

Energiebesparende standby-mode.
Leufkens-Dubois Computers

Heerlen. Sittarderweg 58a - 045-722315.
CompTEC Services Hoensbroek.

Akerstraat Noord 188 - 045-231897.
Onze prijs geen ’ 2.819,-

maar ’ 1.999,- incl. BTW.
Zie PC Magazine juni 1994.

Tijdelijke stunt van Hollandsoft
KFB-AII in Professioneel DOS-progr. van ’ 998,- THANS

’ 98,- excl. Compl. met boekhoudprogr., factureren (o.a.
afleveringsbonnen), contantnota's (met tegoedbonnen en
deelbetalingen), voorraadbeheer, barcodes en etiketten-
progr. HollandSoft Zwolle g 038-217984, fax 213510.

COMPUTER
b.v. 486-50, HD 420 MB
’2.400,-; 486-66
’2.700,-. Tel. 045-428276.
SONY MSX-2 incl. monitor,
diskdrive, modem, printer en
programma's, ’795,-. S 045-
241166 of 726254.
Te k. Philips VIDEOWRI-
TER: tekstverwerker, beeld-
scherm en printer in een
compact apparaat, eenvou- j
dige bediening, in perfecte |
Staat, ’ 750,-. _" 046-335934.

Te k. COMMODORE 128 D
md. groenbeeld monitor, 80
diskettes, datarecorder, car-
trige en muis. 046-332814.
NINTENDO-aanbieding:
260 spellen voor ’225,-;
gameboy-aanbieding: 64 of
68 of 88 spellen v.a. ’169,-;
Sega 16-bit spellen: 7 spel-
len ’150,-. Demonstratie en
levering aan huis. Tel.
04950-42673.
Koopje: DRUMSTEL met 5
Paiste dekkens, als nieuw
’875,-. Telef. 045-312164.

Kunst en Antiek
ANTIEKHANDEL Lodewijk
vraagt te koop antieke in-
boedels, klokken, kleingoed
enz. tegen contante betaling.
Tel. 040-120526.
John van Riessen ANTIEK
in- en verkoop antieke meu-
bels, zoals vitrinekasten,
commodes, nachtkastjes,
compl. slaapkamers, eetka-
mers, bankstellen, Franse,
Jachtstijl en Barok meubels.
Ook voor complete inboe-
dels. Herkenbroekerweg 44,
Valkenburg, a 04406-16739.
Let op: a.s. zondag 19 juni
grote antieke poppen- en
SPEELGOEDBEURS. Veel
bük-speelgoed, ant. poppen,
beren enz. enz. De beurs
wordt gehouden in de Jacht-
en Kasteelzaal van Motel
Heerlen. Open voor publiek
van 10.30 tot 16.30 uur.
Gratis taxatie. Ter Worm 10,
(afsl. In de Cramer) Heerlen.

Te k. antieke houten ZIT-
BANK met bergruimte, I.
1.80, br. 0.63, h. 0,80, pr.
’BOO,-. 046-741995.
Antiek SIMONS gespeciali-
seerd in noten, grenen, ei-
ken antieke meubelen, lam-
pen, klokken enz. Dorp-
straat 45A, Nuth (in het cen-
trum to. kerk). _? 045-243437.
Een begrip voor de regio!
Te koop 5-drs. BUFFET-
KAST noten, Henri Deux.
046-755436, na 17.00 uur.
Te k. diverse ANTIEKE kas-
ten, commodes, tafels, stoe-
len etc. o.a. eiken en grenen.
Riga, Ambyerstr. Nrd. 174
Maastricht, Wijk 25, S 043-
-620924, v. 10.00-17.00 uur,
zaterdag 12.00-16.00 uur.
Te k. Henri Deux KAST, eet-
kamer en TV-kast, t.e.a.b.
Telef. 045-227129, b.g.g.
046-338509.

GELD NODIG?
JORISSEN FINANCIERINGEN

PERSOONLIJKE LENINGEN

| DOORLOPEND KREDIET 2°= AFLOSSING

" Elk bedrag tot 200.000,- en " Geen informatie bij
andere looptijd mogelijk. werkgever;

" Overlijdensrisico meestal gedekt, toetsing bij BKR-Tiel.
" Indien gewenst vrijstelling " Geen bijkomende kostenvan aflossing bij ziekte, " Gevolmachtigd

ongeval, invaliditeit intermediair; lid Ned. Ver.
(mits dit verzekerd wordt). Financieringsadviseurs.

TEL. 045-721781 -727957 ISCHELSBERG 54, HEERLEN I

Pk . v£#::l_l ,W ____ _* ____ __ .'-_.__._l IH LeerdammerWA Doe mee met de m^ïxlCQtl* VM Edah wordt de komende tiid , . _
..fST, Daverende IWfKlC B Rekkelijker dan oo,t Z,e de "verpaktpondstuk ygj

r Spaaraktie. sP/v*"^ : folder In de winkeL per TO gram*^ *
Edah geeft de komende . fttH**""^ " Abee

_P**--fr maanden gratis spaarzegels bij elke volle JÊ WOrtel-selleriesalade I QÜflO- aan boodschappen. Een volle kaart bakje 200 gram-___r 1.7'
W M^ met 25 zegels geeft u maar liefst f5.- 2^
füJl1 kort,ng op één van de vele aanbiedingen»» PartVDack\ »fc_ a\,Pa kunt deze maand bijvoorbeeld sparen jt"^ V, ./p-i-n.

YÖ li\ __* voor f5" kortir _ °P een fraaie gol. araplu. .__:_^. extraYoot, zeer stevig. grillworst schijfjes QÜ
«*_V » tm\ lf_HHi Maarukmtdekomendemaandenook /^H*rTiïiïT * __ bak)e <*■ 25°§ram-^-'ö\A#Ck«ïiS* 1 »W*T sparen voor korting op bijvoorbeeld Edah-pnjs van I'S95 voor 9.95. K ' s

' \ _____"’_______►" heerlijke Eau de Toilettes of voor korting bij inlevering van X CWT \/i a ai \/am r.c va/c__

___. _\''V_l/ _ bij de Lampenier, LuigiLucardi of Het Land een volle jfcA ** *\ VLAAI VAN üb WfcEK.:
B^^ éf^*r_ * ' V' van Ooit. U ziet't, boodschappen doen bij spaarkaart l*4r*aw Abrikozenvlaai

l «V"|4 Y t£_" : doorsnede 27 cm., verpakt, /Th_____ * * *iO ** ___ _ __f Jos Poell gebaksschelpen*-» /Q Lu couque Bastogne per stuk -Z45" _}.-"■'
_W_ X.** *_► S % AW doos 8 stuks Z.07 2e pak halve pnjs, "3 CO_______ >_^&_ duopaka 2x250 gram .rTfrJ.O/ Volkorenbrood met sesam I.

______!____. ' <r_> ■ Coca-Cola ~» QQ gesneden, verpakt, I AQ______ N_ : > ' ___C_r^_2 4 fleS,eS * 50° m'' 4r"" Pedigree Pal heel 499" 1."''
__É__^_l 'rtjr*®\ W __r___F______! diversesoorten,

_____ \_ n_T JP^_l-____ Natrena kristalpoeder *5 QQ nu 4e blik gratis, r 'JTf Variatiebollen* I QÜ_____ ____T___(^-" pot 70 gram 4__r J./7 krimp a 4 blikken D.J/ zak 6 stuks _^__ l.ö'j
flpr _0ff-A -. —

Ï?V_ / mïh Café Cruz aroma rood Smiths "Onze Joneens" Iï-____***_____. rllAH _-_ i r«-»__/!\. J -Ü3?1 vacuüm' -ema|en. IQ het nieuwe W.K. zoutje, I -JQ Deze Week . UIIT. f 2?'\J pak 500 gram __T 1.17 zak 70 gram I./7 kOlting 0P VleeS.
%^ I 1 VERS IN DE AANBIEDING |

té v. WIJN VAN DE MAAND: | Handappelen "Jonagold" 1 / Q g^k '^'1^^"' ***
Chianti Torre _^^^ per kilo I.O/ SKiË Bent u desondanks niet |

L/ ' .'^W______. Sesta D.O.C. V^B^ tevreden,dan knjgtu

è £ /’ É een soepele fr_,t,ge 1 1 Aardappelen "Nicola" QQ ""«^^
1 —fe-^ T___H_I rode wijn. uit het ■■■■■ zak a 2.5 kilo _L.70 «=_"

Italiaanse Toscane, "'* *N
_-L______i Licht gepaneerde

Onze voorverpakte vleeswaren zijn op een slimme manier verpakt. Nee, niet vacuüm verpakt. fles 750 ml. _&"*■*& schniuels
Ze zitten in een uniek verspak. Wat u daarvan merkt? De vleeswaren in zo'n verspak plakken niet aan "&r99' *(. m per 500 gram
elkaar Bovendien blijven ze nog langer vers. Wij vinden namelijk datalles wat u vers bij uw prijsattraktieve A QQ F3^ 6

_j_f»- I 98supermarkt koopt, straks even vers bij u op tafel moet staan. Voor we het vergeten: we hebben vier l«7 *f mk^ ____ O
soorten vleeswaren in de aanbieding. Smakelijk eten. Bfl. Js r2sa Q y Malse biefstuk TT Q/.

m'WHB* per kilo _4r90" ___.. ✓v
Stegeman snijworst I il /_h.^ Offerman kerriespekrollade . Liga Evergreen T _1Q Buko Garli kruiden |QO ... /_i
verspak per 125 gram, I ZlW fiM verspak. per 125 gram, I Z\\J dive_e smaken, per pak _ Z_*t7 kuipie 100 gram l./ö Varkensbraadstukje QQfl
per stuk __*- lil/ per stuk _r_3- Li/ , j-J

per kilo 44^0" O./V
Stegeman Ardenner Offerman ___.__►__.!_.»_. S.CVTDAT_> __l __ __ __ Magere varkenspoulet-f Q/1'ggs boterhamworst ..^ gegrild slagersgehakt met ui .. <tA_KAy> perkilo-44r90- /.Tf
verspak per 125 gram, I Am\S*i 1% verspak per 125 gram, I '"""i" li"*""»""■ --*■—r _- -^"" ■■""'"- y'W _.,~«m.l

, per stuk it. 1.1/ V?^ per stuk -___»r l_TT / Gekombineerde telefoon A*___f- __k Rundersoeppakket yQQw^^"^ —-^"^ met antwoordapparaat .$>_WÈ W____
perkilo 44.90' ’ ,/V.

voortaan bent u altijd thuis met deze /^_^___tï ____^^I Rovco Pan-a-Souo _\_\ I 1 praktischetelefoonbeantwoorder. k/Mf —« c_.au ccovir-ci iim
NU EXTRA VOORDEUG dlvL smaken

,
per

P
zakje 99 Kompleet urtge.st zoals aanduiding aantal /^ |^ fc^S"^ |0 tot «

I * 'i "_ *'l "_"_ *.
'ngeko".en boodschappen. ten_gspelen _^_K^« / V^ en van 2 tot4 uur kunt_ gratis V*\Del Monte tomatenpuree /Q MaTtre Paul streeptompoucen pHHHHh?| e^aS.^ \ " ______^P*3Pv>/ metonze _"ce-afdei,ng. Daarkunt u ookter^

blikje 140 gram -8? 07 diepvries, -) 7Q gaVndTbo^schap"'" J ISSt"/ 7 v°°^ hetadres van de Edah b, u in de buurt^)
_, _ doos a 4 stuks _^89- LJ 7 Kleur wit. Mooi _m^*%_§ a hH IH ,, ,, ,iHBlue Band halvanne k Ü ü 11 il l_ _ Der stuk __*►__"* _______" f __rv^/ Aanbiedmgen ajngeld.gt/m zaterdag II ,uni I'

n,", m ». „_..;_ fl__ __ >_* -r _._ " * U ** U

"—'" ' P *"" i§W Sr00t _____T^7 Zet- en d_kfouten en pn|sw,|z,g,ngen tg.v. 0*\nu met gratis flonpzegel. /Q Tropisch fmitCOCkta.l I TQ QQ AA Strandlakl^; heids- en/of fabnkantenmiatigelen voo_<kuip 500 gram 489" 1.07 bllk 850 ml. 499" I.J7 ExclUSief bij Edah: VJ\J f 11 1 ,00%katoen, den. In de filialen ,n Helmond en Den H^
sparen voor gratis Hemeken cadeaus. S f a\J\J t .■__._» zware kwaliteit. kunnen de pnjzen afW,,k_, «Ondanks nauwkeu"

Calvéslafris Heinz spagheroni B|JV- 6 ranke 2lazen voor 8 brouw- 'J_ formaat ca. I T"PA plannmgsaktiviteiten kan het soms voorkom^ H
diverse smaken, /"__> dive_e smaken -Trt biljetten. U ontvangt I brouwbiljet bij w^ .__ i_.. 10

_
,„ < Kl I d_ arttó ,s u,tve_ocht. H.ervoor onze exc^

fles 250 ml. 499" 77 pot 450 ml. 4^9" _Z_/7 | kooP van een krat Hemeken pils. | ""-"' "" per stuk 49r9T I ■_/ .-J\J "Ofde helft van de korting v,a bank of giro.

Edah. Uw prijsattraktieve supermarkt. ï_DJV!ft
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ANTIEK en Curiosa Jaques
Hugen. Grenen, eiken en
mahonie, dond. t/m zat. 12-
-18.00 u. zond. kijkdag. Staai
23 A, Grevenbicht (naast zw.
schaap). Tel. 04498-59657.
Ook reparaties.



18. Alf Inge Haland Nottingham Forest Eng verdediger
19. Roar Strand Rosenberg Trondheim middenvelder
20. Henning Berg Blackburn Rovers/Eng verdediger
21. Sigurd Rushfeldt Troms IL aanvaller
22. Lars Bohinen Nottingham Forest Eng middenvelder

lERLAND
68.891 km2, 3,5 miljoen inwoners.
Successen: kwartfinalist WK (1990).
Aantal WK's: 1.
Kwalificatie: ten koste van Albanië (2-0 2-1), Letland (4-0 2-0), Litouwen (2-0 2-1),
Noord-lerland (3-0 1-1), Denemarken (1-0 0-0).
Bondscoach: Jack Charlton.

1. Pat Bonner Celtic Glasgow Scho doelman
2. Denis Irwin Manchester United Eng verdediger
3. Terry Phelan Manchester City/Eng verdediger
4. Kevin Moran Blackburn Rovers Eng verdediger
5. Paul McGrath Aston Villa/Eng . verdediger
6. Roy Keane Manchester United-Eng middenvelder
7. Andy Townsend Aston Villa/Eng middenvelder
8. Ray Houghton Aston Villa/Eng middenvelder
9. John Aldridge Tranmere Rovers/Eng aanvaller

10. John Sheridan Sheffield United Eng middenvelder
11. Steve Staunton Aston Villa/Eng middenvelder
12. Gary Kelly Leeds United Eng verdediger
13. Alan Kernaghan Manchester City/Eng verdediger
14. Phil Babb Coventry City/Eng verdediger
15. Tommy Coyne Motherwell/Scho aanvaller
16. Tony Cascarino Chelsea/Eng aanvaller
17. Eddie McGoldrick Arsenal Eng middenvelder
18. Ronnie Whelan Liverpool/Eng middenvelder
19. Alan McLoughlin Portsmouth/Eng middenvelder
20. David Kelly Wolverhampton Wanderers aanvaller

Eng
21. Jason McAteer Bolton Wanderers Eng middenvelder
22. Alan Kelly Sheffield United/Eng doelman

MEXICO
1.972.547km2, 86 miljoen inwoners.
Successen: drie keer kampioen Noord/Centraal Amerika (1965, 1971 1977), finalist
Coppa America (1993), kwartfinale WK (1970, 1986).
Aantal WK's: 9.
Kwalificatie: ten koste van St. Vincent (11-0 4-0), Costa Rica (4-0 0-2), El Salvador
(3-1 1-2), Honduras (3-0 4-1), Canada (4-0 2-1).
Bondscoach: Miguel Mejia Baron.

1. Jorge Campos Umversidad Autonoma doelman
2. Claudio Suarez Umversidad Autonoma verdediger
3. Juan de Dios Ramirez Universidad Autonoma verdediger
4. Marcos Ambris Necaxa verdediger
5. Jesus Ramon Ramirez Santos Torreon verdediger
6. Marcelino Bernal Toluca middenvelder
7. Carlos Hermosillo Cruz Azul aanvaller
8. Alberto Garcia Aspe Necaxa middenvelder
9. Hugo Sanchez Rayo Vallecano/Spa aanvaller

10. Luis Garcia Atletico Madrid/Spa aanvaller
11. Luis Roberto Alves Zague America aanvaller
12. Felix Fernandez Atlante doelman
13. Juan Carlos Chavez Atlas middenvelder
14. Joaquin del Olmo Vera Cruz middenvelder
15. Missael Espinoza UAG middenvelder
16. Luis Antonio Valdes Leon aanvaller
17. Benjamin Galindo UAG middenvelder
18. JosLuis Salgado UAG verdediger
19. Luis Miguel Salvador Atlante aanvaller
20. Jorge Rodriguez Toluca middenvelder
21. Raul Gutierrez Atlante verdediger
22. Adrian Chavez America doelman

1. Joseph Antoine Bell St. Etienne/Fra doelman
2. AndreKana-Biyik Le Havre/Fra middenvelder
3. Rigobert Song Tonnerre Yaoundé verdediger
4. Samuel Ekeme Ndiba Canon Yaoundé verdediger
5. Victor Ndip-Akem Olympic de Mvolye verdediger
6. Thomas Libih OC Medine middenveld
7. Francois Omam-Biyik Lens/Fra aanvaller
8. Emile Mbouh Nadi Katar middenvelder
9. RogerMilla TonnerreYaoundé aanvaller

10. Louis Mfede Canon Yaoundé middenvelder
11.Kessack Mabouang FC Rio Ave/Por aanvaller
12. Paul-Serge Loga Prevoyance Yaoundé middenvelder
13. Raymond Kalla ' Canon Yaoundé verdediger
14. Stephen Tataw Olympique de Mvolye verdediger
15. HansAgbo Olympique de Mvolye verdediger
16. Alphonse Tchami Odense/Den aanvaller
17. Mare Vivien Foe Canon Yaoundé middenvelder
18. Jean-PierreFiala Fiala Canon Yaoundé middenvelder
19. David Embe Belenenses/Por aanvaller
20. Georges Mouyeme Troyes/Fra aanvaller
21. Thomas N'Kono Hospitalet/Spa doelman
22. Jacques Songo'o Metz/Fra doelman

ZWEDEN
410.929 km2, 8,5 miljoen inwoners.
Successen: finalist WK (1958), halve finalist EK (1992).
Aantal WK's: 8.
Kwalificatie: ten koste van Finland (3-2 1-0), Israël (5-0 3-1), Oostenrijk (1-0 1-1),
Frankrijk (1-1 1-2).
Bondscoach: Tommy Svensson.

1. Thomas Ravelli IFK Göteborg doelman
2. Roland Nilsson Helsingborg verdediger
3. Patrick Andersson BM Gladbach/Duid verdediger
4. JoachimBjörklund IFK Göteborg verdediger
5. Roger Ljung Galatasaray/Tur verdediger
6. Stefan Schwarz Benlica/Por middenvelder
7. Henrik Larsson Feyenoord/Ned aanvaller
8. Klas Ingesson PSV/Ned middenvelder
9. Jonas Thern Napoli/lta middenvelder

10. MartinDahlin BM Gladbach/Dui aanvaller
11. Tomas Brolin Parma/lta aanvaller
12. Lars Eriksson IFKNorrköping ', doelman
13. Mikael Nilsson IFKGöteborg verdediger
14. PontusKamark IFKGöteborg verdediger
15. JanEriksson Kaiserslautern/Dui verdediger
16. Anders Limpar Everton/Eng middenvelder
17. Stefan Rehn IFK Göteborg middenvelder
18. Hakan Mild Servette/Zwi middenvelder
19. Kennet Andersson Olympique Lille/Fra aanvaller
20. Magnus Erlingmark IFKGöteborg aanvaller
21. Jesper Blomqvist IFKGöteborg middenvelder
22. Magnus Hedman AIK Stockholm doelman

GROEP F
GROEP C

GROEP B

JfERENIGDE STATEN
2 614 km 2, 250 miljoen inwoners.accessen: twee keer kampioen Noord/Centraal Amerika (1983, 1992).Stal WK's: 4.

£*alificatie: als gastland automatisch geplaatst.
"ondscoach: Bora Milutinovic.

'" Tony Meola nationale bond doelmanf"- Mike Lapper nationale bond verdediger
* Mike Burns nationale bond verdediger
*■ CleKooiman Cruz Azul/Mex verdediger
jj- Thomas Dooley nationale bond middenvelder*" JohnHarkes Derby County/Eng middenvelder

' Hugo Perez nationale bond " middenvelder° Earnest Stewart Willem 11/Ned aanvaller
10 Tab Ramos Be,is Sevilla Spa middenvelder». RoyWegerle Coventry City/Eng aanvaller

'" Eric Wynalda FC Saarbrücken/Dui aanvaller
*■" JurgenSommer Luton Town/Eng doelman

1 ' Cobi Jones nationale bond middenvelder
jj- Frank Klopas nationale bond aanvaller
* Joe-Max Moore nationale bond aanvaller
*" Mike Sorber nationale bond middenvelder
18 aarce'° Ba|bao nationale bond verdediger
*■ Brad Friedel nationale bond doelman
*" Claudio Reyne nationale bond middenvelder

?" Paul Caligiuri nationale bond verdediger
£ Fernando Clavijo nationale bond verdedigerv Alexi Lalas nationale bond verdediger

f*-OMBIA_ *1 748 km2, 33 miljoen inwoners."ccessen: kampioen Zuid-Amerika (1975).{""«"I WK's: 2.
J**llflcatie: ten koste van Peru (4-0 0-1), Paraguay (0-0 1-1).

Francisco Maturana.

2- Oscar Cordoba America Cali doelman*j Andres Escobar Nacional Medellm verdediger
Alexis Mendoza Atletico Junior verdediger
Luis Herrera Nacional Medellin verdediger
Hermann Gaviria Nacional Medellin middenvelderJ Gabnel Gomez Nacional Medellin middenvelder

" Antony de Avila America Cali aanvaller
Harold Lozano America Cali middenvelder

f Ivan Valenciano Junior Barranquilla aanvallery Carlos Valderrama Junior Barranquilla middenvelder
t Adolfo Valencia Bayern München/Dui aanvaller
I Farid Mondragon Argentinos Juniors/Arg doelman* Nestor Ortiz Caldas verdediger
15 l"6006'Alvarez America Cali middenvelderj ■ Luis Carlos Perea Junior Barranquilla verdediger
jS- Victor Aristizabal Nacional Medellin aanvaller
18 J^?ur'cio Serna Nacional Medellin middenvelder

1 ■ Oscar Millonarios Medellin verdediger
v.- Freddy Rincon Palmeiras/Bra middenvelder
j-Wilson Perez America Cali verdediger
jj- Faustino Asprilla Parma/lta aanvaller- José Maria Pazo Junior Barranquilla doelman

» '85 km2, 7 miljoen inwoners,rassen: kwartfinalist WK (1934, 1938, 1954).{■«"I WK's: 6.
*»lificatie: ten koste van Estland (4-0 6-0), Malta (3-0 2-0), Schotland (3-1 2-1), Por-

Roy Hodgson.

Marco Pascolo Servette doelman
*" MarcHottiger FC Sion verdediger

" Yvan Quentin FC Sion verdediger
j. Uominique Herr FC Sion verdediger

" AlainGeiger FC Sion verdediger
y Georges Bregy Young Boys Bern middenvelder„ Alain Sutter FC Nürnberg/Dui middenvelder. Christophe Ohrel Servette middenvelder
,g Adrian Knup VIB Stuttgart Dvi aanvaller, ■ Ciriaco Sforza Kaiserslautern/Dui middenvelder
Ij' |tephane Chapuisat Borussia Dortmund/Dui aanvaller
]," Stephan Lehmann FC Sion doelman
'4 undre Egli Servette verdediger,5 Nestor Subiat Lugano aanvaller
j Marco Grassi Servette aanvaller
j-' Thomas Bickel Grasshoppers middenvelder
j Sebastien Fournier FC Sion middenvelder
19 Martin Rueda Luzern verdediger
jn Jürg Studer Zürich verdediger
j.' Fatrick Sylvestre Lausanne Sports middenvelder
jj' Thomas Wyss FC Aarau middenvelder

" Martin Brunner Grasshoppers doelman

j\°EMENIË_'500 km2, 23 miljoen inwoners,rassen: Kwartfinale EK (1984).Stal WK's: 5.
JTf'iflcatie: ten koste van Faeröer (7-0 4-0), Cyprus (4-1 2-1), Wales (5-1 2-1), Tsje-
g^-Slowakije (1-1 2-5).

""""coach: Anghel lordanescu.

j Plorin Prunea Dinamo Boekarest doelman

3 Uan Vasile Petrescu Genua/lta verdediger
4' Daniël Prodan Steaua Boekarest verdediger
j' Miodrag Belodedici Valencia/Spa verdediger
g Joan Angelo Lupescu Bayer Leverkusen/Dui middenveldery Oheorghe Popescu PSV/Nederland middenvelder
8 Uorinel Munteanu Cercle Brugge/Bel middenvelder
3 Mian Chinta Rapid Boekarest middenvelder

10 ?orin Raducioiu AC Milan/lta aanvallerGheorghe Hagi AC Brescia/lta middenvelder
jj we Dumitrescu Steaua Boekarest aanvaller
'3 ?°9aan Stelea Rapid Boekarest doelman
'4 n°r Selymes Cercle Brugge/Bel verdediger
'5 ?neor9ne Mihali Dinamo Boekarest verdediger
jg NicaBasarab Panduru Steaua Boekarest middenvelder
17 r? n vladoiu Rapid Boekarest aanvaller
jg Dinu Moldovan Dinamo Boekarest aanvaller
'9 pons,antin Galca Steaua Boekarest middenvelder
jj Corneliu Papura Universitatea Craiova verdediger
5 1 Ovidiu Stinga Universitatea Craiova middenvelder
jj' Marian Ivan FC Brasov aanvaller

" Stefan Preda Petrolul Ploiesti doelman

GROEP E

ARGENTINIË
2.780.092 km2, 31 miljoen inwoners.
Successen: twee keer wereldkampioen (1978, 1986), dertien keer winnaar Coppa
America.
Aantal WK's: 10.
Kwalificatie: ten koste van Peru (2-1 1-0), Paraguay (0-0 3-1), Australië (1-0 1-1).
Bondscoach: Alfio Basile.

1. Sergio Goycoechea River Plate doelman
2. Sergio Vasquez Universidad Catolica verdediger
3. José Chamot Foggia Ita verdediger
4. Roberto Sensini Parma/lta verdediger
5. Fernando Redondo Tenerife/Spa middenvelder
6. Oscar Ruggeri San Lorenzo verdediger
7. Claudio Caniggia AS Roma/lta aanvaller
8. José Basualdo Velez Sarsfield middenvelder
9. Gabnel Batistuta Fiorentina Ita aanvaller

10. Diego Maradona geen club middenvelder
11. Ramon Medina Bello Yokohama Marinos/Jap aanvaller
12. Luis Islas Independiente doelman
13. Fernando Caceres Zaragoza/Spa verdediger
14. Diego Simeone Sevilla/Spa middenvelder
15. Jorge Borelli Racing Club verdediger
16. Hernan Diaz River Plate verdediger
17. ArnakJo Ortega River Plate aanvaller
18. Hugo Perez Independiente middenvelder
19. Abel Balbo AS Roma/lta aanvaller
20. Leonardo Rodriquez Atalanta/lta middenvelder
21. Alejandro Mancuso Boca Juniors middenvelder
22. Norberto Scoponi Newell's Old Boys doelman

BULGARIJE
110.994 km2, 9 miljoen inwoners.

Successen: kwartfinalist EK (1968).
Aantal WK's: 5.
Kwalificatie: ten koste van Finland (2-0 3-0), Israël (2-2. 2-0), Oostennjk (4-1 1-3).
Frankrijk (2-0 2-1).
Bondscoach: Dimitar Penev.

1. Borislav Mihailov Mulhouse/Fra doelman
2. Emil Kremenliev Levski Sofia verdediger
3. Triton Ivanov Betis/Spa verdediger
4. Tzanko Tzvetanov Levski Sofia verdediger
5. Petar Hubchev Levski Sofia verdediger
6. Zlatko Jankov Levski Sofia middenvelder
7. Emil Kostadinov FC Porto/Por aanvaller
8. Hristo Stoitsjkov Barcelona/Spa aanvaller
9. JordanLechkov Hamburger SV/Dui middenvelder

10. Nasko Sirakov Levski Sofia aanvaller
11. Daniel Borimirov Levski Sofia middenvelder
12. Plamen Nikolov geen club doelman
13. Ivailo Jordanov Sporting Lissabon/Por aanvaller
14. Boncho Genchev Ipswich Town/Eng verdediger
15. Nikolai lliev Stade Rennes/Fra verdediger
16. Ilian Kirjakov Lleida/Spa verdediger
17. Petar Mitharski Blagojewgrad aanvaller
18. Petar Alexandrov Aarau/Zwi aanvaller
19. Georgi Georgiev Mühlhausen/Fra middenvelder
20. Krasimir Balakov Sporting Lissabon/Por middenvelder
21. Velko Jotov Espanol/Spa aanvaller
22. Ivailo Andonov CSKA Sofia aanvaller

NIGERIA
923.768 km2, 112miljoen inwoners.
Successen: Afrikaans kampioen (1980, 1994).
Aantal WK's: debutant.
Kwalificatie: ten koste van Zuid-Afrika (4-0 0-0), Congo (2-0 1-0) Alqeriie (4-1 1-1)
Ivoorkust (4-1 1-2). . -----
Bondscoach: Clemens Westerhof.

1. Peter Rufai GA Eagles/Ned doelman
2. Augustine Eguavoen Kortrijk/Bel verdediger
3. Benedict Iroha Vitesse/Ned verdediger
4. Stephen Keshi geen club verdediger
5. Okechukwu Uche Fenerbahce/Tur verdediger
6. Chidi Nwanu Anderlecht/Bel verdediger7. Finidi George Ajax/Ned middenvelder
8. Thompson Oliha Africa Sports middenvelder
9. Rashidi Yekini Setubal/Por aanvaller

10. Augustine Jay Okocha Eintracht F/Dvi middenvelder
11. Emmanuel Amunike Zamalek/Egy aanvaller
12. Samson Siasia Nantes/Fra aanvaller
13. Emeka Ezeugo Honved/Hon verdediger
14. Daniel Amokachi Club Brugge/Bel aanvaller
15. Sunday Oliseh FC Luik/Bel middenvelder
16. Alloysius Agu FC Luik/Bel doelman
17. Victor Ikpeba Monaco/Fra aanvaller
18. Efangwu Ekoku Norwich City/Eng middenvelder
19. Michael Emenalo Eintracht Trier/Dui verdediger
20. Uchenna Okafor geen club verdediger
21. Mutiu Adepoju Santander/Spa middenvelder
22. Wilfred Agbonavbare Rayo Vallecano/Spa doelman

GRIEKENLAND
131.957km2, 10 miljoen inwoners.
Successen: geen.
Aantal WK's: debutant.
Kwalificatie: ten koste van Luxemburg (2-0 1-0), Hongarije (0-0 1-0), IJsland (1-0 1-0).
Bondscoach: Alketas Panagoulias.

1. Antonios Minou Apollon Athene doelman
2. Efstratios Apostolakis Panathinaikos verdediger
3. Athanassios Kolitsidakis Panathinaikos verdediger
4. Stylianos Manolas AEK Athene verdediger
5. loannis Kalitzakis Panathinaikos verdediger6. Panagiotis Tsalouchidis Olympiakos middenvelder
7. Dimitrios Saravakos Panathinaikos aanvaller
8. Nikolaos Nioplias Panathinaikos middenvelder9. Nikolaos Machlas OFI Kreta aanvaller

10. Anastassios Mitropoulos AEK Athene middenvelder11. Nikolaos Tsiantakis Olympiakos middenvelder12. Spyridon Marangos Panathinaikos middenvelder
13. Vaios Karagiannis AEK Athene verdediger
14. Vassilios Dimitriadis AEK Athene aanvaller15. ChristosKarkamanis Aris Saloniki doelman16. Alexandros Alexoudis OFI Kreta aanvaller
17. Minas Hantzidis Olympiakos middenvelder
18. Kyriakos Karataidis Olympiakos verdediger
19. Savvas Kolidis Aris Saloniki middenvelder
20. Ilias Atmatzidis AEK Athene doelman21. Alexandros Alexandris Olympiakos middenvelder
22. Alexandros Alexiou PAOK Saloniki verdediger

NEDERLAND
33.937 km 2, 15 miljoen inwoners.
Successen: twee keer vice-wereldkampioen (1974,1978), Europees kampioen (1988)
Aantal WK's: 5.
Kwalificatie: ten koste van San Marino (6-0 7-0), Turkije (3-1 3-1), Polen (2-2, 3-1),
Engeland (2-0, 2-2).
Bondscoach: Dick Advocaat.

1. Ed de Goey Feyenoord doelman
2. Frank de Boer Ajax verdediger
3. Frank Rijkaard Ajax middenvelder
4. Ronald Koeman Barcelona Spa verdediger
5. Rob Witschge Feyenoord middenvelder
6. Jan Wouters PSV middenvelder
7. Mare Overmars Ajax aanvaller
8. Wim Jonk Intemazionale/lta middenvelder
9. Ronald de Boer Ajax aanvaller

10. Dennis Bergkamp Internazionale/lta aanvaller
11. Bryan Roy Foggia/lta aanvaller
12. John Bosman Anderlecht/Bel aanvaller
13. Edwin van der Sar Ajax doelman
14. Ulrich van Gobbel Feyenoord verdediger
15. Danny Blind Ajax verdediger
16. Arthur Numan PSV middenvelder
17. Gaston Taument Feyenoord aanvaller
18. Stan Valckx Sporting Lissabon/Por verdediger
19. Peter van Vossen Ajax aanvaller
20. Aron Winter Lazio Roma/lta middenvelder
21. John de Wolf Feyenoord verdediger
22. Theo Snelders Aberdeen/Scho doelman

BELGIË
30.518 km2, 10miljoen inwoners.
Successen: vice-Europeeskampioen (1980), vierde op WK (1986).
Aantal WK's: 8.
Kwalificatie: ten koste van De Faeröer (3-0 3-0), Cyprus (1-0 3-0), Wales (2-0 0-2),
Tsjechië-Slowakije (0-0 2-1).
Bondscoach: Paul van Himst.

1. Michel Preud'homme KV Mechelen doelman
2. Dirk Medved Club Brugge verdediger
3. Vital Borkelmans Club Brugge verdediger
4. Philippe Alben Anderlecht verdediger
5. Rudi Smidts FC Antwerp verdediger
6. Lorenzo Staelens Club Brugge middenvelder
7. Franky van der Eist Club Brugge middenvelder
8. Luc Nilis Anderlecht aanvaller
9. Mare Degryse Anderlecht aanvaller

10. Enzo Scifo AS Monaco/Fra middenvelder
11. Alex Czerniatynski KV Mechelen aanvaller
12. Filip de Wilde Anderiecht doelman
13. Georges Grün Parma/lta Verdediger
14. Michel de Wolf Anderlecht verdediger
15. Mare Emmers Anderlecht middenvelder
16. Danny Boffin Anderlecht middenvelder
17. Josip Weber Cercle Brugge aanvaller
18. Mare Wilmots Standard Luik aanvaller
19 Eric van Meir Charleroi middenvelder
20. Dany Vehinden Club Brugge doelman
21. Stephan v.d. Heyden Club Brugge middenvelder
22. Pascal Renier Club Brugge verdediger

SAUDI-ARABIË
2.153.168 km2, 14,5miljoen inwoners.
Successen: twee keer Aziatisch kampioen (1984, 1988).
Aantal WK's: debutant.
Kwalificatie: ten koste van Macao (8-0 6-0), Maleisië (3-0 1-1), Koeweit (2-0 0-0)
Noord-Korea (2-1), Iran (4-3), Irak (1-1), Japan (0-0).
Bondscoach: Jorge Solari.

1. Mohammed Al Deayea Al Tai doelman
2. Abdullah Saleh Ittihad verdediger
3. Mohammed Al Chlaiwi Ittihad verdediger
4. Abdullah Zebermawi Al Ahli Riad verdediger
5. Ahmed Madani Ittihad verdediger
6. Fuad Amin Al Shabab middenvelder
7. Fahad Al Ghashiyan Al Helal aanvaller
8. Fahad Al Bishi Al Nasser middenvelder
9. Majed Mohammed Al Nasser aanvaller

10. Saeed Owairan Al Shabab middenvelder
11. Fahad Mehalel Al Shabab aanvaller
12. Sami Al jaber Al Helal aanvaller
13. Mohamed Al Jawad Al Ahli Riad verdediger
14. Chalid Al Muwallid Al Ahli Riad middenvelder
15. Saleh Al Dawod Al Shabab verdediger
16. Talal Jebreen Al Riad middenvelder
17. Yasir Al Taifi Al Riad verdediger
18. Awad Al Anazi Al Shabab verdediger
19. Hamzah Saleh Al Ahli Riad middenvelder
20. Hamzah Falatah Uhud aanvaller
21. Hussefn Al Sadig Al Qadessia doelman
22. Ibrahim Al Helwah Al Riad doelman

MAROKKO
458.730 km2, 24 miljoen inwoners.
Successen: Afrikaans kampioen (1976).
Aantal WK's: 2.
Kwalificatie: ten koste van Ethiopië (5-0 1-0), Benin (5-01-0), Tunesië (0-0 1-1), Sene-
gal (1-0 3-1), Zambia (1-0 1-2).
Bondscoach: Abdellah Blinda.

1. Chalil Azmi Raja Casablanca doelman
2. Nacer Abdellah Waregem Bel verdediger
3. Abdelkrim Hadrioui FAR Rabat verdediger
4 Tahar El Achlef KAC Marrakesch middenvelder
5. Ismail Triki Chateauxroux/Fra verdediger
6. Noureddini Naybet Nantes/Fra verdediger
7. Mustapha Hadji Nancy/Fra middenvelder
8. Rachid Azzouzi MSV Duisburg/Dui middenvelder
9. Mohamed Chaouch Nice/Fra aanvaller

10. Mustapha El-Hadapui Angers/Fra middenvelder
11. Rachid Daoudi WAC Casablanca middenvelder *

12. Said D'Ghay Olympique Casablanca doelman
13. Ahmed Bahja KAC Marrakesch aanvaller
14. Ahmed Masbahi KAC Marrakesch verdediger
15. Larbi Hababi Olympique Khouribga middenvelder
16. Hassan Nader Farense/Por. aanvaller
17. Abdessalem Ghrissi Raja Casablanca aanvaller
18. Rachid Nekrouz Mouloudia verdediger
19. Abdelmajid Bouyboud WAC Casablanca aanvaller
20. Hassan Kachloul Olympique Nimes/Fra aanvaller
21. Mohammed Samadi FAR Rabat aanvaller
22. Zakaria El Achraf KAC Marrakesch doelman

■È

DUITSLAND
356.957km 2, 80 miljoen inwoners.
Successen: (als West-Duitsland) Drie keer wereldkampioen (1954, 1974, 1990), twee
keer Europees kampioen (1972, 1980).
Aantal WK's: 12.
Kwalificatie: automatisch geplaatst als titelverdediger.
Bondscoach: Berti Vogts.

1. Bodo lllgner FC Köln doelman
2. Thomas Strunz Bayern München verdediger
3. Andreas Brehme Kaiserslautern verdediger
4. Jürgen Kohier Juventus/lta verdediger
5. Thomas Heimer Bayern München verdediger
6. Guido Buchwald Vfß Stuttgart verdediger
7. Andreas Möller Juventus/lta middenvelder
8. Thomas Hassler AS Roma/lta middenvelder
9. Karlheinz Riedle Borussia Dortmund aanvaller

10. Lothar Matthaus Bayern München verdediger
11. Stefan Kuntz Kaiserslautern aanvaller
12. Andreas Köpke FC Nürnberg doelman
13. Rudi Voller Olympique Marseille/Fra aanvaller
14. Thomas Berthold Vfß Stuttgart verdediger
15. Maurizio Gaudino Eintracht Frankfurt middenvelder
16. Matthias Sammer Borussia Dortmund middenvelder
17. Martin Wagner Kaiserslautern verdediger
18. Jürgen Klinsmann AS Monaco Fra aanvaller
19. Ulf Kirsten Leverkusen aanvaller
20. Stefan Eflenberg Fiorentina/lta middenvelder
21. Mario Basler Werder Bremen middenvelder
22. Oliver Kahn Karlsruher SC doelman

SPANJE
505.954 km2, 39 miljoen inwoners.
Successen: Europees kampioen (1964).
Aantal WK's: 8.
Kwalificatie: ten koste van Albanië (3-0 5-1), Letland (5-0 0-0), Litouwen (5-0 2-0),
Noord-leriand (3-1 0-0), Denemarken (1-0 0-1).
Bondscoach: Javier Clemente.

1. Andoni Zubizarreta Barcelona doelman
2. Albert Ferrer Barcelona verdediger
3. Jorge Otero Celta de Vigo verdediger
4. Javier Camarasa Valencia verdediger
5. Abelardo Fernandez Sporting Gijon verdediger
6. Fernando Hierro Ruiz Real Madrid middenvelder
7. Andoni Goicoechea Barcelona aanvaller
8. Julen Guerrero Athletic Bilbao middenvelder
9. Josep Guardiola Barcelona middenvelder

10. José Maria Bakero Barcelona middenvelder
11. Aitor Beguiristain Barcelona aanvaller
12. Sergi Barjuan Barcelona verdediger
13. José Canizares Celta de Vigo doelman
14. Juan Castano Juanele Sporting Gijon aanvaller
15. José Perez Caminero Atletico Madrid middenvelder
16. Felipe Minambres Tenerife middenvelder
17. Salvador Gonzalez Voro Deportivo La Coruna verdediger
18. Rafael Alkorta Real Madrid verdediger
19. Julio Salinas Barcelona aanvaller
20. Miguel Angel Nadal Barcelona middenvelder
21. Luis Enrique Martinez Real Madrid middenvelder
22. Julen Lopetegui Logrones doelman

ZUID-KOREA
99.143km 2, 42 miljoen inwoners.
Successen: twee keer Aziatisch kampioen (1956, 1960).
Aantal WK's: 3.
Kwalificatie: ten koste van Libanon (2-0 1-0), Hongkong (4-1 3-0), India (7-0 3-0),
Noord-Korea (3-0), Iran (3-0), Irak (2-2).
Bondscoach: Sichiama Kim Ho.

1. Choi In-Young Hyundai Horang doelman
2. Chung Jon Son Hyundai Horang verdediger
3. Lee Jong-Uwa llhwa Chonma verdediger
4. Kim Pan-Keun Cheetahs verdediger
5. Park Jung-Bae Daewoo Royals verdediger
6. Lee Young-Jin Cheetahs middenvelder
7. Shin Hong-Gi Hyundai Horang verdediger
8. Non Jung-Yoon Sanfrecce Hiroshima/Jap middenvelder
9. Kim Joo-Sung Bochum/Dui middenvelder

10. Ko Jeong-Woon llhwa Chonma middenvelder
11. Seo Jung-Won Sangmu middenvelder
12. Choi Young-ll Hyundai Horang verdediger
13. An Ik-Soo llhwa Chonma verdediger
14. Choi Dae-Sik Cheetahs middenvelder
15. ChoJin-Ho Posco Atoms aanvaller
16. Ha Seok-Ju Daewoo Royals middenvelder
17. Gu Sang-Bum Daewoo Royals verdediger
18. Hwang Sun-Hong Posco Atoms aanvaller
19. Choi Moon-Sik Posco Atoms middenvelder
20. Hong Myung Bo Posco Atoms verdediger
21. ParkChul-Woo Cheetahs doelman
22. Lee Won-Jae Kyunghee University doelman

BOLIVIA
1.098.581 km2, 7 miljoen inwoners.
Successen: Zuidamerikaans kampioen (1963).
Aantal WK's: 2.
Kwalificatie: ten koste van Venezuela (7-0 7-1), Ecuador (1-0 1-1), Uruguay (3-1 1-2).
Bondscoach: Xavier Azkargorta

1 Carlos Trucco Bolivar doelman
2. Juan Manuel Pena Santa Fe/Col verdediger
3. Marco Sandy Bolivar verdediger
4. Miguel Rimba Bolivar verdediger
5. Gustavo Quinteros The Strongest verdediger
6. Carlos Borja Bolivar middenvelder
7. Mario Pinedo Oriente Petrolero middenvelder
8. José Milton Melgar The Strongest middenvelder
9. Guillermo Alvaro Pena Temuco/Chili aanvaller

10. Marco Etcheverry Colo Colo/Chili aanvaller
11. Jaime Moreno Blooming aanvaller
12. Dario Rojas Oriente Petrolero doelman
13. Modesto Soruco Blooming verdediger
14. Mauricio Ramos Destroyers middenvelder
15. Vladimir Soria Bolivar middenvelder
16. Luis Cristaldo Bolivar verdediger
17. Oscar Sanchez The Strongest verdediger
18. William Ramallo Oriente Petrolero aanvaller19. Marcelo Torrico The Strongest doelman
20. Ramiro Castillo Platense/Arg middenvelder
21. Erwin Sanchez Boavista Porto/Por middenvelder
22. Julio Cesar Bolivar middenvelder

(L '1 996km2, 150 miljoen inwoners.
rfvt _*8**»on: Drie keer wereldkampioen (1958, 1962, 1970), vier keer winnaar Coppa
A» lcaS^1WK's: 14.
(jjjjjlicatie: tenkoste van Venezuela (4-0 5-1), Ecuador (2-0 0-0), Uruguay (2-0 1 -1)

Carlos Alberto Parreira.

j' Claudio Taffarel Reggiana/lta doelman
3' j!or9e Campos Bayern München/Dui verdediger
4 2|cardo Rocha Vasco da Gama verdediger
s Paris SG/Fra verdediger
6 MauroSilva LaCoruna/Spa middenvelder
j ylaudio Leal Fluminense verdediger
6É JpseOliveira LaCoruna/Spa aanvaller
8 Oarlos Verri Vfß Stuttgart/Dui middenvelder

15 Orizam Oliveira Palmeiras middenvelder
'l o Ol'veira Paris SG/Fra middenvelder
Ij' 2°mar|o deSouza Faria Barcelona/Spa aanvaller
13 _Tlelino Quagliato Sao Paulo doelman
'4 lui

ir San,os AS Rorna/lta verdediger
'S _arcus Mora's Sao Paulo verdediger
Ifi arcio Santos Girondins Bordeaux/Fra verdediger
17 ,rBonardo' Araujo Sao Paulo verdediger
18 onvar Nascimento Palmeiras middenvelder
19 . a ulo Sergio Leverkusen/Dui middenvelder
jo' f-uiz Costa Sao Paulo aanvaller
ïl b nald°'Lima Cruzeiro aanvaller
jj' rjulo Rosa Corinthians aanvaller

Gilmar'Rinaldi Flamengo doelman

Suyj5 400 km 2, 147miljoen inwoners.
"l__?Bsen: als Sovjetunie/GOS Europees kampioen (1960), vice-Europees kampioen
**»m >■ 4e op WK (1966).
***_*' WK'B: 7 <als Sovjetunie).

tenkoste van Luxemburg (1-0 4-0), Hongarije (3-0 3-1), IJsland (1-0 1-1).
Pavel Sadirin.

2 §!*nislav Tsjertsjessov Dynamo Dresden/Dui doelman
3 Koeznetsov Espanol/Spa middenvelder
4' 56r9ej Gorloekovitsj Uerdingen/Dui verdediger
s' 'J'mitri Galjamin Espanol/Spa verdediger
6 Joeri Nikiforov Spartak Moskou verdediger
7' viadislav Ternavski Spartak Moskou verdediger
8 Andrej Pjatnitski Spartak Moskou middenvelder
9 ""nitri Popov Santander/Spa middenvelder

10 %",*9 Salenko Valencia/Spa aanvaller
11 X^eri Karpin Spartak Moskou aanvaller
1? Xad'r"r Bestjastnik Spartak Moskou aanvaller
13' rna<' Tedradze Dinamo Moskou middenvelder
'4 | Bxander Borodjoek SC Freiburg/Dui middenvelder
15 S°rKornejev Espanol/Spa middenvelder
16 frl^itri Ratsjenko Santander/Spa aanvaller
1? "lrr>itri Charin Chelsea/Eng doelman
Ij' wTsjimtalar Spartak Moskou middenvelder
19 j.V'to' Onopko Spartak Moskou verdediger
?0 r^ 8)<ander Mostovoj Cannes/Fra aanvaller
?1 g°' Ledjachov Spartak Moskou middenvelder
s?' o_nltJ'i Chlestov Spartak Moskou verdediger

Joeran Benfica/Por aanvaller

SftBOEN*Suc_?2 km2, 11,9miljoen inwoners.
Sta|8_?n,: lvvee keer A,rikaans kampioen (1984, 1988), kwartfinalist WK (1990).

t'ah_'"ca,'e: <en koste van Swaziland (5-0 0-0), Zaïre (0-0 2-1), Guinee (2-1 1-0), Zim-

'""coach: Henri Michel.

ITALIË
301.302km 2, 57 miljoen inwoners.Successen: drie keer wereldkampioen (1934, 1938, 1982), Europees kampioen

Aantal WK's: 12
Kwalificatie: tenkoste van Estland (2-0 3-0), Malta (6-1 2-1), Schotland (3-0 0-0), Por-tugal (1-0 3-1).
Bondscoach: Arrigo Sacchi.

1. Gianluca Pagliuca Sampdoria doelman2. Luigi Apolloni Parma verdediger
3. Antonio Benarrivo Parma verdediger
4. Alessandro Costacurta AC Milan verdediger
5. Paola Maldini AC Milan verdediger
6. Franco Baresi AC Milan verdediger
7. Lorenzo Minotti Parma verdediger
8. Roberto Mussi Torino verdediger
9. Mauro Tassotti AC Milan verdediger

10. Roberto Baggio Juventus aanvaller
11. Demetrio Albertini AC Milan aanvaller
12. Luca Marchegiani Lazio Roma doelman
13. Dino Baggio Juventus middenvelder14. Nicola Berti Internazionale middenvelder
15. Antonio Conté Juventus middenvelder
16. Roberto Donadoni AC Milan middenvelder
17. Alberigo Evani Sampdoria middenvelder18. Pier Luigi Casiraghi Lazio Roma aanvaller
19. Daniele Massaro AC Milan aanvaller
20. Giuseppe Signori Lazio Roma aanvaller
21. Gianfranco Zola Parma aanvaller
22. Luca Bucci Parma doelman

NOORWEGEN
323.878km 2, 4,2 miljoen inwoners.
Successen: Geen
Aantal WK's: 1.
Kwalificatie: ten koste van San Marino (10-0 2-0), Turkije (3-1 1-2), Polen (1-0 3-0),
Engeland (2-0 1-1).
Bondscoach: Egil Olsen

1 Erik Thorstvedt Tottenham Hotspur/Eng doelman
2. Gunnar Halle Oldham/Eng verdediger
3. Eriand Johnsen Rosenberg Trondheim verdediger
4. Rune Bratseth Werder Bremen/Dui verdediger
5. Stig Inge Björneby Rosenberg Trondheim verdediger
6. Jostein Flo Sheffield United/Eng middenvelder
7. Erik Mykland Start Kristiansand middenvelder
8. Oyvind Leonhardsen Rosenberg Trondheim middenvelder
9. Jan Age Fjörtoft Swindon Town/Eng aanvaller

10. Kjetil Rekdal Lierse SK/Bel middenvelder
11. Jahn Jakobsen Young Boys/Zwi middenvelder
12. Froda Grodas Lillestróm doelman
13. Ola By Rise Rosenberg Trondheim doelman
14. Roger Nielsen Sheffield United/Eng verdediger
15. Karl Petter Loken Rosenberg Trondheim verdediger
16. Gran Sörloth Bursaspor/Tur aanvaller
17. Dan Eggen Bröndby/Den middenvelder
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FIFA-WQRLD CUP
■*_te_^_^ De FIFA-World Cup werd in 1974

s_j__S voor het eerst gepresenteerd aan
de toenmalige winnaar

~~~ Het ontwerp van de Italiaanse
beeldhouwer Silvio Gazzaniga

werd uit 53 andere inzendingen
Wl verkozen. De World Cup bestaat
f J. uit 18 karaats massief goud. en

weegt 4970 gram. De trofee is 36
1 centimeter hoog. De World Cup is/ permanent bezit van de FIFA; de

f wereldkampioen krijgt slechtseen
met goud vergulde replica.
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JULES RIMET CUP FIFA
De allereerste wereldcup,
ontworpen door de Franse
kunstenaar Abel LaFleur, werd in
1934 voor de eerste keer
uitgereikt. De trofee heette toen ___a______nog simpel wereldcup. Na de
Tweede Wereldoorlog werd de cup
vernoemd naar de eerste
FIFA-voorzitter: Jules Rimet. De
beker woog 1800 gram en bestond \jf
uit massief goud. Het kostbare I s*^ 1
kleinood werd vlak voor het
wereldkampioenschap in 1966 in
Engeland gestolen maar later
teruggevonden op een vuilnishoop.
In 1970 kwam detrofee definitief in
handen van Brazilië, dat het
wereldkampioenschap voor de
derde keer had gewonnen. De fl__T
JulesRimet Cup werd in 1983 in M",E|r.
Brazilië opnieuw gestolen en door
criminelen omgesmolten. De
Braziliaanse voetbalbond verving jp j^
het gestolen exemplaar door een
replica.
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