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Sporttotalisator studeert op identificatieplicht bij kopen lot

Groeiend verzet
tegen krasloterij

Van onze redactie binnenland

JÜLVERSUM - De Sporttotalisator studeert op de moge-
Hikheid identificatieplicht in te voeren voor deelnemers aan

e krasloterij. Dat heeft voorzitter H. van den Bergh van de
sporttotalisator gisteren verklaard. Gebleken is dat veel
{^sloten worden verkocht aan jongeren onder de achttien,
'tetgeen verboden is. Inmiddels groeit onder politici en
Maatschappelijke instellingen het verzet tegen de kraslote-

vanwege het gevaar voor gokverslaving.

i\e afgelopen weken zijn in record-
JJJd, na een omstreden reclamecam-pagne, 34 miljoen krasloten van eenj.ksdaalder verkocht via winke-
ls, die daarvoor vyftien cent per
/. ontvangen. De loten zijn nu al
jütverkocht, terwijl de' organisatie

f^d gedacht er tot september mee
j* te kunnen. Van den Bergh
Voormalig PvdA-Kamerlid) wil nu

toestemming van de overheid om
op korte termijn nog meer loten te
verkopen.
Dat roept maatschappelijke en poli-
tieke tegenstand op, vooral binnen
het CDA, omdat de krasloten gok-
verslaving bij jongeren in de hand
zouden werken. Officieel is het ver-
boden de loten te verkopen aan
mensen die nog geen achttien zijn,
maar winkeliers zouden daarmee de
hand lichten. De Sporttotalisator
heeft een week lang onderzoek ge-
daannaar de leeftijd van de kraslot-
kopers. Daaruit blykt dat zeven
procent jonger is dan achttien jaar.
Van den Bergh toonde zich bereid
de verkoop-vergunning in te trek-
ken van kraslotverkopers die zich
niet aan de regels houden. Ook is
voor Van den Bergh een minder
agressieve reclame voor de kraslo-
ten bespreekbaar. Hij wil echter
niet meebetalen aan maatregelen
om gokverslaving tegen te gaan.
Het verband tussen gokverslaving
en krasloten is volgens hem nooit
aangetoond.
Uekrasloterij is echter wel degelijk
verslavend, vindt directeur Leen-
dersvan het Boumanhuis inRotter-
dam, een instelling die mensen met
gokverslaving behandelt. „We krij-
gen de eerste signalen binnen uit de
naaste omgeving van mensen die
mogelijk problemen met krasloten
gaan krijgen, zoals ouders en part-
ners," aldus Leenders, diemordicus
tegen uitbreiding van de krasloterij
is en daarom ook een brief aan de
TweedeKanjer heeft geschreven.
„De politiek moet zich gaan bezin-
nen op een goede opvang voor de
mensen, die in de problemen gaan
komen," stelt Leenders vast.
Ook de Jellinek-kliniek in Amster-
dam is tegen uitbreiding van het
aantal krasloten. De kliniek voor
verslaafdenzorg vindt dat er eerst
een gedegen onderzoek moet ko-
men naar de gevolgen van de nieu-
we manier van gokken. Hét Consul-
tatiebureau voor Alcohol en Drugs
(CAD) plaatst eveneens kritische
kanttekeningen by' het succes van
de krasloterij.

Politie voorkomt
smulpartij met

wijngaardslakken
- Enkele honder-

c'eft wijngaardslakken, bestemd
y°or consumptie, zijn gisteren op
r*st van deofficier van Justitieweer
p hun natuurlijke omgeving vrijge-

De beschermde dieren waren
*°rt daarvoor in beslag genomenbij
jj'ee inwoners van Maasmechelen.Wet tweetal gedroeg zich nabij een
Parkeerplaats in Margraten zo op-
VaUend dat passerende agenten een
Onderzoek instelden. In de struiken
°ntdekten zij de zakken met in to-

16,5 kilo levende slakken. Wyn-
aardslakken mogen in Nederlandv?lgens de Natuurbeschermingswet

JJiet gevangen worden. Voor de lief-
jobbers vormen zy een echte lek-kernij.
Ue twee slakkenvangers kregen na
°verleg met de officier van Justitie
6*k een boete van honderdvijftig

dieprompt werd betaald.

het weer

&ANS OP REGEN
anuit het westen nadert een

frontaal systeem waar
mee te maken

j'Ugen. Zijn er vanochtend
J?°._ zonnige perioden, van-
middag en vanavond is hetverwegend zwaar bewolkt

*" valt er af en toe wat lichte.._en. De wind is meest matig
jj1* richtingen tussen west en
pidwest. De aangevoerde
üeht iswarmer dan de afgelo-
jjen dagen en het kwik loopt
y9*! ook op tot rond 18 graden., annacht daalt de tempera-
J'ür naar 10 graden.
y°or verdere informatie be-
lettende het weer in Limburg
KUnt u bellen 06-9775.

Auto schiet van rem bijAlbertkanaal

Peuters voor ogen
ouders verdronken

Van onze verslaggever

MAASTRICHT/VROENHOVEN -
De 4-jarige Jeroen Hermans en zijn
17 maanden oude zusje Stacey uit
Maastricht zijn zaterdagavond voor
de ogen van hun ouders op nauwe-
lijks 1.200 meter van de ouderlijke
woning aan het Daalhofpad in het

Albertkanaal in Vroenhoven-
Riemst verdronken.
De peuters zaten in de auto van hun
vader te wachten toen de auto door
nog onbekende oorzaak achteruit
het kanaal inreed en zonk.
De moeder van de kinderen kon
zich via een achterportier in veilig-
heid stellen. Een zoekactie van de

vader en een visser die getuige was
van het ongeluk leverde geenresul-
taat op.
Duikers van de brandweer van Has-
selt borgen uren later de levenloze
lichaampjes van de kinderen.
De Belgische politie denkt dat de
4-jarige Jeroen de versnelling of de
handrem van de geparkeerd staan-
de auto heeft aangeraakt, waardoor
de wagen is gaan rijden. De jongen
zat op de bestuurdersplaats terwijl
zyn moeder en de kleine Stacey op
de achterbank hadden plaatsgeno-
men. Dit in afwachting van de te-
rugkeer van vader Hermans die
rond acht uur zaterdagavond nog
even de hond op het jaagpad langs
het kanaal had uitgelaten. Dat deed
hy wel vaker rond deze tijd, maar
omdat het weer«slecht was, bleef de
rest van de familie in de wagen.

" Uren na het ongeluk werd de auto van defamilie Hermans met de levenloze kinderen uit hetkanaal gehaald. Foto: tonnie van GALEN
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Gevaarlijke alg in Waddenzee
DEN HAAG - In de Waddenzee is een alg ontdekt die domoïzuur
produceert, een gifstof die geheugenverlies en zelfs de dood kan ver-
oorzaken. Het is voor het eerst dat de alg, kiezelwier genoemd, in
Nederlandse kustwateren is aangetroffen. Consumptie van schelp-
dieren waarin de alg zich heeft opgehoopt, kan bij mens en dier lei-
den tot vergiftiging. Het Rijksinstituut voor Visserijonderzoek (Rivo)
heeft tot op heden nog geen giftige schelpdieren, zoals mosselen en
kokkels, gevonden. De concentraties waarin de alg is aangetroffen,
zyn nog te laag om problemen te veroorzaken.

Kussen
lets minder uitbundig dan in 1944
natuurlijk, maar zeker niet minder
welgemeend. Dat het iets minder
uitbundig is dan toen, vindt Cnos-
sen overigens helemaal niet erg. „Ik
herinner me nog heel goed dat er
toen een Fransman op me afkwam
die me als een idioot begon te kus-
sen. Ik was nog nooit eerder van
mijn leven door een vent gekust en
vond het verschrikkelijk. Gelukkig
begonnen er toen net een paar ach-
tergebleven Duitsers te schieten,
waarna die vent zich uit de voeten
maakte. Ik ook trouwens," zo ver-
telt de veteraan met een grote
gryns.

Applaus
Uitbundig gekust werd er gisteren
niet in Pont-Audemer, geapplaudis-
seerd des te meer. Terwijl de 43 ve-
teranen van de roemruchte Neder-
landse brigade aan het hoofd van
een militaire parade door de Rue de
la Republique marcheerden, klap-
ten de inwoners van het plaatsje
hun handen blauw voor de bevrij-
ders-van-toen. Waarna de goeddeels

Nederlandse parade werd afgeslo-
ten met een optocht van een hon-
derdtal jeeps, motoren en ander nog
perfect rijdend materieel uit de
Tweede Wereldoorlog van de Ne-
derlandse vereniging 'Keep them
Rolling. Dat alles maakte zichtbaar
indruk in het doorgaans zo rustige
provincieplaatsje.

Niet alleen in Frankrijk, maar ook
in Engeland werd middels tal van
plechtigheden een voorschot geno-
men op deofficiële herdenkingvan-
daag van D-Day.

Zie verder pagina 3

" Koninginnedag in
Oer-Frans dorpje

Parade Limburgse veteranen

Warm onthaal in Frans
dorpje Irene-brigade

Van onze correspondent

PONT-AUDEMER - „Dit is hart-
verwarmend. Ik had er al lang naar ,
uitgezien, maar niet verwacht dat
het zo aangrijpend zou zijn. Dit is
één van de mooiste dagen van mijn
leven." Jon Cnossen, een 76-jarige
Amerikaan van Nederlandse origi-
ne, heeft tranen in zijn ogen. Bijna
vijftig jaar nadat hy op 26 augustus
1944 met zijn kameraden van de
Prinses Irene-brigade het Norman-
dische stadje Pont-Audemer be-
vrijdde, was hij er even terug.

En net als toen werden de mannen
van de Prinses Irene-brigade giste-
ren opnieuw als helden onthaald.
Vijftigveteranen van de Nederland-
se marine en een groep van enkele
tientallen Limburgse verzetsstrij-
ders die gistermiddag in het kielzog
van de Irene-brigade voor het oog
van koningin Beatrix, premier Lub-
bers en zrjn Franse collega Balladur
door Pont-Audemer trokken, deel-
den in de feestvreugde en de eer.

" Koningin Beatrix en de Franse premier Balladur bekijken
in Pont-Audemer de parade van de Prinses Irene-brigade en
van tientallen Limburgse verzetsstrijders, verenigd in de Socië-
teit '40-45 waarvan het vaandel links op defoto is te zien.

Foto: REUTER

Kinderen vervoerd
door buschauffeur
zonder rijbewijs

ZIJPE - Een slingerende bus met
daarin 24 schoolkinderen was vrij-
dagavond voor de politie reden ge-
noeg om de bus aan de kant te laten
zetten. Een dronken chauffeur, zo
vermoedden de agenten, maar de
man achter het stuur bleek geen
druppel te hebben gedronken.
De bestuurder, een 40-jarige Am-
sterdammer, had de bus absoluut
niet in zyn macht omdat hij geen
rybewijs heeft. Voor de man zelf en
voor de particuliere Amsterdamse
busonderneming die hem had inge-
huurd, was dat echter geen beletsel
om hem met een Amsterdamse
schoolklas op reis te sturen.
De begeleidsters van de kinderen
verklaarden later blij te zijn dat ze
werden aangehouden. Ze hadden
onderweg doodsangsten uitgestaan
over de escapades van de chauffeur.
De bus werd in beslag genomen en
de kinderen werden dooreen chauf-
feur mét rijbewijs naar huis ge-
bracht.

Spanjaarden laten
Lubbers vallen

DEN HAAG - Spanje steunt niet
langer nadrukkelijk de kandidatuur
van premier Lubbers voor het voor-
zitterschap van de Europese Com-
missie. De krant El Pais meldde
zaterdag uit diplomatieke bronnen
dat Spanje er nu naar neigt te kie-
zen voor de ler Peter Sutherland,
tot nu toe een volstrekte outsider in
derace om het voorzitterschap.
De Spaanse premier Felipe Gonza-
lez was tot voor kort de enige Euro-
pese regeringsleider die zich expli-
ciet voor premier Lubbers had
uitgesproken.

Dodental beving
Oost-Java stijgt

JAKARTA - Het dodental als ge-
volg van de aardbeving die vrijdag
delen van Oost-Java heeft getroffen,
is gisteren opgelopen tot boven de
tweehonderd. De beving, die een
kracht had van 5,9 op de schaalvan
Richter, is in het weekeinde ge-
volgd door schokken in hetzelfde
gebied en op Bali. De zwaarste be-
ving van gisteren had een kracht
van 5,7 op de schaal van Richter.
Die heeft voor zover bekend geen
nieuwe schade of slachtoffers tot
gevolg gehad.

Ook in Taiwan heeft zich gisteren
een aardbeving voorgedaan. De
schok had een kracht van 6,0 op de
schaal van Richter. Er zijn geer
meldingen van slachtoffers of grote
schade.
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kunst
Moeizame doop van

Meulemans’Negend
TONGEREN - Vijftig jaar biblio-
theekstof heeft men van de parti-
tuur moeten blazen. Eerst daarna
kon de Negende Symfonie, 'Droom-
vuur', van Arthur Meulemans ten
doop gehouden worden. Afgelopen
zaterdagavond was het zover. In het
kader van de reeks Basilica Concer-
ten 1994 fungeerden het Koninklijk
Filharmonisch Orkest van Vlaande-
ren en chef-dirigent Muhai Tang als
peter en meter in de Onze-Lieve-
Vrouwebasiliek van Tongeren. Een
ceremonie, die rechtstreeks te be-
luisteren was via de Vlaamse
BRTN-zender Radio 3.

De muzikale plechtigheid verliep
enigszins moeizaam. Dirigent en or-
kest wisten niet goed hoe de op het
gedicht 'Droomvuur' van Pieter
Geert Buckinx geïnspireerde sym-

fonie aan te vatten. Moest men nu
de eigenzinnigheidvan Meulemans'
muzikale assimilatie-techniek laten
prevaleren? Of was het toch beter
hem als epigonist te etaleren?
Er werd een onduidelijke tussen-
weg bewandeld. Debussy's impres-
sionisme was slechts vaag aanwezig
in de openings- en slotmaten van
het eerste deel. Het Scherzo-mid-
den bezat beslist niet het pertinent
ordinaire karakter dat zo veel trio's
van Sjostakovitsj -symfonieën uit-
dragen. Het Bartók-giocoso van de
finale miste daarenboven de vereis-
te puntigheid. Alleen in het Poco

Adagio kozen de uitvoerenden
klaarblijkelijk voor de originaliteit
van de componist: een mysterieus,
dromerig verlopend intermezzo te-
midden van de vurige klanken.

Omdat 1994 onder meer een Sax-
jaar is, werd na de 'Droomvuur'-
symfonie het Concerto voor altsa-
xofoon en strijkorkest van de 'Rus-
sische Brahms' Alexander Glazoe-
nov uitgevoerd; een van de weinige
oorspronkelijke werken, die voor
de metalen bastaard van de klari-
nettenfamilie geschreven zijn. So-
list Norbert Nozy speelde zijn partij

vaardig, maar absoluut niet vrijuit,
quasi improvisatorisch, zoals je bij
een rapsodisch opgezette composi-
tie als deze had mogen verwachten.
De saxofonist was daarvoor zicht-
baar te zeer gefixeerd op het noten-
beeld.

De Eerste Symfonie, 'Titan', van
Gustav Mahler had op deze Basi-
lica-avond ongetwijfeld de meeste
muzikale uitstraling. Klonk het eer-
ste deel nog voorzichtig routineus,
het dansante karakter van het
Scherzo was onmiskenbaar. Verge-
ten we vooral niet de indringende
muzikaleparodie op onze brave Va-
der (of Broeder) Jacob, zonder wie
immers geen enkel zingend mens is
groot geworden. De klank van de
tijdens de laatste maten van de
symfonierechtop staandekopersec-
tie verleende het slot een zowel
denderend als donderend effect.
Eind goed, al goed?

Snobistische spel van ’Het Kruis’ in museum Het Domein

Picassianum als
papieren tijger

DOOR MYA MAAS

SITTARD - Toneelspelen
in de heilige tempel van
een museum is ongebruike-
lijk. Theaterwerkplaats Het
Kruis van Bourgondië
tracht daar verandering in
ie brengen. In museum Het
Domein, Sittard, beet 'Het
Kruis' de spits af met een
speciaal voor zon lokatie
geschreven toneelstuk: Het
Picassianum of portret van
Stalin. De tekst is van Hans
Münsterman, de acteurs
zijn Ingrid van der Lecq en
Jan Romein. Ricardo Ane-
maet regisseert.

Het draait er om dat Picasso op-
dracht heeft gekregen een portret
yan Stalin te schilderen. Voor het
uitvoeren van deze gewichtige op-
dracht heeft hij zich teruggetrok-
ken in zijn atelier. Zijn secretaris,
Sobartes, posteert zich voor de
deur, zodat niemand de kans
krijgt de meester te storen. Dan
verschijnt er een vrouw, die de
erotische liefde in de schaal werpt
om tot de meester door te te kun-
nen dringen.

" De twee hoofdrolspelers
van het Picassianum: In-
grid van der Lecq en Jan
Romein.

Foto: CARRYGISBERTZ

Erotiek
Met een golf van verbaal geweld
werd getracht het museumtaboe
te doorbreken. Kunst en politiek
veerden als brokstukken aan el-
kaar gelymd. Hoewel de man-

vrouw erotiek als lekkermakertje
aan de kunstgrepen werd toege-
voegd, en men - vanwege het
schokeffect - enig vulgair gebral
niet schuwde, kwamen er noch
bij de acteurs, noch bij de toe-
schouwers emoties los. De verto-
ning bleef koel en afstandelijk als
de ruimten van het museum. De
tekst was zwaar getoonzet, waar-
bij zelfs de humor in het theatrale
verdronk.

De acteurs deden zichtbaar hun
uiterste best, maar konden geen
spanning oproepen. Het kostte
ons af en toe zelfs moeite de ge-
dachtensprongetjes snel op een
rijtje te krijgen. Soms pikten wij
enkele sterke flarden van tekst
op, rake opmerkingen, maar op
het moment dat wij extra geboeid
de oren spitsten, zakte het kunst-
werk weer als een pudding in el-
kaar.

'Het stuk handelt over de positie
van de kunst', zo luidde de aan-
kondiging. Daar wordt door deze
toneelhappening niets wezenlijks
aan toegevoegd. Sobartes zegt on-
der meer: 'Hebt u dan geen enkel
respect voor de kunst? We gaan
hier geen intellectueel debat voe-
ren.' Maar dat gebeurde nu juist
wél.

Een beetje snobistisch allemaal,
oordeelden wij, en hypocriet,
want de enorme stoet Nederlan-
ders die kunst haten, er niet in
zijn geïnteresseerd, het RLT 4-pu-
bliek, werd ook met deze voor-
stelling buiten spel gezet. De
kloof tussen kunstenaar en pu-
bliek, waarvan in de museale we-
reld sprake is, kon ook hiermee
niet worden overbrugd. 'Het
Kruis' heeft een papieren tijger
losgelaten.

Opvoeringen zijn nog van 8 tot en
met 12 juni op dezelfde locatie.
Aanvang 20 uur, zaterdag en zon-
dag om 14 uur.

Negentig pagina’s over de komma
DOOR KAREL VAN DEN BERG

Vraag een schrijver negentig pagi-
na's te vullen over het fenomeen
'komma', en hij wijst naar zijn voor-
\oofd. Tenzij hy Wim Daniëls heet.
Van hem verscheen een standaard-
werkje over de 'boeiende geschie-
denis' en de 'turbulente gebruiks-
praktijk' van dit niemendal: 'De
geschiedenis van de komma.

Daniëls leidt het boekje in met de
mijmeringen van Michael Beal, de
hoofdpersoon in deroman 'Kamer-
temperatuur' van Nicholson Baker.
De romanfiguur overweegt, naast

zyn vrouw in bed gelegen, komma-
deskundige te worden en een be-
knopte geschiedenis van 'dat nieti-
ge krulletje' te schrijven. Beal ziet
er uiteindelijk vanaf. Hij beeldt zich
een reactie op een wetenschappe-
lijk congres in: „Wat een mafkees!"
Daniëls, de auteur van 'Thuistaal'
(1992) en 'De stem van...' (1993), zet
met deze inleiding de toon van zyn
jongste werk. In de eerste zin van
het eerste hoofdstuk rechtvaardigt
hy zijn publicatie plechtig. 'De
komma is een belangrijk leesteken,
dat wil zeggen: van de leestekens
die er zijn is de komma het belang-'
rijkste teken.' En direct daarna:
'Maar haar belang moet ook niet

overdreven worden, want in veel
gevallen doet een komma meer of
minder absoluut niet ter zake.'
Wie een beetje leraar Nederlands
heeft gehad, kent vérstrekkende ge-
volgen van een weggelaten of ver-
keerd geplaatse komma. Daniëls
opent met de casus van de Russi-
sche gevangene die de tsaar om
strafverzachting vraagt. De vorst
reageert met: „In geen geval, naar
Siberië". De goedhartiger tsarina
wist heimelijk de adempauze uit:
„In geen geval naar Siberië".
JMinder verstrooiend is Daniëls' be-
handeling van het ontstaan van de
komma. De punt die een staartje
kreeg blijkt in al haar eenvoud

voorgangers te hebben. Zoals de
'virgula' (letterlijk: 'staafje', in wer-
kelijkheid een ordinaire schuine
streep) en de 'simplex ductus' die
de vorm van de heilige 7 had. En
ooit bedoelde men met het woord
'komma' niet een leesteken maar
een compleet, leestekenloos deel
van een zin. Pas na de uitvinding
van de boekdrukkunst, in 1450,
krijgt de komma de vorm en functie
zoals wij die nu kennen.
Niet alleen het leesteken, ook Da-
niëls boek blijkt imposante voor-
gangers te kennen. Neem de 'Ver-
handeling over de interpunctie
behelzende een zeer geleidelijkon-
derrigt aangaande de gronden en

het gebruik van deze hoogstnuttige
wetenschap, opgehelderd door eene
menigte voorbeelden. Was gete-
kend: J.J. Perk, 1819. Perk wydde
hoofdstuk 1 aan 'dat teeken hetwelk
de allerkortste rust in lezen aan-
wijst. Hij formuleerde dertien ge-
bruiksregels, goed voor drie pagi-
na's in Daniëls' boek.
Ook Daniëls voert tal van anekdotes
en citaten op waarin de komma een
centrale rol speelt. Simpel voor-
beeld: de vergelijking tussen de
komma en het 'donderkopje (= kik-
kervisje)' komt van de dichter K.
Schippers. Deze componeerde in de
bundel 'Een leeuwerik boven een
weiland' (1980) een sonnet met lou-
ter komma's. Titel: 'Zoek het don-
derkopje tussen de komma's'.
De Geschiedenis van de komma -
Win Daniëls; Sdu Uitgeverij, ISBN
90 12 06709 X, fl 24,90.
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Van Lanschotprijs voor Visser
DEN BOSCH - Carel Visserkrijgt
de J.C. van Lanschotprijs voor de
beeldhouwkunst 1994. Hij ont-
vangt de tweejaarlijkse onder-
scheiding, die bestaat uit een
bedrag van 50.000 gulden, voor
zijn oeuvre op het gebied van de
autonome beeldhouwkunst. De
uitreiking is eind dit jaar in het
Museum Kröller-Müller.

Het werk van Visser (66) heeft in-
ternationale allure. Hij heeft een
groot areaal van uitdrukkingsmo-
gelijkheden gebruikt: van het
constructivisme in de jaren vijftig
tot beweeglijke sculpturen in late-
re perioden. Visser werd opgeleid
aan de TH Delft en de Koninklij-
ke Academie in Den Haag. Zijn
werk heeft een geheel eigen ka^
rakter. Daarbij hanteert hij niet
alleen klassieke materialen als
steen en ijzer. Ook wol, jute, zand
en blik gebruikt hij om reliëf te
geven aan zijn sculpturele werk.

Visser ontving al diverse prijzen,
onder meer de Staatsprijs voor
Beeldende Kunsten en Architec-
tuur (1971) en de Amsterdamse
prijs voor de Kunst (1992). Het is

de tweede keer dat de J.C. va»
Lanschotprijs wordt toegekend'
De eerste keer ging de prijs na*'
Peter Struycken.

" Carel Visser

Heruitgave
complete werk
Timmermans

BRUSSEL - Het volledige lite-
raire werk van Felix Timmer-
mans (1886-1947), één van de
belangrijkste schrijvers in het
Nederlandse taalgebied, is op-
nieuw uitgegeven. De reeks
omvat 23 delen proza en één
dichtbundel.
Het Davidsfonds, verantwoorde-
lijk voor de heruitgave die zes
jaar geleden begon, heeft ook
Timmermans' verhalen gebun-
deld. Daaronder zijn teksten die
nog nooit in boekvorm zijn ver-
schenen.

Professor August Keersmaekers,
die een begeleidend essay over
het werk van Timmermans
schreef, meent dat in 'Ongebun-
delde Verhalen' enkele van de
allerbeste stukken van de
Vlaamse auteur zijn opgenomen.

’Partoet’
speelt voor
de jeuffd

MAASTRICHT - Jeugdthea-
ter 'Partoet' komt ook dit jaar
weer met een voorstelling in
Theater Het Kruis van Bour-
gondië. Acht jongespelers zijn
op zoek gegaan naar vormen
binnen toneel die konden ge-
ven wat hen bezighoudt. Uitge-
komen op het thema: 'Jezelf
willen zijn, anders zijn', heeft
ieder in zijn eigen stijl scènes
gemaakt op basis van improvi-
saties, die samen een voorstel-
lingvormen. Van luchtig caba-
retesk tot diep tragisch. De
voorstelling laat zien hoe moei-
lijk het is jezelf te blijven, zon-
der achter een ander aan te
lopen. Jetze Jansma regisseert
het spel van Bregje, Edit, Im-
ke, Yolanda, Kim, Klaartje,
Sacha en Willemijn. De voor-
stellingen zijn op 17, 18, 25 en
26 juni, telkens om 20 uur. Re-
serveren bij Uitbalie Maas-
tricht, 043-210380.

puzzel van de dag

Welk winwoord komt er in het balkje?

HORIZONTAAL: 1 gas; 8 mak; 9 (out; 10 wagen; 12 klepper, 13
voorschrift; 15 bosgod; 16 verzetskreet; 18vraagstuk; 20 worm; 21
horzel; 23 gang; 24 breekbaar; 26 ten bedrage van; 28 aanw. vnw.;
29 kerker, 31 haars inziens; 32 vogel; 33 voordragen; 34 Binnenl.
Zaken; 35 Alg. Inspectiedienst; 37 netto; 38 laatstgenoemde; 40 ge-
durende; 44 geestdrift; 47 slot;48 presentje; 50 litteken; 52 vogel; 53
onbebouwd land; 54 duivel; 55 verlichting; 56bevel; 57 pi. op de Ve-
luwe; 59 lokspijs; 60 analyse.

VERTIKAAL: 1 vocht; 2 Ned. riviertje; 3 emeritus; 4 etappeoverwin-
ning; 5 vaartuig; 6kleun 7 dierenverhaal; 8 babbelaan 11 kunstmens;
12tentoonst. gebouw; 14tweetal; 15 bot in de arm; 16bid; 17 groot-
moeden 19antilope; 21 afmeting; 22 tel; 24 zangvogel; 25 seizoen;
27 dat wil zeggen; 28 spoedig; 30pausennaam; 31 fel; 36 myth. fig.;
39 maggiplant; 41 houding;42 Nederlands; 43 jongekoe; 45 verbin-
ding; 46 handelsterm; 48 boord; 49 kledingstuk; 51 weg; 53 job;57
oude maat; 58 editie.

oplossing puzzels zaterdag
OPLOSSING E 1009
HORIZONTAAL: 1 soldaat; 6Atlanta;
12pols; 14vore; 15 Un 17om; 18alk;
20 te; 21 dm; 22 dans; 24 argon; 26
stro; 28 ent; 29 pré; 30 por; 32 Don;
33 n.g.; 34 oren; 35 enig; 37 pi; 38
avond; 39rabat; 41 eega; 42 leem; 43
Aalst; 47 Sodom'; 50 dr; 52 leer; 53
Aden; 54 au; 55 Eur; 57 oma; 58 tin;
59 dal; 60 kien; 62 innen; 64 kolf; 65
af; 66 Aa; 68 Sm 69 an 70 Ta.; 71
kaap; 73 bron; 75 neomist; 76 mik-
punt.

VERTIKAAL: 1 studentendekaan; 2
LP; 3 doos; 4 alm; 5 as; 7 TV; 8 lot; 9
Ares; 10 Ne; 11 ammoniumsulfaat; 13
alg; 16 rang; 18 arend; 19koper; 21
drop; 23 NT; 24 aren; 25 nona; 27 td.;
29 pro; 31 rib; 34 ovaal; 36 galon; 38
aga; 40 t.e.m.; 44 Leo; 45 semi; 46
trans; 47 sater; 48 Odin; 49 den; 51
ruif; 54 aalt; 56re; 59 do; 61 naam; 63

nis; 64krop; 67 aai; 69 ark; 71 Ko; #
PS; 73 bi; 74 nu.
Winwoord: AKKERGOUDSBLOf^

OPLOSSING CRYPT 1$

recept
Rosbief met mosterdvinaigrette
Voor een- of tweepersoonshuishoudens is het ei-
genlijk
niet echt handig om rosbief te braden, omdat het
stuk vlees groot genoeg moet zijn om goed te kun-
nen braden en daardoor te lang zal blijven liggen.
Maar ook wanneer u véél gasten aan tafel heeft, is
het handig om de slager te vragen rosbief direct
vanaf de snijmachine op een mooie schaal van uw
servies te schikken.

per persoon: 100 gr. rosbief, 2 peperkorrels, 1 volle
theel. grove mosterd, mespunt ketoembar (gema-

len koriander), 2 a 3 theel. azijn, ca. 1,5 eetl. olijfolie
of olie naar eigen keuze.

Plet de peperkorrels in een vijzel tot grove stukjes.
Maak de vinaigrette door mosterd en azijn dooreen
te roeren. Voeg ketoembar toe en schenk hierbij,
nog steedsroerend, in een dun straaltje de olijfolie.
Bestrooi de rosbief met de peper en besprenkel
met de mosterdvinaigrette.
Lekker met gebakken aardappeltjes of frietjes en
bijvoorbeeld knapperig gekookte peultjes.
NB: Als u de slager de rosbief op een schaal laat
schikken, laat het vlees dan tot kort voor het ter
tafel gaan en gameren, met plastic afgedekt in de
koelkast staan.

(C) Standaard Uitgeverij Antwerpen |
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de rechterhet aruba-dossier



Hitler
* felle uithaal is niet de eerste>herpe kritiek van het Vaticaan op
8 Nederlandse euthanasiewetge-

Sj"?g. Vorig jaar februari trok mgr.
rjjo Sgreccia, secretaris van de pau-j^MJke raad voor het gezin, al een
"^■gelijking met Hitler-Duitsland.
r'nister Kooij mans van Buiten-

Zaken ontbood daarop de
vj^tius in Den Haag, mgr. H. Le-ttre. Deze zei dat de uitspraken
**i Sgreccia niet het officiële
j^dpuntvan hetVaticaan weerge-

J? november zei bisschop Ernst,
'ce-voorzitter van de bisschoppen-

r°ftferentie, dat deNederlandse bis-
hoppen niet gelukkig zijn met dej*acüe van het Vaticaan op de eut-Jj^asiewet, die toen door het parle-
?ent was aangenomen. De Osserva-
?re Romano had de wet een
j?°nsterlijke misstap genoemd,
s. toenmalige minister van Justitie
i^sch Ballin eiste daarop dat de
L*nt van het Vaticaan hem zou in-
JpViewen. De Osservatore legde
*2e eis naast zich neer met als ar-
gent dat de krant nooit inter-evvs afneemt.

Zendtijd
j^or de Duitstalige uitzending van
O*io Vaticaan, die de minister
l?ee minuten zendtijd ter beschik-
?lg stelde, mocht Hirsch Ballin

en de Nederlandse wet toelichten.

■ Wtenlandse Zaken verklaarde gis-pen dat er niet vóór vandaag op de
publikatie in de Osservatore

?* Worden gereageerd. Ook de nun-
was gisteren niet bereikbaar

°°r commentaar.

De dag vóór D-Day

’We hebben het wel verdiend, dacht ik zo’

Koninginnedag in
oer-Frans dorpje

Vervolg van pagina 1
PONT-AUDEMER - Het oer-Fran-
se plaatsje Pont-Audemer maakte
gistermiddag kennis met het oer-
Nederlandse koninginnedag-
gevoel. Terwijl honderden van Ne-
derlandse vlaggetjes voorziene in-
woners zich op weg naar de parade
begaven, serveerde de plaatselijke
horeca voor de gelegenheid een
straffe oranjebitter, terwijl de uitba-
ter van een restaurant 'Canard a l'O-
range' tot dagschotel had gebom-
bardeerd.

Dat alles leidde tot een enigszins
misplaatste euforie bij enige Neder-
landse toeschouwers. Een pakweg
veertigjarige vrouw schreeuwde ge-
durende een groot deel van de para-
de voortdurend 'Hup, Holland,
Hup' alsof het om een voetbalwed-
strijd ging.Maar dat was dan ook de
enige wanklank gisteren in Pont-
Audemer.

De bevolking van het nog geen tien

duizend inwoners tellende stadje
was massaal uitgelopen om de Ne-
derlandse veteranen die als eerste
geallieerden op 26 augustus voet
zetten in Pont-Audemer een warm
onthaal te bieden. „Het waren toch
onze bevrijders. Dit zyn we aan hen
verplicht," aldus een geestdriftige
inwoonster van Pont-Audemer,
voor de gelegenheid voorzien van
zowel de Franse als de Nederlandse
'tricolore' ('driekleur').

Ze geeft echter grif toe dat ze niet
alleen voor de veteranen komt,
maar ook voor 'la Reine Hollandai-

se. Ze hoopt een glimp op te van-
gen van koningin Beatrix, die de
parade in het bijzijn van de Franse
premier Edouard Balladur, zijn Ne-
derlandse ambtgenoot Ruud Lub-
bers en een handvol Franse en
Nederlandse minister bijwoont.

Ze wordt niet teleurgesteld. Enkele
minuten voor het begin van de pa-
rade komt de in een stemmig don-
ker ensemble met bijpassende hoed
gestoken vorstin op nog geen vijf
meter afstand langs gewandeld. Het
Franse publiek juicht en klapt. In
het gezelschap van de Franse pre-

mier begeeft de koningin zich naar
het erepodium tegenover het stad-
huis waar premier Lubbers, minis-
ter van Defensie Relus ter Beek en
enkele tientallen Franse hoogwaar-
digheidsbekleders al eerder plaats
hebben genomen. Waarna de ruim
dertig minuten durende parade kan
beginnen. Een beetje stram, maar
strak in het gelid, paraderen de ve-
teranen langs de hoge gasten op de
eretribune. Menigeen zichtbaar ont-
roerd.

„Ik ben van huis uit niet zo ko-
ningsgezind, maar dit deed me toch
wel wat," zo bekent veteraan Arie
van der Waal uit Zoetermeer na af-
loop in de feesttent achter het stad-
huis. „Het is toch mede aan de
aanwezigheid van de koningin tedanken dat de Irene-brigade vijftig
jaar na de oorlog opnieuw zo in de
schijnwerpers is geplaatst." Terwijl
koningin Beatrix in dezelfde feest-
tent een rondje langs de veteranen
maakt, neemt Van der Waal met en-
kele kameraden een teug van de rij-
kelijk voorradige champagne. „We
hebben het wel verdiend, dacht ik
zo."

# Even zag de hemel boven het Normandische Sainte-
Mère-Eglise gistermiddag zwart van de parachutisten,
precies vijftig jaar nadat dit dorp werd bevrijd van de
Duitsers. Eerst veertig Amerikaanse veteranen, en later
660 Amerikaanse en 60 Franse soldaten werden op de

grond ontvangen door een enthousiaste menigte, op het
moment dat Normandië aan defestiviteiten ter gelegen-
heid van de herdenking van D-Day begon. Bij de lan-
ding raakten overigens twee veteranen licht gewond.

Foto: REUTER

binnen/buitenland
Euthanasiewet op één lijn gesteld met gaskamers

Vaticaan haalt opnieuw
fel uit naar Nederland
Van onze redactie buitenland

Vaticaanstad - Het va-
lkaan heeft zaterdag felle
j^itiek geuit op de Neder-
i euthanasiewetgeving.

een artikel in dekrant van
3et Vaticaan, L'Osservatore
p>mano, wordt het Neder-

i "^ndse recht-op-sterven ge-
hemd als opmaat voor:knoeide (volkerenmoord)
*ji holocaust. Nederland ligt

maanden onder vuur van
:*e Heilige Stoel wegens zijn
''berale euthanasiebeleid.

"let de - schijnheilig genoeg ta-Jtelijk gecamoufleerde - wetgeving
Oor euthanasie, is het mensdom
j*doemd tot het ondergaan van
J^uwe verschrikkelijke massaver-
J^tigingen en andere huivering-
Jokkende volkerenmoorden," al-
qUs priester Gino Concetti in de. sservatore van zaterdag.
,°or hem doet het er niet toe dat de
,°.d wordt „opgelegd uit medelij-
jj.l-" „Het is paradoxaal dat het?}et de gehate gaskamers of gewe-
J?11 zyn die de dood brengen, maar
.doktoren." Volgens Concetti.kanjj^rnand 'de „perverse gevolgen"
°orspellennu de Nederlandse wet-»*ving de doos van Pandorra een-j^al heeft geopend. Het mag ge-eürd zijn uit „respect voor het
j^nselijk leven", maar dat maakt
°or het Vaticaan verder geen ver-

Buitenlandse jongeren
durven nauwelijks

meer naar Duitsland
Van onze correspondent

BERLIJN - Uit angstvoor overval-
len door rechts-extremisten worden
steeds vaker vakantiereizen van
buitenlandse jongeren naar Duits-

land afgezegd. In een interview met
de krant Berliner Morgenpost ver-
klaarde de woordvoerder van de
Duitse Sportjeugd dat er wekelijks
reizen worden geanulleerd, omdat
de ouders van buitenlandse jonge-
ren doodsbang zyn dat hun kinde-
ren worden overvallen.

De meeste afzeggingen komen uit
Israël en de VS, maar ook in de EU-
landen wordt de animo om naar de
Bondsrepubliek te komen, minder.
Een woordvoerder van Buitenland-
se Zaken zei dat Duitsland ook als
studieland voor jonge buitenlan-
ders aan attractiviteit heeft verlo-
ren.

De Duitse minister van Buitenland-
se Zaken Kinkel signaleerde"een
dramatisch reputatieverlies voor
Duitsland. In de marge van het
FDP-congres in Rostock riep hij de
Duitsers op moediger op te treden
tegen extremisten. „Niemand mag
meer de andere kant opkijken, nie-
mand mag zyn ramen sluiten als hij
iets ziet of hoort. Wie dat doet, is
medeschuldig," aldus Kinkel.

Dit weekeinde werd bekend dat
eind vorige week in Sassnitz op het
Oostduitse eiland Rügen opnieuw
een buitenlands voetbalelftal door
jonge Duitse extremisten is aange-
vallen. De 22 Zweedse voetballers,
tussen de 17 en 19 jaar, werden toen
ze op weg waren naar de veerpont
door Duitsers aangevallen met
honkbalknuppels. De jonge Zwe-
den vluchtten de pont op. Hun ba-
gage moesten ze achterlaten.

In de Oostduitse deelstaat Branden-
burg is vorige week een rechts-
extremistische zogenaamde 'Wehr-
sportgruppe' van ongeveer vijftien
man opgerold. De leider is een
33-jarige beroepsonderofficier van
de Bundeswehr. De leden van de
'Wehrsportgruppe Dragon' ver-
klaarden dat ze werden opgeleid om
huizen van asielzoekers in brand te
steken en buitenlanders aan te val-
len. Het motief voor hun activitei-
ten was vreemdelingenhaat.
Bij huiszoekingen nam de politie
pistolen, munitie, bajonetten, ca-
mouflagepakken en neo-nazipropa-
ganda in beslag. Gisteren deelde de
recherche mee dat de groep al
maanden was geobserveerd. De po-
litie was de neo-nazi's op het spoor
gekomen, nadat twee jongeren die
terecht stonden wegens de brand-
aanslag in 1993 op de barakken in
het vroegere concentratiekamp
Sachsenhausen, hadden verklaard
lid te zijn geweest van 'Dragon.

Onbekenden hebben in het week-
einde brand gesticht in het clubhuis
van een Turkse voetbalvereniging
in Bremen. Ze wierpen ook brand-
bommen het gebouw binnen, die
overigens niet ontploften.

VVD-stemmers
massaal voor
paars kabinet

DEN HAAG - Bijna de hele WD-
aanhang, 80 procent van de stem-
mers op die partij, is voorstander
van een coalitie met PvdA en D66.
Dat blijkt uit een enquête die dit
weekeinde door bureau Intomart
ISM is gehouden. Zelfs een PvdA-
premier aan het hoofd van zon
paars kabinet stuit bij de meeste
WD'ers niet op verzet.
De beoogde coalitiepartners PvdA,
WD en D66 ruziën momenteel over
extra bezuinigingen van zon zeven
miljard.

punt uit
Dalai Lama

De geestelijk leider van Tibet,
de Dalai Lama, heeft zaterdag
in Middelburg de internationa-
le Four Freedoms Medal gekre-
gen voor zijn onvermoeibare
kruistocht voor de bevrijding
van zijn land en volk. Behalve
aan de Dalai Lama werden za-
terdag ook aan vier anderen
Freedoms Awards uitgereikt.
De Hoge Commissaris voor de
vluchtelingen van de Verenig-
de Naties, Sadako Ogata, kreeg
de onderscheiding voor vrijwa-
ring van armoede. De vice-pre-
sident van het Joods Wereld-
congres, dr G. Riegner, kreeg
de onderscheiding voor vrij-
heid van godsdienst. De onder-
scheiding voor vrijheid van
meningsuiting was voor de
Duitse journaliste en uitgeef-
ster van Die Zeit, Marion, Gra-
fin Dönhoff. De Freedom
Award voor vrijwaring van
angst was voor Zdravko Grebo
uit Sarajevo.

Ariane
De lancering van een West-
europese Ariane-raket vanaf
het ruimtevaartcentrum Kou-
rou in Frans-Guyana is zater-
dag net voor de start minstens
tien dagen uitgesteld. Eén van
de beide steunen die tot aan de
start aan de raket zijn beves-
tigd, bleek niet te kunnen weg-
klappen. De oorzaak van de
storing is nog onduidelijk.

Jemen
Noord-Jemen heeft gisteren
voor de tweede keer een bom-
bardement uitgevoerd op de
"olieraffinaderij van Aden in
Zuid-Jemen. Hierbij is een aan-
tal voorraadtanks in brand ge-
raakt. By de eerste aanval op
de raffinaderij zijn drie van de
noordelijke vliegtuigen neerge-
schoten. Er zijn naar verluidt
ook doden gevallen.

Aanvaring
De Waal bij Zaltbommel is za-
terdagochtend urenlang ge-
stremd geweest door een aan-
varing tussen twee schepen. De
25-jarige schipper van het Bel-
gische schip Marina, dat gezon-
ken is, wordt nog vermist.
Diens vrouw en een matroos
zijn gered.

Hoop op overleg
Bosnië leeft nog

GENÈVE - De speciale VN-afge-
zant voor Bosnië, de Japanner'
Akashi, meent dat vandaag alsnog
kan worden begonnen met het over-
leg over een bestand tussen de strij'
dende partijen. Het overleg werd
twee keer uitgesteld, omdat de Bos-
nische Serviërs hadden geweigerd
deomgeving van Gorazde te ontrui.
men en de moslims en Kroaten om,
die reden geen overleg wensten.
„Deze gymnastiek heeft lang ge
noeg geduurd," zei Akashi gisteren
„We moeten nu eindelijk de zaken
eens serieus gaan aanpakken." Hjj
zei zo spoedig mogelijk daarover te
willen praten met zijn baas Boutros-
Ghaü, die gisteravond in Genève
werd verwacht. Inzet van de uitge-
stelde besprekingen is een wapen-
stilstand van voorlopig vier maan-
den, met instelling van een demar-
catiezone, die zal worden gecontro-
leerd door blauwhelmen.
VN-commandant generaal Rosé
heeft inmiddels een compagnie Ca-
nadese troepen naar Gorazde gedi-
rigeerd en verklaarde dat de sterkte
van de blauwhelmen ter plaatse nu.
voldoende is om verdere Servische;
overtredingen van het ultimatum te.
voorkomen.
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Even kraspauze?
Het succes van Pc krasloterij overtreft ieders verwachtingen.

Daardoor kan het gebeuren dat de krasloten bij uw
Lotto-winkelier tijdelijk zijn uitverkocht.

Maar maak u geen zorgen.
Over twee weken is het weer vaak raak \ioov 'n knaak.'
Vanaf dinsdag %\ juni zijn ze weer volop verkrijgbaar:

Verse kraslootjes.
Ondertussen kunt u het beste knaken sparen of een kansje

wagen roet een van de andere leuke spelletjes van Pc Lotto.
Ook daarvan gaat de opbrengst naar goede doelen.

WW \\\\wL^^O-\\^^r

W Itmburgs dagblad

(ADVERTENTIE)

\^V AMBTENAREN OF IJ^^^__m_K n ' / LERAREN DIE UIT HET
Ml , . ZIEKENFONDS

\W^%r -^J^, MOETEN, KOMEN
—^T wiSfx GELUKKIG TOCH NOG
(^ \ goed TERECHT.

\^_^^. ">. I xrw—msi^t 1 Sk '>*öf 'a' stuur ml) een vrijblijvende offerte èn het ZVA informatiepakket. '

tisering ABP in werking getreden. /r^C^nljW Telefoonnummer: . |
De kans is groot dat u daardoor als I Werkzaam bij: I
leraar of ambtenaar de zogenaamde ABP- >§És_ /IIM pi
status heeft gekregen. Bijvoorbeeld als u jonger
bent dan 25 of minder verdient dan ’ 9.357,33 Lid vakorganisatie: ja_]\Nee__
bruto per jaar. Voor meer informatie over uw persoon- Naam vakorganisatie:
Üjke situatie kunt u bij uw werkgever terecht. Geb. datum: G_b.datum partne~ IDie nieuwe status heeft een aantal gevolgen. Eén van die gevolgen ■ ~—■ " — ■
kan zijn dat u zich particulier moet gaan verzekeren tegen ziektekosten. | Geb. daiumkind(eren): ■ _
Gelukkig kunt u daarvoor altijd terecht bij ZVA. Dè ziektekostenverzeke- Ê tk
raar met meer zorg voor ambtenaren en leraren. Bovendien kum u bij Ê^ ym Ê\ y
ZVA rekenen op uiterst scherpe premies. Stuur daarom vandaag nog de MMKa ■ 1095 °®

bon op. Binnen 3 dagen ontvangt u dan een vrijblijvende offerte. Bellen | MEER ZORG VOOR AMBTENAREN EN LERARENkan ook; tijdens kantooruren naar 06-0610. 5,u11r ,,._. __m Cl
,vdoppc ,Ullderp^^i ,_„. ««___,__. zva. Arawooidnr. 10013.2200 vb Noordwijk. ■



Twan Huijnen wint
wedvlucht Limoges

DOOR FONS VAN OPHUIZEN

LANDGRAAF - Twan Huijnen
uit Weiten schreef de eerste gro-
te provinciale klassieker op zijn
naam vanuit het Franse Limoges
over byna 700 km. Hiermee zette
deze lange afstandspeler de
kroon op zijn briljante carrière.
Twan Huijnen is zonder twijfel
de regelmatigste Limburgse spe-
ler der laatste tien jaar geweest.
De winnende driejarige doffer
had al meerdere kopprijzen op
zijn palmares staan. John Crom-
bach uit Kerkrade, die een abon-
nement heeft op provinciale
overwinningen, zegevierde op
Orleans. De bekende Übach-
bergse crack Joep Thewessen
triomfeerde op provinciaal Mon-

targis. De Gebr. Schlechtriem uit
Kerkrade waren hier de grote
uitblinkers.
PROV. LIMOGES:
1. A. Huynen, Weiten 13.28 uur,
5.28.31.55; 2. M. Goossens, Ohe en
Laak; 3. J. Baggen en zn., Geleen; 4.
Frissen Schmitz Simpelveld; 5. O.
Capelle, Hoensbroek; 6. J.Kleintjens,
Heerlerheide; 7. J. Brouns, Stem; 8.
P. Gubbels, Mheer; 9. J. Princen,
Weert; 10. J. v. Heel, Maria Hoop; 11.
Schoffelen Ramakers, Beek; 12. P.
Zelissen, Sittard; 13. P. Linssen,
Roermond; 14. Lans, Sittard; 15.
Gebr. Stelten, Tuddern.
PROV. ORLEANS:
1. J. Crombach, Kerkrade 12.18
5.24.72.50; 2. P. Driessen, Stem; 3. E.
Franssen, Sittard; 4. T. Bours, Elsloo;
5. A. Keersemakers, Maastricht; 6. B.
Martens en zn., Elsloo; 7. J. Hoeye,
Schinveld; 8. A. Houben, Elsloo; 9.

H. Reinders, Heerlen; 10. H. Bloe-
mers, Belfeld; 11.De Winde, Reuver;
12. H. Hendriks, Elsloo; 13. A. v.
Loon, Swalmen ; 14. W. Janssen,
Stem; 15. J. de Cock, Nuth.
PROV. MONTARGIS:
1. J. Thewessen, Übachsberg 12.08,
5.24.89.13; 2. T. Hanen, Kerkrade; 3.
J. Hendriks, Nijswiller; 4. J. v. Kan,
Kerkrade; 5 Gebr. Zinken, Kerkrade;
6. 10 en 14. Gebr. Schlechtriem,
Kerkrade; 7. H. Palmen, Bocholtz; 8.
J. Albrecht, Heerlen; 9. B. Jaminon,
Kerkrade; 11. J. Senden, Partij; 12. J.
Hornesch, Cadier en Keer; 13. H.
Schiffers, Vaals; 15. H. Braun,
Schaesberg.

C.L.B.V.P. MONTARGIS:
HEERLEN: 1. J. Thewessen 12.08
uur, snelheid 24.89.13; 2. J. Albrecht;
3 T. Wouters.
Z.OOSTHOEK: 1. 3. J.v.d. Berg
12.07; 5.24.80.06; 2. J.Hendriks.
RODERLAND: 1. T. Hanen 12.13,
5.24.74.22; 2. J. v. Kan; 3. Gebr. Zin-
ken.
't ZUIDEN: 1. J. Senden 12.08,
5.24.56.25; 2. T. Hacking; 3. R. Doh-
men.
VALKENBURG: 1. J. v. Mechelen
12.10; 5.24.48.90; 2. H. Laven; 3. P.
Vonken.
JMAASTRICHT: 1.2. G. Smeets 12.06,
5.24.47.72; 3. A. Kluten.

I in volle vlucht i

BEEK: 1.2. W. Cleuskens 12.13,
5.24.38.70; 3. J. Gijsen.
5.0.M.: 1. Erven Doutsenberg 12.15,
5.24.36.71; 2. L. Bremen; 3. F. Demas.
GELEEN MIDDENDRIF: 1. H. Ste-
vens 12.20, 5.24.19.48; 2. C. Pelzers; 3.
Arets Koetje.
SITTARD: 1, W. Sturmans 12.24,
5.24.10.76; 2. F. Roncken; 3. W. Bec-
kers.

PHOENIX ORLEANS:
Comb. '90: 1. J. Crombach 12.18,
5.24.72.65; 2. J. Hoeye; 3. A. v. Kessel.
Maaskant: 1. P. Driessen 12.16,
5.24.67.32; 2. A. Houben; 3. L. Dries-
sen.
C.C. Zuid: 1. E.M. Franssen 12.25,
5.24.46.94; 2. T. Bours; 3. B. Martens
en zn.

Advocaten verdachten houden vast aan vrijspraak

’Grote chaos in Epe-zaak’
ARNHEM - Zelfs de verdediging
kon het zaterdag bij het gerechtshof
in Arnhem niet over eens worden of
de op hol geslagen trein van de
Eper incest-affaire al is verongelukt
is of nog tot stilstand kan worden
gedwongen. De warwinkel van be-
schuldigingen, ontkenningen, fou-
ten, onzorgvuldigheden, onvolko-
men bewy'zen en medische onmo-
gelijkheden is compleet en alleen
vrijspraak is volgens de advocaten
op zrjn plaats.

In urenlange pleidooien trachtten
de advocaten van de zes verdachten
op dezeeerste van de twee extra zit-
tingsdagen het hof hiervan te over-
tuigen. Tastbare bewijzen ontbre-
ken en de verklaringen van de
hoofdverdachten in de zaak, de va-
der en moeder van Yolanda en haar
ex-man Wouter, zijn daarvoor te

warrig. Volgens de verdediging zit
er niets anders op dan hun cliënten
vrij te spreken.
De raadslieden, die ondermeer met
het oog op de tijd hun krachten
bundelden, getuigden opnieuw van
hun ongeloof in de geuite beschul-
digingen. De aangiften hebben een
„sprookjesniveau", de politie heeft
een „enorme chaos" gemaakt van
het onderzoek en het dossier en
sommige getuigen zijn op „vlerkeri-
ge" wyze ondervraagd, betoogde
mr. W. Prisse, de raadsman van
moeder Dinie, namens de verdedi-
ging.

Vrijdag eiste de aanklager in hoger
beroep, procureur-generaal mr. Y.
van Kuijck, straffen tot drie jaar te-
gen de zes verdachten. Aanzienlijk
lager dan de vordering van de offi-
cier van Justitie voor de rechtbank

(zij eiste straffen tot zeven jaar) en'
in de gevallen van de ouders val]
Yolanda - ook lager dan opgelegd
door diezelfde rechtbank, waar va'
der Arie van B. tot vijf jaar wer<j
veroordeeld. De procureur-generaal
meent dat er bewijs voorhanden $
voor een aantal illegale abortusse**
bij Yolanda, voor het misbruik val 1

kinderen van Yolanda en Eveliei1

door de broers Van Z. en voor reek'
sen verkrachtingen van Yolanda>
eveneens door de broers Van Z. el1

hun buurman Arend Jan H.
Van Kuijck achtte ten aanzien val 1

het ouderpaar minder feiten bew^'
zen dan de rechtbank.

Het hof schortte de behandeling
van de zaak op tot vanmiddag'
Daarna neemt het hof twee wekd1

de tijd om tot een uitspraak te kO'
men.

t
Bedroefd doch dankbaar voor wat hij voor ons betekend heeft geven
wij u kennis dat na een kortstondige ziekte voorzien van de h.h. sa-
cramenten der zieken op de leeftijd van 59 jaar is overleden myn
dierbare echtgenoot, onze zorgzame vader, schoonvader, broer,
schoonbroer, oom en neef

Joseph Henricus
Gerardus

Ludovicus Quax
(Little Peter)

echtgenoot van

Augusta Josephina Antoinetta
Heijnen

Valkenburg aan de Geul: A.J.A. Quax-Heijnen
Valkenburg aan de Geul: Paula en Patrick Schoo-Quax

Familie Quax
Familie Heijnen

6301 GW Valkenburg aan de Geul, 3 juni 1994.
Oranjelaan 2.
De plechtige uitvaardienst gevolgd door de begrafenis zal plaatsvin-
den woensdag 8 junia.s. om 11.00 uur in de parochiekerk van deH.H.
Nicolaas en Barbara te Valkenburg aan de Geul.
Gelegenheid tot schriftelijk condoleren voor de aanvang van de uit-
vaartdienst.
Voor de zielerust van de overledene zal dinsdag 7 juniom 19.00 uur
de avondwake worden gehouden in voornoemde kerk.
De dierbare overledene is opgebaard in mortuarium Smeets, Spoor-
laan 29 te Valkenburg aan de Geul. Bezoek dagelijks van 19.00 tot
20.00 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten hebben ontvangen gelieven deze
annonce als zodanig te willen beschouwen.

Het bestuur en medewerkers van de Stichting Geven om te laten
Leven hebben met verdriet kennis genomen van het overlijden van
de zeer gewaardeerde heer

J.H.G.L. Quax
Vele jaren was Jos Quax als voorzitter de stuwende kracht van de
stichting. De arme mensen in de derde wereld hadden voortdurend
zrjn aandacht.
Veel sterkte toegewenst aan Phine, Paula en Patrick.
Valkenburg a/d Geul, 3 juni 1994.

Namens het bestuur:
J.A. Boer, vice-voorzitter
H.G.J. Ramaekers, secr.-penningmeester

t
Wij geven u kennis dat op 56-jarige leeftyd na j
een kortstondige ziekte voorzien van de h. sa-
cramenten kalm en vredig van ons is heenge-
gaan mijn lieve vrouw, onze zorgzame moeder,
mijn schoonmoederen mijn dochter

Trudy Angenend
echtgenote van

Wim Lenssen
Kerkrade: Wim Lenssen

Ramon
Kerkrade: Frank en Marleen

Lenssen-Kebeck
Kerkrade: C.M. Angenend-Bertrand

6463 VZ Kerkrade, 4 juni 1994.
Dir. v/d Mühlenlaan 59.
De plechtige uitvaartdienst zal worden gehou-
den op woensdag 8 juniom 11.00uur in de paro-
chiekerk De Blijde Boodschap te Roldücker-
veld-Kerkrade, waarna om 12.30 uur de crema-
tieplechtigheid zal plaatsvinden in het cremato-
rium te Heerlen, Imstenraderweg.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is
tot schriftelijk condoleren.
Voor vervoer per bus, naar het crematorium en
terug is gezorgd.
Avondmis dinsdag om 19.00 uur in voornoemde
kerk.
Gelegenheid tot afscheid nemen in de rouwka- j
pel Schifferheide, Schifferheidestraat 7, Kerkra-
de, dagelijks van 18.00 tot 19.30 uur.
Wilt u indien wij vergeten zijn u een kennisge-
ving te zenden deze annonce als zodanig be-
schouwen.

Enige en algemene kennisgeving

t
Dankbaar voor alle mooie en fijne herinnerin-
gen die zy ons achterlaat, geven wij u kennis
van het overlyden van

Elsje Neilen
Zij overleed in de leeftijd van 79 jaar.

Sittard: Mevr. C. Derks-Neilen
Kinderen en kleinkinderen
Familie Neilen

Sittard, 4 juni 1994.
Corr. adres: Leyenbroekerweg 78.
6132 CG Sittard.
De uitvaartdienst zal worden gehouden op dins-
dag 7 juni a.s. om 14.00 uur in de parochiekerk
van St.-Petrus, Kerkplein te Sittard, waarna
aansluitend de begrafenis zal plaatsvindsen op
de algemene begraafplaats, Wehrerweg te Sit-
tard.
Samenkomst in de kerk, waar tevens gelegen-
heid is tot schriftelijk condoleren.

tßoos Janssen, 65 jaar, echtgenote van Harie
Vranken, Westbroek 44, Geulle. De uitvaart- j

dienstvindt plaats op maandag 6 juniom 10.30 uur
in de St. Martinuskerk te Geulle.

-__-___-----------_-----

t
Dankbaar dat wij haar zolang in ons midden
mochten hebben maar ook bedroefd om het
scheiden delen wij u mede datna een werkzaam
leven in Gods vrede is overleden onze lieve
moeder, schoonmoeder, groot- en overgroot-
moeder, schoonzuster, tante en nicht

Margaretha
Antoinetta Rijks
weduwe uit het eerste huwelijkvan

Willem Hendrik Hubert
Kessels

weduwe uit het tweede huwelijkvan

Leonardus Mathias Smeets
Zij overleed in de leeftijd van 89 jaar, voorzien
van het h. oliesel in het Maaslandziekenhuis te
Sittard.

Amstenrade: Miaen Wiel Weyers-Kessels
Amstenrade: Corrie en Jan

Kelderman-Kessels
Amstenrade: Mientje en Nöl

Schrijen-Kessels
Amstenrade: Tiel en ZefKusters-Smeets

en al haar klein- en .
achterkleinkinderen
Familie Rijks
Familie Kessels
Familie Smeets

6436 BE Amstenrade, 4 juni 1994.
Dr. Poelsstraat 22.
De plechtige uitvaartdienst zal worden gehou-
den op woensdag 8 junia.s. om 11.00 uur in de
parochiekerk van Maria Onbevlekt Ontvangen
te Amstenrade, waarna aansluitend de begrafe-
nis zal plaatsvinden op de begraafplaats aldaar.
Bijeenkomst in de kerk alwaar gelegenheid is
tot schriftelijk condoleren.
Avondwake tot intentie van onze dierbare over-
ledene dinsdag 7 juni om 19.00 uur in voor-
noemde parochiekerk.
Gelegenheid tot afscheid nemen in het mortua-
rium van het Maaslandziekenhuis te Sittard,
dagelijksvan 17.30 tot 18.15 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten hebben ont-
vangen gelieven deze annonce als zodanig te
beschouwen.

t
Heden is onverwacht van ons heengegaan mijn
dierbare man, onze lieve vader, schoonvader,
opa, zoon, schoonbroer, oom en neef

Tjeu Vranken
echtgenoot van

Anj Meijers
Hij overleed in de leeftyd van 65 jaar.

Meers: Anj Vranken-Meijers
Meers: Guus Vranken

Jacinthe Vranken-Knapen
Mieke
Bart

Stem: Marianne Lemmens-Vranken
Huub Lemmens
Pedro

Holturn: Nico Vranken
JeanneVranken-Cleef

Stem: A.H. Vranken
Familie Vranken
Familie Meijers

6181 NL Meers, 4 juni 1994,
Vresmansstraat 16.
De plechtige uitvaartdienst zal plaatsvinden op
woensdag 8 juni om 10.30 uur in de St.-Jozef-
kerk te Meers gevolgd door de begrafenis op
Gods Akker.
Er is geen condoleren.
Dinsdag om 18.30 uur wordt de avondmis ge-
houden in voornoemde parochiekerk.
De overledene is opgebaard in de rouwkamer
van Uitvaartcentrum Daemen, Heirstraat 41 te
Elsloo. Bezoek dagelijks van 18.30 tot 19.00 uur.
Mochten wij nog iemand zijn vergeten dan ho-
pen wij dat deze annonce als zodanig wordt
beschouwd.

tWillem Thijssen, 83 jaar, echtgenoot van Maria
Crijns, Doctor Poelslaan 23, 6093 ET Heythuy-

sen. De plechtige eucharistieviering zal worden
gehouden maandag 6 juni om 10.30 uur in de paro-
chiekerk van de H. Nicolaas te Heythuysen.

t Marie van Dooren, 95 jaar, weduwe van Lau
Bruysten en van Jan Deben. Corr.adres: V.

Bruysten, Dijk 28, 6127 AG Grevenbicht. De plech-
tige eucharistieviering zal worden gehouden maan-
dag6 juniom 11.00 uur in deparochiekerk van het
H. Hart van Jezus te Roermond.

Maandag 6 juni 1994 "4Limburgs Dagblad

t
Een moeder waarvoor woorden

te kort schieten...

Betsie Zotti-Lucas
weduwe van

Rino Zotti
Zy overleed in de leeftijd van 55 jaar, voorzien
van de h. sacramenten der zieken.

Heerlen: Mario en Claudia
Familie Lucas
Familie Zotti

6412 CE Heerlen, 2 juni 1994.
Sittarderweg 159.
De plechtige uitvaartdienst zal plaatvinden he-
den maandag 6 juniom 13.00 uur in de kerk van
de H. Martelaren van Gorcum te Heerlen, ge-
volgd door de crematie in het crematorium te
Heerlen, Imstenraderweg 10.
Wilt u, indien wij vergeten zijn u een kennisge-
ving te zenden, deze annonce als zodanig be-
schouwen.

Met grote verslagenheid hebben wij kennis ge-
nomen van het overlijden van ons lid

Betsy Zotti
Wij wensen Mario veel sterkte bij het dragen
van dit verlies.

Bestuur, leden en damescomité
Drumfanfare De Trommelacre van Herle

t
Diep bedroefd maar dankbaar voor de liefde en
zorg waarmede hy ons gedurende zijn leven
heeft omringd delen wij u mede dat God heden
tot Zich heeft genomenin de leeftijd van 85 jaar,
voorzien van de h. sacramenten mijn lieve man,
onze vader, schoonvader, opa, overgrootvader,
broer, schoonbroer, oom en neef

Sjeng Reubsaet
echtgenootvan

Sieke Beckers
Beek: Sieke Reubsaet-Beckers

Elsloo: Corry Maas-Reubsaet
Jan Maas
Pascal en Stephanie

Beek: Miep Boss-Reubsaet
Will Boss
Luciënne, Silverio en
Marciano
Miranda en Willy

Elsloo: Elly Rompelberg-Reubsaet
Chris Rompelberg
Roland en Sandra
Lars

Elsloo: Karel Reubsaet
Margriet Reubsaet-van Kleef
Dayon en Stefano
Samantha

Beek: JackReubsaet
Wilma Staps
Joris
Familie Reubsaet
Familie Beckers

Beek, 4 juni 1994, Huize Franciscus.
Corr.-adres: Rembrandtstraat 42,
6181 BB Elsloo.
De plechtige uitvaartdienst zal plaatsvinden op
donderdag 9 juni om 10.30 uur in de St.-Augus-
tinuskerk (oude kerk) te Elsloo, gevolgd door de
crematie in het crematorium Nedermaas te Ge-
leen.
Er is geen condoleren.
Woensdag om 19.00 uur wordt de avondmis ge-
houden in voornoemde kerk.
Pap is opgebaard in de rouwkamer van uitvaart-
centrum Daemen, Heirstraat 41 te Elsloo.
Bezoek dagelijks van 18.30 tot 19.00 uur.
Mochten wij nog iemand vergeten zijn dan ho-
pen wy' dat deze annonce als zodanig wordt
beschouwd.

In verband met dit overlijden is

Will Boss
Maastrichterlaan 23 te Beek

donderdag 9 junia.s. de gehele dag gesloten.

Enige en algemene kennisgeving

t
Voor ons vrij onverwacht is tot onze diepe
droefheid van ons heengegaan onze moeder

Ria Hanssen
Zy overleed in de leeftyd van 51 jaar.

Nuth: Noël en Ivo Hermsen
Familie Hanssen

Corr. adres: Op denToren 144, 6361 VH Nuth.
De plechtige uitvaartdienst zal gehouden wor-
den op dinsdag 7 juni a.s. om 9.30 uur in de H.
Bavokerk te Nuth, waarna aansluitend de cre-
matieplechtigheid zal plaatsvinden in het cre-
matorium Nedermaas te Geleen.
Samenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is
tot schriftelijk condoleren.

t I
Dankbaar voor het vele goede dat zij ons tijdens haar leven heeft ge-
geven, delen wij u mede dat na een liefdevolle verzorging in het ver-
pleeghuis Schuttershof te Brunssum, op 75-jarige leeftyd toch nog
onverwacht van ons is heengegaan, voorzien van de h. sacramenten
der zieken, onze lieve moeder, schoonmoeder, oma, zuster en
schoonzuster

Gerda Aretz-Boumans
weduwevan

Andrees Aretz
Brunssum: José Aretz
Brunssum: Walter Aretz

Marlies Aretz-Pommé
André
Jos
Familie Boumans
Familie Aretz

1 juni 1994
Verpleeghuis Schuttershof, Brunssum
Corr.adres: Hertogstraat 69, 6441 HB Brunssum
De begrafenis heeft in besloten kring plaatsgevonden. —-t

Voor alletroostende woorden, bloemen en condolean-
ces na het overlijden van onze lieve man, papa en opa

Piet Bessems
betuigen wij u allen onze hartelijke dank.

Mieke Bessems-van Grinsven
Ruud, Monique, Jeroen
Monique, Dirk-Jan

De zeswekendienst vindt plaats in de St. Pauluskerk
te Epen op zaterdag 11 juni om 19.30 uur.

EZZZZ p____^___=>

——— i

t
Dankbaar voor alle liefde en blijdschap die zij
ons geschonken heeft delen wij u mede dat he-
den in haar eigen vertrouwde omgeving in de
leeftijd van 93 jaar, voorzien van de h. sacra-
menten, is overleden onze goede en zorgzame
moeder, schoonmoeder, groot- en overgroot-
moeder

Maria Anna Gertruid
Coumans

weduwe van

Jan Lambert Schepers
Genhout: JanSchepers

Tiny Schepers-Bovens
Beek: Mia Smeets-Schepers

Ger Janssen
Nuth: Lies Cremers-Schepers

Twan Cremers
Neerbeek: Tinyvan Duin-Schepers

Harrie van Duin
Beek: Anny Raemaekers-Schepers

Piet Raemaekers
en al haar kleinkinderen
en achterkleinkinderen

6191 TV Beek, 4 juni 1994,
Hoolstraat 31.
De plechtige uitvaartdienst zal plaatsvinden op
woensdag 8 juni om 10.30 uur in de St.-Marti-
nuskerk te Beek gevolgd door de begrafenis op
de oude begraafplaats aan de Stegen.
Er is geen condoleren.
Dinsdag om 18.40 uur wordt de rozenkrans ge-
beden gevolgd door de vigiliedienst in voor-
noemde kerk.
De overledene is opgebaard in de rouwkamer
van uitvaartcentrum Daemen, Prins Maurits-
laan 5 te Beek.
Bezoek dagelijks van 18.30 tot 19.00 uur.
Mochten wij nog iemand vergeten zijn dan ho-
pen wij dat deze annonce als kennisgeving
wordt beschouwd.

t
Geheel plotseling overleed op 72-jarige leeftijd
nog voorzien van het h. oliesel onze zorgzame
moeder en schoonmoeder, lieve oma, zus,
schoonzus, tante en nicht

Marieke Jaeken
weduwe van

Weiter Jennissen
Wij vragen U voor haar te bidden.

De bedroefde familie:
Roosteren: Tiny en Sjors

van Uzendoorn-Jennissen
Maurice

Roosteren: Anke en Hub Dirks-Jennissen
Kelly
Familie Jaeken
Familie Jennissen

6116 CP Roosteren, 5 juni 1994.
Achter de Borgh 1.
De plechtige eucharistieviering wordt gehou-
den op donderdag 9 juni om 10.30 uur in de
parochiekerk van de H. Jacobus de Meerdere te
Roosteren, waarna vertrek per auto naar het
kerkhof te Oud-Roosteren voor de begrafenis.
Samenkomst in de kerk, hier is gelegenheid tot
schriftelijk condoleren vanaf 10.00 uur.
Woensdag 8 juniom 19.00 uur herdenking in de
avondmis in voornoemde kerk.
Gelegenheid tot afscheid nemen dagelijks van
17.30 tot 18.15 uur in het mortuarium van het
ziekenhuiste Sittard.
Mochten wij iemand vergeten zijn te berichten
wilt u dan deze advertentie als kennisgeving
aannemen.

tNa vele fijne jaren van samenzijn en
dankbaar voor alles wat hij voor ons
heeft betekend moeten wij u tot onze
droefheid mededelen dat van ons is
heengegaan

Louis Speetjens
levensgezel van

MienKeesmeekers-Bergevoet
Voorzien van de laatste sacramenten overleed
hij in de leeftijd van 82 jaar.

Geleen: Mien Keesmeekers-Bergevoet
Lucienne
Familie Speetjens

Sittard, 3 juni 1994.
Kochstraat 7, 6164 HA Geleen.
De plechtige uitvaartdienst zal worden gehou-
den op woensdag 8 juni a.s. om 11.00 uur in de
Christus Koningkerk te Geleen/Kluis, waarna
aansluitend de crematieplechtigheid zal plaats-
vinden in het crematorium Nedermaas te Ge-
leen.
Samenkomst in de kerk alwaar gelegenheid is
tot schriftelijk condoleren.
Avondmis tot intentie van de overledene dins-
dag 7 juniom 19.00 uur in voornoemde kerk.
De dierbare overledene is opgebaard in het uit-
vaartcentrum van Dela Vouershof te Geleen.
Bezoektijd dagelijks van 17.30 tot 18.30 uur.



Voor project Heerlen-Aken moet busbaan komen op Stadsautoweg

Zeventig miljoen nodig
voor bedrijventerrein

Van onze verslaggeefster

JEERLEN - Voor het grens-
Verschrijdend bedrijventer-

Heerlen-Aken is een sub-'die nodig van bijna zeventig
gulden. Zonder dite"3 kunnen aansluitingen op

rt ? snelweg en een railverbin-
|^g die aansluit op de TGV-?^te in Aken niet worden ge-
fuseerd. Totale investerings-
°sten van het project zijn
jpaamd op 140 miljoen gul-

jr?k is het geld nodig om afhanke-
J* van de toekomstige functie van
j* Heerlense Stadsautoweg hier
v n vrye busbaan aan te leggen. Het<>n_e_r op de Stadautoweg zou
,Qor een belangrijk deel verplaatst
j^nen worden naar de A76/A4.

moeten snel besluiten
°rden genomen.

't staat in het programma van ei-J*'1 dat is opgesteld door de Heer-
j.'ise bureaus HP en Coman en het. bureau LEG. Het bedrijven-
j^ein dat voor zestig procent op
Urts grondgebied en voor veertig

recent in Nederland komt te lig-- *. wordt honderd hectare groot
£ moet aan 1200 mensen werk bie-
|l^ tl- Het terrein is bedoeld voor
w °gwaardige bedrijven die profite-
m" van het hoge technologische
u^eau in Duitsland en de Neder-

handelsgeest, zo schryven
Planmakers.

b..Jl een grondprijs van 150 DM per
'erkante meter en een uitgiftetijd

*** 15 jaar onstaat er in de huidige
J^et een tekort van ongeveer 70

gulden. De planmakers
(Lu n net niet raadzaam om de

grondprijs van 260 DM
r vierkante meter te vragen.

w 2_n echter optimistisch over het
van het subsidiebedrag,

ij hopen een beroep te kunnen
t^n op EFRO (Europees Fonds
KSjonale Ontwikkeling) en IN-
JjftREG (bedoeld voor grensover-

projecten). Wel bena-
tjj^kken ze dat zo snel mogelijk

moet komen over de-

ö. ,
1^ Planopstellers zyn zeer te spre-
id 1 over de ideale ligging van het
(j^W aan te leggen terrein. „Aken-

rlen neemt ook ten opzichte van
Sj.. ere Europese regio's een toppo-
\_ 'e in als het gaat over de bereik-

rheid van het aantal inwoners in
j*Uuur wegtransporttijd, drie uur

en drie uur met de
*>"" zo schrijven ze.

Ma.\J~ar dan moeten alle overheden
tjj

1 grensoverschrijdend denken en
f °eten alle marges in de nationale
_i*. Igeving worden benut, is hunPle'dooi. ProgressiefBeek wil weten wie extra kosten betaalt

Kritische vragen over
receptie Van Goethem

Van onze verslaggever

BEEK - De fractie Progressief
Beek eist van het Beeker college
opheldering over de gangvan zaken
rond de receptie die 1 juliaanstaan-
de wordt gehouden bij gelegenheid
van het zilveren ambtsjubileum van
burgemeester Albert van Goethem.
De receptie zal plaatsvinden in het
gemeentehuis. Het college ver-
wacht dat zeker duizend genodig-
den de jubilerende burgervader de
hand zullen komen schudden.
Op de uitnodiging is 'om wachttij-
den te beperken een tijdstip aange-
geven waarop de receptie het best

kan worden bezocht. Bij de convo-
catie zit een een deel van de platte-
grond van Beek. Met pijltjes wordt
daarop aangegeven in welke straten
de gasten hun auto het best kunnen
parkeren.

Progressief Beek wil van het colle-
ge weten hoeveel de receptie gaat
kosten, hoeveel uren het gemeente-
personeel hieraan heeft besteed en
nog zal besteden en wie een en an-
der gaat betalen. De fractie is be-
nieuwd of voor deze gebeurtenis
dezelfde regeling wordt gehanteerd
als voor andere dienstjubilea. In de-
ze gemeentelijke regeling staat hoe-
veel geld een jubilaris krijgt voor

een receptie, al dan niet in het ge-
meentehuis gehouden. Als meer
geld wordt besteed dan formeel is
vastgelegd, kan en mag dat vogens
fractieleider Paul Mermens zeker
niet uit de lopende begroting ge-
haald worden. Daarvoor is geen
geld gereserveerd en bovendien is
dit jaar flink bezuinigd, benadrukt
hij.

Feestcomité
Zijn fractie vraagt zich verder af of
er een feestcomité is, wie daar even-
tueel namens het gemeentebestuur
in zit en waarom de raad nog steeds
geen programma heeft van de bui-

tengewone raadsvergadering voor-
afgaand aan de receptie. De receptie
is op een vrijdag, als Beek koopp-
avond heeft. Progressief Beek wil
weten of overleg heeft plaatsgehad
met de organisaties van midden-
standers.

Tenslotte wordt opheldering ge-
vraagd over de speciale parkeer-
voorzieningen voor de receptiegan-
gers. Volgens dagblad De Limbur-
ger van afgelopen zaterdag zal de
gemeente hiervoor twaalf straten in
de omgeving van het raadhuis af-
sluiten. Gemeentesecretaris J. Jur-
gens zou dit hebben bevestigd. Hij
ontkende gisteren echter stellig dat
hij dit had gedaan. „Dat heb ik niet
gezegd. Het is helemaal niet de be-
doeling iets af te sluiten. We hebben
enkel brede straten aangegeven om
parkeeroverlast te voorkomen.
Meer niet."
De secretaris zegt verder dat hij de
vragenlijst van Progressief Beek
flauw vindt. „Eerder is in de raad
afgesproken dat een en ander nog
in de commissie algemene en be-
stuurlijke aangelegenheden zou
worden besproken, waarna de raad
een besluit zou nemen." Volgens
Jurgens is het in elk geval wel de
bedoeling dat de gemeente de kos-
ten van de receptie betaald.

limburg
Politie Born zocht tevergeefs in kanaal

Veel vraagtekens bij
verdwijning gymnasiast

Van onze verslaggever

BORN - De politie in Born-Sus-
teren heeft het afgelopen week-
einde tevergeefs gezocht naar de
17-jarige scholier Robin Jans-sens uit Bom. De gymnasiast
Verdween in alle vroegte zater-dag, zeer waarschijnlijk in over-spannen toestand, uit de ouder-lijke woning in Bom.

Aanvankelijk werd een ongeluk
gevreesd, maar na een melding
van een inwoner van Beek dat
hij dacht de vermiste jongen te
hebben gezien, kregen ouders en
politie gisteren nieuwe hoop.

Toch is er gezien de toestand
waarin de jongen vermoedelijk
verkeerde, al gezocht in het Lim-
brichterbos en rond de Maas en
het Julianakanaal. Ook is er al

zonder resultaat gedregd

De ouders van de jongen weten
niet waardoor hun zoon in psy-
chische moeilijkheden is ge-
raakt. De jongen had thuis en
ook op school geen problemen.

Zijn eindexamenresultaten tot-
nutoe waren meer dan voldoen-
de om met lof het diploma
Gymnasium B te behalen.
De tengere, 1,85 meter lange Ro-
bin was gekleed in een Schotse
geruite blouse, een blauwe spij-
kerbroek en zwarte schoenen
met bruine tint. Hij draagt geen
bril.

De politie in Bom neemt alle
meldingen in ontvangst
(04498-51555).

"De verdwenen Robin
Janssens.

Mededaders voorkwamen neersteken slachtoffer
Van onze verslaggever

MAASTRICHT - „Ik steek hem af
als het moet," had de 27-jarige Heer-
lense junk Willem D. (27) zijn twee
mededaders bereidwillig aangebo-
den, terwijl zij op 7 maart doende
waren het huis van een doodsbange
Heerlenaar leeg te halen.
Gelukkig wisten Mat K. (24) en Pas-
cal K. (20) uit Landgraaf en Nuth
hun vanwege drugsgebrek over-
spannen maat van zijn voornemen
af te houden. Zij gaven hem op-

dracht het slachtoffer slechts te
knevelen. Een ontwikkeling die of-
ficier van justitie mr.L. Ummels tij-
dens de behandeling van de zaak
voor de rechtbank in Maastricht in
het voordeel van de mannen liet
spreken. „Ik moet er niet aan den-
ken wat er gebeurd was als zij D.
zijn gang hadden laten gaan," zei
hij.
Willem D. die al meermalen voor
overvallen is veroordeeld, bleek
nauwelijks onder de indruk. Hij be-
weerde zelfs dat hij het mes slechts

met de botte kant tegen de halsvan
het slachtoffer had gedrukt. „Ik was
alleen wat uit mijn doen omdat ik
al lang geen drugs had gehad," zei
hij.
Mr. Ummels mocht dan rekening
houden met dit voorval. Onbegrij-
pelijk desondanks vond hij het
standpuntvan dereclasseringsamb-
tenaren die in hun rapportage voor
derechtbank schreven dat de beide
K.'s rijp achtten voor dienstverle-
ning en beter niet opnieuw de ge-
vangenis in konden draaien. „Daar-

voor is dit misdrijf toch werkelijk te
zwaar."

Hij eiste tegen Willem D., die het
mes had gehanteerd en tegen Mat
K. die de beroving had uitgelokt
omdat hij schulden moest betalen,
elk twee jaar cel. Tegen Pascal K.
vroeg hij 18 maanden, waarvan zes
voorwaardelijk.

De raadslieden Roelofs, Stassen en
Rau bepleitten clementie. Uit-
spraak over tien dagen.

Expressbrief uit Roermom
na zes dagen in Bolzano

ROERMOND - Brieven naar Italië
en Hongarije doener vaak negen tot
elf dagen over om op de plaats van
bestemming te komen. Zelfs een
expresbrief doet er gemiddeld zes
dagen over om van Roermond naar
de Noorditaliaanse stad Bolzano te
komen.

Dit blykt uit een onderzoek van de
Unie van WesteuropeseKamers van
Koophandel, deze week gepubli-
ceerd. Kamers van Koophandel in
Nederland, Duitsland, Frankrijk,
Oostenrijk, Zwitserland, Hongarije
en Italië hielden enige tijd bij hoe-
lang 1981 gewone brieven en 974
expresbrieven, die zij elkaar stuur-
den, erover deden om op de plaats
van bestemming te komen.
De Italiaanse en Hongaarse postbe-
zorging spanden qua traagheid de
kroon: een brief van Roermond
naar Bolzano is gemiddeld 11,1 da-
gen onderweg. De post van Marseil-
le voor Bolzano (hemelsbreed 600
kilometer) wordt kennelijk per
muilezel vervoerd en doet er gemid-
deld 9,9 dagen. Post van Luxem-
burg naar het Hongaarse Györ -
niet ver van de grens met Oosten-
rijk - is gemiddeld 9,4 dagen onder-
weg, terwijl voor Antwerpen-Györ
7,6 dagen staat.

De Kamers van Koophandel noteer-
den ook hoe snel de post binnen
één land werkte. Roermond-
Utrecht bleek met gemiddeld 0,8
dagen de snelste postverbinding.
Voor het traject Utrecht-Roermond
was gemiddeld 1,1 dagen nodig. Op
beide postverbindingen waren brie-
ven maximaal 1,7 dagen onderweg.

De bezorging van ijlbrieven door
Europa blijkt razendsnel te geschie-
den. München-Feldkirch (Oosten-
rijk) vergt 0,6 dagen, Straatsburg-
München 0,8 dagen en Utrecht-Ant-
werpen één dag. Op dit punt komen
relatief weinig goede scores voor

van en naar Nederlandse bestem
mingen. Spoedzendingen naar Ita
lië zijn wederom het langzaamst: d<
afstand Roermond-Bolzano \vord
in gemiddeld 5,9 dagen overbrugd.

Het onderzoek van de Kamers var
Koophandel werd in november
december 1992 uitgevoerd. In ver
gelijking met een eerder onderzoel
in 1986 blykt de postbezorging lang
zamer te zijn geworden van Roer
mond naar Straatsburg (en vic«
versa), Wenen, Weinfelden (Zwitser
land) en Luxemburg. Daar. staa'
tegenover dat het traject Wenen
Roermond zich flink verbeterde
van 4,6 naar 2,4 dagen gemiddeld.

Schinzel gokte in Valkenburg
AKEN - De verleden week met veel vals geld in zijn bezit gearres-
teerde Europarlementariër Dieter Schinzel uit Aken is volgens Bild
am Sonntag een regelmatige bezoeker geweest van het Casino in Val-
kenburg.
Volgens niet nader genoede bronnen bij dat casino zou Schinzel
soms wel 100.000 Mark per avond hebben verspeeld.

Ook zou hij een vaste bezoeker van het Casino in Monte Carlo zijn
geweest. De politie in Beieren die de zaak onderzoekt, heeft een en
ander nog niet bevestigd. Ook niet dat het vals geld onderdeel was
van een een operatie van demaffia om zwart geld snelwit te wassen.

Voor 150.000 gulden
aan kleding gestolen
HELDEN - Uit een kledingzaak
aan de Markt in Helden-Parmingen
is voor 150.000 gulden aan kleding
gestolen. De inbrekers omzeilden
een alarminstallatie en sleepten de
kleding van de rekken in de zaak in
vermoedelijk een vrachtwagen. Ook
werd een kluis gekraakt en de in-
houd meegenomen.

Ook in deKlaasstraat in Venlo werd
een kledingzaak gekraakt. Drie
mannen afkomstig uit Zaïre werd
na een achtervolging door de politie
klemgereden in Eindhoven. De kle-
ding met een waarde van 30 mille
werd in hun auto teruggevonden.

Hulpkonvooi uitgezwaaid

digste appartuur. Daarom zijn in samenwerking met de
LLTB en de boerenbonden in Zuid-Limburg onder andereschoppen verzameld. Via Afrikaanse zusterorganisatieskreeg
Ormus ook de beschikking over handploegen. ,JJe nood in die
streek is heel hoog, want de boeren, die weer een eigen stukje
land kregen, hebben echt helemaal niets," aldus Yvonne van
Nassau. De rond 25 vrijwilligers die de goederen gaan uitde-
len, zijn extra voorbereid op de situatie die zij zullen aantref-fen. Foto: DRIES LINSSEN

# Twee vrachtwagens vol hulpgoederen en een bus met enkele
tientallen vrijwilligers van de Zuidlimburgse hulporganisatie
Ormus zijn zaterdag naar de Roemeense stad Dorohoi ver-
trokken. Het is de zevende maal sinds 1991 dat een hulptrans-
port naar de zeer armoedige streek in Moldavië onderweg is.
Volgens Yvonne van Nassau van Ormus staat deze zevende
actie, waarbij in totaal zes vrachtwagensworden ingezet, van
extra hulp voor kleine boeren. Tijdens een vorig bezoek aan
de streek bleek dat de boeren niet beschikken over de eenvou-
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Nieuwe oogst:
Nicola aardappelen
__ /2 kilo nu voor _E_________^^

Zwan fijne schouderharn^^^^^
nu 1 50 gram a^lWw \^^^^_\^_\
van .rrJ^" nu voor V W

Melkunie halfvolle melk^^^^^^
met calcium plus, literpak _^_\^m
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gegarneerd, bak a 600 gram _^0M tÊ^^
+ 10% gratis meer inhoud MUj L*T*^^

van SrT^nu voor ____fl______^

Hebro vleeskroketten 10%^^^
doosje a 4 stuks a 50 gram
(beperkte voorraad) S JwAW AMW
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Maandag 6 juni 1994 "6Zoek je VAKANTIEWERK
en wil je veel geld verdienen?
(’lOO,- / ’l5O,- p.dg.) Min.
Iftd. 17 jr. Min. HAVO. Info
17.30-21.30 u. _? 046-582653.
Tev. groepsleiders (21-28 jr.)
i.b.v. rijbewijs gezocht.

Te huur gevraagd
Vrijst. WOONHUIS, niet ge-
meub., open haard, garage,
grote tuin, landelijk gelegen,
opp. 200 m2, ’ 1.500,- p.m.
Tel./fax 00-49.2451.64580.
Gezocht APPARTEMENT, 2
kamers, max. huur ’900,-
-incl. Tel. 043-472002.

OG te huur
Te huur in VALKENBURG I-
persoons appartement. Inl.
telefoon 04406-13178, na
13.00 uur.

RIJ-INSTRUKTEURSopI.
(m/v), opleiding met het er-
kende, door de Minister af-
gegeven vakdiploma van de
INNOVAM. Zaterdagopl.
start 17 sept., avondopl. 20
sept, motor 20 sept., vracht-
auto/busopl. 22 sept., appli-
katie 26 september. Bel nu
de Veldhovense Rij-instruk-
teurs Opl. voor gratis studie-
gids, a 040-530701.
Wilt u snel in het bezit zijn
van het MIDDENSTANDS-
DIPLOMA of ondernemers-
diploma? Bel Handelsschool
Brunssum 045-241156 of
Handelsschool Maastricht
en Handelsschool Geleen
043-430477

Cursus leren omgaan met
positieve mentale kracht, de
verborgen krachtbron in u-
zelf, uw leven en carrière,
zullen in zeer korte tijd vele
malen succesvol zijn! Deu-
ren en mogelijkheden die
buiten uw bereik lagen, wor-
den realiteit na de 3-daagse
weekendcursus positieve
BEWUSTWORDING! en
mentale kracht! Voor ml. en
inschr. telef. van 10.00-
-17.00 u. S 020-6952992. Cur-
susgeld ’ 305,- p.p.
Als u ons voor 12 uur
's morgens belt, staat uw
PICCOLO de volgende dag
al in het Limburgs Dagblad.
Tel. 045-719966.

Occasionshow bij SUPER-
CARS Akerstraat Noord 20a
Hoensbroek heeft voor U:
Escort XR3 1986; Alfa 75
'86; Citrën AX bwj. '88; Es-
cort 1984 en 1985; Fiësta
1984; Honda Civic 15 GTi
1986; Fiësta diesel 1988;
Citroen BK diesel 1900
1985; Volvo 360 1986; Volvo
340 gas 1986; Siërra Ghia
1984 en 1985; Alfa t'33
1986; Escort combi 1984
benz.; Golf type 1600 bwj.
'86; Kadett '86; Suzuki Carry
'88 grijs kenteken busje 2x,
nog diverse auto's. Telefoon
045-222455 of 231448.
Citroen AXEL 12 TRS, bwj.
'87, APK gek., ’2.950,-, als
nieuw. Telef. 045-323178.

Sloopauto's
Wij betalen de beste prijs
voor Uw AUTO en sloopauto.
Telef. 046-523828.
Te k. gevr. SCHADE- sloop-
en loopauto's, en verkoop
gebr. auto-onderdelen. Joep
Wolters. Telef. 045-411480.
Wij geven U de HOOGSTE
prijs voor Uw auto, sloop- en
schade-auto. 045-225774.
Te koop gevraagd sloop- en
SCHADE-AUTO'S. Auto-
sloperij Marxer: 045-720416.
Te koop gevr. SLOOP- en
schade auto's, tev. in- en
verkoop gebr. auto-onderd.
A. Korter. _. 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 S
046-512924/046-519637

Motoren
Te k. voor liefh. M.Z ETZ
250 Luxe, model Chopper,
bwj. '82. Tel. 046-758257.

Caravans
JAMET vouwwagens, 4-
pers. v.a. ’4.795,-. Nu bij
Hans Stassar, Koumen 148
Hoensbroek. S 045-224200.
Te koop 6 lichtgewicht
TOURCARAVANS O.a.
Tabbert, Kip, Iva, Chateau,
Eifelland. AlLen met tent,
kachel ijskast. Zeer goed-
koop. Tel. 045-323178.
CARAVAN- en botenstalling
aangeb.: Gronsveld, Sta-
tionsstr. 44. S 04408-1251.

Campers
Kampeerauto Ford TRAN-
SIT 100, bwj. '80, gekeurd
als camper, APK gekeurd,
’3.500,-. Tel. 045-323178.

Vakantie
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.
St. MAARTENSZEE, strand,
zwemparadijs, bungalow/
kampeervakanties. Ook
w'kend/midw. 02246-3109.

(Huis)dieren
Messner VIJVERPOMPEN,
15% korting. Dierenpaleis
Steinen, Susteren.
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.

Zonnebanki-hemel
Nu halen, na de WK-Final
betalen! 10-Lamps zonne-
hemel, compleet v.a.

’ 795,-. Zonnehemelver-
huur met bezorgen, 3weken
voor ’ 175,-; 6 weken voor

’ 275,-. groothandelscen-
trum AU SOLEIL BV, Markt
38, Kerkrade. S 045-461417
Sla nu uw slag! Superlage
prijzen! GOERGEN Zonne-
hemels. De grootste zonne-
vak-speciaalzaak in de re-
gio. Alles met 3 jaar garantie.
Uit voorraad leverbaar.
Rijksweg Noord 97, Sittard.
Telef. 046-583002 (oude
pand Smeco t.o. ziekenhuis
bij tankstation).
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<gpiccolo's
In de Cramer 37, Heerlen
Postbus 3100, 6401 DP Heerlen
Postbank:lo3sloo
Bank: ABN-AMRO 57.75.35.935
Fax: 045-739204 of 739364

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

Reuzepiccolo's
Over 1 of 2kolommen, in 4 mogelijke lettergrootten met
minimaal één woord in grotere letter (14-punts).
Minimumhoogte: 10 millimeter. Foto's, logo's en
illustraties zijn mogelijk. Prijs per millimeter hoogte per
kolom: ’ 1,90.
Afwijkende tarieven Kontakten/Klubs en 06-lijnen: ’ 2,35.
Advertenties onder nummer: ’ 7,50.
Bewijsnummers op aanvraag: ’ 4,75.

Prijzen zijn exclusief 17,5% BTW. Betaling contant of
met de acceptgirokaart die u wordt toegezonden.
Enkele rubrieken UITSLUITEND è contant en mét- legitimatie.

; Telefonisch opgeven

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

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

HetLimburgs Dagblad wordt dagelijksgelezen door
bijna 250.000personen van 13 jaarenouder.
(Bron Cebuco SummoScanner) D930

Personeel aangeboden

Schildersbedrijf VAN EYCK
kan nog binnen en buiten schilderwerk aannemen voor
particulieren en bedrijven. Vraag vrijblijvend prijsopgave.

S 045-322222 / 043-213775 / 04750-11196.

" Dagelijks van 9.00-21.00 uur, zat, van 9.00-17.00 uur.
Dakdekkersbedrijf AADAK
kan nog dakwerk aannemen.
Bel voor vrijblijvende offerte.
045-226688, b.g.g. 226377.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Vermist/Gevonden
ENVELOPPE met inhoud
verloren, (’ 8.500,-). Terug
te bezorgen bij politie Kerk-
rade tegen 25% beloning.

Personeel gevraagd
Gevraagd

Chauffeur Buitenland
Liefst ervaring met containervervoer. Tevens
Chauffeur (oproepbasis)

met ervaring. Br.o.nr. B-05559, Limburgs Dagblad,
Postbus 2610, 6401 DC Heerlen.. Hotel Mereure Maastricht Airport

zoekt zo spoedig mogelijk.
Zelfstandig werkend kok
M/V, bij voorkeur 3e restaurantkok S.V.M,

-tot 1 januari 1995.
Ervaren restaurant
kelner/serveerster

tot 1 oktober 1994.
Ontbijtserveerster

voor 2 dagen per week.
Barman.-dame

voor minimaal 2 dagen per week.
Voor alle functies is eigen vervoer noodzakelijk.

'i Telefonische reakties: 8 043-642131.
Wolf Europabouw vraagt
voor langdurige projekten in
Duitsland ervaren BETON-
TIMMERLIEDEN. Telef.
04499-4899. Na 13.00 uur:
04499-4479.
Wolf Europabouw vraagt
voor langdurige projekten in
Duitsland ervaren METSE-
LAARS. Telef. 04499-4899.
Na 13.00 uur: 04499-4479.
Wolf Europabouw vraagt
voor langdurige projekten in
Duitsland ervaren KRAAN-
MACHINIST. 04499-4899.
Na 13.00 uur: 04499-4479.
AUTOPOETSER, evt. part-
time, gevraagd, rijbewijs B.
Autobedr. Schaepkens
Klimmen. Tel. 04405-2896.

Gevraagd part-time
CHAUFFEURS voor taxi.
Aanmelden: Hatax, Keekstr.
46, Heerlen, na 18.00 uur.
IJZERVLECHTERS zelfst.
ploegen en 2 uitvoerders
ijzerwerken gevr. per direkt
voor Duitsl., hele week van
huis. Tel. 00-32.89865537 b.
g.g. 00-32.75264213.
(REKLAME)BEZORGERS
gevr., min. leeftijd 15 jr. voor
Heerlen o.a. Heksenberg,
Versiliënbosch, Mussche-
mig. Tel. 045-257974.
Gevraagd CHEF-SLAGERS
en part-time verkoopsters
voor div. filialen in Limburg.
Te bevr. onder kant.uren of
na 19 uur 046-334317.

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 waardevoile 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).

Onr. goed te koop aangeb./gevr.
Te koop

woonhuis te Heksenberg/ Heerlen
met grote tuin en mog. bouw garage. Bij volledige

financiering netto last ’ 700,- p/mnd. voor 30 jaarvast.
Vraagprijs ’ 125.000,- k.k.

Inl. S 045-721781 b.g.g. 751189.
LANDGRAAF (Abdissen-
bosch): perfect halfvrijst.
woonhuis met garage + tuin-
huis, woonk. mcl. tuinkamer
13x4 mtr., luxe keuken, 3
slpks., badk., kunststof koz.,
dubb. glas, rolluiken, mcl.
stoft, vr.pr. ’269.000,- k.k.
SeegersO.G. 046-525318.
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.

Won ingruil
Aangeboden flat in HOENS-
BROEK, ruilen tegen fiat in
Geleen. _? 045-219996.

Kamers
Te h. in HEERLEN Centrum,
kamer in studentenhuis.
Telefoon 043-251634.
KAMERS te huur met kost
en verzorging. Liefst voor
ouder persoon. S 045-729784.

Landbouw
ONDERDELENBANK. Teï
04493-2715.

Computers

a ] I

Het doelpunt van de week.
Leopard 486 / 50MHz.

4MB RAM, 210MB Harddisk, SVGA kleurenmonitor,
VLB l/O en VLB VGA-kaart, compleet met

keyboard en muis in Mini Tower.

Voor ’ 2.399,- mcl. BTW.
Meerprijs CD-ROM speler +■ Stereo geluidskaart
en boxen ’ 599,-. Meer dan 100 CD Rom titels

in voorraad van ’ 7,95.

Leufkens-Dubois Computers
Heerlen. Sittarderweg 58a - 045-722315.

CompTEC Services Hoensbroek.
Akerstraat Noord 188 - 045-231897.

Reparaties
DIEPVRIES- en koelkastre-
paraties, zonder voorrijkos-
ten. 8 046-745230. Service
binnen 24 uur met garantie.
E. de Jong TECH. SERVICE.
Reparatie van alle merken
huishoudelijke apparaten
met gar. a 045-720247.

Geldzaken
HYPOTHEEKCENTRALE
Nederland. Hypotheken tot
135% v.d. ex-waarde. Ook
voor 2-verdieners. Rente v.
a. annuiteit 6,1%, spaar
6,4%. Uw hypotheek ver-
hogen? a 073-220300.

Transacties
EURO-PROMOTION Ltd
verzorgt uw bedrijfsprodukt-
promotieü! Begeleiding en
adviseert jonge bedrijven en
ondernemers!! Euro-Pro-
motion LTD leidt u naar suc-
ces! Vr. afspraak of ml. telef.
van ma.-vrijd. tijdens kant.
uren 020-6005382, fax 020-
-6952992.
Te k. Faema EXPRESSO-
APPARAAT voor 1 of 2 kop-
jes met kastje, mcl. koffie-
molen. Tel. 04498-51241.

TEBBEN koeltechniek koel-
kast/diepvriesreparaties met
garantie. Voor part. geen
voorrijkosten. a 045-460471.
KOELKASTREPARATIE.
Geen voorrijkosten en gar.
Vroko 045-441566/461658.
VAKKUNDIGE reparaties
van alle merken was-droog-
automaten. 04405-2148., ,

(Brom)fletsen
Te k. gevr. BROMFIETSEN.
Rens Janssen, Ganzeweide
54, Heerlen, B 045-211486.
FIETSDRAGER voor 2 fiet-
sen op trekh.; maranti voor-
deur H 211, br. 93, ’ 100,-
-en ’ 300,-. 045-229030.
■ ... ....■■ ■ ■

Onderdelen/ace.
Ink./verk. goede gebr. AU-
TOBANDEN. Passartweg
39, Heerlen,a 045-222675.
~

Rijles
Nieuwe AUTORIJSCHOOL
Jo Hendriks: moderne ka-
deropleiding, eerste 5 les-
sen voor ’39,50 per les. a.
045-460334.

Te koop TULIP PC, model
compact 2, Hercules kaart,
20 MB HD + Star NX 1000
printer, mcl. software, com-
pleet, ’450,-. Tel. 045-
-257655, 9.00-15.00 u.

In/om de tuin
Vandaag nog modder en
zand, morgen groen.
GRASZODEN, perkplanten,
geraniums enz. Jawell Tuin-
centrum. Telef. 045-256423.
KINDERKOPPEN, alle
soorten aanzienlijk goedko-
per dan in Ned. Zutendaal.
Telef. 00-32.89-611290.
Ruime keuze uit maar liefst
75 gebr. Iseki- en Kubota
TUINBOUWTREKKERS
vanaf 10 tot 26 Pk. Collé Sit-
tard Machinehandel BV,
Nusterweg 90. 046-519980.
TUINDECORATIES: sier-
bestrating, boomschors,
zand, grind, cement, keien,
natuurstenen, tuinscher-
men, tuinhout, plantenbak-
ken, bielzen, palissaden, etc.
Veel keus! Scherpe prijs!
Cremers BV, Valkweg 32-
Industrieterr. Abd.-bosch
Landgraaf. Tel. 045-312127.

Wonen Totaal
Bij WESSELS meubelen,
Handelsstraat 9, Sittard,
worden Uw oude eiken en
moderne meubels als nieuw
gespoten. Tevens repareren,
stralen en logen wij . Ook
maken wij meubels op maat.
Tel. 046-512981.
In- en verkoop 2e hands
MEUBELEN en antiek, le-
dere dag geopend tot 18.00
uur. Voskuilenweg 91, Heer-
len. Tel. 045-741708.
Zkt. u 2e hands MEUBELS?
Veel keus, ook antiek. Kou-
venderstr. 208 H'broek.
Eiken BANKSTEL, nieuwe
kussens, zien is kopen,
’775,-. Tel. 045-322111.
In- en verkoop 2e HANDS
meubelen en antiek. Tel.
045-724943, Rotterdamstr.
80a. Heerlen.

Huish. artikelen
IJSK. gasf. ’95,-; wasaut.
’175,-; diepvr. ’175,-;
wasdr. f 175.-. 8 045-725595.

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

Auto's

OECJEEEJEGBOSE
70 ANWB gekeurde occasions

o.a. terreinauto's, stationcars, automatics, 12 tot 24 mnd
garantie. Telef. 045-321810. Reeweg 112. Landgraaf.

(bü Makado)

Bij aankoop gebr.
wagen boven ’ 7.500,-

Auto levenslang
geen APK-

keuringskosten
Keuze uit pim. 60 stuks

alle merken
Te k. Daihatsu CHARADE
TS, bwj. '88, 90.000 km, i.z.g.
st., vr.pr. ’6.500,-. Tel. 045-
-427746, na 18.00 uur.

Te koop Fiat ARGENTA 2.0,
LPG, bwj. '83, i.z.g.st.,
vraagprijs ’1.150,-. S 046-
-758257 b.g.g. 06-52609205.
Ford ESCORT 1600 XR3i
Cabrio, sportwielen, electr.
kap, bwj. '89, APK 95, van
nieuw niet te onderscheiden,
’16.500,-. Tel. 045-323178.
Ford ESCORT 1.6 diesel,
nw. model, '87, zeer mooi,
APK, 5-bak, mr. mog.

’ 5.950,-. Tel. 045-454087.
Te k. part. MERCEDES 200
D, in st.v.nw., ieder onderz.
toegest., bwj. '87, beigemet.,
getint glas, schuifd., radio,
km.st. 150.000, met onderh.
boekje. Tel. 045-456619.
Opel MANTA GTE 2.0, bwj.
'87, sportwielen, Abbart uit-
laat, verlaagd, Recaro inter.
Spiders, APK '95, ’7.250,-,
in st.v.nw. Tel. 045-323178.
Opel KADETT 16i, 5-drs.,
zilvergrijsmet, bwj. '88, APK
tot '95, vr.pr. ’8.950,-. Slei-
nadastr. 52, Schaesberg.
KADETT D 1200, bwj. '80,
APK, ’1.250,-. Telef. 045-
-226773.
Opel KADETT 1.2 GLS, nw.
model, '86, ’4.850,-, i.z.g.st.
Tel. 045-729036.
KOOPJE! Opel Omega
1800 S, bwj. '87, blauwmet,

’ 6.750,-. Pr. Hendriklaan
15, Brunssum. 045-255027.

ITe koop i.z.g.st. Opel AS-
CONA 1.6 N hatchback, APK

,mei '95, schuifdak, radio-
cass.rec., bwj. '83, kent. '87,
goede vakantie-auto. Telef.
046-757430.
Ford ESCORT Bravo, 1984:
Ford Escort Laser, 1986, pr.

" n.o.tk. Rembrandtstr. 25,
Heerlen, 8 045-721802.

'RENAULT R 5GTL, bwj. '84,
APK gek., in staat v. nw.,
’2.750,-. Tel. 045-323178.
Te k. Seat FURA 900 L, bwj.
10-'B6, APK 4-95, i.z.g.st,
inruil mogelijk. Tel. 046-
-758257 b.g.g. 06-52609205.
Toyota COROLLA 1.3 DX,
bwj. '85, APK 3-95, i.z.g.st.,

’ 5.650,-. Tel. 04454-62092.
Als nieuw GOLF 1600 GLS,
cabrio nw. model, kl. rood,
sportwielen, APK tot '95, bwj.
'79, mr. mog. Ariensstr. 2
Kakert/Schaesberg.
Te koop VW GOLF Cabrio,
bwj. '88, met alle extra's, pr.
n.o.t.k. Tel. 046-758214.
Te koop VW GOLF 1300,
blauw, Zender uitbouw, i.z.g.
st., bwj. 11-'Bl. Tel. 046-
-758257 b.g.g. 06-52609205.
VOLVO 360 GLE, Sedan,
type '86, APK 5-95, alle ex-
tra's, in nieuwstaat,

’ 4.600,-. Tel. 045-232762.
Te koop gevr. alle merken
AUTO'S. Bet. hoogste prijs!! S
045-416239 tot 21. u. open.
Auto KALDEBORN, wij be-
talen de hoogste prijs voor

"uw auto!! 045-411572.
Wij kopen alle LADA'S en
ook andere auto's. Telefoon:
045-423973.
Te k. BMW 520iveel extra's,
zwartmet., LPG, bwj. 10-'BB,
’22.900,-; Mercedes 300 D
auotm., airco m. '90, bwj '87;
Nissan Patrol GR bwj. '92,
antr. div. extra's, ’35.900,-;
Ford Siërra 5-drs. '85 2.0 wit
’5.250,-; Adui 80 Quattro
parlemoer, iets aparts, type
'89; BMW 318 i '85/ 6.250,-;
BMW 518 '84 ’3.500,-;
Honda Shuttle 4WD 10-86
’8.250,-; VW Jetta GLi 10-
-'B7 ’8.000,-; Lancia VlO 11-
-'B6 ’5.250,-; R 5GTL '85
’4.750,-; Opel Omega 2.3
diesel station 10-'B7
’10.750,-; Rll '84
’3.000,-; Opel Kadett die-
sel '86 ’6.000,-; Opel Ka-
dett autom. '86 ’7.000,-;
Kadett 11-'88 ’9.000,-; Re-
nault 21 TS '87 ’5.750,-;
Ascona Hatchb. 1.8 S '87
’6.400,-; Peugeot 309 Pro-
fil 5-drs. 11-'B6 ’5.450,-;
Volvo 360 inj. rood 11-'B6
’5.900,-; VW Golf GT4 11-
-'B7 zeer mooi ’10.750,-;
Mitsubishi Galant GLS type
90 ’ 13.950,-. Autobedr.
Leon SCHUMANS, Kerk-
raderweg 198, Heerlen. Tel.
045-414372.
JEEP Wrangier 2.5 i Softtop
Cabrio, bwj. '92, veel extra's,
20.000 km, nieuwstaat,

’ 29.900,-. Tel. 045-463285.

Bel de Vakman
Riet- en BIEZENSTOELEN,
vernieuwen ’5O,- per stuk,
met garantie. Telefoon 043-
-435761 b.g.g. 646919.
Ervaren vakman biedt zich
aan voor straatwerk o.a. op-
ritten, sierbestrating. Ook
voor uw gehele tuinaanleg,
zeer SCHERPE prijzen.
Gratis offerte: 045-323178.
Bost VERWARMING BV.,
Romeinenstr. 8, Kerkrade-
West. Sanitair, gas, water,
cv, badkamers, riolering,
onderhoud. 045-412547.
SCHILDERS kunnen nog
diverse buiten schhilderwerk
aannemen. Te1.045-210020.
NEW LOOK BV Landgraaf.
Gevelreiniging, uitkappen,
voegen, steigerverhuur. Tel.
045-312154. Fax 323452.
Kachels/Verwarming

Gas! HOUTKACHELS, c! 7
ketels. Keus uit 200 stuks.
Kachelcentrum Jac. Köhlen,
Rijksweg nrd. 104, Sittard.
Tel. 046-513228-514862.
Reker KACHELSPECIAAL-
ZAAK. Ook uw adres voor
dubbelwandige RVS-rook-
kanalen. Kluis 28, Geleen,
telefoon 046-740785.
GASKACHELS/houtkachels.
Grote korting! Kachelsmid,
Walem 21. Tel. 04459-1638.
"~~~ TWVideo
Goede kleuren TV's met ga-
rantie, grote soit, v.a. ’95,-.
Meer dan 25 jaar TV Occa-
sion Centrum GEEL,' Gras-
broekerweg 25, Heerlen.
Telef. 045-724760.

Diversen
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. ’5O,- enz., enz. Zolang
de voorraad strekt. Renne-

-migerveldweg 70 A, Heerlen,
8 045-729710.

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

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

BMW 323i, wit, bwj. '81, i.z.g.
st., APK 3-95. Tel. 046-
-758257 b.g.g. 06-52609205.
Johan SCHMIDT autohan-
del heeft diverse auto's in
voorraad van ’750,- tot
’6.000,-. Alles met APK.
Tel. 04492-2888. Hommert
24, Vaesrade.
Weg. sterfgeval van part. te
k. Opel ASTRA HB 14i GL,
grijsmet., met alarm, radio/
cass., bwj. mei '92, km.st.
17.400, in nw.st., iedere
keur. toegest., pr. ’22.000,-.
Tel. 045-324896 / 314886.,

Personeel Kontaktea Klubs

Gastvrouw
gevraagd, Club Paris,

Oirsbeek. 8 04492-1873.
Ben jij dat MEISJE tot 25
jaar met haar hart op de juis-
te plaats, leuk om te zien, vol
energie en wil je ook nog
graag goed verdienen in een
privéclub neem dan vlug
contact met ons op. Tel. 046-
-745814.
Ben jij dat MEISJE tot 25
jaar met haar hart op de juis-
te plaats, leuk om te zien, vol
energie en wil je ook nog
graag goed verdienen in een
privéclub neem dan vlug
contact met ons op. Tel. 046-
-745814.

Privé-club zoekt leuke
GASTVROUW. Goede ver-
diensten. Telef. 04499-5500.

Club Balmoral te Houthalen
zoekt leuke MEISJES. 8 09-
-32.11601181 na 16.00 uur

Hoog Garantie LOON voor
goed uitziend meisje of
vrouwtje op leeftijd in goed-
lopend en gezellig Privéhuis
te Kerkrade. Al 10 jaar
bekend. 045-425100.

Wegens drukte DAMES ge-
vraagd voor club in Limburg
(België), hoog garantieloon,
vervoer. 8 00-32.11602729
vanaf 14 uur.

0&-li]nen
Hete vrouwen willen met jou

sexgesprek
06-320.322.33 (75cpm)

100% Wild üve Sex
06-9891

Geen wachttijd! 1 gpm.

*Homo-kontakt*
Direkt apart met

een hete knul uit Limburg!!
Bel nu 06-9414 (Nu 50cpm)

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)

Hete vrouwen uit de regio
Limburg

06-350.23-047 (100cpm)

Anonieme
sexafspraakjes in Limburg.

06-320.330.79 (75cpm)

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.vO6-350.290.37 (75 cpm)

Eenzame vrouwen zoeken
anoniem

sexkontakt
Bel nu 06-9511 (75 cpm)

Thuiskontakt
hete vrouwen in jouw regio.

Bel nu 06-9811 (75 cpm)

Homokontakten
Zoek je 'n hete jongen?
06-320,330'18(75cpm)

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.
06-320330,88 (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 (100cpm)

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

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

*SM-voor-2*
Snelle SM-kontaktenü

06-320.329.99 (75cpm)

Anonieme
sex dating.

Sexkontakt met eenzame
vrouwen. 06-9706 Igpm

Gratis
telefoonsex

voor vrouwen
06-4311

of 4611
mannen bellen voor

’ 1,- p/m
telefoonsex 06-9596
sex direct 06-9519

top contact 06-9845
hete meiden 06-9785

Gratis
sexcontact

voor vrouwen
06-4366 of

4622
Mannen bellen ’ 1,- pm

telefoonsex 06-9713
supersex 06-9716
sex direct 06-9718
sexcontact 06-9635

Sex plezier voor 2. 06-9894
Live sex 06-320.325.00
Regiosex 06-320.325.92

Diverse VROUWEN zijn op
zoek naar (ook) erotisch

ingestelde mannen die zon-
der dat geld een rol speelt,
willen afspreken! (1 gpm)
06-340.340.87
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)

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.

DONKERE vrouwen
VLEZIG

1gpm. 06-320-324-02

Club 06-
Special Sex

Draai eerst 06-320.320
en dan voor
SM 25

Onderdanig, ze doet wat je
wilt

Hetero 26
onze meisjes zijn overal

voorin
Lesbisch 45

mm... meisjes onder elkaar
Meesteres 46

schiet op! Ze zit te wachten
Lolita 47

Jong en ondeugend
Heerlijk live 48

sexen live opgenomen

Meegenieten 60
de spannendste sex.

100 cpm

* Griekse Sex *
Lisa draait zich om. 1 gpm

06-320.325.55
* Tieners *

18 jr leren van Wanda 1 gpm
06-320.321.10

06-320.320.10
Kontakten/Klubs

...NIEUWE.. .MEISJES-AANWEZIG....

Privé Yvonne
9 meisjes verwachten U in pikante sexy Lingerie.

Gezelligheid en Hygiëne op eerste plaats!! en ook betaal-
bare prijzen! Zat./Zon. ook geop. Tel. 045-425100.

Porky's Pretpark I en II
Hoensbroek 045-228481
Roosteren 04499-5500

NIEUW EVA 18 JR., VANESSA 19 JR., PLUS 12 DAMES
Charme, Elegantie & Nivo

Bij CHARNEL een vanzelfsprekendheid!
* escortdames v. heren/dames * escortheren v. dames/
heren " striptease m/v * buikdanseres ' dinner-date's

04750-40707 ma. t/m zo. vanaf 17.00 uur.

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.

Club Levant
Nieuw Anita jong en sexy. Open maandag-vrijdag van

14.00-02.00uur. Tel. 045-275199. Leuk meisje gevraagd.

Sex-O-theek Liberta
2x Relaxen voor ’ 250,- all-in mcl. bubble-bad.

Ma. di. en do. van 12 tot 2 uur. Wo. en Vr. 12.00-18.00 u.
Maaseikerweg 24, Susteren. 04499-4346.

Twilight escort
8 045-275618. Kvk 49356

MMMMMMM
waar anders

DAN BIJ
MAASTRICHT PRIVÉ

Jodenstraat 2, 043-254183.

Buro Venus
het betrouwb. privé-

adressenboekvan Limburg!
8 04750 - 28 3 53.

Escort all in
045-326191 v.a. 14 uur.

4 Sexy jonge meisjes
verwachten U

Romantica
S 045-419742

Meisjes welkom, intern mog.

Sacha's Escort
045-463386 v.a. 14.00 uur.

Keuze uit 7 meisjes!

Love Escort
045-320905 v.a. 9.30 uur.

Surprise Escort
bij 3 uur bestellen, 1 vals
geld detectivepen gratis

8 045-275900.

Escort Service
discreet en snel, voor een
leuk meisje a. 18 jr. bij u

thuis of hotel, v.a. 12.00 t/m
02.00 uur. Tel. 045-422685.
Jongedame ontvangt thuis.
043-473309.
Privé Candy

Massage en trio. Meisjes
gevraagd. 045-212616.

Door leuk jong meisje totale
ontsp. massage

045-353489.

Gratis sex
niet commerciële

sexadressen en nummers
van vrouwen.
8 046-752333.

’ 50,- all in
Tel. 045-423608

De leukste meisjes
Club Paris

Oirsbeek, 8 04492-1873.

Bij Angelique
ero massage en privé. Tev.
nog leuk meisje gevraagd.

8 045-311135.

volslanke Betty
ontvangt thuis.
8 045-232663.

Boy-Service
Escort ’ 150,-, Privé ’ 125,-.
Zeer discr. 8 045-245977.

Buro Mieke
Discr. Bern. 046-748768

Eroslijn
06-320.321.22

Met zn grote handen pakfê
hij me beet...

Privé Papilion
Als Sandra u kneet, wordt U

vanzelf heet.
Meerdere meisjes aanw.
Meisje gevr. 045-355242^/
Buro Sittard

met nieuwe gastvrouw.
8 046-523203 _y

Peggy privé
Escort ma-vrij 11-22.30 uur-

Wo. tot 19 u. 8 046-374393'
Grieks mog. Tev. m.gevf^/

Club 105
Vele mogelijkheden: o.a.

Privé: Open Sex, onbeperK'
relaxen voor ’ 200,- all-in.
ook SM. Paar uurtjes vrij?

Ma. t/m vr. 12-24.00 u.
Rijksweg Zd. 105, Geleen

Goede verd. voor leuk meis'
je(intern mogelijk).
Tel.: 046-756335. _y

Jessy Candy
vanaf 10 uur, 045-721759y

Anita Privé
en Escort!!! 045-352543^
Frans spec.

Heerlen Privé, 045-729410y

v.a. 09.00 uur
Privé 045-714707, wo. gggjy

Privé llona
Speciale Kermisprijzen

045-708903.

Limburgs Dagblad

Opleidingen

HallO Broertje Hartelijk gefeliciteerd

m m_ Annie

MmMi -_E___fk.___.ffl
Wat vindt jevan Abraham? _____ HWa _■.... o ... " met je (14) verjaardagIVlath & Mienie Ad, Mary, Debby en Adje^

Proficiat!
Petra, Frank, Jan, Reageren op
Caroline en Esther advertenties onder

(P.S. wij verheugen ons BRIEFNUMMER
op het weekend.!), ———— gefrankeerd) naar het

Braderieën/Markten i Limburgs Dagblad,— — —— ■ postbus 2610, 6401 DC
Deelnemers gevr. voor Heerlen en vergeet niet lm*5
ROMMELMARKTEN en onder op de enveloppehe
Luikse markten, zo. 19 juni nummer uit de advertentie
Berg en Terblijt, zo. 26 juni te vermelden.
Schin op Geul en zo. 3 juli /Valkenburg. Inl. 045-324112. Rr^r^^T^r^r^l

De
Flutveelzachte

sensationeel comfort. Probeer deze
elegante en comfortabele sandalenen voel hetverschil-

£JLoaMs
Voeten Verdienen Clarks. MODESCHOENENbormcin/
Steenweg 27, Sittard

Gedaan met D_^DTK C 1schuren, pla- rVKmM
muren en lakken. ■
deuren en deurko- fttfriftty#M
zijnen weer hele- IÉH^JÉj
maal "nieuw", in 1Wvele varianten en W> jt_W
houdsvriendelijk en ■duurzaam Voorde-
liger dan u denkl *"

PORTAS-vakbedrijf
van Wel bv
Hoekerweg 4

6241 NG Bunde

re 043-647833 |

Gezien op TV

Een unieke en makkelijke
manier om tuin en terras
schoon te houden.
Husqvama Flymo Blow-V3c
met blaas- en zuigstand.

Introductieprijs __b"f5/J
Laat er geen gras
over groeien...
...want u krijgt tot vaderdag
bij aankoop van 'n gras-
maaier, kettingzaag,
rugmaaier etc. de Flymo
Blow-Vac

voor maar 1OU)

Fa. E. Gielen & zn
Wolfhagen 3,
6365 BM Schinnen,
tel. 04493-1995,fax 04493-456°.



Veldsport
Toch was klootschieten vroeger
in Twente een veldsport. Het ene
dorp daagde het andere uit door
een kloot boven het open vuur te
hangen. Als de dorpelingen de
bal wegpakten, namen ze de uit-
daging aan. „In allerijl moesten
dan de kloten gedraaid worden,"
vertelt Frans Termiglo uit Oot-
marsum.

„Mijn schoonvader maakte die
allemaal nog met de hand. Hij
was een van de beroemdste
klootschutters in die tijd. Als er
genoegkloten waren, trok ieder-
een naar de heide om op schape-
paden het spel te spelen. Het
liefst als het stevig had gevroren
want dan is de grond lekker
hard," glundert Termiglo.

Het lijkt eigenlijkheel simpel. Je
gooit in een team van drie men-
sen de kloot onderhands zo ver
mogelijk voor je uit. Op de plek
waar de bal terechtkomt, gooit
de volgende speler weer verder.
Twee teams spelen tegen elkaar.
Daarbij geldt de regel dat de bal
van het ene team verder moet
gaan dan die van de tegenstan-
der. Zo niet, dan krijgt de verlie-
zer een extra beurt. Het winnen-
de team is het drietal dat over
het hele traject, in dit gevalruim
drie kilometer, het minste aantal
worpen nodig heeft.

Voor een groep uit Drenthe ein-
digt het spel na een kilometer
echter al in een klein drama. Ru-
ziënd zoeken ze bijna een half
uur naar de kloot die onverbid-
delijk tussen de brandnetels is
geland. Frans Termiglo die net
met zijn team voorbij komt,
roept nog opbeurend: „Een goeie
kerel heeft er twee." Maar ooi-
dat maakt de Drenthenaren niet
echt vrolijk.

Een schril contrast met de
uiterst geconcentreerde Twente-
naren, vormt een team uit Heer-
len. Joelend rennen de veerti-
gers achter de kloot aan die ze,
toch in een redelijk rechte lijn,
voor zich uit hebben gegooid.
Voor concurrentie uit het hoge
noorden zijn helemaal niet bang.

„Kijk die noordelingen toch, diezijn al een half uur aan het zoe-ken," zegt Dorien Demont strijd-
lustig. „Dat kunnen wü toch
beter."

" Een geoefende deelnemer uit Twente bewapend met hark en kloot. Foto: driesLINSSEN

Paardestront
Demont heeft de smaak van het
klootschieten helemaal te pak-
ken. Ze wordt door haar teamge-
noten geroemd om haar rechte
worp. „Waneer gaan we naar
Twente," roept ze een paar keer
enthousiast. Alleen als de kloot
middenin de paardestront neer-
ploft, vloekt ze even. Maar met
een zakdoek is de kloot weer
snel opgepoetst. Dat het spel in
het zuiden steeds populairder

wordt, blijkt uit het aantal deel-
nemers. Honderd mensen leggen
het parcours af, twee keer zoveel
als vorig jaar. Ook is er voor kin-
deren een klootschietkampioen-
schap.

De VVV uit Enschede vindt dit
een vreugdevolle ontwikkeling.
Gehuld in speciaal voor het Lim-
burgse Grand Prix duKloot ont-
worpen T-shirts zyn ze met een
groep aanwezig om Limburgers
warm te maken voor een trip
naar Twente. „Het is maar twee
uur rijden, door Duitsland," ver-
telt Paul van der Werff van de
VW.

„Wat Twente te bieden heeft? Ei-

genlijk lijkt het heel erg op Lim-
burg," vervolgt Van der Werff.
„Er is net als hier hoge werkloos-
heid. Maar we hebben ook mooie
vakwerkhuizen en pittoreske
dorpjes. En die zien er net even
anders uit als hier." De winnaar
van het individuele Superkloot-
kampioenschap krijgt daarom
van de WV een lang weekend in
Twente aangeboden.
Om alvast in de stemming te ko-
men, kan hy in het Voerendaalse
café de Pintelier waar de kloot-
schieters zich verzamelen, het
menu du Kloot bestellen: Los-
serse Gortsoep en balkenbrij opzn Twents. En 's avonds brengt
een cabaretgroep het nummer
'nen echten Twent', ten gehore.

Gemeente schakelt politie in en gaat luchtfoto’s maken

Onderbanken in actie
tegen illegaal bouwen

Van onze verslaggeefster

°NDERBANKEN - De ge-
beente Onderbanken heeft
?en plan opgesteld om illegaal
jouwen aan te pakken. Be-
*.ngrijkste middelen hierbij

het innen van dwangsom-men, het inschakelen van poli-
lle en een grootscheepse in-
ventarisatie van het gebied

middel van luchtfoto's.

~it staat in de nota Handhaving
bouw- en gebruikssi-

tuaties die het college van B en W
{leeft opgesteld. Volgens de ge-
beente staan er vooral in het bui-

tientallen illegale bouw-
r^s. Ook het ophogen en afgraven
"&n grond en het verwijderen van
Waardevolle kleine landschapsele-
menten komt steeds vaker voor,,
°nstateert de gemeente.

£e vindt dat hierdoor behalve een
van het buitengebied,

f^htsongelijkheid ontstaat tussen
°urgers. „De in zijn eigen voordeel
"^culerende burger zal anders de
°verhand krijgen," zo schrijft de ge-
beente in de nota.

e bedoeling is dat de twee buiten-
Dzichters van de gemeente een-

val in de drie maanden het hele
ipondgebied van de gemeente be-
kken. Daarnaast moeten de op-
f^hters kunnen beschikken over
h'chtfoto's uit voorgaande jaren,
pke drie jaarworden nieuwe lucht-
°to's gemaakt. Op dit moment is

nauwelijks te controleren
jjer iets is bijgebouwd of niet.
e opzichters rapporteren elke

d
vertreding aan het college. Ook an-sere ambtenaren die illegale bouw-

J^szien, worden aangespoorddit te
gelden. Als door het afgeven van
jjen vergunning het gebouw gelega-
i seerd kan worden, moet hiervoor
'nnen een maand een aanvraag

2°rden ingediend.
9 niet dan wordt na een waarschu-. 'ng meteen bestuursdwang toege-

jj^st. De overtreder krijgt een brief
avis waarin een dwangsom wordtgenoemd. Speciaal voor dit doel

J;.0rdt bij de afdeling Bouw- en Wo-
(jlngtoezicht een juridisch geschool-<e binnendienstmedewerker aange-

°vendien wordt elke keer als de
ferneente bestuursdwang toepast,
Jj n proces verbaal opgemaakt door
-je Poütie. Dit betekent niet meteen
lift e Persoon dan ook strafrechte-
£* Wordt vervolgd. Hoewel dit ookt de mogelijkheden behoort en in
j^Paalde gevallen zal gebeuren.
v!aar een proces verbaal is nodig
k?.°r de administratieve procedure

U deraad van State, mocht de bur-
j 1̂"in beroep gaan.
s.e gemeente erkent dat aan be-
v uursdwang financiële risico's zyn
erbpnden. ledere burger kan na-melijk een bezwaarschrift hiertegen
dienen en desnoods tot aan de

3ad van State door procederen. Om
icn hier enigszins tegen in te dek-

heeft de gemeente een aanspra-
-j?njksheidsverzekering afgesloten
3-L°°k scnac*e door bestuursdwang

Wegdromen

De heerlijke sound
van vierhonderd PK

Van onze verslaggeefster

HEERLEN - „Dat geluid klinkt
mij als muziek in de oren, die
heerlijke sound. En de kracht
die jevoelt, dat spel met de PK's.
Binnen een paar tellen kun je
van nul naar honderd kilometer
per uur gaan. Dat is de kick van
een sportwagen."

Vraag een willekeurige bezoeker
van een sportwagenmeeting wat
er leuk is aan een sportwagen en
zyn ogen beginnen acuut te stra-
len. Zoekend naar woorden pro-
beert hij 'dat gevoel' duidelijk te
maken. Wanhopig kijkt hij om
zich heen of anderen misschien
wel de juiste woorden weten te
vinden. En dan klinkt het op-
eens: „Je kunt het niet uitleggen,
je moet het gewoon horen."

Een heuse sportwagen, voor veel mannen nog steeds een jongensdroom.
Foto: DRIES LINSSEN

Kippevel
De ster van de middag op de
jaarlijke meeting by' de Diligen-
ce in Heerlen is een Ferrari

GTSWB. Een sportwagen uit
1962 die nog meerijdt in histori-
sche grands prix. Om het 'sport-
wagengevoel' te demonstreren is
de eigenaar bereid zijn 'troetel-
kind' even te starten. Uit de
knalpypen aan de zijkant klinkt
dan opeens een hels kabaal.
„Daar krijg ik nou kippevel van,"
glundert een omstander.

„We willen mensen niet impone-
ren met onze auto's. De auto's
imponeren ons," klinkt het dan
wijs uit demond van een ander.

Alles waarvan, vooral nog
steeds, jongens dromen, is aan-
wezig op de meeting. Jaguars,
MG's, Corvettes, Triumfs. Het
merendeel is ouder dan vijftien
jaar. „Maar een gloednieuweFer-
rari sturen we zeker niet weg,"
vertelt organisator Jo Janssen.
Vanwege het slechte weer zijn er
minder auto's dan vorig jaar.
Vooral de eigenaren van een
open auto, wagen zich niet in de
buitenlucht.
„Kyk, dat is de auto uit de film

'Back to the Future'," vertelt een
man aan zyn vrouw. Alleen komt
er bij de De Lorean geen vuur uit
de knalpijpen, zoals in de film.
De man blijft enkele minuten
ademloos toekijken. „Dat vind ik
nu een prachtige wagen, dat mo-
del. Maar je moet er geen onge-
luk mee krijgen want er is geen
onderdeel meer van te koop."

Volgens organisator Janssen
komt dat omdat de maker van de
wagen door de Engelse politie is
opgepakt voor drugssmokkel.
„Ze hebben toen alle mallen van
dit model in zee gedumpt."

De sportwagen is nog steeds hét
symbool voor snelheid, rijkdom
en avontuur. Als in een televisie-
serie een snelle undercover-
agent moet worden afgebeeld
danrijdt hij geheid in een sport-
wagen. Toch zijn er niet veel
Don Johnsons aanwezig in Heer-
len. De meeste sportwagenbezit-
ters zijn gewoon heel zuinig op
hun wagen en houden zich verre
van stoerdoenerij.

„Ik ben wel zenuwachtig hoor,"
vertelt Gerard Swaen uit Maas-
tricht. Voor het eerst sinds vyf
jaar rijdt hij in zijn Sprint Spe-
cial uit 1961. „Ik denk dat ik
maar de hele middag in de buurt
van mijn wagen blijf, er mag
echt niets aankomen."

regionaal

Limburgs kampioenschap steeds meer een culturele uitwisseling

Gortsoep, balkenbrij
en kloten uit Twente

DOOR STEP VAESSEN

HEERLEN/VOERENDAAL -Uiterst geconcentreerd staat hij
gebukt op de modderige zand-
weg. De hark houdt hij geklemd
tussen zijn benen. „Hier mot de
kloot komm'n," roept hij in on-
vervalst Twents naar zijn mede-
speler dieeen heel eind verderop
staat. Die neemt een enorme
aanloop en werpt het met lood
verzwaarde houten balletje zeker
honderd meter voor zich uit.
..Klasse bal," vinden zijn teamge-
noten.

Met het groeiende aantal deelne-
mers uit Twente aan het Lim-
burgse Grand Prix duKloot is er
voor de veelal ongeoefende Lim-
burgers geen beginnen meer
aan. Klootschieten is een sport
in Twente en dat heten ze zater-
dag op het parcours van Voeren-
daal naar Heerlen wel even zien.

Op maagdelijk witte gymschoe-
nen en gehuld in trainingspak-
ken gaan de twintig Twentena-
ren van start. 'Klootschietersver-
eniging Enschede', staat op hun
rug te lezen. Bewapend met
'klootzakken': kapot gesneden
jerrycans waar de kloten in be-
waard worden en harken: om de
ballen mee uit het struikgewas te
vissen, betreden ze het modderi-

ge parcours. „Is het overal zo of
krijgen we nog een stuk straat,"
vragen ze benepen.

Daar hadden de Twentenaren
niet op gerekend. Zij spelen het
spel alleen op verharde wegen.
Niet op paden met van die lasti-
ge steentjes waardoor de ballen
alle kanten op vliegen. Een ge-
middelde van honderdvijftig
meter per worp zullen ze op dit
parcours niet halen. En die gym-
schoenen zyn na enkele meters
ook niet echt wit meer.

Spuitend door Brunssumse straten
BRUNSSUM - Luid toeterend en
hier en daar spuitend met water
trokken ze gistermiddag door de
straten van Brunssum. Een zestig-
tal kleurrijke brandweerwagens uit
Nederland, België en Duitsland.
Duizenden mensen waren uitgelo-
pen om de tocht ter ere van het
75-jarige bestaan van de Brunssum-
se brandweer te bekijken.
Zonder twijfel hadden de Belgen de
mooiste exemplaren meegenomen.
Logge en felgekleurde wagens
waarop in plaats van een sirene nog
eert bel zat. Ook een wagen uit
Duitsland leek meer op een vlieg-
dekschip dan op een brandweerwa-
gen.
De stoet begon echter met het troe-
telkindje van de Brunssumse
brandweer. De Ford-automobiel
brandweerspuit uit 1937 die toen
slechts met moeite kon worden be-

machtigd. Vlak voor de oorlog ble-
ken belangrijke onderdelen opeens
uitverkocht. Na veel heen en weer
geschrijf met de fabrikant kon de
wagen uiteindelijk geleverd wor-
den.
De Ford heeft tot in de jaren zestig
dienst gedaan. Toenmalige burge-
meester Quint stond er echter op
dat de brandweerwagen bewaard
zou blijven. In 1980 is hij helemaal
opgeknapt en gisteren was hij de
trotse koploper van het défilé.
De oudste brandweerwagen in de
stoet stamde uit 1844. Brandweer-
wagen is een groot woord voor de
door mensen getrokken kar met
lange slang uit Stramproy. Tot grote
hilariteit van het publiek kwam er
water uit de slang dat dein nostalgi-
sche kleding gestoken brandweer-
man met veel plezier om zich heen
spoot.

Collectegeld gestolen
KERKRADE - In de sacristie van de Maria-Gorettikerk in Kerkrade is
zaterdagnacht ingebroken. Onbekende daders hebben de kluis in de sa-
cristie met een snijbrander opengemaakt. Zover bekend zat daar alleen
de opbrengst van de collecte van de zaterdagavonddienst in.

in gesprek

D’r Pool
Kerkrade moet niets afbreken,
maar er juist trots op zijn dat het
als één van de weinige gemeen-
ten in het bezit is van een 50-me-
terbad als dr Pool; dat is toch
uniek! Nieuwe appartementen
hoeven niet per se in het cen-
trum van de stad gebouwd te
worden. Mensen die zich deze
appartementen kunnen veroor-
loven hebben ook geld om met
eigen vervoer of een taxi naar
het centrum te komen. Mensen
met minder inkomen of met mi-
nimum-inkomens willen ook
naar dr Pool en wonen meestal
in de buitenwijken. Deze men-
sen zijn dus afhankelijk van
openbaar vervoer of fiets. Dr
Pool is ideaal gelegen voor open-
baar vervoer. Verder willen we

tijdens het zwemmen gewoon
ruimte, we willen ons bewegen
in het water, maar niet als harin-
gen in een ton. Er zijn al 25-me-
terbaden genoeg. Als we behoef-
te hebben aan eenklein bad, dan
kunnen we beter even de grens
overwippen, want in Duitsland
is zwemmen goedkoper. Als jul-
lie per se iets willen afbreken,
breek dan Erenstein af en bouw
er villa's en bungalows voor
mensen met geld. Succes verze-
kerd. Trouwens wat is er ge-
beurd met de handtekeningen-
acties? Zyn die met een gümach
ontvangen en vervolgens in de
prullenbak gedeponeerd?

KERKRADE
A. van deLaarschot-Jongen

(ingekort door redactie)

Zakkenrollers
slaan toe in
Eygelshoven
KERKRADE - Op de zaterdag-
markt in Eygelshoven waren za-
terdag weer zakkenrollers actief.
Een 51-jarige Landgravenaar
werd van zijn beurs beroofd.
Daarin zaten naast tweeduizend
gulden en 450 Duitse mark ook
twee bankpasjes. Een 63-jarige
inwoner uit het Duitse Gürtze-
nich raakte zijn beurs met 150
Duitse mark en zijn Ausweis
kwijt. Een 71-jarige vrouw uit
het Duitse Geilenkirchen werd
beroofd van haar beurs met di-
verse papieren.

Met geweld van
fiets beroofd
KERKRADE - Een 15-jarige
jongenuitLandgraaf is zaterdag-
middag op Achter den Winkel
met geweld van zijn fiets be-
roofd. De dader zat achterop een
bromfiets die door een meisje
werd bestuurd. De bromfiets
versperde de fietser de door-
gang. De jongen dieachterop zat
sloeg de fietser in het gezicht en
verdween met de fiets snel rich-
ting Einsteinstraat. De fiets was
een ATB van het merk Giant.

Twee fietsers
gewond geraakt
KERKRADE - Twee fietsers
zyn zaterdag in Kerkrade ge-
wond geraakt by aanrijdingen.
Het eerste ongeluk gebeurde za-
terdagochtend op de Nierspink-
straat toen een 14-jarige jongen
werd geschept door een auto. Hij
werd met kneuzingen naar het
ziekenhuis gebracht.
Een 16-jarige fietser raakte zater-
dagavond gewond omdat een
70-jarige bestuurster op de Zon-
straat geen voorrang verleende.
Hy moest ook met verwondin-
gen naar het ziekenhuis worden
gebracht.

Peuter ’s nachts
aan de wandel
KERKRADE - Een 3-jarig jon-
getje liep zaterdagmorgen om
half vijf op de Bleijerheidestraat
in Kerkrade rond in pyama en op
blote voeten. De politie kon zijn
adres achterhalen omdat de peu-
ter dat aanwees.
Toen de politie de peuter thuis
afleverde schrok de vader zich
kapot. Hy zei dat zijn zoon sa-
men met hem naar bed was ge-
gaan omdat hy koortsig was.
Hoe hij uit bed was gekomen
was de man een raadsel.

Inbreker
aangehouden
HEERLEN - Een 27-jarige man
uit Hoensbroek werd gistermor-
gen door de politie op de Raam-
bouwstraat aangehouden. Hij
wordt verdacht van inbraak in
een woning aan de Weijenberg-
straat. Ook zou hij geprobeerd
hebben om in een woning aan de
Pastoorskuilenweg in te breken.
De bewoners van de Wijenberg-
straat waren even tevoren wak-
ker geschrokken door geluiden
vanuit de benedenverdieping.
De voordeur stond open en in de
kamer en keuken waren de kas-
ten doorzocht. De telefoonkabel
was doorgesneden.

Ook waren er enkele goederen
gestolen waaronder een horloge,
twee beurzen, een giromaatpas
en een paspoort. Onderweg naar
de inbraakmelding zag de politie
de man over deRaambouwstraat
lopen met inbrekerswerktuigen.
Hy is in verzekering gesteld
maar blijft ontkennen.

’Klant’ keert niet
terug van proefrit
KLIMMEN - Een 63-jarige in-
woner van Klimmen is donder-
dagmorgen zyn motor kwijtge-
raakt tydens een proefrit. De
man had de motor, een rode
Honda 125 cc via een advertentie
te koop aangeboden. Een jongen
van ongeveer twintig jaar rea-
geerde hierop. Hij vertelde dat
hij pas zijn atheneumdiploma
had gehaald en als beloning een
motor mocht kopen van twee-
duizend gulden. Na aandringen
mocht hij een proefrite maken
maar hy keerde niet meer terug.

Ruiten gesneuveld
tijdens een ruzie
HEERLEN - Een 27-jarige
Heerlenaar is in de nacht van,
vrijdag op zaterdag op de Coris-
berg aangehouden omdat hij
twee ruiten had vernield. De
man had in het gemeenschaps-
huis aan de Corisberg ruzie ge-
kregen met zijn vriendin en
enkele bezoekers. Toen hij bui-
ten de deur werd gezet, verniel-
de hy twee ruiten van de toe-
gangsdeur. Omdat hy flink had
gedronken moest hij een nacht
op het bureau doorbrengen om
te ontnuchteren.

(ADVERTENTIE)
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Nederland 2
Tros/EO
09.45 (TT) D-Day 1994. Rechtstreeks

verslag van de Herdenkingsplechtig-
heden.; (TT) Utah-beach. Herdenking
in aanwezigheid van president Mitte-
rand en president Clinton.

10.45-12.00 (TT) Bayeux. Herdenking
in aanwezigheid van president Miter-
rand en Koningin Elizabeth.

13.00-13.07 Nieuws voor doven.
14.15 (TT) D-Day 1994: Omaha

beach. Officiële plechtigheid in aan-
wezigheid van diverse staatshoofden.

16.15 Soheveningen muziek con-
cours. Impressie van dit internationa-
le muziekconcours voor piano.

17.00 Wonderland (gepresenteerd
doorBassie en Adriaan). Magazine.

17.53 De familie Keuzenkamp.
17.58 2 vandaag.
18.00 Journaal.
18.15 Actualiteiten.
18.39 Sportjournaal.
18.47 Hoofdpunten uit het nieuws.
18.55 Zoovenirs. Afl. 5: Safaripark

Beekse Bergen.
19.29 Keeping up appearances. En-

gelse comedyserie. Richard kan Hya-
cinth niet vergezellen bij haar jachtop
een tweede huis.

20.03 JFK: Reckless youth. Minise-
rie van Harry Winer. Afl. 4.
Over het veelbesproken leven van
John F. Kennedy, waarin zijn poli-
tieke carrière en belangstelling voor
vrouwelijk schoon centraal staan.

20.46 Uitzending t.b.v. Europese
Parlementsverkiezingen: VVD.

20.55 Good luck Oranje! Feestelijk
programma waarin het Nederlands
elftal voor het vertrek naar Amerika
wordt uitgezwaaid.

22.22 Ingang Oost. Afl. 5.
22.56 Dat willen we even kwijt.

Column.
23.05 Reality 3.1. 3-delige serie over

visies op de werkelijkheid. Afl. 1.
23.35 Middernacht-klassiek. Klassie-

ke muziek. Vandaag: Symphonie
concertante voor viool, altviool en or-
kest KV 364 van Mozart, uitgevoerd
door het orkest Les virtuoses de Mos-
cou 0.1.v. Sir Yehudi Menuhin. Herh.

00.10-00.15 Journaal.

Duitsland 1
05.15 blickpunkt.
05.45 Morgenmagazin Sport.
06.00 ZDF-Morgenmagazin.
09.00 heute.
09.03 ML Mona Lisa. Magazine.
09.45 Qi Gong. Chinese ademha-

lings- en bewegingsoefeningen.
10.00 heute.
10.03 Weltspiegel.
10.45 Fall auf Fall - Jedem sein
Recht! Juridisch magazine.

11.00 heute. Met beursberichten.
11.04 Flitterabend. Spelshow.
12.45 Urnschau.
12.55 Presseschau.
13.00 ZDF-Mittagsmagazin.
13.45 Wirtschafts-Telegramm.
14.00 Tagesschau.
14.03 Schimpt - 19 7 17. Talkshow.
14.30 Das Fest der Sieger. Reporta-

ge over de feestelijkheden t.g.v. de
herdenking van D-Day.'

15.30 Fliege. Talkshow. Met om
16.00-16.03 Tagesschau.

16.30 Mit List und Krücke. 13-delige
serie. Afl. 6: Der Kandidat.

17.00 (TT) Tagesschau.
17.10 Brisant. Boulevardmagazine.
17.37 Die Parteien zur Europawahl.
17.40 ARD vor acht. Reg. informatie.
17.50 Tagesschau-Telegramm.
17.55 Zwei Schiltzohren in Antalya,

serie. Afl.: Der Neue.
18.50 Tagesschau-Telegramm.
18.55 Auto Fritze, serie.
20.00 (TT) Tagesschau.
20.15 (TT) Expeditionen ms Tier-

reich. Natuurfilmserie. Afl.: Schone
Wildnis Afrika.

20.59 Tagesthemen-Telegramm.
21.00 Die Parteien zur Europawahl.
21.03 Fakt. Magazine.
21.45 Die Parteien zur Europawahl.
21.48 Amerika, Amerika. 3-delige

verslag van een reis door Amerika.
Afl. 1: Totempfahle und Computer.

22.30 Tagesthemen.
23.00 Die Parteien zur Europawahl.
23.03 Tatort. Duitse politieserie.
00.30 Tagesschau.
00.40 Jupiter's darling. Amer. speel-

film uit 1954 van George Sidney.
Bron: Naar een toneelstuk van Ro-
bert E. Sherwood.

02.15-02.20 Zuschauen - Entspan-
nen - Nachdenken. Englands Sud-
westen. Afl.: St. Ives.

Duitsland 2
05.15-13.45 Gezamenlijk program-

ma. Zie Duitsland 1.
13.45 Zündstoff: Die Rückkehr der

Führer. Reportage over rechts-extre-
misme in Europa. Herh.

14.30 ZDF spezial. Verslag vanaf
Omaha-Beach (Normandië) met de
herdenking van D-Day.

14.55 ZDF-Glückstelefon.
15.00 heute.
15.03 Die Ketchup-Vampire. Teken-
filmserie. Afl.: Drakulas Fluch.

15.25 Falten, Knieken, Origami. Re-
portage over Origami, de oude Ja-
panse papiervouwkunst.

15.30 Was aus ihnen wurde. Repor-
tage over de 18-jarige Trevor Ferrel,
die in Philadelphia een opvangtehuis
voor straatkinderen en daklozen
stichtte. Uit de serie 'Hut ab!'.

16.00 logo. Jeugdjournaal.
16.08 heute-Schlagzeilen.
16.09 The flying doctors. Australi-

sche doktersserie. Afl.: Vergebene
Liebesmüh'.

17.00 heute, sport en weerbericht.
17.10 landerjournal. Aansl.: heute-

Schlagzeilen.
17.45 Der Alte. Duitse misdaadserie.
Afl.: Bruderliebe. Aansl.: Parteien zur
Europawahl. Aansl.: Guten Abend.

19.00 heute.
19.25 Verkehrsgericht. Gedramati-

seerde rechtszaak. Afl.: Autoklau un-
ter Drogen. Aansl.: Parteien zur
Europawahl.

21.00 auslandsjournal spezial. Ach-
tergrondreportages van buitenland-
correspondenten. Vandaag vanuit
Normandië.

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

22.20 Nacht ohne Ende (Hors la vie)
Frans-ltaliaans-Belgische speelfilm
uit 1991 van Maroun Bagdadi. Aansl.:
Neu im Kino.Filmmagazine.

23.55 heute.
00.00-01.40 ZDF-Nachtexpress: Die
Töchter der Mutter Courage. Re-
portage. Vrouwen in Europa dienen
op de arbeidsmarkt dezelfde moge-
lijkheden als mannen te hebben. Na
de verdragen van Rome en Maas-
tricht wordt diverse vrouwen ge-
vraagd of het emancipatiebeleid van
de EU zijn vruchten heeft afgewor-
pen.

TV FILMS VIDEO
BBC 2
21.30 Miss Firecracker (USA,
1989).
Mooie rol van Holly Hunter (The
Piano) die vast van plan is de miss-
verkiezing in een suf dorpje in Mis-
sissippi te winnen, om eindelijk
haar leven glans te geven.

Ook met Tim Robbins, Scott Glenn.
Regie van Thomas Schlamme.

België/TV 2
22.05 D-Day, the sixth of June
(USA, 1956).

Oorlogsfilm van Henry Koster, met
Edmond O'Brien, Richard Todd,
Dana Winter.

Twee officieren van de geallieer-
den, de Amerikaan Parker en de
Engelsman Wynter, die deelnemen
aan de landing in Normandië zijn
verliefd op het zelfde meisje, Valé-
rie.

Parker heeft echter een echtgenote
in Amerika. Valérie is verloofd met
John, maar in hef geheim geeft ze
de voorkeur aan de Amerikaan.
Dan nemen de mannen op D-Day

deel aan de landing in Normandië.
Parker wordt daarbij zwaar gewond
en moet terugkeren naar Amerika.
Wat hij, in tegenstelling tot Valérie,
niet weet is dat Wynter in Frankrijk

is gesneuveld.

Duitsland 1
00.40 Jupiter's Darling (USA,
1954).

Spectaculaire musical met zwem-
ster Esther Williams en Howard
Keel, over Hannibals intocht in
Rome.
Regie van George Sidney

" Scène uit de Amerikaanse oorlogsfilm uit 1956 'D-Day, The Sixth ofJune'. Regie Henry
Koster. (België/TV 2 - 22.05 uur).

Nederland 3
Vpro Vara
08.53-09.00 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
10.00-10.20 Huisje, boompje, beest-

je.Afl. 95: Ik wil een hond.
10.30-10.50 (TT) Zo maak je dat... in

de keuken. Afl. 5: Fornuis.
17.00-17.07 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
17.30 Villa Achterwerk: Wie was je

opa's opa opa? Serie over kinderge-
schiedenis. Afl. 2. Herh.

18.00 Journaal.
18.15 Uitzending t.b.v. de Europese
Parlementsverkiezingen: CD.

18.21 Comedy op 3: Mary Hartman,
Mary Hartman. Amerikaanse come-
dyserie. Herh.

18.47 (TT) Lingo. Spelprogramma.
19.15 Open deur tv. Een programma

waarin de kijkers zich kan laten bekij-
ken.

19.25 Laura en Lena. 6-delige Neder-
landse dramaserie. Afl.: Dood.
De onuitstaanbare boyenbuurman
van de zusjes Laura en Lena is totaal
van slag door de dood van een stu-
diegenoot. De zusjes besluiten hem
te helpen.

19.55 D-Day. Documentaire
over de invasie van Normandië, met
interviews, analyses en uniek archief-
materiaal.
Vijftig jaar geleden, op 6 juni 1944,
landden de geallieerde legers op de
kust van Normandië en bestromden
de Atlantik-wall. In dit programma
o.m. interviews met Franse verzets-
lieden, ooggetuigenverslagen van
Amerikaanse, Engelse, Nederlandse
en Duitse veteranenen uniek archief-
materiaal over de voorbereidingen en
de landingen zelf.

22.00 (TT) Journaal.
22.15 Sportjournaal.
22.30 Nova. Actualiteitenrubriek.
23.00 Den Haag vandaag. Parlemen-

taire rubriek.
23.15 Trekking dagelijkse lotto.
23.22 South bank show. Kunstmaga-

zine. Afl.: Richard Price.
Portret van de ex-drugsverslaafde
schrijver én scenarist Richard Price.

00.13-00.18 Nieuws voor doven.

Duitsland 3 West
08.15 Tele-Gym. 08.30 Cursus maat-
schappijleer. 09.00 Babyion spricht vie-
le Sprachen. 10.00 Schooltv. 12.00
Bonn am Rohr. Discussieprogr. i.v.m.
Europese verkiezingen. 12.30 Westpol.
13.15 Öko-Lifestyle. 14.00 West 3 Ak-
tuell. 14.05 Hit-Clip. 14.30 Schooltv.
15.00 West 3 Aktuell. 15.05 Fenster-
Platz. 16.00 Hier und Heute unterwegs.
16.30 Cursus maatschappijleer. 17.00
Sesamstrasse. 17.30 Doctor Snuggles.
Afl. 6: 18.00 NRW. 18.05 KvK - Klön
und Klaaf. 18.30 Tuiniertips. 18.45 Ak-
tuelle Stunde. 19.25 Fensterprogr. der
Landesstudios. 19.45 Wohnraume.
20.15 U 30. Jongerenmagazine. 21.00
West 3 aktuell. 21.15 Markt. 21.45 Me-
dizin-Magazin. 22.30 (TT) Lindenstras-
se. 23.00 ■ L'Oeil de Vichy. Franse
documentaire over de Vichy-regering
van maarschalk Pétain tijdens WO 11.
00.50 Nachrichten. 00.55 Nachtprogr.:
Tagesschau vor 20 Jahren. 01.10 Ta-
gesthemen. 01.40 Aktuelle Stunde.
04.00 Schooltv. 06.00 Cursus maat-
schappijleer. 06.30 U 30. 07.15 Markt.
07.45-08.15 Wohnraume.

Duitsland 3 SWF
08.15 Tele-Gym.. 08.45 Cursus maat-
schappijleer. 09.00 Schooltv. 10.20
Step in. 10.35 Clin d'oil. 10.50 Non-
Stop-Fernsehen. 11.15 Sport-Arena.
12.10 Sport im Driften. 13.05 Flutlicht.
14.00 Schooltv. 15.00 Hallo, wie
geht's? 15.15 Signale. 15.45 Spass auf
der Gass'. Spelprogr. 17.00 Cursus
maatschappijleer. 17.30 Sesamstbas-
se. 18.00 Die Curiosity-Show. 18.23
Kinder-Verkehrsspot. 18.25 Unser
Sandmann. 18.30 Südwest aktuell.
18.35 Hallo, wie geht's? 18.50 Heiter
bis ulkig. Spelshow. 19.19 19.20 Lan-
desschau. 19.48 Landesschau aktuell.
20.00 Tagesschau. 20.15 Infomarkt -
Marktinfo. 21.00 Nachrichten. 21.15
Teleglobus. Buitenlandmagazine.
21.45 ■ Jean Gabin cyclus: Ein Herr
ohne Kleingeld (Le baron de l'écluse)
Franse speelfilm uit 1959 van Jean
Delannoy. Met: Jean Gabin e.a. 23.15
Denkanstösse. Herh. 23.20 Weisser
Fleck. 00.05 Schlussnachrichten.
00.20 Non-Stop-Fernsehen.

RTL 4
06.30 Hei elei kuck elei.
07.00 Nieuws & krantenoverzicht.
07.07 Bob in the bottle.
07.30 Nieuws & krantenover-

zicht.o7.37 The taxi boys.
08.00 Nieuws & krantenoverzicht.
08.08 The bold & the beautiful. Herh.
08.30 Nieuws.
08.35 Santa Barbara. Amerikaanse

soap. Deel 1. Herh.
09.00 Nieuws & krantenoverzicht.
09.10 Santa Barbara. Deel 2. Herh.
09.30 You bet your life. Amer. quiz.
09.55 Rescue 911. Amerikaanse ge-

dramatiseerde documentaire. Herh.
10.50 Showtime shop. Thuis bellen

en bestellen.
10.55 As the world turns. Herh.
11.40 Studs. Amer. datingprogram-

ma. I
12.05 Telekids. Kinderprogramma.
13.05 De vakantieman. Herh.
14.15 Showtime shop. Thuis bellen

en bestellen.
14.20 As the world turns. Ameri-

kaanse soapserie.
15.05 Rad van fortuin. Spel. Herh.
15.35 Santa Barbara. Amerikaanse

soap.
16.25 The Oprah Winfrey show.

Amerikaanse talkshow. Herh.
17.15 Wie ben ik? Spelprogramma.

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

medy. Herh.
19.30 Half acht nieuws.
19.50 Weer.
20.00 The bold & the beautiful.

Amerikaanse soap.
20.25 Hunter. Amerikaanse detective-

serie.
21.15 Vijf tegen vijf.Spelprogramma.
22.05 Hotel. Amerikaanse serie.
23.00 Nieuws en weer.
23.15 David Letterman. Amerikaanse

talkshow.
00.00 The Oprah Winfrey show.

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

kaanse soapserie. Herh.
01.30 Nachtprogramma.

SAT1
05.30 Deutschland heute morgen.
09.00 Alf. 09.30 Love Boat. 10.30
Neighbours. 11.00 The young and the
restless. 11.55 5 mal 5. 12.30 Knots
landing. 13.30 Love Boat. 14.30 Bo-
nanza. 15.25 Alf. 16.00 Star trek: The
next generation. 17.00 5 mal 5. 17.30
Regionale progr.'s. 18.00 Geh aufs
Ganze! 19.00 Sat.l Newsmagazin.
19.19 taglich ran. Sportmagazine.
19.30 Glücksrad. 20.15 Vater braucht
eine Frau. Duitse familieserie. 21.15
Erben gesucht. Showprogr. rond erfe-
nissen. Aansl.: TopNEWS. 22.10
Alarm! Aansl.: TopNEWS. 23.00 News
& Stories. 23.50 Star trek - The next
generation. 00.40 Star Trek: Deep spa-
ce nine. 01.30 Boccaccio 70 Boccacce
70. Ital.-Franse speelfilm uit 1961.
Herh. 03.40 Stunde der Filmemacher.
Afl.: Griechenland ist unser Kalifornia.
03.55 24 Stunden. Herh. 04.20 Zorro.
Zorro. Herh. 04.45 Erben gesucht.
Showprogr. rond erfenissen. Herh.

RTL Television
05.30 Guten Morgen Deutschland.
09.05 Emergency. 10.00 The bold and
the beautiful 10.30 Days of our lives.
11.00 Der Preis ist heiss. 11.30 Fami-
lien Duell. 12.00 Punkt 12. Middagma-
gazine. 12.30 Springfield Story. 13.15
California Clan. 14.10 Murder, she wro-
te. 15.00 llona Christen. Thema: Ihr
Zuhause ist der Bürgersteig: Strassen-
kinder. 16.00 Hans Meiser. Thema:
Der Misbrauch mit dem Missbrauch.
17.00 Whos the boss? 17.30 Married
with children. 18.00 The bold and the
beautiful. 18.30 Explosiv - Telegramm.
18.45 RTL aktuell. Nieuws en sport.
19.10 Explosiv - das Magazin. 19.40
Gute Zeiten, schlechte Zeiten. 20.15
Matchball. Duitse serie. 21.15 Peter
und Paul. Duitse serie. 22.15 Der heis-
se Stuhl. Discussieprogr. 23.00 10 vor
11. 23.30 RTL-Nacht-Show. 00.00 RTL
Nacht-Journal. 00.30 Married with chil-
dren. 01.00 Die Tracey Ullman Show
01.30 Whos the boss? 02.00 Explosiv- Das Magazin. 02.30 RTL Nacht-Jour-
nal. 03.00 Hans Meiser. 04.00 llona
Christen. 05.00 Gute Zeiten, schlechte
Zeiten. Duitse familieserie. Herh.

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

serie.
18.40 Family ties. Amer. comedyse-
rie.

19.10 MacGyver. Amer. politieserie.
20.00 Denktank. Quiz.
20.30 Catwalk. Amerikaanse serie.
21.25 Weer.
21.30 Half tien nieuws.
22.00 Sport.
22.30 Dead zone. Amerikaanse thril-

ler uit 1983 van David Cronenberg.
Bij een frontale botsing raakt Johnny
Smith in coma. Wanneer hij na vijf
jaar vrijkomt, steken zijn tot dan toe
inactief gebleven psychische krach-
ten de kop op en blijkt hij het verle-
den en de toekomst van de mensen
te kunnen bekijken. Tallozen maken
gebruik van zijn gave in de hoop ver-
miste geliefden op te sporen, misda-
den op te lossen en zichzelf en hun
families te beschermen tegen allerlei
kwaad. Moe van de pers die hem op
de hielen zit en de vele proeven die
hij heeft ondergaan, slaat John op de
vlucht. Een afschuwelijk visioen over
de toekomst van de wereld brengt
hem echter op andere gedachten.
Johnnyzal de wereld van haar onder-
gang proberen te redden.
Bron: Naar het gelijknamige boek van
Stephen King. Thriller in het kader
van de themaweek: The king of hor-
ror - Stephen King.

00.15 Hill Street blues. Politieserie.
01.10 De draagmoeder. Herh.
01.40 Hei elei, kuck elei aktuell.

" Martin Sheen uit 'Dead
Zone. (RTLS - 22.30 uur).

België/TV 1
14.00 D-Day special. Rechtstreeks

verslag van de internationale plech-
tigheid op Omalia Beach en een
samenvatting van de plechtigheden
in de voormiddag in Normandië naar
aanleiding van D-Day, 50 jaar gele-
den. Met o.a. studio-interviews met
gasten.

17.55 Tik tak. Animatieserie. Afl. 157.
18.00 Journaal.
18.10 Mooi en meedogenloos (The

bold and the beautiful). Afl. 956.
18.35 Butterfly Island. Afl. 36.
19.00 Hélène et les garcons. Franse

serie. Afl. 6: De liefdesverklaring.
19.25 Paardenkoersen, mededelin-

gen en programma-overzicht.
19.27 Politieke tribune. Vandaag:
Agalev.

19.30 Journaal en sport.
20.00 Buren (Neighbours). Afl. 1381.
20.25 We'll meet again. Tv-happe-

ning vanuit Oostende naar aanleiding
van D-Day, 50 jaar geleden. M.m.v.
het authentieke Glenn Miller Orche-
stra, het legerkoor Ensemble, Gun
ther Neefs, de Muziekkapel van de
Zeemacht e.v.a. Eregast is Dame Ve-
ra Lynn.

22.00 Alle 5. Populair-wetenschappe-
lijk magazine.

22.30 Vandaag en sport.
22.55 D-Day. Franse documentaire

over de landing van de Geallieerden
op de Normandische kust op D-Day,
50 jaar geleden. Eén miljoen solda-
ten, 720 oorlogsbodems en 4266
transportschepen werden ingezet en
de operatie moest in het grootste ge-
heim worden voorbereid. Gedurende
meer dan een maand werd om Nor-
mandië gevochten; Cherbourg viel op
27 juni en Caen werd op 9 juli op de
Duitsers heroverd.

23.47-23.48 Baraka-uitslagen.

Radio 1 radioElk heel uur en om 7.30, 8.30,
12.30, 13.30, 16,30, 17.30 Nieuws.
7.07 NCRV's Hier en nu (8.45 en
11.45 Kerkelijke actualiteiten).
12.07 Tijdsein. 14.05 Veronica
nieuwsradio. 17.07 Veronica
nieuwsradio. Elk heel uur en om
18.30 en 6.30 Nieuws. 19.04 Tijd-
sein. 22.04 Veronica sportradio.
23.07 Met het oog op morgen. 0.04
Damokles. 1.02-7.00 Niemands-
land.

Radio 2
7.04 De havermoutshow. 9.04
TROS Gouden uren. 12.04 Het
hart van twee. 14.04 Tros Radio 2- Matinee. 17.04 Fileradio. Elk heel
uur Nieuwws. 18.04 Alle mensen.
19.04 Witte rozen. 20.04-24.00
Tussen acht en middernacht.

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 Forza. 21.04 Villa
65. 0.04 TROS Nachtwacht. 2.02
Mol of Mark. AKN: 4.02-6.00 Pyja-
ma FM.

Radio 4
Om 7.00. 8.00, 13.00 Nieuws. 7.02
Aubade. 9.00 Muziek voor miljoe-
nen. 11.00 Ochtendconcert. II
Campiello, lyrische komedie van
Wolf-Ferrari. Koor en Ork. van het
Teatro Verdi uit Trieste 0.1.v. Nikca
Bareza met sol. 13 04 In antwoord
op uw schrijven. 14.00 Middagcon-
cert. Maria de Buenos Aires,
opera-tango van Piazzolla. 16.00
De Nederlanden. Pianomuz. 17.00
De koffer. Om 18.00 en 20.00
Nieuws. 18.00De wandelende tak.

19.00 De grote oversteek. 20.02
Holland Festival. Deutsche Kam-
merphilharmonie met sopraan.
0.00-1.00 Vier na middernacht.

televisie en radio maandag
Nederland 1

Avro/Ncrv
07.00 Journaal.
07.07 Alles kits. Gev. kinderprogram.
07.34 Journaal.
07.37 De wind in de wilgen. Herh.
08.00 Journaal.
08.07 Kissy Fur. Tekenfilmserie.
08.28 Journaal.
08.3! Studio RKK. Actualiteiten.
09.00 Journaal.
09.07 Zo oud als de weg naar...

Bodh Gaya. Afl. 3. Herh.
10.00 Kook TV. Culinair programma.
10.15 De familie Keuzekamp.
10.16 Buitenechtelijke zaken. Afl. 5.
10.39 (TT) Postcode bingo. Spel.
11.14 Candid camera. Humor.
11.35 TROS Telearchief. Afl. 1.
12.00 Kalligraferen. Afl. 7.
12.30 Strip- en cartoontekenen.
13.00 (TT) Journaal.
13.07 (TT) Studio sport. Herh.
14.34 Europolis. Afl.: Parijs: voor niet-

toeristen.
15.30 Master photographers. Afl. 1.
16.00 (TT) Journaal.
16.07 Wild, wild world of animals.

Afl.: Deadly African snakes.
16.32 Dertigers. Amerikaanse serie.
17.21 Tussen kunst en kitsch.
18.03 Uitzending voor de Politieke

Partijen: CDA.
18.15 Sesamstraat. Kinderprogram.
18.30 (TT) Jeugdjournaal.
18.40 (TT) Klokhuis. Afl.: Veerboot.
18.59 (TT) Willem Wever. Informatief.
19.29 (TT) Ja, natuurlijk. Natuurfilm-

serie. Vandaag over schildpadden.
20.00 (TT) Journaal.
20.26 De doornvogels (The thorn-

birds). Amerikaanse serie. Afl. 9.
21.18 Hier en nu. Actualiteitenrubriek.
21.49 Jessica Fletcher (Murder, she

wrote). Amerikaanse misdaadserie.
22.39 Herman van Veen in New

Vork. Reportage.
23.04 NCRV-dokument: 24 uur gek-

te. Reportage over een crisisteam die
dag en nacht moet uitrukken om
mensen in zware geestelijke nood te
helpen.

23.40 Miniatuur. De bijzondere plek in
het leven van bijzondere mensen.

23.50-23.55 Journaal.

België/TV 2
21.00 E.G. Magazine. Vandaag o.a.

de campagne van Agalev.
21.30 Journaal, sport en weerbe-
richt. Aansl.: Baraka-trekking.

22.05-23.46 D-Day, the sixth of Ju-
ne. Amer. oorlogsfilm uit 1956.

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 In gesprek.
9.55 Vrijzinnig vizier. 10.02 Van
belang. 11.02Punch. 13.10 De do-
cumentaire. 14.03 Boven het dal.
14.30De verbeelding. 15.02Ophef
en vertier. 17.10 Radio UIT. NIK:
17.45. Elk heel uur t/m 18.00 en
om 23.00 Nieuws. OHM: 18.02
Hindoestaanse immigratie. 19.00
Waar waren we ook alweer? 19.15
Nieuws en actualiteiten in het
Turks. 19.50 Nieuws en actualitei-
ten in het Marokkaans en Berbers.
20 40 Nieuws en actualiteiten in
het Chinees. 21.00 Kayen rasja (Er
is hoop). 21.15 lyi haberler (Goed
nieuws). 21.30 Sm ke yat kai yam
(Goed nieuws op maandag). 22.00
Het zwarte gat. 23.07 Politieke par-
tijen. 23.17-23.58 Met het oog op
morgen.

RTBF/La Une
16.00 Vacaturebank. 16.20 Nouba
nouba. 17.10 DrÖles de dames (Char-
lie's angels). Amer. pilotfilm. 18.30 Info
première. Intern, actualiteiten. 18.50
Maguy. Serie. Afl. 21. 19.15 Tribune
electorale: Le P.S. 19.30 Nieuws.
20.15 Face a face. Politieke discussie.
20.40 Le mystère Silkwood (Silkwood).
Amer. speelfilm uit 1983. Met: Meryl
Streep, Cher e.a. 22.55 D-Day to Ber-
lin. Documentaire over het einde van
WO 11, vanaf D-Day tot de verovering
van Berlijn door de Russen. 00.05
Laatste nieuws. 00.25 24 H sur les
marchés. 00.30 Baraka-trekking.
00.35-00.45 Le coeur et l'esprit.

SPORTS 21
18.47 Schtroumpfs. Tekenfilmserie.
19.12 Info première. 19.30 Zie RTBF/
La Une. 20.10 Fermiers belges a Mo-
naco. Reportage. 20.43 Zie RTBF/La
Une. 23.25 Beursberichten.
23.30-00.00 Le coeur et l'esprït.

TV 5
06.00 Ochtendprogr. 12.45 Zwitsers
nieuws. 13.05 Cinquantenaire du de-
barquement. Rechtstreeks verslag van
de herdenking van D-day, 50 jaargele-
den. 16.00 Nieuws. 16.10 Vision 5.
16.25 Des chiffres et des lettres. 16.50
Kookrubriek. 17.05 Une pêche d'enfer.
17.35 Découverte. 18.05 Questions
pour vn champion. 18.30 Nieuws en
intern, weerbericht. 18.55 Persover-
zicht. 19.00 Paris lumières. 19.30 Bel-
gisch nieuws. Met een special over
D-day. 20.00 Belgische documentaire
over de ervaringen van Geallieerde en
Duitse soldaten op D-day. 21.00
Nieuws en intern, weerbericht. 21.40
Thalassa. 22.35 D-day. Franse docu-
mentaire met veel archiefmateriaal
over de Tweede Wereldoorlog en het
accent op D-day. 23.40 Nieuws. 00.05
Le cercle de minuit. Cultureel magazi-
ne. 01.10 La chance aux chansons.
Herh. 01.45 Paris lumières. Herh.
02.15 Sept sur sept. Herh. 03.15 Table
ouverte. Herh. 04.00 Sept joursen Afri-
que. Herh. 04.20 L'heure de vérité.
Herh. 05.20 Eurojournal.

RAI UNO
06.00 Ochtendprogr. 12.25 Nieuws.
12.35 La signora in giallo. 13.30
Nieuws. 14.00 Prisma. 14.10 Tribune
Rai. 14.30 Speciale D-Day. 15.00 Uno
per tutti. 18.00 Nieuws. 18.20 In viag-
gio nel tempo. 19.05 Grazie mille!
20.00 Nieuws en sport. 20.40 In Fuga
pertre. Speelfilm. 22.30 Grandi Battag-
lie. 1a Parte. 23.00 Oreventitre. 23.30
Grandi Battaglie. 2a Parte. 00.05
Nieuws. 00.10 Oggi al Parlamento.
00.20 Parole e vita. 00.50 Gassman
legge Dante. Serie. 01.05 DSE-Sape-
re. 01.35 Nachtprogrammering.

BBC1
07.00 Business breakfast. 08.00 BBC
Breakfast news. 10.05 D-Day remem-
bered: Reportage over de landing op
D-Day, live vanuit Arromanches. Vol-
gende tijden onder voorbehoud. 12.00
Cricket. Rechtstreeks: Engeland -
Nieuw-Zeeland. Met om 13.00 nws.
13.55 Reg. nws. 14.00 nws. 14.30 D-
Day remembered: The allied nations at
Omaha. 16.30 Rechtstreeks verslag
van het I défilé van 7000 veteranen
langs koningin Elizabeth II naar het
strand van Arromanches. Volgende tij-
den onder voorbehoud. 18.00 Vervolg
D-Day remembered. 18.35 Neigh-
bours. Volgende tijden onder voorbe-
houd. 19.00 nws. Met een rechtstreek-
se verbinding met Arromanches. 19.30
Reg. nws. 20.00 Rechtstreeks verslag
van het herdenkingsconcert van de
Band of Royal Marines vanaf de

Queen Elizabeth 11. 21.00 EastEnders.
21.30 Dad's army. Serie. 22.00 Party
election broadcast: Liberal Democrats.
22.10 nws. 22.40 News '44. Serie
nwsuitzendingen over de gebeurtenis-
sen in de wereld op D-Day. Afl. 2.
22.55 D-Day: Terugblik op de D-Day
herdenkingen in Normandië. 23.45 D-
Day remembered: D-Day highlights.
00.45 Cricket. Samenvatting-
-04.00-04.30 BBC Select.

BBC 2
07.20Open University. 09.00 Breakfast
news. 09.15 Miniature worlds. 09.25
Reportage over luchtvervuiling en de
gevolgen voor de volksgezondheid-
-09.55 Holiday outings. 10.00 Schooltv-
-14.20 The Brollys. 14.35 Pingu. 14.40
Cricket. Met om 15.00, 16.00 en 16.50
nws. Volgende tijden onder voorbe-
houd. 18.00Vervolg Cricket. 19.00 The
new adventures of Black Beauty. 19.2&
Blue Peter. 20.00 Inura the dingo. Na-
tuurfilm.. 20.50 Tex Avery. 21.00 Six
go to Europe. Serie. 21.30 Miss Fire-
cracker. Amer. speelfilm uit 1989-
-23.10 Small objects of desire. 23.30
Pardy election broadcast: Liberal De-
mocrats. 23.40 Newsnight. 00.25 Face
to face: Maya Angelou. 01.10-01.40
Open University.

NBC
05.30 NBC Nightly news. 06.00 Weekly
business. 06.30 NBC Nightly news-
-07.00 ITN World News. 07.15 Weekly
business. 07.45 Strictly business-
-08.00 ITN World news. 08.15 Strictly
business. 08.30 NBC News nightside-
-09.30 Memories Than and Now. 10.00
NBC Live from Utah Beach. 11.00 Su-
per Shop. 12.00 Today's business-
-13.00 Today in Normandy. Verslag van
de herdenkingsplechtigheden. 18.00
FT Business tonight. 18.30 Memories
then and now. Afl.: The lastP.O.W. co-
mes home. 19.00 ITN World news-
-19.30 I witness video. 20.30 NBC news
magazine: D-Day special. 21.30 Cultu-
re calendar. 22.00 ITN World news-
-22.30 The tonight show. Talkshow
23.30 Real personal. Talkshow. 00.00
FT business tonight. 00.20 US Market
wrap. 00.30 NBC Nightly news. 01.00
Equal time. Live-talkshow vanuit Was-
hington DC. 01.30 Talkin' jazz. 02.30
Culture calendar. 03.00 Rivera live-
Discussieprogr. 04.00 Talkin' jazz-
-05.00 Culture calendar.

MTV
06.00 Awake on the wild side. 09.00

Ingo. 12.00 The soul of MTV. 13.00
Greatest hits. 14.00 Simone. 16.30
The report. 16.45 At the movies-
-17.00 News at night. 17.15 3 from 1-
-17.30 Dial MTV. 18.00 Hit list UK-
-20.00 Greatest hits. 20.30 Live with
Suede. 21.00 Pearl Jam special-
-21.30 Sounds of Sweden. 22.00 The
real world 11. 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 Hit list
UK. 02.00 Marijne van der Vlugt-

-03.00-06.00 Night videos.

CNN
08.30 World report. 09.45 CNN news-
room. 11.30 World report. 12.30 Busi-
ness morning. 13.30 Business day
14.30 Business Asia. 15.00Larry Kind
live. 17.30 Business Asia. 18.00 News-
Hour. 20.00 World business today
21.00 International hour. 22.45 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. 07.00
Limburg Aktueel met sportover-
zicht. 08.00 RadioNieuwsCentrale,
binnen/buitenlandrubriek. 08.30
Regionaal nieuws. 0&35 Limburg
Aktueel met Ruim Baan. 09.00
Tussen de Bedrijven door, ver-
zoekplaten. 11.00 Mag ik deze
dans van U? Amusementspro-

gramma met publiek en live-
muziek vanuit de studio van Om-
roep Limburg. Presentatie: Tilly
Maessen. 12.00 Limburg Aktueel.
13.00 RadioNieuwsCentrale, bin-
nen/buitenlandrubriek. 13.30 Re-
gionaal nieuws. 13.35 Limburg en
de Wereld. 14.00 Licht Limburgs,
non-stopmuziek. 15.00 Radio Eu-
regio. 16.00 Festival, cultuur-
magazine. 17.00-18.00 Limburg
Aktueel: actualiteiten.

BRTN/Radio 2
06.00 Nieuws. 6.05 Radio 2 Re-
gionaal. (6.30, 7.00, 7.30 nieuws).
8.00 Nieuws. 8.10 Recht voor de
raap. Lichtvoetig maandagoch-
tendprogramma waarin luisteraars
hun mening kwijt kunnen over ge-
beurtenissen van de vorige week.
10.00 Nieuws. 10.03 Kwistig met
muziek. Met Ro Burms en Micha
Marah. 11.50 Het koekoeksnest,
radiofeuilleton. 12.00 Radio 2 Re-
gionaal. 13.00 Nieuws. 13.10 Plu-
che en plastiek, hitgevoelige mu-
ziek. 14.00 De eerste dag. Geva-
rieerd muziekprogramma met
actuele hits en Belgische produk-
ties. 17.00 Radio 2 Regionaal met
Limburg Vandaag. 18.00 Nieuws.
18.10 Hitrevue. 20.00 De Handlei-
ding. Over de meestuiteenlopende
hobbies en verenigingen. 22.00
Nieuws 22.05 Pyanissimo. Easy-
listeningmuziek met Mare Brillouet.
23.30-06.00 Nachtradio (vanaf
24.00 elk heel uur nieuws).

België/BRF
Elk heel uur nieuws.
6.05 Radiofrühstück + Spiel

'Glückstreffer' (6.15 Wort in den
Tag; 6.45 Hörergrusslotterie; 7.15
Veranstaltungstips; 8.30 Presse-
schau). 9.10 Gut aufgelegt. Tips
und Themen am Vormittag. 12.05
Musik a la carte (om 12.30 BRF-
Aktuell). 13.00 Presseschau. 13.05
Musikbox. 16.05 Popcorn. 18.05
BRF Aktuell (Aktuelles vom Tage).
18.35 Frischauf: volksmuziek.
20.00-20.05 Nachrichten.

Eurosport
08.30 Step aerobics. 09.00 Turnen. EK
heren vanuit Praag. 11.00 Mountainbi-
king. Wereldbeker. 12.00 Voetbal.
Vriendschappelijke interland Canada -
Brazilië. Herh. 14.00 Tennis. Open
Franse kampioensch.: Finale heren-
-17.00 Eurofun. 17.30 IJshockey. NHL-
wedstrijden: Stanley Cup. 18.30 Auto-
sport. 19.30 Eurosportnews. 20.00
Speedworld. 21.30 Motorsport. TT van
Isle of Man: 125cc. 22.00 Boksen-
-23.00 Eurogoals. Overzicht Europese
voetbal-competities. 00.00 Eurogolf-
Magazine. 01.00-01.30 Eurosport-
news.

Happy RTL Radio
Elk heel uur nieuws
5.00 Dauwtrappen. 7.00 De start
met Bart. Bart van Leeuwen. 10.00
Koffiekringen, Jan de Hoop. 12.00
Goeiemiddag Nederland, Mare Ja-
cobs. 14.00 De Goudmijn met Jan
van de Putte. 16.00 Vrijheid Blij-
heid. Ron Bisschop. 19.00 De Ze-
ven Uur Show. 22.00 De Goud-
mijn. 24.00-05.00 RTL Nightshift.

WDR 4
04.05 Radiowecker 6.00 Nach-
richten. 6.05 Morgenmelodie. (8.00
Nachrichten). 9.05 Der Musikpavil-
jon (10.00 Nachrichten). 12.00
Nachrichten. 12.05 Zur Sache.
12.07 Gut aufgelegt (13.00 Mit-
menschen, 14.00 Nachrichten en
Sachwort Wirtschaft). 15.00 Café-
Konzert. 16.05 Heimatmelodie.
17.00 Der Tag urn Fünf. 17.07 Mu-
sik-Express (18.00 Nachrichten
und Wetter). 20.00 Nachrichten.
20.05 Zwischen Broadway und Ku-
damm. 21.05 Musik zum traurnen.
22.30-04.05 ARD-Nachtexpress.
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Batik
?Q-tikstoffen zijn
lnons land al lang
Populair. Door
Koloniale gebieds-
uitbreidingen

Nederland
l?i aanraking metdetraditionele textiel-verftechniek van Indonesië. Het woord
batik komt van het Javaanse 'mbatik en betekent tekening. Bij
deze,van oorsprong Javaans/Balinese verfwijze, wordter
Gebruik gemaaktvan vloeibare was om de stofin verschillende
etappes te kleuren. Door het weefsel te bewerken met de
z°genaamde tjanting, eenkoperen bolletje met een dun pijpje
daaruit dewarme was loopt, is het mogelijk om de verf op
sommige delenvan de stofwelen op andere delenniet te laten
doordringen in de vezel. Zo ontstaat er een subtiel marmereffect.Traditioneel wordt er alleen geverfd in de kleuren geel, indigo en
bruin. De kleuren worden ook in deze volgorde aangebracht.
In de hype dieer momenteel in Nederland heerst om zoveel

exotische invloeden in kleding te verwerken, past de
batik zich weer naadloos aan. Batiks worden gemaakt van pure
katoen en zijn daarom ideaalvoor zomerse kledij. Uiteraard
ivordt het oude Indonesische handwerk in Nederland
°nbeschaamd gekopieerd. Omdat de was in dat geval machinaal
°P de stofwordt aangebracht, gaat het onregelmatige effect van
een echte, handmatige batikverloren. Ook hetkleurengamma
ivordt onbelemmerd uitgebreid. Het gevolg is dat er onder de
Koemer 'batik' nu heel wat schreeuwerige, goedkope lapjes
Schuilgaan, die met de oorspronkelijke batik-kunst niets meer van
doen hebben en diede liefhebbers van echte batiks wel een doorn
171 het oog moeten zijn.

mens
PTT Telecom en de honger naar bereikbaarheid

Ieder zijn eigen telefoniste

DOOR TON DE JONG

Ajax-telefoons, Swatch-telefoons, autotelefoons, draadloze
telefoons - communiceren is definitiefeen vorm van

lifestyle geworden. En PTT Telecom houdt de
Moment-consument hongerig. Gelukkig brengt de digitale

privé-telefoniste uitkomst. Hoe moetje straks anders
telefonisch jewasmachine aanzetten?

zit in zijn kantoortje te wer-
ken. Hij wil niet gestoord wor-
den, althans niet door familie.
Zakelijke telefoontjes zijn wel-
kom, maar die herkent hy wel

een ander geluidsignaal. (Af
_n toe knort de fax.)

al dat telecommunicatie-verkeer.
En dat doe je met een huiscen-
trale. PTT Telecom brengt nu
een nieuwe huiscentrale op de
markt, de Homevox Universal,
die je zon beetje kunt zien als
een privé-telefoniste die alles
voor je 'zeeft.

Vraag Ben Meekel, marketing-
directeur van PTT Telecom's af-
deling Consumentenmarkt, wat
die Homevox Universal werke-
lijk voor je kan betekenen en hij
zegt: „Wat-ie kan? Een hele was-
lijst, eigenlijk." Vooruit, niet zo
bescheiden: „Het is een apparaat
dat eigenlijk .dies voor jeregelt."

Je kunt er zelfs je woning mee
beveiligen. Dan gaan alle tele-
foontoestellen in huis af wan-
neer een alarmlus wordt door-
broken. Of - prettig voor senio-
ren - je kunt zon huiscentrale
aansluiten op een voorgepro-
grammeerd alarmnummer, via
een zogeheten hot-line. Als er
dan iets gebeurt, volstaat het om
alleen maar de hoorn op te pak-
ken en er is hulp onderweg. Om
over het (op afstand) telefonisch
inschakelen van allerhande elek-
trische apparatuur, zoals een
wasmachine, nog maar niet te
praten.

Meekel: „Er waren voorheen ook
wel huiscentrales op de markt,
maar daarbij lag het accent voor-
al op grotere huizen met diverse
toestellen. Nu is de grootte van
een huis niet meer bepalend,
maar de hoeveelheid telecom-
municatie die je op een adres te
verwerken krijgt."

Claire, de dochter des huizes, ligt
op bed te balen. Omdat ze de
Matste tijd uuuuuuuren met haar

belde over de leuk-
ste jongens van de klas (zo ze al
Wet in een of andere babbelbox

heeft moeder besloten haar
toaar eens een tijdje telefonisch

blokkeren. Net goed, vond
°roer Luuk, die vorige maand al
door de huiscentrale in de ban
was gedaan. Dat begon toch aar-
dig in de papieren te lopen, met
*1 die 06-_ijnen, had pa op de af-
rekening ontdekt.

Wist Luuk veel? Als binnenshuis
°ellen gratis was, waarom kos-
ten sommige 06-lijnen dan een
Sulden per minuut? En wat is
lou een half uurtje, als je een-
maal zon opgewonden juffrouw
jjan de lijn hebt? (En waarom ge-bruikt pa dat stommeregelkastje
j-elf dan wel weer als wekker?
Nou? ledere morgen laat hij
zichzelf door dat ding uit bed
bellen. Door zijn eigen telefoon!)

toekomstbeeld? Misschien,
.ïaar als dit de toekomst is, dan
Js de toekomst niet ver meer, als
bet aan PTT Telecom ligt. Nuveel huishoudens al twee (of
Weer) telefoontoestellen hebben
wl dan niet draadloos) en de fax
en de personal computer onver-
biddelijk oprukken, wordt het
"Oog tyd om orde te scheppen in

En die neemt onmiskenbaar toe.
Mensen werken in dit computer-
tijdperk steeds meer thuis en

schaffenzich allerhande commu-
nicatiemiddelen aan. De cliënt
wil tegenwoordig vooral bereik-
baar zijn, leert de praktijk, maar
alleen als hem/haar dat zo uit-
komt, weet Meekel. Daarom rept
PTT Telecom ook van 'de mo-
ment-consument' .

levisie zit, voetbal te kijken,
wanneer zijn telefoon over gaat.
Dan springt naast hem zijn ant-
woordapparaat aan, om te vertel-
len dat hij niet bereikbaar is,
omdat hij voetbal zit te kijken.
Daar gaat het in feite om: men-
senkrygen allerlei telecommuni-
catie-signalen op zich af, maar ze
stellen daar niet altijd prijs op.
Als er een signaal binnenkomt,
of dat nou zakelijk of privé is,
moet er dus een intelligentiezijn

Meekel:'„Je kent die tv-commer-
cials met dat PTT Telecom-man-
netje wel? Binnenkort komt er
een spotje waarin hij voor de te-

die dat signaal stüürt. Een privé-
telefoniste die telefoontjes door-
geeft, als het ware, iemand die
alle lijnen - in- en uitgaand - op
elkaar afstemt."

Binnenshuis kun je met zon
huiscentrale dus gratis bellen.
Watje er verder mee wilt, kan de
klant goeddeels zelf bepalen. De
basisprijs van de Homevox Uni-
versal is 498 gulden: extra func-
ties zijn - in de vorm van
modules - apart bij te kopen.

PTT Telecom probeert met zijn
87 Primafoons natuurlijk zelf de
honger naar bereikbaarheid zo
goed mogelijk te stillen. Keuze
in overvloed, sinds de markt
voor telefoontoestellen geen
PTT-monopolie meer is: bij Pri-
mafoon kun jeeen 'gedraad' toe-
stel kiezen uit 150 varianten.
Minder varianten bij de draadlo-
ze telefoons, die niettemin als
warme broodjes over de toon-
bank vliegen nu ze tegen 'betaal-
bare' prijzen weg kunnen.
„Een hausse, die draadloze tele-
foons," volgens Meekel. „Een
markt van honderdduizenden.
Ook zon bewijs, dat mensen ge-
woon veel makkelijker bereik-
baar willen zijn. Niet meer van
zolder naar beneden hoeven hol-
len, maar de draagbare telefoon
mee naar boven nemen. En als je
de auto gaat wassen, heb je je te-
lefoon naast de emmer staan."

De marketing-directeur raakt op
dreef bij het idee. Semafoons,
ook zon prachtig mirakel der
moderne techniek - zouden nog
veel meer gebruikt kunnen wor-
den. Waarom, oppert hij vrijmoe-
dig, bijvoorbeeld je kinderen
niet met een piepertje uitgerust?
Opdat moeder, op acht hoog in
de flat, alleen maar even een se-
mafoonnummer hoeft te draaien
om de kinderen beneden in de
zandbak piepergewijs te waar-
schuwen dat de piepers gaar
zyn? Bliep-bliep-bliep! Kinde-
ren, eten!

" Nog even moeder vragen welke bloemen ze het leukst
vindt: communicatie als lifestyle.

Design-trein vanaf september op de rails

Een eenhoorn voor de
middellange afstand

DOOR BERT VAN DEN HOED

-Hij praat over de nieuwe
trein als iemand die is

bevrijd van een juk. Over
de Spoorwegen als een

schooljongen die het best
kan, als-ie maar wil. Het

eindresultaat noemt
Niels Greif, designer in

dienst van de NS
'prachtig. Al zijn er van

diekleine dingen die
hem blijvend storen;

gelijk een schrijver die
bij het doorbladeren van

zijn nieuwe boek ontdekt
dater een paarkomma's

verkeerd staan.
Hinderlijk, jammer,

jammer.Maar het moet
zo zijn. Bovendien: een

beetje ontwerper is
helemaal nooit tevreden.

Design wordt dan eindelijk se-
rieus genomen bij de Nederland-
se Spoorwegen. Een tijdperk is
voorbij. En als er iemand zielsge-
lukkig is met die ontwikkeling,
dan is het wel Niels Greif, alvan-
af de jaren zeventig als ontwer-
per in dienst van de NS, maar
iets te vaak als het vijfde wiel
aan de wagen.
Net als alle diensten en produk-
ten dient de trein tegenwoordig
te concurreren met andere mid-
delen van vervoer en verkocht te
worden. Het is niet meer genoeg
als een trein van A naar B rijdt
waarbij de reiziger een zekere
kans loopt op een zitplaats en
voor het overige niet wordt ge-
acht veel meer te verlangen. De
reiziger is klant geworden en
dient te worden getracteerd op
een omgeving die warmte, com-
fort, stijl en dienstbaarheid uit-
straalt.
De opdracht luidde: ontwerp een
moderne trein voor de middel-
lange afstand. Niet in zes tot tien
jaar - zoals gebruikelijk -
maar in drie jaar. Niels Greif:
„Het moest snel en dat was ei-
genlijk een gelukkige omstan-
digheid omdat tijdgebrek een
andere manier van werken ver-
eiste. Gebruikelijk was dat een
projectleider afzonderlijk met al-
le afdelingen ging overleggen.
Nu was daar geen tijd voor. En
moesten we met alle disciplines
in één keer tegelijkertijd zaken
doen."
De andere omgangsvormen met
vormgeving leidde wat betreft
Niels Greif tot een spectaculair
resultaat: de interregio dubbel-
dekker kortweg de DD-IRM,
vanaf september te zien op het
Nederlandse spoornet, die in
bijna alles afwijkt van wat er tot
nu toe aan de perrons is versche-
nen. Dat geldt zowel voor het
exterieur, met zyn karakteris-
tieke knik in de zijwanden en de
'dubbelgekromde' kop zonder
zyramen, als een totaal nieuw in-
terieur.
Greif: „Het belangrijkste resul-

taat is dat we nu alles zelf heb-
ben ontworpen. Van de lay-out
tot aan het kledinghaakje, van de
zywanden tot aan de armleuning

en het asbakje. Voor het eerst is
er dus sprake van een totaal-con-
cept dat het mogelijk heeft ge-
maakt een aantrekkelijke trein te

maken met een geheel eigen ka-
rakter."
Een gewichtig uitgangspunt was
nu eindelijk eens korte metten te

maken met de technische uit-
straling van de treininterieur.
Geometrisch opschonen, heet
dat in vakjargon. Dat wil zeggen:
weg met alle bouten en schroe-
ven, buizen en roosters die altijd
zo schaamteloos in het zicht wa-
ren aangelegd.
In het nieuwe interieur zijn rech-
te en platte vlakken zo conse-
quent mogelyk vermeden, van-
uit de wetenschap dat rondere
vormen aangenamer en vriende-
lijker aandoen (en makkelijker
schoon te houden bovendien).
Daarmee werd een einde ge-
maakt aan het 'tunnel-effect',
assymetrische, melamine zij-
wandtafeltjes en de bagagebak-
ken aan het plafond golven door
de coupé wat behalve een este-
tisch ook een praktisch doel
dient: het wordt bijna onmoge-
lijk het hoofd te stoten.

De wanden zijn uitgevoerd in
lichte pasteltinten, de vloerbe-
dekking donkergrijs. De stoelen
lopen al even rond als de rest
van het interieur en hebben iets
weg van autostoelen. Een stoel,
zoals Niels Greif het uitdrukt,
waar niet je op, maar waar je in
zit.
Wie eenmaal heeft plaatsgeno-
men, krijgt dan nog detoegepas-
te kunst van Marijke de Goey in
het vizier. Een structuur van lij-
nen, aangebracht op de kopwan-
den van de compartimenten en
geëtst op de glazen scheidings-
deuren, die door de wisselende
lichtinval een voortdurend ander
beeld opleveren. De eerste klas-
reiziger krijgt het meeste effect
cadeau; daar is het concept ook
doorgezet op de bekleding van
van de stoelen.

Tevreden en voldaan, dat is de
beste omschrijving voor de ge-
moedstoestand van NS-designer
Niels Greif. Maar volmaakt ge-
lukkig? Neen. Individuele lees-
verlichting, dat had-ie graag ge-
zien. Maar je gelooft het niet;
daarvoor is in de trein niet vol-
doende stroom voorhanden. En
dan die koplampen op het front,
met zon dikke gegoten rand.
Getver. Wat hij naar verlangde
was een kleine halogeen met een
vergrotende lens. Te duur. En
die klauterbeugels voor de ma-
chinist, die hadden ook wel wat
charmanter gemogen.

Om maar te zwijgen van de an-
tenne voor de boordradio, zon
dikke witte stekel, precies in het
midden. Alles hadden ze gepro-
beerd om dat dinguit het zicht te
krygen, maar een antenne heeft-
een hinderlijke eigenschap. Hij
moet vry in de lucht geluidsgol-
ven kunnen opvangen. Zodat de
eerste gedachte die by Niels
Greif opkomt als-ie de DD-IRM
aan ziet komen rijden is: 'daar
komt een eenhoorn aan.
Modellen en onderdelen van de
DD-IRM en het werk van Marij-
ke de Goey zijn tot en met 28
augustus te zien op de tentoon-
stelling 'Kunst in DD-IRM' in
het Aviodome, Westelijke Rand-
weg 1 op Luchthaven Schiphol.
Openingstijden: dagelijks van 10
tot 17 uur.

" Het interieurvan de DD-IRM in de eerste klas. Rechte vlakken zijn zoveel mogelijk ver-meden op een einde te maken aan het 'tunneleffect.

Terug naar
de jaren
zeventig

Oudere jongeren
aan het ’bumpen’
„Baby, do you wanna bump." De
bezoekers laten het zich geen
twee keer zeggen. De dansvloer
stroomt vol en de voornamelijk
dertigplussers „bumpen" zich
los. De eerste „Back to the Se-
venties Disco" in Rotterdam lijkt
een succes.
„Ik zag in discotheken dat de
dansvloer vol stroomde wanneer
die oude nummers werden ge-
draaid. Een groot feest met ze-
ventiger jaren muziek leek me
dan ook mogelijk,', zegt Robin
Groenveld, de organisator van
het feest. Hij wil zijn feest geen
reactie op de massale house-par-
ty's noemen. „Juist niet. leder-
een vindt die oude muziek ge-
woon leuk en je hoort het
nauwelijks."
Toch lijkt het er wel een beetje
op. De lokatie, het WTC, was eer-
der het decor van grote house-
partijen. Ook de entreeprijzen
zijn flink hoger dan wat de ge-
middelde discotheek vraagt. De
platen en cd'sworden aan elkaar
gelast door een house-achtige
dreun en wanneer de komende
plaat net niet hetzelfde ritme
heeft wordt duidelijk hoorbaar
de snelheid wat opgevoerd.

De bezoekers laten zich er niet
door van de wijs brengen. Als
volleerde John Travolta's gooien
zij hun armen gewoon wat snel-
ler achter elkaar de lucht in.
Maar ze missen het praatje van
de disejockey tussen de platen
door. „Dat hoorde er echt bij.
Dat geouwehoer. Een nieuwtje
over de groep, dat was leuk,"
zegt een bezoekster die eigenlijk
niet oud genoegkan zijn om er-

by te zyn geweest. Groenveld
heeft het bewust niet gedaan.
„Ik denk dat ze zich er snel aan
zouden ergeren. Ik denk niet dat
ze het leuk zouden vinden."
Net als by house-party's hebben
de bezoekers veel zorg besteed
aan hun kleding. Korte strakke
truitjes, plateauzolen en vooral
veel broeken met wijd uitlopen-
de pijpen, al dan niet van gum-
mende goudkleurige stof.
Sommige mannelyke dansers
hebben een glad pak compleet
met vest aan. Veel dames heb-
ben staartjes en vlechtjes langs
hun gezicht. Groenveld consta-
teert tevreden dat de meeste
mensen echt hun best hebben
gedaan.
Donna Summer, The Bee Gees,
Boney M; alle 'gouwe ouwen'
dreunen uit de luidsprekers en
het publiek zingt luidkeels mee.
Boven het podium worden oude
Toppop-opnamen geprojecteerd.
De presentator van dat program-
ma, Ad Visser, komt rond mid-
dernacht het podium op. Ook hij
is in zijn klerenkast gedoken.
„Twintig jaar geleden had ik dit
aan," zegt hy wijzend op zijn ge-
streepte jasje, blauw t-shirt en
blauwe broek. Het past hem nog
precies.

Groenveld is zeer tevreden over
het eerste Back to the Seventies-
feest. Zon duizend mensen zijn
erop afgekomen. Een heel rede-
lijk aantal, zo zegt hij, omdat je
nog maar af moet wachten of
mensen echt een hele avond al-
leen maar „disco" willen horen.
„Het is dan ook zeker voor her-
haling vatbaar."

Maandag 6 juni 1994 "9limburgsdagblad



Bekendmaking F.^j'jü'j 'j [ff* ' =*f^ ' * j*»** =^> =<^Het Dagelijks Bestuur van het Zuiveringschap Lim- ITal*] I,**^l ~j C^ I I _7^ F*! J' llflT __■■ "1 l^[C-_3_'l -^_-^-^-_-^_^-^nr_-^-__ B_TT73»T^-^rTBI
burg maakt bekend dat op 23 juni 1994 om 10.30 Cii^^lfi^yg^^^^^^i^^^^i^^^^^l^yJ __rHïT-3^vl3V*)?--THa_-!rT^__K .■TiPW!TWWffT''''''''^^Buur in het gebouw van het Zuiveringschap Limburg, B??ÏT?»!*1-I .PI?TJT?7ïï7TcT37MMaria Theresialaan 99 te Roermond een openbare u„h ZIIT ?«_!___!___. Limiet 50.001.- Te betalen Effektieve rente Rente Theoretische Bedrag in Minimale 180 mnd. terug 240 mnd.»■
vergadering zal worden gehouden van het Algemeen fi bS^min9 iIS?I*S3. In handen per maand op jaarbasis per maand looptijd handen effektieve rente te betalen tebetag
Bestuur. 15 000- 72 mnd 279 04 10 6% 28711 118% min. max. min, max. min. max. / 15.000,- 9,8% ’ 155,- ’ 139'
Voorts wordt medegedeeld dat op het kantoor van 25!oOo!- 84mnd! 413!ö8 10^3% 42o!l1 ' 1o!.% / 15000,- ’ 225,- 9,8% 13,0% 0,785% I 1,024% 94mnd.f112 mnd. ’ 20.000,- 9,8% ’ 207,- ’ 185.'
voornoemd Zuiveringschap, Maria Theresialaan 99 3o!o00|- 96 mnd! 453i45 10.3% 454^20 10.4% ’ 22.500,- ’ 338,- 9,8% 12,6% 0,785% 0,994% 94 mnd. 109 mnd. / 25.000,- 9,8% / 259,- ’ 231 j
te Roermond, vanaf 7 juni 1994 gedurende 14 dagen 50.000,- 96 mnd. 747,22 10.0% 757,01 10.4% ’ 32.500,- ’ 488,- 9,8% 12,2% 0,785% 0,964% 94 mnd. 107 mnd. f 30.000,- 9,8% ’ 311,- ’ 278/
voor een ieder ter inzage zijn neergelegd 1i!>Tt_ .Ut.Jj_lil'A ; 1dt]l:._.l_-r_._ -«M-J l _ [tM I / 45.000,- ’ 675,- 9,8% 12,2% 0,785% 0,964% 94 mnd. 107 mnd f 40.000,- 9,8% ’ 415,- ’ 370;
1. de ontwerp-beleidsbegroting voor het dienstjaar u t»,^ Rente vlg. min. tar.per mnd Theor. Effectieve rente op Theor. ’ 65.000,-j ’ 975,- | 9,8% | 12,2% 0,785% 0,964% 94 mnd. 107 mnd. / 50000,- 9,8% ’ 519,- ’ 463;
199b, waarin opgenomen een nota betreffende de limiet per mnd effectieverente op jaarbasis looptijd jaarbasismax. tar. looplijd m^_^_^_^_^_m-mr mT_m—^mmm—*-—-———mm_^-_^_-^-M-- f 60.000,- 9,8% ’ 623,- ’ 556;

financiële toestand van het ZL, alsmede de juni-nota 15000-300- 0.937% 11.8% 68 mnd. 13.0% 71 B^iüÜ_JÜ_______l__________üjLt!lik_B I|, 70.000,-1 9,8% ’ 727,- ’ 648;

1994 (de zgn. meerjarenraming); 25.000,-500,- 0.865% 10.9% 66 mnd. 12.6% 70 Kredietsom Terug te Te betalen per maand Effektieve rente op jaarbasis FVp.VpVMMJ2. de opgemaakte:rekeningvoor het dienstjaar 1993. 40.000,-800,- 0.861% 0.8% 66 mnd. 2.2% 69 betalen in minimum maximum minimum miximum lij. Fe Jf4-P**7lTlï3Desgewenst zijn deze stukken, tegen betaling van de 60.000,-1200,- 0.800% 10.0% 65 mnd. 12.2% 69 -—r— , ———r——— -— , —— I ___»__>____. <1_ . «Fi I1I_____
verschuldigde legeskosten, verkrijgbaar. Ge.urende _mMSmmmimÊ^mSSmmMÊ 15' IZ' '! '" ' / ' "° ltf______è__É__lde termijn van de terinzagelegging kunnen belang- ___P)IfIJ?JM.f. B f,_-.. .ffll 1.1J_l ___ .lü \ }"°°' 2° mnd. ’ 161,- ’ 178,- 9,8/. 12,6/ o \W^W^t\_YfWmm^
hebbend.n tegen de genoemdfstukken schriftelijke lilMt.iff.Jfegffffi PrËfflT / 20.000,- 120 mnd. ’ 257.- ’ 268,- 9,8% 10,9%
bedenkingen inbrengen bij het Algemeen Bestuur. ll.l'lf .li^VJ .■'.ll'fllH J■ ?■ M*ffl ffiffiffiE | f 25000'- 12° mnd / 322'" f 335 -~ 98% 10'9% _PW^^^^^^^ WÊ "Roermond, 6 juni 1994. iIPMIMM |SS£l£&AËg]l|M| / 35.000,- 120 mnd. ’ 451,- ’ 461,- 9,8% 10,4% ËKÊMr IMI IS Ml

Het Dagelijks Bestuur vnd. tt!ll;i^lXlfJlli§Bilil__j __!lJl!.l!ffl_!l^_iiii [ f 50000-- I 12° mnd ' / «*.■!/ 658,- | 9,8% | 10,4% ll|\Vll I IXI IS[X]
W,J regelen alles en bezorgen het geld óók kosteloos bij u thuis. Vraag vrij- |L ,d.._n...„.„...| I lk*jl^_ -ill-l l— 11-111 OOK VOOR HYPOTHEKEN" blyvend advies. Hierboven vindt u enkele voorbeelden van min en max v-,.nisi_, „._ .■■■_............8.....H______1 ___■ ___■_■-- 7..:..A _i:_Wx.L._ I -___.__.,_._- ,_.^«„.^X\\;r^i\!r-Vr-...._.i^ ~- Jwr,Z.T._- r-„ tarieven voor pers. leningen en doorlopende kredieten. Andere bedragen en .a""^'/.""'"/^/.UlVerin^SChaD L mbUrS. INFORMEER NAAR DE NETTO VASTE LASTENHYPOTHEEK; looptiiden (12 t/m 120 mnd.) zijn ook mogelijk. Leningen vanaf ’ 1.000,- tot _^ XvrLuRIÏT^VIT^mUVm W "*__^ OrO DEZELFDE MAANDLAST GEDURENDE DE GEHELE LOOPTIJD. ’ 200 000.- zij mogelijk ZONDER onderpand of borg Desgewenst met rTT PmW__U_M___i_jUÉ___il. —■^T___r^T-m-T^_—T.L. -_J_l___l lan_e looptijd. DUS LAGE LASTEN. Bij overlijden meestal kwijtschelding. | fc\ _\ I W\^Wl<\\ l__i?ïl^PTT_Tr_r_T__l| J !___[ ___| ____ ♦ Y_ j^gT__r-mWÉ*m I \&Mw—^A^WtmW Gevolmachtigd intermediair. Toetsing en registratie bij BKR inTiel |"^*^^..^|

«3I Provincie«!MFMh& Bureau Bibliotheek

«Ö Limburg postbuss7oo
\Jgl_if h,,,1MU,3 6202 MA Maastricht

tel. 043-897382

mededeling Gedeputeerde Staten van Limburg makenm 169/23-94 bekend dat op advies van de commissie beel-
dende kunst en vormgeving 1994, galerieën en
musea in Limburg ten behoeve van de presen-
tatie van minimaal twee Limburgse kunstenaars,
schriftelijk subsidieverzoeken kunnen indienen
voor deelnameaan devolgende beurzen:- Arco, Madrid - Frankfurt - Chicago - Bazel- Parijs - Art Cologne, Keulen - Kunstrai, Am-
sterdam - Lineart, Gent - Art Multiple, Düssel-
dorff - TEFAF, Maastricht - PAN-beurs, Amster-
dam - Art Hotel, Amsterdam - Holland Art Fair,
Utrecht - Kunstmesse Dusseldorff - Berlage-
beurs, Amsterdam.
De voorwaarden voor subsidie worden op
schriftelijk verzoek toegestuurd. Complete A
aanvragen worden in volgorde van binnen- Ë
komst behandeld. Adres: Gedeputeerde jf
Staten van Limburg, Postbus 5700, j/jA
6202 MA Maastricht. Jf jf

\__\_tsësi Provincie
ciNfOTË» Bureau Bibliotheek

«.8 Limburg postbus 5700
Uï^_S» ■■■^mi y 6202 MA Maastricht

tel. 043-897382

"^23-9. UITVOERING WET PERSONENVERVOER

Gedeputeerde Staten van Limburg maken
bekend dat zij bij hun besluit van 31 mei 1994
voor onbepaaldetijd vergunning hebben ver-
leend tot het verrichten van taxi-vervoer, binnen
en vanuit het vervoergebied Limburg, aan
A.J.G.M. Caenen en E.J.M. Caenen-Verdonk-
schot, Heggerstraat 5, 6097 NE Heel (Taxi
Caenen V.O.F) met ten hoogste twee taxi's
(betreft vermindering met vier taxi's i.v.m. over-
name door Taxibedrijf Damen 8.V.)
Deze beschikking ligt vanaf heden, gedurende, zes weken, voor iedere belanghebbende ter
inzage in de Bibliotheek in het Provinciehuis,
Limburglaan 10 te Maastricht. Op grond van het
bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht kan
degene, wiens belang rechtstreeks bij dit besluit
is betrokken en die zich niet met de inhoud
daarvan kan verenigen, daartegen binnen 6
weken na de dag, waarop zij is bekend
gemaakt, een gemotiveerd bezwaarschrift indie-
nen bij Gedeputeerde Staten van Limburg,
Postbus 5700, 6202 MA Maastricht. Volledig-
heidshalve wordt de aandacht erop gevestigd
dat een ingediendbezwaarschrift geen op-
schortende werking heeft ten aanzien van het
bestreden besluit. Indien de betrokken belangen
een onverwijlde spoed vereisen kan, nadat een
bezwaarschrift is ingediend, aan de Voorzitter
van het College van Beroep voor het bedrijfsle-
ven, Postbus 20021, 2500 EA 's-Gravenhage,
worden verzocht een voorlopige voorziening te
treffen.

É Provincie Bureau Bibliotheek

Limbura postbus 5700-_._- -.-.. _f 6202 MA Maastricht
tel. 043-897382

J^SX UITVOERING WET PERSONENVERVOER
Gedeputeerde Staten van Limburg maken
bekend dat zij bij hun besluit van 31 mei 1994
voor onbepaaldetijd vergunning hebben ver-
leend tot het verrichten van taxi-vervoer, binnen
en vanuit het vervoergebied Limburg, aan de
heer F.F. van Meurs, Waalbroek 5, 6369 TE
Simpelveld, mevrouw J.M.K. van Meurs-
Kleijnen, Waalbroek 5, 6369 TE Simpelveld, de
heer L.E. vanlvleurs, Quelle 7, 6351 AW
Bocholtz en de heer F.S. van Meurs, deBaan
12, 6351 BK Bocholtz (V.O.F. Taxibedrijf Van
Meurs) met ten hoogste vijfentwintig taxi's
(betreft uitbreidig met vier taxi's);- aan Touringcarbedrijf Boosten 8.V., Verlengde
Klinkertstraat 24-26, 6433 PL Hoensbroek met
ten hoogste drie taxi's (uitbreiding met een taxi);
- aan mevrouw I.M.J. Kleuskens-Helgers,
Gouverneur Houbenstraat 32, 6118 CM
Nieuwstadt, onder gelijktijdige intrekking van.
hun besluit van 13 juli 1993, waarbij aan de heer
J.A. Helgers, Keerweg 24, 6122 CL Bom, voor
onbepaalde tijd vergunning werd verleend tot
het verrichten van taxivervoer met ten hoogste
drie taxi's (bedrijfsovername); - aan Taxibedrijf
Budé 8.V., Craubekerstraat 35, 6343 RC
Klimmen met ten hoogste vijftien taxi's (uitbrei-
ding met twee taxi's). Deze beschikkingen lig-
gen vanaf heden, gedurende zes weken, voor
iedere belanghebbende ter inzage in de
Bibliotheek in het Provinciehuis, Limburglaan 10
te Maastricht. Op grond van het bepaalde in de
Algemene wet bestuursrecht kan degene, wiens
belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken
en diezich niet met de inhoud daarvan kan ver-
enigen, daartegen binnen 6 weken na de dag,
waarop zij is bekend gemaakt, een gemotiveerd
bezwaarschrift indienen bij Gedeputeerde
Staten van Limburg, Postbus 5700, 6202 MA
Maastricht.
Volledigheidshalve wordt de aandacht erop
gevestigd dat een ingediend bezwaarschrift
geen opschortende werking heeft ten aanzien ivan het bestreden besluit. Indien de betrokken
belangen een onverwijlde spoed vereisen kan,
nadat een bezwaarschrift is ingediend, aan de
Voorzitter van het College van Beroep voor het
bedrijfsleven, Postbus 20021, 2500 EA 's-Gra-
venhage, een voorlopige voorziening vragen.
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KINDERPOSTZEGELS
NEDERLAND

rCmèaa is u-ier,
ik de é«/yeroorcoa cl/e- door
kaar candraast, is *iemand
tteicig,. /Cimiaa''sonderis
aesnem^uf. Kimèna en iaar
moeder zünaev-lacnten
proteren — iedere da»
opnieuw — de. eindpes aan
einaar te- cnopen.
fCimina keentaeceerd'om niet
tenatten. (7e moetstiezün,
l/oor- de soldaten.
De Stichting Kinder-
postzegels Nederland
betaalt mee aan de
opvang van oorlogs-
kinderen.

Rolluiken
Bolhekken
Zonneschermen
Terrasoverkappingen
Boutique-markiezen
Vraag vrijblijvend offerte

LAUMEN
SIMPELVELD

ROLLUIKEN ZONWERING
Betteil 10a

6422PB HEERLEN
(045)423848

Rolluiken
Jaloezieën

Zonneschermen
Vrijblijvende prijsopgave

Mica
Zonwering

Showroom
Sittarderweg 116,

Heerlen
Tel.: 045-721658

Autoverzekering
Waarom
betaalt
u nog

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

Nieuwstraat 22-24
tel. 045-211668/221090

HOENSBROEK

"AUTQ-PARCI
HET TOTAALCENTER VOOR

AL UW AUTOWENSEN

■ mm. émhbH
MAASTRICHT I

Molensingel Randwyck wijk 29
langs autoweg A2afslag AZM
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Het aandeel KPN:
vandaag geven we de prij s tot
op de cent nauwkeurigprijs.

Vandaag is het zover: de Staat maakt de aankoopprijs van het aandeel Bovendien heeft de Staat besloten om particuliere beleggers een een-

KPN bekend. Wie het aandeel KPN niet wil missen, moet snel zijn. Want u heeft malige introductiekorting te geven. Circa 5% korting over de aankoopprijs van de

vanaf vandaag tot a.s. donderdag 9 juni 13.00 uur de tijd om in te schrijven. u toegewezen aandelen, tot een maximum van 75 aandelen.
Inschrijven is zeer eenvoudig: neem gewoon even contact op met uw bank of De aankoopprijs van het aandeel KPN is vandaag <SÏ2? SjËOÏÖ»|
een van de grotere postkantoren, zij helpen u daar graag verder. vanaf 9.00 uur te beluisteren via 06-0094 (gratis). \&jj-ra?'

U kunt net zoveel aandelen aanvragen als u wilt. Er geldt geen minimum U kunt ook even langsgaan bij uw bank of een van

of maximum waarvoor u kunt inschrijven. Of. u daadwerkelijk het aantal aan- degrotere postkantoren. Daar kunt u tevens terecht voor
koninklijk*

gevraagde aandelen krijgt toegewezen hangt af van verschillende factoren, meer informatie over het kopen van de aandelen KPN. pttn«d«rl_nd

waaronder de totale vraag. Maar u krijgt in ieder geval aandelen toegewezen. Het aandeel KPN IS VOOT iedereen Weggelegd.
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sport
Bruguera en Sanchez winnen voor ogen van koning Juan Carlos

Fiesta Espanol in Parijs
PARIJS - De Spaanse koning
Juan Carlos was er hoogstper-
soonlijk voor naar Parijs geko-
men; het fiesta Espanol op het
rode gravel van Roland Gar-
ros. Aranxta Sanchez opende
de paso doble met een onver-
wachte zege op Mary Pierce
(6-4 6-4); Sergi Bruguera, de ti-
telhouder, volgde. Met AlbertoBerasategui als tegenstander
en medespeler v>oerde hij een
steekspel op van achterlijn
naar achterlijn waarvan het
verwende Parijse publiek het
jammer vond dat het na vier
sets (6-3, 7-5, 2-6, 6-1) en twee
uur 18 minuten spelen al afge-
lopen was.

De energievretende maniervan spe-len vergde veel van de spelers.
Vooral van Berasategui. Een aanval
van kramp voorkwam dat hij bn'
een voorsprong van 5-4 de tweede
set kon uitserveren. Hy verkrampte
opnieuw toenBruguera in devierde
set het tempo verhoogde. Zonder
dat zou de man met de hardste sla-gen wellicht hebben gezegevierd.

lets meer dan een jaar na Neder-
lands verrassende Davis-Cupzege inBarcelona toonde Spanje zich desterkste natie op gravel. ManuelSantana (1961 en '64) en Andres Gi-
meno (1972) legden met hun over-
winningen in Parys de fundamen-
ten waarop door Luis Bruguera is
voort gebouwd.

Luis Bruguera richtte als nationaal
coach en Davis-Cupcaptain eventen noorden van Barcelona een op-leidingssinstituut op voor -jonge
tennissers. Zyn grootste ontdek-king: zijn eigen zoon Sergi.

Marathonduel
Vorig jaar maakte Sergi in een ma-rathonduel een einde aan de hege-
monievan Jim Courier. Op Wimble-
don zag men Sergi echter niet.Wat Bruguera daarna bij de Grand-Slamtoernooien presteerde was zomogeHjk nog onthutsender. Bij deUS Open verloor hy in de eersteronde. In Melbourne zag men hemal helemaal niet.

Roda-Twente en
Utrecht-MVV in
openingsweekend

- Het ope-
op 27 en 28 au-

van de nationale betaald, °etbalcompetitie is wat deLim-
clubs betreft niet specta-

j^lair. In de eredivisie start
ft>da JC opKaalheide tegen FC
j^ente, MW speelt uit tegen

Utrecht. In de eerste divisie
VW naar Den Bosch en

®eft Fortuna Sittard de uitwed-
tegen Heracles op het pro-

staan. De tweede com-
f^ütiedag, op woensdag 31
LU .ustus, ziet er voor de Lim-
Kürgse clubs als volgt uit: RKC-
?°da JC, MW-NEC, Fortuna
JT'ttard-Excelsior en VW-Hel-s°nd Sport.
.at de Limburgse derby's be-
j*ft speelt MVV zaterdagavond

K^ecember in Maastricht tegen
£>da JC en krygt VW zaterdag
C oktober Fortuna Sittard op

Ruim honderd uitvallers in Ronde van Limburg

Lotz strandt op Thebes
DOOR WIEL VERHEESEN

STEIN - De hoop van de Lim-burgse wielerfans, dat na dertienjaar weer eens een amateur vaneigen bodem de Ronde van Lim-burg zou winnen was groot.Mark Lotz maakte immers deeluit van de beslissende ontsnap-
ping. In de sprint na 205 kilome-
ter bleek de bijna 21-jarige ren-ner uit Valkenburg echter niet
opgewassen tegen zyn vroegere
Brabantse ploegmakker Ray-
mond Thebes.
„Vijf kilometer voor de streepwas ik al zeker van de zege," zeilaatstgenoemde. „Lotz en ikwerkten goed samen, maar op

het einde zag ik, dat hy door zyn
beste krachten heen was."
Mark Lotz beaamde dit. Zyn
prestatie was desondanks groot.
„Ik wist," aldus de voor wiskun-
deleraar studerende derdejaarsa-
mateur, „dat Raymond Thebes
in de sprint beter zou zyn. Het
plan om hem eerder op een van
de klimmeljes van my af te
schudden moest ik laten varen.
Op de Schieversberg, noch op de
Maasberg had ik de macht om te
demarreren."
Voor de 24-jarige Raymond The-
bes uit Rosmalen, die de kleuren
verdedigt van de Koga Miyata-
ploeg, betekende de Ronde van
Limburg zijn derde overwinning
in dit seizoen.

's Lands zwaarste amateurklas-sieker werd gekenmerkt dooreen bijzonder groot aantal uitval-lers. Van de ruim honderdveer-tig deelnemers, die uit Stemvertrokken toen het water gedu-rende korte tyd met bakken te-gelyk uit de hemel viel, bereik-ten welgeteld vierendertig deeindstreep aldaar.
Voor meer dan honderd andere
amateurs waren de wind, enkele
regenbuien en de telkens terug-kerende hellingen een te zwareopgave.

Zie verderpagina 15

" Slijtageslag in Limburg

Achterhoofd
Waarschijnlijk had Bruguera toen alalles op een kaart gezet en deed de
rest er niet toe. Met de verloren fi-nale in Monte Carlo in zyn achter-
hoofd kon hij tamelyk onopge-
merkt naar een tweede Paryse zege
toewerken. Zyn ware vorm bleekpas in de halve finales toen hy Cou-rier afdroogde.

In definale deed zijn forehand nau-
welijks onder voor die van Berasa-
tegui terwyl zijn backhand en ser-vice beduidend sterker waren.

Zie verder pagina 18
♦ Mary Pierce terug opaarde

Koers loopt
EK-limiet

(jPISE - Marko Koers is tydens
v? Amerikaanse studentenkam-'oenschappen atletiek in Boisevs tweede geëindigd op de 800
£eter. Met zijn tyd van 1.46,44
Jpekerde de Noordlimburgse
jj'eet zich van deelneming aan
t

e Europese titelstrijd in augus-
j s te Helsinki. De limiet is
«""50. Koers legde het in de
Lndsprint af tegen de Ameri-can José Parrilla, die 1.46,01 liet

De atleet uit Molen-
j/^k, student werktuigbouw-
hf.^de aan de universiteit vanJ^'nois, had in april 1.46,66 gelo-
oft in Tennessee. Dat was de

Koers keert komende
naar Nederland terug,

t hij zich verder zal voorbe-denop de Europese titelstrijd.

Wendlinger
bijkennis

[jfcNEVE - Karl Wendlinger is
by bewustzijn. Dat heeft

rft woordvoerder van het Sau-r Formule I-team zaterdag in
bekendgemaakt. De

u'JarigeOostenrijker werd sinds
rmei in het Saint Roch-zieken-

in Nice kunstmatig in coma
i houden na zyn zware ongeval
Ij' Monte Carlo. „Hy spreekt metg*t bezoek, kan weer lezen. Hy

zienderogen vooruit", aldus
.'Uber in een verklaring. „We
t|'°eten echter niet te optimis-
C*h zijn. We zullen geduld moe-
ül hebben. De tyd zal leren of

blyvend letsel overhoudt."
v wordt in de loop vank'gende week overgebracht
>^ar de Universiteitskliniek in

Wereldrecord simpele prooi Gebreselassie
HENGELO - Een ronde voor heteinde van de 5000 meter had HaileGebreselassie zaterdagavond inHengelo naar de klok langs derandvan de baan gekeken. „In een flitszag ik 11.58 staan. Toen wist ik dathet wereldrecord haalbaar was."

JeeS._lotronde van 58 seconden
12 56 %6 Cr d6kl°k st°PPen °P

Direct na zyn indrukwekkenderacestormde de Ethiopiër in de armenvan Jos Hermens. De oud-wereldre-cordhouder op de uurloop was ver-bijsterd. „Ik wist dat hij laag in dedertien minuten zou kunnen lopenop deze Adriaan Paulen Memorial.
Dit had ik echter nog nietverwacht.Hy heeft zyn race. rustig opge-bouwd en met een werkelijk in-drukwekkende laatste kilometerafgesloten.

De nieuwe wereldrecordhoudersprak na afloop, toen de eerstevreugde was verwerkt, van een ge-makkelijke race. „Ik kan waar-schijnlijk nog sneller wanneer ermeer concurrentie is. In de toe-komst is 12.55 mogelijk."

Haile Gebreselassie is een onvoor-stelbaar talent. Twee jaar geledenby het wereldkampioenschap voorjunioren in Seoul won hij zowel devyf als tien kilometer. Minder daneen jaar later veroverde hij by hetWK senioren in Stuttgart goud enzilver op respectievelijk de 5000 en10.000 meter.

Zie verder pagina 18

" Geschenk uit de hemel " Wereldrecordhouder Haile Gebreselassie, onvoorstelbaar talent Foto: ANP

Promotievreugde

Zie verder pagina 15

" Zieverder pagina 16
Vuurwerkbij NEC'92

" De amateurvoetballers kwamen afgelopen week-end in de beslissingswedstrijden tussen de diverseklasseperiodekampioenen voor de laatste keer in ac-tie. In Heerlen trok fusieclub NEC'92 aan het langsteeind door in een bloedstollende wedstrijd FC Grachtmet 2-1 terug te wijzen. Matchwinnaar Erik Janssenvlak voor rust voor de geblesseerde André Sormani inhet veld gekomen, geniet op de schouders van RonHeutz van de promotie naar de derde klasse.
DRIESLINSSEN

Hoofdprijs voor Oosting-Boogert
PARIJS - „Alleen in de staatsloterij kun je meer verdienen "Menno Oosting sloeg zich van pret op de knieën. Zojuist had hijmet Knstie Boogert de finale gemengddubbelspel op RolandGarros gewonnen. Slechts een kleine zestig toeschouwers warenoverigens maar getuige van de winst op Larissa Neiland en An-drej Olhovski (7-5 3-6 7-5).
De man die tweemaal kampioen van Nederland was voordat degeneratie Krajicek, Haarhuis, Siemerink en Eltingh'aan het be-wind kwam, was de laatste Nederlander die gisteren RolandGarros verliet. Met zijn deel van de hoofdprijs in zijn zak, zijndeeen kleine vijftigduizend gulden. „Heel veel geld als je ziet hoede mixed erbij hangt", vond hij die grootste cheque uit zijn car-
rière. „Maar aan de anderekant, de bezetting was supersterk. AlsGrafof Navratilova in de finale had gestaan, zou iedereen zeggendat het prijzengeld normaal is."

Capriati wacht
fikse schadeclaim
MIAMI - De Amerikaanse ten-
nisster Jennifer Capriati, op 16
mei- gearresteerd wegens drugs-
bezit, wacht een schadeclaim
van achttien miljoen gulden. Dat
bedrag vraagt advocate Ellis Ru-bin namens Nathan Wilson, die
tegelijkertijd met Capriati is aan-
gehouden.
Volgens de gerechtelijkerappor-
ten nam de tennisster de drugs-
verslaafde Wilson geregeld mee
naar huis. „Ze heeft myn cüent
verleid en hem zo ver gekregen
zijn ontwenningskuur te ver-
waarlozen", aldus Ellis. „Hy ge-
bruikte weer drugs. Capriati is
geen slachtoffer, maar ze organi-
seerde en financierde Wilsons
verslaving."
De zaakwaarnemer van de 18-ja-
rige Capriati meldt op zijn beurt
dat de tennisster binnenkort een
persconferentie geeft om haar
versie op de gebeurtenissen te
geven. Capriati ondergaat mo-
menteel een ontwenningskuur in
het afkickcentrum'Mount Sinai
Medical Center in Miami.

Brazilië met
medicijnman
SANTA CLARA - De Brazi-
liaanse trainer Carlos AlbertoParreira heeft een medicijnman
ingeschakeld. Hij hoopt nu dat
zyn elftal bij de eerste wedstryd
tegen Rusland op 20 juni kan re-
kenen op steun van de goede
geesten.
De medicijnman verscheen in
het trainingskamp in Californië.
Hij gafRomario een talisman en
een hoofdtooi. Volgens de des-
kundigen staat of valt hiermee
het succes van deBrazilianen in
de Verenigde Staten.
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Toptro in klassieker

- ue nummers 1, den Smet de rondemiss op het podium, vlnr. Raymond Thebes, Mark Lotz en Rik Reinerink.
<-. Foto: PETER ROOZEN I
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Volleybalploeg is
klaar voor Cuba

KWANGJU - Ontzettend interes-
sant, vond bondscoach Joop Alber-
da de beide confrontaties met Zuid-
Korea in Kwangju, waar de Neder-
landse volleybalselectie ook het
negende (3-1) en tiende duel (3-0) in
groep C van de World League won.
Hy zei dat uit opluchting, de Azia-
ten hadden Oranje in Amsterdam-
Zuid immers bijna onaangenaam
verrast, maar ook om een aantal an-
dere redenen. De belangrijkste was
het bewijs dat de ploeg reserves
heeft, die een wedstrijd een totaal
ander aanzien kunnen geven. Oran-
je is klaar voor de dubbele confron-
tatie met Cuba met als inzet de
eerste plaats in de poule.

De reddingsboei kwam beide keren
van de bank. Rob Grabert en Henk-
Jan Held waren vrijdag de invallers
die met hun voortrekkersrol de blij-
vers Peter Blanché, Ron Zwerver,
Jan Posthuma en Ronald Zoodsma
beter heten functioneren. Een dag
later sprongen Olof van der Meulen

Bas van de Goor in voor respectie-
velijk Held en Zoodsma.
Met name de (r)entree van Van de'
Goor bracht Alberda in een ingeto-
gen jubelstemming. De benjamin
van 2,09 meter uit Apeldoorn was
nog geen 24 uur eerder als een lange
sliert ellende van het veld gehaald,
omdat hij als stopper geen vat kreeg
op de Koreaanse toverballen bij de
opslag. De inzinking bleek tijdelijk.

Met Van de Goorkwam bij 1-7 in de
tweede set het keerpunt. Een paar
blocks uit het boekje maakten hem
los, waardoor hij aanvallend door

het midden ook ongrijpbaar werd
voor de toch lang niet misselijke
veldverdediging van de Koreanen.
„Hy is in staat zich binnen een dag
na zon deceptie te hervinden,",
prees Alberda de neo-international.
„Tegen Cuba speelde hij vrijuit en
fantastisch. Maar dat creëert wel
een verwachtingspatroon waaraan
hij wil voldoen. Dat is echter een
van de moeilijkste taken van een
sporter. Ik eis het ook niet. Van mij
moet hij zijn best doen en mag hij
goed spelen."

Van de Goor was zeker niet de eni-

ge meevaller bij de peiling van de
progressie. De stijgende lijn werd
met nadruk doorgetrokken. Zwer-
ver, die onlangs zei pas voor de
WVL-eindronde echt te beginnen,
lijkt zich te hebben bedacht.
Kwangju was de start. Het voor-
beeld van de Nederlandse volley-
balschool heeft op de automatische
piloot al zijn waarden, spelend van-
uit het hart is zijn aanwezigheid een
heel groot goed.

Gewonnen werd dus aan kwaliteit
en aan concentratie. Bovendien
werd bewezen dat de conditie toe-
reikend isvoor twee zware wedstrij-
den binnen 24 uur, met jetlag in het
achterhoofd. „En dat is geen sinecu-
re," doceerde Alberda. Cuba, dat
tweemaal moet winnen om nog eer-
ste te worden in de groep, wacht
dus een warm onthaal in Eindho-
ven. Te meer omdat Nederland voor
hetzelfde doel waarschijnlijk niet
eens twee keer met 2-3 mag verlie-
zen.

Nieuwenhagen plaatst zich voor kruisfinales
Promotie voor Ready

Van onze correspondent
MAARTEN MARRES

HEERLEN - De balans in de
landelijke zondagcompetitie is
voor het Limburgse tennis po-
sitief uitgevallen. In de ge-
mengde competitie heeft onze
provincie komend jaar twee
ploegen in de hoofdklasse
dank zij het kampioenschap en
de daaraan gekoppelde promo-
tie van het Maastrichtse Rea-
dy. SLTC uit Sittard pakte de
titel in de tweede klasse en
promoveert zodoende naar de
eerste klasse. In de herencom-
petitie doet Nieuwenhagen
nog mee om de nationale titel.
Na een zwakke start eiste de
Landgraafse ploeg alsnog het
afdelingskampioenschap voor
zich op.

Tot de vijfde wedstrijddagver-
liep alles probleemloos voor
Ready. In de voorlaatste ont-
moeting was captain Eric Wil-
borts niet goed op dreef met
als gevolg een nipte 5-3 zege.
Ook in de laatste wedstrijd te-
gen het Haagse Thor RW be-
gonnen de Limburgers slecht.
Judith Warringa had bij een
val een gekneusdeteen opgelo-
pen, waardoor ze bij een stand
van 4-3 voor haar tegenstand-
ster Manon Buskens de strijd
moest opgeven.
Via Guido van Rompay, Hellas
Ter Riet (beiden in twee sets)
en Eric Wilborts (wederom met
moeite) nam Ready een 1-3
voorsprong. Judith Warringa
verbeet in het damesdubbel
met Ter Riet de pijn. Door de
winst was het resultaat bij het
herendubbel niet meer van be-
lang. De gemengd dubbels
werden tenslotte weggegeven
met als gevolg een 3-5 eind-
stand.

SLTC begon slecht aan het sei-
zoen. Dit was mede het gevolg
van de gewijzigde strategie in
Sittard. Voorzitter Piet

Schoenmaeckers: „In ons be-
leidsplan was opgenomen dat
de jeugd ook kansen moest
krijgen. We hebben het echter
niet vol kunnen houden." Na
de tweede wedstrijd werd
Björn Beekman al naast het
team gezet. De laatste twee we-
ken deed Arme Marie Doppen
niet meer mee. „We hebben
ook Arme Marie gepasseerd,
omdat we het noodzakelijk
vonden met het meest ervaren
team aan te treden."

Hierdoor moest Manon Belt-
gens, die eigenlijk alleen dub-
bels zou spelen, ook het twee-
de enkelspel voor haar reke-
ning nemen. Door de gewijzig-
de strategie nam SLTC op de
voorlaatste wedstrijddag een
voorsprong op de nummer
twee Lobbelaer. Op de laatste
dag werd geen fout gemaakt:
0-8 bij Van de Helze.
Deze maximale zege was ook
nodig, want Lobbelaer bleef
SLTC tot het allerlaatste mo-
ment volgen. Pas in de laatste
partij stond de concurrent van
SLTC een partij af tegen
Brunssum.

" Hellas TerRiet, Eric
Wilborts en Judith
Warringa (vlnr) komen
volgend seizoen met
Ready uit in de
hoofdklasse.
Foto: FRITS WIDDERSHOVEN

Van Horne
In de hoofdklasse heeft Van
Home zich net gehandhaafd.
Voor de ontmoeting tegen Am-
stelpark 2 dacht teambegelei-
der John Weekers dat er een
tweede of derde plaats in zou
zitten. Het werd uiteindelijk de
derde plaats van onderen. De
eerste zes partijen van de laat-
ste wedstryd werden allemaal
verloren. Sjeng Schalken, die
de laatste dagen op gras geoe-
fend had voor het toernooi in
Rosmalen verloor verrassend
van Marcel Reuter. Bob Bier-
kens gafzelfs een 6-4, 5-0 voor-
sprong uit handen. Pas de laat-
ste twee gemengd dubbels
werden in Weerts voordeel om-
gezet.
In de eerste klasse besloot NIP
de competitie met een 7-1 1 ze-

ge op het gedegradeerde Bos-
heim 2. In de tweede klasse
zette GTR tegen Dash 35 een
3-1 achterstand om in een 5-3
zege, waardoor Dash de titel
misliep.

In de herencompetitie heeft

Nieuwenhagen niets aan het
toeval overgelaten. Door de 0-6
zege bij Park Hoeven eindigde
Nieuwenhagen op de eerste
plaats. Het gevolg is dat de
Limburgers de kruisfinales te-
gen de nummer twee van de
andere afdeling spelen.

sport
Bornse tafeltennissers houden hoofd koel in zinderende finale

Bartok wint eindelijk hoofdprijs
Van onze correspondent

MARCELWERRY

SCHEEMDA -De tafeltennissers van Bartok/Van Sloun Inte-
rieur hebben gisteren in het Groningse Scheemda beslag ge-
legd op de nationale beker. Nadat in de finale 'Angstgegner'
VSB met 4-3 werd verslagen, kon de ploeg van coach John
Leenders voor de eerste maal in de geschiedenis van de Buch-
tense club een hoofdprijs grijpen.

Opnieuw dreigde het op een cru-
ciaal moment mis te lopen met Bar-
tok. Het Limburgse vlaggeschip
heeft zich in voorgaande jaren wei-
nig fortuinlijk getoond op beslis-
sende ogenblikken. Ook enkele
weken geleden verloor Bartok in de
finale van de reguliere clubcompeti-
tie op het nippertje van VSB.
Uitgerekend tegen datzelfde VSB
werden in Scheemda alle frustraties
van het lopende seizoen weggesla-
gen. De Chinese balkunstenaar
Chen Sung leverde by een 3-3 stand
tegen VSB'er Martin Landstra een
onmogelijke prestatie door vanuit
een vrijwel kansloze positie nog te
zegevieren.

Terwyl coach John Leenders vanaf
de bank een zenuwinstorting nabij
leek, vocht Sung na een kansloos
verlies in de eerste game (14-21) en
een 8-2 achterstand in de tweede
game op fenomenale wyze terug.
Tot grotevreugde en vooral opluch-
tingvan de Buchtense aanhangtrok
Sung de wedstrijd met 21-12 in het
tweede bedrijf en 21-18 in de derde
set, alsnog naar zich toe.

Dus toch een hoofdprijs voor het al
jaren naar erkenning smachtende
Bartok. Voor deze gelegenheid
moest de hoofdsponsor zelfs diep in
de buidel tasten om zich de verster-

king van de Nederlandse nummer
1, Danny Heister, te kunnen veroor-
loven. Deze eenmalige kostenpost,
ongetwijfeld een bedrag met mini-
maal drie nullen, leverde deze keer
wel een gewenst rendement op.
Kind van de rekening van deze con-
structie werd Richard Aarts die bui-
ten de ploeg werd gelaten. Het hele
seizoen was de Heerlenaar vaste
kracht van de Bartok-brigade, maar
aan het einde van het seizoen werd
hij alsnog te zwak bevonden voor
het grote werk. Volgend seizoen
speelt Aarts bij de tweede Limburg-
se eredivisionist, Kluis uit Geleen.

Wie de plaats van Aarts bij Bartok
inneemt, staat nog in de sterren ge-
schreven. Volgens Bartoks pr-man
SefDullens is de club in verregaan-
de onderhandeling met een tweede
Chinees. Bovendien is onzeker of
Jos Verhulst akkoord gaat met zijn
nieuw voorgelegde contract.

" Trainer Piet van Sloun
gaat met de beker in de

handen op de schouders.
Chen Sung (links) en coach
JohnLeenders (tweede van
links) delen in devreugde.

Foto: JEROENKUIT

Ethiopiër Woldemarime
leest Kenianen de les

KERKRADE - Fransua Woldemari-
me heeft de jaarlijkse ZOL-loop
door het Kerkraadse centrum ge-
wonnen. De jonge Etiopiër liep de
10 km in een recordtijd van 29.36
minuten. Woldemarime, die bij
PSV traint onder leiding van Her-
man Vleugels, schudde in een lange
eindsprint de Kenianen Mohamedi
en Mosigisi van zich af.

Vivian Ruyters, een andere pupil
van Vleugels, was weer eens de
sterkste bij de vrouwen. De bij Uni-
tas opgegroeide PSV-atlete over-
klaste Annie van de Kerkhof. De
marathon-routinier uit Deurne
moestruim een minuut toegeven op
Ruyters, die een tijd van 35.49 liet
opschrijven.
De Kenianen Mohamedi en Mosigi-

si kwamen op het laatste moment in
de Klankstad aan. De Duitse ma-
nager Abmeyer had eerst gepro-
beerd ze onder te brengen in de
5000 meter van de APM Games of
als hazen in de marathon van En-
schede. De drie Afrikanen scheid-
den zich al na een ronde van twee
kilometer af van derest.

Unitasatleet Cor Lambregts finishte
kort achter beide Belgen als beste
Nederlander op de zesde plaats in
30.41. Hij liet het sterke Caesar-trio,
Huub Kurvers, Pascal Vroemen en
Wil Pepels opnieuw achter zich. De
duatleet uit Swalmen was matig te-
vreden. „Atletiek is voor mij een
training geworden voor de run-
bike-run. Komende zaterdag staat
er weer een op de kalender in Hei-
nenoord."

Geen kringrecords bij LK zwemmen
KERKRADE - Het tweede week-
end van de Limburgse zwemkam-
pioenschappen in zwembad Dr
Pool is verlopen zonder opmerkelij-
ke prestaties. Geen enkele topper
zwom een kringrecord. Eigenlijk lo-
gisch gezien het feit dat de meeste
toppers hun limieten al behaald
hebben. Het LX is slechts een tus-
senstation, waar niet echt voor ge-'
piekt word.

Zoals verwacht werd wel weer een
groot aantal limieten voor het Ne-
derlands Jeugdkampioenschap in
Eindhoven en het Nederlands kam-
pioenschap in Drachten gezwom-
men. Maar liefst 38 keer werd onder
een limiet gedoken. Uitblinkster
was Alice de Jonge van ZON/S&S.
Zij voegde dit weekeinde maar
liefst vijf limieten toe aan de zes van
de vorige drie dagen. Clubgenoot
Marco Op den Kamp bracht zijn to-

taal aantal limieten voor het NK op
negen.
In het individuele medailleklasse-
ment behaalde Rob Braam van
HZ&PC dit weekeinde maar liefst
vier gouden plakken, waardoor zijn
totaal op zeven kwam. Miranda
Bosma (Mosa-regio) en Dianne Nien
(De Rog) kwamen met drie gouden
medailles dit weekeinde ook uit op
zeven titels. Hellas-zwemmer Joost
van Hooren behaalde dit weekeinde
drie titels.
In het verenigingsklassement ver-
overde de ploeg van ZON/S&S uit
Heerlen dit weekeinde de meeste
medailles. Met vijftien goud, tien
zilver en acht brons eindigde ZON/
S&S voor HZ&PC (13-10-4) en
Mosa-regio (11-10-7). Door het goe-
de resultaat van dit tweede week-
einde won de ploeg uit Heerlen het
totaalklassement met (32-26-19)
voor Mosa-regio (31-18-12).

Bauling stopt
bij All Stars

HEERLEN - Marjan Bauling is ge-
stopt als trainer/coach bij de dames
van Stelrad All Stars. In haar vijfde
seizoen besloot ze dit weekend haar
functie neer te leggen nadat een
deel van de speelstersgroep te ken-
nen had gegeven het derest van het
seizoen wat rustiger aan te willen
gaan doen. Vanaf nu fungeert ze al-
leen nog als speelster van de Heer-
lense hoofdmacht. „Ik kan hun
standpunt wel begrijpen. Ze heb-
ben vier jaar voluit moeten gaan.
Maar bij mij is het nog altijd alles of
niets. Voor de volle honderd pro-
cent ervoor gaan dus. Ik ben niet
iemand die kiest voor een tussen-
weg. Als de groep dat wel wil, moet
ik hun keuze accepteren. Boos of
rancuneus ben ik zeker niet, anders
zou ik niet vanaf nu gaan meespe-
len," aldus Bauling. Desondanks
verloren de Heerlense softbalsters
in eigen huis twee keer met 5-1 van
de Ducks.
De honkballers van Stelrad All
Stars hebben de zegereeks weer op-
gepikt. In eigen huis kwam de
Heerlense overgangsklasser tot een
9-8 zege tegen het verrassend sterke
Red Caps. Uitblinker Paul Grote-
lueschen sloeg voor de thuisploeg
zowel een technische home-run als
een driehonkslag. De overwinning
kwam eigenlijk geen moment echt
in gevaar, maar de nummer twee
van de ranglijst was niet in staat
met dikke cijfers over de hekkeslui-
ter heen te walsen.

sportprijsvragen
Lotto: 3-5-14-22-24-29. Reservegetal: 16.
Cijferspel: 330113.
Lucky Ten van afgelopen zaterdag:
1-16-19-25-26-27-32-33-35-36-37-42-45-47-57-6-
-8-69-74-76-80.
Duitse lotto: 15-25-27-32-46-48. Reservege-
tal: 31. Supergetal: 0.
Spiel 77: 9193761.

Belgische lotto: 1-2-5-12-18-42. Reservege-
tal: 28.
Jokergetal: 5234741.
(onder voorbehoud).

Kampioenschap
voor Born
BORN - Zonder zelf in actie t*
hoeven komen heeft rugbyclub
Bom het kampioenschap in de
vierde klasse behaald. De mede-
concurrenten Obelix en Laai-
bruch zouden theoretisch nog oP
gelijke hoogte kunnen kome)1
In dat geval zouden de resteren-
de inhaalwedstrijden echter me'
ruime cijfers gewonnen moete"
worden. Aangezien Obelix e"
Laarbruch dit seizoen enkele kn
ren niet zyn komen opdagell!
heeft debond beslist dat ze de^j
duels niet meer mogen inhalC-JHet gevolg is dat Bom kampioejH
is geworden. In een tijdsbestek
van drie jaar is de Limburgs*
ploeg opgeklommen van de vij>'
de naar de derde klasse waar bet
volgend jaar de confrontatie5
met de andere Limburgse top;
pers Wallabis Venlo en EMBC
Maastricht zal moeten aangaat I

Pedro Tragter
verliest terrein
VRIGSTAD - Motorcoureur Pf
dro Tragter heeft door zijn der<je
en vierde plaats tydens <»'
Zweedse Grand Prix terrein ver-
loren op Bob Moore, die doOf

zijn winst in Vrigstad zijn voor-sprong op de Nederlander uit-
bouwde tot 21 punten. Van ?*
overige dertien Nederlanders Ue'
Dave Strybos de sterkste indru*
achter. In de eerste manche
raakte hij door valpartijen ad1'
terop, maar in de tweede mal
che reed hij vlekkeloos naar *overwinning. Strijbos is mmi"'
dels opgeklommen naar de &
vende plaats in de WK-stan^Zijn teamgenoot John van de»
Berk had minder geluk. Acf"
jaar geleden won hij op dit ctf'
cuit de Grand Prix. Gistere"
reed hij in de tweede manche en-
kele ronden op kop, zakte wfa
terug en eindigde uiteindelijk
buiten de punten door een afg6"
lopen ketting.

OVU-biljarters
succesvol
BOUKOUL/SWALMEN - Wi*j
van Gemert van Boekoel e*
Sjeng Burhenne van OVU he^ben het jubileumtoernooivan °\
Midden-Limburgse Biljart Bon' 1

in de hoogste klassen gewonnen
Wiel van Gemert zegevierde bv
de kader- en Sjeng Burhenne WJ
de librespelers. Aan het drie da-
gen durende toernooi, gehoude'
ter gelegenheid van het 65-jar'»
bestaan van de bond, namen c»'
ca 120 finalisten deel.

Zilver voor
Klee en Snijders
UTRECHT - Bij de national
kata-kampioenschappen van <>
Nederlandse Karate Do-boP*
behaalden Louisa Klee en Dia"
Snijders, beiden van karatecl.
Geleen, een zilveren medaille *
hun klasse.

Depping vlam
in ELE-rally

EINDHOVEN - Dieter DeppingeJ j
zijn compagnon Peter Thul hebb*.
de ELE-rally op hun naam gescltf*]
ven. Na negen klassementsproeve*
hadden Eddy van de Hoorn en Je.|han Findhammer een voorspro^
van dertien seconden op de late^winnaars. Door problemen met <*
auto, moest het leidende duo ech^snel terrein prijsgeven. „We hebb^Jgas gelost en ons vizier gericht "Jde tweede plaats waardoor we
aan de leiding staan in het ató*
meen kampioenschap," verklaar^Findhammer. Depping was ni*
meer te achterhalen en finishte *Jeerste met een voorsprong van "
seconden op Findhammer.
Henk Vossen legde beslag op jf.
vijfde plaats. Ook hy kende probi*
men met zijn wagen. Michel Opre'
en Maurice Bergsteyn eindigden°j,.devierde plaats in de groepN. M^Schütz en Henk Dautzenberg Wef
den met hun Opel Kadett 41e.

sport op tv
VANDAAG ~,

12.00-14.00 EURO Voetbal: Canada-BrazU1'
13.07-14.34Ned 1 Studio sport.
18.39-18.47 Ned 2 Sportjournaal.
20.55-22.22 Ned 2 Good luck Orarye! FeeS"s
lijk programma waarin het Nederlands *J ]
tal voor het vertrek naar Amerika v/o<"
uitgezwaaid.
22.15-22.30 Ned 3 Sportjournaal.

(ADVERTENTIE)

MWf SEIZOEN
yf KAARTEN

Reserveringsformulieren
verkrijgbaar aan het

stadion of bij de deelnemende bedrijven.
U kunt ook reserveren door een kopie van uw

seizoenkaart 93/94 voorzien van
uw naam, adres, woonplaats en eventueel
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MW, Postbus 4444- 6202 ZV Maastricht
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Voorkeur
** gaat de voorkeur van Jonk

'^ naar uit. „Net als bij Inter speel
bet liefst vanuit het midden. Ik
*d dat je spelers op hun kwalitei-

moet laten functioneren,"**nt de Volendammer. „Jonk en
'r-kamp moet je nooit uit elkaaren, dan doe je beiden tekort,"

Arie Haan zich zaterdag in

' discussie. „Die twee voelen el-
J* zo geweldig aan, dat kun je

leren. Dat is feeling. Jonk heeft
* nog een superpass in de benen
Schiet goed van afstand. Ik vrees" ergste voor Wouters."

«f trainer van Ajax losteLeo Been-
ijzer het probleem op door Jonk
Jde bank te houden. Zijn opvol-
kLouis van Gaal zette de Volen-
k^mer echter meteen in de basis
j. verstopte' Wouters op links. Delichter verhuisde een paar we--11 later naar Bayern München.
vocaat staat voor een dilemma.
Jder heeft Wouters al eens aange-
en dat hij er niets voor voelt om,ene wedstryd wél te spelen en de

JJ. re niet, zoals de bondscoachegln dit jaarin Tunesië suggereer-
(\ Hy zal een oplossing moetenj?enken dievoor beide spelers ac-Jpabel is. Het meest voor de hand
j? de Van Gaal-variant. In dat ge-u Witschge het kind van de
fe»üng.. [Jters zou eventueel ook aan de
?bterkant kunnen spelen, maar

plaats is gereserveerd voor
*bk Rijkaard. Woensdagavond te-
jj Hongarije speelde de AJaciedJ' helft als voorstopper, maar na
J1BafRijkaard met twee doelpun-
J.aan waar zijn hart ligt. Op het

dus. Zyn flexibiliteit
i^nelheid zijn door de jaren heen
Jkier geworden, maar door zijn
,*ring en overzicht kan Rijkaard
J^rin van nut zijn als het Neder-
J^se elftal in de zone speelt. Op
;Positie haalde hy met Oranje
* de grote successen.

\_%\ ij/\ niet meer zo zeker van een ba-
i^Waats is Mare Overmars. De klei-
ll^Aiacied kon tegen Schotland en
.ij^garije amper potten breken en
I j^tdat hy in Gaston Taument een
lachte concurrent heeft. Over-
'C-S voet zich geestelyk en licha-
«i^bjk fit, zegt hij, en heeft het
i^Selooflijk naar zn zin. Maar hy
$ wat minder ontspannen en
|m' v erzekerd dan veertien dagen

I ici^en en bleef zaterdag met eenP^te spierblessure aan de kant.

Onomstreden is de positie van Ro-
nald de Boer, nu Gullit en Van Bas-
ten in Amerika niet van de partij
zijn. De Ajacied scoort weliswaar
weinig, maar hij maakt de weg vrij
voor andere spelers. Zaterdagmid-
dag nam De Boer nochtans de helft
van de produktie voor zijn rekening
en stond hij ook nog eens aan de
basis van de treffer van Wouters en
het tweede doelpunt van Berg-
kamp. Diens eerste treffer ontstond
uit een hoekschop van Roy, die
Bergkamp met de schouder ver-
lengde.

Jonk en Bergkamp waren de meest
opvallende spelers in de voorberei-
ding. Het duo van Inter Milaan
maakte een uiterst gretige indruk
en greep elke training en wedstryd
aan om alle ellende en frustraties
van een min of meer verloren sei-
zoen van zich af te spoelen.

Het vertrekpunt van Oranje is een
stuk beter dan vier jaar geleden in
Italië. Toen vertrok Beenhakker
met vier geblesseerde spelers (Er-
win Koeman, Van Aerle, Van Tigge-
len, Gullit) en was de sfeer al ver-
ziekt voor er een bal was getrapt.
„Nu draaien ze een plaatje in de bus
en zingt iedereen mee. Dat is een
goed teken," vindt Overmars.

De blessures van Rijkaard, Van
Gobbel, Overmars, Van Vossen en
Snelders zijn te verwaarlozen,
denkt Advocaat. Ook die van Blind.
Als enige heeft de Ajacied de ko-
mende drie dagen geen vryaf. Hij
traint door en laat de blessure be-
handelen op het KNVB-sportcen-
trum in Zeist. Dan moet hij weer
het mannetje zijn. „Als we donder-
dag op het vliegtuig stappen," voor-
spelt Advocaat, „is iedereen topfit."
Oranje goes America. In opperbeste
stemming en boordevol optimisme.

Eredivisie met
21 man bij WK

HAAG - Van de Nederlandse
is Ajax met acht man

Jj^genwoordigd tijdens de we-
J*ütelstrijd in de Verenigde Sta-
k' Zeven spelers van het Neder-
Lss elftal plus de Nigeriaan Finidi

IIL .°taal doen 21 spelers uit de ere-L'sie mee aan het WK. Feyenoord
L*t vijf WK-gangers, PSV vier.
j/^n buitenlanders uit de Neder-

ig dse competitie wisten zodanig
L * vallen by hun bondscoach, dat
Ljneemogen naar Amerika. HetCl om Iroha, Rufai, Finidi (Nige-
V' Stewart (Verenigde Staten),

(Roemenië), Larsson enBesson (Zweden)._
WK-gangers uit de Nederlandse

zyn: Van der Sar, Frank
ij.öoer, Ronald de Boer, Blind,
[rfaard, Overmars, Van Vossen en

(Ajax), De Goey, Van Gobbel,« Wolf, Witschge, Taument enj^son (Feyenoord), Wouters, Nu-
O Popescu en Ingesson (PSV),
>art (Willem II), Iroha (Vitesse)
*Hifai (ex-Go Ahead Eagles).

sport
Oranje staat er heel wat beter voor dan vier jaar geleden

Advocaat hoopvol
DOOR ALBERT GEESING

'OORDWIJK - Op Danny Blind na mogen de spelers van
*t Nederlands elftal drie dagen uitblazen van een pittig

Na de geslaagde oefensessie tegen Quickbys (5-1), Schotland (3-1) en Hongarije (7-1) werd de voor-
leiding op vaderlandse bodem zaterdagmiddag afgeslo-

met een half dozijn treffers tegen SJC (6-0). Vrijdag
'°rdt de draad weer opgepakt in Toronto, waar Oranje
free dagen later oefent tegen Canada. „Er is veel arbeid
Africht, ik denk dat de ploeg er goed voorstaat," kijkt Dick

met een tevreden gevoel terug.

?bondscoach heeft in de voorbije
J* weken een goed beeld gekre-.P 1Van de mogelijkheden die hy
J*1 Oranje heeft. De alternatieven
? binnen het elftal te schuiven,
3? royaal aanwezig. Advocaat zit
k*ter ook met een luxe probleem.
hBt doet hij met Wim Jonk en Jan
i°Uters? Hij kan niet meer om
£k- alsregisseur heen en mag zich
«komende dagen het hoofd sufLieren hoe hij Wouters denkt in
Passen.

twee spelers zijn gemaaktvoor
J^lfde positie," zei Advocaat al
Js*- Het tweetal ambieert een cen-
j?* rol op het middenveld, dóór

ze het best tot hun recht,
jjjerdag tegen Sint Jeroens Com-
Ju^tie stonden ze samen in het
k> Wouters centraal, Jonk op
3ts. „In theorie waren Koeman
jiik de centrale mensen, maar in
Praktijk kwam het er op neer dat

L^n beetje meer aan de rechter
kwam te spelen."

" Dick Advocaat houdt een oogje in het
zeil tijdens de training. De bondscoach

gaat optimistisch gestemd
het WK tegemoet.

Foto: ANP

Vijf treffers voor Rode Duivels van genaturaliseerde Kroaat

Josip Weber scoort altijd
DOORJANMENNEGA

BRUSSEL - Hij is 1.83 meter lang,
weegt 77 kilo en rent met een ietwat
hoge rug over het veld. Zijn naam is
Josip Weber, Joske voor zijn vrien-

den, Kroaat van geboorte en sinds12 maart van dit jaar genaturali-
seerd tot Belg. Tegen Zambia vier-de hij zaterdagavond zijn interland-
debuut bij de Rode Duivels. Joskemaakte er een gigantisch feest van.
Hy toverde de kletsnatte Brusselse

Heizel om in een onvervalste schiet-
tent. Mischko (Kroatisch voor klei-
ne muis of schatje), zoals echtgeno-
te Irena hem liefkozend noemt, trof
zelf vijf keer deroos en leidde Bel-
gië naar een vooroorlogse score van
9-0.

Van die eindcijfers hoeven Dick
Advocaat en zijn manschappen niet
wakker te liggen. Zambia, zonder
de licht geblesseerde Kalusha, wek-
te de indruk een avond eerder
zwaar aan de boemel te zijn ge-
weest. De verliezend finalist (van
Nigeria) van de Africa Cup bracht
er mindervan terecht dan willekeu-
rig welk café-elftal en was, zeker na
de rode kaart van Choongo in de
32e minuut, een gewillige prooi
voor de gemotiveerde Belgen. De
pupillen van coach Paul van Himst
waren gebrand op een revanche na
de beschamende 1-0 nederlaag te-
gen de amateurs van Séte, vorig
weekeinde tijdens een hoogtestage
in het Zuidfranse Font Romeu.
Het oefenpotje tegen Zambia mag
dan absoluut geen graadmeter zijn
voor de kracht van de WK-tegen-
stander van Oranje op 25 juni in
Orlando, eens te meer werd duide-
lijk dat onze zuiderburen niet heb-
ben overdreven toen zij de ex-
Kroaat aanduidden als 'een ge-
schenk uit de hemel. Hoe leggen
we Weber lam, is een vraag waar-
over Dick Advocaat, aanvoerder
Ronald Koeman en Jan Wouters
zich uitgebreid dienen te buigen.

De oplossing die de bondscoach en
zijn beide vertrouwelingen beden-
ken zou straks wel eens beslissend
kunnen zijn voor de afloop van de
117eDerby der Lage Landen.
De naturalisatie van de 29-jarige
prijsschutter uit Slavonski Brod
lykt Paul van Himst van zijn aan-
vallende problemen te hebben ver-
lost. De keuzeheer van de Belgen is
daar zelf rotsvast van overtuigd en
geef hem eens ongelijk. Sinds We-
ber zes jaar geleden huis en haard
verliet en zich in Oost-Vlaanderen
vestigde, levert hh als het ware
doelpunten op bestelling. In dienst
van Cercle Brugge scoorde hij in-
middels 136 keer, een gemiddelde

van bijna 23 doelpunten per compe-
titie. De afgelopen drie seizoenen
was hij topscorer van België, met
respectievelijk 26, 31 en nogmaals
31 treffers.

„Weber schiet ze er laag in, hy kopt
ze er in, hij trapt ze in de winkel-
haak... Vijf goals bij zn interlandde-
buut, wat wilt ge nog meer." Van
Himst, toch al nimmer een feest-
neus, zegt het met de stem van een
begrafenisondernemer, maar in-
wendig moet een explosie van
vreugde hebben plaatsgegrepen.

'Den Pol' voegt er even monotoon
aan toe zijn basisformatie voor
Amerika in grote lijnen in zijn
hoofd te hebben.

In de kleedcabines, diep in de inge-
wanden van de Heizel, gaat Josip
Weber bijna geheel schuil achter
een scherm van verslaggevers. Hij
geniet zichtbaar van alle belangstel-
ling, rept van een voor hem 'ideale'
wedstryd, vindt dat België 'schitte-
rend' heeft gespeeld en vertelt dat
hij ondanks zijn vijf treffers nog
niet echt in topvorm is. „Het was
nog allemaal nieuw voor mij, maar
ik pas me gemakkelijk aan en ik
verwacht dat het straks nog beter
zal gaan."

Wat zaterdagavond ook opvalt is de
geoliede samenwerking tussen We-
ber en de nieuwe PSV-aanwinst
Luc Nilis, die als schaduwspits ope-
reert. Dit duo, vanuit het midden-
veld ondersteund door Mare Degry-
se (drie maal succesvol) en Enzo
Scifo,krygt ook in Amerika het ver-
trouwen van Van Himst.

Luc Gilbert Nils, bij Anderlecht een
levensgevaarlijk schutter en dit sei-
zoen 25 keer succesvol, maakte in
maart '88 zijn debuut bij de Rode
Duivels. Ruim zes jaar later, in zijn
24e interland, scoort hij eindelijk
zyn eerste treffer in het shirt van de
nationale ploeg. Na een passje van
Weber passeert hij de Zambiaanse
doelman en gaat vervolgens volle-
dig uit zyn bol. Zijn ploeggenoten
zyn ook blij en feliciteren hem uit-
bundig. „Er is een last van mij afge-
vallen," klinkt het na afloop opge-
lucht." Josip Weber (midden) scoorde vijf keer tegen Zambia. Mare Degryse (rechts) was goed voor

drie treffers. Foto: ANP

Emiel Hendrix maakt met tweede plaats veel indruk

Vijfde titel voor Lansink
Van onze correspondent

TOINE RAMAEKERS

BLARICUM - Zittend op zyn
paard Olympic Concorde bij de in-
gang van de piste, ging de duimvan
JosLansink de hoogte in. Zijn vijf-
de nationale titel in successie was
binnen. Eric van der Vleuten, op
dat moment in het parcours en lei-
der in het tussenklassement, maak-
te op dat moment op de derde hin-
dernis van de tweede manche tij-
dens het laatste onderdeel in de
strijd om het Nederlands kam-
pioenschap, een springfout en dat
betekende dat de hoofdprijs op-
nieuw voor Lansink was. Daarmee
vestigde de springende brandkast
uit Weerselo, die dit jaar ook al de
wereldbekerfïnale won, een uniek
record. Niemand voor hem haalde
vijf titels op rij binnen.
Was hy eigenlyk nog wel bly? „Na-
tuurlijk. Zo vlak voor de Wereldspe-
len wil iedereen knokken voor een

plaats in de ploeg en natuurlijk wil-
len ze mij van de titel afhouden. Het
was voor Concorde pas de eerste
echte zware proef. Bovendien is hy
erg voorzichtig en dat is op zon
zware bodem zeker geen voordeel.
Ik ben blij dat hij onder dergelijke
omstandigheden zo goed presteer-
de."

Lansink kreeg zijn vyfde titel niet
cadeau. Vooral de weigering op de
laatste dubbelsprong in de eerste
manche maakte de finale bijzonder
spannend. Bondscoach Hans Hom,
tevens werkgever van Lansink:
„Het begon eigenlijk al bij de oxer.

De afstand naar de sloot klopte niet
meer en toen moest Jos teveel druk
geven. Voor de dubbelsprong
moest hij vervolgens proberen Con-
corde weer in de hand te krijgen en
dat lukte niet." Gevolg: Van der
Vleuten nam de leiding van Lan-
sink over en Baarlonaar Emiel Hen-drix naderde Lansink tot op een
strafpunt.
Toen de Limburger ook in de twee-
de manche knap foutloos bleef,
werd de druk op de regerende kam-
pioen wel erg groot. Maar Lansink
staat als een echte killer bekend en
die faam maakte hij ook nu weer
waar. Tegen zoveel meesterschap

waren de zenuwen van Van derVleuten niet bestand. Hij maakte
twee springfouten en zakte daar-
door naar de vierde plaats.

Met zijn tweede plaats was Emiel
Hendrix natuurlijk dik tevreden.
„Het ging inderdaad goed. Zowel
Bikker als Arabian hebben hier
goed gelopen," aldus de reserve-
kampioen, „maar nog belangrijker
is het dat ik door dezeprestatie mee
mag naar Aken. Daar rij ik graag en
meestal ook nog goed. Met het oog
op de selectie voor de Wereldspelen
is dat natuurlyk belangrijk. Ik wil
me ook eens echt kwalificeren en

niet bij de equipe komen omdat an-deren afvallen."
'Voor dat afvalsysteem zorgen de
wedstrijden zelf. Bondscoach Hans
Hom heeft een route uitgestippeld
en na het NK in Blaricum maakte
hy bekend dat zijn A-selektie al
weer een stukje kleiner was gewor-
den. „Hier zijn Peter Geerink, Sven
Harmsen en Piet Raymakers voor
mij afgevallen. Na zijn zege in Wies-
baden had ik nog hoop op Piet,
maar dat is nu over." Met een ferme
trek aan de grote sigaar die hij net
van Piets werkgever Melchior had
gekregen vervolgde hij: „Emiel is
voor my altijd nog een goede kandi-
daat. Hij gaat samen met Jennie
Zoer en Jos Lansink naar Aken.
Verder neem ik nog Bert Romp en
Wout Jan van der Schans mee. Zij
krijgen daarnog de kans om aan de
internationale limiet te voldoen.
Daar hebben Rob Ehrens, Henkvan
de Pol en Eric van der Vleuten al
aan voldaan." Na Aken wordt de se-
lectie verder uitgedund voor de
Wereldspelen.

FC Utrecht en
Roda JC eens
over transfer
UTRECHT - Roda JC en FC
Utrecht hebben een akkoord be-
reikt over de transfer van Peter
Hofstede naar FC Utrecht. De
spits van Roda JC moet zelf nog
tot overeenstemming komen. Hy
heeft vandaag een gesprek met
de trainer van FC Utrecht, Leo
van Veen.

De transfersom bedraagt onge-
veer een half miljoen gulden.
Het is de bedoeling dat het con-
tract een looptijd krijgt van drie
jaar. Tevens vertrekt Dirk-Jan
Derksen op huurbasis naar de
domstad.

Spurs beschuldigd
van knoeien met
transfergelden
LONDEN - De Engelse krant
The People heeft zondag voet-
balclub Tottenham Hotspur be-
schuldigd van geknoei . met
transfergelden. Dat is volgens de
krant gebeurd met drie grote
transfers uit de jarentachtig. Als
de beschuldigingen bewezen
kunnen worden, dreigt degrada-
tie voor de Londense club.

Vorig jaar raakte de roemrijke
vereniging eveneens in opspraak
wegens financiële malversaties.
Morgen mag de club voor een
onderzoekscommissie van de
Engelse voetbalbond de beschul-
digingen in die zaak weerleggen.
Slagen deLondenaren er niet in
de commissie van hun gelijk te
overtuigen, dein is degradatie
vrywel onafwendbaar. In 1990
werd Swindon Town immers
voor hetzelfde vergrijp een divi-
sie teruggezet. Ironisch genoeg
is de toenmaüge manager van
Swindon, Osvaldo Ardiles, de
huidige manager van Totten-
ham.

Valckx mist
replay om
Portugese cup
LISSABON - Stan Valckx mist
deontknoping van de Portugese
bekerfinale. Sporting Lissabon
en Porto bleven gistermiddag na
120 minuten voetbal steken op
0-0, waardoor de eindstryd
woensdag moet worden overge-
speeld. De verdediger van Spor-
ting zal er dan niet bij zijn. Hij
vertrekt een dag later met het
Nederlands elftal naar Canada
en krygt van Dick Advocaat
geen toestemming om ook in de
tweede ontmoeting van de party
te zijn. Valckx kreeg van de
bondscoachwel dispensatievoor
dewedstrijd van gistermiddag in
Lissabon. Hy verliet daarvoor
een dag eerder dan de andere in-
ternationals het trainingskamp
van Oranje.

Jacobs blijft
trainer RKC
WAALWIJK - Bert Jacobs blijft
nog eenjaar als trainer van RKC.
Onder leiding van Jacobs stelde
de club uit Waalwijk afgelopen
donderdag in de nacompetitie
het eredivisieschap veilig. Ja-
cobs nam in de loop van het sei-
zoen de leiding over van Hans
Verèl, die manager werd. RKC
haalde daarop in de laatste tien
duels van de reguliere competi-
tie vijftien punten en won de
nacompetitie. De voormalige
trainer van onder meer Vitesse,
FC Utrecht en Sporting Gijon
stelde als voorwaarde voor een
verlengde verbintenis dat zoveel
mogelijk van de huidige spelers
blijven en dat RKC zich waar
mogelijkversterkt.

Julio Salinas
naar concurrent
BARCELONA - JulioSalinas is
van FC Barcelona naar Deporti-
vo La Coruna getransfereerd. De
30-jarige international, die van
Cruyff kon vertrekken, tekende
een contract voor een jaar, met
een optie voor nog een seizoen.
De Bask kwam door het over-
schot aan aanvallers bij Barca
(Stoitsjkov, Romario en Lau-
drup) de afgelopen twee seizoe-
nen nauwelijks in actie. Deson-
danks selecteerde Javier Cle-
mente hem voor het Spaanse
nationale voetbalelftal.

KNVB lijdt
nederlaag
ZEIST - Het sectiebestuur ama-
teurvoetbal van de KNVB heeft
tydens de ledenvergadering een
gevoelige nederlaag geleden. De
vergadering stemde het be-
stuursvoorstel de bestaande
twintig voetbalafdelingen bin-
nen twee jaar te herstructureren
tot zes districten weg. De leden
namen wel een motie aan van
enkele afdelingen uit vooral het
noorden en zuiden, welke pleit
voor het teruggaan naar twaalf
districten. De nieuwe opzet gaat
op zijn vroegst over twee jaar
van start.

Maandag 6 juni 1994 " 13
Limburgs dagblod J



ZWEMMEN
Kerkrade. LX. 4*200 meter vrijeslag es-
tafette meisjes onder 16 jaar: 1.Zon/s&s
9.53.3. 4*200 meter vrijeslag estafette
jongens onder 16 jaar: 1. Mz&pc 9.14.1.
100 meter vlinderslag meisjes 1983: 1.
Karlien Tuenter Mosa-regio 1.25.3.meis-
jes 1982: 1. Moniek Wolfs Hellas 1.22.7.
meisjes 1981: 1. Judith Bons Hz&pc
1.17.9. meisjes 1980: 1. Janine Hoeyma-
kers Hz&pc 1.13.7.meisjes 1979: 1.Nan-
cy Geilen Zon/s&s 1.14.3. meisjes 1978:
1. Miranda Bosma Mosa-regio 1.08.3.
meisjes onder 18 jaar: 1.Cynthia Hoels-
gens De Rog 1.09.6. dames: 1. Cindy
Alberts Hellas 1.08.3. 100 meter rugslag
jongens 1983: 1. Jan Liebregts de Rog
1.20.6. jongens 1982: 1. Joost van Hoo-
ren Hellas 1.16.7. jongens 1981: 1. Rob
Braam Hz&pc 1.12.4. jongens 1980: 1.
Tim Jorissen Mz&pc 1.12.5. jongens
1979: 1. Mare Voncken Zeps 1.11.8. jon-
gens 1978: 1. Mark Veens Hz&pc 1.07.5.
jongens onder 18 jaar: 1. Bram Kuijper
Zon/s&s 1.06.4. heren: 1. Bert Schlicher
RZ 1.05.0 200 meter rugslag. meisjes on-
der 14 jaar: 1. Bianca Cox Mosa-regio
2.36.8. meisjes onder 16 jaar: 1. llona
Birsak Hz&pc 2.32.5. meisjes onder 18
jaar: 1. Astrid Partouns Mz&pc 2.42.7.
dames: 1. Janine Franssen Kz&pc
2.34.9. 200 meter vlinderslag, jongens
onder 16 jaar: 1. Marco Op den Kamp
Zon/s&s 2.31.4. jongens onder 18 jaar: 1.
Eelco Nelissen Mosa-regio 2.16.0. heren:
1. Bas Pabbruwee Mosa-regio 2.22.2. 400
meter wisselslag meisjes onder 14 jaar:
1. Bianca Cox Mosa-regio 5.45.4. meisjes
onder 16 jaar: 1. Miranda Bosma Mosa-
regio 5.12.7. meisjes onder 18jaar: 1. Pe-
tra Theeuwen Mz&pc 5.46.8. dames: 1.
Dianne Nien De Rog 5.29.6. 400 meter
vrijeslag jongens onder 12 jaar: 1. Paul
Gabriels De Rog 5.03.8. jongens onder
14 jaar: 1.Rob Braam Hz&pc 4.50.5. jon-
gens onder 16 jaar: 1. Christoph Hup-
pertz Mz&pc 4.34.3. jongens onder 18
jaar: 1. Eelco Nelissen Mosa-regio 4.23.6.
heren: 1. Diederik Rouffaer Zon/s&s
4.19.5. 4*200 meter vrijeslag estafette da-
mes: 1. Zon/s&s 9.16.7. 4*200 meter
vrijeslag estafette heren: 1. Zon/s&s
8.28.1. 100 meter rugslag meisjes onder
10 jaar: 1. Petra Bons Hz&pc 1.28.0. 50
meter vlinderslag jongens onder 10 jaar:
1. Luc Bien ZCV 0.39.1. 200 meter wis-
selslag meisjes onder 12 jaar: 1. Wieke
Bos Roersoppers 2.41.5. meisjes onder
14 jaar: 1. Janine Hoeymakers Hz&pc
2.42.5. meisjes onder 16 jaar: 1.Miranda
Bosma Mosa-regio 2.29.8. meisjes onder
18 jaar: 1. Petra Theeuwen Mz&pc
2.40.0. dames: 1. Janine Franssen
Kz&pc 2.33.1. jongens onder 12 jaar: 1.
Joost van Hooren Hellas 2.38.5. jongens
onder 14 jaar: 1. Rob Braam Hz&pc
2.33.8. jongens onder 16 jaar: 1. Marco
Op den Kamp Zon/s&s 2.29.9. jongens
onder 18 jaar: 1. Erik Schoenmakers
Zon/s&s 2.22.4. heren: 1. Diederik Rouf-
faer Zon/s&s 2.15.9. 50 meter vlinder-
slag meisjes onder 10 jaar: 1. Synthia
Halbach Nimo 0.39.7. 100 meter rugslag
jongens onder 10 jaar: 1. Dax Steins
Zon/s&s 1.26.3. 100 meter vrijeslag
meisjes 1983: 1. Karlien Tuenter Mosa-
regio 1.11.9. meisjes 1982: 1. Wieke Bos
Roersoppers 1.06.3. meisjes 1981: 1. Ali-
ce de Jonge Zon/s&s 1.05.8. meisjes
1980: 1. Nina Bien ZCV 1.05.0. meisjes
1979: 1. Nancy Geilen Zon/s&s 1.04.2.
meisjes 1978: 1. llona Birsak Hz&pc
1.02.9. meisjes onder 18 jaar: 1. Marielle
SchaafZon/s&s 1.02.5. dames: 1.Dianne
Nien De Rog 1.01.1. 100 meter school-
slag jongens 1983: 1. Pascal de Sanctis
Hellas 1.32.8. jongens 1982: 1. Joost van
Hooren Hellas 1.23.6. jongens 1981: 1.
Rob Braam Hz&pc 1.20.1. jongens 1980:
1. Manno Schouten RZ 1.21.3. jongens
1979: 1. Dennis v.d. Bereken Mosa-regio
1.20.5. jongens 1978: 1. Mark Veens
Hz&pc 1.17.2. meisjes onder 18 jaar: 1.
Pascal Cuypers RZ 1.11.9. dames: 1.
Jurgen Langer Kz&pc 1.08.5. 4*loo me-
terwisselslag estafette meisjes onder 16
jaar: 1. Hz&pc 4.59.8. 4*loo meter vrije-
slag estafette jongens onder 16 jaar: 1.
Zon/s&s 4.09.4. 50 meter vrijeslag da-
mes: 1. Dianne Nien De Rog 0.28.2. 50
meter vrijeslag heren: 1. Sven Roemen
RZ 0.25.0. Limieten behaald voor de
NJK in Eindhoven of de NK in Drach-
ten 200 meter vrijeslag: jongens 1980:
Rickey Senden Mz&pc 2.19.2. meisjes
1981: Alice de Jonge Zon/s&s 2.22.5.
jongens 1977: Armand Meertens Mz&pc
2.03.8. jongens 1978: Mark Veens Hz&pc
2.07.3. 100 meter vlinderslag: meisjes
1981: Judith Bons Hz&pc 1.17.9. Alice
de Jonge Zon/s&s 1.18.8 meisjes 1980:
Janine Hoeymakers Hz&pc 1.13.7. Joy
Koopman Hellas 1.14.1. jongens 1979:
Marco Op den Kamp Zon/s&s 1.09.7.
meisjes 1978: Miranda Bosma Mosa-
regio 1.08.3. 100 meter rugslag jongens
1980: Tim Jorissen Mz&pc 1.12.5. 200
meter rugslag: meisjes 1981: Alice de
Jonge Zon/s&s 2.43.0. meisjes 1980:
Bianca Cox Mosa-regio 2.36.8. meisjes
1978: ilona Birsak Hz&pc 2.32.5. 200
meter vlinderslag: jongens 1979: Marco

Op den Kamp Zon/s&s 2.31.4. Dennis
v.d. Bereken Mosa-regio 2.34.9. jongens
1976: Eelco Nelissen MosaOregio 2.26.0.
jongens 1975: Bas Pabbruwee Mosa-
regio 2.22.2. 400 metervrijeslag: jongens
1979: Luc van L«f Kimbria 4.39.0. Mar-
co Op den Kamp Zon/s&s 4.40.5. 200
meterwisselslag: meisjes 1981: Alice de
Jonge Zon/s&s 2.44.5. jongens 1980:
Tim Jorissen Mz&pc 2.35.3. jongens
1979: Marco Op den Kamp Zon/s&s
2.29.9. meisjes 1978: Miranda Bosma
Mosa-regio 2.29.8. Ilona Birsak Hz&pc
2.32.1. Heren: Diederik Rouffaer Zon/
s&s 2.15.9. 100 meter vrijeslag: meisjes
1981: Alice de Jonge Zon/s&s 1.05.8.
Nadia Knieriem RZ 1.07.9.meisjes 1980:
Nina Bien ZCV 1.05.0.meisjes 1977:Ma-
rielle Schaaf Zon/s&s 1.02.5. dames:
Dianne Nien De Rog 1.01.1. 400 meter
wisselslag meisjes 1978; Miranda Bos-
ma Mosa-regio 5.12.7. 100meter school-
slag: heren: Jurgen Langer Kz&pc
1.08.5. jongens 1980: Manno Schouten

Rz 1.21.3. jongens 1977: Kazimier Her-
mans De Rog 1.12.0. 50 meter vrijeslag:
dames: Dianne Nien De Rog 0.28.2. he-
ren: Sven Roemen RZ 0.25.0. 4*200 me-
ter vrijeslag estafette dames: Zon/s&s
9.16.7.

tennis
Hoofdklasse
Afd.l
Van Horne-Amstelpark 2 2-6
Pellikaan-Leimonias 6-2
Heerhugowaard-Ommen 5-3
Melkhuisje-ELTV 2 5-3
Eerste klasse
Afd. 5
DLTC/LV-Topspinners 2 4-4
Hillegom-lduna 6-2
Frisselstein-Rapid 5-3
NIP-Bosheim 2 7-1

Afd. 6
ThorRW 2-Ready 3-5
Dash 35-ETC/OVD 3-5
Victoria-Halfweg 2 4-4
Duno/Beinum-Warande 5-3

Tweede klasse
Afd. 10
Dekkertennis-Merletten 4-4
Lobbelaer 2-Leeuwenbergh2-6
Helios (O)-ELTV 3 1-7
GTR-Dash 35 2 5-3

Afd. 11
Oud Beyerland-Fr'stein 2 7-1
Volley 2 -BLTV 2-6
de Helze-SLTC 0-8
Brunssum-Lobbelaer 7-1

Derde klasse
Afd. 24
ELTV 4-Mierlo 2-6
tRoot-Blerick 4-4
Geldropbanen-BTCIvy 3 8-0
Pellikaan Tennis 3-Tos-B 4-4

Afd. 25
SLTC 2-Rapiditas 2 4-4
Kimbria-Brunssum 2 0-8
Ready 2-Venlo 6-2
Nijmegen Quick-de Burght 4-4

Vierde klasse
Afd. 48
Blerick 3-GTR 3 3-5
SLTC 4-Brunssum 3 6-2

Neer-Kimbria2 8-0

Afd. 49
Ready 3-Übach oW 3-5
Nieuwenhagen-GTR 2 5-3
SLTC 3-ATIVU 2-6
Blerick 2-t Root 2 2-6

Vijfde klasse
Afd. 96
ATIVU 2-Rapid 1-7
de Burght 2-Kaldeborn 8-0
Volharding-Ready 5 4-4
Oirsbeek 2-Kerkrade 2 6-2

Afd. 97
Brunssum 4-Kimbria 3 8-0
Voerendaal-Oirsbeek 4-4
Rapid 2-Ready4 8-0

i de Burght 3-N'hagen 2 3-5
;Afd. 98
Venlo 2-SLTC 5 6-2
Maasbree-Grubbenvorst 1-7
GTR 4-Wimbledonck 4-4

[ Horn-BRZ 7-1

f Afd. 99
t tRoot 3-Urmond 6-2
Packador-NIP 2 4-4
Blerick 4-Budel 5-3, Helden-Lichtenberg 5-3

S Zesde klasse
1Afd. 178
Kerkrade 3-Volharding 2 6-2
Dousberg-Bocholtz 6-2
Kimbria 4-Übach oW 3 1-7

i Eijsden-Simpelveld 6-2
l
) Afd. 179
l Elsloo-Schinveld 3-5
Kimbria 5-Rapid3 8-0
GTR 6-Übach oW 4 6-2

1 Stennis-Hulsberg 5-3
J
2 Afd. 180
_

Ready6-GTRS 3-5
Simpelveld-Eijsden 2 8-0
Stein-NIP 3 7-1
Rapid 4-Voerendaal 2 2-6

21 Afd. 181

Elsloo 2-Merkelbeek 5-3
Munstergeleen-Stennis 2 6-2
Nieuwenhagen 3-GTR 7 4-4

Afd. 182
Velden-Grensmeppers 1-7
Kessel-Tonido 5-3
Dennenm. 2-van Home 2 6-2
Echt-Stevensweert 5-3

Afd. 183
Arcen-Dennenmarken 4-4
Baexem-Velden 2 7-1
Gr'vorst 2-Maarheeze 2 1-7

Afd. 184
Budel 2-Orient 2-6
Helden 3-Linne 2-6
Tegelen 2-Dennenmarken 31-7
Hom 2-Swalmen 6-2

Afd. 185
Venlo 4-Tegelen 5-3
Berg-Helden 2 5-3
Apollo-Blerick 5 6-2
Maasniel-Maasbree 2 4-4

Zevende klasse
Afd. 314
BSO de Burght 5-Rapid 5 0-8
Brunssum 6-Bocholtz 2 7-1
Kerkrade 5-Ready 7 2-6
Dentgenbach 2-Klimmen5 8-0

Afd. 315
Daalhof-ATIVU 3 6-2
Schinveld 2-Kerkrade 4 1-7
Klimmen-Dousberg 2 5-3

Afd. 316
Brunssum 5-UNO 8-0
Merkelbeek 3-N'hagen 4 2-6
Klimmen 4-Maastricht 1-7
Oranje Nassau 2-Stennis 3 3-5

Afd. 317
de Burght4-Klimmen 3 3-5
Stennis 4-Dentgenbach 7-1
Merkelbeek 2-Voerendaal 4 6-2
Groeselt-Hoensbroek 2 5-3

Afd. 318
Übach oW 5-de Burght 6 0-8

GTR 8-Keerweide 3-5
ATIVU 4-Heerlen 3-5

Afd. 319
Keerweide 2-Simpelveld 3 2-6
Voerendaal 3-Klimmen 2 5-3
Munster-Ready 8 2-6
JJocholtz3-Waterkoel 2-6

Afd. 320
Volharding 3-Panta Rhei 2 5-3
Hulsberg 2-Groeselt 2 3-5
Oriënt 2-Pletschmeppers 8-0
Bakkerbosch-M'geleen 2 2-6

Afd. 321
M'geleen 3-PantaRhei 6-2
Obbicht-Echt 2 3-5
Born-Berg 3 7-1
Herkenbosch-Helios 7-1

Afd. 322
Nieuwstadt-SLTC 6 0-8
Swalmen 2-Aldeghoor 2-6
NIP 4-Munstergleen 4 8-0
Oriënt 3-Berg 2 4-4

Afd. 323
Aldenghoor 2-Meulenslag 5-3
Park E9-Lichtenberg 3 8-0
NIP 6-Eind Schoor 3-5
Echt3-Rulec2 0-8

Afd. 324
NIP 5-Nederweert 3-5
WeertOost-Neer 2 5-3
Bevo-Kessel 3 6-2
Tonido 2-ParkE92 3-5

Afd. 325
Maarheeze 3-Wessem 2 2-6
Fellenoord 9-Ray Prickers 2-6
Ittervoort-Budel 4 7-1
Ace 2-Weert Oost 2 6-2

Afd. 326
Budel 5-Apollo 2 0-8
Lichtenberg 2-Blerick 6 3-5
Wessem-Grubbenvorst 5 4-4
Venlo 6-Kessel 2 8-0

Afd. 327
op Dreef-Grubbenvorst 4 4-4

Velden 4-Poelder 6-2
Belfeld-Venlo 5 4-4
Venray 2-Horst 1-7

Afd. 328
Grubbenvorst 3-Liessel 0-8
Horst 2-Broekhuizen 2 0-8
Moleneind-Velden 3 1-7
Poelder 2- Rodhe 6-2

Heren
Eerste klasse
Afd.l
Dash 35-Warande 4-2
Halfweg-Frisselstein 4-2
Halve Maantje-Phoenix 2-4
Park Hoeven-N'hagen 0-6

Tweede klasse
Afd.4
Leeuwenbergh-BTC Ivy 4-2
Pettelaer-Unicum 4-2
Alkemade-Zuiderpark 4-2
Dash 35 2-ATIVU 4-2

Afd. 5
Stein-Roomburg 1-5
Polanen-Simpelveld 5-1
Renerbos-Phoenix 2 2-4
Presikhaaf-Goirle 0-6

Derde klasse
Afd. 9
Skinlo-Ginneve 6-0
Hoge Heide-Vormer 4-2
Ador-Wolfsbosch 6-0
Maasbree-Waalrackets 1-5

Afd. 10
Maarheeze-Brunssum 0-6
Helden-BRZ 3-3
Born-Schinveld 6-0
Horst-Tegelen 2-4

AUTOSPORT
Eindhoven., 31e ELE-rally, internatio-
naal NK, achttien klassementsproeven
over 177 km: 1. Depping/Thul, Ford Es-
cort Cosworth in 1.52.24; 2. Van de
Hoorn/Findhammer, Ford Escort Cos-
worth op 54 sec; 3. Stacey/Van den
Brand, Mitsubishi Lancer op 1.44 min.;
4. Doctor/Badenberg, Mitsubishi Lancer
op 3.48; 5. Vossen/Smeets, Mitsubishi
Galant op 4.22; 9. Oprey/Bergsteyn, Mit-
subishi Galant op 13.03; 41. Schütz/
Dautzenberg, Opel Kadett op 33.03; 42.
Simbula/Lardenoye, Fiat Cinquecento
op 33.20; 44. Graf/Übaghs, Opel Corsa
op 34.08. Stand Nederlands rallykam-
pioenschap: 1. Van de Hoorn 148 pun-
ten; 2. Stacey op 144; 3. Doctor 139.

BASKETBAL
Brisbane. WK vrouwen. Groep A: Ver-
enigde Staten-Nieuw-Zeeland 97-47,
Spanje-Zuid-Korea 89-88. Eindstand: 1.
Verenigde Staten 3-6, 2. Spanje 3-4, 3.
Zuid-Korea 3-2, 4. Nieuw-Zeeland 3-0.
GroepB: Canada-Frankrijk 66-55, Cuba-
Kenya 122-51. Eindstand: 1.Cuba 6 pun-
ten, 2. Canada 4, 3. Frankrijk 2, 4. Kenya
0. Groep C: Slowakye-Taiwan 86-73,
Brazilië-Polen 87-77. Eindstand: 1. Slo-
wakije 3-6, 2. Brazilië 3-4, 3. Polen 3-2,
4. Taiwan 3-0. Groep D: Australië-Italië
73-51, China-Japan 82-65. Eindstand: 1.
China 3-4, 2. Australië 3-4, 3. Italië 3-4,
4. Japan 3-0. Indeling kwartfinales
(dinsdag): Verenigde Staten-Canada,
Cuba-Spanje, Slowakije-Australië,
China-Brazilië.

BOKSEN
Bangkok. Wereldbeker amateurs, eerste
ronde. Lichtgewicht: Santana wint op
punten van Somwong. Zwaargewicht:
Sarsania wint op punten (15-7) Nijman.
Levallois. Profs. WK WBA, welterge-
wicht: Quartey wint door interventie
arbiter (11e ronde) van Espana. EK su-
perlichtgewicht: Rahilou wint op pun-
ten van Kayumba.
Cardiff. WK WBO, profs. Vedergewicht:
Robinson wint op punten van Cruz.
Dortmund. WK IBF, profs. Halfzwaar-
gewicht: Maske wint op punten van
Magi.

BOWLING
Scheveningen. EC landen. Mannen,

eindstand na 21 spelen: 1. Denemarken
34 punten, 2. Duitsland, Zweden 32, 6.
Nederland 28. Eindstand individueel: 1.
Raatikainen, 2. Kolvuniemi, 3. Sassen,
8. Maaswinkel, 15. Thienpondt, 31.
Groen, 37. Van de Bosch, 40. Van den
Boogaart. Vrouwen, eindstand na 15
spelen: 1. Nederland 24, 2. Duitsland 22,
3. Groot-Brittannië 21. Eindstand indi-
vidueel: 1.Koopmans, 2. Bergendorff, 3.
Callow, 13. Greiner, 28. Van den Boo-
gaart, 36. De Win, 58. Minnebruiker, 64.
De Jong.

HANDBAL
Lissabon. EK mannen. Groep A: Kroa-
tië-Duitsland 24-22 (14-11), Rusland-Wit-
Rusland 31-23 (18-11), Spanje-Portugal
24-18 (13-8), Rusland-Kroatië 21-18
(13-8), Wit-Rusland-Roemenië 33-24
(14-9), Duitsland-Frankrijk 21-21 (11-10),
Rusland-Kroatië 21-18 (13-8). Stand: 1.
Rusland 3-6 (79-61), 2. Wit-Rusland 3-4
(80-78), 3. Frankrijk 3-3 (74-73), 4. Kroa-
tië 3-2 (67-70), 5. Roemenië 3-2 (71-86), 6.
Duitsland 3-1 (66-69).
Porto. Groep B: Denemarken-Slovenië
19-19 (10-8), Zweden-Hongarije 22-18
(13-7), Hongarije-Portugal 19-18 (7-8),

Zweden-Denemarken 22-16 (7-6),
Spanje-Slovenië 24-16 (14-9). Stand: 1.
Spanje 3-6 (73-54), 2. Zweden 3-6 (66-51),
3. Denemarken 3-3 (59-58), 4. Hongarije
3-2 (57-65, 5. Slovenië 3-1 (52-65), 6. Por-
tugal 3-0 (53-67).

HOCKEY
Liempde. Oefenduel, mannen: Neder-
land-Nieuw-Zeeland 5-0.
Amstelveen. Oefenduel, mannen: Ne-
derland-Nieuw-Zeeland 3-0.

KANO
Zaandam. NK sprint en lange baan.
Mannen: 5000 m K 2: 1. Pel/De Nijs, 2.
Sits/Weijzen, 3. Van Vlaanderen/Jansen.
5000 mK 1: 1. Pel, 2. Weijzen, 3. De Nijs.
200 m K 1: 1. Sits, 2. Glas, 3. Nijkamp.
200 m K 2: 1. Sits/Weijzen, 2. Pel/De
Nijs, 3. Glas/Pflug. Vrouwen: 5000 m K
1: 1. Bulk, 2. Veltman, 3. Lagrand. 5000
m K 2: 1. Veltman/Bulk, 2. Lagrand/
Lagrand, 3. Reijnders/Van Hintum. 200
m K 1: 1. Veltman, 2. Bulk, 3. Lagrand.
200 mK 2: 1.Veltman/Bulk, 2. Lagrand/
Lagrand, 3. Reijnders/Van JHintum.
Rotterdam. Rottemerenmarathon. Man-
nen, 20 km, K 1: 1. De Bucke 1.31,57, 2.
Van Lishout 1.35,36, 3. De Groot 1.35,50,
5. Van Ginkel 1.39,10, 6. Clarkson
1.41,06, 8. Klaver 1.48,08.

MOTORSPORT
Vrigstad. Grand Prix Zweden 125 cc.
Eerste manche: 1. Moore Yamaha, 2.
Chiodi Honda, 3. Tragter Suzuki, 4. Pi-
chon Honda, 5. Werner Husqvarna, 6.
Snellingen Suzuki, 7. Van Rees Kawasa-
ki, 8. Beirer Suzuki, 9. Strijbos Suzuki,
10. Dal Lago Kawasaki, 11. Stalman Ka-
wasaki, 12. Giesbers Suzuki, 14. Van
Drunen Suzuki, 15. Sweebe Honda, 29.
Versteeg Honda, 31. Van Asten Honda.
Van denBerk uitgevallen. Tweede man-
che: 1. Strijbos, 2. Pichon, 3. Moore, 4.
Tragter, 5. Sweese Honda, 6. Chiodi, 7.
Balducci Honda, 8. Bartolini TM, 9. Be-
rer, 10. Werner, 12. Van Rees, 16. Gies-
bers, 21. Stalman, 25. Versteeg, 28. Van
Drunen. Van den Berk gediskwalifi-
ceerd. Stand WK: 1. Moore 151 punten,
2. Tragter 141, 3. Chiodi 130, 4. Pichon
124, 5. Manneh Suzuki 75. 7. Strijbos,
Dal Lago 61,10. Giesbers 52,15. Sweebe
23, 16. Van Rees 22, 21. Van Drunen 15,
27. Van den Berk 7, 28. Versteeg 6, 29.

Stallman 5.
Bratislava. Grand Prix Slowakije, 500
cc. Eerste manche: 1. Rossi Honda, 2.
Anstie Honda, 3. Hansson Honda, 4.
Darryll King Kawasaki, 5. Liles Honda,
6. Martens Husqvarna, 7. Theybers Hon-
da, 8. Smets Vertemati, 9. Duchon Hon-
da, 10. Chanton Yamaha. Tweede man-
che: 1. Anstie, 2. Kucirek Kawasaki, 3.
Cavatorta Honda, 4. Katrinak Husqvar-
na, 5. Duchon, 6. Jobe Honda, 7. Jacobs
Husaberg, 8. Theybers. 9. Williams Ka-
wasaki, 10. Zemen Honda. Niet gekwali-
ficeerd o.a. Flore . Stand WK; 1. Hans-
son 148, 2. Smets 138, 3. Martens 134, 4.
Liles en Wuestenraed BVM 92. 6. Van
Doorn Honda 78, 7. Anstie 71, 8. Daryll
King 63, 9. Boonen Kawasaki, Theybers
61, 19. Hulsen Honda, 25.

Doetinchen. NK zijspannen. Eerste
manche: 1. Janssen/Janssen EML/KTM,
2. Bens/Toonen VMC/Zabel, 3. Goo-
vaerts/Verbrugge EML/KTM, 4. Koppl
Wijs VMC/Zabel, 5. Van Heugten/Visser
KTM, 6. Van Werven/Dijkstra EML/
Zabel. Tweede manche: 1. Bens, 2. Goo-
vaerts, 3. Kops, 4. Van Werven, 5. Van
de Lagemaat/Lucassen VMC/Zabel, 6.
Van Heugten. Stand NK: 1. Bens 114

punten, 2. Van Werven 106, 3. Kops 105,
4. Janssen 96, 5. Van Heugten 94, 6. Van
de Lagernaat' 64.

Zolder. NK wegraces: 125 cc: 1. Filart
Honda 12 ronden 23.06.23, 2. De Breejen
Honda 1,52, 3. Nüenhuis Honda 9,50, 4.
Fisette Honda 22,55, 5. Koopmans Hon-
da 28,25, 6. Johnson Yamaha 31,02.
Stand NK: 1. Filart 78 punten, 2. Nijen-
huis 65, 3. Van Etten Honda 56. 250 cc:
1. Markink 12 ronden 21.59,23, 2. Aarts
Honda 10,39, 3. Thompson Yamaha
19,72, 4. MatheyRed 20,90, 5. Van Gaa-
ien Special 27,50, 6. Akkaya Honda
31,38. Stand NK: 1. Markink 80 punten,
2. Kirindongo Honda 64, 3. Van Deelen
Yamaha 55. Superbikes: 1. Schilder-
mans Special 12 ronden 21.32.15, 2.
Planken Yamaha 12 ronden 1,90,3. Top-
han Yamaha 17,10, 4. Colet Honda 17,27,
5. Bosch Kawasaki 46,33, 6. Dijkmans
49,42. Stand NK: 1. Colet 82, 2. Planken
80, 3. Bosch 68. Zijspannen: 1. Janssen/
Van Kessel LCR-Yamaha 10 ronden
19.19,24, 2. Smit/De Rijk 42,03, 3. Baetr/
Van Dis LCR-Krauser 45,90, 4. Van Ber-
gen/Duyvelde Yamaha 1.22,91, 5. Kui-
pers/Kramer KMS-Kawasaki 1.30,91, 6.
Van Stekelenburg/Van Lith 1.44,75.
Stand NK: 1. Janssen 60, 2. Van Bergen
39, 3. Smit 34.

jeu de boules
Ereklasse
C d'Amis3-Treech '42 1 9-13
C d'Amis 2-Treech'42 2 13- 6
Casteljau 4-TTajectum 3 13- 0
P. du Bois 1-Trajectum 1 1-13
C d'Amis 1-Treech'42 3 13- 1
Trajecturn 2-Casteljau 3 7-13

Terra 1-Casteljau 2 9-13 i
C d'Amis 1-Treech'42 1 13- 0 ;
Trajecturn 2-Treech '42 2 13- 8 'Terra 1-Casteljau 1 11-13i
C d'Amis 3-Casteljau 4 13- 7 'P du Bois 1-C d'Amis2 6-13 'Trajecturn 3-Casteljau 3 0-13
Casteljau 2-Trajectum 113-9.
Hoofdklasse
L'Avenir 1-Auberge 1 13-11
De Boel 1-Auberge 2 13-12
Terra 3-Treech '42 4 9-13
Casteljau 6-C d'Amis 6' 4-13
B Femme 1-C d'Amis 4 9-13
De Kern 1-Auberge 3 8-13
C d'Amis 5-Casteijau 5 1-13
Terra 2-Treech '42 5 13-3
Auberge 3-Casteljau 5 13-12
Treech'42 5-V Femme 1 2-13
Auberge 1-Casteljau 6 13-7
Treech'42 4-Auberge 2 13- 3
De Boel I-Terra 3 5-13
L'Avenir 1-C d'Amis 6 13-9
Terra 2-C d'Amis 4 13-10
C d'Amis 5-DeKern 1 13- 4 .
Eerste klasse
De Boel 2-Terra 6 13- 5
Terra 4-P du Bois 2 13- 4
Terra 5-Auberge 5 6-13
De Kern 2-Treech'42 6 10-13
Casteljau 8-Auberge 6 13-8
Auberge 4-Casteljau 7 13- 4
Aen de Wan 1-L'Avenir 213-8
Terra 7-De Boel 3 13- 8
Terra 5-De Boel 2 13- 6
De Kern 2-P duBois 2 12-13
Auberge 5-Casteljau 8 0-13
Casteljau 7-Treech '42 6 6-13
L'Avenir 2-Auberge 6 13-1
Auberge 4-Terra 7 13- 5
Aen de Wan 1-Terra 6 13-12
De Boel 3-Terra 4 10-13

Tweede klasse A
Casteljau 9-Terra 9 4-13
Treech'42 9-A de Wan 2 13- 1
B Femme 3-De Boel 5 13- 0
Trajecturn 4-C d'Amis 8 6-13
C d'Amis 9-L'Avenir4 13- 7
De Boel 4-Aen de Wan 3 11-13
Treech '42 5-Aen de Wan42-13

C d'Amis 9-Terra 9 13-3
De Boel 4-Terra 10 12-13
Treech'42 5-A de Wan 2 13- 0
Casteljau 9-BFemme 3 8-13
Tra.ec. 4-Tr. Briques 2-13-12
Treech '42 8-L'Avenir 4 2-13
De Boel 5-Aen deWan 3 9-13
Aen de Wan4-C d'Amis 813- 2

Tweede klasse B
Ade Wan 5-B Femme 2 13-4,
B Femme4-C d'Amis 7 2-13
Aen de Wan6-L'Avenir 3 4-13
Terra 8-Treech'42 7 13- 8
De Boel 6-Casteljau 10 13- 9
Trois Briques 3 vrij.
Treech '42 7-A de Wan 5 13-8
Casteljau 10-BFemme 2 10-13
B Femme4-Tr. Briques 3 4-13
De Boel 6-Aen de Wan 6 12-13
C d'Amis 7-L'Avenir 3 13-10
Terra 8 vrij.

sport
ATLETIEK sport in cijfersKerkrade, ZOL-loop 10 km: Mannen: 1.
F. Woldemarime 29.36 (record): 2. 1. Mo-
hamedi 29.39; 3. J. Mosigisi 29.47; 4. J.
Weyts 30.33; 5. C. Saelmans 30.35; 6. C.
Lambregts 30.41; 7. H. Kurvers 30.47; 8.
P. Vroemen 30.55; 9. W. Pepels 31.00; 10.
J. Herbers 32.26. 40-plus: 1. M. Parren
33.31; 2. J. Stevens 35.31; 3. A. van Gils
35.57. 50-plus: 1. T. Deumens 36.43; 2.
D. Koopmans 36.45; 3. R. Jansen 40.18.
Vrouwen: 1. V. Ruyters 35:49; 2. A. vd
Kerkhof 36.56; 3. N. van Uum 41.41.
5 km Mannen: 1. R. Vinken 17.18; 2. H.
Frenken 18.12; 3. G Meys 19.29. 40-plus:
1. J. Westera 18.01; 2. L. Tummers 18.23;
3. W. Palmen 19.15.Vrouwen: 1. E. Lam-
brichts 24.24; 2. K. Settels 25.30; 3. M.
Vliegen 27.44. Jongens -18: 1. P. Mar-
tens 18.00; 2. R. Hendrix 18.07; 3. B.
Driessen 18.14. Meisjes -18: 1. A. Servas
21.27; 2. P. Hekkens 22.44. 1500 m Jon-
gens -12: 1. J. Brink 5.43; 2. L. Silver-
tand 5.44; 3. J. Driessen 5.51. Meisjes
-12: N. Kremers 5.36; 2. A. de Vos 6.56;
3. R. Kessen 7.03.
Beesel. Halve marathon. Heren: 1. G. de
Ruddere 1.06.57; 2. T Klerkx, 1.12.11; 3.
J. Beijnsberger, 1.12.14; 4. P. Janssen,
1.14.15; 5. H. Brueren, 1.15.12; 6. Fr.
Toorkens, 1.15.14; 7. J. Niessen, 1.15.19;
8. H. Nünens, 1.15.43; 9. M. Roumen,
1.18.25; 10. J. de Renet, 1.19.19. Heren
veteranen: 1. E. Brusel, 1.13.28; 2. J. Ha-
nisch, 1.14.52; 3. P. Steijvers, 1.16.05.
Dames: 1. R. Gielen, 1.27.25; 2. L. Bart-
kowiak, 1.28.43.
Hengelo. Adriaan Paulen Memorial (B-
Grand Prix) Mannen, 100 m (+ 0,9 m):
1. Burrell 10,08, 2. Montgomery 10,30, 3.
Blume 10,40, 4. Stevens 10,48, 5. Smith
10,57, 6. Janssen 10,59. 400 m (GP num-
mer): 1. Da Silva 46,23, 2. Douglas 46,32,
3. Bullock 46,77, 4. Lieder 47,66, 5. Car-
lowitz 49,46, 6. Smith 50,34. 800 m: 1.
Rodal 1.45,29, 2. Gray 1.46,36, 3. Van
Helden 1.47,81, 4. Otte 1.47,84, 5. Baltus
1.47,97, 6. Kahan 1.49,05, 7. Terrelonge
1.49,41, 8. Graham 1.49,74, 9. Koech
1.50,23, 10. Haan 1.50.34. 1500 m: 1.
McKay 3.38,08, 2. Finch 3.38,80, 3. Bau-
mann 3.38,91, 4. Stenzel 3.38,93, 5. Cus-
hing-Murray 3.40,03, 6. Simon Vroemen
3.40.46, 7. Buchleitner 3.40,96, 8. Creigh-
ton 3.41,01, 9. Laros 3.41,37,10. Collignol
3.41.53, 11. Wiegman 3.43,54. 5000 m
(GP) : 1. Gebreselassie 12.56,96 (WR), 2.
Bikila 13.10,33, 3. Kashajev 13.33,42, 4.
Versteeg 13.33,93, 5. Cartier 13.33,93, 6.
Machuka 13.37,39, 7. Garcia 13.39,10, 8.
Stalder 13.39,54, 9. Osano 13.41,13, 10.
Assafa 13.45,25, 11. Ceron 13.52,56, 12.
Rico 14.14,32. 4 x 100 m: 1. Santa Moni-
ca TC (Marsh, Burrell, Heard, Lewis)
38,29, 2. TV Wattenscheid 39,25, 3. Ne-
derland (Snoek, Perri, Moe, Veurink)
39,88, 4. AAC 40,88. 110 m horden (+1,2
m): 1. Johnson 13.50, 2. Hawkins 13,51,
3. Pierce 13,55, 4. Edorh 13,89, 5. Kaza-
nov 14,10, 6. Grossard 14,19. kogel (GP):
1. Doehring 20,19 m, 2. Toth 19,99, 3.

Konya 19,95, 4. Barnes 19,87, 5. Halvari
19,81,6. Klimenko 19,72, 7. Buder 19,32,
8. Reinhardt 19,18, 9. Vet 16,55 m. ver:
l.Powell 7,90 m, 2. Maas 7,85, 3. Nüs
7,57, 4. Bagryanov 7,39, 5. Van der Worp
7,35. discus: 1. Horvath 60,76 m, 2.
Schuit 60,26, 3. Valvik 57,16, 4. Grasu
56,88, 5. Kufall 55,64, 6. Tudow 55,20, 7.
Vet 53,24, 8. Dde Bruin 45,00 (gebles-
seerd), polshoog: 1.Krasnov 5,31 m (re-
gen), 2. Huffman 5,31, 3. Arkell 5,31, 4.
Lobinger 5,21, 5. Tamminga 5,01, 6.
Looüe 5,01. Vrouwen, 100 m (+0,9 m)
(GP): 1. Cuthbert 11,24, 2. Bogolovskaja
11,28, 3. Paschke 11,38, 4. Poelman 11,40
(A-limiet EK), 5. Pendereva 11,45, 6.
Cooman 11,49. 800 m: 1. Van Langen
2.00.38, 2. Jongmans 2.01,08, 3. Rydz
2.01,10, 4. Modahl 2.01,13, 5. Goossens
2.01,71, 6. Vriesde 2.03,56, 7. Cabral
2.04,92, 8. Molloy 2.04,98, 9. Bruhns
2.05,22, 10. Gasser 2.05,48.3000 m (GP):
1. Borisova 8.55,53, 2. Brzezinska
8.55,65, 3. Griffiths 8.56,08, 4. Kovpotina
8.56,40, 5. Karhoff 8.56,79, 6. Kimayo
8.59,19, 7. Koens 9.00,46, 8. Adam
9.02.47, 9. Juarez 9.04,65, 10. Van Hulst
9.08.21, 11. Merchiers 9.19,20. discus
(GP): 1. Costian 62,32 m, 2. Bergman
59,88, 3. Grasu 59,33, 4. Dietzsch 57,88,
5. Puale Geldhof 55,30, 6. Goormachtigh
55,16, 7. Kuenen 52,12 m, 8. De Bruin
49,48. kogel: 1. Kumbernuss 19,56 m, 2.
Neimke 19,36,3. Zhi Hong Huang 18,66,
4. Hammer 17,90, 5. Bittich 17,75, 6.
Price 17,40, 7. De Bruin 17,01, 8. Tuk-
kers 14,64, 9. Koeman 14,42. Ver: 1.
Dulgheru 6,47 m, 2. Drechsler 6,41, 3.
Ropo 6,25, 4. Opara 6,09, 5. Idowu 6,08.
Enschede. 26e Twente marathon. Man-
nen: 1. Poblocki 2.13.01, 2. Goegebuer
2.13.47, 3. Verbeeck 2.14.18, 4. Neema
2.14.54, 5. Rosoem 2.15.13, 6. De Maat
2.15.22, 7. Koetsnetsov 2.16.18, 8. Pau-
men 2.16.24, 9. Goesman 2.16.36, 10.
Koeftyrev 2.16.41, 11. Kipsubai 2.17.29,
12. Palczynski 2.17.57, 13. MacHelm
2.18.39, 14. Sjagiev 2.18.59, 15. Plykin
2.19.08, 17. Sasse 2.19.52. Vrouwen: 1.
Fiacconi 2.37.43, 2. Belajeva 2.39.20, 3.
Hombergen 2.42.08, 4. Farkas 2.43.13, 5.
Plastinina 2.49.27, 6. Seresova 2.51.54.
Boise. NCAA-studentenkampioen-
schappen. Mannen, 100 m: 1. Jefferson
10,12, 2. Harden 10,13. 200 m: 1. Tynes
20,20, 2. Bradley 20,27. 400 m: 1. Milis
45,06, 2. Jones 45,11, 800 m: 1. Parrilla
1.46,01, 2. Koers 1.46,44. 1500 m: 1. Hood
3.42,10, 2. Nedeau 3.42,44. 5000 m: 1. Ba-
ker 14.22,09, 2. Bunston 14.25,27. 10.000
m: 1. Mitchell 29.39,54.400 m horden: 1.
Terry 49,85. 110 m horden: 1. Foster
13,53, 2. Jackson 13,56. 3000 m steeple:
1. Svenoy 8.41,22, 2. Johanson 8.45,58. 4
x 100 m: 1. Louisiana State University
38,91. polshoog: 1. Hyson 5,70 m, 2. Dee-
ring 5,70. speer: 1.Reich 81,30 m. Vrou-
wen, 100 m: 1. Hyche 11,23, 2. Taplin
11,25. 200 m: 1. Frazer 22,49, 2. Hyche
22,76. 400 m: 1. Harris 51,65, 2. Jones
52,11. 800 m: 1.Turner 2.01,50, 2. Wickus
2.02,70. 1500 m: 1. Rudolph 4.17,99, 2.
Wickus4.18,83. 3000 m: 1.Hecox 9.22,63.
5000 m: 1.Rhines 16.21,60. 100 m hor-
den: 1. Russell 12,97, 2. Carson 13,37.
400 m horden: 1. Parris 55,54, 2. Marvin

56,62. 4 x 100 m: 1. Louisiana State Uni-
versity 43,26. hinkstap: 1. Martial 13,71
m, 2. Young 13,53 m. speer: 1. Tulloch
57,18, 2. McCormick 52,46.
Eugene. Internationale wedstrijden.
Mannen, 100 m: 1. Drummond 10,15, 2.
Cason 10,17, 3. Watkins 10,44. 3000 m
steeple: 1. Croghan 8.21,76, 2. Feil
8.27,21. polshoog: 1. Boebka 5,95 m, 2.
Tarpenning 5,85. Vrouwen, 1000 m: 1.
Mutola 2.33,33.
Beek-Übbergen. 10,4 km. (bergloop): 1.
Korevaar 33.14, 2. Van Nunen 33.48, 3.
Wagemans 34.01, 4. Lust 34.32, 5. Van
Oosterhout 36.26, 6. Lambalk 36.31.
Vrouwen: 1. Vlasveld 41.03, 2. Van Nu-
nen 41.41, 3. Van de Veerdonk 42.42.
Wijk en Aalburg. 50 km. snelwandelen:
1. Magalhaes 4.09.13, 2. Van Beek
4.12.30, 3. L. Nicque 4.26.01, 4. D. Nic-
que 4.27.15, 5. Huntjens 4.28.22. N.K.: 1.
Van Beek 4.12.30, 2. Huntjens 4.28.22, 3.
Van Gemert 4.29.04, 4. Plasman 4.29.16,
5. Koenis 4.36.01, 6. Van Andel 4.47.02.

SCHAKEN
Amsterdam. NK. Eerste ronde: So-
sonko-Sokolov 1-0, Piket-Hoeksema 1-0,
Van Wely-Van Gisbergen 1-0,Cifuentes-
Van der Sterren 1-0, Van der Werf-Nij-
boer 0-1, Van der Wiel-Bosch 1-0. Twee-
de ronde: Sokolov-Bosch 0-1, Nijboer-
Van der Wiel 1/2-1/2, Van der Sterren-
Van der Werf 1/2-1/2, Van Gisbergen-
Cifuentes 0-1, Hoeksema-Van Wely 1-0,
Sosonko-Piket 0-1. Stand: 1. Cifuentes,
Piket 2 punten, 3. Nijboer, Van der Wiel
1 1/2, 5. Bosch, Hoeksema, Sosonko,

Van Wely 1, 9. Van der Sterren, Van der
Werf 1/2, 11. Van Gisbergen, Sokolov 0.

TAFELTENNIS
Scheemda. Bekerstrijd Mannen, kwart-
finales: VSB Bank-SKF 4-3, Van Sloun-
Veldhoven 4-1, OKI-Swift 4-1, Shot-
Blaeuwe Werelt 0-4. Halve finales:
Blaeuwe Werelt-VSB Bank 2-4, Van
Sloun-OKI 4-0. Vrouwen, kwartfinales:
Reflex-Olympia 4-0, Hotak'6B-Haka
Treffers 1-4, Shot-Hoonhorst 4-3, Red
Stars-HOl 1-4. Halve finales: HOI-Shot
2-4, Reflex-HAKA Treffers 1-4.

TENNIS
Parijs. Roland Garros, Open Franse
kampioenschappen, 16,2 miljoen gul-
den. Mannen enkelspel, finale: Bru-
guera-Berasategui 6-3 7-5 2-6 6-1. Vrou-
wen enkelspel, finale: Sanchez-Vicario-
Pierce 6-4 6-4. Mannen dubbelspel, fina-
le: Stark/Black-Apell/Björkman 6-4 7-6.
Vrouwen dubbelspel, finale: Gigi Fer-
nandez/Zvereva-Davenport/Raymond
6-2 6-2. Gemengd dubbelspel, finale:
Oosting/Boogert-Neiland/Olhovski 7-5
3-6 7-5. Jongens, finale: Diaz-Galimberti
6-3 7-6. Meisjes finale: Hingis-Jeyasee-
lan 6-3 6-1.
Beekenham. Gras. Mannen, halve fina-
les: Bates-Arthurs 6-2 7-5, Forget-Stol-
tenberg 6-3 6-7 7-6. Finale: Forget-Bates
6-2 6-3. Vrouwen, finale: Guse-Van
Rensburg 7-5 1-6 7-6.
Rosmalen. Kwalificatietoernooi. Kwart-
finales: Adams-Van Scheppingen 6-1
6-4, Gloria-Farrow 6-2 3-6 6-0, Davids-
Vinck 3-6 6-4 6-3, Stadling-Devening 6-3
6-3. Winnaars plaatsen zich voor het
hoofdschema. Indeling eerste ronde:
Krajicek-Renzenbrink, Jarryd-Pereira,
Hadad-Antonitsch, Schalken-Vacek,
Stark-Lareau, Youl-Poljakov, Stadling-
Nargiso, Dreekmann-Leconte, Braasch-
Roux, Grabb-Olhovsky, Pozzi-Nairikin,
Gloria-Masur, Eltingh-Davids, Matus-
zewski-Wibier, Zöcke-Mronz, Adams-
Volkov.

TRIATHLON
Asten-Ommel. NK olympische afstand
(1,5 km zwemmen, 40km fietsen, 10 km

lopen). Mannen: 1. Barel 1.46.13, 2. Ven-
derbosch 1.46.20, 3. Looze 1.46.24, »■
Spronkmans 1.47.34, 7. Zeetsen 1.47.52-
Kruiningen. SPC 1/2 friathlon (3 k*
zwemmen, 80 km fietsen, 20 km lopen)
Mannen: 1. Louisse 4.03.11, 2. Latervee'
4.04.38, 3. Peeman 4.05.51. Vrouwen: )■
Wervers 4.52.50, 2. Thoen 4.59.27, *Oostveen 5.16.42.

PAARDESPORT
Blaricum. NK springen Springcon-
cours, tweede onderdeel NK, tabel A
1,50 m: 1. Van de Pol/T.J. 0 strafpunten,
Hendrix/Bikker 0, Geerink/Calvados 0,
Van der Vleuten/Olympic Vink Baltazar
0, Lankester/Dominca Salad King MB
0, Lansink/Olympic Concorde 0, 7.
Voorn/Jewel's Brownboy 4, Zoer/Deste-
ny 4, Hendrix/Anadolu Arabian 4, Wil-
lemsz Geeroms/Damiro B 4. Springcon-
cours, derde onderdeel NK, tabel A 1,60
m, twee manches: 1. Hendrix/Anadolu
Arabian 0-0, 2. Laarakkers/Drummer
0-4, Willemsz Geeroms/Damiro B 4-0,
Romo/Jus de Pommes 0-4, 5. Lansink/
Olympic Concorde 4,25-0, 6. Geerink/
Calvados 8-0, Zoer/Desteny AZ 8-0, Van
de Pol/T.J. 4-4, Van der Vleuten/Olym-
pic Vink Baltazar 0-8, 10. Van de
Schans/Leroy Brown 4-8, Voorn/Jewel's
Brown Boy 8-4, Harmsen/Bogie Look
TDK 4-8. Eindstand NK: 1. Lansink/
Olympic Concorde 5,35, 2. Hendrix/
Anadolu Arabian 6,11, 3. Willemsz Gee-

roms/Damiro B 8,00, 4. Van derVleuten/
Olympic Vink Baltazar 11,17, 5. Gee-
rink/Calvados 14,74, 6. Romp/Jus de
Pommes 15,19, 7. Zoer/Desteny AZ
15,60, 8. Van de Schans/Leroy Brown
20,14, 9. Voorn/Jewel's Brownboy 22,66,
10. Van de Pol/T.J. 22,73, 11. Lankester/
Dominka Salad King MB 26,15, 12. Laa-
rakkers/Drummer 26,24, 13. Harmsen.
Bogie Look TDK 29,39, 14. Radema-
kers/Combi 44,57, 15. Van Helmond/
Eros V 57,90. Progressief, tabel A, 1,40
m: 1. Vrieling/Broadway 45,32, 2. Thijs-
sen/Domino 46,06, 3. Geerink/E. Mexico
46,52, 4. Van der Vleuten/Especiale
47,28, 5. Laarakkers/Belladonna 47,50, 6.
Vrieling/First Choice 47,57, 7. Van de
Broek/Voltaire 48,23, 8. Munsterhuis/
The Fox 48,43, 9. Geesink/Hippo Esprit
deLancome 48,45,10. Neefs/Top Niveau
II 48,55.
Schoten. Internationale dressuurwed-
strijden. Grand Prix Special: 1. Werth
Antony 1414, 2. Theodorescu Arak Te-
erent 1412, 3. Johansson Chapman 1366,
4. Van Olst Chevalier 1349,5. Margi Des-
tino di Acci 1345, 6. Otto-Crepin Mari-
tim 1336, 9. Bartels Olympic Barbria
1299, 10. Haazen Ainsley's Winds 1288.
Intermediaire I: 1.Boschman Flintstone
1252, 2. Stückelberger/Aquamarin 1223,
3. Hollanders Vagabond Du Ver 1211, 4.
Werth/Amaretto 1202. Kür intermediai-
re: 1. Koot Controversy 71,00, 2. Loris-
ton-Clarke 68,74, 3. Oosterom Morest
Ernst & Young 68,50, 4. Rossy Gauner
66,22, 5. D'Esme Ultimat Thor 65,34.
Grand Prix Kür op muziek: 1. Van
Grunsven Olympic Cocktail 76,25, 2.
D'Esme/Arnoldo Thor 70,92, 3. Inge-
brandt Fritz Eto 68,10,4. Van Olst/Chro-
nos 67,61, 5. Dunkley Highness 64,57.
Barcelona. CSIO. Puntenspringen: 1.
M. Fuchs Rosee des Pres 28, 2. Mandli
Galant 26 (72,50), 3. Honrubia Olmeto 26
(72,90), 4. Smith Premier 26 (73,07), 5.
Weinberg Wait and Sec 26 (75,74), 6.
Mundy Guerrero del Arco Iris 26 (76,28).

biljarten
District Zuid-Limburg
Poule 1
Lindenh.-'t Volkshuis 5-2
Eikeboom-De Oase 5-2
Quick-Maasband 5-2

Poule 2
Born-Sanderbout 5-2
De Statie-Eikeboom 1-6
't Volkshuis-'t Heukske 2-5

Poule 3
'tKempke-'t Heukske 0-7
Born-De Statie 0-7
Sanderbout-Wilza 2-5

Poule 4
De Baandert-Eikeboom 5-2
'tKempke-De Oase 2-5
't Volkshuis-Tjoba 0-7

Poule 5
Eikeboom-t Volkshuis 2-5
De Oase-DeBaandert 6-1

'tKempke-De Statie 0-7

Poule 6
Lindenheuvel-Eikeboom 7-0
De Oase-t Heukske 5-2
De Statie-Eikeboom 5-2

Poule 7
De Oase-t Volkshuis 2-5
'tKempke-Eikeboom 0-7
Gona-Lindenheuvel 5-2

Poule 8
ApoUo-'tHoefijzer 5-2
In 'tVen-BC Heerlen 5-2
N.Klossen-Matchpoint 2-5

Poule 9
Op 't Kantje-Schaesberg 7-0
N.Klossen-DJB 7-0
OHVZ-Waubach 2-5

Poule 10
ApoUo-Weustenrade 2-5
Int Ven-Gebr. Hoke 3-4
DJB-OHVZ 0-7

Poule 11
Irene-ABC 2-5
DeTreffers-DJB 4-3
St. Bavo-St. Hoger 7-0
Gebr. Hofke-Irene 7-0

Poule 12
St. Hoger-Vriendenkring 2-5
Eikhagen-Matchpoint ?
BCV-DJB 5-2
Brouwerswapen-St. Hoger 2-5

District Maastricht
Poule 1
Vriendenkring 1-BCHeer 45-2
BC VUt'6B I-Op de Klos 1 6-1
JLe Berceuse 1-Ulestraten 1 5-2

Poule 2
BC Heer I-DeKeizer 1 7-0
A. Wolder-La Berceuse 2 7-0
Op deKlos 2-BC Das 2 7-0

Poule 3
BC Das 3-Concordia 1 2-5
BC Heer 3-BCM 1 4-3
De Ketsers 4-00 Heer '4115-2

Poule 4
Concordia 2-BC Das 1 6-1
OO Heer '41 2-De Bookv. 1 5-2
Den Duuker 2-BC Heer 2 3^l

Poule 5
BC Sjaan 2-Voliere/KOT 4-3
Ulestraten 4-De Ketsers 1 0-7
De Haverp. l-OO Heer '41 30-7

Poule 6
OO Itteren 2-Op deKlos 3 0-7
MBV I-De Haverput 2 7-0
BC Banholt 1-BC Rheingold 1

5-2

Poule 7
La Berceuse 4-Kl. Vier 1 5-2
BC Bunde-Ulestraten 3 2-5
't Diekske-OO Itteren 3 3-4
BC VUt '68 2-LB St. Geertr.7-0

Poule 8
BC heer 5-BAM 2 7-0
BC Rheingold 2-Vriendenk. 2

5-2
Klav. Vier 2-Ulestraten 2 3-4

Poule 9
De Bookvink 2-BAM 1 3-4
De Poort-La Berceuse 3 7-0
De Ketsers 3-MBV2 5-2

Poule 10
MBV 3-De Bookvink 3 4-3
BC Rheingold 3-BC Banholt 2

2-5
MergeUand-De Ketsers 2 2-5
Concordia 3-Op deKlos 4 1-6

Poule 11
LB Eijsden-BV Nazareth 1 5-2
BC Borgharen-MBV 4 2-51

OO Heer '41 4-BCRheingo»^
Poule 12 _,
BC Rheingold 5-BC Heero \Op de Klos 5-De keizer 2 %
Vriendenkr. 3-BCOost 1

Poule 13 l
BCM 2-MBV5
BC oost2-Vriendenkr. 4 _
OO Heer '41 5-BV Nazar. 2 '

TURNEN
Praag. EK mannen. Zeskamp: 1. Ivan;
kov 57,549 punten, 2. Korobsjir_*
56,799, 3. Sjabajev 56,749, 4. Nem<.
56,624, 5. Belenki 56,412, 6. Checl»
56,150, 7. Ivanov 55,962, 8. Poujadf
55,925, 18. Christian Selk 53,675, 22-
Alexander Selk 53,100. ToestelfinaleS-
Vloer: 1. Ivanov 9,687, 2. Ivankov en Va-
silenko 9,612. Paard voltige: 1. Urzie.
9,787, 2. Poujade 9,762, 3. MarinitS
9,700.Ringen: 1. Chechi 9,787,2.Weckf9,775, 3. Zsollany 9,712. Paard sprong: I
Tsjerbo 9,662, 2. Leric 9,518, 3. Rosen-
gren 9,512. Brug: 1. Nemov en Sjaripf>v
9,725, 3. Sjabajev en Korobsjinski 9,600-
Rek: 1. Pagan 9,762, 2. Tsjerbo 9,662,»

< Sjabajev 9,600.

VOETBAL
Noordwijk. Vriendschappelijk: Nede';
land-SJC (2e klasse) 6-0 (3-0). 25. Ronald
de Boer 1-0, 34. Wouters 2-0, 41. Ronald
de Boer 3-0, 58. Bergkamp 4-0, 72. Ro-
nald de Boer 5-0, 78. Bergkamp 6-*1;
Scheidsrechter: Jol. Toeschouwers-
-8000. Nederland: Snelders (46. Van de'
Sar); Winter, De Wolf (46. Frank of
Boer), Koeman en Numan; Jonk -*Witschge) en Wouters; Taument, Berg-
kamp, Ronald de Boer en Roy.
Assen. NK zaterdagamateurs. ACV-Kat
wijk 2-1 (1-1). 13. Langemaat 1-0 (e.<W
30. Roodakkers 1-1, 81. Bos 2-1,Scheids-
rechter: Bakker. Toeschouwers: 20<W-
Gele kaart: Feyen, Meertens (ACV).
Stand: 1. Katwijk 3-4 (9-7), 2. DOVO 3-*
(7-5), 3. ACV 4-2 (6-10). Programma: za-
terdag 11 juni: Katwijk-DOVO.
Voorburg. NK zondagamateurs. Tone-
gido-Meerssen 0-4 (0-0). 50. Ploemen 0-1'
59. Gelissen 0-2, 81. Merk 0-3, 85. Smeet»
0-4. Scheidsrechter: Lodewijk. To*J
schouwers: 1100. Stand: 1. Stevo 2J
(5-4), 2. Meerssen 2-2 (5-2), 3. Tonegid"
2-1 (3-7). Programma: woensdag 8 jUJ*
Meerssen-Tonegido.
KNVB-beker. Eerste ronde '94. 9»-
Quick Boys-Quick Den Haag 5*
WOG-Geldrop 4-3. -Reggio Emilio. Vriendschappelijk
Reggiani-Nigeria 0-0.
Stockholm. Vriendschappelijk: ZVj--
den-Noorwegen 2-0 (0-0). 56. Brolin l-"1
61. Brolin 2-0 (strafschop). Toeschou-
wers: 29.600.
Dublin. Vriendschappelijk: lerland'
Tsjechië 1-3 (1-1). 25. Kuka 0-1 (straf-
schop), 43. Townsend 1-1, 52. Kuka 1-*
83. Suchoparek 1-3. Toeschouwe"
43.465.
Boston. Vriendschappelijk: Colombo'
Noord-lerland 2-0 (2-0). 30. Perez 1-0,**Valencia 2-0. Toeschouwers: 21.153.
Brussel. Vriendschappelijk: België"
Zambia 9-0 (4-0). 9. Weber 1-0, 14. Web»
2-0, 28. Degryse 3-0, 38. Degryse 4-0, »"
Nilis 5-0, 57. Weber 6-0, 60. Weber 7-"'
63. Degryse 8-0, 88. Weber 9-0. Toe-
schouwers: 12.000.
New Jersey. Vriendschappelijk: Colorïj'
bia-Griekenland 2-0 (0-0). 49. Gaviria l-"1'
68. Rincon 2-0. Toeschouwers: 73.000.
Zagreb. Vriendschappelijk: Kroatië-
Argentinië 0-0. Toeschouwers: 38.000.
Pasadena. Vriendschappelijk: Verenig-
de Staten-Mexico 1-0 (0-0). 52. Weger'8
1-0.Toeschouwers: 91.123.
Pomona. Vriendschappelijk: SaoedJ"Arabië-Trinidad-Tobago 3-2 (3-1). 9. A&:
dullah 1-0, 20. Aloweiran 2-0, 29. Albis»1
3-0, 44. Eve 3-1, 78. Eve 3-2.

VOLLEYBAL
World League. Groep A. Japan-ChU>*
3-0 (15-13 15-3 15-9), Japan-China <H
(4-15 11-15 7-15), Italië-Rusland 1-3 (5-1'
13-15 15-5 12-15), Itaüë-Rusland 3-0 (15;'
15-11 15-5). Stand: 1. Rusland 10-1°
(25-8), 2. Italië 10-17 (23-13), 3. Jap*"
10-14(15-20), 4. China 10-11(5-27). GroeP
B. Verenigde Staten-Brazilië 2-3 (7-1'
15-13 15-12 11-15 13-15), Bulgarije-Grie-

kenland 3-0 (15-12 15-8 15-4), Bulgarije
Griekenland 3-0 (15-7 15-4 15-7). StanO.
1. Brazilië 9-18 (27-3), 2. Bulgarije 10-»'

(24-10), 3. Griekenland 10-14 (9-24), *Verenigde Staten 9-9 (4-27). Groep Jj'
Cuba-Duitsland 3-0 (15-7 15-6 15’JCuba-Duitsland 3-1 (15-3 12-15 15,
17-15), Zuid-Korea-Nederland 1-3 (15-» j
3-15 5-15 11-15), Zuid-Korea-Nederlan"
0-3 (12-15 15-17 5-15). Stand: 1. Nede''
land 10-20(30-7), 2. Cuba 10-18(24-10),',
Zuid-Korea 10-11 (13-27), 4. Duitslal»"
10-11 (6-29). 1

honkbal
Overgangsklasse „
All Stars-Red Caps
Blue Hitters-Rowdies
Cardinals-Orioles
Indians-Schiedam ~Mulo-Blue Stars v

Eerste klasse
Samacols-Bullfighters
Meppers Eersel-Rangers .j
Geldrop-K. Stealers
Bullfighters-DVS

Tweede klasse B *Maastricht-Cheetahs '^Condors-Black Wings

softba
Hoofdklasse ,i
Schiedam-Mulo 4-3-.J
Zwijndrecht-Saints 3-2jj
AU Stars-Ducks HjJ
Sparta-Gophers 5- 1'

Eerste klasse,
Starlights-HBS Ij
Studs-Hazenkamp
Gemert-Cardinals
Tweede klasse ,;
Maastricht-Condors
Mustangs-Orioles
Condors-K.Stealers ,"

Maastricht-Phantoms
Red Caps-DVS

Duik in het diepe

(ADVERTENTIE)

SPORTVELD-, TERREIN- EN
SPORTHALVERLICHTING

********** Gepla Services, afd. Elektrotechniek is
gespecialiseerd in elektrotechnische binnen-

*"*****
_______

en buiten-installaties van sportveld-, terrein-,
openbare-en sporthalverlichting.

******* ******* Advies, ontwerp, levering, installatie,
I service en onderhoud. Hooggekwalificeerd

m—^^^******u^——^^Ê*M*m> personeel, uitstekendekwaliteit in uitvoe-
HIH WÊÊmW ___■■ ■ ring. Vrijblijvende offerte; bel even voor 'n

HhHBhI H^B^^l I afspraak met dhr. Janssen of van Hooijdonk.

I Gepla Services BV, afd. Elektrotechniek,
t-H !_] Z\^m [H -£-__. I Elsloo, Sanderbout laan 17
Hj^M|MÉ|pMBH I (Industrieterrein) Tel. 046-370340

" In zwembad Dr Pool inKerkrade vonden afgelopen weekeinde de vierde en vijfde dag
van het Limburgs zwemkampioenschap plaats. Sommige deelnemers moesten de limiet
voor het NK nog zien te halen. Een goede start is danvan groot belang. Foto: DRIES LINSSEN
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Spanje
van Lotz: „De tweede

r^ats is mijn beste prestatie in een
Mijn deelname aan een

?Sdaagse etappekoers in het
Segovia was een uitsteken-

J*Voorbereiding. In het eindklasse-
ment werd ik twaalfde, na een keer
7eede in een etappe te zijn gewor-
m."
_■ vorig jaar besloot Mark Lotz*eg te gaan bij de Köga Miyata-

ploeg. Hij wilde meer zijn eigen
kans gaan en koos voor de wieler-
club Groenewoud

„Ik leerde veel bij Koga Miyata,
maar er waren ook veel renners die
voor een hoofdrol opteerden. Daar-
mee vergeleken is het bij Groene-
woud anders. Voorlopig hoop ik,
dat ik binnenkort een goed NK in
Meerssen rijd. Ik zit echter net in
een periode van tentamens. Deson-
danks wil ik mij zo goed mogelijk
voorbereiden op het kampioen-
schap. Om te beginnen neem ik
over enkele dagen deel aan het
Zeeuws-Vlaamse wielerweekein-
de."

Er waren naast Lotz en de zegevie-
rende Thebes gisteren méér uitblin-
kers op de Zuidlimburgse wegen.
Delftenaar Harm Jansen, bijvoor-
beeld, reed in gezelschap van de
Brabander Rudy Brakkee reeds in
het eerste koersuur enkele honder-
den meters voor het veld uit. Het
was niet zijn enige wapenfeit. Uit-
eindelijk werd hij vierde.

? Mark Lotz: 'Ik wist, dat ik
'ft de sprint geen kans had."

Smeets
Wie ook sterk reed? Limburger Ro-
ger Smeets. De renner uit Elsloo
schuwde het werk op het eerst»
plan niet. Het kostte uiteraard
kracht, waardoor hij in de laatste
dertig kilometer in het tweede deel
van de toen tot vijftien man geslon-
ken elite-groep belandde. Zijn vijf-
tiende plaats kreeg niettemin waar-
dering.

Overigens, behalve hij en Lotz be-
reikten slechts twee van het ruim
anderhalve dozijn andere Limburg-
se deelnemers de finish: Francois
Knarren (24ste op zes minuten) en
Jean-Pierre van der Leeuw, die als
34ste met anderhalve minuut méér
achterstand de rij sloot.

Op weg naar de Gulperberg (85 km)
vormde Roger Smeets met Lucien
de Louw, Niels van der Steen en
Pieter Vaes een kopgroepje, dat het
tijdelijk tot byna een minuut voor-
sprong bracht. Toen de Cauberg
(116 km) opdaagde bevond Smeets
zich opnieuw in voorste stelling,
waar onder meer ook latere winnaar
Thebes, Lotz, Pijpers en de Litou-
wer Sarkauskas zich lieten zien.
Harm Jansen en de rest bevonden
zich niet veraf.

Voor zover tóen nog niet tot de uit-
vallers behorend, waren tientallen
medestrijders daar al volstrekt
kansloos. In de achterhoede werden
zy - toen het verlies opliep - door de
jury uit koers genomen. Het zou an-
ders op de kruispunten tot een té
groot oponthoud van het verkeer
zijn gekomen.
Met de Ossenaar Angelo van Melis
als koploper (hij had zijn Australi-
sche medevluchter Hickson uit het
wiel gereden) werd na 138 kilometer

de Maasberg in Elsloo bereikt, rich-
ting Stem, zeven kilometer verder-
op. Daar begon de uiteengerafeldekaravaan aan de twee slotronden
van dertig kilometer in achtvorm.

Podiumplaats voor Jos Lucassen

Felix Kools sterkste
in Omloop Maasvallei

Van onze correspondent
BAIR VERHEESEN

SïEIN - De 21e uitgave van de
pïüoop van de Maasvallei voor
£*üoren werd zaterdag een over-
winning voor de 17-jarige Felix

uit Baarle-Nassau. De renner
?t de districtsselectie Brabant-Zui-
'°ost moest afrekenen met één
Medevluchter: Addy Engels uit
fyartemeer. Zeventien tellen later
J^am Jos Lucassen uit Margraten

derde over de streep. Een mooie
*estatie voor deze eerstejaars juni-
(.t uit de Limburgse districtsselec-
j**. die onlangs nog provinciaal
f*fripioen tijdrijden werd in zijn ca-
lorie.
J'sLucassen was in de laatste kilo-
eters weggesprongen uit een

*Oep van eenentwintig man in een
i°ging de koplopers nog te achter-een. „Ik ben geen goede sprinter,"
" hij. „Daarom moest ik proberen

1,1 weg te komen."

Voor zijn tegenaanval had hij deMaasberg uitgekozen. „Bij de be-
klimming van de Musschenberg op
vijftienhonderd metervan de streepkeek ik achterom en zag dat mijn
vroegere metgezellen dichterbij
kwamen. Nog maar een tandje erbij,dacht ik, want ik voelde me sterk."
Aan de finish was het verschil tus-
sen Lucassen en zijn achtervolgers
nog enkele tientallen meters. Ge-
noeg voor een podiumplaats. Het
was in elk geval een goede generale
voor het Nederlands kampioen-
schap komende zondag in Vijlen.

„Ik zie wel hoe het op dat kam-
pioenschap gaat. Ik doe in ieder
geval niets extra's. Studie is belang-
rijk en ik heb komende week diver-
se proefwerken," vertelde de eerste
jaars MTS-student.
In de Omloop van de Maasvallei
over 90 kilometer (drie ronden van
30 km) onder niet al te beste weers-
omstandigheden verreden, werden
zaterdag in de eerste zestig kilome-
ter enkele speldeprikken uitge-
deeld. Zo reden Addy Engels, Maar-
ten Nijland en Karsten Kroon aan
de leiding. Hun plaats werd later

overgenomen door een viertal, maar
ook dit kwartet genoot maar kort
van het uitstapje.

Ruim dertig kilometer voor de fi-
nish kwamen tenslotte vyf renners
aan de leiding. Na een felle achter-
volging kregen nog achttien cou-
reurs, waaronder Jos Lucassen als
enige Limburger, aansluiting.
De demarrage van Engels en Kools
uit deze groep werd niet direct be-
antwoord, evenmin de sprong van
JosLucassen op de eerder genoem-
de Maasberg. „Ik moest wel," zei hij
lachend met een knipoog naar dis-
trictstrainer Bart Hanssen. „Hij zou
niet tevreden zijn geweest als een
renner van onze selectie zich niet
by de eerste vijf plaatste."

De Omloop van de Maasvallei (60
km) voor nieuwelingen - eveneens
op zaterdag - werd gewonnen door
Ron Hoogendijk uit Blokker. Hij
moest afrekenen met een twaalftal
medevluchters. Eerste Limburger
in Stem was Ivo Keyers uit Geleen,
die als achtste finishte.

Jesper Skibby weer ritwinnaar in Asturië

Marco Pantani in aanval
- Met iedereen had Evge-

/ Jy Berzin in de Ronde van Italië
gehouden. Met Indurain,

£ Chiappucci en De las Cue-a s. De aanval kwam echter uit een
hoek. Van een renner

f ~yer wie tot het weekeinde nauwe-
t JJlks iets bekend was; Marco Panta-

i . olstrekt anoniem buiten Italië, pc-
? jjaleerde hij in het peloton mee,

?aar zaterdag en zondag was hij de
> iaPperste en beste strijder in de 77e1 d'ltalia. Na zijn triomftocht
" i^er de Dolomieten is Pantani de
j. rivaal van Berzin. Hij
4- J^kte op naar de tweede plaats met
fr |18 achterstand. Pantani is pas 24

'' &«, derdejaars prof en knecht van
* 'audio Chiappucci, die zaterdag**s derde en zondag als tweede ein-

' tussen Linz en Merano,'j j^nrit met vijf cols, arriveerde Pan-
met veertig seconden voor-zong op een groep met alle favo-

-0 t. ten. Zondag tussen Merano en
j^lz, met onder meer de roemruch-!* Stelvio en de Mortirolo in het tra-

-1 et, richtte de Italiaan een slagveld
" j^i. Zijn kopman Chiappucci ver-
,l l °r 2.52, een langzaam in vorm ra-
jl Jpnde Indurain 3.30 en Berzin 5.05.

-,■) k 6 verliezers waren Bugno (5.50) en
i; 1p las Cuevas (7.02).

neemt volgende maand
|. (v^l aan de Ronde van Frankrijk.
|l vertelde zijn ploegleider Davide
t j.olfava zondag in Aprica. „Hij moet

jj staat zijn twee grote ronden terij-
,l f. 1", meende de teambaas van Car-|l ffa.
1 sPer Skibby beëindigde zondag
I] q6 Ronde van Asturië waar hy dins-
-1 a. begon. Op het erepodium. In

Oviedo haalde de 30-jarige Deen de
tweede dagprijs af, na zijn triomf in
Colombres na de eerste etappe. De
smaakmaker uit de TVM-ploeg van
Cees Priem verraste zondag de Bel-
gische sprinter uit de ploeg van
Peter Post, Wilfried Nelissen. on-
aangenaam.
De eindzege kwam terecht bij de
Spanjaard Abraham Olano die op
de tweede dag de leiderstrui van
Skibby overnam. Zaterdag in de be-
slissende rit, met aankomst op de
Alto deAcebo (eerste categorie), pa-
reerde Olano met succes de aanval-
len van Pedro Delgado en Alberto
Camargo, die deetappe won. Vooral
Delgado pijnigde zijn landgenoot.
In Oviedo liet Delgado weten de
Ronde van Frankrijk, waarvoor hij
is geselecteerd, te willen laten

schieten. „De jongeren moeten mijn
plaats maar innemen", zei de Tour-
winnaar van 1988.
In deDauphiné Libéré lijktLaurent
Dufaux op weg naar de tweede op-
eenvolgende eindzege. De Zwitser-
se ploegmakker van Erik Breukink
bij ONCE veroverde zaterdag in de
Alpenrit van Echirolles naar Collet
d'Allevard, gewonnen door Pascal
Hervé, de leiderstrui ten koste van
Chris Boardman. De sneltrein in tij-
dritten is op bergachtig terrein niet
meer dan een boemeltje.
Zondag finishte Dufaux in dezelfde
tijd als Ronan Pensee, die derit van
Allevard-les-Bains naar Chambery
won. Greg LeMond stapte zondag af
nadat hij zaterdag 25 minuten ach-
terstand had opgelopen. De koers
eindigt vandaag.

" Marco Pantani, dubbelslag in Giro. Foto: REUTER

sport

Thebes na sprintzege op Lotz: ’Ik had een superdag’

Slijtageslag in Limburg
DOOR WIEL VERHEESEN

'TEIN - In deRonde van Limburg voor amateurs was het kaf
|^el gescheiden van het koren. Op de Lange Raarberg in
"teerssen, amper twintig kilometer na de start, hadden reeds
in-kele tientallen renners de grootste moeite om zich althans
*» de staart van het nu eens verbrokkelend en vervolgens weer
Samensmeltend peloton te handhaven. Uitstel van executie.Naarmate de hellingen elkaar opvolgden kende de slijtageslag
ken pardon meer.

fftymond Thebes, die na vijf uur
,s°ers zegevierend in Stem terug-
**erde, had met een paar dozijn
j^deren wél de benodigde capaci-
Nten. „Ik had een superdag," be-
*kmtoonde hij na zijn sprintzege
?P de eveneens sterk rijdende Markfotz.''lebes: „Een week geleden was ik
jj°ed uit Olympia's Ronde van Ne-
tland gekomen. Daarin won ik deMatste etappe naar Amsterdam."

# Raymond Thebes geeft
in de Ronde van Limburg
na 205 kilometer zijn
medevluchter Mark Lotz
het nakijken.

Foto's: PETER ROOZEN

Scherprechters
De Slmgerberg, Schieversberg,Maasberg en Musschjenberg, die
ieder nog twee keer beklommen
moesten worden, vormden de,
scherprechters. Toen de sterksten
van het veld zich bij Van Melis

voegden werd hij meteen achterge-
laten.
lp enkele fasen zochten tenslotte
vijftien man vooraan eikaars gezel-
schap. Lotz en Thebes vonden dit
aantal te groot en rukten zich met
nog circa 25 kilometer terijden los.

Zij sloegen de tegenaanval van Rik
Reinerink en (weer) Harm Jansenaf
en vochten het onderling in de
sprint uit. Raymond Thebes was
ongenaakbaar.

Zege Strijbosch in Ronde van Stein
STEIN - Mike Strijbosch uit Deurne heeft zaterdagavond, onder zeer
slechte weersomstandigheden, het criterium 'De 100van Stem' voor ama-teurs op zyn naam gebracht. Zijn medevluchterRoger Übben moest op
de streep enkele tientallen meters prijsgeven.
Er kwamen slechts 34 renner aan de start. Zevenentwintig andere inge-
schrevenen bleven thuis, sommigen zelfs zonder afmelding.
Mike Strijbosch was de aanstichtervan debeslissende ontsnapping onge-
veer halfkoers. Alleen Roger Übben kreeg na een felle en korte achtervol-
ging nog aansluiting.
De sprint voor de derdeplaats ging naar Tino Cuypers, die met deEstlan-
der Lootus en Roger Halm het peloton ruim twintig seconden vooraf
ging. De grote groep werd aangevoerd door Hans van de Munckhof uit
Horst.

Gelijkspel Brazilië
EDMONTON - Ondanks een fraai doelpuntvan Romario kwam Brazilië
in Edmonton niet verder dan een gelijkspelvan 1-1 in een vriendschappe-
lijke wedstrijd tegen Canada. De speler van Barcelona had vlak voor rust
succes. Hij ontving de bal uit een ingooi, passeerde drie Canadezen en liet
ook doelman Forrest kansloos met een welgemikt schot.
Na talrijke missers was de schok groot toen Canada in de 71e minuut op
gelijke hoogte kwam dankzij Berdusco, spelend voor de onaanzienlijke
Zwitserse club FC Will.

wielerstrijdin cijfers
Ronde van Limburg, amateurs: 1. Ray-
mond Thebes (Rosmalen), 205 km. met
start en finish in Stem in 5.16.29, 2.Mark Lotz op 3 sec, 3. Rik Reinerink
0.10,4. Harm Jansen 0.13, 5. Romanovas
(Litouwen) 0.25, 6. Gosink, 7. Nederlof,
8. Vansevenant (België), 9. Van der
Steen, 10. Pypers, 11. De Louw 1.02, 12.
Van Pelt, 13. Vierhouten 1.05, 14. Dub-
beldam 1.07, 15. Smeets 1.14, 16. Sar-
kauskas (Litouwen) 3.24, 17. Van Riel,
18. Lupeikis (Litouwen), 19. Van der
Stap 4.33, 20. Brakkee 6.42, 21. Van de
Broek 6.46, 22. Menno Vink, 23. Gutte,
24.Francois Knarren, 25. Van Melis, 26.
Tolhoek, 27. Den Ouden, 28. Vreugden-
hil, 29. Vaes, 30. Bakker, 31. Pearce
(Australië), 32. Gilsing, 33. RichardGroenendaalop 8.19, 34. en laatste Jean-
Pierre van der Leeuw z.t. Gestart ruim
140 man. Strijdlustige renner: Roger
Smeets. Ploegenklassement: 1. Europo-
lis (Jansen, Nederlof, Van Pelt), 2. Koga
Miyata, 3. Litouwen. Bergklassement: 1.
Vierhouten, 2. Thebes, 3. Nederlof.
Omloop van de Maasvallei, zaterdag in
Stem, junioren. 1. Felix Kools (Baarle
Nassau), 120km. in 2.59.34, 2. Engels op
0.05, 3. Lucassen 0.17, 4. Nijland 0.21, 5.
Harms 0.23, 6. Schep 0.25, 7. Boerman,
8. Smink, 9. De Jong, 10. Van der Haar,
11. Post, 12. Van Dijk, 13. Van Kuik, 14.
Ribbers, 15. Bruins, 16. Bargeman, 17.
Barendse, 18. Bekkers, 19. Hams, 20.
Nijkamp 0.81, 21. Bruinsma 0.54, 22. Te
Schure 1.43, 23. Kamp 2.12, 24. Helmers,
25. Dozeman, 29. Peeters 2.15, 33. Sijen
2.54, 36. Vanderstappen 3.04, 47. Cup-
pens 3.07, 53. Heemskerk 3.07, 61. en
laatste Van der Brand 8.14. Bergklasse-
ment: 1. Ady Engels 20 punten, 2. Van
Dijk 15 p, 3. Nijland lip. Prestatieprijs:
Maarten Nijland. Ploegenklassement: 1.
Overijssel 8.59.51.
Omloop van Maasvallei, zaterdag in
Stem, nieuwelingen: 1. Ron Hoogen-
dijk (Blokker), 90 km. in 2.19.18, 2.
Veenstra op 0.00, 3. Van der Bekerom,
4. Hermes, 5. Van de Berg, 6. Hommes,
7. Vonk, 8. Keyers, 9. Brouwer, 10. Ce-
vat, 11. Timmermans, 12. Persoon, 13.
Advocaat, 14. Berkhout 0.06, 15. Egel-
meers 0.15, 16. Lahaye 0.24, 17. Van
Weert 0.35, 18. Kerstholt 0.45, 19. Lok
0.48, 20. Westra, 23. Bres 1.30,39. Smole-
naars 7.49, 41. Hamackers, 57. en laatste
Te Schure. Bergklassement: 1. Michel
van der Bekerom 17 punten, 2. Berk-
hout 16 p, 3. Timmermans 7 p. Prestatie-
prijs: Michel van der Bekerom. Ploe-
genklassement: ' 1. Hoornse Ren en

Tourclub 4.38.36, 2. R en TC Buitenlust
op 0.15, 3. Stormvogels 0.45, 5. TWC
Maaslandster 1.30.
Stem, avondcriterium (zaterdag) voor
A-amateurs: 1. Mike Strijbosch (Deur-
ne), 100 km. in 2.29.40, 2. Übben op 0.03,
3. Cuypers 0.32, 4. Lootus, 5. Halm, 6.
Van de Munckhof 0.54, 7. Ariaans, 8.
Toomas, 9. Raaymakers, 10. Wilms, 11.
Slaats, 12. Hollands, 13.Krist, 14. Meuf-
fels, 15. Van Mulken, 16. Van Dijk, 17.
Van Seggelen, 18. Van Zandbeek. Lei-dersprijs: Mike Strijbosch. Afwach-
tingscriterium (zondag), amateurs
B/veteranen: 1. Ben Pouwels (Cuijk), 70
km. in 1.35.00, 2. Kroezen 0.05, 3. Dam,
4. Riswick, 5. P. Stijnen, 6. Van Kessel
0.20, 7. Schmitz, 8. John Sijen, 9. DeGroot, 10. Jos Sijen, 11. Gruyters, 12.
Schuurman, 13. De Veth, 14. Van de
Berg, 15. Zauner, 16. Breibach, 17. Hol-lands, 18. Debie, 19. C. Stijnen, 20. Bul-
kens. Leidersprijs: Ben Pouwels.
Ronde van Italië. Veertiende etappe,
Linz-Merano: 1. Pantani 235km 7.43.04,
2. Bugno 0.40, 3. Chiappucci, 4. Rebel-lin, 5. Berzin, 6. Indurain, 7. Podenzana,
8. Giupponi, 9. De las Cuevas, 10. Belli,
11.Tonkov, 12. Argentin, 13. Oetsjakov),
14. Nelson Rodriguez, 15. Vona, 54. Nij-
boer 21.02. Vijftiende etappe, Merano-
Aprica: 1. Pantani 195 km 6.55.58, 2.
Chiappucci 2.52, 3. Belli 3.27, 4. Rodri-
guez, 5. Indurain 3.30, 6. Berzin 4.06, 7.Bölts 4.96, 8. Bugno 5.50, 9. Poelnikov,
10. Tonkov, 11. Cubino, 12. Giupponi
6.59, 13. Conti, 14. Hampsten 7.02, 15. De
las Cuevas, 78. Nijboer 27.49. Algemeen
klassement: 1.Berzin 67.19.49, 2. Panta-
ni 1.18, 3. Indurain 3.03, 4. Bugno 4.08,5. Belli 4.41, 6. De las Cuevas 5.12, 7.
Tonkov 7.53, 8. Chiappucci 9.13, 8. Ro-
driguez 10.15, 10. Hampsten 11.48, 11.
Cubino 12.27, 12. Richard 12.43, 13.
Giupponi 14.58, 14. Bölts 15.36, 15. Po-
denzana 16.29, 99. Nijboer 2.04.41.
Dauphiné Libéré. Vijfde etappe, Echi-
rolles-Collet d'Allevard: 1. Hervé 173,5
km 5.29.19, 2. Pensee 0.35, 3. Virenque
1.18, 4. Caritoux 1.22, 5. Arroyo 1.29, 6.
Dufaux 1.34,7. Ignacio Camaeho 1.35, 8.
Rous, 9. Roux 2.44, 10. Jonker 3.05, 20.
De Vries 6.20. Zesde etappe, Allevard-
les-Bains-Chambéry: 1. Pensee 203,5
km 5.33.25, 2. Virenque, 3. Roosen, 4.
Kaspoetis, 6. Jonker, 7. Caritoux, 8. Ig-
nacio Camaeho, 9. Rous, 10. Hervé, 18.
De Vries 1.20. Algemeen klassement: 1.
Dufaux 28.35.52, 2. Pensee 0.55, 3. Kas-
poetis 1.11, 4. Rous 1.22. 5. Virenque

1.28, 6. Hervé 1.39, 7. Ignacio Camaeho
2.17, 8. Jonker 2.39, 9. Manin 4.22, 10.
Caritoux, 14. De Vries 8.28.
Ronde van Asturié. Vijfde etappe, Pola
de Siero-Alto del Acebo: 1. Alberto Ca-
margo 211 km 6.12.53, 2. Delgado, 3.
Felix Garcia 0.10, 4. Olano 0.15, 5. Sun-
derland 0.29, 6. Irusta 0.29, 7. Lanfranchi
0.31, 8. Donati 0.39, 9. Juan Martinez
0.56, 10. Miranda 0.56, 15. Boogerd 1.43,
18.Voskamp 2.04, 65. Van Bon 8.43, 66.
Cordes, 73. Van Steen 22.10, 75. Hoff-
man, 79. Talen 26.03, 84. Nijdam 26.51,
88. Knaven 26.51, 89. Verhoeven, 96. De
Koning, 104. Koerts, 105. Schurer, 112.
Cornelisse 30.58. Zesde etappe, Cangas-
del-Narcea-Oviedo: 1. Skibby 164 km
3.46.54, 2. Fagnini, 3. Wilfried Nelissen,
4. Saitov, 5. Talen, 6. Juan Gonzalez, 7.
Van Steen, 8. Bertolini, 9. Chujda, 10.
Hoffman, 14. Van Bon, 19. Voskamp, 28.
Boogerd, 42. Cordes. Opgegeven: Cor-
nelisse, Knaven, Verhoeven, Nijdam,
De Koning, Koerts. Eindklassement: 1.
Olano 23.41.14, 2. Delgado 0.59, 3. Felix
Garcia 1.26, 4. Alberto Camargo 1.31, 5.
Zberg 2.19, 6. Gallarreta 2.25, 7. Meinert
2.38, 8. Leblanc 2.51, 9. Irusta 3.01, 10.
Miranda 3.14, 11. Voskamp 3.15, 16.
Boogerd 4.02, 46. Cordes 9.52, 48. Van
Bon 10.05, 69. Van Steen 30.38, 74. Hoff-
man 33.20, 84. Talen 44.31.
Wielsbeke (B), profs: 1. Museeuw 165
km 4.08.00, 2. Vandenbroucke 0.01, 3.
Peers 0.17,4. Omloop0.22, 5. Vanhaecke
1.47, 9. Van der Poel 1.50. Gestart: 60
man.
Affligem (B), profs: 1. De Meester 180
km in 4.41.00, 2. Vereist op 1.11, 3. Van
Itterbeeck, 4. Van Hyfte, 5. Patry, 11.
Akkermans, 20. Van Veenendaal, 30.
Danny Nelissen. Gestart: 70 man.
Apeldoorn, profcriterium: 1. Gert-Jan
Theunisse 80 km 1.50.10, 2. Tchmile, 3.
Daelman, 4. Luckwell 0.20, 5. Akker-
mans, 6. Pieters, 7. Elen, 8. Hendriks, 9.
De Vos, 10. Blijlevens.

Ronde van Oostenrijk, amateurs.
Tweede etappe, Linz-Mattighofen: 1.
Morscher 152 km 3.49.20, 2. Van de
Meulenhof, 3. Drake, 4. Mcßae, 5. Hilia-
nen, 10. Van Heeswijk 1.03,33. De Poel,
38. Moerenhout. Derde etappe, Mattig-
hofen-Gröbring: 1. Mengin 168 km
3.57.26, 2. Larsen, 3. Johnsen 0.01, 4.
McDonald 0.01, 5. Mcßae 0.15, 6. Moe-
renhout, 12. Van de Meer 3.53, 41. Van
de Meulenhof 5.30, 44. Van Heeswijk.
Algemeen klassement: 1. Morscher
12.43.29, 2. Moerenhout 0.06, 3. Mcßae

0.14, 4. McDonald 0.32, 5. Mengin, 6.
Meister 0.43, 18. Van der Meer 5.04, 19.
Van de Meulenhof 5.10, 30. Van Hees-
wijk 6.10.
Drachten. Diamant van het Noorden,
amateurs topcompetitie: 1. Luppes 200
km 4.21.06, 2. Boven 0.13, 3. Den Braber,
4. Vegt, 5. Van der Helm, 9. Appeldorn.
Ploegenklassement na zes wedstrijden:
1. Europolis 416 punten, 2. Giant 346 p,
3. Dextro 297 p, 4. Koga Miyata 237 p, 5.
Westland Wil Vooruit 182 p.
Utrecht. Ronde van Midden-Neder-
land, amateurs: 1. Romanovas (Litou-
wen) 200 km 4.33.55, 2. Loepeikis, 3.
Nefedev, 4. Van de Bosch 0.04, 5. Van
Soest.
Outg aarden Hoehaarden amateurs: 1.
Rivera 115 km in 2.50 uur, 2. Louwet, 3.
op 5 sec Van den Donk, 4. Claes, 5. op 5
min. Van den Eijnde.
Zolder Open kampioenschap van Bel-
gië voor journalisten: 1. en kampioen
t/m 39 jaar Erik Dewaele (BRT), 2. Wou-
ter van den Houte (Filmnet), 3. Freddy
Vaes (Het Laatste Nieuws), 4. Gerard
Vandereyt (Belang van Limburg), 5. Jo-
zef Berckmans (BRT), 6. en open kam-
pioen 40-plus Bennie Ceulen (Limburgs
Dagblad), 8. Jeroen Mantel (Panorama)
allen zelfde tijd als de winnaar.
Mol. Vrije liefhebbers: 1. Poellman, 9.
Scholten, 12. Knol. Veteranen: 1. Hui-
brechts, 3. Spijkers, 8. Notermans, 10.
Klinkers, 12. Van Himbergen, 14. Hoof-
wijk, 15. Van Vught, 16. Lemmens.
Diepenbeek. Vrije liefhebbers: 1. Van
der Cruys, 6. Ehlen, 10Knol, 16. Pelzers.
Veteranen: 1. Vrijens, 5. Spijkers, 9.
Klinkers, 10. Rogers, 18. Lemmens, 20.
Leurs, 21. Van Vught.

Hindelang, Duitsland. Wereldbeker-
wedstrijd mountainbike, down-hill:
Mannen: 1. Gachet 4,6km 7.27, 2. Taille-
fer 0.12, 3. Roman 0.13, 40. Centen 0.31.
Stand: 1.Gachet 120punten, 2. Vouilloz
91 p, 3. Migliorini 90 p. Vrouwen: 1. Gio-
ve 4,6 km 8.34, 2. Chausson 0.16, 3. Do-
novan 0.17. Stand: 1. Chausson 64 p, 2.
Giove 59 p, 3. Sonier 39 p.
Kruisbergen. ATB-wedstrijd. Dames: 1.
Lorrie Laroy, 2. Tonnie Kollé, 5. Diana
Heynen.

Kopenhagen. World Cup, baan Mannen,
1 km: 1. Rousseau 1.05,840, 2. Morene
1.06,142, 3. Van Hameren 1.06,682. Kei-
rin: 1.Hubner, 2. Notstein, 3. Hill, 6. Van
Hameren. 4 km achtervolging: 1. Erme-
neau 4.21,31, 7. Rozendaal (Ned) 4.50,34
Ploegenachtervolging: 1. Duitsland
4.21,33, 8. Nederland (Slippens/Lust
Rozendaal/Wegdam) 4.34,14. Vrouwen,
sprint: 1. Enoetsjina, 2. Haringa, 3. Dup-
nikoff

Teun van Vliet
krijgt straf

Van onze verslaggever

STEIN - De vroegere beroeps-
renner Teun van Vliet was in de
Ronde van Limburg present als
chef d'equipe van wielerclub
Breda. In de tweede koershelft
werd hij door de jury naar de
laatste (25ste) positie van de
ploegleiderskaravaan verban-
nen. Het was de straf voor het
feit, dat hij met zyn auto voor
enkele renners uit zijn team als
gangmaker had gefungeerd toen
zij het verloren gegane terrein
wilden goedmaken.
Overigens werden een paar deel-
nemers wegens ongeoorloofd
achter een volgwagen beschut-
ting zoeken uit koers genomen.
Onder meer Pascal Appeldoorn
en de vorig jaar nog tot de profs
behorende Wilco Zuyderwijk be-
hoorden hiertoe.

Derde plaats
Van den Donk
HOEGAARDEN - Amateur-
wielrenner Robert van den Donk
(Buchten) eindigde als derde in
de Ronde van Outgaarden/Hoe-
gaarden. De Italiaan Rivera en
de Belgische oud-prof Louwet
schudden in de slotfase hun me-
devluchters Van den Donk en
Claes van zich af. Rivera won de
sprint van Louwet. Vijf secon-
den later versloeg Van den Donk
Gert Claes voor de derde prijs.

Danny Willems
met schrik vrij
MAARHEEZE - Surfer Danny
Willems uit Gronsveld is giste-
ren bij een auto-ongeluk betrok-
ken geraakt. Hij raakte op de A2
ter hoogtevan Maarheeze om on-
verklaarbare reden van de weg
en sloeg enkele keren over de
kop. Willems liep slechts enkele
kneuzingen op. Zijn auto, een
vorig jaar na surfwedstrijden ge-
wonnen Renault Twingo, is to-
tal-loss.

Slechte start
Duitsers in EK
HEERLEN - Duitsland is het
Europees kampioenschap hand-
bal slecht begonnen met neder-
lagen tegen Wit-Rusland (23-24)
en Kroatië (22-24). Tegen Frank-
rijk kwam de ploeg van trainer
Ehret niet verder dan een 21-21
gelijkspel. In de groep van
Duitsland is Rusland na drie
wedstrijden nog ongeslagen. In
groep-B hebben voorlopig Zwe-
den en Spanje de beste kansen
door te dringen tot de kruisfina-
les.

Vijgeboom
naar Heehtel
SITTARD - Remco Vijgebooom
van nationaal handbalkampioen
VGZ/Sittardia zal komend sei-
zoen in het Belgische Hechte!
spelen. De 32-jarige middenop-
bouwer kan het handballen op
topniveau niet langer combine-
ren met zijn werk en een studie
die hij heeft opgepakt. Bij Hech-
tel gaat Vijgeboom komend sei-
zoen in een ploeg spelen met Jo
Smeets, de ex-Sittardiaan die af-
gelopen seizoen voor Kiewit uit-
kwam.
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Drie gouden
spelden bij SVN

LANDGRAAF - SVN vierde af-
gelopen weekend het zestigjarig
bestaansfeest. Scheidend voor-
zitter Hein Steinen, die na 41 jaar
wordt opgevolgd door de jeugdi-
ge Paul Glenz, ontving voor zijn
vele verdiensten voor de sport
de gouden speld van de NKS.
Secretaris Cap Steinen en consul
Jef Cremers kregen op hun
beurt van Piet Willems, voorzit-
ter van de KNVB afdeling Lim-
burg, de gouden bondsspeld
uitgereikt. Verder maakte Hen-
nie Roukens, directeur van
Hirschmann Nederland BV be-
kend, dat het sponscontract met
SVN met nog eens drie jaar
wordt verlengd.

Op het sportieve vlak verandert
er by het uit de hoofdklasse ge-
degradeerde SVN het het een en
ander. De vereniging krygt vol-
gend seizoen versterking van
Johan Mordang (Hoesselt), Ben
Koetsier, Willy Heussen, Rob
Derks (allen Limburgia), Ronald
Offergeld (Waubach), Gerard
Raets en Robert Kicken (beiden
EHC), Roger Niels (Laura), Leon
Coolen (Groene Ster) en Celle
Velraeds (Schuttersveld). Daar-
entegen vertrekken Wiel Daut-
zenberg, Frank Janssen en Ton
Reintjes naarKolonia, gaan Joep
Zenden, Richard Gerringa en
Ralf Custers naar EHC en speelt
Willy Roumans volgend seizoen
by RVU.

Guido Theunissen is goud waard voor zijn ploeg

SCG trapje hoger
Van onze correspondent

TON REIJNAERTS

SCG-Wittenhorst 5-3 (1-1), na verlen-
ging. 40. Kostons (strafschop) 1-0;45.R.
Kleuskens 1-1; 65. H. Kox 2-1; 94. Theu-
nissen 2-2; 97. Theunissen 3-2; 100. H.
Kox 3-3; 116. Theunissen 4-3; 120. Van
Helvert 5-3. Toeschouwers 1.000.
Scheidsrechter Schoenmakers. Gele
kaart: Kostons, Kevers, Van Helverten
Van der Boom (allen SCG); H. Kox en
B. Verheijen (beiden Wittenhorst).

PANNINGEN - Superlatieven
schieten te kort om de spanning en
dramatiek in het beslissingsduel
SCG-Wittenhorst onder woorden te
brengen. Wittenhorst, dat gesteund
werd dooreen fantastische 900-kop-
pige Oranje-aanhang, stond lange
tijd met één been in de eerste klas-
se. SCG's multifunctionele voor-
stopper c.g. spits Guido Theunissen
bleek zaterdagavond echter niet te
temmen. Ruim in blessuretijd kop-
te hy SCG langszij (2-2). In dezinde-
rende verlenging voltrok Theunis-
sen vervolgens met twee puntgave
treffers het vonnis en bezorgde
SCG aldus het eersteklasserschap:
5-3.

„Dit duel verdiende geen winnaar,"
vond SCG-trainer Peter Benen. De
oude rot in het vak had er vooraf
nog een hard hoofd in. „Ik sla Wit-

tenhorst toch iets hoger aan," be-
kende hij. „Myn spelersgroep valt
niet op scherp te zetten. Er gebeurt
iets, of er gebeurt niets. Dat is iede-
re keer afwachten." Benen zei ver-
der dat zijn ploeg eigenlijk geen
kans zou hebben in dit duel. „Deze
keer heb ik dan toch ongelijk gekre-
gen," bekende hij na afloop enigs-
zins glunderend.

Dat SCG op scherp stond, bewees
Harold Kostons in de beginfase met
een pittige overtreding. SCG bleek
in de zeer matte eerste helft pretti-
ger in zijn vel te zitten dan Witten-
horst, dat de druk van een derde
promotie op rij, zichtbaar met zich
meesleepte. Na een solo vanaf de ei-
gen helft werd Guido Theunissen
binnen de beruchte lijnen licht ge-
toucheerd en Harold Kostons be- (
nutte de strafschop. Ruim in blessu-
retijd van de eerste helft, bracht 'Richard Kleuskens Wittenhorst te- 'rug in de wedstrijd. j
1In de tweede helft zette Witten-
horst, onder impuls van Rob van
der Sterren grotendeels de toon.
Rob van der Boom en zeker Jeffrey
Dassen hadden het counterende
SCG echter op voorsprong moeten :
schieten, alvorens Hub Cox de tri-
bune op zijn grondvesten deed
schudden. Die treffer leek beslis- 'send, zeker nadat Van der Boom :

het leer niet langs de prima Pascal
Billekens kreeg en Huntjes en Kos-
tons hun vrije trappen op een haar
na het doel zagen missen.

Nadat Richard Cox verzuimde het
duel te beslissen, kopte de als voor-
stopper begonnen, maar in de slot-

fase weer in de spits geposteerde
Guido Theunissen SCG langszy:
2-2. Die dreun werkte in de verlen-
ging nog door, want Kostons snoep-
te JohnLemmen simpel het leer af,
waarna Theunissen het karwei
mocht afmaken.
Alvorens Theunissen opnieuw

scoorde had Hub Cox de gelijkma-
ker voor zijn rekening genomen
(3-3), waarna de slijtageslag in de
gestaag neervallende regen daarna
in de slotminuut door Theo van
Helvert ('Een mooier afscheid kan
ik mij niet voorstellen') definitief in
het voordeel van SCG werd beslist.

" SCG speelt volgend seizoen een trapje hoger. Feest derhalve in Gronsveld. Phil Loyens, DaveHuntjes, Mattie Pleumeekers, Guido Theunissen, Marcel Yerna, Jeffrey Dassen, Theo van Hel-
vert, JohnKevers, Wil Aarts, Roger Pols, Harold Kostons, Raymond van de Boom, Frank Essers,Frank Verbeet, Hugo van Kooten, Remy Rousch, Rudi Hessels en trainer Peter Benen zorgden
ivoor dit succes. Foto: FRITS widdershoven

sport
TONEGIDO op eigen veld te kijk gezet: 0-4

Meerssen weer in de race
DOOR ROB SPORKEN

TONEGIDO Meerssen 0-4 (0-0). 48.
Ploemen 0-1; 59. Gelissen 0-2; 79.
Merk 0-3; 84. E. Smeets 0-4 (straf-
schop). Toeschouwers: 1000.
Scheidsrechter Lodewijk.
Meerssen: Dusseldorp, Kleinen,
Van Dijk, Gelissen, E. Smeets,
Franssen, R. Smeets, Quesada, Cou-
mans (83. Rijnders), Dahlmans,
Ploemen (66. Merk).

VOORBURG - SV Meerssen
doet weer mee om het Neder-
lands kampioenschap bij de zon-
dagamateurs. Na de mislukte
start tegen STEVO (1-2 verlies),
herstelden de Limburgers zich
op indrukwekkende wijze.
Slachtoffer was TONEGIDO, dat
kansloos van het veld werd ge-
tikt: 0-4. Voor trainer Wim
Vrösch kwam de overwinning
geenszins als een verrassing: „Ik
heb de jongens gezegd dat hel
een schande zou zijn, als we niel
van deze ploeg zouden winnen.
Ook de laatste twee wedstrijden
zie ik met vertrouwen tegemoet.
Ik reken op zes punten aan het
einde van de rit." In dat geval
komt de titel in Meerssen te-

recht. En dat is zeker geen uto
pie.

De gasten dicteerden de wed-
strijd vanaf het beginsignaal. Bij
gebrek aan spelers, die het spel
kunnen verdelen, hanteerde dé
thuisploeg veelal de lange bal.
Door het fanatieke storen van
Meerssen kwamen die lange pas-
ses zelden aan. De gasten kozen
voor de opbouw van achteruit.
TONEGIDO werd zo ver terug
geduwd, dat er een enorm gat
tussen de middenlinie en de drie
voorhoedespelers viel. Aange-
zien laatste man Math van Dyk
wel durfde in te schuiven, in te-
genstelling tot zijn collega Ge-
rard Schultz, had Meerssen op
het middenveld een mannetje
over. Daar werd in feite de slag
gewonnen.

Het enigeverwyt dat Vrösch zyn
manschappen maakte, was het
gebrek aan scherpte in de buurt
van het doel. Daardoor bleef het
tot derust 0-0. In de tweede helft
was het duel snel beslist. Hans
Ploemen en Raymond Gelissen- na een solo vanaf de eigen
helft - tilden de stand binnen

een kwartier naar 0-2. Het zwak-
ke TONEGIDO wilde wel, maar
kon simpelweg niet.

„Een verdienste van ons," oor-
deeldeVrösch na afloop. De aan-
vallers Van der Padt, De Haas en
Van der Star kregen geen poot
aan de grond, waardoor Wim
Dusseldorp één van de rustigste
middagenvan dit seizoen beleef-
de. Aan de andere kant counter-
de Meerssen, dat steeds meer
ruimte kreeg, er lustig op los. Via
een treffer van Eric Merk, die
een corner in één keer bij de eer-
ste paal in het doel draaide, en
een penalty van Erik Smeets, na-
dat Merk in de mangel was geno-
men, werd de 0-4 eindstand be-
reikt.

Ook in de afsluitende strafschop-
penserie was TONEGIDO aller-
minst gelukkig. Dusseldorp
pareerde twee schoten en zag de
slappe inzet van Van der Padt
naast rollen. Bij Meerssen kon
gewoonweg niets fout gaan.
Etienne Kleinen, Eric Merk,
Raymond Gelissen, Robert
Smeets en Wim Dusseldorp trof-
fen allen doel.

" De verdediging van TONEGIDO heeft de handen vol aan Ivo Dahlmans (zittend). De
opspringende Roel Coumans profiteert hiervan en brengt met zijn kopbal de niet zichtba-
re HansPloemen in stelling die voor 0-1 zorgt. Foto: JOHNDE PATER

Slijtageslag met De Valk pas in verlenging beslist

Roermond weer hoofdklasser
Van onze correspondent

TON VAN NUNEN

De Valk-Roermond 1-3(0-0), na verlenging. 97. Boon (eigen doel) 0-1; 107. Jacobs 0-2
111.Dörenberg 0-3; 116. Hoeyman (strafschop) 1-3.Toeschouwers: 1.400. Scheidsrech
ter Meenhuis. Gele kaart: Stiphout en Jansen (beiden Roermond).

WEERT - Na het laatste fluitsignaal van scheidsrechter Meen-
huis uit Oldenzaal braken de emoties pas goed los bij de Roer-
mond-spelers en hun begeleiders. Elftalleider Sjef Moonen liet
na de noodzakelijk geworden verlenging in de beslissingswed-
strijd tegen De Valk (1-3) zijn tranen de vrije loop. Huub La-
fleur, de voor trainer Lei Goossen - hij had zijn vakantie al
maanden geleden geboekt - ingevallen coach van het tweede
team ging minutenlang op de schouders.
De Roermond-spelers waren niet
van het veld te krijgen. Zo voegde
ook SC Irene-trainer Jac Weeres,
die tot vóór dit seizoen drie jaar trai-
ner en daarvoor jarenlang in het
eerste team van Roermond succes-
vol was, zich by de feestende mas-
sa. Hy kon zijn emoties eveneens
niet de baas en de tranen rolden van
vreugde over zyn wangen. Weeres:
„Ondanks het feit dat ik tegen
Quick'oB met SC Irene de promotie
heb gemist, heb ik nu toch nog een
mooi weekeinde. Samen met Huub
Lafleur en Sjef Moonen heb ik im-
mers ook aan dit team gebouwd."

Huub Lafleur bleef nog het nuch-
terste van alle feestvierende Roer-
mondenaren. Lafleur: „Zo ben ik nu
eenmaal. Natuurlijk ben ik blij en
ga ik feesten, maar bij mij zul je
geen emoties zien. In 1980 ben ik
met Roermond ook al eens naar de
hoofdklasse gepromoveerd. Nu, 14
jaar na dat succes, kreeg ik door de
vakantie van Lei Goossen weer
eens de kans om met het eerste
team te promoveren. Ik heb vooraf
niet met Goossen overlegd, maar
met mijn opstelling, waarvan ik
jdacht dat het de beste was, ge-
speeld. En er was op de inzet en de
door my uitgestippelde taktiek
niets aan te merken. De jongens
hebben me niet in de kou laten
staan. Vanaf de zestigste minuut
waren we de betere ploeg, vooral in
conditioneel opzicht. Dat wij het
pas in de verlenging konden afma-

ken, was des te spannender voor de
vele meegereisde supporters, maar
natuurlijk ook voor mij."
Elftalleider Sjef Moonen: „Wij gaan
eerst naar dekantine en daarna nog
naar diverse cafés. In Roermond
zullen ze vandaag weten dat er ook
nog een voetbalclub is en niet al-
leen de handbalvereniging Swift."

Ook aanvoerder Henk Stiphout
ging na afloop op de schouders. De
30-jarige libero speelde gisteren,
vanwege blessures aan beide
knieën, zijn laatste wedstrijd. „De
artsen hebben mij geadviseerd te
stoppen met voetballen, anders be-
land ik binnen de kortste keren in
een rolstoel. Desondanks ben ik nu
toch blij, dat ik dit fantastische
Roermond mee naar de hoofdklasse
heb gebracht."
Dat de stand in Weert na negentig
minuten nog dubbelblank was
kwam vooral door de goedeverrich-
tingen van beide doelmannen, want
zowel Riek Swart (Roermond) als
zijn collega Van Loon in het De
Valk-doel wilden niet capituleren.
In de verlenging was De Valk hele-
maal opgebrand. In de97ste minuut
kopte Boon in eigen doel na een
voorzet van Robert Jacobs. Vervol-
gens soleerde William Lafleur door
de Brabantse defensie, waarna hy
Robert Jacobs in staat stelde te sco-
ren. Vier minuten later was het de
beurt aan Robert Dörenberg (0-3),
alvorens Hoeyman de eindstand uit
een strafschop op 1-3 bepaalde.

" Roermond is de nieuwe hoofdklasser en wil dat weten ook.
Bloemen derhalve voor Riek Swart, Marcel Jansen, Henk Sti-
phout, Roel Elfrink, Henk Engelen, Robert Jacobs, William La-
fleur, Erik de Krijger, Robert Dörenberg, Brian Winwood,

David van Reen, Becim Kadic, Erik Mrowald, Ronald Balvers,
Appie Houri, Marcel Jejajan, Tonino Jejanan, Patrick Peeters,
verzorger Sjef Moonen en Huub Lafleur, die de in Spanje ver-
toevende Leo Goossen uitstekend verving. Foto: JEROENKUIT

Vuurwerk
bij NEC’92

Van onze correspondent
WILLY WINGEN .

FC Gracht-NEC'92 1-2 (0-1). 3. Goertzen
1-0; 49. Rademakers (eigen doel) 1-1; 75.
Janssen 2-1. Toeschouwers 600.
Scheidsrechter Kok. Gele kaart: Hou-
ben en Schuurmans (beiden FC
Gracht).

HEERLEN - De geschiedenis her-
haalde zich. Vier jaar geleden was
RKSNE te sterk voor FC Gracht, nU
was het de beurt aan fusieclub
NEC'92 om de Kerkraadse ploeg
met lege handen naar huis te stu-
ren: 1-2. Dolle vreugde derhalveaan
Heerlense kant, waar het vuurwerk
lange tijd alleen maar by soms te
enthousiaste supporters knalde
Pas na de thee slaagde de formatie
van de scheidende trainer Nico P&
rez erin om ook binnen de lynefl
daadwerkelijk vuurwerk te maken.

FCG, dat al na drie minuten uit een
ingestudeerde vrije trap via PatricK
Goertzen op voorsprong was gekO"
men, werd in die fase overrompeld'
maar hield de schade wonderwel
beperkt tot de gelijkmaker. Een
kwartier voor tyd werd Erik Jans-
sen de held van Heerlen-Noor''
door de bal ineens op zijn slof t*
nemen, daarbij doelman Fred Hof-
stra vertwijfeld achterlatend: 1-*
De 17-jarige matchwinnaar kon zijn
geluk niet op. „Ik mocht dit seizoen
af en toe invallen. En dan overkom'
je dit. Fantastisch!"

Aanvoerder André Somani verlie'
vlak voor rust met een heupblessu-
re het veld. Met een van pijn vefj
trokken gezicht, hield hij in de laatj
ste minuten, waarin FC GracW
tijdens het wanhoopsoffensief n°_
drie keer akelig dicht by de gelijls'
maker was, zyn hart vast. Hij was
vooral trots op Erik Jansen, zijl*
vervanger. „Dat doelpunt verzach'
de pijn tenminste een beetje."

Elftalbegeleider en tevens Heerlen*
wethoudervan sportzaken Jo Ever*
sommeerde arbiter Kok herhaalde-
lijk op zijn horloge te kyken, omdaj
de leidsman nogal wat blessuretijd
bijtrok. Evers stierf vlak voor tijd
bijna duizend doden. „Ik voel mê
op dit moment niet zo heel erg lek-
ker, maar ik hoop dat het over twee
minuten beter zal gaan." En Everj
kreeg gelijk. „We spelen volgend
seizoen dus heel Wat derby's en da'
is aantrekkelijk."
Twee jaar geleden ontstond NEC'9'
uit een fusie tussen RKSNE en
Nieuw Einde. Vorig seizoenspeeld'
de ploeg ook al in de nacompetiti*
en nu is er dus de promotie. „Een
bewijs dat het zo ook kan," aldU5
Evers. „Schaalvergroting is prima'
maar het moet wel passen binnen
dehele structuur."

Marco de Groot, aanstaand schoon-
zoon van FC Gracht-trainer Bo"
Bechholz, en veelvuldig scorend'
spits van NEC'92, baalde behoorlijk
dat hy geschorst was. „Zon due'
moet toch de bekroning van eell
heel seizoen zijn. Maar de winst ver-
goedt wat dat betreft veel," lacht'
hij toch nog een beetje zuur.

FC Gracht-trainer Bob Bechholz
tydens de rust nog vrij zeker val 1

zyn zaak, was realist genoeg om *?
erkennen dat de winst verdien
voor NEC was. „We hebben in °e\
tweede helft het hele middenven1

uit handen gegeven. Dat moetje 0"
die ploeg niet doen."
„Dik verdiend, maar we hadden dj
kansen veel eerder moeten benU1'

ten," zei NEC-trainer Nico Pere2,

doelend op de enorme mogelijkh^
den van Ron Heutz, HubPeeters ejj
Wim Vrolings. „Tydens de rust he"
ik gezegd, dat ze moesten blijvef
voetballen, Dat ze erin moesten bul'
ven geloven. En dat is gebeurd."
By Wim Vrolings, vier jaar gelede11
ook al van de partij, straalde d'
blijdschap van het gezicht. „Maan
deze winst geeft meer voldoening'
Toen ging het te makkelijk, nu hel
ben we ervoor moeten knokkel-
Toen was er geen sfeer, nu wel. &
dat maakt het pas leuk."
Alex Vrolings, Hub Merkens, Bef"
nie van Ooi, Lucas Cörvers, Rog*!
Reintjens, Wim Vrolings, Andr*
Sormani, Maurice Vrolings, Hü"
Peeters, Vvo de Groot, Erik Jan5'
sen, Marco de Groot, Richard Ba'
chus, Marcel Verkoyen en Rog^
van Eyk waren de spelers, die of
NEC-ploeg onder leiding van tfa 1'

ner Nico Perez naar de derde klass*
loodste.

Aderlating SCG
GRONSVELD - Het pas naar d«
eerste klasse gepromoveerde SC
moet het daar volgend seizoen zo*1'
der vyf huidige basisspelers stelle11
Theo van Helvert en John Kevei^vertrekken naar Eysden. Frank Ës'
sers en Wilfred Aarts gaan na^
Heer en doelman Phil Loyens vel"
kast naar Keer. Nieuwe aanwinste^zyn: Seits, Ron Titze en Nicolai
(allen Standaard), Hameleers (Ora"'
je Boys), Van de Berg (De Heeg) e'
Hofman en Olislagers (beide*1
Scharn).

Twee keer geel,
maar geen rood

PANNINGEN - W_ttenhorst-voof. I
stopper Ben Verheyen kreeg in he
duel SCG-Wittenhorst twee keer &
gele kaart van scheidsrecht* I
Schoenmakers. Eerst na een actJ*'
jegens Guido Theunissen, wat r* I
sulteerde in een strafschop. Daarn? 1
kreeg in de verlenging, toen rw 'Raymond van der Boren torpede^
de. Het logische vervolg, eenrroe,
kaart dus, bleef echter vreemd ée
noeg achterwege.
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Doelman Tjeu Feron in middelpunt van de belangstelling

Quick terug van weggeweest
Van onze correspondent

HENKSPORKEN

Qüick'oB-SC Irene 1-1 (1-1).
"üick wint na verlenging en

23. Cuypers 1-0;
*3- Peters 1-1. Toeschouwers 500.
scheidsrechter Hoogstra. Gele*aart: Cuypers (Quick), Hen-2riks, Boots en Beurskens (allen
l*g Irene).. CHT - Als een losgebroken, spurtte hij dwars
°ver het veld, daarbij achterna

i JNeten door zijn medespelers,
i j% er uiteindelijk in slaagden
lem te vangen om hem ver-
-1Mgens langdurig en uitbun-; jjig te feliciteren. Tjeu Feron,

?e bijna 36-jarige doelman van
jluick'oB was het middelpunt

■ an de festiviteiten. Hij keerde

' de strafschoppenserie de in.; »et van Naud Boots met een
i j^itastische snoekduik. Toen
i enny Heuts in de gelijkma-

*en-de zesde beurt voor Quick
'■ el de roos trof brak Feron

JWck'oB had het klaargespeeld. Na
ie degradatie van verleden jaar
l^eft de Geleense formatie het ver-ren gegane terrein meteen her-
werd. „Wat een afscheid, mooier
ï*ft toch niet," wist Feron te vertel-
j*l' Hij is door werkomstandighe-
Jj*l niet meer in staat op het boog-
je niveau actief te blijven. Gedu-
bde drie- weken had hij zelfs
gemaal niet gekeept. „Voor van-
j?*g kon ik gelukkig iets regelen.
? heb afgelopen week vier maal
jL^aind en was ontzettend blij dat
? liochtspelen. Sneu voor Ed Cuy-
j*rs, mijn opvolger. Want die jon-
Cft heeft me in de afgelopen weken
j^tastisch vervangen."
h*en verderop stond trainer Eed
Jokers te genieten. „Heb je nu ge-
A waartoe die jonge gasten in
J*at zyn? Ik zei het toch al voor de

Ik heb toen echt niet
v erdreven." De Quick-trainer zat
l^°r de wedstrijd een tiental minu-
t:,l op zijn praatstoel: „Ik durf niet
j?voorspellen dat we winnen, maar
C Weet wel, dat Quick binnen vier

tot de top van het amateurvoet-

bal behoort. Deze vereniging stikt
van de talenten. Het elftal is gemid-
deld nog geen 21 jaar oud en dat
ondanks het feit dat Tjeu Feron en
Jan Janssen samen 71 jaarzijn. "
En de Quick-trainer vervolgde:
„Dat zegt genoeg. Het is een ontzet-
tend gretige, leergierige en voetbal-

minnende groep, die binnen de
verenigingis gekweekt. We zijn drie
jaar geleden begonnen met de ver-
jonging. Dat heeft de resultaten
aanvankelijk negatief beïnvloed.
Verleden seizoen zijn we mede
daardoor zelfs gedegradeerd, het-
geen veel kritiek van ingewijden
heeft opgeleverd. Die mensen ko-

men nu hun excuses aanbieden,
want ze hebben inmiddels ingezien,
dat het de enige manier was om de
club gezond te houden."
Quick vormde een enorm sterk col-
lectief, dat 120 minuten lang vocht
als leeuwen. En dat was ook nodig
want SC Irene was fysiek zeer sterk
en schroomde bovendien niet op,

en geregeld over het randje van het
toelaatbare te spelen. De promoven-
dus hield zich echter kranig staande
en kreeg uiteindelijk waar het qua
technische vaardigheid volledig
recht op had. Promotie naar de
tweede klasse. Voor Eed Beckers,
Tjeu Feron en Jan Janssen, de drie
afzwaaiers een historisch moment.

" Tjeu Feron, Ed Cuypers, Henny Heuts, Richard Erven, Charles
Hilkens, Mark Horsels, Peter Haemers, Bas van Groenewoud, Jan
Janssen, Wil van Mierlo, Raymond Cuypers, Rob Schobbers, Jos
Maes, Martin Franssen, Bas Jennen, Raymond Peters, Luuk Per-

Not, Tim Luyten, Bart Mechels, Jan Greven, John van Heyst, trai-
ner Eed Beckers, grensrechter Frans Meurs, keeperstrainer Crit
Schuffelen en elftalbegeleider Ruud Looyen zorgden voor Quicks
snelle terugkeer in de tweede klasse. Foto: JANPAUL kuit

Afdelingsbeker
voor Daalhof

Van onze correspondent
WERNER NIJSSEN

t^OSTEREN - De aanhangers van:(j^lhof hadden zich voor de beker-l^ale tegen VCH uitgedost in de
iv?arse kleuren van hun club. Reeds
;t) °r aanvang van de finalerichtten

" 'j> supporters op de klanken van
1CÜP, Holland hup' een bede tot
iu"i favorieten: „Loat de beker noa
tj goan, loat de beker euver
t tapkast goan, want veur wille
l5s* goan viere." De bede werd ver-
Viord. En hoe! Daalhof droogde
!j}-H met liefst 5-0 af en kon inder-

*d feest gaan vieren.

" kwam VCH er tegen de
1(i' eg van de vertrekkende trainer
I t£°Pold Coenen nooit aan te pas.

'h^f *wee minuten voor rust kreeg
Iw 2_n eerste kans. Een vrije trap
C> aul Holla Sing via een Daal->L*-been net naast. Op dat moment

1(Wfde Daalhof met 1-0 door een

'(V^e treffer van Coert Franssen.

'< marge had op dat moment al

groter kunnen zijn, als de voor-
waartsen van Daalhof wat nauw-
keuriger met de kansen waren
omgesprongen.

Mocht VCH bij de rust nog hoop
hebben gehad, kort na de hervat-
ting viel het doek voor de équipe
van Henk deBijl. Jean Veugen be-
gon aan een solo, die hij doeltref-
fend afrondde: 2-0. Even later
bracht de voor Franssen ingevallen
Piet Coolen John van Deyl in stel-
ling en Daalhofs topscorer kogelde
raak (3-0), omdat in de slotfase ver-
volgens nog twee keer te doen: 5-0.

De bede van de aanhang was ver-
hoord. De in de competitie gebles-
seerd geraakte linker spits Richard
Notermans, getooid met krukken,
mocht van Piet Willems de beker in
ontvangst nemen. De vertrekkende
Leopold Coenen: „Dit is prachtig,
een mooi afscheid. We hebben ons
doel, plaatsing voor de nieuw te
vormen hoofdklasse gehaald. De
nacompetitie was een kleine decep-
tie, maar dit vergoedt veel." "De spelersvan Daalhofzijn dolblij na het veroveren van de afdelingsbeker. Foto: PETER ROOZEN

sport
Bloemen en champagne ontbreken na winst inpromotieduel

Caberg flikt het weer
Van onze correspondent

LEO JASPERS

Caberg-Keer 2-2 (1-0). Caberg
wint na verlenging en straf-
schoppen. 38. Larry van Bil-
zen 1-0; 55. Pedro Pirnay 1-1;
93. Erik van Mierlo 2-1; 104.
Marco Loontjens 2-2. Toe-
schouwers 800. Scheidsrech-
ter: Haagmans. Gele kaart:
Menten, De Weerd, VanDron-
gelen, Sangen, Van der
Zweep, Van JMierlo (allen Ca-
berg) en Essers (Keer).

MAASTRICHT - In een meer
spannend dan fraai duel, met
een dramatische ontknoping
(verlenging plus strafschoppen-
serie) realiseerde het meeste ge-
lukkige Caberg voor de tweede
keer in successie promotie. Bin-
ten twee jaar stoomde de ploeg
Van de succesvolle trainerstan-
dem Francois Herben/Michel
Grosjean daarmee door van de
afdeling naar de derde klasse
K.NVB. Debet aan die opzienba-
rende uitkomst was de gemiste
strafschop (de zesde in de reeks)
Van Mark Janssen.

Mark was daarop het eerste
kwartier otiaanspreekbaaren on-
troostbaar en liet minuten zijn
tranen de vrije loop. Ondertus-
sen brouwde de Caberg-familie
polonaisend een feestje, waarbij
soberheid troef was. Geen bloe-
men, geen champagne, wel een
dienblad vol bier, uit eigen por-
temonnaie gelapt en aangedra-
gen door super-supporter Gerard
Ewalts, die tydens het duel ook
al zijn optimisme nimmer ver-
loochende. Met geel-zwarte pet
en dito clubvlag bleef hij rond
het speelveld sjouwen om de Ca-
berg-équipe voortdurend van de
nodige morele rugdekking te
voorzien.

Vanwaar al die ingetogenheid?
Caberg-secretaris Breur van Ge-
looven: „Het ontbreken van
bloemen en champagne is een
bewuste keuze geweest. Na de
competitie hebben we als be-
stuur reeds een feestavond ge-
pland in verband met het berei-
ken van de tweede plaats in de
competitie. Die staat nu voor
volgende week op stapel. We be-
sloten toen ook verder geen op-
hef meer te maken, wat de na-

competitie ook mocht brengen.
Daarom vandaag geen extra
pracht en praal."

Een bos bloemen kwam er uit-
eindelijk toch. Opponent Keer
overhandigde die ruiker aan Ca-
berg-aanvoerder Hein de Weerd,
die hem onmiddellijk doorsluis-
de naar trainer Francois Herben
met de woorden: „Hier trainer.
Voor uw vrouw." De 40-jarige
Hein de Weerd, keeper en aan-
voerder: „Die man verdient dit
eerbetoon gewoon. Samen met
Michel Grosjean heeft hij ons
team op het goede spoor gezet.
Ze hebben er een hecht collec-
tief van gemaakt, met deze
hoogst onverwachte promotie
als eindresultaat.

Tot slot de gevierde en vertrek-
kende coach Francois Herben
zelf: „Leuk voor de ploeg, maar
ik mag niet verhelen dat we van-
daag ontzettend veel mazzel heb-
ben gehad. Dit is mijn vierde
promotie als trainer. Mooi om er
dan zo een punt achter te kun-
nen zetten. Mijn motivatie ebt
weg en dan is het ook beter te
stoppen."

" Uitbundigheid onder de douche, waar de Caberg-selectie de promotie viert. Hein de
Weerd, Jos Menten, Patrick de Veth, Erik van Mierlo, Pietje Pieters, Marco van Drongelen,
Larry van Bilzen, Theo van der Zweep, Marcel Evers, Peter Stuiver, Johan Sangen, Tino
Cruccas, Robert Walthouwer, Jackie Sangen, trainer Francois Herben en assistent-trainer
Michel Grosjean waren verantwoordelijk voor dit tweede opeenvolgende succes.

Foto: FRITS WIDDERSHOVEN

voetbalkort

" Maasbracht won op het
complex van Linne het Grind-
merentoernooi. De tweede
plaats was voor Stevensweert,
voor Brachterbeek, Linne en
Walburgia.

" Het meisjesteam van VKC
heeft op het veld van De Heeg
in Maastricht het toernooi van
deregio Limburg gewonnen.

" St. Pieter, gepromoveerd
naar de vierde klasse KNVB,
heeft in de persoon van Leo-
pold Coenen, gisteren met zrjn
ploeg Daalhof de winnaar van
de bekerfinale in de afdeling
Limburg, een nieuwe trainer.
Bij Daalhof staat komend sei-
zoen Bér Barbier aan het roer.

" Het Maastrichtse RKWL
speelt woensdag in de eerste
ronde van de Amstel Cup
(KNVB-beker) tegen de reser-
ves van RBC uit Roosendaal.
RKSVO (Ospel) komt uit tegen
hoofdklasser Longa. Het Bra-
bantse Volharding (winnaar
van de beker in Zuid II) gaat
op bezoek bij Nieuw Woensel.

" Het Al van Meerssen dat dit
jaar kampioen werd, heeft een
huldigingswedstrijd tegen het
A-elftal dat acht jaar geleden
de titel pakte met 10-3 verlo-
ren. Het eerste doelpunt van de
'oudere' garde werd gescoord
doorErik Meijer.

Wooffindin schiet zijnploeg naar de derde klasse

Victorie voor Victoria
Victoria-Juliana K 1-0 (1-0). 43.
Dale Wooffindin 1-0. Toeschou-
wers 900. Scheidsrechter Corten-
bach. Gele kaart: Vergossen (Ju-
liana K).

MAASBRACHT- Trainer Frans Ha-
zen had het op het eind van de
wedstryd niet meer. Op de hurken
zittend tuurde hij voortdurend op
zijn horloge. Dan ijsbeerde hij weer
naar de dug-out om daarte informe-
ren hoe lang er nog te spelen was.
Maar arbiter Cortenbach liet nog
wat naspelen. Het laatste fluitsig-
naal was een bevrijdingvoor Hazen.
Als een pijl vloog hij naar match-
winnaar Dale Wooffindin. Hij druk-
te hem bijna plat tegen zich aan om
vervolgens al zijn spelers af te lo-
pen.

Hazen: „De opdracht was dit sei-
zoen, zeker na het vertrek van zeven
spelers, om te handhaven. Dat we
uiteindelijk naar de derde klasse
promoveren is te danken aan de di-
scipline en de inzet van de ploeg.
Ondanks vele blessures hebben we
het uitstekend gedaan."

Matchwinaar Dale Wooffindin, die
dit seizoen was overgekomen van
afdelingsclub Vesta, was de beste
manvan het veld. Vooral in de eer-
ste helft was hij zeer sterk aan de
bal en een voortdurend gevaar voor
de Julianadefensie.De overgelukki-
ge en zeer vermoeide Engelsman
kon nauwelijks woorden vinden.
„Ik had een beetje pech bij andere
kansen. Anders hadden we het duel
al eerder kunnen beslissen."

De ongelukkige eerste doelman van
Victoria, Frans van der Werf, stond
zich langs de lyn te verbijten met
zijn pink in de gips. In het laatste
duel had een tegenstander daar zijn
noppen op gezet. „Dan doet het ex-
tra pijn dat je het beslissend duel
niet mee kunt spelen. Zijn vervan-
ger Michel Romero, normaliter in
het tweede elftal keepend, had het
niet druk, maar deed datgene wat
hij moest doen, goed. Romero, die
volgend seizoen in Stevensweert
speelt, was tevreden over zijn optre-
den. „In het begin was ik zenuwach-
tig, maar dat was snelvoorbij."

Victoria miste liefst zes basisspe-
lers. Eén van hen was spits Dave
Heyman, die naast de dug-out dui-
zend doden stierf. „Ik vind het ver-
schrikkelijk om geblesseerd naast
het veld te staan. Je kunt niets
doen. Je bent alleen maar nerveus.
Op het veld ben je dat zo kwijt. Hier
langs de kant echter niet."

Na jaren achter elkaar net voor de
finish gestruikeld te zijn, lukte het
Victoria nu wel, om voor de tweede
keer (eerder gebeurde dat in 1967)
naar de derde klasse te promoveren.
Hazen: „We hebben dit jaar niets
bijzonders gedaan, bewust geen
druk op de ploeg gelegd. Ik was wel
büj met Juliana, want tegen deze
ploeg achtte ik mijn team absoluut
niet kansloos. We waren duidelijk
de betere ploeg en al voor rust had-
den we het duel duidelijk in ons
voordeel moeten beslissen. Maar we
gaan nu feesten en dan de derde
klasse in. We moeten het daar kun-
nen redden, gezien het grote poten-
tieel aan met name jeugdspelers."

" Dale Wooffindin (met snor) wordt als schutter van het enige
doelpunt door zijn medespelers gefeliciteerd. Verder zorgden
Michel Romero,-Frans van de Werf, Remy en Edwin Driessen,
Hans van Dijck, Pascal in 't Hof, Clemens Maessen, Pieter Huy-
breghts, Bert Beunen, Justin Pilgrims, Patrick Opbroek, Guido
Koekens, Danny Nelissen, Frank en Roel van Montfort, Maurice
Voestermans, Dave Heymans, Jac Peters, Ton Smeets, elftallei-
der Bert van de Port en trainer Frans Hazen voor het succes.

Foto: JEROENKUIT

Drie keer is scheepsrecht
Bevo-Wanssum 1-2 (1-1). 7.
Van Els (eigen doel) 0-1; 32.
VanRijt 1-1; 56. Verkoyen 1-2.
Scheidsrechter Kooien.

SEVENUM - Driemaal is
scheepsrecht. In ieder geval voor
Wanssum. Voor de derde achter-
eenvolgende keer deed de ploeg
mee aan de nacompetitie. Einde-
lijk met succes. Door een ver-

diende 1-2 overwinningop Bevo
werd promotie nu een feit. Een
eigen doelpunt bracht wanssum
aan de leiding, maar Bevo kwam'
na een dik half uur langszij. Na
rust drukte Wanssum de oppo-
nent met de rug tegen de muur.
Nadat enkele goede mogelijkhe-
den om zeep waren geholpen,
bepaalde Gordon Verkoyen met
een schitterende treffer de eind-
stand op 1-2.
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Ethiopiër Gebreselassie was enige die nog in wereldrecord geloofde

Geschenk uit de hemel
DOOR FRANS DREISSEN

HENGELO - Uit de geladen
hemel boven het FBK-stadion
in Hengelo kwam zaterdag
heel wat meer vallen dan de
onophoudelijke plensbuien.
Een EK-ticket en een persoon-
lijk record (11.40) voor sprints-
ter Jacqueline Poelman bij-
voorbeeld. Verrassend was
ook het explosieve optreden
Ellen van Langen (800 meter
in 2.00.38) en van Leroy Bur-
rell, die op de 100 meter on-
danks regen en diverse valse
starts een tijd van 10.08 uit zijn
musculaire body toverde.
Maar de Ethiopiër Haile Ge-
breselassie elektriseerde de
arena pas goed met een ver-
bluffende toptijd op de 5000
meter: 12.56.96 minuten. Dat
was het lang verbeide wereld-
record, waar de organisatie
van de Adriaan Paulen Memo-
rial dertien jaar reikhalzend
naar heeft uitgezien.

'Een wereldrecord moet komen als
een mooie vrouw. Volkomen onver-
wacht.' Woorden van Said Aouita,
de onttroonde recordhouder. In de
zomer van 1987 doorbrak de Marok-
kaan een magische barrière door als
eerste mens onder de dertien minu-
ten te lopen: 12.58.39. Sindsdien
beten talloze gerenommeerde atle-
ten hun tanden stuk op die chrono.
Totdat Haile Gebreselassie de stou-
te schoenen aantrok en zyn eerder
geprofeteerde recordrace bezegel-
de. „Het ging vrij 'easy'," sprak de
21-jarige. Maar hij was halverwege
de race wel de enige die nog in een
record had durven geloven.
Gebreselassie genoot met volle teu-
gen. Parmantig paradeerde hy na
afloop met de nationale driekleur
door het stadion en het zich uitbun-
dig fêteren. „Ik wilde het record en
ik deed het. Én achteraf denk ik dat
ik nog veel sneller kan," sprak de
haast onvermoeibare Gebreselassie,
die een bonus van circa 15.000 dol-
lar tegemoet kan zien.

Niemand in de wereldtop loopt de
laatste fase van de 5000 meter nog
zo hard en ontspannen als Gebrese-
lassie. De laatste kilometer in een

'vliegende' 2.28 minuten. De ver-
bijstering steeg per dansende en
soppende ronde. Manager Jos Her-
mens had na 3 km nog de bui zien
hangen. „Ik geloofde er niet meer
in." Maar Gebreselassie, de wereld-
kampioen op de 10 km, bleek nog
zoveel zoveel macht en kracht in
zijn frêle benen teherbergen, dat hy
met zijn soepele, lange en fenome-
nale pas een achterstand van ruim
vier seconden op het schema van
Aouita goed wist te maken.

Haile Gebreselassie, telg uit een
groot boerengezin, begon de voor-
bereiding op zijn race in de omge-
ving van Addis Abeba. Op een
hoogte van 3000 meter. De afgelo-
pen twee weken verbleef de politie-
man in een rijtjeshuis in Uden. De
uitvalsbasis voor hetEuropese wed-
strydcircuit. Daar kwam hy ookzijn
gangmaker Matchuka tegen; de Ke-
niaan, die hem twee jaar geleden tij-
dens het WK voor junioren nog
defensief lopen verweet en hem

middels een karateslag tevergeefs
van 10 km-goud probeerde af te
houden.

Sindsdien kreeg Gebreselassie
steeds vaker te horen dat hij parasi-
teert op de inspanning van anderen.
Dat hij zich bedient van de tactiek
der lafheid en zich pas in de beslis-
sende fase in de strijd mengt. Zo
ook vorig jaar bij het WK in Stutt-
gart, waar hij tweede werd op de
5000 meter en de titel op de 10 km
bemachtigde door op de hielen van
deKeniaan Tanui te trappen. De at-
letiekwereld sprak schande van de
dramatische gebeurtenis, waarbij
Tanui een schoen en een titel ver-
loor. Maar Gebreselassie blykt nu
dus óok te kunnen winnen zonder
incidenten.

Voor de wedstrijd had hij zich nog
kwaad gemaakt. „Vanwege de re-
genen omdat de twee Marokkaanse
'hazen' geen visum hadden kunnen
bemachtigen." De kansen op een
record leken verkeken. Gebreselas-
sie'was puur op zyn eigen kracht
aangewezen. „Maar ik ben altijd in
het wereldrecord blijven geloven."

Gebreselassie was uitzinnig, ont-
roerd. Hij is een gevoelsmens. Be-
gaan vooral met het lot van zijn
landgenoten. Geëmotioneerd: „Ik
wil het liefst in Nederland blijven,
want in Ethiopië wordt het weer
oorlog." Tot tranen geroerd was hij
ook toen hij zijn visum ophaalde in
Rotterdam en over de Willemsbrug
ging. „Hij begon spontaan te huilen.
De Willemsbrug is een symbool in
Ethiopië, sinds Densimo in Rotter-
dam het wereldrecord op de mara-
thon liep", herinnerde Jos Hermens
zich.

Door de regen vielen de ambities
van veel atleten lettelijk in het wa-
ter. De Santa Monica Track Club
had met Carl Lewis in zijn gelede-
ren een scherpe tyd op de 4xloo
meter willen noteren, maar kwam
niet verder dan een modale 38.29
seconden. Mike Powell, wereldre-
cordhouder verspringen met 8.95
meter, kon een genante nederlaag
tegen Frans Maas (7.85 meter) met
een laatste sprong van 7.90 meter
maar nipt voorkomen.
Nationaal sprong de prestatie van
Jacqueline Poelman in het oog. Met
11.40 seconden scherpte de sprints-
ter haar persoonlijk record aan en
voldeed ze aan de EK-eis.

" Floyd Heard en Carl Lewis showen een gepolijste wissel in
de 4xloo meter estafette. Door deregen kwam de Santa Monica
Track Club nietverder dan een modale 38.29 seconden.Foto: ANP

Tennismuur Sanchez niet te slechten op Roland Garros

Mary Pierce terug op aarde
DOOR ROB VAN DER ZANDEN

PARIJS - Mary Pierce vertoefde
dagenlang in het rijk der engelen na
haar wonderlijke overwinning op
Steffi Graf. Gisteren keerde ze terug
op aarde en werd ze vastgezogen in
dezandbak van Roland Garros. Het
lachende, lichtvoetige meisje met
de goddelijke forehand was opeens
niet meer dan een herinnering. Te-
gen Arantxa Sanchez ging ze in de
eindstryd van de Open Franse
roemloos ten onder in twee sets:
6-4, 6-4.

Na bijna vier jaar kreeg een Grand
Slam-toernooi bij de vrouwen weer
eens een winnares die niet Graf of
Seles heet. In 1990 won Gabriela
Sabatini de US Open, daarna was
het dertien keer Graf of Seles. De
eindstryd in Parijs werd gespeeld
door de twee enige speelsters in het
circuit die dit jaareen keer de Duit-
se ster hadden verslagen. Sanchez,
de Spaanse nummer twee van de
wereld, incasseerde op Roland Gar-
ros haar tweede hoofdprijs. In 1989
won ze reeds als 17-jarige en was ze
de jongstewinnares ooit in de Fran-
se hoofdstad.

De 19-jarigePierce deed gisteren op
het centre-court weer een beetje
denkenaan het labiele kind van een
paar jaren geleden, toen vader Jim
Pierce haar nog trainde en sloeg.
Een dagje bedenktijd had haar niet
geholpen. In regenachtig en winde-
rig Parys werd zaterdagavond nog
weleen begin gemaakt met de vrou-
wenfinale, maar de pret was van
korte duur. Op het moment dat
werd afgeblazen keek Sanchez te-
gen een 2-1 acherstand aan en stond
ze op eigen service met 30-40 achter.
Sanchez ging met een breakpoint
tegen naar bed, maar sliep goed. Ze
wist dat de langdurige onderbre-
king Mary Pierce het meest pijn zou
doen.
Dat bleek zondagmiddag na de her-
vatting. Pierce scoorde nog wel 3-1,
kreeg zelfs kansen op 4-1, maar
Sanchez hield het hoofd koel en
buitte haar routine en ervaring opti-
maal uit.

De 22-jarige baseliner uit Barcelona
is een levend tennismuurtje. Niet
mooi om te zien, maar ze brengt wel
alles terug. De regenval in de lichts-

tad maakte de baan zwaar en traag.
Waar Pierce tegen Graf nog lekker
tempo kon spelen, werd door Sanc-
hez alle snelheid uit de rally ge-

haald. Geduld was een schone zaak
voor de terriër, die in vier eerdere
ontmoetingen met Pierce al drie
keer won en nu voor haar vierde ze-
ge een miljoen gulden incasseerde.

Het muurtje Sanchez was niet te
slechten, moest Pierce constateren.
„Ik heb dan wel een goed toernooi
gespeeld, maar als je zo dichtbij de
titel bent is het toch teleurstellend
om te verhezen," zei de blondine,
die over twee weken haar debuut
zal maken op Wimbledon. „Ik was
te nerveus, wilde aanvallen, maar
op de een of andere manier lukte
het niet. Boevendien was mijn voe-
tenwerk onvoldoende."

De winnares - bijnaam 'konijntje
vond dat de ervaring een belangrij-
ke rol had gespeeld. „Mentaal voel-
de ik me sterk, ik had al drie Grand
Slam-finales gespeeld, Mary nog
niet een. Ik wist welke taktiek ik
moest volgen. Als ik m'n geduld
kon bewaren, zou zij de fouten ma-
ken. Het is een grote dag voor Span-
je. Twee winnaars in Parijs, dat is
nog nooit vertoond."

Sven Groeneveld bekeek de teleur
stellende eindstrijd vanaf de coach-
box met gemengde gevoelens. Hij
kent beide speelsters goed. De
28-jarige Nederlandse tennistrainer
was ooit de hitting-partner van
Sanchez en is nu assistent-coach
van Mary Pierce.

Groeneveld was ooit denummer ze-
ven van ons land, maar ging zich
later richten op het trainerschap.
Hij begon bij Monica Seles als hulp-
coach. Vervolgens bood hij zijn
diensten aan bij de familie Pierce,
waar de losgeslagen vader Jim toen
nog met harde hand regeerde. Maar
omdat Mary meer naar Groeneveld
luisterde dan naar haar tirannieke
Amerikaanse pa, werd de samen-
werking weer rap opgezegd. Hij
kwam in de stafvan de JapanseKi-
miko Date en de Spaanse Sanchez,
maar keerde onlangs terug bij Pier-
ce, die net als haar Franse moeder
Yannick de moeilijk handelbare
Jim aan de kant heeft geschoven.

" Arantxa Sanchez had in definale nauwelijks iets te vrezen
tegen Mary Pierce. Foto: REUTER

sport

Vijfde titel voor BarelASTEN-OMMEL - Zes-
voudig Europees kam-
pioen Rob Barel heeft in
Asten-Ommen zijn vijfde
nationale titel op de
olympische afstand, de
kwart-triathlon, behaald.
De 36-jarige atleet won
acht jaargeleden het eer-
ste NK op deze afstand.
Met zijn prestatie bewy'st
de tri-atleet uit Overberg
dat hy nog lang niet is
versleten. „Dit is mis-

schien de laatste titel uit
myn loopbaan, daar wil
ik intens van genieten",
was Barels commentaar
na afloop.

Zijn opvolgers meldden
zich in Asten nadrukke-

lijk. Vooral Dennis Loo-
ze en Ralph Zeetsen,
respectievelijk derde en
zevende, maakten in-
druk. Looze lag na het
zwemonderdeel, samen
met Luc Huntjens uit
Stem, zelfs op kop, maar

moest by het fietsen de
routiniers Barel en Ven-
derbosch voor laten
gaan.

Zeetsen, net zeventien
jaar, kwam weliswaar
niet in de buurt van de

koplopers, maar liet zien
een groot talent te zijn.
De Limburger veroverde
in zijn leeftijdscategorie
reeds twee keer de Euro-
pese titel. Hoewel hy by"
de senioren niet mis-
staat, maakt hij die stap
hogerop pas over drie
jaar.

By de vrouwen prolon-
geerde Irma Heeren haar
titel met suprematie.

het weekeinde van...

een martelaar
DOOR FRANS DREISSEN

HENGELO - Het hoofd op een hakblok met daarboven
vervaarlijk zwiepend het zwaard der gerechtigheid. De
Adriaan Paulen Memorial was voor discuswerper Erik de
Bruin misschien wel de laatstetussenstop op weg naar een
sportieve executie. Eind deze week doet de internationale
atletiekfederatie (lAAF) uitspraak in de slepende doping-
affaire, waarna de tuchtcommissie als beul het vonnis zal
voltrekken.

De Bruin wacht zeer waarschijn-
lijk een royement van vier jaar,
omdat het volgens de medische
commissie van de lAAF, zo is in-
middels uitgelekt, onomstotelijk
vaststaat dat de krachtpatser uit
de verboden pot heeft gesnoept.
De Bruin, ogenschijnlijk nuch-
ter: „Officieel weet ik van niks.
Ik laat de dingen rustig op me
afkomen". Vandaag komt zyn
advocaat Wilfried Veldstra wel
alvast met een plan de campag-
ne, waarin (eventuele) juridische
stappen tegen de lAAF. en
KNAU zullen worden aangekon-
digd.

In Hengelo polijstte Erik de
Bruin zaterdag de schijf, stapte
de inmiddels doorweekte ring
binnen en was van plan om met
datkreng van een discus alle op-
gekropte woede van zich af te
werpen. Maar van een vlekkelo-
ze lancering was nimmer sprake.
Het eerste en misschien ook wel
laatste optreden van De Bruin
dit jaar op Nederlandse bodem,
werd een martelgang. Halverwe-
ge de competitie gaf hij op. „Dit
is immers geen EK." Gehinderd
door een hevige pijn, die vanuit
de heup uitstraalt naar de lies-
streek, kreeg de krachteloze De
Bruin het projectiel niet verder
danrespectievelijk 35.44 en 45.00
meter. „De ring was bovendien
glad en als ik uitglij raak ik nog
verder achterop met de trai-
ning."
Het noodlotblyft de vice-wereld-
kampioen van Tokio achtervol-
gen. De 110 kg zware hercules
uit Hardinxveld-Giessendam
heeft de afgelopen jaren fysiek
(knieproblemen, buikspierbles-
sure, virusinfectie, heupkwet-
suur) geleden, maar ging ook
mentaal door een hel. Vijftien

jaar van zelfkastijding, van soli-
tair gezwoeg en van patholo-
gisch doorzettingsvermogen
werden weggevaagd door dat
ene positieve plasje na de Grand
Prix in Keulen. In de urine vanj
De Bruin, die altijd heeft be-|
weerd onschuldig te zijn, werden
een onnatuurlijke verhouding
van de hormonen testosteron-
epitestosteron (6,8:1) en een
overdosis aan het zwanger-
schapshormoon HCG (36,9 een-
heden per liter) aangetroffen. De
diagnose: Erik de Bruin is een
beetje zwanger.
De 31-jarige atleet wilde enkele
dagen voor D-day in Monte Car-
lo weinig woorden aan de zaak
vuilmaken. Studio Sport dat met
zijn camera's De Bruin hinder-
lijk volgde tot in alle uithoeken,
werd op straffe van een boycot
afgescheept met enkel wat ge-
weeklaag over zijn blessure. En
voor deradio wilde de geplaagde
atleet alleen kwijt dat het hem
„deugd deed om weer terug te
zyn. Ik had het idee dat de men-
sen achter me stonden en dat
deed me goed."
Pas later wilde Erik de Bruin
toegeven dat de zaak behoorlijk
door zyn hoofd spookt. „De af-
faire heeft me zeker niet onbe-
roerd gelaten." Trainingen wer-
den aanvankelijk ondermijnd
door gebrek aan plezier en moti-
vatie. „Later heb ik de trainin-
gen gebruikt om de frustraties
weg te dringen. Ik laat nu alles
aan de advocaat over. Hij regelt
alles, want anders word ik gek.
Dan houd ik het niet meer vol."
Hij heeft geprobeerd om de
knop om te zetten. Tevergeefs,
want van enige rust is er door de
gang naar de rechter (enkele kort
gedingen), de hoorzitting van de
Nederlandse atletiekunie

(KNAU) en derecente weigering
om een verklaring met betrek-
king tot dopingcontroles te teke-
nen, nauwelijks sprake geweest.
Bovendien heeft de al vijfmaan-
den sluimerende heupblessure
hem danig parten gespeeld-
„Toch wilde ik in Hengelo star-
ten. Ik wilde per se een uitslag
neerzetten in een lAAF-wed-
strijd." Om het lAAF-bestuur
nog eens opmerkzaam te maken
op zyn strydlust, zijn vastbera-
denheid en onverzettelijkheid.

" Een mistroostige martelaar Erik de Bruin. De regen maakte het verblijf in Hengelo er
niet aangenamer op. Foto: ANP

Principes
Want Erik de Bruin wil niet wij-
ken. Hy meent dat hem groot
onrecht is aangedaan en blijft
principieel. „Het heeft ook ei-
genlijk nooit door mijn hoofd
gespeeld dat Hengelo misschien
mijn laatste wedstryd zou kun-
nen zijn. Dat is het ook niet,
want ik blyf gewoon startgerech-
tigd in Nederlandse wedstrij-
den." Een provocerende opmef-
king, want De Bruin weet
drommels goed dat alle andere
deelnemers aan een meeting,
waarin een door de lAAF ge-
schorste atleet uitkomt eveneens
een vierjarige uitsluiting boven
het hoofd hangt.

Hy laat zich echter niet klein
krijgen. De Bruin zoekt wraak
en lykt rancuneus. Zo zegde hü
deelname aan de Europacup af.
omdat hy van mening is dat de
KNAU zich in sommige situaties
te weinig coöperatief zou opstel-
len. „En omdat ze mijn zus Cor-
rie steun ontzeggen omdat ze
niet voor KNAU-sponsor Mars,
maar voor de Rotterdamse
Sportstichting heeft gekozen."
Erik de Bruin heeft het afgelo-
pen jaar ook heel wat atleten te-
gen zich in het harnas gejaagd-
Zoals de Duitser Lars Riedel. De
wereldkampioen heeft al te ken-
nen gegeven Erik de Bruin te
zullen blijven boycotten, ook al
wordt die vrijgesproken. lets
waarmee De Bruin wel kan le-
ven. „Als ik zie hoe het publiek
hier reageert, dat doet me pas
goed." Maar wat als hij wordt
veroordeeld? Erik de Bruin trekt
een grijns op zijn gezicht en
denkt: „Dan zullen ze me nog le-
ren kennen".

Reynolds stuurt aan op schikking
INDIANAPOLIS - Butch Reynolds stuurt aan op een schikkingmet
de Internationale Amateur Atletiek Federatie (lAAF). „Ik ben moe
van de jarenlange stryd tegen het onrecht. En daarnaast ben ik blut.
Het procederen hééft me de afgelopen drie jaarbyna tweeëneenhalf
miyoen guldengekost", verklaarde de wereldrecordhouder op de 400
meter zijn beslissing. Reynolds heeft aanstaande week een afspraak
met lAAF-voorzitter Primo Nebiolo. Reynolds hoopt het geschil nu
onderling te kunnen regelen en wil genoegen nemen met een bedrag
van vier miljoen gulden.

Toptijden in China
PEKING - De Chinese atletiekkampioenschappen in Peking heb-
ben geen wereldrecord maar wel vijfbeste seizoenprestaties opgele-
verd. Op de laatste dag van de wedstrijden, voor 20.000 toeschou-
wers, won Qu Yunxia, wereldkampioene op de drie kilometer, de
1500 meter in de dit jaarnog niet gelopen tijd van 4.00,34. Zhang Liu-
hong stootte de kogel 20,54 meter ver. Eerder waren beste seizoen-
prestaties te noteren op de 800 meter vrouwen (Qu Yunxia in 1.59,37),
100 meter horden (Zhang Vu in 12,87) en 3000 metervrouwen (de pas
17-jarige Wang Xiaoxia in 8.49,92).,

sport kor
" TENNIS - Rogier Wassen en To1]
Nijssen zijn er beide niet in geslaaé
zich voor het Continental Grass Co*»
Championships in Rosmalen te plaa(
sen. Nijssen verloor van de Duits'
Christian Vinck: 6-4, 6-7, 6-3. Wass«
werd geklopt door de Australiër B^'
Farrow: 2-6, 6-1, 6- 2. Sjeng Schalk^die via een wild card mag meedoejl
speelt in de eerste ronde tegen "1
Tsjech Daniel Vacek.

" ATLETIEK - Marcel Drost (78$
punten) en Sharon Jaklofski (58"l
hebben de nationale titels tienkanjj
(mannen) en zevenkamp (vrouwe'J
veroverd. Dost miste de EK-limiet
vier punten.

" ATLETIEK - De Cubaanse ho<>sspringer Javier Sotomayor kwam êjj
teravond dicht bij zijn eigen wereldn
cord. Hij ging in zijn eerste pogj.'j
over 2,42 meter, drie centimeter on<^
zijn beste prestatie.
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