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Dagboeken Mussoliniboven water
JONDEN - Een gepensioneerde Britse filmproducent beschikt mo-elijk over de dagboeken van de Italiaanse dictatorBenito Mussolini,
* meldde de Britse krant Sunday Telegraph gisteren. De Brit treedt
} als zaakwaarnemer voor een anonieme Italiaanse zakenman die

de dagboeken te hebben gevonden in een kist in het huis
?h zijn vader. Die zou een voormalig partizaan zijn geweest.
F Sunday Telegraph voerde een aantal handschriftdeskundigen en
'üssolini-specialisten op die zeiden te geloven dat de dagboeken'
*nt zijn. Het veilinghuis Sotheby wildevolgens het blad echter niet
Fanderen dat Mussolini, de fascistische 'duce' die Italië van 1922
u' 1943 regeerde, de schrijver was. In 1983 hebben Duitse en Britse

miljoenen neergeteld voor de 'Dagboeken van Hitler', dieuit-
S^delijk vervalsingen bleken.
"'t de dagboeken van Mussolini zou blijken dat hij geen willigepart-
£r was van Hitlers agressieoorlog in Europa, maar hem eerder pro-
"*erde af te remmen. Hitler werd door hem 'tegelijkertijd gevreesd
* veracht', aldus de Sunday Telegraph.

Spookrijder
Vaar gewond
door botsing

- Een 31-jarige in-
j[>er van Vottem bij Luik heeft

rond half 12 een fron-
* aanrijding veroorzaakt toen hij
.spookrijder over de verkeerde
jjan reed op de autosnelweg

Jt-Maastricht. Hij raakte daarbij
Jar gewond. Buiten kennis en'enkele botbreuken en verwon-
en aan het gezicht en de armen
'& hij overgebracht naar het

l'woe inzittenden van de Merce-
hij in botsing kwam,

.ien er goed vanaf. Het bleef bij
'lekkneuzing bij een van hen.
: ongeluk gebeurde ter hoogte
; het woonwagencentrum Vin-
*Jslag. Getuigen waarschuwden
pit tankstation Knuvelkes de
JÜe. Na de botsing lagen de Fiat
J de spookrijder en de aangere-
H Mercedes 200 meter van elkaar

De Fiat was enkele ma-over de kop geslagen en in een
meter diepe greppel tot stil-
gekomen.

r snel optreden van mede-weg-
füikers werd een beginnende

in de Fiat geblust en kon de
.^gewonde bestuurder uit de
'fen worden gehaald. Omdat hij

onder invloed ver-
jfde, is hem een bloed- en urine-
Ister afgenomen.

? gevolge van het ongeval ont-
JJd er een file van ongeveer an-
J*alve kilometer, omdat slechts. rijbaan beschikbaar bleef voor
'verkeer.

het weer

JOJODEN MET
IjJN EN DROOGJ Weer wordt vandaag be-JjJJd door een rug van hoge-
ll* boven onze omgeving.?* rug zorgt voor rustig en
(?°g weer. In de ochtend is
l*erst nog neveligen kan er

mist voorkomen.
'h. vel en m'st zu,,en snel
( Pwijnen, waarna we flinke
II 'oden met zon krijgen. De

kan dan
I* oplopen tot 28 graden.De
>ende nacht daalt het
J* tot circa 14 graden. De
jjd is zwak en veranderlijk.
Jj* verdere informatie be-diende het weer in Limburg
i."t u bellen 06-9775.

' ,*>AAG:»?op: 05.19 onder: 22.02
t*ttop: 23.56 onder: 10.17
PHGEN:fop: 05.20 onder: 22.02

23.33 onder: 11.28
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Vrouw verongelukt
NUTH - Een aanrijding op de pro-
vinciale weg tussen Aalbeek en
Schimmert heeft gisteravond een
55-jarige inwoonster van Brunssum
het leven gekost. Een paar honderd
meter voorbij het voormalige kloos-
ter kwam zij in botsing met de auto
van een 45-jarige man uit Sittard.
Die man had net een auto ingehaald
en zat nog op de verkeerde weg-
helft, waardoor hij frontaal botste
met de auto van deBrunssumse. De
brandweer moest haar uit het wrak
bevrijden, ze overleed ter plekke
aan haar verwondingen. De Sittar-
denaar werd met lichte verwondin-
gen naar het ziekenhuis gebracht.

Belgen bekogeld met stenen na verlies Oranje
MAASTRICHT - De nederlaag
van Oranje is dit weekend hier
en daar in de grensstreek aanlei-
ding geweest voor een opstootje.
In Maastricht werden Belgische
auto's bekogeld met stenen en
eieren. In Beekse cafés braken
vechtpartijen uit. In de Heerlen-
se Willemstraat ontstond een
opstootje toen een aantal jonge-
lui provocerend met een Duitse
vlag zwaaide.
Vlak na de door Nederland ver-
loren voetbalwedstrijd reed een
aantal Belgen zaterdag luid toe-
terend, schreeuwend en

zwaaiend met vlaggen de grens
over richting Maastricht-cen-
trum. Een aantal Maastrichtena-
ren wachtte de Belgen op in de
Potteriestraat en bekogelde hen
met stenen en eieren. -
Een 21-jarige man uit Sint Trui-
den zwaaide met zijn gas-alarm-
pistool om te voorkomen datzijn
nieuwe auto werd beschadigd.
Hij werd door de politie aange-
houden en kreeg een proces-ver-
baal. De Maastrichtse stenen-
gooiers werden niet ingerekend.
Ook op het Vrijthof ontstond

wat rumoer door luidruchtige
Belgen.

Kort na het einde van de voetbal-
wedstrijd vond de politie van
Beek in de buurt van cafés aan
de Prins Mauritslaan een gewon-
de man op de weg. Bovendien
werd er in enkele cafés massaal
gevochten.

Een 24-jarige voetbalfan uit
Houthalen overleed na een hart-
stilstand nadat hij met vrienden
tot diep in de nacht had gedron-
ken op de overwinning.

Aanval in tegenspraak met algeheel bestand

Offensief moslims brengt
Serviërs in verdrukking

Van onze redactie buitenland

SARAJEVO/ZAGREB - De
Bosnische regeringstroepen
hebben in het noorden en
midden van Bosnië een offen-
sief ingezet tegen de Bosni-
sche Serviërs en daarbij aan-
zienlijke terreinwinst geboekt.
De Serviërs gaven zaterdag op
de Bosnisch-Servische televi-
sie voor de eerste keer toe
'grote verliezen' te hebben ge-
leden. De enorme daadkracht
van de Bosnische regerings-
troepen is geheel in tegen-
spraak met het bestand voor
geheel Bosnië, waartoe de
strijdende partijen zich op 10
juni voor de periode van een
maand hadden verplicht.

Volgens de VN slaagde het door
moslims gedomineerderegeringsle-
ger er dit weekeinde in een belang-
rijke bevoorradingsroute in de drie-,
hoek Maglaj, Doboj en Tesanj onder
controle te krijgen. In deze regio
woedden de afgelopen dagen vol-
gens VN-woordvoerder Rob An-
nink felle gevechten. Alleen zater-
dag al registreerde de VN tussen
Doboj en Ribnica, een afstand vanzon 45 kilometer, zon 1.700
granaatinslagen. Vooral ten zuiden
van het belangrijke spoorwegcen-
trum Doboj boekten de Bosniërs
grote terreinwinst.

Het grootste deel van de streek
rond Doboj maakt onderdeel uit
van het Ozren-gebergte, voor de
Serviërs een belangrijke regio door
de aanwezigheid van vele oude ker-
ken en 13e-eeuwse orthodoxe
kloosters.
De Bosnische Serviërs hebben de

afgelopen dagen al duizenden Ser-
vische burgers geëvacueerd uit na-
bijgelegen dorpen. Het eerstvolgen-
de doel van het Bosnische leger is
volgens verschillende bronnen het
onder controle krijgen van de route
tussen de Centraalbosnische steden
Zenica en Tuzla. Als de regerings-
soldaten die weg kunnen verove-
ren, dan zyn de Bosniërs gegaran-
deerd van een veilige aanvoerroute
van de Adriatische kust naar Cen-
traal-Bosnië. De Bosniërs, zouden
ook in de omgeving van de stad
Travnik vorderingen hebben ge-
maakt.
De grote slag moet volgens waarne-
mers worden gevoerd om- de Posa-
vina-corridor, een nauwe strook
land die de westelijke delen van
Bosnië en Kroatië, die in handen
zyn van de Serviërs, verbindt met
Servië en het gebied dat de Serviërs
in Oost-Bosnië onder controle heb-
ben.

Engeland spreekt veto uit over Dehaene Lubbers trekt zich terug

Politieke crisis na EU-top
Van onze redactie buitenland

CORFOE - De strijd om het
voorzitterschap van de Euro-
pese Commissie heeft zater-
dag een dramatische ontkno-
ping gekregen, toen premier
Lubbers zich uit derace terug-
trok maar Engeland een veto
uitsprak over de Belg Dehae-
ne. De impasse heeft de Euro-
pese Unie in een ongekende
politieke crisis gestort en
heeft flinke wonden geslagen
in de diplomatieke betrekkin-
gen van Nederland met Duits-
land en België.

De regeringsleiders van de EU wa-
gen op 15 juli een nieuwe poging
om het eens te worden over de nieu-
we voorzitter van het dagelijks be-
stuur van de Brusselse Europa-
bureaucratie. De Duitse bondskan-
selierKohl gaat de komende weken
op zoek naar een compromiskandi-
daat. Daarbij vallen de namen van
de voormalige Eurocommissarissen
Peter Sutherland uit lerland, Etien-
ne Davignon uit België en de Ne-
derlander Frans Andriessen, alsme-
de van de huidige socialistsiche
premier van Spanje Felipe Gonza-
lez. De kansen van Jean-Luc Dehae-
ne op de topbaan lijken, ondanks de
steun uit tien EU-landen, na het
Britse veto minimaal.

Ruud Lubbers trok zich zaterdag-
morgen terug uit derace toen bleek
dat hij niet langer kon rekenen op
de steun van Italië en Spanje. Die
twee landen waren de enige die het
tijdens een middernachtelijk diner
voor hem hadden opgenomen. Vrij-
dagnacht had de Nederlandse rege-
ring eerst nog tot woede van de
Belgen tegen de afspraken in aange-
kondigd het gevecht met Dehaene
tot het uiterste te willen voortzet-
ten. Maar Lubbers kwam daar 'na
een nachtje slapen' op terug, om
'geen schade te berokkenen aan de
Nederlandse belangen.
De Britse premier Major hieldzater-
dag wel vol dat hij de federalist
Dehaene onaanvaardbaar vindt en
noemde hem zelfs 'niet gekwalifi-
ceerd. De Franse president Mitter-
rand omschreef de impasse als 'een
aanzienlijke crisis.

De scheidende Nederlandse pre-
mier zei 'zonder bittere gevoelens'
zijn nederlaag te accepteren en
noemde het 'echte vrijheid' dat hy
nog niet hoeft na te denken over
wat hij nu gaat doen. Lubbers
spaarde de Duitse kanselier Kohl,
die zich voor de Belg had uitgespro-
ken. In Nederlandse regeringskrin-
gen vielen echter zeer bittere ver-
wijten aan het adres van de Duit-
sers. Volgens minister Kooijmans
van Buitenlandse Zaken moeten er
na de aanvaring 'in snel tempo repa-
ratiewerkzaamheden plaatsvinden
aan onze betrekkingen met Duits-
land. Kooijmans wil daarover deze
week al met zijn Duitse collegaKin-
kel praten. Bondskanselier Kohl zei
de golf van anti-Duitse sentimenten
in Nederland 'niet te begrijpen',
omdat het slechts zou gaan om een
zaak tussen personen en niet tussen
landen.

Zie verder pagina 3

" Hoogmoedkomt
voor de val

Granaatexplosie
verwondt twee
Nederlanders

ZAGREB - Bij een granaatexplosie
in een horecagelegenheid in het
centrum van Zagreb zijn gisteren
twee Nederlanders zwaar gewond
geraakt.
Volgens een politiewoordvoerder
gooide een 23-jarige Kroaat uit lief-
desverdrieteen granaat op een druk
caféterras. Twintig mensen raakten
door de aanslag gewond, onder wie
de Nederlanders Kornelis Koek-
koek en Ru bert Bryggeman. Waar
de twee Nederlanders vandaan ko-
men, is niet bekend. Volgens een
woordvoerder van de VN-vredes-
macht zijn zy echter geen blauwhel-
men.

Troepen Noord-
Jemen veroveren
buitenwijk Aden

ADEN - Zuidjemenitische troepen
hebben gistermorgen hevig verzet
geboden tegen eenheden van het
Noordjemenitische leger die de
westelijke buitenwijken van Aden
waren binnengetrokken. De hoofd-
stad van Zuid-Jemen werd vanuit
het noorden zwaar gebombardeerd,
waarbij volgens ziekenhuizen
twaalf burgers zijn gedood en vijf-
entwintig anderen zijn gewond.
Onder de doden zijn vier mensen
die onderdak in een school hadden
gezocht.

De Noordjemenitische regering
kondigde zaterdag een bestand af
dat om middernacht plaatselijke
tijd in zou gaan. Maar de beschietin-
gen op Aden werden bij zonsop-
komst hervat. Het noordelijke leger
veroverde de elektriciteitscentrale
van Hissoua en de gebouwen van
radio-Aden in het westen van de ha-
venstad. Een vliegtuig van het noor-
den wierp zes bommen af maar
deze troffen niet het doel: water-
tanks die voor een deel van de
400.000 inwoners van de stad van
vitaal belang zijn.

Volgens functionarissen van de re-
gering van Zuid-Jemen zijn de afge-
lopen week bij de beschietingen
door noordelijke troepen meer dan
250 mensen gedood. Honderden lie-
pen verwondingen op.

Nipte zege CDU
bij verkiezingen
Saksen-Anhalt

MAAGDENBURG - De deelstaat
verkiezingen in Saksen-Anhalt zijn
volgens de eerste prognoses mei
een nipte voorsprong gewonnen
door de CDU van bondskanseliei
HelmutKohl. De Christendemocra-
ten voerden een nek-aan-nek-race
met de sociaal-democraten en zul
lenwaarschijnlijk een brede coalitie
moeten vormen om aan de macht te
blijven. Minister-president Chris
toph Bergner kan zijn CDU/FDP
regering niet voortzetten. Ook de
socialisten van Reinhard Hoppnei
hebben niet genoeg aanhang oir
een rood-groene coalitie te vormen.
De verkiezingen worden gezien als
een belangrijke graadmeter voor de
landelijke verkiezingen die over vijl
maanden worden gehouden. De
CDU stond na de eerste uitslager
op een verlies van drie tot vier pro
cent en leek af te stevenen op 34
procent. De socialisten behaalder
forse winst en leken ook op 34 pro
cent uit te komen.
De coalitiepartner van de CDU, de
liberale partij FDP, valt volgens de
eerste prognoses terug van 13,5 naai
3,5 procent en blijft daarbij ondei
de grens van vijf procent die nodij;
is om zitting te nemen in de deel
staatregering.
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" Nederland-België, 65e mi-
nuut. George Grün kopt een
hoekschop voor de voeten van
Philippe Albert. Diens schot
verdwijnt tussen het linkerbeen
van Jan Wouters en de doel-
paal in het net: 1-0. Beginners-
fouten van routiniers. Frank
Rijkaard liet Albert vrijstaan
en Wouters had het schot mak-
kelijk kunnen keren.... met
links. Diefatale aaneenschake-
ling van missers kwam Oranje
duur te staan. Temeer daar de
ploeg verderop in de wedstrijd
verzuimde de mooiste kansen
te benutten of door doelman
Michel Preud'homme gestuit
werd. Foto: REUTER

België-Nederland 1-0



kunst
HarrieSpronken’maakte’hetbestekoor vanNederland

Kippevel bij radio-opname
van JeugdkoorCantarella

DOOR ANOUK MOMMER

NEERBEEK - De stemmen
"verstommen, de pianist speelt
.'de laatste akkoorden van een
IHongaars lied. Een gespannen
"stilte volgt. Allen staren naar
;_et altaar waarop de intercom
"staat. „Complimenten aan
'koor en pianist," klinkt, wat
|<een eeuwigheid later lijkt,
■door diezelfde intercom. De
lopname is gelukt, de radio-
Jtechnici zijn tevreden. De zan-
geressen van het jeugdkoor
[Cantarella uit Neerbeek begin-
*nen opgelucht met elkaar te
"praten tot de dirigent ze weer
.'tot stilte maant en het volgen-
de lied inzet.
«
iKippevel en een brok in jekeel. Dat
ikrijg jevan het luisteren naar de he-
ideren die het jeugdkoorCantarella
<ten gehore brengt in de kerk van;Neerbeek. Van het concert worden
"radio-opnamen gemaakt van het

"kinder- en jeugdkoor voor het;NCRV-programma 'Muziek in vrije
;tijd' op Radio 4.

IDe kinderen zijn het eerst aan de« beurt. Het eigenlijke kinderkoor is
\ aangevuld met een paar stemmen
> van oudere zangeressen die ook bij
| het jeugdkoor meezingen, om het
i geheel wat meer volume te geven.
jGespannen staan de meisjes en één
! jongen achter het altaar, onder een

" grote muurschildering van Chris-
\ tus. Ze kijken allemaal heel ernstig.

" Voor de derde keer wordt het lied
j'Daar was een stil wit vogeltje' inge-, zet. Het is deze keer beter dan de
vorige keer, maar het moet nog een
keer over, omdat er tijdens het zin-

■ gen een luidruchtige vrachtauto
| langs rijdt. De kinderen balen een
■ beetje. Wat gehoest en gepraat en

'dan beginnen ze weer... 'Daar was
een stil wit vogeltje. De technici
besluiten toch de derde versie te ge-
bruiken, ondanks het verkeer op de
achtergrond. Ze kunnen het kenne-

\ üjk niet over hun hart verkrijgen
I om het koor het nummer nog een;keer te laten zingen.

(Voor de kleinste kinderen zit het
; erop. Ze zijn er ook meteen van-
door. Nu is het de beurt aan het
jeugdkoor. Dat gaat aanzienlijk be-

i ter. Zij hebben de meeste nummers
jook één of meerdere keren over
| moeten doen, maar niet zo vaak als
[ hun voorgangers. Zij hebben een
I ander probleempje; twee stemmen
1 die er te hard bovenuit komen. De
1meisjes die daarvoor verantwoorde-
-1lijk zijn, worden iedere keer weer| verschoven, totdat ze op een plaats

staan waar ze zo min mogelijk zul-
len overheersen. Hun stemmen zijn
eigenlijk te veel ontwikkeld voor
het koor. De twee meisjes houden
er ook mee op, omdat ze komend
schooljaar naar het conservatorium
gaan. Om professionele zangeres te
worden.

Het jeugdkoorkan zonder meer be-
stempeld worden als 'het beste' van
Nederland. Harrie Spronken heeft
de groep gemaakt tot wat zij nu is.
Elf jaar geleden werd hij door het
bestuur van Cantarella aangetrok-
ken als dirigent. Toen was er alleen
nog maar een kinderkoor, dat al
twee jaar puur recreatief bezig was.
Met de komst van Spronken werd
de groep veel meer prestatiegericht
en steeg het niveau zienderogen.
Een jaar of vier geleden werd de
groep gesplitst. De kleintjes bleven
in het kinderkoor, terwijl de oude-
ren een ensemble gingen vormen.
Dit ensemble ging de mist in, om-
dat de jongens ermee stopten, daar

ze de baard in de keel kregen. De
meisjes gingen door onder de bena-
ming jeugdkoor. Zij zijn nu op hun
hoogtepunt, volgens Harrie Spron-
ken. Een aantal van hen heeft de
hele ontwikkeling van kinderkoor
tot hoogstaand jeugdkoor meege-
maakt.

In 1988 deed de groep voor het eerst
mee met een hoogstaand concours,
het Europees Muziekfestival voor
de jeugd in Neerpelt, dat om de
twee jaar wordt gehouden. Het was
toen nog een kinderkoor. Sindsdien
is het niveau van de leden zo ge-
groeid, dat het in de jaren daarop
als jeugdkoor aan steeds zwaardere
concoursen is gaan meedoen. Bij-
voorbeeld Musica Sacra, het festival
voor gewijde muziek, dat ieder jaar
in Maastricht wordt gehouden.
Toen het koor werd gesplitst, is de
oude garde deel gaan uitmaken van
de categorie jeugdkoren en ook het
kinderkoor is aan de festivals deel
gaan nemen. Allebei de groepen

hebben afgelopen november mee-
gedaan aan het Nederlandse Koor-
festival in Rotterdam. Beiden kre-
gen de eerste prijs in hun categorie,
het jeugdkoor 'slaagde' zelfs cum
laude.

ledereen is bedroefd dat er drie
meisjes mee ophouden, omdat ze
gaan studeren. Een van die drie, Ju-
dith Scholten, heeft zelfs de oprich-
ting van het koor nog meegemaakt.
Zij was vanaf de eerste dag van de
partij. Het gevolg van hun vertrek is
volgens Harrie Spronken niet alleen
dat er drie goede stemmen verdwij-
nen, maar ook dat de sfeer binnen
de groep anders wordt en dat jonge-
re zangeressen onzekerder kunnen
gaan zingen. „Sommige meisjes
durven uit volle borst mee te zin-
gen, omdat ze tegen een paar goede
'eerste' stemmen aanzingen.Als die
er niet meer zijn, kan bij andere kin-
deren het vertrouwen wegvallen,"
zegt hij.

Maar hij heeft vertrouwen in de toe-
komst van het koor, er zijn ook
andere meisjes met goede stem-
men, die tot ontwikkeling kunnen
komen. Bijna alle leden hebben
naast repetitie met het koor ook so-
lozangles bij Spronken. Zelfs de al-
lerkleinsten. Want het deviesvan de
dirigent en zangpedagoog is dat
kinderen zo jong mogelijk moeten
beginnen met zingen, des te beter
worden ze later.

Zondag 12 juni heeft het jeugdkoor
een cd opgenomen, om de klank
van de huidige groep vast te leggen,
voordat de meisjes vertrokken zijn.
Ook het kinderkoor heeft een bij-
drage geleverd. De cd komt half
oktober uit.

De radio-opnamen zijn op morgen,
dinsdag 5 juli om 17.15 uur te horen
op radio 4, bij het NCRV program-
ma 'Muziek in vrije tijd.

" JeugdkoorCantarella in 'slagorde. Tweede van links is dirigent Harrie Spronken, geheel links de tweede dirigentvan het
koor, JosEggen. Foto: peter roozen
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recept
Gegrilde kip met gorgonzolaboter
TJ kunt deze pittige boter op basis van blauwader-
kaas niet alleen bij gegrilde kipfilet geven maar
ook bij gebakken filets. Verder past de boter ook
goed bij varkens- ofkalfsoester en uiteraard op zijn
Italiaans simpelweg bij gekookte verse deegwaren
als tagliatelle of vlindertjes (farfalle).
4 kipfilets, olijfolie, zout, 50 gram gorgonzola of
andere blauwaderkaas, 75 gram boter, 1 theelepel
citroensap, eventueel witte peper.
Maak eerst de boter, zodat deze in de koelkast ste-
vig kan worden. Wrijf boter en blauwaderkaas fijn
tot een gladde massa. Breng op smaak met citroen-
sap en eventueel een beetje peper (geen zout).

Schep de boter op een vel plastic- of aluminiumfo-
lie en vouw dit rond de boter, zodat een rol ont-
staat. Draai de uiteinden dicht als een toffeepapier-
tje en leg de rol in de koelkast.
Verwarm de grill van de oven voor. Bestrijk de kip-
filets met olijfolie (kwastje) en bestrooi ze met zout.
Leg de filets onder de hete grill op een rooster en
grilleer ze 7-10 minuten (afhankelijk van de dikte)
aan elke kant.

Snijd de boter in plakken en leg op elke filet 1 dik-
ke of twee dunnere plakken. Lekker met frietjes of
gebakken aardappelen en sla.
Variant: Roer door de gorgonzolaboter enkele grof
gehakte walnoten!

Verfrissende barokmuziek in Houthem
DOOR MARIËLLE HINTZEN

HOUTHEM - Dubbelkorig repertoire uit vroeg-, midden-
en laatbarok, afkomstig uit Italië, Noord- en Zuid Duits-
land, dat stond gisteren op het programma in de St.-Ger-
lachuskerk in Houthem. Een veelzijdig programma
waarin de spanning langzaam opgevoerd werd van aans-
poring zich tot God te wenden, via overgave aan Hem
naar een uitbundige lofzang aan Zijn adres. De uitvoe-
ring van de Bach-Kantorij Zuid-Limburg onder leiding
van Ben Kerkhof, ensemble Cantabile onder leiding van
Paul Kalkhoven, Anja Hendrikx aan het orgel en Rob
Zeguers was verfrissend. Het afwisselingsrijke lijnenspel
tussen de koren was uitstekend te volgen. En beide ko-
ren waren goed in balans ondanks het feit dat het ene
koor bijna twee keer zo veel zangers had als het andere.

Het verschil in aanpak van beide dirigenten was al met-

een in het eerste werk duidelijk. In 'Quaerite primum
regnum Dei' van Calvisius klonk de duidelijk op verende
tred en zuivere dictie gerichte klank van de Bach-Kanto-
rij tegenover de homogene koorklank van ensemble
Cantabile. Paul Kalkhoven liet de versmelting van stem-
men tot een gloedvolle koorklank prevaleren. Zonder de
twee groepen tegen elkaar te willen uitspelen was ook de

recensie g
daadkracht van de lage stemmen van Cantabile opval-
lend ten opzichte van de expliciet naar voren tredende
sopraan- en tenorgroep van de Bachkantorij.
In het eerste blok met Calvisius, 'Das alte Jahr vergan-
gen ist' van Scheidt en 'Exsurgat Deus' van Pachelbel
(Sr.) kwamen beide koren lekker op gang. Gedreven in-
zettende, accuraat reagerende zangers en twee uitste-
kend op elkaar afgestemde dirigenten kneedden de
werken tot pakkende muziek. Ook het virtuoze 'Exsurgat

Deus' had men technisch op een verantwoorde wijze on-
der de knie.
Minder gekund was echter het tweede blok met Italiaan-
se barok. Het breekbare 'Misericordias Domini' van Du-
rante boette aan zeggingskracht in door stemmingspro-
blemen. En het lang uitgesponnen maar in vele blokjes
verknipte 'Miserere' van Leo miste de overkoepeling van
het geheel. De afzonderlijke koordeeltjes waren met zorg
afgewerkt, maar het cement dat deze bouwstenen bij el-
kaar moest houden, werd node gemist.
Met veel meer gemak werd het laatste, tevens meest ex-
traverte blok aangepakt. De zangers vertoonden op-
nieuw initiatief in Telemanns 'Hallt was du hast' en
Pachelbels 'Der Herr ist König'. Het afsluitende 'Magnifi-
cat' van Carl Theodor Pachelbel, zoon van de voorgaan-
de, was metrecht de uitsmijter. De stralendeklank en de
opzwepende 'swingende' geestdrift spraken direct aan.
Op een lome zondagmiddag was diteen welkome verfris-
sing.

’EuregionaalSymfonie

Orkest’: eerder
spannend dan fraai

DOOR PETER P. GRAVEN

MAASTRICHT - Berlioz, Bruck-
ner, Holst, Mahler, Skrjabin, Sjosta-
kovitsj. Zes grote namen uit een
hele reeks componisten, die muziek
schreven voor massaal bezette or-
kesten. Muziek die derhalve bij de
kleine regionale orkesten niet aan
bod kan komen. Bij het LSO, sym-
phonie-orkest van Maastricht en het
Stadtisches Orchester Aachen
kwam men nog niet zo lang geleden
tot de ontdekking, dat de afstand
Maastricht-Aken (net als Maas-
tricht-Luik!) vrijwel te verwaarlo-
zen is. Dat het tevens hoog tijd
werd in symfonisch opzicht de be-
kende kreet 'Euregionale Samen-
werking' daadwerkelijk inhoud te
geven om zo de 'daverende' muziek
van genoemde componisten ook in
deze contreien te laten weerklin-
ken. Het eerste muzikale resultaat
van de ruim honderd musici sterke

orkestencombinatie Maastrtfj
Aken was afgelopen week eer*
spannend dan fraai.
Begrijpelijk. Muzikaal zit meil
Maastricht en Aken (nog) niet'
dezelfde golflengte. Wat het f»
gramma betreft: Poème de VeiP
van Aleksandr Skrjabin is zon'
meer een vreemde compositie- »j
fel expressionistisch gekle^
symfonisch gedicht klinkt mJ*
rieus, muzikaal ongrijpbaar. A^j
de ogen van de componist op .
meeste afbeeldingen ziet, snap'
waarom...

recens
De in brede, romantische klan*
zwelgende suite The Planets *j
daarentegen best genietbaar. De. i
ven planeten, in de muzikale f£van Gustav Holst, werden door
'Euregionaal Symfonie Orkest' \
der leiding van de voor het laats'
chef-dirigent van het LSO op<j
dende Salvador Mas Conde m&.
lure vertolkt, waarbij met n*JMercurius, Jupiter en Uranus to'
muzikale verbeelding sPraj
Doch, zoals reeds gezegd:
spannend dan fraai. >

puzzel van de dag

Welk winwoord komt er in het balkje?

HORIZONTAAL: 1 onwel; 4 uitspansel; 8 telw.; 11 fancy-fair; 13ras;
15 voorz.; 17 plaaggeest; 18familielid; 19 voegw.; 20 haarpluk; 22
bijl; 24 gewicht; 25 slot; 26 vogel; 28 vochtmaat; 30 insekt; 32 fijn
weefsel; 33 spijl; 35 versiersel; 37 voorz.; 38 hoofd; 40 Europeaan;
42bergplaats; 43 godin; 44 mnl. dier; 45 oude maat; 47voor; 49 ban
51 pers. vnw.; 52gebruik; 54 vogel; 57 vooiz.; 59 boom; 61 handvat;
62 slotwoord; 63 vruchtje; 64 voorz.; 66 zot; 68 moerasplant; 70 on-
dernemingsraad; 71 aanw. vnw.; 72 opschudding; 74 vogelprodukt;
75 godin; 77 stadswal; 79 legervoertuig; 80 meppen; 81 tocht.

VERTIKAAL: 1 pilaar; 2 getij; 3 geldla; 4 tuingereedschap; 5 daan
6 boom; 7 salaris; 8 behoeftig; 9 militair; 10 slot; 12 winkel; 14 wind-
richting; 16 nieuwigheid; 19alleen; 21 koud; 23 vruchtenat; 24 groot-
moeder; 25voordat; 27 hals; 29 bloeiwijze; 31 kunstwerk; 32 afgod;
33 geest; 34 schreeuw; 36 bosgod; 39 grondsoort; 41 stonde; 46
sleutel; 47 schil; 48tweetal; 50 lijm; 51 legerafdeling; 53kledingstuk;
55 ent; 56 grafvaas; 58 huid; 60knaagdier; 62 oorlogsgod; 63 vaar-
tuig; 65 een beetje; 67 boom; 69 tooi; 71 scheepsvloer; 73 comm.
bedrijf; 75 Verenigde Naties; 76 reeds; 77 van af; 78 en omstreken.

oplossing puzzels zaterdag

OPLOSSING E 818
HORIZONTAAL: 1 bewust; 6 nadien;
11 pilav; 13 kever; 14 L.K.; 16 lire; 17
Oman; 18 ga; 19 Eos; 21 kreupel; 23
sas; 24 imam; 26 arren; 27 aalt; 28
nijdas; 30 eer; 31 baboe; 32 nonna;
34 koran; 35 dolk; 36 bord; 37 karet;
40 label; 43 gebit; 44 bad; 46 xenon;
48 egel; 49 peluw; 51 idee; 52 rel; 53
venster; 55 Ens; 56 el; 57 lege; 58
jeep; 60 St.; 61 kolen; 62 enden; 64
deksel; 65 seniel.

VERTIKAAL: 1 balein; 2 WP; 3 uil; 4
slik; 5 tarra; 6 nemen; 7 aval; 8 den; 9
Ir; 10 naaste; 12 Veere; 13 kopen 15
komijn; 18 galon; 20 sado; 22 uren; 23
Saba; 25 mandril; 27 aardbei; 29
snoet; 31 borax; 33 alt; 34 kol; 37
kegel; 38 Abel; 39 vals; 41 ende; 42
loens; 43 gereed; 44benen; 45 dutje;
47 nestel; 49 pegel; 50 Weens; 53

vele; 54 rede; 57 los; 59 pen; 61
63 Ni.

Winwoord: JUWELIERSWINK-1-

OPLOSSING CRYPT lH
■B-IB- ■!_
VERLEGENHEID
■Tl■VU BUIT!
BREDE»LUWTE*

OMS«A«E«R"«D
KOSTENPLAATJE
K«IBD»Y»IA«L

LENIGWERKERS"
■NllI«N«S"«
■HAAN«GRAM«
■E"1G"R"D»«
BIERSNOEVER
■DHMiEHI

MUILPEER
■■DBEISI

DAN"
E«
L"
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binnen/buitenland

Onderzoeksteam wijst
geen schuldigen aan na
massamoord Hebron

Van onze correspondent

JiAVIV - De Israëlischeregering en ge-tale staf hadden niet veel tijd nodig omvn instemming te betuigen met de conclu-_ii Van de commissie-Shamgar, die een"naerzoek heeft ingesteld naar de massa-noord op 29 biddende Palestijnen in He-he° n'.Die snelheid was begrijpelijk, want in
D gepubliceerde onderzoeksrap-
port komen alle betrokkenen er genadig"*H\ af.

**et uitzondering natuurlijk van moorde-er Baruch Goldstein, die volgens deonimissie zijn misdaad beging met voor-dachten rade, maar zonder hulp van an-

deren. Goldstein werd na zijn daad door
Palestijnse overlevenden doodgeslagen. De
commissie doet een groot aantal, veelal
voor de hand liggende, aanbevelingen.
Maar onder de bestuurders in Jeruzalem
zullen geen koppen rollen, en zelfs het be-
wakingspersoneel dat het in devroege och-
tend van de 25e februari liet afweten hoeft
niet bang te zijn voor ontslag of degradatie.
De reden voor die lankmoedigheid is dat
niemand het drama zou hebben kunnen
voorzien.

De Palestijnse leiders toonden zich onte-
vreden over de conclusies in het rapport.
Zo zei de nieuwe burgemeester van He-
bron, Mustafa Natshe, dat de commissie
van onderzoek zich niet uitlaat over een
aantal zaken die hij van vitaal belang acht.
„De aanwezigheid van Israëlische kolonis-
ten in onze stad heeft de sfeer geschapen
waarin Goldstein zijn misdaad kon begaan.
De moslim-gelovigen zijn voortdurend las-
tiggevallen door kolonisten, en de politie
heeft daartegen onvoldoende opgetreden.
De commissie laat dat onvermeld."

Evacuatie wezen in Kigali mislukt
KIGALI - De Verenigde Naties zijn er za-
terdag door de voortdurende gevechten
niet in geslaagd vierhonderd wezen te eva-
cueren uit de Rwandese hoofdstad Kigali.
Het was een nieuwe tegenslag voor de VN
bij hun poging om enkele duizenden bur-
gers weg te halen die ingeklemd zitten tus-
sen het regeringsleger en het Rwandese
Patriottisch Front (FPR). De VN proberen
al enkele weken de kinderen in de Sint-
Michelkerk in veiligheid te brengen.

Van de evacuatieplannen kwam zaterdag
niets terecht toen bleek dat het regeringsle-
ger de VN geen politie-escorte wilde leve-
ren om de kinderen te beschermen tegen
dronken Hutu-milities bij wegblokkades in
de stad.
Franse troepen begonnen zaterdag onder-
tussen met het afbreken van wegblokkades
en waarschuwden de Hutu's te vertrekken.
De Franse paratroepen, de eerste van in to-
taal 2.500 soldaten die Parijs in het kader

van de operatie-Turquoise naarRwanda wil
sturen, sommeerden de jonge Hutu-strjj-ders te vertrekken en terug te keren naar
het leven als burger. De tactiek lijkt een
poging van de Franse militairenom de Tut-
si's van het FPR ervan te overtuigen dat zij
niet zijn gekomen om de Hutu's te helpen.
Het FPR verdenkt Frankrijk, dat het Hutu-
regeringsleger en veel milities heeft bewa-
pend en getraind, ervan dat het is gekomen
om de FPR-opmars te verhinderen.
Ook de Hutu's meenden dat de Fransen
waren gekomen om hen te helpen. Blije
Hutu's met Franse vlaggen verwelkomden
de eerste soldaten. Zij hoopten dat die ver-
der naar het oosten zullen trekken om het
FPR aan te pakken. Maar op de derde dag
van de Franse interventie lijkt het enthou-
siasme van de Hutu's danig bekoeld. Een
functionaris van de VN zei dat leden van de
Hutu-groepering Interahamwe 'woedend is
omdat de Fransen hen niet helpen, maar de
Tutsi's redden.

Centraal Planbureau positief over ombuigingspakket van 20 miljard

Paars biedt 117.000 extra banen
Van onze redadie binnenland

?jEN HAAG - Het ombui-
van 20 miljard dat

0 * uitgangspunt vormt bij de
Verhandelingen over een

6iT_ kabinet van PvdA. VVD
i£ D66, leidt volgens het Cen-j 1̂ Planbureau (CPB) tot

'000 extra banen in de ko-
j. ende vier jaar. Ook de koop-
jj*chteffecten vallen mee, alveren minima en aow'ers wat. in dan de modale inko-mens.
Vervoerders van PvdA en D66
vrJraarden zich in grote lijnen te-
WT11 °ver dit resultaat. „Deze cy-
bW oeven voor niemand een pro-
öf» 1 ** zÜn>" aldus een zegsman bij
njj\ De WD toonde zich stukken

_aier enthousiast »Het ziet er aüe-
Wai "it, maar er moet nog heel

gebeuren. We zijn er nog lang
kj; aldus een prominent liberaal
j^erlid. Zo is de WD nog steeds

.1 over de 'hardheid' van
y^ aantal bezuinigingen. Een aantal
%~,ers houdt er zelfs rekening mee
ij. onderhandelingen begin ko-

nde week stuklopen.

~;.fractieleiders Kok (PvdA), Bolke-
Ös„ (VVD > en Van Mierlo (D66) zijn
Ojj jfrTniddag vier uur byeen geweest
OHt binnenhofvoor een informele
VQj^oeting, die bedoeld was ter
k ""bereiding van de laatste onder-
in delingsfase, die vandaag of mor-
10q? beslag moet krijgen. Na af-- I_h w^den Kok en Bolkestein geen
gijzelingen doen. Ze verlieten in
I(JJ auto het Binnenhof, naar ver-
Mie ï°m samen te gaan eten. Van
ter. ° was " onopgemerkt door dje

" al eerder vertrokken.

Cp>r,JOngste doorrekening van het
■flie valt een stuk gunstiger uit dan
l)at^an eerdere paarse voorstellen.
W komt doordat defractiespecialis-
ije van de drie partyen de plannen
s-, week hebben aange-ne .t.

Rltw e eerdere doorrekening scoorde
plan slechts zon 70.000

gjr oanen. By het nieuwe pakket
o^. net - in manjaren uitgedrukt -
«H «^2.000 banen in de marktsector
hQü~°oo in de collectieve sector. Dat
tjjjj dt - rekening houdend met deel-e^beid - in dat er 117.000 mensen
W de slag kunnen in de ko-nde vier jaar.

Homo’senlesbiennesvierenRoze Zaterdag

Amsterdam één dag
internationale homostad

Van onze correspondente

AMSTERDAM - „Pfff, warm
hoor," babbelt de travestiet naar het
publiek vanaf 'haar' antieke rijtuig.
Koket wipt haar tulen rokje om-
hoog. De lange kunstwimpers lon-
ken. Langzaam beweegt een kilo-
meters lange stoet zich zaterdag
door Amsterdam. Een bonte verza-
meling koetsen, praalwagens, moto-
ren en opgetuigde, vrolijke demon-
stranten. Het is Roze Zaterdag en
dat brengt leatherboys en -girls,
nonnen en kerkprelaten, travestie-
ten, sm-meesters en hun geketende
slaven en vrouwen met dildo's op
de been. Gezeten in oude trams
hebben homo-gemeenteraadsleden
plaatsgenomen.

Dit jaar is het 25 jaar geleden dat in
New Vork City de Stonewall-rellen
uitbraken.De verzamelde homosce-

Ne in de Stonewall Inn werd verrast
door een inval van de politie. Het
was voor het eerst dat zij zich niet
lieten aftuigen en arresteren, maar
zelf terugvochten. Ze kregen daar-
bij hulp van prostituees, studenten
en buurtbewoners. Het incident
leidde tot bloedige rellen waarbij
ruim vijfduizend homo's slaags
raakten met de politie, gevolgd door
een grootscheepse demonstratie.
Door de Amerikaanse homobewe-
ging wordt dit moment gezien als
een ommekeer in de emancipatie-
strijd van homoseksuelen en les-

biermes. Sindsdien is de vieringvan
Roze Zaterdag in veel landen een
feit.

Voor Nederland was het de vijftien-
de keer dat Roze Zaterdag gevierd
werd. De eerste manifestatie met
feestelijke parade was vijftien jaar
geleden ook in Amsterdam. Daarna
werd jaarlijks een andere stad uitge-
kozen. Dit jaarviel de parade samen
met het afsluiting van het tiendaag-
se internationale homofestival 'Eu-
ropride'.
De bonte stoet, waar zon 60.000

mensen op afkwamen, is vooral
feestelijk. By het Homo-monument
aan de voet van deWesterkerk heeft
zich een grote menigte verzameld.
Als de stoet arriveert van de Dam,
wordt die met een ovatie ontvan-
gen. Op forse motoren gezeten pas-
seren lonkende meiden in leren
pakken. Een praalwagen met goud-
gekleurde Griekse goden strooit ki-
lo's witte confetti. De leerjongens
laten zich met welgevallen in het
kruis fotograferen. Tussen het vele
voetbaloranje hangen in de straten
hier en daar ook deroze ballonnen
en spandoeken.

DOOR PETER DE VRIES Hoogmoed komt voor de val- „Wat is er met ons mis dat wij voortdurend°ver het hoofd worden gezien?" Voormalig Eurocommis-saris Frans Andriessen vroeg zich onlangs verbaasd af
Nederland in het pokerspel rond internationaleP°sten zo vaak buiten de prijzen valt. Het antwoord kreegjHJ de afgelopen weken in de campagne van premier Lub-P^rs voor het voorzitterschap van de Europese Commissie.L^splaatste arrogantie, verkeerde taxaties en luidruchtig-heid tekenden de mislukte lobby. Het aanzien van Neder-

de betrekkingen met de buurlanden en de diploma-leke relaties binnen de Europese Unie zijn zwaar bescha-aigd.

" Premier Ruud Lubbers pleegt overleg met zijn Spaanse
collega Felipe Gonzalez tijdens de EU-top op Corfoe.

Foto: REUTER

nieuwsanalyse

j^ederland lijkt zo langzamer-
hand de eeuwige tweede te wor-en van de internationale diplo-
matie. Oud-minister Rüding
werd geen baas van het IMF ofe Oost-Europabank; Braks mis-!* de topbaan bij de wereldland-
°Uworganisatie FAO; Amster-am greep naast het hoofdkan-

toor van zowel de Oost-Europa-
R

ank als de nieuwe EU-Centrale
?ank en Den Haag naast het EU-j^erkenbureau. Nu is dan RuudSobers gepasseerd voor de eer-
j,°üe baan van voorzitter van delitr°Pese Commissie, het dage-
iet bestuur van de Unie. Is erts mis met de manier waarope ons presenteren? Het ant-woord luidt bevestigend.

Onnozel
g°uticoloog professor Van
la° beschreef de vader-a.ndse lobby laatst in Interme-Jair als 'onnozelheid en arro-
gantie in tien variaties. HeteSmt met juichen over elke

lnst en luid klagen over tegen-ag - wie het klappen van de

zweep kent bedrijft diplomatie
in stilte. Het Grote Gelijk waar-
mee we de internationale arena
binnenstappen is een andere
fout. We zijn iets te overtuigd
van onze eigen kwaliteiten. Geen
prioriteiten stellen, verkeerde
bondgenoten, formalisme en een
veel te directe benadering zijn
volgens Van Schendden andere
'typisch Nederlandse' fouten.
De Lubbers-campagne heeft
daar sterke staaltjes van laten
zien. De basis voor de misluk-
king legde de premier door vorig
jaar zowel voor als achter de
schermen onduidelijkheid te la-
ten bestaan over zijn aspiraties.
Lubbers zei zaterdag dat hy had
gezwegen om te voorkomen dat
er 'een handeltje zou ontstaan'
tussen allerlei zaken. Maar de
verwarring die hij zo veroorzaak-
te was groot.
Diplomaten meenden juist dat zein hun Europese onderhandelin-
gen toch constant rekening
moesten houden met een even-
tuele Lubbers-kandidatuur. Zo
worden het mislopen van de
Centrale Bank en het Merkenbu-
reau en de falende Braks-cam-
pagne in verband gebracht met
de ambities van Lubbers.

Aangenomen wordt dat Lubbers
de baan van Commissievoorzit-
ter vorig jaar had kunnen krij-
gen, als hij met enig enthousias-
me had gerageerd op een ver-
zoek van Helmut Kohl. Het was
een groots gebaar van de Bonds-
kanselier, die weinig genegen-
heid koestert voor de Rotter-
damse 'betweter. Lubbers nam
de uitgestoken hand niet aan,
volgens sommige zeer hoge
bronnen omdat hij de mogelijk-
heid open wilde houden dat niet
Elco Brinkman maar hijzelf te-
rug zou keren in het Torentje. In

het openbaar zei Lubbers wel
'betere kandidaten' voor het EU-
ambt te weten, zoals Wilfried
Martens. De Bondskanselier
week daarop definitief uit naar
de Belg Jean-Luc Dehaene.
In politiek en journalistiek Den
Haag is die manoeuvre lang met
hoongelach begroet. Zou 'onze
Ruud', twaalf jaar deKoning van
het Binnenhof, door Kohl en
Mitterrand gepasseerd worden
ten gunste van de een of andere
boertig ogende Belg? Ook de Ne-
derlandse diplomatie riep zelf-
verzekerd dat Dehaene slechts

'een reserve' was. Het bleek een
misrekening.
Door achter de schermen te tal-
men was Lubbers in mei ge-
dwongen zich openlijk kandi-
daat te stellen. Aan het fouten-
festival kwam geen einde. Het
tijdstipvan deaankondiging - op
de avond van de CDA-nederlaag- was ongelukkig; de publici-
teitscampagne van de premier
leek een sollicitatie naar een af-
wijzing. Zo loog Lubbers contro-
leerbaar over zijn oorspronkelij-
ke verzet tegen de Duitse een-
wording.

Onbehouwen
Als erkend en behendig compro-
missenmaker paste Lubbers pri-
ma binnen het profiel van de
nieuwe EU-voorzitter: een prag-
maticus die de zaakjes in goede
banen leidt en 'voorkomt dat
Brussel zich bemoeit met natio-
nale zaken als taal, pindakaas en
hagelslag. Desondanks profi-
leerde hy zich als de politieke
visionair met pleidooien voor
een 'moraalcodex' en een geza-
menlijk veiligheidsbeleid. De
inhoud van die frases bleef pijn-
lijk leeg.
In plaats van de Nederlandse di-
plomaten in Brussel voor zich in
stilte te laten lobbyen, dacht
Lubbers de kar op eigen houtje
te kunnen trekken. De campag-
ne werd steeds schriller. Lub-
bers' dreigen met een veto en de
uitspraak dat het 'slecht voor
Europa' zou zijn indien hy de
baan niet kreeg, waren onbehou-
wen beginnersfouten.

Met de frontale aanval op de as
Bonn-Parijs, die voor Dehaene
had gekozen, zette hij grof ge-
schut in. Lubbers riep de andere
EU-landen op tot regelrechte re-
bellie tegen de 'motor' van de
EU. Het appèl sloeg bij de kleine
landen niet aan, maar wel bij de
Britten, Spanjaarden en Italia-
nen. Met hun verzet van dit
weekeinde tegen de Frans-Duit-
se as is een geest uit de fles geko-
men die niet makkelijk terug te
stoppen zal zijn. Daarbij is Ne-
derland bovendien in het kamp
gekomen van de geïsoleerde
dwarsliggers uit Londen.
Ruud Lubbers, het zondagskind
van de Nederlandse politiek, is
voor het eerst in zijn leven afge-
wezen. Het is niet alleen zijn in-
dividuele hoogmoed die ten val
gekomen is. De campagne heeft
diepgewortelde nationale gevoe-
lens blootgelegd van arrogantie
jegens de Belgische buren en
wantrouwen tegenover de Fran-
se diplomatie. Boven alles ging
de dramatische ontknoping ech-
ter gepaard met een opleving
van felle anti-Duitse sentimen-
ten.

Er leeft nog 'veel oud zeer' in de
relatie met onze grote buur, con-
stateerde vice-premier Kok. Ne-
derlands diplomaten lieten zich
minder tactvol uit. Zij beschul-
digden Duitsland van 'desinfor-
matie a la de KGB tegen Lub-
bers'. Het toonde dat Den Haag
de oorzaak van het falen niet bij
zichzelf zoekt en zijn lesje in in-
ternationale bescheidenheid nog
steeds niet heeft geleerd.

Lubbers
De vele politici die hun te-
leurstelling uitspraken over
het cynisme en de ongeïnte-
resseerdheid van de Neder-
landse kiezer bij de recente
Europese verkiezingen,
doen er goed aan zich na
de Griekse tragedie op Cor-
foe rustig te houden.
De opvolging van Jacques
Delors als voorzitter van de

Europese Commissie is voor premier Ruud Lubbers uitgelopen op
een persoonlijk drama en voor de Europese burgers op iets wat
meer op een farce lijkt.
Het enige wat in de race tussen Lubbers en de Belgische premier
- en collega christen-democraat - Jean-Luc Dehaene ontbrak, was
een gevoel voor openheid en democratie. De sigarerook hing dik
en mistig in de voor- en achterkamertjes waar bedisseld en bedon-
gen werd.
Cynisme bij de kiezer?
Eerst bepalen de Franse president en de Duitse Bondskanselier dat
Delors opgevolgd moet worden door Dehaene, die beter naar hen
schijnt te luisteren dan Lubbers. Vervolgens moet Lubbers, ge-
steund door vice-premier Kok en minister Kooijmans van Buiten-
landse Zaken, de regeringsdeuren van de Europese lidstaten af
om beleefd te vragen of er misschien ook nog belangstelling voor
Lubbers is.
Tot slot moet Lubbers zijn kandidatuur op Corfoe intrekken omdat
hij weliswaar landen achter zich heeft die 'krap de helft van de
Europese bevolking vertegenwoordigen' (hoewel hij dat wel erg
snel naar zich toerekent) maar te weinig macht hebben.
Het naspel is dan de wrange 'verzetsdaad' van de Britse premier
John Major, die zijn eigen kandidaat terugtrekt maar een absoluut
veto op een benoeming van Dehaene legt. Dat lijkt op het eerste
gezicht opkomen voor de 'kleine landen' in de Europese Unie te-
gen het één-tweetje van Parijs en Bonn, maar is een feite gericht
op het herstel van zijn tanend leiderschap binnen de Britse Conser-
vatieve Partij en elders in Albion. Een Margaret Thatcher après la
lettre, dus.
De oplossing zou simpel zijn: laat de Europese Commissie recht-
streeks kiezen door de Europese burgers uit kandidaten van de
politieke partijen in het Eurpees Parlement. Dan ontstaat er moge-
lijk ook meer interesse, mits het Europarlement dan ook échte
macht krijgt.
Maar niets van dit alles. Het loven en bieden gaat door, want het
besluit over de opvolging van Delors is uitgesteld. Misschien trekt
Major zijn bezwaren weer in, misschien komt er een nieuwe com-
promiskandidaat (met het keurmerk van Bonn en Parijs, uiteraard),
en misschien krijgt Lubbers een troostprijs in de vorm van een an-
dere (zij het mindere) topfunctie in Europa, zoals bij de Navo of
de WEU.
Laat het de kiezers in ieder geval vergeven zijn dat zij wat cynische
trekjes vertonen.

Japanse premier
dient ontslag van
zijn kabinet in

TOKYO - Zaterdag heeft de Japan-
se premier Tsutomu Hata het aftre-
den van zijn kabinet aangekondigd,
dertig minuten voordat een motie
van wantrouwen tegen zijn kabinet
in stemming zou gaan. Het was de
minderheidsregering van Hata niet
gelukt de Socialistische Party aan
haar zijde te krijgen. De motie
maakte daardoor een grote kans
aangenomen te worden. Hata was
59 dagen regeringsleider.
Het is gegaan zoals alle politieke
analisten twee maanden geleden
hadden voorspeld: Hata mag de be-
groting van 1994 door het parlement
jagen en dan krijgt hij een motie
van wantrouwen voorgeschoteld
door de Liberaal Democratische
Partij, de partij die vorige zomer
door Hata's toedoen na 38 jaar mo-
nopolie in deoppositiebanken werd
gestuurd.
En inderdaad, donderdag werd de
begroting aangenomen, waarop de
LDP terstond de motie indiende.
„Hata's minderheidsregeringberust
niet op de wil van het volk," zo luid-
de de reden voor de motie. De LDP
hoopte via de motie de regering ten
val te brengen en nieuwe verkiezin-
gen uit te lokken. Door zijn aftreden
heeft Hata echter vervroegde ver-
kiezingen vermeden.

punt uit
Roelof Kiers

Op 56-jarige leeftijd is gisteren
plotseling Roelof Kiers, hoofd-
redacteur televisie van de
VPRO, overleden. Kiers maak-
te jarenlang documentaires
voor de VPRO. De omroep om-
schreef hem als 'eigenzinnig en
onafhankelijk.

Terrorist
Een terrorist die betrokken
was bij de aanslag op het VN-
gebouw in New Vork wil als
kroongetuige gaan samenwer-
ken met het openbaar ministe- .
rie. Voor de Amerikaanse justi- Itie betekent dat een grote "doorbraak, omdat hij als ver- j
trouwensman geldt van de *blinde Egyptische geestelijke
Omar AbdelRahman die wordt i
gezien als het brein achter de \aanslag.

Plezierjacht
Een 53-jarige man uit Zaandijk
is gisteren in de roef van zijn
plezierjacht om het leven geko-
men door koolmonoxydever-
gifting. Zijn vrouw (52) is
bewusteloos opgenomen in een
ziekenhuis. Het drama gebeur-
de in de jachthavenvan Weesp.
De koolmonoxyde is vrijgeko-
men doordat de afvoerpijp van
de gaskoelkast aan boord was
losgeraakt.

Xtc-lijn
Met de arrestatie van vier Bre-
danaars en de inbeslagname
van een compleet laborato-
rium, een half miljoen gulden
aan contanten, twaalf voertui-
gen, sieraden en schilderijen,
denkt de politie in West-Bra-
bant een omvangrijke xtc-lijn
opgerold te hebben.

" Twee deelnemers aan de
feestelijke parade op Roze Za-
terdag in Amsterdam waar-
mee tevens het internationale
homofestival 'Europride' werd
afgesloten. Foto: reuter
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t
Rust nu maar uit.
Je hebt je strijd gestreden.
Je hebt het als een moedig mens gedaan.
Wie kan begrijpen wat je hebt geleden
en wie kan voelen, wat je hebt doorstaan.
Rust nu maar uit!

Moegestreden, maar dankbaar voor de vele
mooie dingen waarvan hij in dit leven heeft mo-
gen genieten en geheel vol overgave aan de
Heer, heeft na een leven van hard werken af-
scheid moeten nemen onze lieve vader, schoon-
vader, opa, broer, zwager, oom en neef

Wiel Franck
weduwnaar van

Mia Hermans
Hij overleed in de leeftijd van 54 jaar, voorzien
van het h. sacrament der zieken.

Landgraaf: Peter en Bianca
Brunssum: Phil en John

Roy, Rianne
Landgraaf: Roger en Pascal
Brunssum: Richard en Bianca

Familie Franck
Familie Hermans

Landgraaf, 25 juni 1994, Hoofdstraat 85
Corr.adres: Savelbergstraat 3
6372 GC Landgraaf
De plechtige uitvaartdienst zal gehouden wor-
den op donderdag 30 juni a.s. om 11.00 uur in
de parochiekerk van de H.H. Petrus en Paulus
te Schaesberg aan de Hoofdstraat, waarna aan-
sluitend de begrafenis zal plaatsvinden op de
r.k. begraafplaats aldaar.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is
tot schriftelijk condoleren.
Rozenkransgebed tot intentie van onze dierbare
overledene woensdag 29 juniom 18.40 uur, aan-
sluitend avondmis in voornoemde parochie-
kerk.
Gelegenheid tot afscheidnemen in de rouwka-
pel van het De Weverziekenhuis te Heerlen,
dagelijks van 16.00 tot 17.00 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen,
gelieven deze annonce als zodanig te willen be-
schouwen.

t
Bedroefd, maar dankbaar om hetgeen zij voor
ons heeft betekend, delen wij u mede dat geheel
onverwacht uit ons midden werd genomen, op
de leeftijd van 83 jaar, gezalfd met de h. olie,
onze lieve moeder, schoonmoeder, oma,
schoonzus, tante en nicht

Katharina Margaretha
(Kathe) Schever

weduwevan

Sjeng Janssen
Birgden (Dld.): Marriet en Arnold

Bleilevens-Janssen
Gangelt (Dld.): Martha en Karl

Bougie-Janssen
Nicole en Bernd
Monique en Roger
Maurice

Schinveld: Johan en Jo
Herings-Janssen
Jean-Jacquesen Suzanne

Oirsbeek: Margriet Janssen
Süsterseel (Dld): Wilma en Hubert

Backhaus-Janssen
Audrey

Gangelt (Dld.): Tiny en Manfred
Breuers-Janssen
Evelyn
Familie Schever
Familie Janssen

23 juni 1994,
Brunssummerstraat 44b, 6451 CT Schinveld.
De plechtige eucharistieviering, waarvoor wij u
beleefd uitnodigen, wordt gehouden op woens-
dag 29 juni a.s. om 11.00 uur in de parochiekerk
Pius X te Schinveld, waarna aansluitend begra-
fenis op de r.-k. begraafplaats aldaar.
Samenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is
tot schriftelijke condoleance vanaf 10.30 uur.
Rozenkransgebed, met aansluitend avondwake
ter intentie van de overledene, dinsdagavond
om 18.45 uur in de zijkapel van de St.-Eligius-
kerk.
Moeder is opgebaard in de rouwkapel van de
parochiekerk St.-Eligius te Schinveld, alwaar
gelegenheid tot afscheid nemen dagelyks van
18.30 tot 19.30 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen,
gelieven deze annonce als zodanig te beschou-
wen.

Enige en algemene kennisgeving

t
Met droefheid geven wij kennis van het overlij-
den van onze lieve moeder, schoonmoeder en
oma

Clara Gertrudis
Gerits-Cremers

weduwevan

Jan Mathijs Gerits
in de leeftijd van 84 jaar.

In dankbare herinnering:
Castricum: Wim en Wil

Gerits-Schilderman
Martin, Paul

Wijnandsrade: Ed enRiet
Gerits-Reubsaet
Hedy
Linda en Heiko
Esther

Nuenen: Els en Henk
Huijser-Gerits
Jasper, Saskia

Heerlen: JosGerits
Hoensbroek: Harrie en Marianne

Gerits-Pijls
Leoniek, Joep

Brunssum: Mar ij en Leo
Pelzer-Gerits
Petra

Heerlen, 22 juni 1994, Douvenrade 1.
Corr.adres: Geleenstraat 66c, 6411 HT Heerlen
De uitvaartdienst en crematieplechtigheid heb-
ben in familiekring plaatsgevonden.I li

t
Met al haar levenslust en wilskracht die haar zo
typeerden hebben wij geheel onverwacht af-
scheid moeten nemen van onze lieve moeder,
schoonmoeder, oma, zuster, schoonzuster, tante
en nicht

To Duineveld
weduwe van

Hub Ritzen
Zij overleed in de leeftijd van 84 jaar, voorzien
van het h. sacrament der zieken.

Heerlen: Elly Ritzen
Rob Beekhuis

Hoensbroek: Mary Lechner-Ritzen
Pierre Lechner
Sven
Erik
Familie Duineveld
Familie Ritzen

Heerlen, 24 juni 1994, Hodgesstraat 1
Corr.adres: Pastoor van de Boorenplein 17
6433 AP Hoensbroek
De crematieplechtigheid zal gehouden worden
op donderdag 30 junia.s. om 13.30 uur in de au-
la van het crematorium te Heerlen, Imstenra-
derweg 10.
Bijeenkomst in de ontvangkamer van het cre-
matorium om 13.15 uur, alwaar gelegenheid is
tot schriftelijk condoleren.
Gelegenheid tot afscheidnemen in de rouwka-
mer van Lindeman Uitvaartcentra, Spoorsingel
4 te Heerlen, dagelijks van 18.00 tot 18.30 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen,
gelieven deze annonce als zodanig te willen be-
schouwen.

t
,A-lles heeft zijn tijd.
Wij houden van je."

Diep bedroefd, maar dankbaar voor hetgeen hij
voor ons en vele anderen heeft betekend en vol
bewondering voor de wijze waarop hij de last
van zijn achteruitgaande gezondheid heeft ge-
dragen, geven wij kennis dat van ons is heenge-
gaan, mijn lieve man, onze zorgzame vader,
schoonvader, opa, mijn overgrootvader, onze
broer, schoonbroer, oom en neef

Rinus Verhagen
echtgenoot van

Anny Conaert
Hij overleed op 70-jarige leeftijd, voorzien van
de h.h. sacramenten der zieken, in het zieken-
huis te Kerkrade. Een bijzonder woord van
dank gaat uit naar het team van afdeling 5 voor
de goede verzorging.

Rimburg: A. Verhagen-Conaert
Eygelshoven: W. Belders-Verhagen

M. Belders
Landgraaf: L. Verhagen

I. Verhagen-Plum
Valkenburg: M.J. Verhagen

J. Verhagen-Soutzen
Rimburg: R. Verhagen

W. Zuidema t
Rimburg: H. Huntjens-Verhagen

J. Huntjens
en alzijn kleinkinderen
en zijn achterkleinkind
Familie Verhagen
Familie Conaert

Rimburg, 24 juni 1994,
Broekhuizenstraat 28 a.
Corr.adres: Kapelweien 23,
6374 LW Rimburg.
De plechtige uitvaartdienst zal worden opgedra-
gen op woensdag 29 junia.s. om 11.00 uur in de
parochiekerk van de H. Drievuldigheid te Rim-
burg, waarna aansluitend de begrafenis zal
plaatsvinden op het r.-k. kerkhof aldaar.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is
tot schriftelijk condoleren.
De overledenezal bijzonder worden herdacht in
de avondwake op dinsdag 28 juni om 19.00 uur
in de voornoemde parochiekerk.
Gelegenheid tot afscheid nemen dagelijks van
18.00 uur tot 18.15 uur in de rouwkapel te Nieu-
wenhagen, Beuteweg 32.
Liever geen bezoek aan huis.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen,
gelieven deze annonce als zodanig te beschou-
wen.

t
Zo stil als ze bij ons was.
Zo stil is ze van ons heengegaan.

Mijn lieve vrouw

Liesje Kuijpers-Muller
echtgenote van

Joseph Kuijpers
Zy overleed in de leeftyd van 84 jaar, voorzien
van het h. sacrament der zieken, na een liefde-
volle verzorging in het bejaardenverzorgingste-
huis Firenschat te Kerkrade-Terwinselen.

Moeder van
Miek enKarl Koken-Kuijpers
Martin en Elly Kuijpers-Offermans
Oma en overgrootoma van
Monique en Simon
Dali
Mariëlle en Jony
Michel
Martijn
Carolijn
Sanne
Familie Muller
Familie Kuijpers

Kerkrade, 25 juni 1994
Schaesbergerstraat 25
Corr.adres: Calbertsweg 68, 6465 CH Kerkrade
De plechtige uitvaartdienst zal gehouden wor-
den op donderdag 30 juni a.s. om 10.00 uur in
de kapel van het bejaardenverzorgingstehuisFi-
renschat, waarna aansluitend de crematie zal
plaatsvinden in het crematorium te Heerlen,
Imstenraderweg 10.
Bijeenkomst in de kapel, alwaar gelegenheid is
tot schriftelyk condoleren.
Gelegenheid tot afscheidnemen in het mortua-
rium Schifferheide van Lindeman Uitvaartcen-
tra, Schifferheiderstraat 7 te Kerkrade-West,
dagelijks van 18.00 tot 19.30 uur.
Voor vervoer kapel-crematorium v.v. is ge-
zorgd.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen,
gelieven deze annonce als zodanig te willen be-
schouwen.

I t
Ik kon niet langer wachten
om weer bij jete zijn.

In dankbare herinnering delen wij u mede dat, na een langdurig en
geduldig gedragen lijden, toch nog onverwacht van ons is heenge-
gaan, onze lieve en zorgzame moeder, schoonmoeder, oma, zus,
schoonzus, tante en nicht

Lenie Rutten-Oberjé
sinds 21 mei jl.weduwe van

Hub Rutten
Zij overleed, voorzien van de h.h. sacramenten, in de leeftijd van 71
jaar.

Brunssum: Josen Annemie de Bres-Graat
Karin, Ankie,Rianne

Heerlen: Peter Rutten
Patrick

Vaesrade: Math en Truus Rutten-Bruis
Ralph, Linda

Brunssum: Marie-José Rutten
Arno de Haas
Sharon
Familie Oberjé
Familie Rutten

Brunssum, verpleeghuis Schuttershof, 25 juni 1994.
Corr.adres: Dorpsstraat 180, 6441 CX Brunssum.
De plechtige eucharistieviering zal worden gehouden op woensdag
29 juni om 11.00 uur in de parochiekerk H. Cornelius te Heerlen-
Heerlerheide, gevolgd door de begrafenis op de begraafplaats aldaar.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is tot schriftelijk condo-
leren.
Rozenkransgebed, waarna avondmis, dinsdag om 18.45 uur in voor-
noemde kerk.
Gelegenheid tot afscheid nemen dagelijks in de rouwkapel van het
Gregoriusziekenhuis te Brunssum.
Wilt u, indien u geen kennisgeving mocht ontvangen, deze annonce
als zodanig beschouwen.

Dankbetuiging
Het is ons onmogelijk iedereen persoonlijk te bedanken voor de
prachtige eucharistieviering, de mooie bloemen, de vele condolean-
ces en brieven. Daarom zeggen wij u langs deze weg dank voor uw
blijken van medeleven bij het overlijden van onze fijne vader,
schoonvader en opa

Hub Rutten
Mam heeft jouw gemis niet kunnen verwerken.

Kinderen en kleinkinderen
Rutten

IDe plechtige zeswekendienst zal worden opgedragen in de parochie-
kerk H. Cornelius te Heerlen-Heerlerheide op zondag 3 julia.s. om
11.00 uur.

Enige en algemene kennisgeving

t
Hand in hand zijn wij gegaan
tot aan de drempel.
Moegestreden, maar omringd
door onze liefde, ben je moedig
en rustig heengegaan.

Met al zijn levenslust en wilskracht heeft hij deze strijd niet kunnen
winnen. Na alle fijne jaren die wij samen met hem mochten beleven,
hebben wij afscheid moeten nemen van onze lieve zoon, broer, zwa-
ger, oom en neef

Harry Baadjou
Hij overleed in de leeftijd van 36 jaar, voorzien van het h. sacramentder zieken.

Eygelshoven: Mariene en Men Baadjou-Hansing
Thea en Math
Jessica en Jennifer
Frits
Tamara en Joke
Philip en Melanie
Samantha en Cinderella
Mirjam
Maria-Luise
Familie Baadjou
Familie Hansing

6471 HV Kerkrade, 25 juni 1994
Vasstraat 24
De plechtige uitvaartdienst zal gehouden worden op woensdag 29
junia.s. om 11.00 uur in de parochiekerk van de H. Joannes de Doper
te Eygelshoven, waarna aansluitend de begrafenis zal plaatsvinden
op de begraafplaats aldaar.'
Bijeenkomst in de kerk. Er is geen condoleren.
Avondmis tot intentie van Harry dinsdag 28 juni om 19.00 uur in
voornoemde parochiekerk.
De overledene is opgebaard in de rouwkamer van het mortuarium
Schifferheide van Lindeman Uitvaartcentra, Schifferheiderstraat 7 te
Kerkrade-West. Gelegenheid tot afscheidnemen aldaar, dagelijksvan
18.00 tot 19.30 uur.

r t
Moegestreden, maar dankbaar voor de vele
mooie dingen waarvan hij heeft mogen genie-
ten, is na een leven van hard werken van ons
heengegaan mijn opa, onze broer, zwager, oom,
neef en vriend

Harry Manders
Hij overleed in de leeftijd van 72 jaar, voorzien
van het h. sacrament der zieken.

Valkenburg a/d Geul: Mirjam Jager
Familie Manders
Familie Geringa

Heerlen, 25 juni 1994, Prinsenstraat 15
Corr.adres: Oranje Nassau Flat 71
6413 LX Valkenburg a/d Geul
De plechtige uitvaartdienst zal gehouden wor-
den op donderdag 30 juni a.s. om 11.00 uur in
de parochiekerk van de H. Cornelius te Heerler-
heide, waarna aansluitend de begrafenis zal
plaatsvinden op de begraafplaats aldaar.
Bijeenkomst in de kerk. Er is geen condoleren.
Het rozenkransgebed tot intentie van onze dier-
bare overledene zal gebeden worden op woens-
dag 29 juni om 18.45 uur, aansluitend avondmis
in voornoemde parochiekerk.
Gelegenheid tot afscheidnemen in de rouwka-
mer van Lindeman Uitvaartcentra, Spoorsingel
4 te Heerlen, dagelyks van 18.30 tot 19.00 uur.
Zy die geen kennisgeving mochten ontvangen,
gelieven deze annonce als zodanig te willen be-
schouwen.
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STICHTING
KINDERPOSTZEGELS

NIDIRLANO

rCimiaa isv-ies-.
Ik deiuraeroorioa diedooi*
kaar tandraast, isniemand
<ny'fy. r&méua's onder is
oesneapen. rCimiaa en kaar-
moeder-zünaev-Cackttn
proeert* — iedere da»
opirie-uu — de mdUs aan
e-flêaar te hopen.
/Cim&aa ieenaeieerd'om niet
tekai fen. <7e moet stilzij*.

l/oor de soldaten.
De Stichting Kinder-
postzegels Nederland
betaalt mee aan de
opvang van oorlogs-
kinderen.

Ik ben verblijd, wanneer men mij godvruchtig opwekt;
zie, wij staan gereed, om naar Gods huis te gaan; b««

Psalm 122
God nam tot Zich, op de leeftijd van 80 jaar, mijn inniggeliefde man, I
onze zorgzame vader, schoonvader, opa, overgrootvader, broer en I
zwager j^

Hillebrand Bosch t
geboren 10 december 1913 overleden 26 juni 1994 'echtgenoot van

Alberdina Schraa i'
In dankbare herinnering:
A. Bosch-Schraa
Dick Bosch
Diny Bosch-Klijnsma
JanBosch t
Frouk Ulke-Bosch
Dieter Ulke sHenk Bosch
Liena Bosch-Veerman
JanBosch J
Marie-Jose Bosch-van Arnhem 1
Hillebrand Bosch 1
Annette Bosch-Kubbinga
Leo Bosch I
Mary Bosch-Potma ge?
en alzijn kleinkinderen 'sc
en achterkleinkind (gi

Corr.adres: Akerstraat-Noord 58, 6431 HN Hoensbroek "Q
L

Een dankdienst, geleid door ds. Krug, zal gehouden worden op vrij-
dag 1 juli om 13.00 uur in de gereformeerde kerk, Ds. Boumastraat te .
Treebeek-Brunssum, waarna aansluitend de begrafenis zal plaatsvin- "Q
den op de algemene begraafplaats Hoensbroek, gelegenaan de Rand- V^
weg. jpj
Bijeenkomst in voornoemde kerk, alwaar gelegenheid is tot schrifte- jg
lyke condoleance. j;
De overledene is opgebaard in de rouwkapel van het St. Gregorius- Jq
ziekenhuis te Brunssum. Gelegenheid tot afscheidnemen dagelijks <l

van 17.30 tot 18.00 uur. ?
Zij die onverhoopt geen kennisgeving ontvangen mochten, gelieven
deze annonce als zodanig te beschouwen.

Na een korte, maar ernstige ziekte verloren wij uit onze familiekring
onze zorgvolle broer, zwager en oom

Hillebrand Bosch
* 10 december 1913 t 26 juni 1994

Hoensbroek: L. Bosch
J.A. Bosch-Verhagen

Wageningen: D. Bosch
Hoensbroek: J. Bosch

G. Bosch-Prins
en kinderen1

,—Jij.—

fl
4-Truia Smeets, 86" jaar, echtgenote
van Eugène Lim-
bourg, corr.adres: St.
Catharinastraat 94,
6235 BH Ulestraten.
De plechtige uitvaart-
dienst zal plaatsvin-
den heden maandag
27 juni om 11.00 uur
in de St. Catharina-
kerk te Ulestraten.

t Chris van der
Steenstraeten,

echtgenoot van Miep
Toma. Corr.adres:
Akersteenweg 170,
6227 AD Heer-Maas-
tricht. Op verzoek van
de overledene heeft
de crematie in kleine
familiekring plaatsge-
vonden.

tMarie Emile Hu-
bert Maenen, 76

jaar, echtgenoot van
Maria Elisa Hubertina
Hendriks. Corr.adres:
Kruisstraat 1, 6231 LJ
Meerssen. De plechti-
ge eucharistieviering
zal plaatsvinden he-
den maandag 27 juni
om 10.30 uur in de Ba-
siliek van het H. Sa-
crament te Meerssen.

tDorothea Kessels,
83 jaar, Heythuy-

sen. Corr.adres: Tien-
derweg 34, 6093 EP
Heythuysen. De
plechtige uitvaart-
dienst wordt gehou-
den heden maandag
27 juni om 10.30 uur
in de parochiekerk
van de H. Nicolaas te
Heythuysen.

,1—******************************************************************************t
Woorden schieten te kort

Koen Matthijs SchinS
* 25-06-1994 t 25-06- 1994

Miriam en Sil SchinS
Bram
Rob
Wouter

Lambermonstraat 10, 6373 BD Landgraaf ..
De crematieplechtigheid zal plaatshebben oP I
woensdag 29 juni in het crematorium Imstentf' [
de te Heerlen, in besloten familiekring. \

' **\
I t ï

Bedroefd, maar dankbaar voor alles wat hij vo"r ■ons gedaan en betekend heeft, geven wij u kei1' ■.

nis dat, voorzien van de h. sacramenten der z# i
ken, na een kortstondige ziekte, in de leeftir j
van 88 jaar, is ingeslapen

Alex Nicoll !
weduwnaar van

Katja Folmer
Geleen: Madeleiné

Neerbeek: Cor en José
Monique en Fabian
Joyce

Geleen, 26 juni 1994
Cortenstraat 3, 6162 AZ Geleen
De plechtige uitvaartdienst zal plaatsvinden of {
woensdag 29 juni a.s. om 9.45 uur in de H. Maf'
cellinus en Petruskerk te Oud-Geleen, gevol.
door de crematie in het crematorium Nedef' |
maas, Vouershof 1 te Geleen, om 11.00 uur.
Samenkomst in dekerk, waar gelegenheid is to' .schriftelijk condoleren vanaf 9.15 uur.
Avondwake dinsdag 28 juni om 19.00 uur if1 *voornoemde kerk.
De overledene is opgebaard in het uitvaartcef'
trum van Dela, Vouershof 1 te Geleen, alwaaf
gelegenheid is tot afscheidnemen dagelyks va'1
17.30 tot 18.30 uur.1 J

>

Tekentafels ’,_"/
\ \^*w T. fW^\ Tekeningen f L__S
t m !„.:.." ~,i ao pdpiei Kasten ii .; ■ iMMK' "-' 6 laden met slot IJk g\ff*********mm

r_C_l/fi_^ 1/■f 1725,- vanaf ]mmmmm\\uPK^^**%-*tr
_ _ __! GROTE SORTERING * h_-P"^M SHOWROOM J**3"

Jv JS, MODELLEN / V*"»" ook inruil tekentafels i^^*

B Si Kantoormeubelen ""B
VCJ Van Dooren bv sZo_
Koop niet voordat u bij Van Dooren bent geweest!

Handelsstraat 23, (Handelscentrum Bergerweg) Sittard
'S 046-514867, fax 046-523600

Dagelijks open 9PO-18. u. Za. 10.°°-16.°0 u. Do. tot 20. u. _,
2_E___^



Milieugroepen
trekken beroep
in tegen Enci

MAASTRICHT - De Enci mag
doorgaan met het nemen van proe-
ven met het verbranden van be-
drijfsmateriaal zoals autobanden,
autobumpers en stickermateriaal.
De milieugroepen - de Milieufede-
ratie Limburg en de stichting Na-
tuur en Milieu - die tegen de ge-
doogbeschikking van de Provincie
beroep hadden aangetekend bij de
Raad van State, hebben dit inge-
trokken na overleg met de Enci.
De milieugroepen vreesden dat het
verbranden van het bedrijfsafval de
toch al hoge emissies van onder an-
dere zwaveldioxyde en stikstofoxi-
den allesbehalve zou doen vermin-
deren. Ze hebben bedongen dat zij
inzage krijgen in de uitstootgege-
vens van de Enci.

Ex-wethouder Brunssum
adviseert niet ’blind’
stukken te tekenen

- Oud-wethouder Hennie de Boer
JvydA) van Brunssum adviseert bestuurders niet
f^ndelings stukken te tekenen. De Boer zegt dit in
"et partyblad van de PvdA, Lokaal Bestuur, naaraarJeiding van haar aanhouding op verdenking van
ï^lsheid in geschrifte.Bennie de Boer is de donderdag voor Pasen samen

drie wethouders, de gemeentesecretaris en bur-
gemeesterRiem opgepakt en enkele dagen vastge-
houden. Het gemeentebestuur zou de collegenotulen

Ir«ebben geantedateerd, volgens het Openbaar Minis-

terie een ernstig strafbaar feit. De Boer zegt dat ze
geen tijd had om alle stukken te lezen, onder meer
omdat ze nog niet zo lang in het college zat.
De Boer inLokaal Bestuur: „Als ikveel eerder in het
college had gezeten, zou ik meer tijd hebben vrijge-
maakt voor het lezen van de stukken die getekend
moeten worden. Je krijgt dagelyks tientallen stuk-
ken om te tekenen, maar je neemt er de tyd niet
voor. Het is geen klakkeloos paraferen, het is teke-
nen in goed vertrouwen. Ik had een veel te grote
portefeuille om alles te lezen. Je vertrouwt je colle-
ga's, je medewerkers." De oud-wethouder- De Boers
party verloor na de verkiezingsnederlaag een plek in
het college - zegt een 'goed gevoel' te hebben bij wat
er is gebeurd. „Of ik iets heb misdaan, moet de rech-
ter maar beoordelen. Laat dat in ieder geval een les
zyn voor andere bestuurders: teken niet blindelings
stukken af. In het gewone, reguliere werk komt dat
dagelijksvoor."

Installatie deken Willem van der Valk in Weert
’Ik ben echt blij dat

ik weer in Limburg ben’
DOORJAN VAN LIESHOUT

Üre " ven leek het eroP dat ac
_*°*eur van et jeugdcircus in

halt hield. Dra bleek dat de
W ■ °Precnt was. Aan het einde"

2Ün installatie tot deken van
gisteren door vicaris-gene-

kr ené Maessen, kon Willem vanjjj, Valk geen woord uitbrengen.
H. heb doorgaands veel te zeggen,
jj^nusta ik met demond vol tan-

ky,'...beleed hij. „Neemt u mij niet
l^Hlk. Maar ik ben vader gewor-
t^j' Vader van een kleurrijk gezin;
l|je er yan goede en lieve mensen,

.1 .U op een bijzondere wijze heb-
lr»gehaald."

.ï
n dankwoord betrok deken_ k6r zeer nadrukkelijk de

ÈV^nop van Roermond, mgr.
(cu?^Wiertz, 'die een oude kwestie
ttv^/^ft geregeld; een kloof heeft
fe^.brugd en in die zin een brug-

°uwer is geweest.

tf* echt k'Ü' dat ik weer in Lim-
* ben," opperde hij eerder al.

Gezonde blos
$LiUlt een etalage van 'House of

. d
and' kwam hy zaterdagmiddag

s^/0 trein gestapt. In clergy, ge-

bruind en met een gezonde blos op
de wangen. Zijn broers Rob en Lou-
ke met echtgenote, zijn zus Marian-
ne en haar man haalden hem af. De
burgemeester van Weert, Loekie
van Maaren, heette de nieuwe de-
ken welkom in haar stad. Samen
namen zij plaats in een koets, die
naar het oude gemeentehuis trok en
werd voorafgegaan door de stedelij-
ke harmonie St.-Antonius en de
stadsschutterij St.-Catharina.

Met een knipoog dan wel met een
opgestoken duim beantwoordde
Van der Valk het gewuif van dewinkelende Weertenaren.
Luid en duidelijk was zyn bevesti-
gend antwoord op de vraag van de
deken van de stadsschuttery, Thieu
Heijmans, of hij bereid was om
geestelijk beschermheer te worden.
Vaandeldrager Nol van de Braak
bracht de nieuwe 'patronus spiri-
tualis' de vendelgroet en kloveniers
losten een eresalvo.

Deken Van der Valk zei zich te rea-
liseren dat iets van hem wordt ver-
wacht. Hy beloofde parochie en
dekenaat zijn best te zullen doen.
„Ik ben ervan overtuigd dat onze
Willem er met elan tegen aan gaat,"
was desgevraagd het commentaar
van broer Rob, die de pastorie aan

de Maasstraat mee had helpen in-
richten. „Hij is een geboren be-
stuurder. Dat is ons met de paplepel
ingegeven. Ervaringen in het zaken-
leven vormen een extra dimensie,
die hij in het clericale leven in-
brengt. Hij is een man van de we-
reld. Daardoor heeft hij gemakkelij-
ker contact met zijn parochianen."

Met de kerkelijke harmonie St.-
Joseph begeleidde de stadsschutte-
ry deken Van der Valk zondag van
pastorie naar kerk. De 10-jarige
Roel van Spaendonk overhandigde
hem de sleutel van de St.-Martinus-
kerk en de 7-jarigeRenske Janssens
een herdersschopje.

Uit handen van vicaris-generaal
Maessen ontving deken Van der
Valk de tekenen van het pastoors-
ambt. Tegenover hem ook beloofde
hij eerbied en gehoorzaamheid te-
genover de bisschop van Roer-
mond, die hem op 1 mei tot opvol-
ger van wijlen pastoor-deken Frits
van Tuel benoemde.

Loopbaan
Wilhelmus Anthony van der Valk
werd in 1944 in Oss geboren. Eind
1975 werd hij door mgr. Gijsen tot
priester gewyd. Achtereenvolgens
was hij kapelaan in de St.-Theresia-
parochie in Maastricht, directeur
van het Missie- en Activiteitenburo
Roermond, kanunnik en bisschop-
pelijk gedelegeerde voor de her-
evangelisatie in het bisdom Roer-
mond.

Ofschoon hij mgr. Gijsen door dik
en dun verdedigde, kwam het tot
een breuk. Naar aanleiding van de
uitslag van een enquête door deze
krant, in maart 1989, waaruit bleek
dat slechts 11,1 procent van de on-
dervraagden met het beleid van de
bisschop instemde, drongenWillem
van der Valk en deken Ben Janssen
van Sittard er bij de bisschop op
aan zijn zetel beschikbaar te stellen.

Toen mgr. Gijsen daaraan geen ge-
volg gaf, laakte kanunnik Van der
Valk tijdens de Hubertusviering op
12 november 1989 in het Mccc in
Maastricht, diens autoritaire gezags-
opvatting. „De kerk mag geen koud
karkas worden," predikte hy. „Het
kan niet zo zijn dat de blijde bood-
schap uitsluitend wordt gereser-
veerd voor kleine restgroepen die
zich in een elitekerk de beteren voe-
len."

Van derValk werd met onmiddellij-
ke ingang van zyn taken ontheven.
Hij verhuisde naar Antwerpen,
waar hij voor vrienden en bekenden

pastoraal bezig bleef. Een aanbod
van mgr. Gijsen om als deken van
Roermond terug te keren sloeg hy
af. Een aanbod van mgr. Wiertz om
deken van Weert te worden, aan-
vaardde hij; mede op aandringen
van zijn schoonzuster, die onlangs
ten grave werd gedragen.

"Weertse kinderen heten deken Willem van der Valk welkom.
Foto: JAN-PAULKUIT

Gebrek aan coördinatie bij overstroming

Gouverneur wil betere
hulp bij calamiteiten

Van onze verslaggever

MAASTRICHT - Er moeten deug-
delijke overeenkomsten worden
gesloten voor calamiteiten in Lim-
burg waarvoor een beroep op hulp
uit de buurlanden wordt gedaan.

Daaraan moet het provinciaal be-
stuur van Limburg in elk geval te
pas komen.
Tot deze conclusie komt de com-
missaris der koningin in Limburg,
mr. B.J. baron van Voorst tot
Voorst, na een evaluatie van de re-
cente overstroming. De hulpverle-
ning is toen niet overal efficiënt
verlopen. Buitenlandse hulpinstan-
ties verleenden spontaan hulp, zon-
der dat de provincie daar weet van
had.
Door gebrek aan coördinatie stuur-
de de ene gemeente helpers naar
huis, terwijl een andere gemeente
die hulp juist goed had kunnen ge-
bruiken. Gelukkig zyn er geen ech-
te blunders gemaakt, maar voor
mogelijk nieuwe rampen is het wel
zaak om de gebodenhulp beter van-
uit het provinciale meldpunt te
kunnen leiden, stelt Van Voorst.
Hulp uit de buurlanden is in feite
internationale bijstand en die moet
lopen via de gouverneur, die daar-
over steeds met het ministerie van
Binnenlandse Zaken in verbinding
staat. Bovendien zijn aan spontane
hulpverlening bepaalde risico's ver-
bonden, omdat in die gevallen aan-
sprakelykheidskwesties en verreke-
ning van de kosten niet geregeld
zijn.
Van Voorst dringt er daarom bij de
gemeentebesturen op aan bij voor-
keur regionale overeenkomsten
over hulp met het buitenland aan te
gaan. Ook moet een provinciaal
coördinatiepunt van elke hulpverle-
ningsactie op de hoogte worden
gesteld.
Gemeenten mogen niet recht-
streeks militaire ondersteuning aan-
vragen bij het Provinciaal Militair
Commando, zoals gebeurd is tij-
dens de watersnoodramp. Dat hoort
de commissaris der koningin te
doen.
De provincie Limburg is van plan
om in overleg met het ministerie
van Binnenlandse Zaken en met de
Maas-gemeenten voorraden zand-
zakken, boten, bedden, communi-
catiemiddelen en andere materialen
aan te leggen.

Bisschop
Ingewijden achten het niet onmoge-
lijk dat 'Weert' voor Willem van der
Valk een incubatietijd wordt voor
een benoeming tot bisschop. De ze-
tel in Breda is nog altijd vacant en
de bisschop van Den Bosch, Jan ter
Schure, nadert de 75, een leeftijd,
waarop bisschoppen ontslag moe-
ten nemen.

Weertenaren hopen hun nieuwe de-
ken evenwel nog lang te mogen
behouden. De tuin van de pastorie
was duidelijk niet berekend op de
honderden die Van der Valk gister-
middag de hand kwamen drukken.
De Heer was met hem en met zijn
feest.

Koerden blokkeren
grensovergang Venlo

VENLO - Ongeveer zevenhon-
derd Koerden die naar de Eu-
ropese demonstratie in Frank-
furt wilden, hebben zaterdag
een paar uur lang de grens-
overgangen bij Venlo en
Bergh-Autoweg geblokkeerd.
Omdat niet alle Koerden een
geldig paspoort hadden, wei-
gerden de Duitse autoriteiten
de demonstranten de toegang
tot het land.

Na bemiddeling van Nederlandse
politie en marechaussee hebben de
Koerden de blokkades opgeheven
en zyn ze teruggekeerd naar huis.
De eerste groep Koerden arriveerde
met zeven bussen rond halfzeven 's'
morgens by de grensovergang
Keulse Barrière bij Venlo. Zij
mochten het land niet in en blok-
keerden daarop de overgang aan
Nederlandse en Duitse zijde. Na on-

derhandelingen besloot de groep
ruim een uur later de blokkades op
te heffen.

Politie
Onderweg naar Bergh-Autoweg,
waar de Koerden zich wilden aan-
sluiten bij landgenoten die daar de
grens zouden passeren, ontstonden
in één bus moeilijkheden met de
Nederlandse chauffeur. Ter hoogte
van een wegrestaurant bij Seve-
num, even boven Venlo, riep de
chauffeur daarom de hulp van de
politie in. Omdat de chauffeur wei-
gerde verder te rijden is een politie-
man achter het stuur gaan zitten om
de bus naar Bergh te brengen.

Zes andere bussen met Koerden be-
■reikten tegen tien uur de grensover-
gang bij Bergh. Onder de ongeveer
driehonderd inzittenden bleken op-
nieuw mensen te zijn die geen gel-
dige papieren hadden, zodat de

Duitse grenspolitie ook hier weiger-
de de Koerden toe te laten. Ook
deze groep Koerden blokkeerde
daarop de grensovergang, ditmaal
alleen de rijbaan van Duitsland naar
Nederland, aan Nederlandse zijde.
Daardoor ontstond aan Duitse zijde
een file van vier kilometer lengte.
De Duitse politie heeft het verkeer
korte tyd omgeleid via Elten (Dld.).

Tegen half twaalf besloot de groep
de blokkade op te heffen, opnieuw
na bemiddeling van Nederlandse
politie en marechaussee. Kort daar-
na arriveerde de groep ujt Venlo.
De door de politieman bestuurde
bus heeft bij een nabij gelegen ben-
zinestation op een andere chauffeur
gewacht, waarna de politie uit Ven-
lo weer naar huis kon gaan.

De blokkades zijn zonder ongere|
geldheden verlopen. Rond half drie
was de file bij Bergh-Autoweg weer
opgelost.

Wildenrath in ban van Harley
DOOR MAARTEN DE KEVER

WILDENRATH - Muziek had eigen-
lijk de hoofdmoot moeten worden
van het Route 66 festival in het
Duitse Wildenrath, vlak over de
grens bij Roermond. Maar de voor-
malige Britse luchtmachtbasis was
het afgelopen weekeinde drie dagen
lang het domein van de Harley Da-
vidson. Zien en gezien worden.
Muziek was maar bijzaak. Hoewel
de organisatoren toch een aantal
toppers hadden gecontracteerd.
Deep Purple, Bonnie Tyler en Huey
Lewis and the News pronkten op de
affiche. Het mocht niet baten. De
Harley stal de show.

Uit alle hoeken van Europa waren
ze gekomen. Noorwegen, Engeland,
Nederland, België, Frankrijk, Zwit-
serland, Oostenrijk en natuurlijk
Duitsland. Op twee of drie wielen,
in alle kleuren van de regenboog.
Duizenden Harley Davidsons para-
deerden van 's morgens negen tot 's

avonds twaalf uur over de korte
Route 66 van Duitsland: de start-
baan van het voormalige vliegveld.
De vrijheid tegemoet. Even dat ge-
voel hebben helemaal nergens aan
te hoeven denken. Zonder valhelm
rijden tussen de, onvermijdelijke,
drank- en etenskraampjes. Maar
vooral je motor laten bewonderen.
Geen enkele Harley is hetzelfde.
ledere eigenaar heeft wel iets aan
zijn motor veranderd waardoor het
een uniek exemplaar is geworden.
En dat wil je, op gepaste tijden, wel
laten zien.

Van de schijnbaar duffe kantoor-
klerk met vrouw en kinderen tot de
Hells Angel, iedereen genoot bij het
zien van al het Harley-chroom. Be-
halve de organisatie. Want in plaats
van de verwachte 35.000 bezoekers
kwamen slechts 20.000 'bikers'. En
die interesseerden zich bijster wei-
nig voor muziek. Vrijdagavond
speelden de Duitse Ballroom Bones
voor amper 500 man. De Schotse
hard-rockers Highlander mochten

het voor 1500 man doen. Alleen de
Amerikaanse pop-rockers Huey Le-
wis and the News trokken zon 5000
man. Maar de soms erg rustige
nummers vielen niet in de smaak
by de 'rockers.

Zaterdag was het al niet veel beter.
Tiger B. Smith, Birth Control en
Andrew Strong speelden voor een
select aantal getrouwen. Pas by
Bonnie Tyler liepen de motorrijders
te hoop. Deep Purple kreeg, met
fantasieloos spel, de handen echt op
elkaar. Dragstar-races, motor-
sprints, de motorparade en zelfs
stierrennen trokken meer bekijks.
Jong en oud genoot.

Vandaag gaan de spijkerbroeken en
de leren jasjesweer in dekast, komt
het driedelige pak weer tevoor-
schijn. De Harley verdwijnt weer in
de garage en de Opel Kadett wordt
weer voor de deur geparkeerd. Rou-
te 66 wordt weer een droom. Een
droom die even leek uit te komen in
Wildenrath.
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Hazes in finale

" Zien en gezien worden op pop-festival Route 66 in Wildenrath. Foto: JEROENKUIT

"et was voor André Hazes gisteren 'nfluitje van een cent om
"^spetterende finale te verzorgen van het tweejaarlijkse

in huize Watersley in Sittard. Ruim 2500 gees-
'Jfc gehandicapten uit Zuid-Limburg hingen drie kwartiern Hetzes' lippen toen hij zijn allerbekendstekrakers ten geho-. vracht. Wekenlang hadden de gehandicapten uitgekekenar de komst van de Amsterdamse volkszanger, wiens liedjes

y n het begin tot het einde uit volle borst werden meegebruld.
/ e' geestelijk gehandicapten willen elk jaar graag naar het
i -}te schlagerfestival in Kerkrade maar voor huize Watersley
jj-^ent dit een te grote financiële aderlating. Vandaar dat de
Achting om de twee jaarzélf artiesten naar Sittard haalt, zo-

-1 de gehandicapten in hun eigen vertrouwde omgeving kun-
h n Qenieten, zoals ze gisteren ook deden van onder anderen

Uny St.-Claire, Arie Ribbens, Conny Vink en André Hazes.
* Foto: PETER ROOZEN



Brabander wint
Olympiadevlucht

DOOR FONS VAN OPHUIZEN

LANDGRAAF - De internationale
Olympiadevlucht vanuit Spaanse
San Sebastian is door de enorme
hitte op de eerste vliegdag en de re-
gens op de tweede dag een zeer
zware opgave geworden voor de
bijna 900 deelnemende duiven uit
Europa. Het goud ging naar Jan
Bierings in het Brabantse Sprang
Capelle die zaterdagmorgen om 8.27
uur zijn winnende duivinklokte.
Door de ongunstige zuidoosten-
wind speelden de Limburgers een
bescheiden rol. De eerste Limburg-
se duifklokte het bekende duo Hub
en Mia Vrösch uit Heerlen, die tot
de grote uitblinkers van het interna-
tionale concours behoorden met
vier kopduiven. Zij werden gevolgd
door F. Janssen uit Grubbenvorst
en Jean Hausoul uit Epen. Good old
Hein Swelsen uit Jabeek schitterde
met twee aan de kop van twee ge-
zette duiven. Het concours kon zon-
dagmorgen nog niet gesloten wor-
den. In Pau zittenruim 6000 duiven
nog steeds op de lossing te wachten
door het slechte weer in Frankrijk.
Men hoopt hier vandaag te lossen.

SAN SEBASTIAN: Limburgse aankom-
sten met tussen haakjes de gewonnen prijs
internationaal: Vrösch Meyers, Heerlen 9.52
uur (1035 km.), (31 en 140), F. Janssen,
Grubbenvorst 10.55, (51), Jean Hausoul,
Epen 10.02, (57), L. Boonen en zn., Neer
11.45 (99), F. Snijders, Meyel 11.47, (101),
Hendriks Deutz, Valkenburg 11.14, (114), J.
Theelen, Buggenum 11.52, (117), H. Swel-

sen, Jabeek 11.35 en 11.37, (123 enJ1}
Knoors, Guttecoven 11.36, (124). *«Stem 11.28 en 12.14(128 en 175),GeP' i
Sittard 11.38 (130), Scheepers en \kenburg 11.24,(132), F. Keybets. Wl}
11.45 (142), Vervuurt, Horst 12.25 (JJ
Joosten, Palemig 11.47 (149), A- "?")
Weiten 12.06, Poeth Erkens, PaleniiL
M. Ronken, Mechelen 11.33 (146), M|
low, Odilienberg 12.09 (149), F. *%
Echt (152), C. Busser, Brunssum H-Jj
G. Pisanu,Kerkrade 12.12 (168), F. «^
Susteren 12.22 (169).
TRANSINNE: JHEERLEN: 1. G. Postma 8.41, 5.27-^
J. Misere Heijnen, 3. H. Peters en 011
WAUBACH: 1. H. Rothkransij
5.26.95.27, 2. Hoenselaars en zn., 3 l
mans. A
NIEUWENHAGEN: 1. P. Frolichsjji

■8.45, 5.26.56.05, 2. H. Beckers, 3. L."*!
RODERLAND: 1. L. Vrome"
5.26.36.85, 2. A. Bertrand, 3. J. Gulp**
Z.OOSTHOEK: 1.Lafleur 8.36, 5.26""
G. Lindelauf, 3. A. Dusch.
ORLEANS: „J
HEERLEN: 1. H. Braun 16.34, 5.19-1"' I
Schoonens Janssen, 3. F. Ledoux- . J
LANDGRAAF: 1. Gebr. Abratans* J
5.19.62.71, 2. K. Heidstra, 3. J. Theunft
ETAMPES: Comb.'9o: 1. P. e{\2
15.38, 5.20.93.53, 2. Quix Widdersh-1
L. Stienen.
NAMECHE: Comb.'9o: 1. J.janssey
5.22.45.19., 2. J.Orbons, 3. Gebr.v.d

Ecologische ramp
dreigt aan kust

van Zuid-Afrika
Van onze redactie buitenland

KAAPSTAD - Voor de Zuidafri-
kaanse westkust dreigt een ecologi-
sche ramp. Een deel van de zand-
en rotsstranden van Kaapstad en
omgeving is sinds donderdag met
een zwarte oliekorst bedekt.
Voor de kust liggen twee grote olie-
tapijten: één op bijna honderd kilo-
meter van Kaapstad en het andere
ten zuidwesten van het eiland Das-
sen, dat op 75 kilometer ten noord-
westen van de Zuidafrikaanse stad
ligt. Zon tienduizend pinguins la-
ten vermoedelijk het leven als ge-
volg van de olievervuiling, waarvan
de oorzaak nog steeds onduidelijk
is.
De autoriteiten geven drie mogelij-

ke verklaringen voor de oliev*
ling. Een in Panama geregi^
vrachtschip, de Apollo Sea (’.
ton), is vorige week maand^fSaldanha Bay, 130 kilomet^noorden van Kaapstad, vertf°|
en sindsdien is van het schiP
als vracht ruwe ertsen, niets
vernomen. j
Daarnaast strandde onlangs v^kust van Kaapstad als gevolg
slecht weer een boot met een >.
kraan aan boord. Bovendien bej
het vermoeden dat de Spaant j
tanker Castillo, de Bellver, *«
tien jaar geleden voor de kuS j

Saldanha zonk, uit elkaar gebB,
is. Volgens experts zou noj?,
40.000 ton olie in het wrak I*,
Volgens Anton Moldan van I*.
partement voor zeevisserij L
laatste verklaring de meest P
bele.

In Kaapstad is een crisiscentra
gericht, niet alleen wegens & j
ramp maar ook omdat de
weersomstandigheden grote
stromingen veroorzaken. "A
zwarte wyken kwam zelfs een Sj
aantal huizen en bedrijven Vj
water te staan. De bevolking 'geroepen de stranden te mijdej
Talloze dierenvrienden waren h
ren in touw om duizenden P^U
van het eiland Dassen over te j

gen naar het vasteland. Zon
duizend met oliebesmeurde "m
konden worden gevangen- j
schatting zon achtduizend
guins zyn met olie besmeurd-

’Veendam’ bepleit

internationale
registratie van
gestolen auto’s

DEN HAAG - De Rijksdienst voor
het Wegverkeer in Veendam wil in-
tensief gaan samenwerken met
soortgelijke diensten in Europa om
de internationale handel in gestolen
auto's aan te pakken. W. Postma,
hoofd kentekenregistratie van de
RDW, heeft dit aangekondigd.
„Als jij een auto uit Duitsland im-
porteert wil ik eigenlijk wel graag
weten of die niet is gestolen," aldus
Postma. „Nu hebben we daar geen
enkel zicht op. We geveneen Neder-
lands kenteken af, de wagen is
spoorloos voor de Duitse politie en
de overheid heeft weer een auto 'ge-
witJ Dat gebeurt in heel Europa op
grote schaal."

Geen korting op
omroepbij drage

voor studentenflat
DEN HAAG - De Dienst Omroep-
bijdragen (DOB) hoeft studenten
die kamers huren in een studenten-
flat geen korting te geven op de
omroepbijdrage. Dat heeft de Natio-
nale Ombudsman bepaald na een
klacht van drie studenten in
Utrecht diekamers huurden van de
Stichting Studenten Huisvesting
(SSH).
De studenten hadden aangevoerd
dat er geen sprake was van drie af-
zonderlijke huishoudens. Boven-
dien was het hele huis aangesloten
op slechts één aansluiting, met ver-
takkingen naar de afzonderlijke
kamers. Tenslotte voerden zy aan
dat de studiebeurs evenmin is afge-
stemd op het betalen van een om-
roepbijdrage.
De Dienst Omroepbijdragen wil de
studenten niet aanmerken als gezin.
Daarvoor moet er prake zijn van
duurzame samenwoning. Boven-
dien wordt de omroepbijdrage be-
wust niet ingezet als inkomenspoli-
tiek instrument. Ontheffing van de
bijdrage wordt nooit verleend we-
gens armlastigheid.
De Ombudsman kan zich in deze
visie vinden. In de praktijk heeft de
DOB afspraken gemaakt met de
verhuurders van studentenkamers,
de SSH's, die voor een kwart van
hun kamerbestand worden aange-
slagen voor de omroepbijdrage. Die
vuistregel is gebaseerd op de bevin-
ding dat gemiddeld een kwart van
de kamers een tv-aansluiting heeft.
De SSH's innen de bydrage van
hun huurders en dragen die af aan
de DOB.

Chauffeur beland
tegen lichtmast

HEERLEN - Een achttien^ iautomobilist uit Landgraaf . jI
dagnacht in Heerlen erns^J'wond geraakt, toen hy van ac*1 |
werd geramd door een anderc, ji
en tegen een lichtmast aanrec 1
chauffeur van de tweede aut° i
door zonder te stoppen.

De Landgravenaar reed rond yp
over een op de Heerenweg :*c^Brunssum, haaldeeen auto i**> ffwerd toen hy terugstuurde
links door diezelfde auto val\3J'
ren aangereden. Hierdoor °^

,
zyn gele Mini een kwart s»«Lj
schoof hij tegen de „ntaaJ^r
aan. De achttienjarige liep ***g\
botbreuken op en moest d° ji
politie uit zyn auto worden bej
De bijrijder kwam met de s ,>

vry. De politie is op zoek "a $chauffeur die doorreed. DienB^!moet aan de linkervoorzijde Sc
hebben.

VVD: vergok
waterschade
verhuurders

MAASTRICHT - De WDf^in provinciale staten denkt d» „ii
kleine particuliere woningver jj!
ders recht hebben op vergo' Jvan de schade door de wate» j
last. Dat schrijft de WD aan *$
puteerde staten. In een staten*^dering werd vorige week é l
dat deze groep gedupeerde^
grond van de bestaande rege'
niet voor schadevergoeding i 1
merking komt. Daarom w<& pi
een speciaal provinciepotje m
De WD beroept zich echter °y
tulen van het ministerie var^.^t <?mische Zaken waaruit bUP^lil.woningverhuurders wel ° $'voor schadevergoeding uit de
kas in aanmerking komen.
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WIJWEN^_!^_EN
FIJNE VAKANTIE
maar... laat ons even weten wanneer u gaat.

U hebt de vakantieplannen al gemaakt? En u gaat langer dan één week? Vul
dan onderstaande bon in en u maakt het uzelfen uw bezorger gemakkelijk.

Laat debezorging van het Limburgs Dagblad tijdelijk
stoppen. Dan heeft u straks geen stapels oude kranten

achter de deur. Het door u teveelbetaaldeBb|^^ ttaA**M abonnementsgeld wordt automatisch met uw
V _U^__M_»^^^Vy eerstvolgende betaling verrekend. Wilt u het

j i gf* " Limburgs Dagblad ook op uw vakantie-adresV^pliP'" net missen ofop een ander adres bezorgd hebben?
Geef ons dan uw tijdelijke adres op en wij zorgen

ervoor dat uw krant elke dag wordt bezorgd., Xg--,
Naam:

I Adres:
Postcode: Woonplaats:
Vakantie van: : t/m
(tenminste 1 aaneengesloten week)

O.s.v.p. geen krant bezorgen I ■■ O s.v.pLimburgs Dagblad welbezorgen, maar op het volgende adres:
Adres:
Postcode: Woonplaats

| Land*: |
I Telefoon (i.v.m. controle bezorging):

I 1
*) Bezorging per post is duur, vooral naar het buitenland.Wij zullen u de
portokosten helaas in rekening moeten brengen. Helaas kan het Limburgs

Dagblad niet instaan voor de(tijdige) postbezorging van de krant.
De portokosten bedragen:

Nederland/ 0,55 per dag (alleen van toepassing buiten het
verspreidingsgebied van hetLimburgs Dagblad).

Buitenland ’ 3,50 per dag.
Vul bovenstaande bon in en stuur deze in openenvelop, zonder postzegel, naar
Limburgs Dagblad, Antwoordnummer 46, 6400 VB Heerlen

__MP___^^__f

DE KRANT VAN LIMBURG

Baëcns

Zitmaaiers
vanaf 12.5pk r n nncteedsvanaf ’ ü.99ü,"

Pulvermaaiers
Dit uniek pulversysteem biedt:
* milieuvriendelijke bemesting

doorrecycling
* geen grasafval Zo-meer . "V 1)
* 30% r^S-tijdsbesparing A, ' '<* 3 jaren A\ T'

volledige /-> , . (t** ;
garantie __»s_ ii^' alle modellen jTr'A\
voorzien f \ II

mesrem EjtXiSJn

ENTER-FORCE
Vliegveldweg 11 - Beek

(bij vliegveld)
Importeur voor Nederland

Tel. 043-649055

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

Computers

o 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 CDRom titels

in voorraad van ’ 7,95.

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

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

Stoopauto's
Te k. gevr. SCHADE- sloop
en loopauto's, en verkoof
gebr. auto-onderdelen. Joep
Wolters. Telef. 045-411480.
Wij geven U de HOOGSTE
prijs voor Uw auto, sloop- er
schade-auto. 045-225774.
Te koop gevraagd sloop- er
SCHADE-AUTO'S. Auto-
sloperij Marxer: 045-720418.
Te koop gevr. SLOOP- er
schade auto's, tev. in- er
verkoop gebr. auto-onderd
A. Korter, g 045-229045.
Te koop gevr. schade- er
oude sloopauto's. Tev. on-
derd. Autosloperij K. KOR-
FER, 045-227377, Indus-
triestr. 7, Hoensbroek.
Te koop gevr. loop-, sloop-

" en SCHADE-AUTO'S en
auto-onderdelen te koop _
046-512924/046-519637
_;,■::;■ ■■- ! 'Zonnebank-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. g 045-461417

ZONNEHEMELVERHUUR
Mezo, 3 weken vanal

’ 165,- mcl. bezorgen / op-
halen, met recht van koop,
juni nog enkele toesteller
vrij. Inl. 045-312956.
Voor gezond bruinen:
GOERGEN zonnehemels,
de grootste zonne-vakspe-
cialist in de regio. Superlage
prijzen, alles met 3 jaar voll.
garantie. Rijskweg Noord 97,
Sittard, S 046-583002 (oude
pand Smeco, t.o. ziekenhuis
bij tankstation).

TV/Video
Goede kleuren TV's met ga-
rantie, zeer grote sort. v.a.
’95,-. 25 jaar TV Occasion
Centrum GEEL, Grasbroe-. kerweg 25, Heerlen. Telef.
045-724760.

Braderieën/Markten- MEUBELHAL Geleen: Het
3 leuke en ! aparte spotgoedk.
D Let op: moderne slaapka-

mers v.a. ’ 175,-; antieke: slaapkamers v.a. ’595,-;
rundl. 2 zitters v.a. ’175,-;
eethoeken klassiek en mo-

dern; bankstellen in rundl. v.
1 a. ’395,-; schitt. buffetten;

" zilverkasten; wandmeubels. enz. enz. Een niet op te noe-
i men keuze in een enorme
i hal. Inruil mogelijk en beta-. ling in 6 mnd. is contant.

Oude Maastrichterweg 27,

" Geleen (deze weg loopt pa-
rallel met Rijksweg Nrd. Let
op videoth. de Kijkdoos,
daarachter is de hal).
Deelnemers gevr. voor: ROMMELMARKTEN en
Luikse markten zo. 3 juli, Valkenburg, zo. 10 juli
Kessel-Eik en andere mark-- ten periode juli t/m septem-

■ bera.s. Inl. 045-324112.

Bel de Vakman
| -. Riet- en BIEZENSTOELEN,

vernieuwen ’5O,- per stuk,
met garantie. Telefoon 043-
-435761 b.g.g. 646919.
Voor SIERBESTRATING,
terras, oprit enz. erkend

l Stralenmakersbedrijf Nico
Gerards. Vrijbl. prijsopgave
en advies. Tel. 045-313956.. SCHILDERS kunnen nog
diverse buiten schilderwerk
aannemen. Tel. 045-210020.

\ LOODGIETER voor badka-j
mer, keuken, riolering, CV.- Vrijbl. prijsopg. 045-352044.

: NEW LOOK BV Landgraaf.
Gevelreiniging, uitkappen,
voegen, steigerverhuur. Tel.

1 045-312154. Fax 323452.
Campers

i CAMPERS te h. v.a. ’780,-
-p/wk. excl. BTW, 2 wkn.■ onbep. km., nieuwe wagens.

' _ 00-32.89/566029, Maaseik.
Huw./Kennism.

Bi-vrouw 32 jr. gehuwd, zkt.
VRIENDIN omg. Maastricht.
Br.o.nr. B-05630, Limburgs
Dagblad, Postbus 2610,
6401 DC Heerlen.

Kachels/Verwarming
Gas] HOUTKACHELS, C.V.
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.
Zomerprijs! Gratis geplaatst.
De Kachelsmid, Walem 21
Klimmen. Tel. 04459-1638.

In/om de tuin
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.
Vandaag nog modder en
zand, morgen groen.
GRASZODEN, perkplanten,
geraniums enz. Jawell Tuin-
centrum. Telef. 045-256423.

Wonen Totaal
In- en verkoop 2e hands
MEUBELEN en antiek, le-
dere dag geopend tot 18.00
uur. Voskuilenweg 91, Heer-
len. Tel. 045-741708.
Pracht eiken BANKSTEL m.
rundl. kussens, 1 jr. oud,
’875,-. Als nw. 045-322111.
In- en verkoop 2e HANDS
meubelen en antiek. Tel.
045-724943, Rotterdamstr.
80a, Heerlen.

(Huis)dieren
De grootste KENNEL van
Limburg. Alle jonge ras-
hondjes. Meer dan 60 ras-
sen plus gar. en tatoeage. Kl.
America, Th.Watsonln 34
Achel(B). 09-3211644489
Zond. open maand. gesl.

Caravans
Te koop CARAVAN merk
Hobby, 5-pers., pr.n.o.t.k.
Kasperenstr. 17, Kerkrade.
CARAVAN- en botenstalling
aangeb.: Gronsveld, Sta-
tionsstr. 44. g 04408-1251.

Te koop gevr.
Te koop gevraagd ROL-
STOEL met pot. _ 04493-
-5179.

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

Opleidingen
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

Wilt u snel in het bezit zijnvan het MIDDENSTANDS-
DIPLOMA of ondernemers-
diploma? Bel Handelsschool
Brunssum 045-241156 of
Handelsschool Maastricht
en Handelsschool Geleen
043-430477

Voor Piccolo's
zie verder pagina 8

É Provincie Bureau Bibliotheek
Limbura Postbus 5700

*********** *m 6202 MA Maastricht
tel. 043-897382

mededeling Gedeputeerde Staten maken bekend, dat zij bijm 193/26-94 beg^jt van 14 junj 1994g^ de Naamse
Vennootschap DSM (nr. BW 2213) onder een
aantal voorschriften vergunningen hebben ver-
leend ingevolge de Hinderwet, de Wet inzake de
luchtverontreiniging en de Wet geluidhindervoor
het uitbreiden/wijzigen van deChemische
Bedrijven, i.e. de installatiesvoor het bereiden
van Polyvinylchloride (PVC) gelegen op de loka-
tie Zuid in de gemeente Geleen. Het besluit en
alle ter zake zijnde stukken liggen ter inzage van
28 juni 1994 tot 9 augustus 1994 en wel: - in het
Provinciehuis te Maastricht (bureau Bibliotheek)
tijdens de werkuren; - in het gemeentehuisvan
Geleen tijdens de werkuren en bovendien don-
derdags van 17.00 uur tot 20.00 uur, Tot dd. 9
augustus 1994 kan beroep worden ingesteld bij
de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad
van State door: a. de aanvrager; b. de betrokken
adviseurs; c. degenen, die overeenkomstig arti-
kel 20, 21 of 22, tweede lid of 28, eerste lid,
onder c van de Wet algemene bepalingen milieu-
hygiëne bezwaren hebben ingebracht; d. enigeandere belanghebbende, dieaantoont, dat hij
redelijkerwijs niet in staat is geweest (overeen-
komstig voornoemde artikelen) bezwaren in te
brengen. De beschikking wordt na afloopvan de
beroepstermijn van kracht, tenzij voor deze
datum beroep is ingesteld en een verzoek is
gedaantot het treffen van een voorlopige voor-
ziening. Het beroepschrift moet gericht en ver-
zonden worden aan de Afdeling bestuursrecht-
spraak van de Raad van State, Kneuterdijk 22,
2514 EN 's-Gravenhage. Het verzoek tot hettreffen van een voorlopige voorziening moet wor-
den gericht aan de Voorzitter van de Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van State. De
beschikking wordt niet van kracht voordat op
een zodanig verzoek is beslist.

'X m***** Het Overloon 2
Postbus 155

■ OoAteiijk Zuid-Limburg 6400 AD Heerlen

BEKENDMAKING
Ter voldoening aan het bepaalde bij artikel
16, tweede lid, van de Gemeenschappelijke
Regeling GGD Oostelijk Zuid-Limburg deelt
ondergetekende mede, dat op donderdag
30 juni 1994 om 17.00 uur in het dienstgebouw
van de GGD aan het Overloon 2 te Heerlen
een openbare vergadering van het Algemeen
Bestuur wordt gehouden.

Heerlen, juni 1994.

De Voorzitter,
Mevr. E.F.M. Coenen-Vaessenv L. /

(SE_________

DE JONGHE
'H_l_______P

ümiet 50.001,- Te betalen Effektieve rente Rente Theoretische Bedrag in Minimale 180mnd. terug 240 mnd.terug
In handen per maand op jaarbasis per maand looptijd handen effektieverente te betalen te betalen

min. max. min, max. min. max. ’ 15.000,- 9,8% ’ 155,- ’ 139,-

-’ 15.000,- / 225,- 9,8% I 13,0% 0,785% I 1,024% 94 mnd.hl2mnd. ’ 20.00o- 9^8% ’ 207^- ’ 185!-
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g£is Provincie
_ttk Bureau Bibliotheek
to Limbura Pos,bus 570°
aJS^££a) «M1jj 6202 MA Maastricht

tel. 043-897382

„__!"_ Gedeputeerde Staten van Limburg makenm r94/26-94 bekend dat ge|et op het bepaalde in de
Algemene wet bestuursrecht het ontwerp-
besluit saneringsmaatregelenWet geluidhinder
ten behoeve van het industrieterrein Boutestraat
te Swalmen van 27 junitot en met 25 juli 1994
ter inzage ligt in de bibliotheek van het provin-
ciehuis, Limburglaan 10 te Maastricht en in het
gemeentehuis van Swalmen. Reacties tot en
met 25 juli 1994 kunnen belanghebbenden
schriftelijk hun zienswijze naar voren brengen en

■ deze zenden aan: Gedeputeerde Staten vanI Limburg, Postbus 5700, 6202 MA Maastricht.

É Provincie Bureau Bibliotheek
Limbura Pos,bus 5700

5* 6202 MA Maastricht
tel. 043-897382

mededeling Gedeputeerde Staten van Limburg makenm 195/26-94 bekend, dat 1. zij voornemens zijn aan
Provinciale Staten voor te stellen de reglemen-
ten voor de waterschappenRoer en Overmaas
en Peel en Maasvallei, en voor het zuivering-
schap Limburg te wijzigen voor wat betreft de
samenstellingvan de dagelijkse besturen van
die instellingen; 2. devoorgenomen regeling van
die bestuurssamenstelling is weergegeven ineen ontwerp-besluit met bijbehorend voorstel;
3. de onder2 genoemde stukken met ingang
van 27 junia.s. gedurende 4 weken terinzage
worden neergelegd in het provinciehuis (biblio-
theek) en ter secretarie van de waterschappen,
mcl. zuiveringschap en van de gemeenten in
Limburg; 4. elke belanghebbende gedurende de
termijn van terinzageligging schriftelijk bedenkin-
gentegen de inhoud van het ontwerp-besluit
kan indienen bij hun college, p.a. Postbus 5700,| 6202 MA Maastricht.

Rolluiken
Rolhekken
Zonneschermen
Terrasoverkappingen
Boutique-markiezen
Vraag vrijblijvend offerte

MUMEN
SIMPELVELD

ROLLUIKEN ZONWERING
Beitel 110 a

6422 PB HEERLEN
(045)42 38 48

Gedaan met P^__T_ O*
schuren, pla- rVWInJ
muren en lakken. ■PORTAS maakt IBSQB
deuren en deurko- |^^j^J
zijnen weer hele- |j|jj£M|
maal "nieuw", in
vele varianten en Ï3kjë_
houdsvnendelijk en ■duurzaam. Voorde- f^^t**^liger dan u denkt. -"

PORTAS-vakbedrijf
' van Wel bv

Hoekerweg 4
6241 NG Bunde

g 043-6478331 *



PvdA Brunssum duikt
in verenigingsleven

Van onze verslaggever

ÜNSSUM _
De pvdA moetveren. Verstrengeld raken met het

*_t . ngsleven in Brunssum. Dat
feer fractievoorzitter André van
*VIA in het Partijblad van de
Wj' Lokaal Bestuur. Hij wijt de
injj ezingsnederlaag van de PvdA
**!$) Unssum (van drie naar twee ze-aan de slechteband tussen zijn

party en de verenigingen in de ge-
meente.

„De burger in Limburg vraagt niet:
wat is julliebeleid voor de komende
vier jaar, nee wat doen jullie van-
daag voor me? Wat doen jullie aan
de problemen van alledag en voor-
al: voor mijn vereniging? Vereni-
gingen zijn hier de ruggegraat van
de plaatselijke samenleving. Dat
heb je te aanvaarden," aldus Van
Bergen.

Daar moet de partij zich in de toe-
komst op gaan richten, vindt de
fractiévoorman. „Zoals de KVP
vroeger stemmen kreeg van allerlei
verenigingen, moet de PvdA stem-
men gaan halenbij deverenigingen.
Zij moet deelnemen in verenigin-
gen en daar haar gezicht bepalen."

Van Bergen zegt het noodgedwon-
gen, het is niet zijn eigenkeuze. „De
Lijst Borger is zo groot hier, omdat
ze 25 mensen hebben die wel eens
een pintje pakken in de vereni-
gingskantine. PvdA'ers zyn geen
kroeglopers, zij breken zich liever
het hoofd over zware onderwerpen.
Het is absurd dat je geen politicus
moet willen zijn, maar representant
van een vereniging. Het is helaas

De PvdA moet volgens Van Bergen
daarom nog meer verstrengeld ra-
ken met het verenigingsleven. De
partij wil daarvoor bijeenkomsten
met willekeurige, jonge mensen uit
het verenigingsleven organiseren.

„Zo snijdt het mes aan twee kanten,
je bouwt binnen de verenigingen
een gezicht op en mensen krijgen
inzicht in wat het besturen van een
gemeente inhoudt," aldus Van Ber-
gen in Lokaal Bestuur.

IVN Kerkrade
verbijsterddoor

orchideeënroof
Van onze verslaggever

. K^ADE - Het IVN in Kerkra-
*-a VerbiJsterd door de roof van
'it^ 2esüg orchideeën vorig week-
\ 0

uit de Groene Long. Het gaat
.tic ?Veer dertig rietorchissen enbosorchissen, voor Neder-

er
e b _rippen zeldzame en be-

"t>egrn^e bloemsoorten.
&ty|»nen die dit vergrijp op hun
*goïst

en hebben, zijn kenners enen> anders hadden ze wel een
.1 J*et geplukt. Maar ze hadden
.^J^eten weten dat deze orchi-

'Uir, p." 61. niet volhouden in een
{Wk- rchideeën leven namelijk in
%r

)
ose met schimmels. Die heb-. tpiensen niet in hun tuin," zegt

k* _* UrBestelde coördinator A.
. J*n van het IVN Kerkrade.

fens yorcnis hebben de daders vol-
_e><!tessen voor negentig procent

t_C(f l°ken, de bosorchis voor 95
% kDe IVN heeft aangifte ge-
bit^. blJ de politie. Hoewel het_ Van de bloemen strafbaar
JUrtt ?

de Politie weinig doen. „Je
0 .r_to niet meer terugvinden.

I*1* _r {~len zyn de bloemen niet
v redden," zegt Vaessen.

regionaal
Gemeente Nuth geeft groen licht aan WVC

Vierhonderd asielzoekers
naar huize Op de Bies

Van onze verslaggever

(i JH - In huize Op de Bies in Schimmert worden vierhon-.rd asielzoekers gehuisvest. De gemeente Nuth heeft het
jj lnisterie van WVC laten weten in te stemmen met een uit-
c eiuing van honderd naar vierhonderd asielzoekers en het

voor vier jaar te verhuren. Voorwaarde is wel dat het
ofdgebouw van Op de Bies na drie jaar wordt gesloopt.

worden in Op de Bies
vatl

s honderd asielzoekers opge-geJ'en- Het contract tussen de
vanh te' WVC en de exPloitant

_t Voormalige klooster loopt in
Cct ber af Nuth wil dat het con"
len ,n°g voor de zomer wordt ver-

egeliJk wil de gemeente het
asielzoekers uitbreiden.

den gevestigd in het hoofdgebouw,
honderd in het paviljoen Mareveld.
De raad stelt als voorwaarde bij het
contract dat het hoofdgebouw na
drie jaarwordt gesloopt.

Hiermee wil Nuth een herhaling
van de 'affaire Aalbeek' voorkomen.
Dit klooster stond lange tijd leeg en
werd een prooi voor vandalen,
drugshandelaren en zwervers. Op
de Bies wordt een tijdelijk opvang-
centrum (TOC). Uit de praktijk
blijkt, dat een asielzoeker hooguit
negen maanden in een asielzoekers-
centrum verblyft. Na drie jaar, als
het hoofdgebouw is gesloopt, moe-
ten de meeste asielzoekers elders in
Nederland zijn ondergebracht.

fije ger«eentebestuur acht Op de
|eSchg?2ien zÜn ligging en indeling
iters ** als grootschalig asielzoe-

Centrum- »Door de ruime ver-
Vr^smogelijkheid0gelijkheid behoeft geen
Uitst

s f. ontstaan voor een negatieve
dor ra «ng naar de buurt en kerk-
kerg *estiging van een asielzoe-

„«ntrUm voorkomt bovendien
het , d en verpaupering," aldus

college van Nuth.

»ty eerr>eenteraad steunt het voor-
Op d

otn het aantal asielzoekers in
hoj^ ies uit te breiden naar vier-

erd. Driehonderd zouden wor-

Nuth zal met WVC nog een contract
sluiten waarin zaken als extra poli-
tiesteun, onderwijs, administratie
en recreatie worden geregeld. De
gemeenteraad neemt morgen een
definitief besluit.

De Nor kan
nog half jaar
blijven zitten

HEERLEN - Collectief café
De Nor in Heerlen kan mini-
maal nog een half jaar in het
pand aan deGeerstraat blijven.

Dat heeft de gemeente Heerlen
in een contract vastgelegd. De
Nor moet op termijn worden

gesloopt, omdat de grond aan
de Geerstraat-Stationstraat
deel uitmaakt van het cen-
trumplan.

Op deze plek zouden kantoren
verrijzen. De bouw hiervan zal
het komende half jaar echter
nog niet starten, zodat De Nor
en filmhuis De Spiegel voorlo-
pig in het pand blijven zitten.
In die tijd verwachten Heerlen
en De Nor in het stadscentrum
een nieuw onderkomen voor
café en filmhuis te hebben ge-
vonden.

Sjpasmaat-taptoe toont
kracht van de Bongerd

Van onze verslaggever

HEERLEN - Als de Sjpasmaat
1994 in Heerlen iets heeft aange-
toond, dan is het wel dat de Bon-
gerd vaker moet worden gebruikt.
Het plein heeft zich tot dusver
slechts bewezen als kermis en bloe-
men- en groentemarkt, gisteren
doorstond de Bongerd ook de tap-
toeproef.

Honderden toeschouwers waren,
gistermiddag getuige van een mini-
WMC in Heerlen. Vier muziekkorp-
sen paradeerden tussen Mc Do-
nald's en Etos als waanden zij zich
in het Rodastadion tijdens de vier-

jaarlijkse mars- en showwedstrij-
den. Voor deze eerste Heerlense
taptoe was 'de wereldberoemde'
spreekstalmeester Jacques Schiffe-
lers ingehuurd, die zelfs zijn vermil-
joeneWMC-jasje had aangetrokken.

Voorzitter van Stichting Sjpasmaat
Jan Stevens sprak van een succes-
vol en voor herhaling vatbaar eve-
nement op de Bongerd. Hij denkt
eraan, en zegt daarover met Schiffe-
lers te onderhandelen, de taptoe uit
te breiden. „Meer korpsen en 's
avonds met licht erop," aldus Ste-
vens. Toen hij zijn gedachten de
vrije loop liet, gaf hij te kennen
graag de WMC-trekpleisters uit
Leeuwarden, Hilversum en Leiden

naar Heerlen te halen. Eerst zal de
gemeente de Bongerd voorzien van
een nieuwe bestrating en indeling.

Na afloop van de taptoe, bleef de
tap open, zo klonk de voor de hand
liggende woordspeling van Schiffe-
lers. Op het Kerkplein, waar de ho-
reca ditmaal eensgezind meedeed,
kon dank zij de taptoe en de dor-
stigmakende hitte een nog nooit
gehaalde drankomzet worden ge-
haald. „Zaterdag hebben vijftien
procent meer omgezet dan vorig
jaar," aldus Fred Peters, een van de
organisatoren.

Dat was niet bepaald de verdienste
van het grote, uit 25 monitoren be-

staande, tv-scherm waarop Neder-
land-België kon worden gevolgd.
Terwijl de omliggende kroegen uit-
puilden, zaten op het Kerkplein
hooguit dertig mensen. Wat de toe-
schouwers zagen was niet Orlando,
maar 25 weerspiegelingen van het
ABN-Amrogebouw.
„Inderdaad, dat scherm was min-
der," vindt ook Stevens. „Dat kwam
door de lichtinval. Het ombouwsel
had daarom groter moeten zijn.
Maar in de tweede helft had je hier
best een goed beeld." Pas na het
laatste fluitsignaal van de irritante
Braziliaan begon het plein weer vol
te lopen.
Het aantal eetgelegenheden dat aan
de Sjpasmaat meewerkte, was aan-
merkelijk groter dan vorig jaar. En
ook de VW en City Promotion
Heerlen waren aanwezig met de
stand. Heeft deSjpasmaat nu einde-
lijk zyn formule gevonden? Ste-
vens: „Er zal altijd aan gesleuteld,
worden, maar ik denk dat dat niet
veel hoeft te zijn." Wel maakt de
voorzitter duidelijk dat hij niet vies
is van uitbreiding. „Als het finan-
cieel haalbaar is, dan mag er wel
een dranktent bij."

Woningvereniging wordt gemist bij verbroedering
Van onze verslaggever

KERKRADE - De bejaarden wa-
ren er, de flatbewoners, de kinde-
ren, de loco-burgemeester van
Kerkrade, de Anseltaler en de wel-
zijnstichting. Allemaal waren ze
aanwezig. Alleen de woningveren-
ging werd node gemist op het wyk-
feest in Bleijerheide.

Het feest in de sociale-vernieu-
wingswyk Bleijerheide stond gis-
termiddag in het teken van verbroe-
dering. Kinderen konden zich uitle-
ven in spelletjes als emmer-ping-
pong, de bewoners van bejaarden-
huis Vroenhof genoten van het
geluid van de Anseltaler, de zon en
de aandacht en deburen van de vier
hoogbouwflats hadden de gelegen-
heid elkaar eindelijk eens in een
gemoedelijke sfeer te ontmoeten.

„Vandaag gaan we het niet over
problemen hebben," zegt Ger
Smeets, voorzitter van het huur-
dersorgaan in de galerijflats. Hij wil
feest vieren en niet denken aan de
technische of sociale manco's waar-
mee de woonblokken worden ge-
plaagd. „Dit feest moet de eerste
aanzet vormen tot sociale contacten
in de flat en de wijk."

Na een uur zijn alle stoelen bezet.
Geen nood, uit Vroenhof wordt aan-
vullende meubilair aangesleept. De
directeur van het bejaardenoord
draait a la Hans van der Togt aan
een rad met cijfers en mensen met
winnende lootjes komen hun prijs

afhalen. Zelfs bejaarden die boven
op hun balkon blijven zitten, horen
erbij. Bleijerheide lijkt inderdaad te
verbroederen.

„Het is een positieve dag geweest,"

zegt Smeets na afloop. „Ik vind dat
toch een overwinning van de huur-
dersbelangenvereniging. Met vrij
eenvoudige middelen hebben we
bereikt dat veel mensen contact
met elkaar hebben gelegd." Toch

vindt hij de afwezigheid van wo-
ningvereniging Land van Rode
wrang. „Dat is toch de instantie
waarmee je de kar moet trekken. Je
gaat je langzamerhand afvragen hoe
serieus ze ons iwmen."

" Bewoners van Vroenhof genieten van de zon tijdens het wijkfeest op Bleijerheide.
Foto: FRANSRADE

Niersprinkstraat
is drugspand zal

Van onze verslaggever

KERKRADE - Bewoners van de
Niersprinkstraat in Kerkrade willen
zo snel mogelijk af van het drugs-
pand in hun straat. Deze week heeft
een overbuurman overdag 226 be-
zoekers bij het huis geteld. „Als je
erlangs loopt en het raam staat
open, ruik je de rotzooi en word je
vanzelf high," zegt een ander.

Het pand aan de Niersprinkstraat
veroorzaakt veel overlast voor de
omwonenden. In de straat geldt een
parkeerverbod, maar er rijden gere-
geld auto's af en aan. De politie is
het huis ongeveer een maand gele-
den binnengevallen en heeft daarbij
hasj in beslag genomen. Niet veel
later werd de drugsverkoop op-
nieuw opgepakt. De politie zegt nu
de gemeente genoeg handvatten te
hebben aangereikt om het pand te
sluiten. Daarmee stuurt zij aan op
een sluiting van het huis zoals dat
ook in deVeldkuilstraat is gebeurd.

Loco-burgemeester van Kerkrade
Ton Zeeuwen reageert ietwat korze-
lig. „Of er genoeg handvatten zijn^
aangereikt kan de politie niet beoor-
delen." Zeeuwen zegt dat het pand
in theorie kan worden gesloten,
maar dat nog lang niet duidelijk is
of dat ook zal gebeuren. „Dat moet
eerst onderzocht worden."
Een omwonende: „Je kunt hier
geen minuut rustig zitten. Als ze er
niet snel iets aan doen, dan grijpen
we zelf wel in."

Aanhangwagen
doorboort auto
LANDGRAAF - De auto van
een dertigjarige Landgravenaar
is vrijdagmiddag letterlijk als
een sardineblikje opengereten
door een aanhangwagen. Een
33-jarigeLandgravenaar hadzijn
aanhangwagen niet goed beves-
tigd, waardoor deze losraakte en
zich door de auto van zijn plaats-
genoot boorde. Ook sneuvelde
een autoruit en kwam het dak
scheef te staan. Tegen de 33-jari-
ge man is een proces-verbaal
opgemaakt.

Man gepakt na
greep in kassa
HEERLEN - Een 21-jarige
Landgravenaar heeft zatermor-
gen een greep in de kassa van
een bloemenwinkel op de Anje-
lierstraat in Heerlen gedaan,
maar is even later op de Gras-
broekerweg aangehouden. Hij
was na de diefstal op een gesto-
len brommer gevlucht. Hij be-
kende naast de diefstal ook een
geldlade uit de lts in Heerlen te
hebben gestolen, waarbij hij
door de conciërge werd achter-
volgd. De Landgravenaar is voor
justitie geen onbekende.

Brunssummer
mishandelt vrouw
BRUNSSUM - Een 37-jarige
Brunssummer is vrijdagnacht op
de Maastrichterstraat aangehou-
den wegens mishandeling van
zijn 27-jarige vriendin. De politie
trof het duo vechtend aan op
straat. De vrouw had diverse ver-
wondingen in haar gezicht. De
man was buiten zinnen, verzette
zich tegen zijn aanhouding en
bleef proberen zijn vriendin aan
te vallen. Later bleek dat hij xtc-
tabletten samen met alcohol had
genuttigd. Het lukte de Bruns-
summer nog om te ontkomen in
een weiland, maar daar beet een
politiehond hem in zijn arm. Hij
moest voor behandeling naar het
ziekenhuis en is daarna opgeslo-
ten.

Agressieve broers
in fritureHeerlen
HEERLEN - Twee broers uit
Heerlen zijn vrijdagnacht ingere-
kend, nadat zij in friture 't
Braadklokje aan de Willemstraat
een man hadden aangevallen en
een 31-jarige Heerlenaar hadden
neergestoken. Deze kon na be-
handeling in het ziekenhuis naar
huis. De twee broers, van 23 en
zestien jaar, vielen een man aan
dieper ongeluk een fiets van een
van de twee omver had gelopen.
De 31-jarige probeerde de ruzie
te sussen, maar werd door een
van de broers met een mes gesto-
ken. Toen de politie arriveerde
en de oudste broer aanhield, was
hij nog steeds met een mes aan
het zwaaien. De jongste viel
daarop een agent aan. Beiden
werden uiteindelijk overmees-
terd en ingesloten.

Autokraker
aangehouden
HEERLEN - Een 24-jange
Kerkradenaar is zaterdagmiddag
op de Spoorsingel in Heerlen
aangehouden, nadat een getuige
hem uit een auto aan de Station-
straat een cd-speler had zien ste-
len. De getuige was de autokra-
ker achterna gelopen. Toen de
politie arriveerde, wees hij de
Kerkradenaar aan.

Bromfietser
smakt dronken
tegen wegdek
NUTH - Een 21-jarige bromfiet-
ser uit Hoensbroek is vrijdag-
nacht op de Hommerterweg in
Nuth gewond geraakt aan zijn
gezicht, nadat hij tegen het weg-
dek was gesmakt. Hij raakte met
zijn brommer de stoeprand en
maakte een flinke smak. Zijn
beide lippen raakten zwaar geha-
vend, waardoor hij moest wor-
den verzorgd in het ziekenhuis.
Daar bleek dat hij te veel had ge-
dronken. De politie gaf hem een
proces-verbaal.

Zakkenrollers
weer actief in
Eygelshoven
EYGELSHOVEN - Opnieuw
zijn op de zaterdagmarkt in Ey-
gelshoven zakkenrollers actief
geweest. Een 71-jarige vrouw uit
Kerkrade miste een beurs met
vijftig gulden en een giropasje.
Van een 54-jarige man uit Übach
Palenberg werd een portemon-
nee met 280 mark en enkele
bankpasjes gestolen. Bijna we-
kelijks slaan de zakkenrollers op
deze druk bezochte markt toe.

Hoofdletsel
na aanrijding
HEERLEN - Een 64-jarige auto-
mobilist uit Valkenburg heeft
zaterdagochtend bij een aanrij-
ding op de Nijverheidsweg in
Heerlen hoofdletsel opgelopen,
omdat hij geen voorrang verleen-
de aan een 45-jarige bestuurder
van een personenauto uit Sim-
pelveld. De Valkenburger wist
zich niets meer te herinneren en
werd overgebracht naar het zie-
kenhuis.
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" De Coriovallum Pipe Band marcheert over deBongerd. Foto: frans rade
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T~, L imbutg\DagblüJ«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 ot
met de acceptgirokaart die u wordt toegezonden.
Enkele rubrieken UITSLUITEND è contant en mét
legitimatie.

Telefonisch opgeven

045-719966
Maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur. Opgave - in de
regel - tot 12.00uur daagsvoor plaatsing.
Schriftelijk opgeven
Opgave via de 1e post daagsvoor plaatsing.
Persoonlijk opgeven
Via de balievan 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 schade van welke aard dan ook, ontstaan door niet,
niet tijdig of onjuist plaatsen van advertenties.

HetLimburgs Dagblad wordt dagelijks gelezen door
bijna 250.000personen van 13 jaaren ouder.
(Bron Cebuco Summa Scanner) D930

Personeel aangeboden

Schildersbedrijf VAN EYCK
kan nog binnen en buiten schilderwerk aannemen voor
particulieren en bedrijven. Vraag vrijblijvend prijsopgave._ 045-322222 / 043-213775 / 04750-11196.
Dagelijks van 9.00-21.00 uur, zat, van 9.00-17.00 uur.

Dakdekkersbedrijf AADAK Als u ons voor 12 uur
kan nog dakwerk aannemen, 's morgens belt, staat uw
Bel voor vrijblijvende offerte. PICCOLO de volgende dag
045-226688/226377/ al in het Limburgs Dagblad.
06-52606457. Tel. 045-719966.

Personeel gevraagd

Het Limburgs Dagblad vraagt
Bezorg(st)ers voor

Voerendaal - Heerlen -
Simpelveld

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

Limburgs Dagblad, In de Cramer 37, 6411 RS Heerlen,
telefoon 045-739330.

Rock-N-Roll
to the tune of ’ 800,- to ’ 1.200,-

-per week.
International audio company is seeking 4-6 molivated

individuals to distribute audio equipment.
" Paid training.

' Company vehicle.
* Daily cash bonuses.

' * No experience necessary.
' 21 and over.

' Must have valid driving license.
Call 045 - 237319 monday - friday 10.00 - 16.00 h.

Voor onze plm. 40 bezorg-adressen in LIMBRICHT zijn wij,
het Dagblad "De Telegraaf op zoek naar een serieuze

Bezorg(st)er
Verdiensten ’ 180,- per 4 weken. Plm. 3 kwartier werk per

dag. Voor meer informatiekunt U tijdens kantooruren
bellen naar het Dagblad De Telegraaf! Tel. 045-460683.

De Peppermill vraagt een nette

vr. buffetbediende
met ervaring, vanaf 22 jaar.

Telef. contact opnemen: 045-415794, vragen naar J. Qtten.
Gevr. FRITUREHULP voor Dames gevr. voor "lris"-bar
maandag- en dinsdagavond, in Dld. Tel info maandag va.
Tel. 045-312451 of 312257. 14.00 uur S 00-49.24624374.

Succesvolle ZAKEN-
VROUW zoekt internationa-
le zakenpartners die
’10.000,-, ’20.000,- of
’50.000,- per maand willen
verdienen. Bel voor inter-
vieuw S.L.C, intern. Tele-
foon/fax. 04759-3434.
RU-INSTRUCTEUR (m/v) is
een beroep met vrijheid, af-
wisseling en uitdaging. Een
degelijk beroep waar vraag
naar is. Haal daarom het er-
kende Kaderschooldiploma.
Met dit waardevolle diploma
kunt u als rij-instructeur in
loondienst aan de slag,
maar u mag ook overal
(zonder middenstandsdiplo-
ma!) een eigen rijschool
starten (parttime of fulltime).
Dus een prachtkans om na
vijf maanden een goede
baan te krijgen of eigen baas
te worden. Binnenkort star-
ten dag-, avond- en zater-
dagopleidingen in Amster-
dam, Rotterdam, Den Haag,
Utrecht, Zwolle, Maastricht
en Best. Bel voor de gratis
Studiegids tot 21.00 uur. De
Kaderschool 043-259550
(of hoofdkantoor 04998-
-99425).
Gevr. part-time en full-time
CHAUFFEURS voor taxi.
Aanmelden: Hatax, Keekstr.
46, Heerlen, na 18.00 uur.
SERVEERSTER gevr. voor
restaurant in Lanaken (B)
mogelijk voor vakantie en/of
langere tijd. _ 076-414314
Gevraagd STELLERS en
aftimmerlieden voor diverse
projekten. Tel. aanmelden:
046-334514.
Denk aan uw TOEKOMST!
met deze duurzame serieu-
ze bijverdienste v.a. 2500
DM p.mnd. Bel maand. 12-
-19 uur. 00-49.240518025.

OG te huur
Te huur wn. unit 1 a 2 pers.
beg.gr. nab. centr. GELEEN.
Gemeub. en gestoft mcl.
energ. v.a. ’965,- p.mnd.
Telefoon 046-747218.
HEERLEN te huur app. 2e
etage, best. uit entree/hal,
woonk. met open keuken,
slaapk., badk., toilet, balkon.
Huurpr. ’B7B,- per mnd.
mcl. verwarmingskosten. Inl.
telef. 045-723777.

Onroerend Goed
HUIZEN gezocht voor bin-
nen- en buitenlandse kandi-
daten. Verkoper betaalt
geen kosten. Wijman &
Partners, 045-728671.
Vooroorlogs woonhuis met
spoed te koop GEVRAAGD,
opknappen geen bezwaar.
Telefoon 040-114752.
WOONHUIS met spoed te
koop gevraagd, opknappen
geen bezwaar. 040-128897.
Te koop gevr. ouder
WOONHUIS met tuin (op-
knappen geen bezwaar). Tel.
046-753367.

Bouwmat./machmes
ÜÜ FAILLISEMENTEN ën
partijen. Te k. I.beschad.
houten deuren in div. maten
+ mod. v.a. ’40,-. Rollen
dakleer (Rubberroid) v.a.

’ 20,- t/m ’ 65,- p. 10 mtr. (4
mm dik). Topmerk laminaat-
parket A+B keus ’2O,- t/m

’ 40,- p.m2. Underlayment
platen ’ 45,-. Laminaat
wandplaten ’25,- + ’65,-.
Div. grote PVC + houten
raam (pui) kozijnen. Draad
volière, Monica, kuiken-,
schapen- en kippengaas in
div. soorten en maten voor
spotprijzen. Gasbetonplaten
in diverse lengte + dikte + di-
verse andere matr. Zolang
de voorraad strekt. Ren-
nemigerveldweg 70, Heer-
len. Telef. 045-729710.

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? _ 073-220300.

Kamers
Te h. in HEERLEN Centrum,
kamer in studentenhuis.
Telefoon 043-251634.
Gevr. per 1 sept kamer met
keuken en badkamer voor
studente (18jr) in C-MAAS-
TRICHT of omg. St Pieter/
Akkerpoort. 05160-20068.
KAMERS te huur met kost
en verzorging. Liefst voor
ouder persoon. _ 045-729784.
Studente uit Venray zkt. ka-
mer in MAASTRICHT. Tel.
04780-84009 na 19.00 u.

Reparaties
TV/VIDEO reparatie. Zonder
voorrijkosten. Görgens. In-
dustrieterr. Abdissenbosch.
Landgraaf. Tel. 045-314122
E. de Jong TECH. SERVICE.
Reparatie van alle merken
huishoudelijke apparaten
met gar. _ 045-720247.
TEBBEN koeltechniek koel-
kast/diepvriesreparaties met
garantie. Voor part. geen
voorrijkosten. g 045-460471.
DIEPVRIES- en koelkastre-
paraties, zonder voorrijkos-
ten. _ 046-745230. Service
binnen 24 uur met garantie.
KOELKASTREPARATIE.
Geen voorrijkosten en gar.
Vroko 045-441566/461658.

Bedrijfsruimte
Te huur MAGAZIJNRUIMTE
plm. 150 m 2te Sihard. Te
bevr. 046-512328.

Winkel& Kantoor
KASSA'S, alle occasions
deze week in de aanbieding!!
Occ. v.a. ’ 250,-; nieuwe v.
a. ’495,-. Tevens aanbie-
dingen in weegschalen, co-
piers, kantoormeubelen.
Prijzen excl. BTW, m.i. Rol-
tex, alles voor winkel & kan-
toor. Daelderweg 25, bedr.
terrein Horsel Nuth. Tel. 045-
-242880, fax. 045-241690.
Open ma.-vr. 8.30-17.30
uur. Do. tot 21.00 uur.

Transacties
(Silent) PARTNER gezocht
voor opstarten superclub/
parenclub in grensstreek 3
landenpunt, inbreng plm.

’ 175.000,-. Reacties: Post-
bus 626. 6000 AP Weert.

Landbouw
Te koop Friesche MERRIE
05-92 (van Pitter) met pap.;
Belgisch trekpaard merrie
05-92 met pap. Weg. pi.
gebrek, samen ’ 6.500,-.
Tel. 045-458964.
ONDERDELENBANK. Tel.
04493-2715.
1 ' ■ ■"—

Onderdelen/ace.
Ink./verk. goede gebr. AU-
TOBANDEN. Passartweg
39, Heerlen. _ 045-222675
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Auto's
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Autobedrijf
John Koullen

biedt aan: ANWB-gekeurde
auto's met BOVAG-garantie

en nationale autopas.
Mini 1000 zwart z. mooi '90;

Mercedes 190D89;
Accord EX 2.0 autom. '91;
Civic 1.5 GL Shuttle'9o;

Prelude 2.0 EX autom. '88;
Volvo 740GL i polarwit '91;

Alfa 33 1.4 iE rood'9l;
Citroen KM 2.0 inj. '90;

Citroen BK I.4REbl.m. '88;
2x Kadett sedan Club '88;

Opel Kadett Club 3-drs. '87;
Opel Kadett automaat '86;
Kadett station D 5-drs. '85;

Opel Kadett station 1.6D'83;
Opel Corsa TR groenm. 85;

Scorpio sedan airco '90;
Scorpio 2.0iroodmet. '90;

Ford Scorpio 2.4iGhia '87;
Siërra 2.0isedan zilver '90; 1

Ford Escort 1.4iCLrood '91; t
Ford Escort 16i 5-drs. '87; j
Fiësta 1.1 i 29.000 km. '90; _
Peug. 405GRi 1 9i aut. '91;
BMW 316iEdition wit '90;

Fiat Uno 45 zwart 90; i
Fiat Uno diesel 5-drs. '88;

Fiat Regatta 100S'85;
Honda Accord 1.6 Luxe '86;
Mazda 626 1.8 sedan '90;
Renault Chamade TR '91;
Renault 19 GTS 1.789;

VW Jetta I.Bi wit'9o;
VW Jetta I.6CLgrijsm. '88;

VW Polo C wit '85;
Hyundai Pony 1 SXL zw. '88;

Nissan Sunny coupé '87;
Prairie GL bruinm. '84;
Carina 1.6 groenm. '88;
Mitsubishi Colt GL '86;

Mitsubishi Galant TD '86;
Seat Ibiza goudmet. '85;

Seat Ronda SKi zwartm. '84;
Mazda 323 GT rood '83;
Suzuki Alto automaat '82;

Exclusief
Corvette cabriolet wit '74;

4x4 Nissan Patrol GR
grijskenteken '90;

Land Rover 88 hardtop '79;

Bestellers
Seat Terra D grijskent. '91;
Ford Siërra 2.3 D VAN '84;
Passat stat. nwe. motor '82;

Inruilers.
Diverse inruilauto's van

’ 500,- tot ’ 2.500,-.
Kom vrijblijvend kijken en

vergelijken op ons verkoop-
terrein en in onze showroom.

ANWB-gekeurde auto's
met BOVAG-garantie
en nationale autopas.

Autobedrijf
JOHN KOULLEN,

Beitel 114, Heerlen. (200 mtr.
naast Disco Peppermill).

Telef. 045-426995/424268.
Te k. BMW 316i, bwj. '93,
km.stand 31.000, ABS, een-,
trale deurvergrendeling,
alarm, kleur zwart, vr.pr.
’39.750,-. ?_ 045-426913.
Ford FIËSTA 1.1, bwj. '81,
APK '95, vr.pr. ’850,-. Tel.
045-210686.

Bedrag Terug te Mnd.bedrag Effectieve rente Mnd.bedrag Effectieve rente
inhanden betalen in volgens min. op jaarbasis vlg. wet. max. op jaarbasis
15.000,- 72 mnd. 279,04 10.6% 287,11 11.8%
25.000,- 84 mnd. 413,58 10.3% 420,11 10.9%
30.000,- 96 mnd. 453,45 10.3% 454,2 a 10.4%
50.000,- 96 mnd. 747,22 10.0% 757,01 10.4%

Krediet U betaalt Rente vlg. min. tar. per mnd Theor. Effectieve rente op Theor.
limiet per mnd effectieve rente op jaarbasis looplijd jaarbasis max. tar. looptijd

15.000,- 300,- 0.937% 11.8% 68 mnd. 13.0% 71
25.000,- 500,- 0.865% 10.9% 66 mnd. 12.6% 70
40.000,- 800,- 0.861% 10.8% 66 mnd. 12.2% 69
60.000,-1200,- 0.800% 10.0% 65 mnd. 12.2% 69

OOK VOOR HYPOTHEKEN:
INFORMEER NAAR DE NETTO VASTE LASTENHYPOTHEEK;

DEZELFDE MAANDLAST GEDURENDE DE GEHELE LOOPTIJD.

Ford Escort 1.8 diesel 3-drs
'92; Honda Integra 5-drs '87;
Mitsubishi Lancer 1500 GLX
LPG '89; Rover 214 Si 5-drs
'90; Opel Kadett GSi 2.0 16V
'88; Honda Prelude 1.8EX

'87; VW Scirocco GTX 1800
'85; Ford Fiësta 1.1. CTX

autom. '88; Mazda 626 HB
1.8 GLX LPG'B9; Mitsubishi
Galant 2.0 GLX 5-drs. '90;
Mercedes23oE in nw.st.

85.000 km.ANWB rap. '88;
Volvo 360 GLS 2.0 5-drs

'85; Volvo 340 Winner 3-drs
'87; VW Jetta 1600C4-drs
'85; Vauxhal! Cavalier HB
2.0 '79; VWKever 1300 in
nw. st.'79; Mits. Galant s-

drs stationcar '82.
Autobedr. Have

Industriestr. 31, Sittard.
Tel. 046-515195. Auto's zijn
met APK en bovaggarantie-
bewijs. Fin, binnen 24 uur.

re k. LADA Combi 1500, s-
jak, bwj. 1990, 40.000 km.,
f 5.900,- Tel. 04406-13804.

Mitsubishi COLT GLX, type
'83, APK 3-95, i.z.g.st.,
’1.350,-. Tel. 045-232762.
Te k. Nissan CHERRY 1700
D, 3-drs., bwj. '87, 131.000
km., i.z.g.st., Event. mr. mog.
Tel. 04492-2421.
Te koop Opel KADETT 1.8
cabrio, met.rood, bwj. '89. In
nieuwstaat, 72.000 km. Veel
extra's, sportvelgen. 046-
-519644 (na 18.00U. 581536).

Te koop Opel ASTRA '92;
Opel Kadett '90; Opel Corsa
'86-'9O; Opel Kadett '86 au-
tomaat; Nissan Micra auto-
maat '89; Subaru Justy '88.
Autobedrijf Ter Hark, Sport-
straat 26, Kerkrade-West.
Tel. 045-424890.
Te koop RENAULT 5 82, i.z.
g.st., APK, ’1.250,-. 043-
-430283 12.00-14.00 uur.
Te koop GOLF GLS, bwj. '79,
APK 4-95, mooi en be-
trouwbaar. Vaste prijs

’ 1.050,-. Tel. 045-271861.

SCIROCCO GTX 16 V, bwj.
'86, iets moois, vraagpr.

’ 12.000,-. _ 045-418795.
Te k. VW GOLF GTi 16V,
bwj. '86, vraagpr. ’11.500,-.
Telef. 045-418795.
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 JETTA TX '86,
’6.900,-, nw. APK, i.z.g.st.
043-430283 12.00-14.00 u.
VW GOLF 1980 type 1100 S,
in goede staat, pr. ’850,-.
Tel. 045-751884.
Te k. witte VOLVO 440, bwj.
'90, LPG, m. onderh.boekje,
pr. ’11.000,-. 045-231225.
Wij kopen alle LADA'S en
ook andere auto's. Telefoon:
045-423973.
Auto KALDEBORN, wij be-
talen de hoogste prijs voor
uw auto!! 045-411572.

VW Golf 1.4i3-drs. '94; VW
Invento TD '93; Opel Veetra
2.0 GL '92 nieuw model;
Omega 2.6 i combi autom.
'93; Astra Combi 1.6 i '92;
Astra 4-drs. Sedan '93; Opel
Rekord Combi 1.8 '82;
Omega 2.0 90; Kadett 5-drs.
1800 GSi '86; Veetra I.Bi
GLS '93. Garage BUISMAN,
Stenen Brug 6, Landgraaf
(Ind.terrein Strijthagen). _ 045-
-323800. Inruil en financie-
ring mogelijk, 1 jaar garantie.
Johan SCHMIDT autohan-
del heeft diverse auto's in
voorraad van ’750,- tot
’6.000,-. Alles met APK.
Tel. 04492-2888. Hommert
24, Vaesrade.
Te koop GEVRAAGD voor
export. Motoren, caravans
brommers, personenauto's,
vracht en bestel. Hoogste
prijzen! Tel. 045-456963.
Te koop gevr. alle merken
auto's. Bet. HOOGSTE prijs!!_ 045-416239 tot 21. u. open.

Te koop weg. omst.Wfl
AUDI 80, bwj. '91, kl. Jj
vr.pr. ’ 16.250,-. Sic»
str. 52, Schaesberg.
Te koop Ford SIËRRA
DL Combi, bwj. '83, l
grijs, APK 4-95, 100% i
de, vr.pr.. ’ 4.000,-. Tel.
225161.

(Brom)fietsen
Nu! 2 Halen 1 W»
MOUNTAINBIKES,
div. modellen, Shimano
gemont. oa. Deore LX
en STX enz. _ 045-75406»

~A

Vakantie
Te huur 4-5 pers. ZON
HUISJES en stacaifmet licht, water en W&
bosrijke omgeving,
ponyrijden en zwem"
Tele». 05246-1229 G"
bergen, Overijssel.
Wat VERKOPEN? A*
teer via: 045-719966.

MEHR ALS NUR EIN MÖBELHAII!
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Pers.Kont. Klubs

Escortburo
Op hoog niveau heeft nog

plaats voor een representa-
tief meisje tussen 18-30 jaar.

Tel. 04405-3095.
Club MATA HARI zkt nog
enkele meisjes Int. mog.
046-580099/06-52983125.
Goedlopend privéhuis te
K'rade zkt. zeer dringend
nog 2 leuke DAMES. Zeer
hoog gar.loon 045-425100.

06-lijnen
100% Wild Live Sex

06-9891
Geen wachttijd! 1 gpm.

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.

(1,- pm.) "Kom maar met je
hand onder m'n bloesje" zei
ze tegen de knul. "En heb je

dit wel 'ns gezien?"
Toen trok ze haar slipje uit.
06-340.350.60

(1,- p.m.) Zij doet haarB.H.
uit "Kijk ze zijn groter ge-

groeid" en toen ze ook nog
haar slipje liet zakken, kwam

Sandra met haar tongetje
wel heel dichtbij.

06-340.340.55
(1,- p.m.) De meesteres

lachte gemeen en ze liep
met haar naaldhakken over

zijn naakte lijf.
06-340.350.75

(1,- p.m.) Opeens trok hij zn
broek uit, deed m'n rokje

omhoog en m'n slipje naar
beneden.

Maar meneer wat doet u nu?
06-340.340.30

Nymf Linda
Geniet van 2 kanten. 1 gpm
06-320.320.14

!!! Grieks !!!
Marcha van achter. 1 gpm

06-9618
Live Sex

De leukste meiden
24 uur per dag

Bel en Geniet (1,-p.m.)

06-9715
Rijpe vrouwen!

Vlezig....Tikje ordi.
1 gpm 06-320.322.27.

(1,-p.m.) De SADIST lachte
wreed naar 't vastgebonden

meisje.

06-340.340.90
Boerderij-geheimen

extreem bizar
1 gpm 06-320.329.19

Gratis
Telefoonsex

voor vrouwen
06-4311

Of 4611
mannen bellen voor

’l,-p/m
telefoonsex 06-95%
sex direct 06-9519

top contact 06-9845
hete meiden 06-9785

Gratis
Sexcontact

voor vrouwen
06-4366 of

4622
Mannen bellen ’ 1,- p.m.

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

sexplezier voor 2 06-9894
Live sex 06-320.325.00
Regiosex 06-320.325.92

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

Gratis sex
voor vrouwen 06-4300,
heren bel 06-320.330.91

(75 cpm)

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

Telefoonsex
Hete vrouwen bellen gratis!

06-320.330.87 (75 cpm)
Ervaren
vrouwen

40 jaar zoeken sexkontakt.
06-350.290.37 (75 cpm)
Hete vrouwen zoeken

anoniem
sexkontakt

Bel nu 06-9511 (75 cpm)

Gratis
sexkontakt

voor vrouwen: 06-4909,
mannen bel 06-9604

(75 cpm)

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

Rijpe vrouwen
zoeken onervaren jongens.

06-9504 (75 cpm)
Gratis

sexgesprek
voor vrouwen. Dames bel 06-

-4300. Heren bel 06-9667
(lOOcpm)

Sex voor twee
sexgesprek met 'n vrouw.
06-320.330.82 (75 cpm)
Bel nu zelf de heetste

vfouwen jouw(hotel)bed in!
Bel nu (100cpm)
06-9664

Hete vrouwen willen met jou
Sexgesprek

06-320.322.33 (75 cpm)

Homo kontakt
Direkt apart met een hete

knul uit Limburg!!
Bel nu 06-9614 (nu 50 cpm)
Hete vrouwen uit de regio

Limburg
06-350.23.047 (100 cpm)

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

Heerlijk discreet
direkt apart met hete
vrouwen uit Limburg!!

06-320.322.11 (75 cpm)

Eroslijn
06-320.321.22 1 gpm.

Doe net alsof je me voelt...
Vrouwen bellen GRATIS!

Dus jijkrijgt de heetste live-
sex, 1 g/pm 24 u p/d

06-320.330.72
* SM voor 2 *
Snelle SM kontakten!!

06-320.329.99 (75 cpm)

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

Discreet
Sexkontakt met rijpe meiden!

06-320.330.42 (75 cpm)

SM kontakt
voor strenge afspraken!
06-320.325.80 (100 cpm)

Privé telefoonnummers van
hete vrouwen thuis! (75 cpm)

* 06-9605 *
Thuiskontakt

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

Anonieme
sexdating

Sexkontakt met eenzame
vrouwen. 06-9706 (100 cpm)
Privé telefoonnrs. van hete

vrouwen thuis! (75 cpm)
* 06-9502 *

Kontakten/Klubs

Kom kijken komt zien
Negen mooie meiden en één lelijke, samen tien.

046-745814.

Business Class Girls
Escort

Bij ons staan de meisjes 24 uur per dag voor U klaar,
voor bij U thuis of hotel. Bel snel, g 04405-3095.

Nieuwe zeer knappe meisjes aanwezig bij:

Privé Yvonne
0.a.: 1-piep, piep-jong Lolita typetje en sexy Monika met

dubb. DD. Karin 'n zacht slank donkerblondvrouwtje.
Michelle kl. en fijn met haar vibratorshowtje voor u en hun
andere lieve collega's 045-425100. 7 dgn. geop. ook za/zo

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.

Als u de KLOK luidt... weten wij
wel waar de KLEPEL hangt!!

De BARBIES van LYDIA
046-749662, Groenstraat 64, Geleen, Ned. meisje gevr.

CLUB LEVANT
Nieuwe jongemeisjes aanwezig voor trio en erot. massage,

ook dubbel D van maandag-vrijdag van 14.00-02.00 uur.
Maastrichterstr. 156, Brunssum. Tel. 045-275199.

Twilight escort_ 045-275618. Kvk 49356

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

Buro Venus
het beste privéadressen-

boek van Limburg!
g 04750-28353.

10 Jarig
jubileum

Club La Belle
Koud buffet en eerste

drankje gratis.
Elke dag geop. van 22-4 u.

Leuke dames verw. U.
Creditcards geac. Graverstr.

13, K'rade-West. 045-
-416143. Meisjes gevr.

Bij Angelique
ero massage en privé.

g 045-311135.

Peggy Privé
Escort ma.vrijd. 11-22.30 u.
Wo. tot 19 u. 046-374393
Grieks mog. Tev. m. gevr.

Door leuk jong meisje totale
ontsp. massage

045-353489
nieuw, ook met 2 meisjes!!!

Romantica
©045-419742
Wij hebben wat u zoekt,

meisjes v.a. 19 jaar.
Nieuw, nieuw! Escort.

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

Keuze uit 7 meisjes!

Boy + Girl
Escort service striptease m/v

nieuw Steve en Roy.
Telefoon 045-257368.

Privé llona
Kom en doe gratis mee met
onze W.K. LOTERIJ. Nieuw
Monique dubbel DDDD. 29
junina 18.00 uur gesloten,_ 045-708903 'Love Escort
045-320905 v.a. 9.00 uur.

De leukste meisjes
Club Paris

Oirsbeek, _ 04492-1873.

Buro Mieke
Discr. Bern. 046-748768

Nieuw! Ontspanningsmass.

Privé Candy
Massage en trio. Meisjes
gevraagd. 045-212616.

’ 50,- all in
Telefoon 045-423608

volslanke Betty
ontvangt thuis._ 045-232663.

Surprise Escort_ 045-275900.

Nieuw!!
bij Angelique

Chantalle en Siskia 25 j.
dubbel DD. Tel. 045-311135.

Buro Sittard
met nieuwe gastvrouw.

g 046-523203

Sexy dame ontvangt hef*l
043-473309^

Jamien
Vanaf 10 uur 045-7217.

Anita Privé
en Escort!!! 045-3526jfl

La Mirage
geopend va. 14.00 ui^Hoofdstr. 105 Amstenra*

Tel. 04492-2650. Teve"5

escort va. 20.00 uuj^y

Nieuw ! Nieu^
Houdt u van veel wipp^fl'
Kom langs bij CLUB I°',,

Geleen. 2 a 4 maal rela*
voor ’ 200,-all-in. Oo\massage v.a. ’ 50,-. Ma

vrijd. 12.00-24.00 U-
Rijksweg Zd 105, Geie«^_ 046-756335. Tot gaf.

Gratis sex
niet commerciële 5sexadressen en numrn^

van vrouwen._ 046-752333.
Mannen
gezocht!!

vrouwen zoeken niet
commercieel sexconta0

*S 046-752333.^^
V.a. 09.00 \o\; Privé 045-714707. Wajxj
Privé Papillof1]

of 'n erotische massage J,,
trio. 5 lieve meisjes aan.5Tel. 045-355242. Te<

nog meisjes gevraa.



Nederland 2
Tros/EO
13.00-13.07 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
16.25 Wonderland (gepresenteerd

door Bassie en Adriaan).
Kindermagazine met Eindeloze ont-
dekkingen, serie. Afl.: Marconi, van
telefraaf tot televisie; Widget, teken-
filmserie. Afl.: Gekke Eddie.

17.21 Wild South. Natuurfilmserie.
Afl.: De prieelvogel.

17.53 De familie Keuzekamp.
17.58 2 vandaag. Met om:
18.00 Journaal.
18.15 Actualiteiten.
18.47 Hoofdpunten uit het nieuws

gevolgd door het weer.
18.56 De Russ Abbot Show. Engelse

humor en sketches.
19.26 David Copperfield. Goochel-

show van de beroemde illusionist
David Copperfield. Afl. 2.

20.25 Derrick. Duitse misdaadserie.
Afl.: Het thema.
Mevrouw Kessler is een belangrijke
getuige inzake de moord op haar
chef Kindermann. Tijdens een etentje
herinnerde deze zich ineens zijn auto
niet op slot gedaan te hebben en ging
naar buiten. Hij kwam echter niet
meer terug.

21.29 Ingang Oost. 13-delige serie
reportages over de dagelijkse ge-
beurtenissen op de afdeling Eerste
Hulp van het VU-ziekenhuis in Am-
sterdam. Afl. 8.

22.04 An inconvenient woman.
2-delige Amerikaanse miniserie.
Afl. 2. Naar de bestseller van Domi-
nick Dunne.

22.54 De wereld rond reizen.
Reismagazine. Thema: Onderweg in
Duitsland.

23.00 Reality 3.1. 3-delige serie met
dr. Tony Campolo. Afl. 1. Herh.

23.30 Middernacht-klassiek.
Klassieke muziek.
Vandaag korte muziekstukken uit de
Barok, uitgevoerd door The Branden-
burg Consort 0.1.v. Roy Goodman
met Rachel Brown, fluit en Sally
Jackson, fagot.

00.03-00.08 Nieuws voor doven en
slechthorenden.

Duitsland 1
"5 Ikjj''5 ZAK. Weekoverzicht.
J5 WM extra. WK-magazine met■er> nabeschouwing van devannachtOmspeelde wedstrijden.'0° Morgenmagazin. Ontbijttelevi-e met WM extra en commentaar op

Og in Sachsen-Anhalt.
((."00 Tagesschau.

"03 Frauen. Vandaag: Maria Hei-erscheidt in gesprek met Ursula
Oj einhard, muziek-etnologe.

' i^5 Qi Gong. Chinese ademha-
10r2f en bew_in9soefeningen.
lOn Ta9esschau.,0'03 Weltspiegel.

Fall auf Fall - Jedem sein
'l _ht! Jur'discn magazine.
l!?0 Tagesschau. Beursberichten.

J^4 WM extra. WK-magazine met
!=n herhaling van de wedstrijd Zwit-l3T|and - Colombia.1,"00 Tagesschau.

l3 °5 ARD-Mittagsmagazin.
'4rln VVirtscnafts-Tele9ramn'.Tagesschau.
s'o3 WM extra. WK-magazine met

van de gisteren ge-
Peelde wedstrijden: Bulgarije - Grie-enland, Verenigde Staten - Roeme-

I5? en Zwitserland - Colombia.
Fliege. Talkshow. Vandaag: Ich.n Heiss aufs Telefon. Met omI^oo-16.03 Tagesschau.

1 _n
Hey' Dad! Comedyserie.

"ï _ T
' Ta9esschau-

1/jT Brisant. Boulevardmagazine.
l/?0Tagesschau-Telegramm.
l/?0Regionale informatie.
Jfs Zwei Schlitzohren in Antalya,

'8?r Ta9esschau-Telegramm.
19 Auto Fritze, serie.
*0_ Heute abend im Ersten.
}(, "0 (TT) Tagesschau.

Wege in dieWildnis. Afl.:jj'^nderweltder Gletscher.Jl'.^ Tagesthemen-Telegramm.
il'4? ReP°rt- Actualiteiten!

A«, Magnum. Amerikaanse serie,
jj Ein 40 Jahre alter Mord.jj j?0 Tagesthemen.

Oo'.O Tatort. Duitse politieserie.
OJi'r? Tagesschau.
fii_ (TT) Bellifreschi. Italiaanse

Dj uit 1987.
Z.E.N.. Island - Insel der. aturgewalten. Afl.: Thorsmörk.

Duitsland 2
05.15 Gezamenlijk program-

ma. Zie Duitsland1.
11.04 Goldmillion. Spelprogr. Herh.
12.35 Urnschau.
12.55 Presseschau.
13.00 Tagesschau.
13.05 ARD-Mittagsmagazin.
13.45 Abenteuer und Legenden.
Vandaag een reportage over Sudan.

14.30 Es muss nicht immer Mord
sein. Duitse serie. Afl.: Eine Nummer
zu gross.

14.55 ZDF-Glückstelefon.
15.00 Heute.
15.03 Die Ketchup-Vampire. Teken-

filmserie. Afl.: Das Pinomobil.
15.25 Falten, Knieken, Origami. Cur-

sus Origami.
15.30 Hut ab, Mama! Reportage over

de Kenyaanse biologiestudent Muta
Maathai en zijn moeder, Afrika's
meest vooraanstaande biologe, Prof.
dr. Wangari M. Maathai.

16.00 logo. Jeugdjournaal.
16.08 Heute-Schlagzeilen.
16.09 Die fliegenden Arzte (The

flying doctors). Australische dokters-
serie. Afl.: Mit harten Bandagen.

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

Schlagzeilen.
17.45 Der Alte. Duitse misdaadserie.

Afl.: Der Irrtum.
De twee vriendinnen Bille en Hanne
worden door een onbekende man ge-
volgd. Wanneer Bille in een telefoon-
cel haar moeder wil bellen wordt ze
doodgeschoten. Commissaris Koster
heeft weinig aan de getuigenis van
de ontredderde Hanne, maar beseft
dat het om een huurmoord moet
gaan. Aansl.: Guten Abend.

19.00 Heute.
19.20 Weerbericht.
19.25 WM-Studio Dallas. WK-maga-

zine met reportages, achtergronden
en interviews.

20.15 Ein verrücktes Paar. Sketches
21.00 Auslandsjournal. Achtergrond-

reportages van buitenlandcorrespon-
denten.

21.30 Heute-journal.
21.45 (TT) WK voetbal: Duitsland -Zuid-Korea. Rechtstreeks. Met in de

rust om ca. 22.50 heute.
23.50-01.15 WK voetbal: Spanje -Bolivia. Samenvatting.

TV FILMS VIDEO
BBC 2
(ly-<5 uur - Clash by Night -L 195-USA).

drama van Fritz Lang overJjp bereisde vrouw die terugkeert
)r âr haar geboortedorp en daar

Rust vindt ze echter niet.iv*l: Barbara Stanwyck, Paul
_las en Marilyn Monroe.

RTBBF/La Une
flu-05 uur - You only live twice -W-USA).

Chinezen hebben er alle belang
J om de Russen en de Amerika-
j"J1 tegen elkaar in het harnas te
£(. n. Dat lukt hen bijna.
J 9even een geheime organisatie
Sj opdracht Amerikaanse en Rus-Jphe astronauten met speciale
(^"ïiteraketten te schaken.
§r

aar James Bond wordt door de
t 6 Se geheime diensten gecontrac-

om hun plannen te dwarsbo-
qjfn" HÜ moet een conflict tussen(..twee grote wereldmachten ver-fderen.ket: Scan Connery, Akiko Waka-
forashi' Donald Pleasence, Tetsu-

'amba. Regie: Lewis Gilbert.

" James Bond (Scan Connery) is in de Amerikaanse speelfilm 'You only live twice' doorde Britse geheime dienst ingeschakeld om een conflict tussen de twee grootmachten Rus-land en Amerika te verhinderen. (RTBF/La Une - 20.05 uur).

RTL Television
20.15 uur - Back to the Streets of
San Fransisco - (1992-USA).
Twintig jaar na de politieserie
speelde Karl Malden opnieuw de
rol van detective Mike Stone.

Regie: Mei Damski

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

slechthorenden.
17.00-17.07 Nieuws voor doven en
slechthorenden.

17.30 Villa achterwerk. Met om:
17.30 Wie was je opa's opa opa?

Serie over kindergeschiedenis.
Afl. 5: Martina. Herh.

17.54 Studio achterwerk.
Kinderen zetten zichzelf op de foto.

18.00 Journaal.
18.18 Comedy op 3: Mary Hartman,

Mary Hartman. Amerikaanse
comedyserie. Herh.

18.45 (TT) Lingo. Spelprogramma.
19.12 Open deur tv.
Een programma waarin de kijkers
zich kan laten bekijken.

19.20 TV-nomaden.
Jongerenprogramma.
In dit programma zakt VPRO's TV
Nomaden weer per boot de Rijn af
om te onderzoeken of Europa inmid-
dels wel echt één is.
Onderweg legt het schip aan in onder
andere Keulen, Straatsburg en Bazel
om met jongeren te praten.
Bestaan er nog wel Nederlandse,
Duitse, Franse en Zwitserse jonge-
ren, of zijn we allemaal Euroburgers?
Blijven we buren of worden we broe-
ders? Oftewel: Worden de jongeren
aan de oevers van de Rijn door cultu-
rele grenzen gescheiden of zijn alle
ogen broederlijk gericht op een
beeldscherm met MTV?

20.04 Myxomatosis. 6-delige
familiaal programma over konijnen-
inteelt, kabouterdolheid, koningsge-
luk en andere tragedies. Afl. 2.
Ballonvouwen voor bejaarden, appel-
gebak met een Duitse vlag, Konijnen-
rock en ander vermaak, om van te
walgen of om van te houden.

20.35 Nova. Actualiteitenrubriek.
21.15 (TT) Sportjournaal.
21.30 (TT) WK Journaal.
21.55 (TT) Duitsland - Zuid-Korea.

Rechtstreeks verslag.
In de rust: Trekking dagelijkse lotto.

00.00 Journaal.
00.10-01.00 (TT) Bolivia - Spanje.

Samenvatting.

Duitsland 3 West
08.15 Tele-Gym. 08.30Cursusinforma-
tie. 09.00 Aktuelles aus dem Videotext.
09.05 ARD-Morgenmagazin. 10.00Zug urn Zug - Zum Bauerndiplom.
10.15Reportage over allergieën. 10.50
Vier unter einem Dach. Afl. 11. 11.15
Jacques Cousteau. Afl. 7. 12.00 Bonn
am Rohr. 12.45 Klatschmohn. 13.15 In
Sachen Natur. 14.00 WDR Aktuell.
14.05 Hit-Clip. 14.30 Wenn die Liebe
hinfallt. Afl. 6. 15.00 WDR Aktuell.
15.05 FensterPlatz. 16.00 Hier undHeute unterwegs. 16.30 Cursusinfor-
matie. 17.00 Sesamstrasse. 17.30
Doctor Snuggles. 18.00 NRW. 18.05
KvK. 18.30 Tuiniertips. 18.45 AktuelleStunde. 19.25 Fensterprogr. der Lan-
desstudios. 19.45 fit + mobil met o.a.
Kajakken in Finland. 20.15 U 30. Jon-
gerenmagazine. 21.00 WDR aktuell.
21.15 Markt. 21.45 Signale. Vandaag:
verkrachters. 22.30 (TT) Lindenstras-
se. 23.00 (■ +") Der Pannwitzblick.
Duitse documentaire. 00.30 Photoro-
mane. 00.50 Nachrichten. 00.55-08.15
Nachtprogramma met 0.m.: 01.10 Ta-
gesthemen. 04.30 Intern. Forum Köln.05.15 Signale. 06.30 U 30. 07.15
Markt.

Duitsland 3 SWF
09.00 Schooltv. 10.30 Step in. 10.45
Clin d'oil. 11.00 Non-Stop-Fernsehen.
11.45 Sport-Arena. 12.10 Sport im Drif-
ten. 13.05 Flutlicht. 13.35 Sauhatz.
14.00 Schooltv. 15.00 Hallo, wiegeht's? 15.15 Der geteute Pfarrer.
15.45 Treffpunkt Saar 3. 16.10 Treff-
punkt (Baden-Württemberg). 16.35
Treffpunkt spezial. 17.00 Cursusinfor-
matie. 17.30 Sesamstrasse. 17.59 DieCuriosity-Show. 18.22 Philipp. 18.25
Unser Sandmann. 18.30 Südwest ak-
tuell. 18.35 Hallo, wie geht's? 18.50
Heiter bis ulkig. 19.20 Landesschau. :
Judith Kauffmann. 19.48 Landesschau
aktuell. 20.00 Tagesschau. 20.15 Info-
markt - Marktinfo. 21.00 Nachrichten.
21.15 Teleglobus. Vandaag over het
Duitse Rode Kruis in Somalië. 21.45Airport. Amer. speelfilm uit 1969. 23.55
Denkanstösse. Overdenking. 00.00
Weisser Fleck. 00.45 Schlussnachrich-
ten. 01.00 Non-Stop-Fernsehen.

RTL 4
06.30 Hei elei kuck elei. Luxemburgs

programma.
07.00 Nieuws & krantenoverzicht.
07.07 Bob in the bottle.
07.30 Nieuws & krantenoverzicht.
07.37 Zasu Pitts & Thelma Todd.
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. Amerikaanse

soap. Deel 2. Herh.
09.30 You bet your life. Amer. quiz.
09.55 Rescue 911. Amerikaanse

gedramatiseerde documentaire.
Herh.

10.50 Showtime Shop.
10.55 As the world turns. Herh.
11.40 Studs. Amerikaans dating-

programma. Herh.
12.10 Telekids. Kinderprogramma.
13.10 De vakantieman. Herh.
14.20 Showtime Shop. Herh.
14.25 As the world turns. Ameri-
kaanse soapserie.

15.10 Rad van Fortuin. Spelprogram-
ma. Herh.

15.40 Santa Barbara. Amerikaanse
soap.

16.30 The Oprah Winfrey show.
Amerikaanse talkshow. Herh.

17.20 Wie ben ik? Spel. Herh.
18.00 Zes uur nieuws.
18.15 Ooggetuige. Reportages. Herh.
18.30 Rad van fortuin. Spel. Herh.
19.00 Full house. Serie. Herh.
19.30 Half acht nieuws.
19.50 Weer. Door: John Bernard.
20.00 The bold & the beautiful.

Amerikaanse soap.
20.25 Hunter. Amerikaanse

detectiveserie.
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.

Amerikaanse soapserie. Herh.
01.30 Nachtprogramma.

SAT1
05.30 Deutschland heute morgen. Ont-
bijttv met USA '94, sport. 09.00 Super-
boy. 09.30 Love Boat. 10.30 Neigh-
bours. 11.00 The young and the rest-
less. 11.55 5 mal 5. 12.30 Knots
landing. 13.30Love Boat. 14.30 Super-
boy. 15.05 Bonanza. 16.00 Star trek:
The next generation. 17.00 5 mal 5.
17.30 ran - USA '94. Live. 18.00 Geh
aufs Ganze! 19.00 Newsmagazin.
19.15 Regionale progr.'s. 19.35
Glücksrad. 20.15 Vater braucht eine
Frau. 21.15 Erben gesucht. Aansl.:
TopNEWS. 22.10 Retter. Serie. Aansl.:
TopNEWS. 23.00 News & Stories.
Vandaag: Portret van Gennady E. Bur-
bulis, politicus in Moskou. 23.50Kanal
4 Wellenlange. 00.20 Kanal 4 mit Z.
00.50 Star trek: The next generation.
01.40 Baywatch. 02.30 Portnoy's com-
plaint. Amerikaanse speelfilm uit 1971.
04.10 24 stunden. 04.40 Erben ge-
sucht Herh.

BBC 1
00.10 uur - Bullseye! - (1991-GB)
Twee oplichters proberen een ge-
heime formule te verkopen.

Zwakke komedie van Michael Win-
ner met aardige rollen voor Roger
Moore en Michael Caine.

Duitsland 1
00.35 uur - Bellefreschi - (1987-1).
Leuke comedy van Enrico Oldoini
over twee onbekende Italiaanse
acteurs Torn en Jerry die hun geluk
in Hollywood gaan beproeven.
Met: Christian De Sica en Lino
Banfi.

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. Spelshow.
11.30 Familiën Duell. 12.00 Punkt 12.
Middagmagazine. 12.35 Springfield
Story. 13.00 Wimbledon '94. Recht-
streeks verslag van de Open Engelse
Tenniskamp. Met RTL aktuell. Volgen-
de tijden onder voorbehoud. 18.45RTLaktuell. Nieuws en sport. 19.10 Explo-
siv - Das Magazin. 19.40 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten. 20.15 Back to the
streets of San Francisco. Amer. mis-
daadfilm uit 1992. 22.00 Der heisse
Stuhl. Discussieprogr. 23.00 10 vor 11.
Thema: Russland muss man stets mit
Sic anreden. 23.30 RTL-Nachtshow.
Talkshow. 00.00 RTL-Nachtjournal.
Nieuwsmagazine. 00.30 Married with
children. 01.00 Die Tracey Ullman
Show. 02.00 Explosiv - Das Magazin.
02.30 RTL-Nachtjournal. 03.00 Hans
Meiser. Thema: Partnerschaft - Wenn
aus Paaren Eltern werden. Herh. 04.00
llona Christen. Talkshow. Thema: Sit-
zengelassen! Das schnelle Ende einer
Liebe. Herh. 05.Q0 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten, familieserie.

RTL5
12.55 Sport: Tennis Wimbledon.
Live-verslag.
Onderstaande programma's kunnen
geheel of gedeeltelijk komen te ver-
vallen in verband met het live-verslag
van Wimbledon.

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

serie.
18.40 Happy days. Amerikaanse
comedy.

19.10 MacGyver. Amerikaanse
politieserie.

20.00 Denktank. Quiz.
20.30 Catwalk. Amerikaanse

serie over een beginnende Ameri-
kaanse popband. 'Resurrection
Blues.

21.25 Weer.
21.30 Half tien nieuws.
22.00 Sport.
22.30 The one game. 4-delige Engel-

se miniserie. Alf. 1 +2.
Nicholas Thorne is een welgestelde
man die werkt bij een computerspel-
letjesfabrikant. Hij wordt gedwongen
een spelletje te spelen met Magnus,
een duistere figuur uit zijn verleden.
Op een dag wordt er ruim zes miljoen
gulden uit zijn bedrijf gestolen.

00.00 Hill Street blues. Amerikaanse
politieserie. Afl.: Heat rash.
Furillo eist de waarheid over beschul-
digingen diezijn geuit tegen een aan-
tal collega's. Laßue's ego krijgt een
deuk als Washington een baan als
hoofd beveiliging krijgt aangeboden.
Ondertussen wordt Hunter in het zie-
kenhuis opgenomen voor een opera-
tie.

00.55 De draagmoeder.
Braziliaanse telenovella over de pro-
blemen rond het draagmoederschap.
Aida accepteert het voorstel van haar
ex-man niet, maar ze houdt om een
anderereden toch haar mond. Aida is
dankbaar, maar ze weigert vertalin-
gen te maken voor Molina.
Rolverdeling: Clara: Claudio Abreu.
Ana: Cassia Kiss. Zeca: Vitor Fasa-
no. Barone: Adriano Reys. Joao:
Humberto Martino e.a. Herh.

01.25 Hei elei, kuck elei aktuell.
Luxemburgs programma.

België/TV 1
07.00-14.00 WK-Voetbal: Ochtend-

journaal. Overzicht van de vorige
speeldag en randinformatie. Het pro-
gramma wordt elk half uur herhaald.

17.55 Tik tak. Animatieserie. Afl. 178.
18.00 Journaal.
18.10 Mooi en meedogenloos (The
bold and the beautiful). Afl. 971.

18.35 Black Beauty. Afl. 5.
18.58 Samsonclip.
19.03 Helene en de jongens (Hélène

et les garcons). Franse serie. Afl. 21.
19.30 Journaal en sport.
20.00 Buren (Neighbours). Afl. 1396.
20.25 Highway heartbreaker. Ameri-

kaanse tv-film uit 1992.
22.00 Alle 5. Wetenschappelijk.
22.15 Vlaanderen Vakantieland.
22.25 Paardenkoersen.
22.30 Vandaag en sport.
22.55 Good morning Belgium.
23.00 Programma van de Vlaams-

Nationale Omroepstichting.
23.35-23.36 Baraka-uitslagen.

België/TV 2
07.00-14.00 WK-Voetbal: Ochtend-

journaal. Overzicht van de vorige
speeldag en randinformatie.
Het programma wordt elk half uur
herhaald.

20.00 Ruines en herinneringen:
Christenen in Turkije. Documentai-
re over de christelijke minderheden in
Turkije. De aandacht van toeristen
gaat voornamelijk uit naar de resten
van de Grieks-Romeinse beschaving
en de periode waarin de apostel Pau-
lus zijn eerste christelijke gemeente
stichtte. Ook nu nog leven christelijke
minderheden in Turkije, al trekken diemeer en meer weg. In dezereportage
probeert men een oorzaak voor dit
verschijnsel te vinden.

21.00 Baraka-trekking.
21.05 Vlaanderen vakantieland. Toe-

ristische tips.
21.15 Journaal en sport.
21.45 WK-Voetbal: Bolivia - Spanje

en Duitsland - Zuid-Korea. Schakel-
programma metrechtstreekse versla-
gen vanuit Chicago en Dallas, aftrap
om 22.05 uur.
(In de rust: samenvattingen).

Radio 1

radioElk heel uur en om 7.30, 8 30
12.30, 13.30, 16,30, 17.30Nieuws
707 NCRVs Hier en nu (8.45 en
11.45 Kerkelijke actualiteiten 734
en 834 WK Voetbal journaal)
12.07 Tijdsein. 14.05 Veronica
nieuwsradio. 17.07 Veronica
nieuwsradio Elk heel uur en om
18.30en 6 30 Nieuws. 18.07 Vero-
nica nieuwsradio Vervolg 19.04
Tijdsein 22.04 WK Voetbal '94.
23.07 Met het oog op morgen 0.04
Damokles. 1 02-7.00 Niemands-
land.

Radio 2
704 De havermoulshow. 9.04
TROS Gouden uren. 12.04 Het
hart van twee. 14.04 TROS radio 2- matinee. 17.04 Fileradio. 18.04
Alle mensen 19.04 Witte rozen.
20.04-24.00 Tussen acht en mid-
dernacht.

Radio 3
AKN: 6.04 Breakfast-club 9.04 Ar-
beidsvitaminen 1204 Denk aan
Henk. 14.04 Carola. AKN: 15.04
The magie triends. 17 04 Rinkelde-
kinkel 18.04 De Avondspits. 19 04
Spoor 7 20.04 Forza 21.04 Villa65 0.04 TROS Nachtwacht. 2.02
Mol ot Mark. AKN: 4.02-6.00 Pvia-ma FM.

Radio 4
Om 7.00, 8.00, 13.00Nieuws. 7.02
Aubade 9.00 Muziek voor miljoe-
nen. 11.00 Ochtendconcert. I. Ra-
dio Symt Ork. Berliin; 11. Muz voor
cello en piano. 13.04 In antwoordop uw schrijven. 14.00 Middagcon-

eert. De Vlaamse polyfonie 16 00
De Nederlanden. Van Sweelinck
en zo meer. 17 00 De kotter Om
18.00 en 20.00 Nieuws 18.04 De
wandelende tak. Maak uw eigen
Tak. 19.00 De grote oversteek.
Vluchten kan altijd 20.02 Holland
Festival Maschinist Hopkins, ope-
ra van M. Brand Groot Omroep-
koor en Radio Symf Ork 0.1.v.
Reinbert de Leeuw met sol 23.00
Holland Festival 1994. 0.00-1.00
Vier na middernacht

televisie en radio maandag

Nederland 1
Avro/Ncrv
";00 Journaal.'07 David de Kabouter. Tekenfilm.
ÏJ-32 Journaal.r£-35 KRO's Tekenfilmfestival.JOO Journaal.
qO7 Kissy Fur. Tekenfilmserie.
jj*-28 Journaal.
te

-3l Topscore met Ted de Braak.J?-00 Journaal.
■07 De uitvinding van Amerika.

10r£Umen,aire- A,L1'
101 Tota' work out' Trainin9
101 ,amilie Keuzekamp.
"'6 Buitenechtelijke zaken. Cana-

ln^es-Nederl.-Argentijnse soapserie.
Ii c 9 (TT) Postcode bingo. Spel.
121_ Bereboot Afl : Telefoon...00 Strip- en cartoontekenen.<30 (TT) Journaal.
*-*0 (TT) Bulgarije - Griekenland ofZwitserland - Colombia. Herh.
"20 (TT) Verenigde Staten - Roe-.."tenië. Herh.r'S° (TT> Journaal.

?08 Wild, wild world of animals.

1?-32 Dertigers. Amerikaanse serie.j*l Tussen kunst en kitsch. Ex-
"rijs taxeren door het publiek mee-

-181 rac^' voorwerpen.
.Tn Sesamstraat- Afl: Lezen."30 Kleine daden, grote gevolgen.Js.dserie. Afl.: De heldendaad,
j-53 Droomshowclips. Herh."03 (TT) Ja, natuurlijk. Vandaag
2ft_^ het e',and Tiwai.

00 (TT) Journaal.
jg-26 Zo vader zo zoon. Spel.-5^ Help. Vandaag: Doorrijden na
Jltn or>geluk en gokverslaving.
j.*7 Hier en nu. Actualiteitenrubriek."58 Jessica Fletcher (Murder, she
jj^c-te). Amerikaanse misdaadserie.r*9 NCRV-Dokument: Waarheid

JJJet vele gezichten. 2-delige docu-jj^ntaireover het verschil in houding
"ssen Nederlanders en Indonesiërs
*9enover vroegere vijanden, respec-"^elijk Duitsers en Nederlanders.

ö 2
J34 Miniatuur. De bijzondere plek in
j,st leven van bijzondere mensen.v'40-23.45 Journaal.

Radio 5
Elk heel uur t/m 17.00 Nieuws.
6.45-6 50 Mededelingenrubriek
met uitgebreid weerbericht en
scheepvaartberichten 705 NOS
Sportief 730 Vroeg op 5. 8.55
Waterstanden 9.02 In gesprek
955 Vrijzinnig vizier. 10 02 Van
belang 11 02 Punch 13.10 De do-
cumentaire. 14.03 Boven het dal
14 30 De verbeelding 15 02 Ophef
en vertier 17 10 Radio UIT. RVD:
1745 Postbus 51 op 5. Om 1800
en 2300 Nieuws OHM: 18.02
Ziekte en hindoeisme 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 00Kayen 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. 23.07-23.58 Met
het oog op morgen.

RTBF/La Une
16.25 Vacaturebank. 16.40 Nouba
nouba. 17.35 Dröles de dames (Char-
lie's Angels). Amer. misdaadserie. Afl.
15. 18.00 Dröles de dams. Vervolg.
18.30 Info première. 18.50 Maguy. Se-

rie. Afl. 36. 19.30 Nieuws. 20.05 You
only live twice. Amer. spionagefilm uit
1967. 22.05 Nukak Maku. Documentai-

re over deze indiaanse stam. 23.05
Laatste nieuws. 23.25 Beursberichten.
23.30 Baraka-trekking. 23.35-23.45 Fi-
losofisch magazine.

SPORTS 21
18.49 Schtroumpfs. 19.12 Info premiè-
re. 19.30 Zie RTBF/La Une. Aansl.:
Let's goal. 20.00 WK Voetbal: Samen-
vatting gisteren gespeelde wedstrijden.
Met om 20.35-20.40 Let's goal. 21.25
Let's goal. 21.30 WK-magazine. 22.05
WK Voetbal: Bolivia - Spanje. Recht-
streeks. 23.45 Let's goal. WK-magazi-
ne. 00.00-01.15 WK Voetbal: Duitsland- Zuid-Korea.Samenvatting.

TV 5
06.00 Ochtendprogr. 12.00 Nieuwsflits.
12.05 La chance aux chansons. 12.45
Zwitsers nieuws. 13.05 La maison De-
schenes. 13.30 Savoir plus. 14.45 Au-
tant savoir. 15.10 Géopolis. 16.00
Nieuws. 16.10 Vision 5. 16.25 Des chif-
fres et des lettres. 16.50 Kookrubriek.
17.05 Une pêche d'enfer. 17.35 Dé-
couverte. 18.05 Questions pour vn
champion. 18.30 Nieuws. 18.55Revue
de presse. 19.00 Paris lumières. 19.25
La météo de cinq continents. 19.30
Zwitsers nieuws. 20.00 Enjeux - Le
point. 20.55 La météo de cinq conti-
nents. 21.00 Nieuws. 21.40 Thalassa.
Maritiem magazine. 22.35 Première lig-
ne. Vandaag: geschiedenis van de ko-
lenmijnen. 23.30 Nieuws. 23.55 Le
cercle de minuit. 01.00 La chance aux
chansons. 01.35 Paris lumières. 02.05
Sept sur sept. 03.05 Face a la presse.
04.00 Sept jours en Afrique. 04.15
L'heure de verité. 05.25 Eurojournal.

BBC 2
07.20 Open University. 09.00 Breakfast
news. 09.15 Westminster daily. 09.30
■ A week to remember. Serie. 09.40
Barbara Stanwyck: Fire and desire.
Portret. 10.25 ■ Clash by night. Amer.
speelfilm uit 1952. 12.10Sweet inspira-
tion. 12.45 Greenclaws. 13.00 Tennis.
Rechtstreeks verslag van de Open En-
gelse kampioensch. Met om 15.00,
16.00 en 16.50 nws. 17.30 Conan the
adventurer. Tekenfilmserie. 17.50 The
new adventures of Black Beauty.
Jeugdserie. Afl.: The imposter. 18.15
Newsround. Jeugdjournaal. 18.25 Blue
Peter. Kindermagazine. 18.55 Tennis.
Vervolg. 21.30 WK Voetbal: Duitsland -Zuid-Korea en Bolivia - Spanje. Recht-
streeks verslag. Met samenvattingen
van groep A en een vooruitblik op ler-
land - Noorwegen. Aansl: Video nation
shorts. 00.00 Newsnight. Actualiteiten.
00.45 ■ Imagining America - Tribe.
Korte film over het leven in de binnen-
steden van Amerika. Herh. 00.55 weer-
bericht. 01.00-01.30 Open University.

RAI UNO
06.00 Ochtendprogr. 12.25 Nieuws.
12.35 Murder she wrote. Serie. 13.30
Nieuws. 14.00 Speciale USA '94.14.20
Johnny l'indiano bianco. 15.00 Mi ritor-
ni in mente. 16.00 Uno per tutti. 18.00
Nieuws. 18.15 Filmrubriek. 18.20
Quantum leap. Sf-serie. 19.05 Mi ritorni
in mente. 20.00 Nieuws en sport. 20.40
Speelfilm. 23.00 Nieuws. 23.05 Oltre il
traguardo i misteri della Fl. 00.05
Nieuws. 00.15 Parlementaire rubriek.
00.30 WK-voetbal. Met Duitsland - Zuid
Korea (Dallas) en Bolivia - Spanje (Chi-
cago). 02.15 Nachtprogrammering.

BBC1
07.00 Business breakfast. 08.00 BBC
breakfast. 10.05 The infinite voyage.
Wetenschappers en kunstenaars pro-
beren belangrijke historische schilde-
rijen te restaureren 11.00 nws. 11.05
Playdays. 11.30 Poddington Peas.
11.35 The Flintstones. 12.00 nws.
12.05 Cagney and Lacey, politieserie.
12.50 Popeye. 13.00 nws. 13.05 Peb-
ble mill. Met o.a. Dame Vera Lynn.
13.55 Reg. nws. 14.00 nws. 14.30
Neighbours. 14.50 Tennis. Recht-
streeks verslag van de Open Engelse
kampioensch. 19.00nws. 19.30 Regio-
naal nws. 20.00 Neighbours. 20.30 Pri-
vate investigations: onderzoek of
scharrelkippen echt beter eieren leg-
gen. 21.00 EastEnders. 21.30 That's
showbusiness. 22.00 nws. 22.30 Pano-
rama. 23.10 Today at Wimbledon.
Samenvatting van de vandaag ge-

speelde wedstrijden. 00.10 Bullseye
Engelse speelfilm uit 1991
04.00-04.30 BBC Select Herh.

NBC
05.30 NBC News 06.00 Weekly busi-
ness 06.30 NBC 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. 12.00 Today's busi-
ness. 13.00 Today. 13.30 FT Business
today. 14.00 Today. 14.30 The money
wheel. 17.30 FT Business tonight.
18.00 Today. 19.00 ITN World news
19.30 I witness video. 20.30 NBC
News magazine. 21.30 Culture calen-
dar. 22.00 ITN World news. 22.30 The
tonight show. Talkshow. 23.30 Real
personal. Talkshow. 00.00 FT Busi-
ness tonight. 00.20 US Market wrap.
00.30 NBC Nightly news. 01.00 Equal
time. 01.30 Talkin' jazz. 02.30 Culture
calendar. 03.00 Rivera live.

MTV
06.00 Awake on the wild side. 09.00
Ingo. 12.00 The soul of MTV. 13.00
Greatest hits. 14.00Simone. 16.30The
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 Paul
Weller. 21.00 Unplugged with KD.
Lang 22.00 The real world II 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
06.00 World News 07.30 Headline
News Update. 08.00 World News.
08.30 Headline News. 09.00 World-
News. 09.30 Headline News. 09.45
CNN Newsroom. 10.00 World News
10.30 Haeadline News. 11.00 World
News. 11.30 Headline News. 12.00
World News. 12.15 World Sport 12.30
Business Morning. 13.00 World News.
13.30 Business day. 14.00 World
News. 14.30 Business Asia. 15.00 Lar-
ry King live. Herh. 16.00 World News.
16.45 World Sport. Herh. 17.00 World
News. 17.30 Business Asia. Herh
18.00 World News 19.00 World News
from London and Atlanta. 20.00 World
business today. 20.30 World News
21.00 Intern, hour from London and
Washington. 22.00 World News. 22.45
World sport. 23.00 World business to-
day update. 23.30 Showbiz today.
00.00 The world today. 01.00 Moneyli-
ne. 01.30 Crossfire. 02.00 Prime news
03.00 Larry King live. 04.00 World
News. 05.30 Showbiz today. Herh.

Omroep Limburg
Elk heel uur ANP-nieuws. 07.00
Limburg Aktueel met sportover-
zicht. 08.00 RadioNieuwsCentrale.

binnen buitenlandrubnek 08 30
Regionaal nieuws 08.35 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 1200 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-
magazme. 1700-18.00 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 meest uiteenlopende
hobbies en verenigingen 22 00
Nieuws 2205 Pyanissimo. Easy-
listeningmuziek met Mare Bnllouet
2330-0600 Nachtradio (vanaf
24 00 elk heel uur nieuws).

WDR 4
O405 Radiowecker 600 Nach
richten 6 05 Morgenmelodie (8 OC
Nachrichten) 9 05 Der Musikpavil
jon (10.00 Nachrichten) 120CNachrichten 12 05 Zur Sache
1207 Gut aufgelegt (1300 Mit
menschen, 1400 Nachrichten er
Sachwort Wirtschaft) 1500 Café
Konzert. 1605 Heimatmelodie
17 00 Der Tag urn Fünf 17 07 Mv
sik-Express (18 00 Nachnchter
und Wetter). 20 00 Nachrichten
20 05 Zwischen Broadway und Kv
damm 21 05 Musik zum traurnen
22.30-04 05 ARD-Nachtexpress

Eurosport
07.00 WK nieuws (mcl. het wedstrijd-
schema voor vandaag). 09.00 WK
voetbal. 11.00 Autosport. Indycar-race.
12.30 WK nieuws. 13.00 WK voetbal.
15.00 Eurogolf. 16.00 Eurofun. Wed-
strijden vanaf deKaapverdische Eilan-
den. 16.30 Speedworld 18.00 WK
voetbal. 19.30 Eurosportnews 20.00
WK voetbal. 21.30 WK voetbal: Bolivia- Spanje. Rechtstreeks. 00.00 WK
voetbal: Duitsland - Zuid Korea. Inte-
graal verslag. 02.00-3.30 WK voetbal:
Bolivia - Spanje. Integraal verslag.

België/BRF
Elk heel uur nieuws.
6.05 Radiofruhstuck + Spie
Gluckstreffer' (6 15 Wort in dei
Tag: 645 Hórergrusslotterie; 7.1!
Veranstaltungstips: 830 Presse
schau) 910 Gut aufgelegt Tip;
und Themen am Vormittag 12 01
Musik a la carte (om 12 30 BRF
Aktuell) 13 00 Presseschau 13 0!
Musikbox 16 05 Popcorn 18 0!
BRF Aktuell (Aktuelles vom Tage)
1835 Frischauf volksmuziek
20.00-20.05 Nachrichten

Happy RTL Radio
Elk heel uur nieuws.
500 Dauwtrappen 700 De star
met Bart. Bart van Leeuwen 100(
Koffieknngen, Jan de Hoop 12(X
Goeiemiddag Nederland, Mare Ja
cobs 14 00 De Goudmijn met Jar
van de Putte 16 00 Vrijheid Blij
heid, Ron Bisschop 19 00 De Ze
yen Uur Show 22 00 De Goud
mijn 24 00-05 00 RTL Nightshift
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De blauwe mannen van de Sahara
De nomaden-volken die in het noordenvan hetAfrikaanse conti-
nent leven, zijn de laatste maanden nogaleens negatiefin het
nieuujs geweest. Terwijler over deze woestijn-volkeren zoveel
wonderlijks enfascinerends te vertellen is, datalleen maar als
positiefaan te merken is. Ze worden de blauwe mannen genoemd.
Dat is ten dele omdat ze zich hullen in grote blauiue doeken die
hen tegen de hittevan dewoestijn moeten beschermen. De indigo-
blauwe doekenvan de Toearegs uit deSahara zijn sensationeel
blauw. Omdat de doeken (doorgaans afkomstig uit Soedan) met
indigo geverfd worden en vele achtereenvolgende verfbaden door-
lopen alvorens de diep-nachtblauwekleur tekrijgen dieze zo ge-
liefd maken, zijn de doeken duur. Vooral doeken met een zilver-
achtige glans dieontstaat door het knuppelenvan de stof, zijn
populair en kostbaar. De doekenzijn daarom zowel betaalmiddel
als statussymbool. De nacht-blauwedoek is met een magisch waas
omgeven. De indigo-verfstofkleurt in eerste instantie de doeken
geel, pas later onder invloed van het zonlicht, kleuren de lappen
blauwwaardoor de associatie met magie voor de hand lag. De
blauwe doekenkregen dereputatie te beschermen tegen het boze
oog. Omdat de overdadig aangebrachtekleurstof afgaf op de
huid van de drager, nam men aan dat die bescherming ook op
hem overging. Daarmee is danook de tweede verklaring voor de
bijnaam van deze woestijnmensen gegeven: de blauwe mannen
van dewoestijnzijn daadwerkelijk blauw, omdat het indigo af-
geeft op hun huid.Dat is voor hen geenreden tot eenextra was-
beurt, maar een symboolvan rijkdom en welzijn.

mens

’Gezonde’ modenognietergpopulair

Mooi blank is niet lelijk
DOOR DOROTHÉ DUIJVES

Meer dan ooit wordt in de
media aandacht besteed aan
het gevaar van de nationale
zomerse obsessie: zonneba-
den. Teveel zonlicht vergroot
de kans op infectieziekten,
staar en huidkanker. Een
schok voor Nederland, want
na de Denen zijn wij de
grootste zonaanbidders van
Europa. Van de Europeanen
ligt 68 procent regelmatig te
zonnen, in Nederland is dat
73 procent, blijkt uit EU-
onderzoek. Aangeraden
wordt minder, en zeker niet
op het heetst van de dag, te
zonnen, altijd zonnecrème te
gebruiken, een zonnebril te
dragen, evenals een hoed en
beschermende kleding.

Maar onder Nederlanders is de
zonnehoed niet erg populair.
Slechts 22 procent zet er een op.
Zonnebrandcrème evenwel
wordt door 64 procent gebruikt.
En hoewel de Nederlandse kan-
kerbestrijding het publiek ook al
jaren waarschuwt, zyn de stran-
den bij zonnige dagen nog steeds
bezaaid met enthousiastelingen
die zich aan alle kanten laten
braden. Onze verregaande aan-
bidding van de zon is er niet uit
te branden.

Er is dus reden genoeg voor een
acute wijziging in ons kleedge-
drag. Maar in de winkels is het
gat in de ozonlaag vooralsnog
niet vertaald in een gat in de
markt: er is weinig te bespeuren
van mode die inspeelt op be-
schermingvan het lichaam.
Houdt mode überhaupt eigenlijk
wel rekening met gezondheid?
De hooggehakte schoenen, die
altijd wel deel uitmaken van het
modebeeld, wijzen er niet op. In
de corsetten, die lange tijd het
modebeeld bepaalde, ook niet.
Evenmin als de middeleeuwse
dames van stand die zichzelf ar-
senicumtoedienden om witter te
lijken.

Het winkelaanbod lijkt in elk ge-
val geen gevolg te geven aan de
waarschuwingen tegen de zon.
Het zonnebrillen- of hoedenaan-
bod is niet gegroeid en badkle-
ding wordt over het algemeen
nog steeds gemaakt uit minieme
stukjes textiel.
Wat is er allemaal wel in de win-
kel te krygen dat enige bescher-
ming biedt? Deze zomer wordt
het modebeeld bepaald door on-
der meer de sarong (een soort
wikkelrok van dunne stof), py-

jama-achtige outfits en uitzon-
derlijk lange T-shirts, broeken
en colberts. Deze kleding, die
ook luchtig kan zyn, is uitste-
kend geschikt om het lichaam te
beschermen.

Daarentegen liggen deultramini-
rokjes (nog korter dan mini), de
ultrakorte truitjes en het ontblo-
te middenrif, thans in de mode,
niet in de lijn van de waarschu-
wingen. Het is goed even na te
denken bij de zeer dunne, trans-
parante of opengewerkte mate-
rialen omdat de zon daar voor
een deel doorheen schijnt.

Een goed beeld van wat er in
Nederland is te krijgen aan zon-
beschermende accessoires en
badkleding geeft het aanbod in
de grotere warenhuizen.
Het aanbod van herenbadkle-
ding is in de verschillende wa-

renhuizen ongeveer hetzelfde:
overal zyn het de short en de
slip. De hoedencollecties lijken
evenzeer op elkaar: veel voorko-
mend zijn debaseballcap, de clo-
che, de zonneklep en de stro-
hoed.

.y de Hema wordt - behalve
bovengenoemde soorten - ook
de hippy-achtige dandypet veel
verkocht. Voor de kinderen zyn
er petten en hoeden, voor de da-
mes ook. In deHema badkleding
nemen vooral badpakken een
belangrijke plaats in. Hoofddek-
sels voor heren zijn er deze zo-
mer niet ('Het verkoopt gewoon
niet').
Het assortiment hoeden en bad-
kleding van V & D wijkt niet
veel af van het algemene beeld.
Het eenvoudige katoenen 'vis-
sershoedje' met korte rand
wordt hier goed verkocht. „Vaak

aan Amerikaanse toeristen," al-
dus de inkoopster.
De trend in badkleding by' Hen-
nes & Mauritz schrijft de jaren
zeventig bikini voor, pijpjes aan
het bikinibroekje of het badpak.
Onder de hoeden ('Allemaal fan-
cy modellen') is vooral de base-
ballcap met lange stroklep popu-
lair.
Komen hoeden weer helemaal
terug in het modebeeld? Als het
gevaar van de zon eenmaal echt
serieus wordt genomen, dan is
de kans daarop groot. Wanneer
het 's winters maarkoud genoeg
is, willen de meesten immers
ook wel iets op hun hoofd.

Als de hoed zijn retour maakt,
komt de blanke huid wellicht
ook weer helemaal in. Enkele ja-
ren geleden werd er wel eens
voorzichtig voorspeld dat blank
het helemaal zou worden, maar

het grote publiek pikte de bood-
schap niet op en ging onvermin-
derd door met braden. Nog
steeds prediken de glossy mode-
bladen, die vaak als toonaange-
vend worden beschouwd, de
gebronsde huid. Een bruine
kleur staat voor gezond en bo-
vendien doet het de huid gaver
lyken.

Modeblad Avant Garde geeft de-
ze zomer wel instructies om zo
gezond en rimpeloos mogelijk
bruin te worden. Ook de Elle
verstrekt allerlei tips om, on-
danks de gevaren, toch nog een
bruine temt te voorschyn te to-
veren. Mode of niet, we zullen er
toch aan moeten geloven, dat
zonbruin niet gezond is. Ons oor-
deel over melkflessebenen moet
nog maar eens opnieuw overwo-
gen worden. Want mooi blank is
beslist niet lelijk.

" De zonnehoed is bij Nederlanders (nog) nietpopulair.

Hebbedingetjes voor
bij de grijze kast

DOOR ALFRED KONIJNENBELT

Een computer is kantoor: strak
en grys. Of beige. Want een com-
puter is bloedserieus. Zakelijk.
Tenzy het een spelcomputer is,
natuurlijk.
Het kantoor-imago van de com-
puter begint steeds duidelijker
scheuren te vertonen. Aan com-
puteren valt namelijk ook veel
plezier beleven. En in de perife-
rie van de zichzelf o zo serieus
nemende computerindustrie ko-
men allerlei produkten op de
markt die het leven van de com-
putergebruiker moeten veraan-
genamen. De meeste zyn in meer
of mindere mate nuttig, sommi-
ge horen thuis in de categorie
'hebbedingetjes voor bij de com-
puter' en enkele produkten val-
len niet anders te omschrijven
dan als computertrivialia: pure
prullaria om de grijze kast wat
op te vrolijken.

Loop een willekeurige compu-
tershop binnen en er staat altyd
wel een indrukwekkend schap
vol met kopijhouders, stofhoe-
zen, muishouders, muismatten
en bijbehorende polssteunen in
alle soorten en maten. De claim
'ergonomisch' kom je op de ver-
pakkingen van al die produkten
verdacht vaak tegen.

Muizen zijn er ook in alle denk-
bare variëteiten en pryzen (van
enkele tientjes- tot enkele hon-
derden guldens). Logitech heeft
verreweg het grootste assorti-
ment: voor rechts- en linkshan-
digen, voor mensen met kleine
handen en kolenschoppen, voor
bureau- en draagbare computers,
met twee of drieknoppen, tradi-
tioneel of design.

Een schatje is de KidzMouse,
een piepklein schuivertje voor
kinderhanden, die er ook echt
als een muisje uitziet. Andere fir-
ma's maken weer transparante
muizen, waarin het hele binnen-
werk zichtbaar is. Of kevervor-

mige muizen, leverbaar in 32
kleuren en dessins, variërend
van lieveheersbeestjes-stippen
tot de Amerikaanse vlag.
Joysticks, onmisbaar bij spelle-
tjes, vullen ook al een hele plank.
Voor twintig gulden heb je een
ouderwetse spelpook uit het
Atari-tijdperk. Maar een beetje
game-liefhebber opteert voor
een digitaal joypad, dat als twee
druppels water lijkt op die van
Nintendo. Of voor het nieuwste
speeltje: de CyberMan 3D Con-
troller, speciaal bedoeld voor vir-
tual reality-spelen.
Ook op softwaregebied komen
er steeds meer hebbedingetjes,
die niets meer met het zakelijke
imago van de computer te ma-
ken hebben. De klassieker is Af-
ter Dark, een screensaver die
ervoor zorgt dat de monitor niet
inbrandt als de computer enige
tijd niet wordt gebruikt en het
scherm steeds hetzelfde beeld
vertoont. After Dark maakte
eerst furore op de Apple Macin-
tosh, maar is nu ook opPC's met
MS-Windows ongekend popu-
lair.
De bekendste effecten zijn de
vliegende toasters die maagde-
lijk witte boterhammen op het
scherm achterna zitten (ook ver-
krijgbaar als muismat, t-shirt,
opblaasbare toaster en stropdas!)
en de digitale vissekom, die het
beeldscherm in een aquarium
verandert.
Er zyn talloze variaties op het
thema. Vuurwerk, reclamebood-
schappen, klokjes, wormen die
de computer aanvreten... jekunt
het zo gek niet bedenken of het
bestaat wel in After Dark-vorm.
Zelfs complete Disney- en Star-
Trek-films denderen over het
scherm. En voor de donkere da-
gen rond kerst is er de Xmas-
module, die de ongebruikte com-
puter wat troost en warmte
biedt, compleet met JingleBells-
muziekje.
Te beschouwen als een variatie
op After Dark zijn de zogeheten
screenies: brede lijsten rond dé

monitor van kleurrijke karton of
kunststof. Ze zijn er in tientallen
uitvoeringen en smaken: mar-
mer, aardbeien, een klassieke
gouden schilderijlyst, een ouder-
wetse televisie en uiteraard de
onvermijdelijke Stars & Stripes,
de Amerikaanse vlag.
Echt nutteloze trivialia kom je in
de meeste Nederlandse compu-
tershops nauwelijks tegen; het
calvinisme dringt overal door.
Maar wie goed zoekt vindt toch
nogwel het een en ander. Vooral
de computermuis spreekt de
prullaria-ontwerpers kennelijk
erg aan. Wat te denken van een
mousehouse, een warm nepbon-
ten huidje voor na een dag hard
werken? Of - typisch Ameri-
kaans - een Corvette om 's
avonds uit te gaan? En voor de
nachtelijke uren is er een muize-
bedje, compleet met dekbed.

En, speciaal voor Macintosh-
gebruikers die helemaal over-
werkt raken van de kuren van
hun geliefde en gehate compu-
ter, is er sinds kort de StressMac.
'Gooi de StressMac tegen de
muur inplaats van uw Mac', ad-
viseert de importeur. 'Knijp,
stomp, gooi, doe wat u wilt met
de StressMac. Zo houdt u uw
Macintosh heel.'

Kombucha,
de nieuwste
modedrank

Afgaand op het aantal vragen
dat erover wordt gesteld aan
de Voedingstelefoon lijkt de
'Kombuchadrank' zich mo-
menteel in een grote belang-
stelling te mogen verheugen.

Kombucha, ook wel Kargasok
of theepaddestoel genoemd, is
een samenlevingvan gistcellen
en bacteriën. Om welke gist-
en bacteriesoorten het precies
gaat, is niet te zeggen. De gist-
cellen en bacteriën worden
bijeengehouden door een ge-
leiachtige massa, die wordt
geproduceerd door de bacte-
riën. De massa bestaat geheel
uit cellulose.

Wanneer de Kombuchapad-
destoel wordt toegevoegd aan

zwarte thee, die met tien pro-
cent suiker is gezoet, ontstaat
een frisse licht alcoholische
drank, doordat de gisten de
suikeromzetten in koolzuur ei*
ethanol. Gelijktijdig vormen
de bacteriën zuren. Hierdoor
daalt de zuurgraad van de
drank. Veel mensen vinden dit
een lekker drankje.

Na twee tot drie weken is de
drank heel zuur en frequent
gebruik hiervan kan leiden tot
afslijting van het tandglazuur-

De Kombuchadrank zou een
genezende werking hebben bij
een groot aantal aandoeningen,
waaronder kanker in diverse
stadia. Wetenschappelijke be-
wijzen zijn er niet.

Een ongewoon
kookboek

'ledereen wil graag boter by de
vis en zo mogelijk altijd met zyn
neus in de boter vallen. We moe-
ten echter oppassen geen boter
aan de galg te smeren. Omdat ze
dat tot elke prijs willen vermij-
den, trachten sommige mensen
overal de boter uit te braden. Dit
gaat een tijdje goed, totdat blijkt
dat ze boter op hun hoofd heb-
ben en dan botert het niet meer
zo goed tussen hen en hun vrien-
den.'
Een vreemd stukje voor in een
receptenboek. Maar in het nieu-
wekookboek 'Koken met Filoso-
fie' is het goed op zijn plaats. Dat
is namelyk een heel ongewoon
kookboek.
Het boterverhaaltje is het begin
van een filosofisch commentaar
by hetrecept voor kruidenboter.
Bijna alle recepten gaan verge-
zeldvan een dergelijk verhaaltje.
Over de geschiedenis van de

maaltyd of de gedachten die 4
ingrediënten bij filosoof Erl
Hoogcarspel oproepen.
Ook over de foto's in Koken me
Filosofie is nagedacht. Er staa^geen recepten op, maar apar^
stillevens, waarin geschminck*
mensen opgaan in een achter-
grondvan groenten en fruit. Ë^Jgoudkleurig vrouwengezicfL,
met druiven erop, een bovenU)
bedekt met kiwi's, groene blad^ren en vergulde appels. &e
groene hand temidden van tie°"
tallen schyfjes komkommer. ËEP
naakt, paars-bruin vrouwen 11'
chaam omgeven door wortel^paprika, appels, kolen, takken efl
broccoli. i
'Koken met Filosofie', een hee
ongewoon receptenboek.

Koken met Filosofie, Uitgeval
Damon Bv, Best 1994, f l' y

gulden

" De omslag van 'Koken met Filosofie', een foto van
Sharon Nethercott die ook de andere foto's in het boek
heeft gemaakt.
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raniet
tJ België heeft een ploeg. Van
ijjlet, boordevol power. Fysiek ij-
\t\ ' brandend van eerzucht,
klaars kortom. Indidivueel' heeft
L^Je meer talent, als collectief
l *n de Belgen hoger worden
inslagen. Hoe eensgezind de
k*e Duivels' in de strijd tegen die

Santé Ollanders' waren, bleek

al voor de aftrap. By het spelenvan
de volksliederen. Elf Belgen ston-
den stram in het gelid en luisterden
hand in hand naar de Brabanconne.
De strijdlust en de bezetenheid om
Oranje een kopje kleiner te maken,
straalde er vanaf.
Waar Oranje het positiespel tot
kunst heeft verheven en met een
minimaal aantal verdedigers speelt,
trok België een muur van verdedi-
gers op voor Michel Preud'homme.
De Belgen speelden in feite met één
spits (Weber), met vyf man op het
middenveld en met vier spelers ach-
terin. Mooi is het niet, wel effectief.
Het ging de Belgen niet om de
schoonheidsprijs. Die gunden zy
graag aan Nederland.

De botsing van twee speelstijlen in
het tropisch warme Orlando bracht
in het eerste half uur weinig opwin-

dends, daarna des te meer. Frank
Rijkaard en verdediger Georges
Grün, de gevaarlijkste Belgische
aanvaller, openden na een half uur
het kansenfestival. Pal daarop had
Bryan Roy de score moeten openen,
maar hij poeierde onbesuisd naast.
Zeven minuten later slipte Josip
Weber tussen Koeman en Roy door
en zette Enzo Scifo zijn rode schoen
tegen de bal. Hij stond echter bui-
tenspel. Op slag van rust profiteer-
de Mare Degryse van een misver-
stand tussenKoeman en Valckx, als
bewaker van Weber verkozen bo-
ven Van Gobbel. Het been van de
nerveuze en onzekere De Goey
stond echter in de weg.

Oranje kan
allekanten op
- Na de nederlaag te-

Qelgië is dekans dat het Neder-
f.s elftal winnaar van groep F
% uiterst gering. Dat houdt in,
. r̂anje na woensdag vrywel ze-
.^lando moet verlaten.
*an de koffie-dik-kijkerij mee te
j ■ Bij een goed resultaat tegen

eindigt Nederland waar-
lijk als tweede in de groep.betekent, dat Oranje in de twee'

K°Me in Dallas speelt tegen de, er twee uit de groep met Bra-
lt!' Rusland, Kameroen en Zwe-
j^' Zoals de zaken er nu voor
|3' zijn dat dan waarschijnlijk de
p^inaviërs.

fc^n gelijkspel of nederlaag te-JL. arokko bestaat de kans dat
i^te als nummer drie van de

& doorgaat. Dat kan nare gevei-
ld hebben. De volgende tegen-
d^r is dan de winnaar van groep
k Sroep D. Dat betekent dus een
Cl°eting met de wereldkam-
O van 1986 (Argentinië, in Bos-
{' °f die van 1990 (Duitsland, in
Q^6o). Saillant detail is dat de

ers Nederland vier jaar gele-
\J*i de achtste finale in Italië ookKa^en zijspoor zetten.
W*m*************************\kj'et allemaal heel vreemd veil- kan Oranje toch nog wel
lij Psvvinnaar worden. Dat bete-
**. lr> de volgende ronde de con-k^atie met de nummer twee van

pjrt E, de aan elkaar gewaagde
li*>n lerland, Italië, Mexico en
Liegen. Deze route heeft .alsReende bijkomstigheid dat de

'n *^e kwartfinale
ta schijnlyk het in hoog aanzien
kj*de Brazilië is. Bij een neder-
&.' _en Marokko is het vrijwel

dat Oranje naar huis kan.

AntoJanssen en
Fortunauit elkaar_

L'A.RD - Anton Janssen van
W^ha zal niet meer voor de
\ ,UU Sittard in actie komen.
IjL heeft het technisch manage-
tg l Van de eerstediviseclub aan-
Lven, nadat Janssen tot tweejjj toe weigerde in te gaan op

Aanbieding van Fortuna voor
"il hieuwe verbintenis. Janssen
L^r se op een hoger niveau
1$ acteren, maar heeft tot nu

ha geruchten over een trans-
RKC of een Zwitserse

\' geen concrete interesse
W z*jn persoon mogen verne-
t)j Fortuna Sittard is op zijn
\^ niet meer van plan op Jans-Vle wachten en heeft de nieu-
jgr&iner Pim Verbeek opdracht

v^n uit te kijken naar een
linksbuiten.

Front
De druk die België vanuit het mid-
denveld ontwikkelde, zette Advo-

caat halverwege aan het denken. Hy
verving Ronald de Boer door Wit-
schge, stuurde Bergkamp naar het
front, met Jonk vlak achter hem, en
posteerde Wouters centraal op het
middenveld. Met die extra midden-
velder en Wouters als een betonko-
los in deas van het team, was Oran-
jeplots een stuk beter in balans. „Ik
wilde wat meer controle op de wed-
strijd krijgen," verklaarde Advocaat
na afloop. „Bergkamp moest iets
dichter bij de goal komen. Hij is de
man in vorm."

De spits van Inter Milaan liet dat
ook zien en speeldeeen uitstekende
tweede helft. „Hij had alleen weinig
geluk," treurde Advocaat. „Normaal
prikt hy er minimaal één in. Dat het
niet lukte, was ook de verdienste
van Michel Preud'homme. „Hy is
de beste keeper van dit toernooi,"

prees Van Himst hem. „Zoals hij
door de goal zweeft, ben ik op m'n
gemak." De manier waarop hij een
schot van Bergkamp uit de boven-
hoek sloeg, was van ongeëvenaarde
klasse. Hij had echter kansloos
moeten zijn bij de twee kansen die
Rob Witschge kreeg.

In detwintigste minuut werd Oran-
je in rouw gedompeld. Door Philip-
pe Albert, eerder tegen Marokko
geschorst. „Wéér uit een standaard-
situatie, net als bij dat doelpunt te-
gen Saoedi-Arabie," merkte Advo-
caat kribbig op. Weber en Staelens
kregen meteen daarop de kans om
het karwei af te maken, maar zij
faalden alleen voor De Goey.

Tuimeling tijdens TT

Zie verder pagina 17

" Zeelenberg en Bodelier
kleuren Assen oranje

" Dutch TT Assen. De Duitse
lichtgewicht Peter Oettl vliegt
van zijn Aprilia tijdens de ra-
ce in de 125 cc-klaqse. Het aan-
tal valpartijen op het Drentse
'tuimelcircuit' viel zaterdag-
middag mee. Desondanks vol-
hardt de winnaar in de 500
ce-klasse, Mick Doohan, in zijn
campagne tegen het TT-circuit.
'Te vlak en niet geschikt voor
de snelheden waarmee tegen-
woordig gereden wordt.

Foto: ANP

Verstappen
startklaar

MAGNY COURS - JJ Lehto
heeft Benetton-Ford om rust ge-
vraagd voor de twee komende
Grand-Prixraces in Frankryk en
Engeland. De Formule-I-coureur
zegt fysiek en geestelijk opge-
brand te zyn. Flavio Briatore,
algemeen manager van deraces-
tal, heeft het verzoek van de Fin
ingewilligd. Jos Verstappen, in
dienst als testrijder, is debelang-
rijkste kandidaatvoor de vervan-
ging van de Fin.
Aan het begin van het seizoen
nam de 23-jarige Limburger tij-
dens de Grote Pryzen van Brazi-

lië en Pacific (Japan) ook al de
plaats in van JJ Lehto, die toen
nog herstelde van een trainings-
ongeluk eind januari.

Flavio Briatore hield de afgelo-
pen dagen de boot af. De flam-
boyante Italiaan ontkende noch
bevestigde dat Lehto een pauze
heeft ingelast en dat Verstappen
zyn vervanger is. „'Wacht maar
aftot volgendeweek', heeft Bria-
tore me vrydag verteld", liet Ver-
stappens mentor Huub Rothen-
gatter zaterdag weten. „Verstap-
pen is maandag weer in Silver-
stone om de Benettons af te
stellen voor de GP van Frank-
rijk. Dinsdag staat een gesprek
met Briatore op het program-
ma."

sport

MichelPreud’hommereddende engelvoorRodeDuivels

Mokerslag voor Oranje
DOOR ALBERT GEESING

ORLANDO -Was het nou de
treffer van Phi-
lippe Albert of
waren het de
miraculeuze

gingen van Michel Preud-

i^me, die de 'Battle of Or-'(*0' in het voordeel van
J|ië besliste? Voor Wim

was er zaterdagavond
U^ twijfel mogelijk. Hij

t^s het sublieme keepers-
!rk van Preud'homme, maar

(strateeg van Oranje stak
de hand in eigen boezem.

1 je zoveel kansen creëert,

* je scoren. Dat is een wet
et voetbal."

-ükte niet en daarom kwam het
L^flands elftal als verliezer te-

"^hijn uit het enerverende ge-'t met de zuiderbuur. Wéér door
j»?eri van Georges Grün. Net als

november 1985 in Rotterdam,
' de verdediger met zijn doel-

H* Oranje de weg versperde naarJ<K '86 van Mexico. Nu kroop
van Parma bij een

Cschop vóór Frank Rijkaard en
j^rde de bal via zijn achterhoofd

de voeten van Philippe Albert.
'een verdediger. Via de binnen-

k Paal en langs de voeten Jan
r^rs plofte de bal tegen het net.
J^derlaagkwam aan als een mo-
lt i*g, de vocale overmacht van

smoorde in de
[j- „Natuurlijk is de teleurstel-
£ heel groot," siste Jonk op be-ltoon.

" Kopzorgen voor Dick Advocaat. Foto: Reuter

Reflex
Bij het scheiden van de markt leek
Michel Preud'homme alsnog versla-
gen te worden. Wat Koeman en
Jonk in de turbulente slotfase niet
lukte, daarin leek Mare Overmars
wel te slagen. De invaller schoot
steenhard in. Maar met een geweldi-
gereflex tikte Preud'homme de van
richting veranderde bal met zn vin-
gertoppen tegen de lat. „Die bal
mocht er gewoon niet in!"
Dick Advocaat keek beteuterd voor
zich uit, Paul van Himst glom van
trots. „Ik ben diep gelukkig met de
overwinning. De laatste twintig mi-
nuten hebben we het verschrikke-
lijk moeilijk gehad. Nederlandheeft
spelers, die een wedstrijd ineens
kunnen laten kantelen. De kansen
hebben ze ook gehad. Maar wij had-
den Preud'homme."
En Dick Advocaat? „Ik denk datwij
onder zeer moeilijke omstandighe-
den goed hebben gespeeld. Er is
heel hard gewerkt." Van Vossen
had het tij misschienkunnen keren,
maar door de wissel Overmars-Tau-
ment was Advocaat door zn inval-
lers heen.

„Om te scoren heb jeeen beetje ge-
luk nodig. Dat geluk hadden wij
voor de goal zeker niet," klaagde
Advocaat. En nu? „Vooruit kijken
naar Marokko, niks anders. Die
wedstrijd moeten wy winnen." Ge-
lukkig voor Oranje heeft Marokko
geen Preud'homme onder de lat.

leren getapt
ORLANDO - lerse supporters
hebben dit weekeindetwee cafés
in het centrum van Orlando 'ge-
annexeerd. Toen de eigenaren
van de kroegen tegen sluitings-
tijd, de laatste ronde aankondig-
den, traden de leren op. Onder
het motto 'wy bepalen zelf wel
wanneer gesloten wordt', werd
het verbaasde personeel door de
leren simpelweg buiten de deur
gezet. De supporters namen
plaats achter de tap, waarna het
bier gratis rond ging. Pas na tus-
senkomst van de politie konden
de rechtmatige eigenaren na
ruim een half uur hun etablisse-
ment weer overnemen.

Limburger Appeldoorn
verovert amateurtitel

Van onze verslaggever

MEERSSEN - Koel, berekend
en zelfverzekerd heeft Pascal
Appeldoorn vriend en vijand
verrast door Nederlands wiel-
renkampioen bij de amateurs
te worden. De 23-jarige Lim-
burger uit Velden was zaterdag
in de titelstrijd een klasse
apart. In het zicht van de ha-
ven leek Pascal Appeldoorn
met zijn medevluchter Ray-
mond Thebes nog achterhaald
te worden door een grote ach-
tervolgende groep. De Europo-
lis-troef doorzag het gevaar en
wist op het juiste moment de
nog resterende krachten uit
zijn lichaam te persen. Met nog
slechts enkele meters voor-

sprong op de aanstormende
meute veroverde hij het rood-
wit-blauw.

Appeldoorn is al enkele jaren
een van Limburgs meestbelo-
vende amateurs. De renner van
Toer en Wielerclub Maasland-
ster, die elke dag 's morgens
om zes uur in de veiling van
Venlo aan het werk gaat, is de
vijfde Limburger in de ge-
schiedenis, die de nationale
amateurtitel in de wacht
sleept. Jo Plum, Ger en Peter
Harings en Ben Koken gingen
Appeldoorn vooraf.

Zie verder pagina 16

" Koelbloedig naar
kampioenschap

" Pascal Appeldoorn uit Velden is de nieuwe kampioen
van Nederland bij de amateurs. Foto: frits widdershoven

Nederlandse kampioen wil in Tour gram halen

Tandem Rooks-Theunisse
slaat ouderwets toe

DOOR BENNIE CEULEN

MEERSSEN - Het was gisteren in
het Nederlands wielerkampioen-
schap weer even als vroeger. Op-
eens sloeg het tandem Rooks-Theu-
nisse toe. Het onafscheidelijke
koppel nam in de beslissende eind-
strijd de overgebleven tegenstan-
ders Erik Breukink, Frans Maassen,
Marco Vermey, Erwin Nijboer en
Patrick Jonker ouderwets in de
tang.

Toen Rooks zeven kilometer voor
het einde in de aanval ging, bleek
niemand in staat de byna 34-jarige
TVM-renner terug te halen. Rooks,
in de rug gedekt door zyn ploeg-
makker Theunisse, stevende regel-
recht op de nationale titel af. Zijn
tweede rood-wit-blauwe tricot. In
1991 werd hij op hetzelfde parcours
in Meerssen reeds Nederlands kam-
pioen. Gert-Jan Theunisse maakte
gisteren met het veroveren van de
zilveren medaille het succes van de
ploeg Cees Priem compleet.

Het was een spektakulaire apotheo-
se van een boeiend kampioenschap,
waarin slechts 24 renners de eind-
streep haalden. Tegenvallend was
het aantal bezoekers, dat in vergelij-
king met vorige jarenfors tegenviel.
Dat laatste zal Steven Rooks weinig
geïnteresseerd hebben. Voor de
vroegere bergkoning van de Tour
de France was uitsluitend de over-
winning van belang. Zyn laatste
succesje dateerde van 28 juli vorig
jaar, toen hy een dernycriterium in
Noordwijk-aan-Zee op zijn naam
schreef. Rooks hoopt met het win-
nen van het Nederlands kampioen-
schap definitief een punt te hebben
gezet achter een lange probleempe-
riode.

„Mijn volgende doel is de Tour de
France. Daarin wil ik absoluut myn
gram halen. Ik hoop in de eerste

twee weken een etappe te kunnen
winnen."

Rooks heeft zijn opgave en het
daaruit voortvloeiende ontslag door
zijn toenmalige werkgever Festina
nog steeds niet van zich af kunnen
zetten. „Ik was ziek. Plots stond ik
op straat. Ik dacht, dat mijn carrire
voorbij was. Maar op die manier
wilde ik niet stoppen. Bij TVM
kreeg ik gelukkig nog een kans.
Daarom is deze titel nu perfect."

Zie verder pagina 15

" Nieuwe hoop voor Rooks

Maradona
wint van Bush
BOSTON - Misverstanden van
alledag kunnen tot prachtige hu-
mor leiden. George Bush, ex-
president van de Verenigde'St-
aten, zorgde zaterdag ongewild
voor een moment van grote hila-
riteit. Bush was de prominentste
gast bij Nigeria-Argentinië. Na-
dat hy bij aankomst op de tribu-
ne enkele omstanders beleefd
had begroet, steeg er een enorm
vreugdegehuil op in het stadion:
Maradona had met een simpel
gebaar deArgentijnse fans opge-
roepen tot aanmoediging van
zyn ploeg. De oud-president had
dat niet in de gaten. Hy dacht
dat de ovatie voor hem bedoeld
was. Meteen kwam Bush recht
overeind om breedlachend, met
de handen juichend in de lucht,
dank te zeggen. Pas toen de
scheidsrechter voor het begin-
signaal floot, had Bush door dat
hy zyn populariteit danig over-
schat had.
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groepb
Zweden-Rusland 3-1

Brazilië 2 2 0 0 6 5-0
Zweden 2 110 4 5-3
Kameroen 2 0 1112-5
Rusland 2 0 0 2 0 1-5

Morgenavond 22.00 uur:
Brazilië-Zweden
Rusland-Kameroen

Zweden-Rusland 3-1 (1-1). 4. Salenko 0-1
(strafschop), 39. Brolin 1-1 (strafschop), 60.
Dahlin 2-1, 81. Dahlin 3-1. Scheidsrechter:
Quiniou (Fra). Toeschouwers: 50.000. Rode
kaart (2x geel): 49. Gorloekovitsj (Rus). Gele
kaart: Tsjarin (Rus), Kennet Andersson,
Schwarz, Dahlin (Zwe).
Zweden: Ravelli; Nilsson, Patrik Anders-
son, Björklund (89. Erlingmark) en Ljung;
Brolin, Schwarz, Them en Ingesson; Dahlin
en Kennet Andersson (84. Larsson).
Rusland: Tsjarin; Nikiforov, Gorloekovitsj,
Koeznetzov en Mostovoj; Tsjlestov, Onop-
ko, Borodjoek (51. Galiamin) en Popov (41.
Karpin); Radtsjenko en Salenko.

groep c
Duitsland 2 110 4 2-1
Spanje 2 0 2 0 2 3-3
Zuid-Korea 2 0 2 0 2 2-2
Bolivia 2 0 1110-1

Vanavond 22.00 uur:
Bolivia - Spanje
Duitsland - Zuid-Korea

groepd
Argentinië - Nigeria 2-1
Bulgarije - Griekenland 4-0
Argentinië 2 2 0 0 6 6-1
Nigeria 2 10 13 4-2
Bulgarije " 2 10 13 4-3
Griekenland 2 0 0 2 0 0-8

Nacht donderdag op vrijdag:
Argentinië - Bulgarije
Griekenland - Nigeria

Argentinië - Nigeria 2-1 (2-1). 9. Siasia 0-1,
22. Caniggia 1-1, 29. Caniggia 2-1. Scheids-
rechter: Karlsson (Zwe). Toeschouwers:
53 644. Gele kaart: Oliseh, Eguavoen, Eme-
nalo(Nig), Caniggia (Arg).
Argentinië: Islas; Sensini (86. Diaz), Cace-
res, Ruggeri en Chamot; Simeone, Redon-
do, Balbo (71. Mancuso) en Maradona; Ba-
tistuta en Caniggia.
Nigeria: Rufai; Nwanu, Eguavoen, Oke-
chukwu en Emenalo; Finidi, Siasia (58.
Adepoju), Oliseh (86. Okocha) en Amoka-
chi; Yekini en Amunike.
Bulgarije - Griekenland 4-0 (1-0). 5. Stoitsj-
kov 1-0 (strafschop), 55. Stoitsjkov 2-0
(strafschop), 66. Lechkov 3-0, 90. Borimirov
4-0. Scheidsrechter: Bujsaim (VAE). Toe-
schouwers: 63.160. Gele kaart: Ivanov, Jan-
kov, Hubchev, Borimirov (Bul), Alexoudis,
Hantzides, Mitropoulus, Karayannis (Gri).
Bulgarije: Mihailov; Kremenliev, Ivanov,
Tzvetanov (78. Kirjakov) en Hubchev; Jan-
kov, Balakov, Sirakov en Lechkov; Stoitjs-
kov en Kostadinov (82. Borimirov).
Griekenland: Atmasidis; Apostolakis, Ka-
litzakis. Karagiannis en Karataidis; Nio-
plias, Marangos, Hantzidis (46. Mitropoulos)
enKofidis; Machlas en Alexoudis (58. Dimi-
triadis)

groep e
Mexico 2 10 13 2-2
lerland 2 10 13 2-2
Italië 2 10 13 1-1
Noorwegen 2 10 13 1-1

Morgen 18.30 uur:
lerland - Noorwegen
Italië - Mexico

Wk voetbal

groepf
België-Nederland 1-0
Saoedi-Arabie - Marokko 2-1

België 2 2 0 0 6 2-0
Saoedi-Arabie 2 10 13 3-3
Nederland 2 10 13 2-2
Marokko 2 0 0 2 0 1-3

Woensdag 18.30 uur:
Nederland-Marokko
België - Saoedi-Arabie

België-Nederland 1-0 (0-0). 66. Albert 1-0.
Scheidsrechter: Marsiglia (Bra). Toeschou-
wers: 61.200 (uitverkocht). Gele kaart: Bor-
kelmans (Bel), Witschge, Jonk, Bergkamp,
Rijkaard, Wouters (Ned).
België: Preud'homme; Emmers (78. Med-
ved), Albert, De Wolf en Borkelmans (61.
Smidts); Scifo, Grun, Van derEist en Stae-
lens; Weber en Degryse.
Nederland: De Goey; Valckx, Koeman en
Frank de Boer; Rijkaard, Jonk, Bergkamp
en Wouters; Taument (64. Overmars), Ro-
nald de Boer (46. Witschge) en Roy.
Saoedi-Arabie - Marokko 2-1 (2-1). 7. Al Ja-
ber 1-0 (strafschop), 27. Chaouch 1-1, 45.
Amin 2-1. Scheidsrechter: Don (GBr). Toe-
schouwers: 40.000. Gele kaart: El Hadnoui,
Naybet (Mar), Jibreen, Al Deayea, El Mu-
wallid (SAr).
Saudi-Arabië: Al Deayea; Al Anazi (30. Ze-
bermawi), Khlawi, Madani, Abdul Jawad,
Al Bishi, Amin, Jibreem, Al Muwallid;
Owairan, Al Jaber (79. Al Ghashayan).
Marokko: Azmi; Naybet, Nacer (57. Lagh-
rissi), Triki, El Hadaoui. Hababi (74. Hadji),
Azzouzi, El Khalej, Daoudi; Bahja,
Chaouch.

Vetgedrukte ploegen in standen naar acht-
ste finales.

Duisburg trekt
Ljung aan

DUISBURG - De Duitse Bundesli-
gaclub MSV Duisburg heeft de
Zweedse international Roger Ljung
(28) voor twee jaar gecontracteerd.
MSV Duisburg betaalt aan Galata-
saray een transfersom van ruim één
miljoen gulden.

doelpuntenmakers
1. Batistuta (Arg), Dahlin (Zwe) 3; 3. Garcia
(Mcx), Goicoechea (Spa), Hagi, Raducioiu
(Roe), Klinsmann (Dvi), Knup (Zwi), Roma-
rio (Bra), Valencia (Col), Amin (Sau). Canig-
gia (Arg), Stoitsjkov (Bul) 2; 14. Aldridge,
Houghton (ler), Chaouch (Mar), Al Jaber
(Sau), Amokachi, Amunike, Yekini, Siasia
(Nig), Dino Baggio (Ita), Bebeto, Rai, Mar-
cio Santos (Bra), Bregy, Sutter, Chapuisat
(Zwi), Brolin, Ljung (Zwe), Degryse, Albert
(Bel), Embe, Omam-Biyik (Kam), Hong
Myung-bo, Seo Jung-won (ZKo), Jonk, Tau-
ment (Ned), Maradona (Arg), Rekdal (Noo),
Salinas (Spa), Salenko (Rus), Stewart(VSt),
Wynalda (VSt), Lechkov, Borimorov (Bul),
Petrescu (Roe), Galviria, Lozano (Col). 1.
Eigen doel: Escobar (Col) 1.

gelekaart
Argentinië (2): Caceres, Caniggia. België (3):
Grun, Weber, Borkelmans. Bolivia (8): So-
ria, Baldivieso (2), Borja, Quinteros, Rimba,
Cristaldo (2). Brazilië (1): Mauro Silva. Bul-
garije (5): Lechkov, Ivanov, Jankov, Hubc-
hev, Borimorov. Colombia (7): Herrera,
Valderrama (2), Alvarez (2), De Avila, Gavi-
ria. Duitsland (3): Kohier, Möller, Effen-
berg. Griekenland (6): Tsalouhides. Mano-
las, Alexoudis, Hantzides, Mitropoulos,
Karayannis. lerland (5): Phelan (2), Coyne,
Irwin (2). Italië (2): Signori, Casiraghi. Ka-
meroen (3): N'Kongo, Tataw, Mbouh-
Mbouh. Marokko (5): Naybet (2), Daoudi,
Azzouzi, El Hadrioui. Mexico (3): Suarez,
Del Olmo, Campos. Nederland (7): Van
Gobbel, Frank de Boer, Witschge, Jonk,
Bergkamp, Rijkaard, Wouters. Nigeria (4):
Amunike, Oliseh, Eguavoen, Emenalo.
Noorwegen (4): Haaland (2), Leonhardsen,
Björnebye. Roemenië (5): Raducioiu (2), Mi-
hali, Lupescu, Belodedici. Rusland (6):
Chlestov, Nikiforov, Koeznetsov, Tsjarin,
Gorloekovitsj (2). Saudi-Arabië (6): Al Dos-
sari. Al Jawad, Amin, Jibreen, Al Deayea,
El Muwallid. Spanje (5): Luis Enrique, Ca-
minero, Salinas, Abelardo, Hierro. Verenig-
de Staten (4) Harkes (2), Lalas, Clavijo.
Zuid-Korea (5): Kim Voo Sung, Choi Young
11, Ko Jeong-Woon, Shin Hong-Gi, Park
Jung-Bae. Zweden (3): Dahlin (2), Schwarz.
Zwitserland (4): Herr, Subiat, Knup, Bregy.
Na de voorronde worden de gele kaarten
geschrapt.

rode kaart
Bolivia (2): Etcheverry, Cristaldo Italië (1):
Pagliuca Kameroen (1): Song Roemenië (1):
Vladiou Rusland (1) Gorloekovitsj Spanje
(1): Nadal

Wk op tv
VANDAAG
05.45-0.60 Dld 1: WK-magazine met een na-
beschouwing van de vannacht gespeelde
wedstrijden.
07.00-09.00 BRT 1: WK-Voetbal: ochtend-
journaal. Het programma wordt elk halfuur
herhaald.
11.04-13.00 Dld 1: WK-magazine met een
herhaling van de wedstrijd Zwitserland-
Colombia.
12.40-14.20 Ned 1: WK voetbal: Bulgarije-
Griekenland of Zwitserland-Colombia.
12.55-17.50 RTL 5: Sport: tennis Wimble-
don, live-verslag.
13.00-18.45RTL Television: Wimbledon '94:

rechtstreeks verslag van de Open Engelse
tenniskampioenschappen vanuit Wimble-
don.
14.03-15.30Dld 1: WK-magazine met samen-
vattingen van de gisteren gespeelde wed-
strijden: Bulgarije-Griekenland, VS-Roe-
menië en Zwitserland-Colombia.
14.20-16.00 Ned 1: WK voetbal: VS-Roeme-
niè.
17.00-17.15 Dld 2: Sport Heute.
19.25-20.15 Dld 2: WK-voetbalmagazine met
reportages, achtergronden en interviews.
21.15-21.30 Ned 3: Sportjournaal.
21.45-23.50 Dld 2: WK voetbal: Duitsland-
Zuid-Korea.
21.45-23.55 BRT 2: WK-Voetbal: Bolivia-
Spanje of Duitsland-Zuid-Korea.
21.55-00.00 Ned 3: WK voetbal: Duitsland-
Zuid-Korea.
22.00-22.30RTL 5: Sport.
22.55-23.00 BRT 1: Good morning Belgium:
WK-nieuws.
23.50-01.15 Dld 2: WK voetbal: Spanje-Boli-
via, samenvatting.
00.10-01.00 Ned 3: WK voetbal: Bolivia-
Spanje, samenvatting.

sportprijsvragen
Lotto: 2-3-17-18-26-33. Reservegetal: 29.
Cijferspel: 958706.
Lucky Ten, zaterdag 25 juni:
1-4-6-10-16-20-22-23-29-34-41-43-45-53-59-65-
-71-72-73-80.
Belgische lotto: 13-16-19-21-31-38. Reserve-
getal: 24.
Jokergetal: 8412143.

Duitse lotto: 1-2-10 29-30-35. Reservegetal:
14. Supergetal: 7.
Spiel 77: 4743921.
Super 6: 388458.

Defensie
In alle euforie verloor Solari de
werkelijkheid enigszins uit het
oog. Want niet zijn ploeg, maar
Marokko maakte de beste indruk
in het bijna uitverkochte Giants
Stadium. Twee missers in de de-
fensie werden de ploeg van Ab-
dellah Blinda echter fataal. De
eerste tegenvaller konden de Ma-
rokkanen nog wel opvangen, na-
dat Sami Al Jaber de Saoedi's al
na zeven minuten vanaf de straf-
schopstip op voorsprong had ge-
zet.

Met de bij vlagen ongrijpbare
spits Ahmed Bahja trok Marokko
met donderend geweld ten aan-
val. De verdiende gelijkmaker
kon niet uitblijven. Tweede spits
Mohammed Chaouch verprutste
eerst nog wel een ideale mogelijk-
heid, maar Bahje bood hem niet
veel later een niet te missen her-
kansing. Na de fraaie solo van de
lange en sterke aanvaller was het
voor Chaouch kinderspel om de
bal van dichtbij in het doel te wer-
ken: 1-1. De tweede tik van de
Saoedi's kwamen de Marokkanen
nimmer meer te boven. Op slag

van rust verkeek doelman Khalil
Azmi zich volledig op een af-
standsschotvan Fuad Amin: 2-1.

Jorge Solari waande zich al in de
zevende hemel. „Tegen België

gaan we ook opwinst spelen, hoe-
wel we aan een gelijkspel genoeg
hebben om bij de laatste zestien
te komen. We willen de hele we-
reld laten zien, dat onze zege op
Marokko geen toevalstreffer is ge-

weest. Mijn spelers barsten o 9(
moment van het zelfvertrou^En neem maar van mij aan.
we België, met de tweede ro^in zicht, Ook een hele laS
avond gaan bezorgen."

" Dolgelukkig na de w^t
op Marokko maken YasirA
Taifi (links) en Khahd ?
Muallid een ererondft
uiteraard met de Saoes
SChe vlag. Foto: REUT*-

Vijf tientjes
voor een pilsje

ORLANDO - Niets is Amerikanen
te dol om - liefst veel - geld te ver-
dienen aan de voetbalsupporters.
Het bontst maken het de uitbaters
in Church Street, het uitgaanscen-
trum van Orlando. De nieuwste truc
is dat geheel Church Street sinds
vrijdagavond is afgezet met hekken.
Tegen betaling van zestien dollar
mogen de fans het uitgaanscentrum
binnen komen. Voor dat geld mo-
gen zij alleen nog maar rondlopen,
want ook bij elke kroeg en elk eet-
huisje moet ook nog eens gemid-
deld tien dollar worden betaald om
naar binnen te gaan. Het eerste pils-
je kost daardoor in totaal toch zon
slordige vijf tientjes.

wereldkampioenschappen’94

groepa
Zwitserland - Colombia 0-2
Verenigde Staten - Roemenië 0-1

Roemenië 3 2 0 16 5-5
Zwitserland 3 1114 5-4
Verenigde Staten 3 1114 3-3
Colombia 3 10 2 3 4-5

Zwitserland - Colombia 0-2 (0-1). 45. Gavi-
ria 0-1, 90. Lozano 0-2. Scheidsrechter: Mik-
kelsen (Den). Toeschouwers: 70.000. Gele
kaart: Knup, Bregy (Zwi), Valderrama,Ga-
viria, Alvarez (Col).
Zwitserland: Pascolo; Hottiger, Geiger,
Herr en Quentin; Ohrel, Sforza, Bregy en
Sutter (82. Grassi); Chapuisat en Knup (81.
Subiat).
Colombia: Cordoba; Herrera, Perez, Esco-
bar en Mendoza; Alvarez, Gaviria (79. Loza-
no), Valderrama en Rincon; Valencia (64.
De Avila) en Asprilla.

Verenigde Staten - Roemenië 0-1 (0-1). 17.
Petrescu 0-1, Scheidsrechter: Van der Ende
(Ned). Toeschouwers: 93.300. Gele kaart:
Harkes, Clavijo (VSt), Raducioiu (Roe).
Verenigde Staten: Meola; Clavijo, Balboa,
Lalas, Caligiuri; Ramos (64. Jones), Sorber
(75. Wegerle), Dooley, Harkes; Stewart, Wy-
nalda.
Roemenië: Prunea; Petrescu, Prodan, Belo-
dedici (87. Mihali), Selymes; Munteanu,
Lupescu, Popescu, Hagi; Raducioiu (85.
Galca), Dumitrescu.

Saoedi-Arabie dolgelukkig na 2-1 overwinning op Marokko

Voor vlag, volk en vaderland
Van onze verslaggever

NEW VORK -
Prins Feisal
van Saoedi-
Arabic heeft in
de Verenigde
Staten gestu-

deerd. In die tijd is hij een fan
geworden van het American
Football. Daar genoot de prins
enorm van. De eerste overwin-
ning van Saoedi-Arabie op het
WK-voetbal maakte dezelfde
gelukzalige gevoelens bij de
Arabische kroonprins los. „Ik
ben nu net zo blij als toen," ju-
belde de prins omringd door
een tiental lijfwachten in de
catacomben van het Giants
Stadium na de 2-1 zege op Ma-
rokko.

Het was voor de eerste keer, dat
twee Arabische ploegen op een
WK tegenover elkaar stonden.
Dat historische gegeven maakte
veel los bij de spelers. Meer dan
ooit stond in beide kampen de eer
van volk en vaderland op het spel.
Saoedi-Arabie wilde hoe dan ook
niet van Marokko verliezen. En
omgekeerd gold hetzelfde. Aan-
voerder Mohammed Al Jawed
van Saoedies bracht dat na afloop
het beste onder woorden. „We
zijn dolgelukkig dat we geen
schande over ons land gebracht
hebben. We hebben gevochten
voor onze vlag, onze prins, ons
volk en ons vaderland."

Jorge Solari, de Argentijnse
bondscoach van Saoedi-Arabie,
riep in het bijzijn van twee tolken
om de haverklap uit, dat de zege
van zijn team moest worden be-

schouwd als een overwinning
voor het totale volk van Saoedi-
Arabic. „We hebben de wereld la-
ten zien, dat we wel degelijk goed
kunnen voetballen. Het land kan
trots zijn op deze spelers. Dat ben
ik zelf ook, want we hebben van-
daag erg sterk gespeeld," zei hij
met een stalen gezicht.

Bulgarije werkt
aan doelsaldo

CHICAGO - Bulgarije
heeft bij het WK voetbal
weinig te zoeken. Grieken-
land nog minder. Het duel
tussen de twee van de
zwakkere ploegen van het
toernooi eindigde gisteren
in een geflatteerde overwin-
ning voor Bulgarije (4-0),
dat daarmee het doelsaldo
(-3 na de nederlaag tegen
Nigeria) een positieve aan-
blik gaf. Het was de eerste
WK-zege voor Bulgarije in
achttien wedstrijden.

Het van ouderdom krakende
Griekenland, eerder al door Ar-
gentinië met 4-0 weggespeeld, is
na de tweede nederlaag in groep
D uitgeschakeld. Bulgarije heeft
nog een kansje op het bereiken
van de tweede ronde, maar moet
dan wel vrijdag het voorlopig su-
perieure Argentinië weerstaan.

Eerder ging de wedstrijd tegen
concurrent Nigeria met ruime
cijfers (3-0) verloren.
De belangen van de 'Balkan-bot-
sing' waren in Chicago duidelijk.
Een nieuwe nederlaag beteken-
de vroegtijdige eliminatie. Met
een remise zouden beide ploe-
gen weinig opschieten. Te ver-
wachten was dus dat de Europe-
se teams vol op de winst zouden
spelen. Griekenland trad met
liefst zes wijzigingen aan. Zo
dienden doelman Minou en re-
cord-international Saravakos op
de bank plaats te nemen. Bulga-
rije telde slechts één mutatie:

middenvelder Sirakov voor Bori-
mirov.

De Bulgaren begonnen goed en
geconcentreerd aan het alles-of-
niets gevecht. Al na vijfminuten
kwam Bulgarije op voorsprong.
Het snelle doelpunt was een ca-
deautje van aanvaller Alexoudis,
die bij een hoge bal in zijn straf-
schopgebied knullig met zijn
armen op de bal ging liggen.
Stoitsjkov benutte de strafschop
koel: 1-0.
Het was meteen gedaan met de
Bulgaarse dadendrang. Op inzet
en karakter trokken de Grieken

het harde duel naar zich toe. U'
gespeelde kansen bleven in *?
povere eerste helft echter u*j
Tot aan het strafschopgebjr
verliepen de combinaties red
lijk soepel, maar in de buurt v*»
doelman Mihailov wisten d
chaotische Grieken zich g^
raad.

Na de rust toonde Bulgarije, tf*
Stoitsjkov als lichtend v°o^beeld, iets meer inspiratie e.
teamgeest. Kort nadat Kostad
nov een vrije schietkans had /
ten liggen, hield eerst Kahtzal4.
en vervolgens doelman Atmats^des Sirakov vast. Stoitsjko^
schoot van elf meter opnie^
raak, nu in de andere hoek: "'.
Na een combinatie met de ÜV^ge Sirakov in het centrum ti<*
Lechkov beheerst 3-0 in, waarl\
doelman Atmasides in de laatSjg
minuut een wegdraaiende vflJ
trap van Stoitsjkov voor de 'jo^
ten van invaller Borimirov sloeS

4-0. a

Zuidamerikanen tonen in laatste duel eindelijk klasse

Eerste favoriet naar huis
SAN FRAN-
CISCO - Co-
lombia, door
coryfeeën als
Pelé en Cruijff
getipt als kans-

hebber op de wereldtitel, is
het eerste land dat naar huis
moet. Ondanks de zege in de
laatste groepswedstrijd tegen
Zwitserland: 2-0. Colombia
sloot in stijl af. De officiële
speeltijd was al verstreken,
toen Lozano na een geniale
voetbeweging uit een moeilij-
ke hoek scoorde en de vreug-
de uitte door een bijna perfec-
te salto.
De situatie voor Colombia was
moeilijk. Zelfs al zou de ploeg win-
nen, dan was de derde plaats alleen
te bereiken door een nederlaag van
Roemenië. Colombia was beter dan
Zwitserland. Uit de harmonica die
de voetballers vormen - samen
aanvallen, samen verdedigen en
dicht bij elkaar blijven - kwam ein-
delijk aanvaardbare muziek. Nog
altijd geen prachtige deuntjes. In
navolging van Brazilië vielen de
vleugelverdedigers aan over de
flanken, verzorgden Valderrama,
Rincon en Valencia het breiwerk.
Eindelijk, bij vlagen, fonkelde
Asprilla. Hij, in devoorbeschouwin-
gen de ster van het WK genoemd,
pikte de bal op rond het midden-
veld, liep tegenstanders voorbij,
meldde zich op beide flanken met
zijn prachtige, lange pas.
Colombia bleef in een reeks van
ruim dertig duels ongeslagen en
was na de 5-0 zege op Argentinië in
Buenos Aires opeens favoriet voor
de wereldtitel. Meestal was het spel
mooi om te zien. Snel, een keer ra-
ken van de bal, combinerend door
het midden, tot diep in het vijande-
lijke strafschopgebied. „Winnen en
slecht spelen interesseert me niet,"
zei Maturana. „Voetbal moet goed
zijn om naar te kijken, het moet est-
hetisch zijn. Natuurlijk, elke speler
krijgt basisinformatie, maar verder
is hy vrij zijn eigen strategie te vol-
gen."
In de Verenigde Staten, waar de be-
vestiging zou volgen van al dat
fraais, ging vrijwel alles fout. Aan-
vallers waren niet in vorm of ver-
prutsten kansen, de verdediging

was matig. Doelman Cordoba bij-
voorbeeld acteert als zijn voorgan-
ger Higuita, als een soort libero met
handschoenen. Dat wist de Roe-
meen Hagi, een man met een fantas-
tische traptechniek. Zijn lob was
een hoogtepunt van het toernooi tot
nog toe. Met de nederlaag tegen de

Oosteuropeanen (3-1) was nog wel
te leven, maar het verlies tegen het
gastland kwam tot stand op een vol-
ledige off-day.
Vreemd genoeg was tegen Zwitser-
land een staaltje intimidatie, een
middel dat meer bij Uruguay hoort,
nodig om op voorsprong te komen.

Valderrama gaf Sforza een tik in hef
gezicht, nadat de Zwitser overigens
eerst een vuile overtreding had ge-
maakt op zijn collega nummer-tien.
Het spel ging gewoon door, totdat
Colombia een vrije trap kreeg. Nota
bene Valderrama nam de vrije bal,
verdediger Gaviria kopte in, vlak

voor rust. In de tweede helft s^
pen de Zwitserse supporters b*
gen in het uitfluiten van Valdij
ma bij elk balbezit. Een bijna vo*
durende motie van wantrou^want de 'Witte Gullit' was «fl
schijnlijk de speler met het m^balbezit van het toernooi.

" De Zwitser Alain Sutter (rechts) en de Columbiaan Adolfo Valencia gaan een sprintduel aan. Volgend seizoenkomen&
spelers elkaar tegen bij Bayern Munchen. Foto: REUI^
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België viert
feest op zijn

Italiaans
- De Belgen hebben

j*n taal gevonden. 'Here we go,
*re we go' en 'We're the cham-

j'Oïis' klonk het uit de duizen-
j?n kelen van de Brusselaars,
!je zich in de loop van zaterdag-
jOnd verzamelden op de Grote
j^rkt oftewel Grand Place. Ge-. oederlyk vierden Frans- en
ederlandstaligen wapperend

V jet Belgische en Amerikaanse
i^Sgen de winst op Oranje.
£ snel na het laatste fluitsignaal
?|Baf België zich massaal in een

erwinningsroes op straat, aan-|.enioedigd door het zachte weer.
et waren Italiaanse toestanden

i*t uitzinnige supporters, die
i*«naakt en luidtoeterend met
Jin driekleur uit auto's hingen.e hadden zich beschilderd metJ|t zwart-geel-rood en bewa-
jjhd met plastic drietanden, het
/nibool van de Rode Duivels.
i^Panse toeristen op het monu-j?e htale plein in het hart van
,""Ussel stonden wat verdwaasd
c *ijken, maar hadden wel hun
h'ftiera's m de aanslag om de
'ye'gische gekte vast te leggen
s?°r het thuisfront. De ordedien-
(j*h waren ook massaal op de
JJ^n, maar hoefden nauwelijks
'Au? grijpen.
jTbert, Albert' werd er hees ge-
l^hdeerd als hulde aan de ma-
h*r van het 'magnifieke' doel-
«~ftt. Nederland had zich goed

maar kon niet tegen de
op mede door de prach-

,.Be prestaties van keeper Preud-. °nime, daar waren de fans het
er eens.

DOOR HANS STRAUS

ORLANDO -
Tijdens Neder-
land-België
werd onderin
deCitrus Bowl
een tempera-
tuur van ruim

j^ertig graden Celsius gemeten.n de lagereregionen van het sta-
v lQn, dat als een citruspers het
°eht uit spelers en toeschou-wers wegzuigt, kon de wind ty-
*hs het duel der lage landen

niet doordringen. Wat
6 onmenselijke hitte voor uit-
erking had op Oranje is ge-

" bekend, maar ook de[^schouwers, waaronder een
?ein legertje Limburgers, had-eh het zwaar./

i) | hielden die Limburgers op
,1 L6xvonderingswaardige wijze
jl.ui hoofd koel. Goedgéhu-

" en uitgedost met petten,
■i norinecrème, mineraalwater en

' aUe handdoeken bond men de
s _d aan met de tropische om-

' Dokter Pé Ruers
Sittard, deel uitmakend van

1^Fortuna Sittard-delegatie, die
et duel op uitnodiging van
°ofdsponsor Goodyear mocht

|jeernaken, kon dan ook opge-
constateren, dat er nie-

s and in het stadion van zyn
°kje was gegaan. Daar was

wèl voor gevreesd,
,jaht Ruers werd speciaal voor
v e trip uitgenodigd om te zorgen
j?°r slachtoffers van de hitte.
t* ben gelukkig niet in actie"even komen. Mij zijn binnen
j/«e groep geen gevallen be-
s6 van uitdrogingsverschijn-
i 6- Waarschijnlijk omdat

zich goed verzorgd
eft en, zoals geadiviseerd, veel

heeft gedronken. Dat eren geen incidenten hebben
Orgedaan, wil niet zeggen dat

$t het bezoeken van een wed-
«oV? op een dergelrjk tijdstip
redkeur. Het is eigenlijk gek-. hWerk. Zeker voor mensen
)^t bijvoorbeeld een hartafwij-
V 0 g- De hitte en de daarbij ge-A^gde spanning van de wed-

’Als aanvaller raak Je gefrustreerdvan Preud ’homme’

Oranje blijft optimistisch
DOOR JAN MENNEGA

ORLANDO - Voetbalminnend Nederland kan
rustig gaan slapen. Met Oranje komt alles nog
goed. Althans, volgens Dennis Bergkamp. Hij,
na de flop tegen België: „Niemand hoeft bang
te zijn dat wij woensdag tegen Marokko wor-

r!J uitgeschakeld. De stemming in de groep is goed en wij
lebben n°g steeds het gevoel dat we wat kunnen bereiken op

f 1WK." Wij gaan onze koffers nog niet pakken. „Ik moet dan
\j9sx eens gaan scoren. Vandaag was ik er ook al dicht bij,
"U5..."

Het scheelde inderdaad heel weinig
ofDennis Bergkamp had in de 117e
Derby der Lage Landen het eerste
WK-doelpunt in zijn carrière ge-
maakt. Prachtig vrijgespeeld door
Ronald Koeman haalde hij na een
uur van een meter of tien ongenadig
hard en haarzuiver uit. De bal ging
als een raket op weg naar deboven-
hoek van het Belgische doel en zou,
bij iedere andere keeper dan Michel
Preud'homme gegarandeerd zijn in-
geslagen. Helaas voor Bergkamp en
de bijnatwintigduizend Oranje-fans
op de tribunes van de Orange Bowl
tikte de beste keeper van het WK
met een onwaarschijnlijke zweef-
duik de bal uit zijn hok. Bergkamp:
„Je kapt, je draait, je haalt uit en
Preud'homme houdt de bal toch
nog tegen. Ongelooflijk!"

Byna in zijn eentje hield Michei
Preud'homme de Rode Duivels op
de been. Niet alleen zijn reactie op
Bergkamps inzet was fabelachtig,
ook zyn verweer op een enorme
knal van Ronald Koeman was fa-
meus. Net als zijn redding-op-het-
nippertje bij een van richting veran-
derd schot van Mare Overmars.
Zich in zyn volle lengte uitstrek-
kend duwde hy de bal net tegen de
lat.
„Michel is sterk by voorzetten,
komt altyd op het juiste moment
zijn doel uit, speelt goed mee en
heeft een ongelooflijke reflex. Ik
kan geen zwakke punten van hem
verzinnen," blies John Bosman de
loftrompet.

De lange Amstelvener, door DickAdvocaat als laatste aan de selectie
van het Nederlands elftal toege-
voegd en zaterdag wisselspeler, kan
het weten. By KV Mechelen was hij
van 1988 tot 1990 een ploeggenoot
van de geweldenaar in het doel van
de Belgen. „MetPreud'homme in je
elftal kun je je af en toe een slipper-
tje veroorloven. Hij corrigeert dat

De vervlaamste Waal zoog de lofui-
tingen, die na afloop op zijn krulle-
bol neerdaalden gulzig op. „Je bent
altijd op zoek naar je topvorm, maar
ik kan niet uitleggen hoe het komt
dat ik momenteel zo goed in vorm
ben. Vorm is iets ondefinieerbaars.
Vorm komt, gaat weg en komt weer
terug. Heel vreemd en vaak onver-
klaarbaar," aldus Preud'homme.
Wellicht, zo veronderstelde hy,
heeft zijn transfer vanKV Mechelen
naar de Portugese landskampioen
Benfica, waarvoor hij de komende
twee seizoenen uitkomt, er mee te
maken dat hij zich perfect voelt.
„Dat een topclub als Benfica mij op
35-jarige leeftijd nog heeft gekocht,
beschouw ik als een enorme erken-

meestal toch wel weer. Michel pakt
punten voor je.Als aanvaller raak je
gefrustreerd door hem."

Zonder uitzondering werd in het
Nederlandsekamp met ontzag over
Michel Preud'homme gesproken.
Dick Advocaat: „Hij heeft de drie
punten voor België gewonnen."
Gaston Taument: „Ongelooflijk,
wat een keeper!" Rob Witschge:
„Hy heeft de wedstrijd voor België
gered." En Ed de Goey: „Preud-
'homme is de reddende engel ge-
weest voor België. Wij hebben
genoeg kansen gecreëerd, maar; elke keer stond hij in de weg. Hy. heeft fantastisch gekeept. Preud-; 'homme is van wereldklasse."

ning. Dat heeft me sterk gemaakt,
want Benfica heeft me natuurlijk
niet gehaald om mij een plezier tedoen. Dat is gedaan omdat men
denkt, dat ik kwaliteit heb".
Net als Dennis Bergkamp maakt
ookMichel Preud'homme zich geen
zorgen dat het Nederlands elftal de
Volgende ronde haalt. Hij vond
Oranje zaterdag indrukwekkend
spelen. „Het is een ploeg met uit-
straling en zeer aanvallend inge-
steld. Tegen ons heeft de ploeg wel
dertig keer op doel geschoten en
dat is heel veel in één wedstrijd.
Hoeveel schoten ik gestopt heb,
weet ik niet. De moeilijkste red-
ding? Dat is moeilijk te zeggen. Ik
heb zóveel moeilijke ballen gehad."

" Frank Rijkaard is Philippe Albert, de latere matchwinnaar, te snel af. Maar ook nu is Mi-
chel Preud'homme de grote sta-in-de-weg doorRijkaards inzet uit de verste hoek te tikken.

Foto: REUTER

wereldkampioenschappen ’94

’Voetbal als kunstvorm’°RLANDO - 'Feest voor ieder-en, nadat Belgen winnen'
schrijft de Orlando Sentinel in

zondageditie. De Amerika-nen verbazen zich erover, dat de
Nederlanders supporters na de
nederlaag bleven feestvieren als-?f zy hadden gewonnen. De
*rant wijdt een hele pagina vol
Kleurenfoto's aan de Oranjevloedgolf, die zaterdag over Or-
gndo spoelde. Politiechef Torn
Hurlbert toont zich uiterst tevre-
den over het uitblijven van onge-
regeldheden.

°e Belgen wonnen de wedstrijd,

maar de Nederlanders wonnen
de 'slag om de kleuren', die van
de in oranje gestoken Hollandse
supporters en de in rood gesto-
ken Belgen. De verkleeddrift
van de Nederlanders begint de
Amerikanen steeds meer op te
vallen. „Het is een Nederlandse
traditie," legt de krant uit.
The New Vork Times is zeer te
spreken over de kwaliteit van
deze 'Derby of the Lowlands'.

„Op een punt in het WK, waarop
men zich begint af te vragen of
teams niet bereid zyn genoegen
te nemen met een gelijkspel om
energie te sparen voor volgende
ronden, vergaten deze twee Eu-
ropese buren de hitte en verhe-
ven het voetbalspel tot een
kunstvorm."
Aan het beoordelingsvermogen
van de schrijver moge iets man-

keren, maar de meeste aandacht
in de kranten gaat terecht uit
naar de Belgische doelman Mi-
chel Preud'homme. Hij wordt
algemeenbeschouwd als de held
van Nederland-België. „De 117e
editie van de 'derby' werd gere-
duceerd tot één simpele factor:
Michel Preud'homme," aldus
The New Vork Times, die
spreekt over een emotionele
overwinning van de Rode Dui-

vels op de 'Oranje Lions', zoals
het Nederlands elftal hier veel
wordt genoemd.

Dennis Bergkamp wordt aan Ne-
derlandse kant als de absolute
uitblinker genoemd. Volgens de
Orlando Sentinel was nu wel
sprakevan 'flitsend passen en de
grote aanvalsdruk', die vorige
week maandag tegen Saoedi-
Arabic zo werden gemist. Vol-
gens de krant biedt het spel van
het Nederlands elftal, ondanks
het verlies, toch 'enige vooruit-
zichten om de volgende ronde tehalen.

Limburgs’legioen’houdthoofdkoel inkokende CitrusBowl
’was onze redding’

strijd kunnen voor een verhoog-
de bloeddruk zorgen en dat is
niet ongevaarlijk. Dat er niets is
gebeurd, dank ik aan de wind.
Dat was onze redding," aldus

Ruers. De Limburgse delegatie
zat namelijk hoog op de derde
ring van het stadion, dat een ca-
paciteit heeft van 70.188 toe-
schouwers.

De clubarts van Fortuna Sittard
had daags voor de wedstrijd in
de Citrus Bowl al vernomen dat
het stadion, officieel gebouwd
voor American Football, door de
Amerikanen zelden of nooit ge-
bruikt wordt. De spelers van de
hoogste liga's is het eenvoudig-
weg verboden te spelen als de

temperatuur boven' de dertig
graden komt. De 'footballstars'
treden gewoon niet aan als het
hoogzomer is in Orlando, en ze-
ker niet op het heetst van de dag.

Sittardenaar Paul Boels, oud-
bestuurslid van Fortuna Sittard
en de KNVB, had zich niet zo-

zeer aan de hitte geërgerd, als
wel aan het gebodene op de gras-
mat. Opgewonden had hij zich
over het kansenfestival in de Ci-
trus Bowl. „Onze jongenskregen
echt 22 kansen. Het is ongeloof-
lijk als er daar niet één van ver-
zilverd kan worden. Natuurlijk
weet ik dat er nog geen man
overboord is, maar je loopt nu
wel kans in de tweede ronde te-
gen Brazilië te moeten spelen.
Als het zover komt, zullen ons
die gemiste kansen nog wel eens
door het hoofd spoken," aldus
Boels.
Pim Verbeek, per 1 juliin dienst
als trainer van Fortuna Sittard,
kon toch nog wel bewondering
opbrengen voor de prestaties
van Oranje. „Als je in deze hitte
zoveel kansen kunt creëren, heb
je gewoon goed gespeeld. Als je
die inspanningen dan niet be-
kroont met een treffer, is dat
doodzonde. Zeker als je verdedi-
gend kwetsbaar bent. Vervol-
gens kom je op een 1-0 achter-
stand en dan zit een ploeg als
België op rozen. Nederland moet
dan pressie uitoefenen, wat in
dit weer zo goed als ondoenlijk
is, en de Belgen krijgen via de

In die periode bleef het legioen
heel erg stil, alsof de supporters
het onheil voelden naderen.
Oranje rijp voor de sloop, de fans
aangeslagen en door de hitte be-
vangen. Ook de aanhang van de
Rode Duivels, intens blij met de
zege, hielden hun spreekkoren
'Oh, wat zyn die kazen stil', niet
lang vol. Uitgeblust door een
combinatievan bijna 50° Celsius
en een luchtvochtigheid van zes-
tig procent. Lachende derde van
al dat klimatologisch geweldwas
het Orlando Police Department.
Via de lokale TV-zenders kon-
denwoordvoerders van de plaat-
selijke politie tevreden melden,
dat de aanvankelijk nog zo luid-
ruchtige fans van Nederland en
België geen fut meer hadden om
elkaar in de haren te vliegen. Uit-
geperst als een citroen als ze
waren in de Citrus Bowl. 'Soccer
in America, more than justa ga-
me' stond er op de borden rond
het stadion. Hoe wrang.

" De waarlijk tropische omstandigheden in de Citrus
Bowl konden voor het oranje-legioen de pret niet drukken.

Foto: ANP

Cruijffverwijt vedetten
gebrek aan initiatief

BARCELONA - 'Nederlandse ster-
voetballers als Rijkaard, Wouters en
Bergkamp moeten meer initiatie-
ven nemen en het spel meer naar
zich toetrekken. Aldus Johan
Cruyff gisteren in zijn dagelijkse
column in het Barcelonese dagblad
El Periodico. „De angsten en twij-
fels over de Nederlandse selectie,
die al voor het begin van het WK
naar buiten kwamen, zijn op een
negatieve manier bevestigd in de
twee eerste ontmoetingen van
Oranje. Nederland had het zeer
moeilijk tegen Saudie-Arabië en te-
gen België kwamen nog eens duide-
lijk de enorme gebreken op het
gebied van de individuele verant-
woordelijkheid aan het licht."

Volgens Cruyff was het grote ver-
schil tussen beide teams 'dat Belgi-
sche spelers als Scifo en Van der
Eist nadrukkelijk de leiding namen
en daarmee hun medespelers de
weg wezen naar de overwinning.
Rijkaard, Wouters en Bergkamp de-

den dat niet, met als resulaat dat de
Nederlandse ploeg niet rendeerde.

Johan Cruijff, die lange tijd de
beoogde Nederlandse bondscoach
voor dit WK, maar uiteindelijk niet
tot overeenstemming kwam met de
KNVB, heeft er - in tegenstelling tot
veel andere internationale trainers -
vanaf gezien om het toernooi in de
Verenigde Staten te bezoeken. De
trainer van Barcelona volgt het WK
via de televisie vanuit zijn Catalaan-
se vakantieverblijf, maar schrijft
elke dag wel een column in El Pe-
riodico. Cruijff schuift de schuld
voor de nederlaag tegen de Belgen
niet in de schoenen van dit eerder
genoemde drietal. „Maar de indivi-
duele bijdrage van spelers als Scifo
en Van der Eist was doorslagge-
vend. Als het in een elftal aan zulke
spelers ontbreekt, is het erg moei-
lijk om verder te komen in het toer-
nooi," meent Cruijff, die eerder
Colombia als grote favoriet uitriep
voor de wereldtitelstrijd.

De Goey mag
niet klagen

ORLANDO - Ed de Goey slaakte
een zucht van verlichting. Negen
minuten voor afloop van België-
Nederland ontsnapte hij aan een ro-
de kaart. „Het ging niet bewust,
maar ik maakte inderdaad hands,"
biechtte hij later op. De Poolse
grensrechterListkiewicz stak direct
de vlag omhoog, maar de Brazi-
liaanse scheidsrechter Marsiglia liet
genade voor recht gelden.
Dat gebeurde in een periode, dat
Oranje massaal op jacht was naar de
gelijkmaker en het veld voor De
Goey volledig open lag. Josip We-
ber brak door en ontmoette De
Goey een meter of tien voor het
strafschopgebied. „Ik wilde de bal
met de benen spelen, maar hij ket-
ste per ongeluk af op mijn hand."
Weber appelleerde voor hands,
maar Marsiglia liet doorspelen.

Eerder in het toernooi had de Duit-
ser Krug bij Italië-Noorwegen wat
minder clementie met de Italiaanse

doelmanPagliuca. Hij maakte even-
eens hands, werd halverwege de
eerste helft uit het veld gestuurd en
vervolgens voor twee duels ge-
schorst. „Het zou wel heel erg zuur
zyn geweest, als hij voor zon onge-
lukkige handsbal uit het veld zou
zijn gestuurd," nam Michel Preud-
'homme het voor De Goey op.
Heel wat minder tolerant toonde de
Braziliaanse pietlut zich voor vyf
andere Oranje-spelers. Wouters,
Jonk, Witschge, Bergkamp en Rijk-
aard werden door hem op de bon
geslingerd. Tegen Saudi-Arabië
gold dat ook al voor Frank de Boer
en Van Gobbel, waarmee Oranje na
twee duels al op zeven gele kaarten
staat. Als een van die zeven woens-
dag tegen Marokko wordt bekeurd,
betekent dat een automatische
schorsing voor de eerstvolgende
wedstryd. De andere gele kaarten
worden na de eerste ronde ge-
schrapt, zodat alle zestien landen
met een schone lei beginnen.

Roemenië alsnog
op eerste plaats

LOS ANGELES - Met enthousias-
me alleen win je geen wedstrijden.
De Verenigde Staten, dé verrassing
van het toernooi, konden niet beter
tegen de lepe Roemenen. De Oost-
europeanen scoorden één keer en
speelden het slotduel in groep A
rustig uit.

Door de zuinige 1-0 zege én het ver-lies van Zwitserland tegen Colom-
bia, verzekerde Roemenië zich van
de eerste plaats in de poule. Daar-
door mag de ploeg van bondscoach
lordanescu in Los Angeles blijven.

Nummer twee in de groep, Zwitser-
land, verhuist naar Washington,
waar het zaterdag 2 juli speelttegen
de nummer twee uit poule C.
Roemenië was erop gebrand het
prestige te herwinnen. Immers, in
het openingsduel met Colombia
hadden de Oosteuropeanen laten
zien wel degelyk fantastisch tekun-
nen voetballen. Maar hun spel is het
spel van Hagi.
Tegen de Amerikanen hoefde de
voormalige speler van Real Madrid
maar af en toe zijn kunsten verto-
nen. De thuisspelende ploeg, luid
aangemoedigd door het 'deskundi-
ge' publiek in de Rosé Bowl in Los
Angeles, begon enthousiast. De
aanvallers Stewart en Wynalda
sprintten voortdurend de vrije
ruimte in. In de achtste minuut leid-
de het offensief tot het eerste doel-
gevaar. Harkes' schot raakte snoei-
hard de paal.
DeRoemenen bleven in hun schulp
zitten. Loerend op de counter. Ge-
reed om het naïeve voetbal van hun
tegenstander af te straffen. In de ze-
ventiende minuut was het zover. Bij
de eerste geslaagde aanval ging de
snelle spits Raducioiu op rechts
met de bal ervan door. Via een
steekpassje achter de rug van ver-
dediger Harkes langs bereikte hij
Petrescu die keeper Meola totaal
verraste met een laag schot in de
korte hoek, 1-0.
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Ervaring
Na de wedstrijd hield Clemens Wes-
terhof het op een verschil in erva-
ring. Finidi George: „Dat is klets-
koek. We hebben allemaal genoeg
ervaring, we spelen allemaal in Eu-
ropa, we spelen bijna allemaal Eu-
ropa Cup. Het verschil was dat we
door de scheidsrechter behandeld
werden als debutanten. Het was be-
lachelijk. Voetbal is een mannen-
sport en als dat één elftal weet is het
Argentinië. Ze waren heel verve-
lend, Maradona voorop."

De ergernis aangaande de Argen-
tijnse provocaties en aanstellerij
was groot. Westerhof kwam al voor
rust zijn dug-out uit om aan de zij-
lijn met grote wegwerpgebaren zy'n
hoon te betuigen aan het adres van
Maradona die zich weer eens ge-
kweld had laten vallen. Westerhof:
„Ze liepen ook steeds tegen de
scheidsrechter te praten. Wat ze ge-
zegd hebben weet ik niet, misschien
hebben ze hem uitgenodigd voor
een vakantie in Argentinië."

In de rust had Westerhof nauwelijks
de tyd om over voetbal te praten
met zyn woedende spelers die hij

opdroeg zich op het eigen spel te
concentreren. Het hielpweinig. Wat
volgde was een vervelende tweede
helft, diepas in de blessuretijd even
oplichtte toen er aan weerszijden
nog een doelkans ontstond. De ana-
lyse van Luis César Menotti, voor-
malig bondscoach van Argentinië,
was derhalve even kort als helder:
„Argentinië heeft gemakkelijk ge-
wonnen, Nigeria heeft vreselijk
slecht verdedigd. Dit elftal was er
een uit de tweede categorie."

Menotti had deze keer gelijk. Wes-
terhof erkende dat gedeeltelijk.
„Die tweede goal, dat iedereen staat
te slapenals Maradona dievrije trap
snel neemt, dat is een les. Daarom
heb ik Keshi nodig, die heeft de er-
varing om de verdediging snel te
reorganiseren. Ik hoop dat Keshi
donderdag weer fit is."

Het schrijnende ongenoegen over
een gemiste kans van Nigeria bleef.
Het strijdplan van Westerhof bleek

gebaseerd op een kleine score, mis-
schien met een gelijkspelletje als
gevolg. Dat was jammer voor de
liefhebbers die Nigeria graag voluit
hadden zien gaan. Net als de spe-
lers.
Maar Finido George, Yekini, Amu-
nike willen niet praten. Nog niet.
Straks wel, na het WK, als Wester-
hof weg is. Yekini: „Ik heb Wester-
hof gezegd wat ik van de taktiek
vond. Meer kan ik niet doen. He's
the boss."

Dahlinkopt Zweden
langs falende Russen

DETROIT
Zelfs met een
handvol aanpas-
singen heeft de
Russische bonds-

coach Sadyrin zijn weerspannige
selectie niet op de rails gekregen.

De Russen, al gehavend door het
achterblijven van een aantal mui-
tende vedetten, verloren ook hun
tweede groepswedstrijd. In de over-
dekte 'snelkookpan' van Detroit
werd het 2-1 voor de Zweden, die in
groep B in het spoor van Brazilië
dicht bij kwalificatie voor de acht-
ste finales zijn. De Russen verlaten
zo goed als zeker na de eerste ronde
het grondgebied van de vroegere
aartsrivaal.

Het duel tegen de Zweden bood de
ploeg van bondscoach Sadyrin de
laatste kans iets te doen aan de mis-
lukte opening tegen Brazilië, die
met 0-2 verloren ging. Sadyrin, voor
het WK al goed zwart gemaakt door
talrijke vedetten, had kennelijk tij-
dens het eerste optreden ook gezien
dat enkele Amerikagangers welis-
waar het boetekleed hadden aange-
trokken, maar geen zin hadden se-
rieus werk te verrichten.

Sadyrin wijzigde zijn elftal voor
Zweden op vijf plaatsen, zag werk-
paard Onopko terugkeren na een
schorsing en dacht na vijf minuten
op rozen te zitten. Borodjoek ging
by een van de eerste aanvallen lig-
gen, nadat Ljung de kwaliteit van
zijn Russisch textiel testte. Salenko

benutte de door de Franse arbiter
Quiniou gegeven strafschop: 0-1.

De scheidsrechter kreeg het daarna
druk met het bijhouden van zijn ad-
ministratie. In de eerste minuut had
de Fransman Gorloekovitsj al eei|
prent gegeven. Daarna volgden
Schwarz en Dahlin aan Zweedse
kant alsmede de Russen Tsjarin en
(opnieuw) Gorloekovitsj. Hij werd
daarmee de zevende speler die
voortijdig het veld moest verlaten.

Ook de gele kaart voor Dahlin heeft
gevolgen. Het was zijn tweede in
het toernooi, waardoor hij het derde
groepsduel tegen Brazilië van de
kokende tribune in het Silverdome

'kan volgen. Voor de Zweden een te-
genvaller, want de donkere aanval-

ler van Borussia Mönchengladbach
duwt zijn krullende haardos gere-
geld op het juiste moment tegen de
bal.

Nadat Brolin beide partijen kort
voor de rust vanaf de stip, de twee-
de strafschop in het duel, in even-
wicht had gebracht, besliste Dahlin
met het hoofd de wedstrijd. Eerst
smeerde hij kort na de hervatting
Gorloekovitsj een tweede gele kaart
aan zijn broek, daarna stond hij bij
twee gave voorzetten op de juiste
plaats. De twee perfecte kopstoten
waren voldoende om de Russen
naar huis te sturen en zelf met een
gerust hart tegen Brazilië langs de
kant te gaan zitten kijken. De twee-
de ronde is geen probleem meer.

" Martin Dahlin (midden)
wordt door zijn ploegmakkers
Jesper Blomquist (links) en
Lars Eriksson gefeliciteerd
.met zijn twee treffers tegen
Rusland. Foto: REUTER

sport in cijfers
JUDO
Roermond. Int.toernooi Kai in Sho.
Jongens A: lste prijzen: R. Volman, R.
Vlot, G. Hofman, D. Monfrance en F.
Bovers; A.Nguyen. Jongens B: eerste
prijzen: G.Caubo; B.Eggels, M.Gomm-
mans en B.Lutgens; J.Waltmans: D.
Mays en D.Caudri. Jongens C: Eerste
prijzen: J.Broeren; S.Aitjdag en R. Pee-
ters; R. van Dijk; D.Stomphorst. Jon-
gens D: Eerste prijzen: R. en M.Maso-
lijn; Tweede prijzen: J.Chappin en M.
van Ommeren. Meisjes A: Eerste pry-
zen: P.Jacxquemot en N. van Os. Meis-
jes B: Eerste prijzen: K.de Witte; M.
Peter; B.van Bergen en N.v.d. Bergh.
Meisjes D: Eerste prijzen: A.Knol en K.
Rutten. Stijlprijzen: M. Masolijn (jon-
gens), K. de Wit (meisjes).

VOLLEYBAL
Stadskanaal: vrouwen, Nederland-
Frankrijk 3-1 (15-8 9-15 15-4 15-3). Ne
derland-Frankrijk 3-0 (15-8 15-3 15-3)
Nederland wint oefenserie met 4-0.

TENNIS
Londen. Wimbledon, 17,6 miljoen gul-
den: Mannen, derde ronde: Sampras-
Adams 6-1 6-2 6-4, Ivanisevic -Mansdorf
6-3 7-5 6-4, Becker-Frana 7-6 6-4 1-6 6-3,
Medvedev-Fromberg 7-6 6-3 5-7 6-4,
Bergström-Burillo 6-3 6-3 6-4, Bates-
Zoecke 6-4 6-4 3-6 6-3, Volkov-Prinosil
7-6 6-3 6-3, Forget-Hlasek 6-4 6-4 7-6,
Shelton-Stoltenberg 7-6 5-7 5-7 7-5 6-4.
Dubbel, tweede ronde: Eltingh/Haar-
huis-Kulti/Larsson 6-3 6-4 7-5. Vrouwen,
derde ronde: Sanchez-Vicario-Feber 6-2
6-1, Navraülova-Harvey-Wild 6-3 6-2,
Novotna-Monami 6-0 4-6 6-0, Sukova-
Frankl 6-3 6-2, Sawamatsu-Mary Joe
Fernandez 6-0 7-5, Garrison-Golarsa 6-2
4-1 opgave, Basuki-Grossmann 6-0 6-2,
Gigi Fernandez-Endo 4-6 6-3 6-3. Dub-
bel, eerste ronde: Fendick/McGrath-
Oremans/McQuillan 6-2 6-3; tweede ron-
de: Driehuis/Muric-Briankhovets/Lan-
grova 6-4 2-6 6-4, Boogert/Muns-Jager-
man-Rittner/Singer 6-3 5-7 9-7. Ge-
mengddubbel, eerste ronde: Talbot/
Paz-D. Adams/Boogert 6-7 6-4 6-2, Jen-
sen/Schultz-Johnson/Spirlea 7-5 5-7 6-4,
Fitzgerald/Smylie-Noteboom/Oremans
6-3 6-2, Olhovskiy/Neiland-Wibier/
Muns-Jagerman 5-7 6-4 9-7.
Heel. Rana-Systems Ranking Toernooi,
TC Helios. Jongens t/m 12 jaar, finale:
Bosch-Bemelmans 6-2 6-1; jongens t/m
14 jaar, finale: Boers-Verouden 6-2 6-2;
jongens t/m 16jaar, finale: Looman-Van
Doorn 6-2 2-6 6-3. Meisjes t/m 12 jaar, fi-
nale: Dullens-Vreuls 6-3 6-1; meisjes t/m

14 jaar, finale: Jansen-Curfs 4-6 7-6 7-6
meisjes t/m 16 jaar, finale: Damen-Jan-
sen 6-4 7-5.

HANDBOOG
Sittard. Ere-klasse: 1. Rozejagers 1688
2. Willem Teil 1663, 3. Alpenjagers 1655
4. Soranus 1646, 5. St. Hubert 1645, 8
WiUem Teil 1622, 9. VZOD 1620.

GOLF
Brunssum. Pro-Am Limburg. Profes-
sionals: 1. Helsby 74 slagen, 2. Lovey 75,
3. Smits van Waesberghe 75, 4. Van der
velden 76, 5. Steenkamer 76, 6. Weghe-
laer 76, 7. Huurman 76, 8. Lemmens 78,
9. Bensdorp 78, 10. Loning 79, 16. For-
rester 83, 17. Timmer 83, 19. D. Kuysters
84. Team uitslagen: 1. R. Weghelaer
(Gerhards, Bemelmans, Van Hoorn-
Kempkens) 131 slagen, 2. H. Timmer
(Anderegg, Weve, Heuts) 132, 3. D.
Kuysters (Schillemans, De Wit, Enge-
len) 134, 4. S. Lovey (Fidder, Kuper,
Jongen) 135, 5. H. Von Burg (Kusters,
Limbach, Curvers) 135.
Voerendaal. NedCar Nationaal Open,
40.000 gulden. Eindstand: 1. Muntz 281
slagen (71 69 69 72), 2. Gee 290 (73 72 72
73), 3. Saddington 292 (71 73 77 71), 4.
Helsby 295, 5. Saxton 296, 6. Lovey, Gi-
les 297, 8. Bos 298, 9. Van der Velde,
Woof 299, 11. Loning, Smits van Waes-
berghe 301, 13. Steenkamer, Forrester
303, 15. Van den Berg (beste amateur),
Lemmens 304.
Tokyo. Mizuno Open 2 miljoen gulden.
Eindstand: 1. Watts, Kaneko Suzuki,
Herrera 280 slagen, Watts wint na sud-
den-death, 5. Tomori, Ishii 281.
Parijs. Frans Open. 1,5 miljoen gulden.
Eindstand: 1.Roe 274 slagen, 2. Hjerts-
tedt 275, 3. Olazabal 278, 4. Westwood
279, 5. McGinley, Coltart , Allenby 280.
Bercuit. BMW European Masters. Vrou-
wen, 500.000 gulden. Eindstand: 1.
Wadsworth 278 slagen, 2. Hanson 281, 3.
Davies, Sörenstam 283, 5. Prosser,
Orum 285, 31. Weima 294, 48. Hageman
300.
Geysteren. Zomerwedstrijd. Vrouwen,
amateurs: Eindstand na 36 holes: 1.
Thijssen 150, 2. Lempers 152, 3. Van En-
gelenburg, Zelsman 153, 5. Geleijnse
156.

ZWEMMEN
Maastricht. Limburgse kampioen-
schappen. 100 meter schoolslag meisjes
1980: 1. Vivian van Hooren Hellas 1.31.0
100meter vrijeslag jongens 1980: 1. Paul
Hermans Spio 1.06.6 100 meter rugslag
meisjes 1979: I.Armemarie Linssen RZ

1.21.1 100 meter schoolslag jongens
1979. 1. Freddie Geerlings ZVH 1.22.4
100 meter vrijeslag meisjes 1978: 1. Na-
dia van Engelen Patrick 1.07.4 100 me-
ter rugslag jongens 1978: 1. Jeroen
MeulenersRoersoppers 1.16.7 100 meter
rugslag meisjes onder de 18 jaar: 1.San-
dra v.d. Akker Zon/s&s 1.18.0 100 meter
schoolslag jongens onder de 18 jaar: 1.
Ralph Braun Roersoppers 1.16.4 100
meter schoolslag dames: 1. Dimphy
Soudant Mz&pc 1.25.7 100 meter vrije-
slag heren: 1. Vincent v.d. Pol RZL
0.59.2 100 meter vrijeslag meisjes 1980:
1. Nadia Hissel Kz&pc 1.08.3 100 meter
rugslag jongens 1980: 1. Johan Klus-
kens De Rog 1.16.5. 100 meter school-
slag meisjes 1979: 1. Miranada Franssen
Kimbria 1.29.3 100 meter vrijelsg jon-
gens 1979: 1. HugoKnebel Kz&pc 1.02.6
100 meter rugslag meisjes 1978: 1. Jac-
queline Tanghe RZ 1.21.3 100 meter
schoolslag jongens 1978: 1. Martij Ge-
raedts RZL 1.23.2 100 meter schoolslag
meisjes onder 18 jaar: 1.Kirstin Langer
Hellas 1.28.2 100 meter vrijeslag jongens
onder 18 jaar: 1. Ralf Peters ZVB 0.59.0
100 meter vrijeslag dames: 1. Sandra
Nien De Rog 1.06.8 100 meter rugslag
heren: 1. Vincent van de Pol RZL 1.12.0
100 meter schoolslag meisjes onder 19
jaar: 1. Synthia Halbach Nimo 1.45.7.
100 meter rugslag meisjes 1980: 1. Jani-
ne Stoffelen ZVB 1.21.2 100 meter
schoolslag jongens 1980: 1. Maurice
Vankan ZCV 1.28.7 100 meter vrijeslag
meisjes 1979: 1. Miranda Franssen Kim-
bria 1.10.4 100 meter rugslag jongens
1979: 1. Marüjn Benning ZVB 1.13.9 100
meter schoolslag meisjes 1978: 1. Laura
Sanders Hz&pc 1.30.6 100 meter vrije-
slag jongens 1978: 1. Martijn Geraedts
RZL 1.02.0 100 meter vryeslag meisjes
onder 18 jaar: 1. Suzanne Lighart De
Rog 1.07.6 100 meter rugslag jongens
onder 18 jaar: 1. Sjoerd Hermans Eszet
1.09.7 100 meter rugslag dames: 1. Mi-
riam Slangen Nimo 1.17.1 100 meter
schoolslag heren: 1. Vincent van de Pol
RZL 1.15.5.

HOCKEY
Amstelveen. Zevenlandentoernooi,
mannen. Nederland-Duitsland 2-2. Ne-
derland-Zuid-Afrika 6-1. Argentinië-
Maleisië 3-0. Pakistan-Maleisië 6-2. Aus-
tralië-Duitsland 3-2. Stand: 1. Neder-
land 2-3 (8-3); 2. Pakistan 1-2 (6-2); 3.
Argentinië 1-2 (3-0); 4. Australië 1-2(3-2);
5. Duitsland 2-1 (4-5); 6. Zuid-Afrika 1-0
(1-6); 7. Maleisië 2-0 (2-9). Vrouwen,
vriendschappelijke interlands: Neder-
land - Zuid-Afrika 5-1, Nederland -Zuid-Afrika 5-1.

wereldkampioenschappen ’94

Westerhofneemt genoegen met kleine nederlaag

Onvrede bij Nigeria
DOOR HENRI VAN DER STEEN

BOSTON - Hij staat er grappig koket bij: zij-
den, safari-kleurig vestje, korte broek van de-
zelfde stof, sjiek overhemd, lederen muiltjes
aan de blote voeten. Finidi George gaat op
stap. Even weg van het WK, even weg uit de

stress van het volle spelershotel. Even de 2-1 nederlaag tegen
Argentinië vergeten.

Praten wil de Ajacied wel even, als
het maar niet gaat over de vraag of
de taktiek van Clemens Westerhof
tegen Argentinië wel deugde. Finidi
George wil liever niks zeggen over
Westerhof. Zelfs Yekini, anders
nooit te beroerd zijn mondje open
te trekken, wil liever niks zeggen
over Westerhof. De vragen zijn
nochtans logisch, want Nigeria had
immers wel erg gemakkelijk genoe-
gen genomen met de kleine neder-
laag.

Een halfuur hield Nigeria de meer-
voudige wereldkampioen uitste-
kend bij. De eerste dertig minuten
van de wedstrijd waren zelfs mee-
slepend, ook vanwege de score: 1-0
voor Nigeria via Siasia, 1-1 en 2-1
voor Argentinië door Caniggia.
Daarmee was het echter gedaan. Ar-
gentinië koesterde de voorsprong,
Nigeria kon, mocht of wilde niet
aandringen. Misschien niet om het
risico te lopen een nederlaag te in-
casseren die het mooie doelsaldo
(4-2) aan gort zou helpen.

Het was niet alleen leuk en goed in
die fase, het was ook hard. Egua-
voen had geluk dat hij niet al na
twintig minuten rood kreeg, toen
hij twee vreselijke schoppen uit-
deelde. By de eerste overtreding gaf
scheidsrechter Karlsson de verkeer-
de speler (Oliseh) een prent, bij de
tweede overtreding ontsnapte
Eguavoen niet. Finidi George had
eveneens geluk, toen hij Sensini
met gestrekt been op het scheen-
been kletste. Geen rood, niet eens
geel.

Was het irritatie? De Ajacied: „Nee,
Sensini kwam zelf ook met gestrekt
been in." De irritatie was er overi-
gens wel. George: „Omdat ik rechts-
half moest spelen en niet, zoals bij
Ajax, lekker rechtsbuiten. Ik was
vanmiddag zelfs af en toe rechts-
back."

" Caniggia (links) ont-
moet Maradona nadat
hij Argentinië naast Ni-
geria heeft gebracht. De
langharige aanvaller zou
een paar minuten later
de winnende treffer sco-
ren.
Foto: REUTER

PAARDESPORT
Arnhem. CHampion Springen, interna-
tionaal. Grote Prijs, twee ronden, na
barrage: 1. Sloothaak SP Weihaiwej
0-28,81, 2. Marie Edgar Everest Winstar
0-29,30, 3. Becker Bellenuit 0-29,45, 4.
Michael Whitaker Two Step 0-30,66, 5.
Robert SP Sisi 0-31,37, zonder barrage:
9. Raymakers Amadeus Z 4-68,64, 12.
Hendrix Bikker 8-68,72, 13. Harmsen
Bogie Look 8-70,79. Jacht: 1. Michael
Whitaker/My Mesieur 62,12 seconden, 2.
Robert/SP Baby 63,70, 3. Marie Edgar/
Surething 64,44, 4. Van de Pol Faust Z
67,00, 5. Couperie Salva d'Arvegrees
67,35, 7. Raymakers/Rinnetou Z 68,28, 8.
Neefs Bo B 69,14, 9. Ehrens Wunderkna-
be 69,51, 10. Van der Schans Diejasper T
69,59. Tabel A, 1,45 m, na barrage: 1.
Van de Pol/T.J. 0-41,58, 2. Romo Garza
Elisea la Silla 0-41,87, 3. Hendrix/Elstar
0-42,79, 4. Marie Edgar/Aladdin 0-45,64,
5. Geerink Royal Bravour L 0-48,27, zon-
derbarrage: 10. Raymakers/Raspoetin Z
4-71,69. Tabel A, 1,40 m, direct op tijd:
1. Wauters Isaura va de Helle 0-52,14, 2.
Skelton/Showtime 0-52,54, 3.
McNaught-Mandli Forester, Rayma-
kers/Raspoetin Z 0-54,89, 5. Couperie/
Salva d'Arvegrees 0-56,33, 6. Van der
Schans/Concorde 0-59,58, 9. Lansink
Elmshoorn 0-60,59. Tabel A, 1,45 m, na
barrage: 1. Michael Whitaker/Elton
0-34,79, 2. Ludger Beerbaum lts Me
0-34,86, 3. Sloothaak/SP Joli Coeur
0-35,27, 4. Hendrix/Elstar 0-37,12, 5.
McNaught-Mandli/Panok Pirol 0-37,62,
10. Van der Vleuten Olympic Baltazar
4-39,74. Nationaal. Tabel A, 1.40 m, di-
rect op tijd: 1. Munsterhuis/Exodus
0-63,00, 2. Lansink/Marpe Cherie
0-64,23, 3. Van den Broek/Elmadante
0-80,84, 4. Tops/Top Gun la Silla
0,75-88,75. Dressuur. Grand Prix Spe-
cial: 1. Bontje Heuriger N 1483 punten
(72,34 procent), 2. Dover Devereaux
1431 (69,80), 3. Michael Klimke Chan
1424 (69,46), 4. Werth Antony 1393

(67,95), 5. Raine Avontuur 1354 (66,05),
10. Bartels Olympic Barbria 1313(64,05).
Kür: 1. Kemmer Borsalino 72,03 pro-
cent, 2. Lavell Gifted 72,03, 3. Sven Ro-
thenberger/Bo 71,82, 4. Sanders/Mont-
reux 68,89, 5. Van Cuyk Olympic Mr.
Jackson 68,54, Intermediaire I: 1. Sven
Rothenberger/Amadeus 1279 punten
(67,32 procent), 2. Holsters Douglas 1262
(66,42), 3. StückelDerger Aquamarin
1257 (66,16). Intermediaire II: 1. Rock-
well Suna 1292 (68,00), 2. Jansen Zazou
K 1264 (66,53), 3. Michael Klimke/Raiki-
to 1262(66,42).

TRIATHLON
Nice. WK lange afstand (4 km zwem-
men-120 km fietsen-30 km hardlopen).
Mannen: 1. Barel 5.59.47, 2. Leder

6.00.18, 3. Cordier 6.03.09, 6. Vender-
bosch 6.08.59, 11. Everts 6.17.05, 22. Van
Trigt 6.28.26, 24. Van Diesen 6.31.58.
Vrouwen: 1.Mouthon 6.41.50, 2. Smyers
6.57.21, 3. Reuze 7.01.17, 6. Wiltenburg
7.06.15.
Waalwijk. 1,5 km zwemmen-40 km fiet-
sen-10 km lopen. Mannen: 1. Kruis
1.58,27, 2. Zeetsen 1.59,21, 3. Van der
Linden 1.59,40,4. Pullens 2.01,23, 5. Kle-
veringa 2.01,51, 6. Courage 2.03,03.
Vrouwen: 1. Pepels 2.18,00, 2. Bruist
2.20,58, 3. Goossens 2.23,53.

AUTOSPORT
Neurenberg. Renault Clio, vierde race:
1. Sarhy 26 ronden in 28.09,37, 2. Klay
0,34, 3. Campani 1,92, 13. VanRiet 41,32,
16. Verschuur 42,85. Stand: 1. Klay 64
punten, 2. Bourdais 62, 3. Castagne 50,
4. Bleekemolen 38, 11. Kalff 21, 15. Ver-
schuur 12.

MOTORSPORT
Assen. Grand Prix van Nederland, we-
grace 125 cc: 1. Tsujimura Honda
102,833 km 39.07,728 (gem. 157,684
km/u), 2. Martinez Yamaha 0,230, 3. Bo-
delier Honda 0,942, 20. Spaan/Honda
1.35,495, 21. Van Etten/Honda 2.03,542,
22. Nooren/Honda 2.04,854. Uitgevallen:
Smit/Honda. Stand WK na zeven races:
1. Sakata 134, 2. Raudies Honda 80, 3.
Oettl AprUia 79, 12. Bodelier 35. 250 cc:
1. Biaggi Aprilia 108,882 km 38.19,086
(gem. 170,492 km/u), 2. Okada Honda
28,702, 3. Zeelenberg Honda 28,966, 9.
Jürgen van den Goorbergh Aprilia
59,122, 10. Patrick van den Goorbergh
Aprilia 1.08,736, op 1 ronde: 21. Mar-
kink/Honda, 23. Kirindongo/Honda.
Stand WK na zeven races: 1. Biaggi 128
punten, 2. Okada 116, 3. Capirossi Hon-
da 102, 10. Zeelenberg 43, 13. Jürgen
van den Goorbergh 22, 14. Patrick van
den Goorbergh 21. 500 cc: 1. Doohan
Honda 120,980 km 41.35,262 (gem.
174,541km/u), 2. Barros Suzuki 1,900, 3.
Criville Honda 7,446, op 1 ronde: 18.
Doorakkers/Yamaha. Stand WK na ze-
ven races: 1. Doohan 161 punten, 2.
Schwantz 119, 3. Kocinski 87, Zijspan-
nen: 1. Biland/Waltisperg LCR-Swiss-
auto 102,833 km 37.44,428 (gem. 163,484
km/u), 2. Klaffenböck/Parzer LCR-Bar-
tol 4,572, 3. Brindley/Hutchinson LCR-
Yamaha 8,217, 10. Kumagaya/Betgens
LCR-ADM 49,164, 11. Webster/Hof-
steenge LCR-Krauser 1.52,312, 14. Jans-
sen/Geurts van Kessel/LCR- Yamaha
2.13,339. Stand WK na drieraces: 1. Bi-
land 50 punten, 2. Klaffenböck 43, 3.
Brindley/Whiteside LCR-Yamaha 41, 4.
Webster/Hanni LCR-Krauser 36, 5. Bösi-
ger/Egli LCR-ADM, Abbott/Tailford
Windle-Krauser 32, 19. Janssen 4.

ATLETIEK
Leiden. Gouden Spike. Mannen: 100 m:
1. Weiten 10,67. 200 m: 1. Moe 21,39. 400
m: 1. Lopes 47,73. 800 m: 1. Rozendaal
1.49,84. 3000 m: 1. Smits 8.23,46. 110 m
horden: 1. Van Maurik 14,02. 400 m hor-
den: 1. Kleine Koerkamp 52,84. ver: 1.
Mellaard 7,73 m (rw). hoog: 1. Groen
2,15 m. polshoog: 1. Tamminga 5,20. ko-
gelstoten: 1. Aldershof 16,26 m. speer: 1.
Beard 68,14 m. Vrouwen: 100 m: 1. De
Lange 11,79. 400 m: 1.Tromp 54,69. 800
m: 1. Kruijer 2.06,93. 100 m horden (rw
2,4 m/s): 1. Langenhuizen 13,25. ver: 1.
Jaklofsky 6,27 m. discus: 1. Goormach-
tigh 58,20 m. kogelstoten: 1. Goormach-
tigh 16,55 m.

Kerkrade. Euregio-wedstrijden
Achilles-Top: Mannen: 100 m: 1. J. Ren-
quin 11.08; 2. A. Guelpen 11.23; 800 m:
1. J. Counotte 1.56.15; 2. R. Peters
1.56.21; 1500 m: 1. P. Brily 4.00.39; 3000
m: 1. C. Bonnie 8.51.97; 5000 m: 1. C.
Reiehert 15.28.78; 110 m horden: 1. M.
Harnack 15.92; 4xloo m: 1. Achilles-Top
43.47; pols: 1.R. Sluypers 4.00;kogel: 1.
A. Rolfink 14.74; discus: 1. D. Sluda
47.88; speer: 1. P. Mainze 51.94. Vrou-
wen: 100 m: 1. C. Rolff 12.69; 400 m: 1.
A. Deckers 58.52; 800 m: 1. A. Bauling
2.14.93; 2. V. Ruyters 2.16.45; kogeL 1.
C. Weling 12.09. MB: 800 m: 1.L. Richel-
le 2.19.63. JB: 100 m: 1. L. Elands 11.84;
800 m: 1. S. Panneman 2.01.88; kogel: 1.
L. Elands 13.22; discus: 1. L. Elands
34.60; speer: 1. L Elands 42.70.

Eindhoven. Vriendschapsbeker semi-
interland mannen: 100 m: 1. A. Ruth
11.03; 2. P. van Balkom 11.18; 4. P.
Adams 11.22; 200 m: 1. A. Ruth 21.53; 2.
P. van Balkom 22.00; 4. R. Dhore 22.26;
400 m: 1.R. Boeeher 48.02; 2. C. van Pelt
48.90; 5. S. Smits 49.83; 800 m: 1. R.
Spoek 1.52.66; 2. G. Ypelaar 1.52.97;
1500 m: 1. M. Neukirch 3.48.61; 3. P. vd
Rijdt 3.53.27; 4. S. Rijken 3.56.35; 5000
m: 1. A. Trigger 14.41.61; 4. M. Jaspers
14.49.29; 5. M. Otten 14.53.55; 110m hor-
den: 1. T. Eysschen 14.72;3. G. vd Hout
14.96; 6. A. van Steensel 15.29; 400 m
horden: 1. I. Keiler 53.58; 5. B. Jans
56.02; 7. G. de Rooy 56.58; 4xloo m: 1.
Saarland 41.48; 2. Zuid- Nederland
41.77; 4x400 m: 1. Zuid-Nederland
3.20.61; hoog: 1. R. Consemius 2.08; 2.
D. Prinsen 2.05; 3. N. van Mook 2.05;
pols: 1. R. Keijsers 5.15; 5. R. Niessen
4.40; ver: 1. B. Feiten 7.19; 7. R. Braeken
6.68; 9. M. van Oudheusden 6.37; drie-
sprong: 1. R. Sverwonka 13.96; 7. R.
Braeken 13.39; 8. E. Beaart 13.27;kogel:
1. F. Kramer 16.38; 4. S. Kuiper 14.73; 7.
W. Coenen 14.09; discus: 1. M. Hubertus
53.60; 3. W. Coenen 48.60; 5. S. Kuiper
47.94; speer: 1. H. Boris 77.58; 2. J. van
Lieshout 75.72; 5. B. Lesterhuis 63.74;

hamer: 1. P. Baksivanus 68.26; 6. *j I
Gram 57.58; 8. L. Bellu 50.56. El",. Istand: 1. Zuid-Nederland 30.130; 2. Sa»
land 29.755; 3. Pfalz 28.494; 4. LuX<^burg 27.828; 5. Rheinland 27.649; I
Vlaanderen 25.214.
Bilzen. Halve marathon. Mannen. I
Bernard Mwuyekure 1.06.07, 2. Sirot>>\j
Evgeveni op 21 sec, 3. Ronny Lign^J
op 27 sec, Vrouwen: 1. Marina Ivan" I
1.21.02.Veteranen Heren 1: 1. Leo B""^. I
selmans 1.09.17. Veteranen Heren
Laurant Faignart 1.19.13. jV>'l
Birmingham. Europa Cup. Super" 1 I
sic, finale. Mannen. 100 m: 1. Chr's , I
10,21. 200 m: 1. Christie 20,67. 400 ra- A
Black 45,08. 800 m: 1. Motcheß", I
1.48,10. 1500 m: 1. Boelkovski 3.49'
5000 m: 1. Baumann 13.48,95. 10.000"1. Panetta 28.38,45. 4xloo m: 1. Gro"
Brittannië 38,72. 4x400 m: 1. Groot-E>\rf]
tannië 3.02,50. 110 mh: 1. Schwartn'Jl
13,35. 400 mh: 1.Nylander 49,36. 300^steeple chase: 1. Lambruschini 8.24. I
Hoog: 1. Beyer 2,20 m. Ver: 1. TaraSc j
ko 8,02 m. Hinkstap: 1.Kapoestin V-y
m. Polshoog: 1. Galfione 5,70 m. Koê
1. Dal Soglio 19,69 m. Discus: 1. Sjf/^
jenko 64,74 m. Speer: 1. Moroejev B j
m (nationaal record). Kogelslingeren-
Sidorenko 78,76 m. Eindstand: 1. Du'jj
land 121 punten, 2. Groot-Brittanpj
106,5, 3. Rusland 101, 4. Oekraïne o/^Italië 84, 6. Zweden 81,5, 7. Frankrijk^
8. Roemenië 57. Frankrijk en Roeme"
degraderen naar eerste divisie. "'ojO
wen: 100 m: 1. Tarnopolskaja 11,26-^
m: 1. Knoll 23,04. 400 m: 1. Gontsja^
ko 52,08. 800 m: 1. Modahl 2.02,81. l*d
m: 1. Kremljova 4.05,97. 3000 m: 1. B" |
sova 8.52,21. 10.000 m: 1. We/k
32.26,85. 4xloo m: 1. Oekraïne 43. o
4x400 m: 1.Groot-Brittannië 3.27,33-'
mh: 1. Agyepong 13,00. 400 mh: 1- -\neil 54,62. Hoog: 1. Tsjevtsjik 1.94,ap.
Ver: 1. Drechsler 6,99 m. Hinkswr.
sprong: 1. Radtke 13,90. Discus: 1 *U
ludda 68,36 m. Kogel: 1. Kumbern"
19,63 m. Speer: 1. Natalia Tsjikolen
69,00 m. Eindstand: 1.Duitsland 98 Pv Jj
ten, 2. Groot-Brittannië 97, 3. Rus'3 6.
95, 4. Oekraïne 86, 5. Wit-Rusland o* fj
Frankrijk 60 (meer tweede plaatsen^
Roemenië 60, 8. Spanje 50. Roemenie
Spanje degraderen. ggj
Kuortane. Mannen. Polsstok: 1. $%{$
Boebka 6,00 m. Speer: 1. Backley *>'m- ma*I*'-Munster. Stratenloop. Mannen, 171"
1. Chesang 4.26,0, 2. Simon VroeJJ' t
4.26,01, 3. Bitok 4.26,01, 4. Van **4.26,08.

Twee duels voor Pagliuca
DALLAS - De Italiaanse doelman Pagliuca is door de strafcommis-
sie van de FIFA voor twee wedstrijden geschorst. Hij ontving don-
derdag in het duel met Noorwegen de rode kaart nadat hij de bal
buiten het strafschopgebied met de hand beroerde. Ook deKameroe-
ner Song kreeg voor zijn rode kaart, in het duel tegen Brazilië, twee
wedstryden schorsing. De volgende spelers zijn voor één duel g^"
schorst: Cristaldo (Bolivia), Gorlukovitsj (Rusland), Baldivieso (Boli-
via), Irwin (lerland), Phelan (lerland), Haaland (Noorwegen) en Dah-
lin (Zweden).

Jubileumtreffer Claudio Caniggia
BOSTON - De 1-1 gelijkmaker van de Argentijnse spits Claudio Ca-
niggia in het duel met Nigeria betekende de vijftienhonderdste tref-
fer in de geschiedenis van het WK voetbal. De duizendste treffer
kwam in 1978 op het WK in Argentinië van de voet van Rob Rensen-
brink in het duel met Schotland. In 1958 maakte de Schot CollinS
tijdens de titelstrijd in Zweden het vijfhonderdste De eerste trefftf
tijdens een WK kwam in 1930 op naam van de Fransman Laurent.

Dino Baggio naar Parma
PARMA - De Italiaanse international Dino Baggio speelt de komen-
devier jaarvoor Parma. De middenvelder van Juventus, die donder-
dag de enige treffer maakte in het duel met Noorwegen, tekende een
dag later in New Vork het contract. In een eerder stadium bereikte
Baggio met de Parmezaanse club al overeenstemming over zijn pc*'
soonlijke eisen.

Eerste rellen met Mexicaanse fans
LOS ANGELES - Na de wedstrijd Mexico-lerland (2-1) zijn in LoS
Angeles de eerste WK-rellen uitgebroken. Ruim 5000 Mexicaanse
supporters trokken door de stad en gooiden stenen en flessen naaf
de politie. In Mexico City raakten twintig burgers en zeventien poli'
tieagenten gewond bij rellen.

Bell stopt bij Kameroen
SAN FRANSISCO - Joseph-Antoine Bell, de bijna 40-jarige doel-
man van Kameroen, heeft een punt gezet achter zijn interlandcar-'
rière. De keeper van de Ontembare Leeuwen kondigde zaterdag zijp
onmiddellijke afscheid aan. Als reden gafBell op dat hij alle proble-
men - vooral de financiële - rond de ploeg zat is. Bell kreeg ondef
meer het verwijt de kwade genius te zijn achter het financiële ge-
schil.

Jack Charlton verbannen
DALLAS - De lerse bondscoach Jack Charlton dient bij de laatste
groepswedstrijd, morgen in New Vork tegen Noorwegen, op de tri-
bune plaats te nemen. Bovendien moet de kleurrijke trainer ee°
boete van ruim 25.000 gulden betalen. De tuchtcommissie van de Fl'
FA strafte de Engelse oud-international wegens wangedrag tijdens
de wedstrijd tegen Mexico (1-2). Volgens de FIFA heeft Charlton'
langs de lijn de grensrechter en de scheidsrechter veelvuldig bele-
digd. De tuchtcommissie noemde het optreden van de lerse volks-
held 'onsportief. Om dezelfde reden kreeg ook het bestuur van de
lerse voetbalbond een boete van zon 28.000 gulden. Invaller John
Aldridge moet voor het uitschelden van FIFA-officials een bedrag
van 3500 gulden betalen. De ler vloekte een paar man stijf toen MJ
naar zijn zin te lang moest wachten voordat hij het veld mocht betre-
den.

BILJARTEN
St. Wendel. Vrouwen, EK libre. F^j.
Declunder-Wild 150-72. Eindstand^Declunder, 2. Wild, 3. Stengel, *■Exter, 7. Emmens.
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Ontsnapping
-ri 0

ontsnapping waarop Raas doel-
(v kwam reeds na enkele ronden
tJ*n telkens bijna negen kilometer)
v stand. Een demarrage van Jans<>erts (Festina), gevolgd door eeni|val van Nico Verhoeven (Histor),
,p?uis de Koning (WordPerfect) en*'riek Eyk (individueel) werd be-
;v 'Woord door TVM-renner Martin
y,ll Steen. Zyn komst leidde deN slag in.

tg een gegeven moment waren
jj ast Van Steen zijn ploegmakkers

.riy Nelissen, Servais Knaven,
k*1* Voskamp en Michel Cornelisse,v et enkele anderen eveneens in deorste gelederen. Van deze groep

ven Cornelisse, Van Steen enf>aven met Marco Vermey (Cha-
Jj1' en Erwin Nijboer (Banesto)
k reind. Zij brachten het tot om en
b drie minuten voorsprong. Jan
r*as had geen keuze. Hij gaf zijn

ploeg het bevel voor de tegenaan-
val.

„Wat kon hij ook anders?", zei zijn
kopman Frans Maassen. „Als wij
niet het tempo hadden verhoogd,
wie zou dan gereden hebben? Erik
Breukink niet, Adrie van der Poel
evenmin. 'Het is TVM tegen Word-
Perfect', luidde hun standpunt. Ge-
lukkig kregen wij nog enige steun
van deze en gene Historrenner."

Uit het eigen kamp stonden Boo-
gerd en Mulders hem ter zyde. Van
Bon deed zijn best. Daarentegen
had Dekker zijn dag niet, kampte
Cordes met een blessure, verdween
Nijdam geruisloos en bleek De Ko-
ning over een te kleine motor te
bechikken.

Toen na 170kilometer Cornelisse en
Van Steen vooraan wegvielen was
de kloof tussen leiders en uitge-
dund peloton desondanks tot am-
per anderhalve minuut geslonken.
Het handjevol WordPerfects naast
Maassen had zich in de achtervol-
ging finaal stuk gereden. Theunisse
en Rooks vonden het prima. In ge-
zelschap van Frans Maassen, uittre-
dend kampioen Erik Breukink (in
het gele shirt van ONCE) en de voor
Histor uitkomende Patrick Jonker
sloten zij aan bij de drie overgeble-
ven koplopers. De finale kon begin-
nen.

Kampioen
Maassen: „Toen Rooks in de laatste
ronde demarreerde wist ik, dat de
strijd beslist was. Welke plaats ik
nog uit het vuur zou slepen interes-

seerde mij niet meer. Ik was gestart
om kampioen te worden. Maar ik
had tevoren ook gezegd, dat ik al-
leen dan zou kunnen slagen indien
ikzelf én de ploeg super zouden
zijn. Een belangrijk deel van de

ploeg bleek allesbehalve super, zon-
der van mezelf nu te zeggen dat ik
het wél was."

En om in samenwerking met, bij-
voorbeeld, Breukink de kloof te

overbruggen die Rooks in de slotfa-
se geslagen had, voelde hij blijkbaar
niet alles. De andere TVM-troef
Theunisse zou gegarandeerd na de
hergroepering gedemarreerd heb-
ben.

Maassen zei het niet, maar het viel
als het ware af te lezen van zijn ge-
laatsuitdrukking. „Wij schoten te
kort. Na veertig kilometer had ik
reeds het gevoel, dat het voor ons
niets zou worden."

Theunisse
boos op
Priem
Van onze verslaggevers

- In tegenstelling tot
K[J maatje Steven Rooks was Gert-
Jj1 Theunisse gisteravond nog niet
V*ekerd van een plaats in de

. loeg van TVM. Chef d'equipe
Jves Priem beslist vandaag pas
Xer de al dan niet-deelname van
j eUnisse. „Onzin," vond Rooks,
v diezo rijdt moetje gewoon
E^nemen." Theunisse zelf vindt
>» °ok. Hij was al boos van startgaan in het NK. Na afloop laakte
u handelwijze van zijn ploegleider

'Ü> meer. „Hij is me gewoon aan
k Pesten. Priem denkt me daar-
Ve te motiveren, maar hij bereikt
ikpies het omgekeerde. Misschien
ij 'k aan al die pesterijen wel die
! heb overgehouden."_
W Was graag kampioen geworden.
1(J voelde zich ook de sterkste. Met
ld 'itel had hij bovendien een extra
\ en in handen gehad om Priem
i overtuigen van zijn conditie,
L^i en mogelijkheden. Ook voor

komende Tour.
'Al*C* je kijk op wielrennen hebt
fi^l jedat het wel goed met me zit.C*l'Priem blijft me maar openlijk

schut zetten. Ja, ik verdien
E|> maar nog lang niet zoveel als
IC^kink. En hoor je iemand zeu-
ta?' dat die ook niet presteert naar
t1geld? Ik heb daar genoeg van.
Lf,haal gesproken ga ik hier niet
ijjSter aan meedoen. Einde seizoen,hjjga ik weg. Ik heb dit jaar dagen
Ingemaakt, die ik niet snel zal
■Jteten. Dan krijg je gewoon een
Jfcl aan jevak. Dan denk je: zoek
(f uit met dat geld, ik gaveel liever
tj?6hs op kop zitten rammen voor
Vl knechtensalaris. Dan heb ik

' meer plezier in het fietsen."
BV
iq eunisse heeft zijn goeie inzet ge-
t| en zich opgeofferd voor de
Vjieg>" reageerde Priem. „Maar ik

eerst nog met hem praten voor-
Vj61" ik beslis over zijn selectie. Ik
L dat hij het kan, maar hy moest
i alleen nog doen."
L
(l 6,h was in zijn nopjes met het
£ ces van het duo Rooks-Theunis-
L»Maar we mogen niet vergeten,

ik de jongerenners de koers heb-kn gemaakt en dat Rooks en Theu-
(jLe het mochten afmaken. Het is
* hiooi om die eer te krijgen."

tjj^r we mogen niet te hard van
hPel lopen," relativeerde Priem.
tw' is een NK, zonder buitenlandse
l(3'ürrentie. En wat dat tricot be-
Ll> had ik in tegenstelling tot. i|$ rheen er geen problemen mee

en TVM'er won. We mogen de
|l|j-'Pnale trui niet afbreken, anders
) , t er helemaal niets meer van het

erlandse wielrennen over."

’Theunisse en ik hadden titelallebei hard nodig’

Nieuwe hoop voor Rooks
DOOR BENNIE CEULEN

MEERSSEN - In zijn beste dagen
verdiende Steven Rooks bij de Pan-
sonic-ploeg ruim 1 miljoen gulden;
bij TVM moet hij genoegen nemen
met 75 mille. „Maar ambitie heb ik
nog genoeg," merkte de Noordhol-
lander gisteren op, nadat hij bij de
dopingcontrole zyn plasje had inge-
leverd. „Ik hoop nu gezond te blij-
ven en te bewijzen, dat ik het nog
kan. Volgend jaar wil ik ook nog
fietsen. Aan het klassement in de
Tour denk ik niet. Het is te lang ge-
leden, dat ik vooraan eindigde. Ik
ga voor een ritzege. Daar heb je
meer aan dan een vijftiende plaats
in Parijs."

Rooks, die nog geen contract voor
1995 (zijn afscheidsjaar) op zak
heeft, was niet tevreden over zijn
voorseizoen, hoewel hij de beste
Nederlander was in Luik-Bastena-
ken-Luik en de Amstel Gold Race.
Op zoek naar beter presteren sloot
hij zich bij de nieuwe wielertrend
aan. Rooks, ook al geplaagd door
huwelijksproblemen, trok in gezel-
schap van een vriend naar Mexico.

„In Toluca trainde ik op zesentwin-
tighonderd meter hoogte. Op sche-
ma's van schaatscoach Ab Krook.
Tegenwoordig kun je niet meer
presteren zonder trainingsschema's
en pieken. Dat had ik tien jaar eer-
der moeten doen. De hoogtestage in
Mexico heeft zestien dagen ge-
duurd. In de Ronde van Zwitser-
land heb ik de competitie hervat. Ik
had het zwaar en gaf voortijdig op
omdat ik een griepje voelde opko-
men. Ik wilde geen risico's nemen,
met het oog op het NK en de Tour
de France. Ik hoop, dat al mijn trai-
ningsijver de komende weken
vruchten zal afwerpen."

Het veroveren van de Nederlandse
driekleur gaf de door velen reeds
afgeschreven Rooks nieuwe hoop.
„Deze trui is ook al een bepaalde re-
vanche. Van de affaire Festina ben
ik gelukkig verlost. Ik ben akkoord
gegaan met een schikking. De helft
van mijn achterstallige salaris van
vorig jaarheb ik gekregen.

Dat de voormalige Nederlandse
Tourcoryfee gisteren op de Lange
Raarberg de vaderlandse wegtitel in
de wacht sleepte, was voor velen

geen verrassing. Rooks is in een
kampioenschap, zowel WK als NK,
altijd goed op dreef. „Vorig jaar was
ik ook de beste in Meerssen. Ik heb
de titel die dag eigenlijk aan Breu-
kink weggegeven, omdat ik met
Frans Maassen in de clinch lag toen
Erik aan de haal ging. Nadien
kwam ik mooi op straat te staan.
Voor hetzelfde geld was ik geen
renner meer."

Praten met Rooks betekent auto-
matisch ook vertellen over zijn
maatje Theunisse. De kersverse
kampioen dankte zijn vriend voor
diens hulp in de beslissende slotki-
lometers. „We hadden de Neder-
landse titel allebei hard nodig.
Zowel Gert-Jan als ik hebben een
moeilijk jaarachter de rug. In de fi-
nale hebben we met elkaar gespro-
ken. Hij bleek iets beter dan ik te
rijden, zoals ook een paar jaar gele-
den, toen hij niet achter me aan kon
gaan. Daarom stelde ik voor, dat ik
de koers zou openknallen, zodat hij
daarna kon demarreren. Maassen
reed echter niet goed en de anderen
konden me blijkbaar niet terugpak-
ken. Jammervoor Gert-Jan. Hij was
de allerbeste."

Steven Rooks, blij als een kind met het winnenvan het kampioenschap van Nederland.
Foto: FRITS WIDDERSHOVEN

sport

Frans Maassen machteloos tegen TVM-blok

JanRaas:’Stom gereden’
DOOR WIEL VERHEESEN

j. ERSSEN _ Ze stondenna afloop van het Nederlands kam-
Pjoenschap voor profs met lege handen. Zelfs geen podium-
PJaats bleek weggelegd voor iemand van WordPerfect. Frans
raassen was na 230 kilometer de bestgeklasseerde man van
pt team. Hij werd zesde. Beduidend minder dan vorige keer,oen de renner uit Ittervoort nog in derde stelling op de Lange
"parberg eindigde. Jan Raas, de chef d'equipe, wond er geen
Rekjes om. „We hebben stom gereden. Het feit, dat wij nume-
lek in de minderheid waren ten opzichte van TVM is geen

**cu.us."
l andere woorden: zijn renners

nooit de vlucht in de eerste.^rsuren mogen toestaan waarin
* concurrentie sterk vertegen-
oordigd was. „Wanneer je tóch al; er minder mensen beschikt, moet: Seen groep laten wegrijden waar-

in een stuk of vijf TVM'ers zitten.
411 vraag je om problemen."

i het veld van vierenvijftig renners
■f,? Ploegleider Cees Priem namens
jVM elf man aan de start. Collega
«JJ Raas moest het met acht man
j^üen.Voor het overige konden al-
(^n Histor (vijf man) en Collstrop
i'er man) nog enigszins als ploeg„ Schouwd worden. De rest be-

uit duo's of eenlingen.

# Typerend beeld van de
strijd op de Lange
Raarberg. Erik Breukink
(links) wil Frans
Maassen tot
samenwerking bewegen,
maar Gert-Jan Theunisse
(midden) volgt in hun
spoor. Foto: FRITS

WIDDERSHOVEN

Tourticket beloning voor Mulders

Nelissen en Meijs
tonen hun gezicht

DOOR WIEL VERHEESEN

MEERSSEN - In tegenstelling tot
Raymond Meijs en Danny Nelissen,
die enkele minuten na Limburgs
bestgeklasseerde renner, Frans
Maassen, het NK beëindigden, reed
Rob Mulders de wedstrijd niet uit.
In de slotfase ('nadat ik mijn werk
in dienst van de ploeg had gedaan')
sloeg hij de weg naar de douches in.
Meteen na afloop kreeg de 27-jarige
renner uit Well van chef d'equipe
Jan Raas te horen, dat hij evenals
vorig jaar gekozen was voor de
Tourploeg van WordPerfect. „Een
mooiere beloning voor mijn optre-
den in dit seizoen was niet moge-
lijk," aldus Mulders. „Ik heb er hard
voor gewerkt."

Voor Raymond Meijs (twaalfde op
4.25) en Danny Nelissen (zeventien-
de op 4.30 van titelwinnaar Steven
Rooks), was de strijd op de Lange
Raarberg voorlopig hun laatste gro-
te koers.
Meijs behoort tot de Belgische Tri-
dentploeg, die niet voor Tourdeel-
name in aanmerking kwam. Nelis-
sen was na lange non-activiteit ten
gevolge van hartritmestoornissen
uiteraard nog niet toe aan La Gran-
de Boucle, waaraan hij vorig jaar
wél deelnam. Eind mei deed hij zijn
heroptreden. De Ronde van Lu-
xemburg, twee weken geleden, was
zijn come-back op internationaal ni-
veau.

„Ik kijk," aldus de 23-jarige renner
uit Sweikhuizen, „tevreden terug
op het nationaal kampioenschap.
Ten eerste komt de kampioen uit
onze ploeg. Bovendien heb ik zelf
toch ook laten zien, dat ik er nog
ben. Demarreren kon ik nog niet,
maar met het koerstempo had ik
geen enkel probleem."
Nelissen memoreerde het over-
wicht van TVM in een kopgroep,
die de concurrentie dwong tot ex-
tra-inspanningen om althans nog
aanspraken op de titel te kunnen

maken. „Wij hebben met onze mas-
sale aanwezigheid in de voorste
groep vooral WordPerfect gekild,"
zei hij. „Van ons waren zeker zeven,
acht man de hele dag in goede
doen. In het team van Raas was dat
niet het geval. Wat ik tijdens de
Tour ga doen? Trainen en kermis-
koersen rijden. Voor mij is het na-
jaarbelangrijk."

Raymond Meijs had in Meerssen
slechts één ploegmakker aan zijn
zijde: Theo Akkermans.
„Wat moet je dan doen tegen sterke
blokken?" aldus de 26-jarigerenner
uit Valkenburg. „In de gegeven om-
standigheden vind ik, dat ik het niet
slecht gedaan heb. Vergeet boven-
dien niet, dat ik onderweg met diar-
ree af te rekenen kreeg."

" Danny Nelissen (rechts) en
Raymond Meijs toonden door-
zettingsvermogen op de Lange
Raarberg.

Vermeij: van
de camping
naar Tour

MEERSSEN - Marco Vermeij, der-
de in het NK voor wielerprofs, ei-
genlijk dé verrassing in Meerssen.
Waar ook Patrick Jonker zijn uitste-
kende rittenkoersen van de laatste
weken kwam bevestigen met een
keurige vijfde plaats.
Vermeij is 29, eerstejaars prof bij
het Franse Chazal, heeft een leven
als een globetrotter achter de rug,

en koerst recht op zijn Tourdebuut
af. Wat dit seizoen zijn negende (!)
etappewedstrijd zal worden.
„Een droom, ja. Ik geniet nu al bij
de gedachte aan alles wat de vanaf
zaterdag gaat overkomen."
Voor Vermeij geen luxe hotel aan
de vooravond, maar gewoon met
vriendin en ouders in een caravan
op de camping. Fiets zelf in elkaar
gezet, clubmaat Barend Huveneers
met wielen langs de kant.
Hij was tot zijn eigen verbazing op
kop gekomen. „Ik moest plassen,
reed even vooruit, en zat ineens los
met een paar anderen." En hij hand-
haafde zich moeiteloos voorin, ook
toen de finale in volle gang werd
geblazen.

Raas laai
Nijdam thuis
MEERSSEN - Hij zou in Frank-
rijk een jubileum een vieren.
Zijn tiende Tour onder Jan Raas.
Helaas, Jelle Nijdam is afwezig
in deRonde van Frankrijk. Raas
besloot na afloop van het natio-
naal kampioenschap zijn wegka-
pitein van de laatste jaren thuis
te laten. De Zeeuw koos voor de
Tour drie Nederlanders (Maas-
sen, Dekker en Mulders), een
Fransman (Moncassin), drie Bel-
gen (Van Hooydonck, Wauters
en Van Lancker), een Rus (Eki-
mov) en een Noor (Kvalsvoll).

Bouwmans niel
naar Tour
MEERSSEN - Eddy Bouwmans
neemt niet deel aan de Ronde
van Frankrijk. De klimmer uit
de Histor-ploeg mist volgens
technisch directeur Peter Post
ritme. Post geeft de Brabander
een maand rust om zich op de
najaarsklassiekers voor te berei-
den.
In Bouwmans plaats gaat nu Pa-
trick Jonker naar de Tour, een
25-jarige krachtrenner met zowel
de Nederlandse als de Australi-
sche nationaliteit, geboren in
Amsterdam, opgegroeid aan de
andere kant van de wereld en
begin dit jaar neergestreken bij
een pleegezin in Etten-Leur.

Armstrong verlengt
contract Motorola
BRUSSEL - Teamdirecteur Jim
Ochowicz heeft van zijn sponsor
Motorola de verzekering gekre-
gen dat de wielerploeg ook de
komende twee jaar door de Ame-
rikaanse telecommunicatiegi-
gant gefinancierd zal worden. De
ploeg van Hennie Kuiper zal de
contracten met wereldkampioen
Lance Armstrong, Alvaro Mejia,
Kai Hundertmarkt, Andrew
Hampsten, Scan Yates en de jon-
ge Amerikanen Austin, Hinca-
pie, Andrew en Smith verlengen.

Henri Manders
Tour-chauffeur
HEERLEN - De Société du
Tour de France heeft oud-prof-
wielrenner Henri Manders aan-
getrokken als chauffeur van een
der VIP-wagens. De voormalige
inwoner van Valkenburg won
halverwege de jaren tachtig een
etappe in de Ronde van Frank-
rijk. Manders zette eind 1992 een
punt achter zijn wiélercarrière.

Ook Breukink
in WK lijdril
MEERSSEN - Naast Frans
Maassen is ook Erik Breukink
een van de kandidaten van
bondscoach Gerrie Knetemann
voor de individuele tijdrit op het
WK wielrennen. Op Sicilië (Capo
d'Orlando) staat op donderdag
23 augustus voor het eerst een
gecombineerde wedstrijd tegen
deklok voor amateurs en profes-
sionals op het programma.

Wilfried Nelissen
Belgisch kampioen
LIEDERKERKE - Wilfried Ne-
lissen heeft de Belgische titel bij
de beroepsrenners veroverd. Het
was voor de coureur uit ploeg
van Post de eerste proftitel nadat
hij eerder de landstitel bij de
nieuwelingenen de amateurs be-
haalde. De Belg sprong mee met
een kopgroep van acht man. Pe-
ter de Clercq zette de sprint aan.
Hij kwam ten val en maakte zo
de weg vrij voor Nelissen. Dirk
de Wolf reed zijn laatste wed-
strijd. Hij eindigde als achtste.
Volgend seizoen wordt hij ploeg-
leider van een semi-professio-
neel team.

Nijboer hoopt
MEERSSEN - Erwin Nijboer
wacht op antwoord uit Spanje.
De Denekamper hoopt in de
Tour aan de zijde van favoriet
Miguel Indurain te starten. Nij-
boer behoort tot de voorlopige
selectie. Het verlossende woord
komt vandaag.
Bij Priem zijn Rooks, Voskamp,
Den Bakker en Harmeling toe-
zeggingen gedaan. Theunisse
verwacht ook nog een plaats te
krijgen. De andere TVM'ers zijn
Skibby, Hamburger, Meinert en
Capiot.
Ook John Talen gaat voor Mer-
catone Uno naar Frankrijk.

Riis kopman
PARIJS - Gewiss treedt in de
Ronde van Frankrijk aan met de
Deen Riis als kopman. Verder
maakt Furlan deel uit van de
ploeg. Zoals bekend ontbreekt
de Rus Berzin. De Gewiss-ploeg
is: Riis, Oegroemov, Bottaro,
Bontempi, Cenghialta, Furlan,
Minali, Zaina en Bobrik.

Le Mond start
FONTENAY-LE-COMTE
Greg Le Mond verschijnt na af-
wezigheid van een jaar op 2 juli
aan de start van de Tour de
France. De Amerikaan, drie keer
winnaar, is in de Gan-ploeg op-
genomen samen met de Brit
Chris Boardman en de Fransen
Christophe Capelle, Jean-Claude
Colotti, Jean-Philippe Dojwa,
Thierry Gouvenou, Francis Mo-
reau, Didier Rous en Eddy Seig-
neur. Francois Lemarchand is
reserve.
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wieler5strijd in cijfers

Meerssen. Nederlands kampioenschap.
Profs: 1.Steven Rooks (Warmenhuizen) 230
km 5.39.28,2. Theunisse op 9 sec, 3. Vermey
0.13, 4. Nyboer 0.15, 5. Jonker 0.19, 6. Maas-
sen 0.28, 7. Breukink 0.32, 8. Knaven 2.47,
9. Van den Akker 4.08, 10. Cornelisse 4.21,
11. Van der Poel 4.25. 12. Meys, 13. Boogerd,
14. Den Bakker 4.28, 15. Veenstra, 16. Van

Aert, 17. Nelissen 4.30, 18. Van Poppel 4.36,
.19. Van Steen 6.28, 20. Bouwmans, 21. Van
Orsouw, 22. Akkermans 6.31, 23. Voskamp,
24. en laatste van de 54 deelnemers Wim de
Vos op 10 minuten. Amateurs: 1. Pascal
Appeldoorn (Velden) 203 km 5.06.54, 2. Ko-
nings op 3 sec, 3. Compas, 4. Tolhoek, 5.
Casper van der Meer, 6. Harm Jansen, 7.
Van der Wolf 0.07, 8. Van der Steen, 9. Pij-
pers, 10. Vaessen, 11. Van Cadsand, 12. Tis-
singh 0.11, 13. Lotz 0.14, 14. Dick Dekker,
15. Hoedemakers, 16. Boeve 0.20, 17. Zuij-
derwijk 0.21, 18. Gert Jakobs 0.23, 19. Ne-
derlof 0.27, 20. Thebes 0.34, 31. Van Hees-
wijk 7.32, 36. en laatste van de circa 150
deelnemers Patrick Kops op 11.57. Vrou-
wen: 1. Yvonne Brunen (Swifterbant) 87
km 2.26.37. 2. Elsbeth Vink op 2 sec, 3.
Edith Klep 0.04, 4. Daniélle Overgaag 0.44,
5. Marion Borst, 6. Sandra Rombouts 0.52,
7. Ingrid Haringa 1.20. 8. Reza Ravenstijn,
9. Lenie Dijkstra, 10. Natascha Den Ouden,
11. Nathalie Nelemans, 12. Meike de Bruijn,
13. Petra van der Giessen, 14. Monique

Knol, 15. Chantal Beltman, 22. Debbie Cor-
vers 1.49.

Nationale kampioenschappen in buiten-
land, profs.
Belfiè:. 1. Wilfried Nelissen 258,4 km
5.59.12, 2. Vanhaecke, 3. Verbeken, 4. Van
Hooydonck, 5. Redant, 6. Van Petegem, 7.
Dirk de Wolf op 15 sec, 8. Nevens 0.59, 9.
Van Itterbeeck 1.04, 10. Leysen 1.10, 11. Bo-
mans, 12. M. de Clercq 1.14, 13. Verheyen,
14. De Wilde, 15. Feys.
Duitsland: 1. Heppner 224 km 5.51.03, 2.
Henn 1.08, 3. Kappes 9.36.
Frankrijk: 1. Durand 255 km 6.07.51, 2.
Moncassin, 3. Capelle.
Italië: 1. Podenzana 244,8 km 6.06.35, 2. Ca-
sagrande, 3. Faresin.
Rusland: 1.Gainetdinov 208 km 5.49.18, 2.
Gorgos 3.36, 3. Botsjkov.

Spanje: 1. Olano 239 km 6.04.19, 2. Edo, 3.
Mauri.
Zwitserland: 1. Puttini 5.52.17, 2. Kalm
8.28, 3. Cattaneo.

Horst. A-amateurs: 1. Maurice Engbersen
(Venray) 83 kilometer in 1.48.45, 2. P. Jilis-
sen, 3. M. van der Heijden, 4. S. Janssen, 5.
R. Daniels op 20 sec, 6. J. Slaats, 7. R. Ja-
cobs op 1.00, 8. E. Keeris, 9. W. Berns, 10.
H. de Reuver, 11. R. Halm, 12. H. van de
Munckhof op 1.20, 13. J.Linders, 14. J. Lan-
gens, 15. J. van Dinther, 16. K. Nooyen, 17.
R. Übben. 18. R. van der Heijden, 19. J.
Janssen, 20. J. van Katwijk. Leidersprijs:
Stan Janssen. Afvalwedstrijd: 1. Jos Lan-
gens (Druten), 2. R. Jacobs, 3. K. Nooyen,
4. H. de Reuver. 5. J. Slaats, 7. J. Linders,
11. J. van Katwijk, 15. R. Übben, 16. H. van
de Munckhof, 18. R. Halm, 20. S. Janssen.
Junioren: 1. Johan Bruinsma (Westerbork)
55,5 kilometer in 1.19.31, 2. Tim Hiemstra,
3. R. Regeling op 13 sec, 4. B. van de Berk-
mortel, 5. R. Engels, 6. J. Smink op 44 sec,
7. M. van de Westelaken, 8. J. Jonker, 9. F.
Broods, 10. Boske, 11. T. Cuppens, 12. R.
van Kan op 1.09, 13. E. Ouden Ampsen, 14.
F. van Melis, 15. P. Claessen, 16. B. Corne-
lissen op 1.53, 17.R. van Setten, 18. M. Hart-
man, 19. M. Helmink, 20. M. van der Stap-
pen. Leidersprijs: Johan Bruinsma.
Geleen, interclubwedstrijd, B-amateurs:
I. B. van Heuvel, 2. P. Stijnen, 3. R. Brouns,
4. G. Brouns, 5. Adriaans, 6. Schmits, 7. Ja-
cobs, 8. Vleugels, 9. Hakken, 10. Leurs, 11.
Huisman, 12. Debie, 13. C. Stijnen, 14. Bus-
ter, 15. Clement.
Roersel. Liefhebbers: 1. Martens, 20. Fris-
sen. Veteranen: 1. Van Himbergen, 2. Spij-
kers, 5. Rogers, 7. Leurs, 9. Klinkers, 10.
Wassen, 16. Lemmens.
Seraing, amateurs: 1. Bollen 90 km in
2.09.00, 2. Troisfontaine, 3. Peeters, 4. Dela-
haye allen z.t, 7. Bouten op 4.10, 8. Acker-
mans, 11. Nuy, 16. Van der Wal.
Vlijtingen. Liefhebbers: 1. Coudijzer, 4.
Smits, 10. Riswick. Liefhebbers: 1.Meiss, 8.
Pelzers, 9. Scholten, 13. Ehlen, 17. Knol, 20.
Machiewski. Veteranen: 1. Notermans, 5.
Van Himbergen, 6. Spijkers, 10. Klinkers,
11. Rogers, 15. Leurs, 19. Lemmens, 23. Van
Vught.

Gouden tip voor
Franke Sloothaak

Vanonze correspondent
TOINE RAMAEKERS

ARNHEM - Net voordat springrui-
ter Franke Sloothaak op het natio-
nale sportcentrum Papendal naar
binnen moest rijden gaf Piet Ray-
makers hem vanaf de deelnemêr-
stribune nog een tip om sneller te
kunnen zijn dan de leidende Brit
Michael Whitaker. Het bleek een
gouden tip te zijn want Sloothaak
won juist in de laatste wending zo-
veel tijd dat hij in de strijd om de
hoofdprijs van het CSI Arnhem de
leiding nam om hem vervolgens
niet meer afte staan.

Ook niet aan de na hem startende
jeugdigeBritse Marie Edgar die wel
dicht by hem in de buurt kwam,
maar op de tweede stek bleef ste-
ken. Of Piet Raymakers, die op de
negende plaats eindigde, ook mee-
deelde in de vette hoofdprijs van
65.000 gulden is onbekend.

Bondscoach Hans Hom van de
springruiters werd in Arnhem niet
veel wijzer. Integendeel. „De keu-
zew voor de Wereldruiterspelen
wordt steeds kleiner terwijl de kwa-
liteit naar beneden gaat. Ik had een
stille hoop op een goede prestatie
van Rob Ehrens. Na Luzern, waar
hy goed sprong met zijn nieuwe
paard, kreeg het paard koliek. Het
klikt nog niet bij hem. Dat verklaar-
de ook zyn val."

Met Bikker reed Emiel Hendrix
goed in Arnhem. „Maar met dat

paard mag hij straks niet in Den
Haag starten," aldus Hom. „Wout
Jan v. d. Schans, die in Aken goed
presteerde, viel hier weer tegen. Zo
ook Bert Romp. Het enige positieve
van deze wedstrijd is het heroptre-
den van Jan Tops met Top Gun La
Silla. Maar die moet in Geesteren
nog wat laten zien in de zware toer.
Ook Piet Raymakers viel hier weer
positief op en blijft dus in beeld.
Verder neem ik Jenny Zoer, Jos
Lansink. Wout Jan v. d. Schans en
Bert Romp mee naar Geesteren.
Daarna rijden we nog een wedstrijd
in Luxemburg. Dan pas beslis ik."

Franke Sloothaak was, net als Lan-
sink en Zoer in Nederland, voor zijn
zege al zeker van een plaats in de
Duitse equipe. „Ik hoef alleen maar
het paard voor de Wereldspelen te
kiezen.

Nuttige
oefenserie

volleybalsters
DIEREN - Het Nederlandse
vrouwen volleybalteam heeft de
vier wedstrijden omvattende oe-
fenreeks tegen Frankrijk giste-
ren met de vierde overwinning
afgesloten. Raakte Oranje zater-
dag in Stadskanaal nog een set
kwijt, gisteren in Dieren zege-
vierde net als Leek en Dokkum
eerder in de week eenvoudig
met 3-0.

Gisteren gaf bondscoach Bert
Goedkoop vooral in de derde set,
nadat de eerste twee met respec-
tievelijk 15-8 en 15-3 waren ge-
wonnen, veel speelsters de kans
wat wedstrijdritme op te doen.

Van der Poel
pechvogel

MEERSSEN - Voor Adrie van
der Poel was op de Lange Raar-
berg de elfde plaats weggelegd.
De oudkampioen van Nederland
en winnaar van vele klassiekers,
kwam aan het hoofd van een
groepje op ruim vier minuten
van Steven Rooks over de eind-
streep.

„Ik had veel tegenslag," aldus
Van der Poel. „Liefst vier keer

moest ik voor een defect van de
fiets. De laatste keer was fataal.

Uitgerekend op dat moment ver-
loor ik het contact met het
groepje waartoe Rooks, Theunis-
se, Breukink, Maassen en Jonker
behoorden, toen zij op weg wa-
ren naar de drie overgebleven
koplopers."

Voor Van der Poel breken een
paar rustige weken aan. Zijn
ploeg, Collstrop, neemt niet deel
aan de Tour de France. „Ik start
voorlopig uitsluitend in een paar
kermiskoersen."

sport
Yvonne Brunen

pakt titel in
dameskoers

MEERSSEN - Yvonne Brunen
heeft zaterdag de nationale titel
bij de vrouwen veroverd.

De wielrenster uit Swifterbant
versloeg na 87 kilometer in
Meerssen haar twee mede-
vluchtsters Elsbeth Vink en
Edith Klep.

Yvonne Brunen volgt Leontien
van Moorsel op. De Brabantse
ontbrak tijdens de stryd om het
Nederlands kampioenschap we-
gens mentale problemen.

Pascal Appeldoorn: ’Niet nerveus toen achtervolgers naderden’Koelbloedig naar kampioenschap
Van onze correspondent

RAYMOND KERCKHOFFS

MEERSSEN - Pascal Appeldoorn had recht op de Neder-
landse wielertitel bij de amateurs. Bijna zestig kilometer voor
de streep sprong hij met Max van Heeswijk en Raymond The-
bes uit een omvangrijke groep. Het drietal ging in achtervol-
ging naar de koplopers Vegt, Luppes en Stam en wist binnen
een ronde aan te sluiten. „Op dat moment demarreerde The-
bes meteen," aldus Appeldoorn. „Ik wachtte in eerste instantie
nog even om te kijken wat de rest deed. Ik zag dat de anderen
er niet meer fris uitzagen en ben daarna alleen in de achtervol-
ging gegaan."

De kloof tussen hem en Thebes kon
hij snel overbruggen en dat Van
Heeswijk meesprong was ook mooi
meegenomen. „Alle drie wilden we
voluit rijden en daardoor konden
we snel een voorsprong opbouwen.
Het was voor Van Heeswijk jam-
mer, dat hij later wegviel door

kramp, maar dat is topsport. Vreug-
de en verdriet liggen dicht bij el-
kaar."

De voorsprong van Appeldoorn en
Thebes liep op tot bijna twee minu-
ten. In de laatste twee rondeN
kwam een nog omvangrijke achter-

volgende groep, met daarin van
Limburgse zijde Mare Lotz en Ro-
ger Vaessen, steeds korter bij.
Bij het luiden van de bel bedroeg de
voorsprong nog slechts een minuut
en leken de twee koplopers in het
zicht van de haven te standen.

Appeldoorn: „Ik hoorde ook, dat de
achtervolgers steeds dichterbij
kwamen, maar ik heb me niet ner-
veus gemaakt. Toen ik in de laatste
beklimming van de Raarberg de
rest in de verte zag naderen heb ik
geen moment getwijfeld en demar-
reerde ik. Dat Thebes niet in mijn
wiel sprong, verbaasde me. Ik had
niet in de gaten dat hij stuk zat."

De overwinning is een bevrijding
voor Appeldoorn, die dit jaar zijn
doorbraak had gepland. Dat gaf hij
deze winter op de ploegenvoorstel-
ling van Europolis al duidelijk aan.
Hij ergerde zich op het commentaar
van Gerrie Knetemann en Peter
Post die beweerden dat de huidige
amateurs geen mentaliteit hebben.
„Ik train iedere dag tot het uiterste,
aldus de nieuwekampioen. „Ik leef
alleen maar voor de wielersport.
Daarom ergerde ik mij aan de woor-
den van die twee."

i

Ondanks de vele trainingsarbeid
kon Appeldoorn zich dit jaar zich
nog niet echt in de picture rijden.
Een enkele overwinning in een
nietszeggende wedstrijd in België
was geen visitekaartje. Toch toonde
hij zich in de grotere etappekoer-
sen.

„In de Giro delle Regione in Italië
kwam ik nog te kort. Ik stond ver-
steld hoe sterk de Italianen in de
bergen reden. Dat was gewoon een
klasse beter dan ons. In Olympia's
Ronde werd ik drie maal derde en
negende in het eindklassement.
Door een slechte tijdrit verspeelde
ik daar de kansen op een goed eind-
klassering."

Ook in de open Ronde van Zweden
had ik het geluk niet aan zy'n zijde.
Door materiaalpech verloor hij daar
de laatste etappe.

De 23-jarige renner bleef nuchter
onder alle commotie rond zijn per-
soon na winst in het NK. Vreugde-
tranen kenmerkten wel de blijheid
van Appeldoorns vriendin Jolanda.
Europolis-ploegleider Frits Schür
glunderde van oor tot oor. „De
kroon op mijn werk", lachte hij.
„Nadat de ploeg in het voorjaar do-
mineerde bewijzen ze hier ander-
maal hun klasse. Ik voel me dan
ook de koning van het amateurpelo-
ton. Dat Pascal Appeldoorn de titel
pakt is voor mij bijzonder mooi. Al
enkele jaren zit hij in mijn ploeg.
Hij is een jongen die al enkele jaren
heel veel kan, maar vroeger nogal
eens het zelfvertrouwen nogal eens
miste."

*w Pascal Appeldoorn leidt vóór Raymond Thebes en zal even later keihard toeslaan. Limburg
heeft weer eens een nationale kampioen bij de amateurs.. Foto: ANP

Afrikaan profiteert
van beulswerk Vermeule

Van onze correspondent

BILZEN - De halve marathon van
Bilzen is niet gewonnen door de
sterkste loper, de Nederlander John
Vermeule (vierde), maar door de
man die de hitte het best doorstond.
De Burundees Bernard Mwuyekure
liep 1.06.07.

Voor de bijna 1000 lopers werd deze
race, bij een hitte van bijna 30 gra-
den, een ware slijtageslag. Maar ook
het beulswerk dat Vermeule gedu-

rende de race verzette, maakte de
wedstrijd nog eens extra hard. On-
der zijn impulsen ontstond er al
snel een klein kopgroepje van vier
man. Hierbij ook de grote favoriet
de Belg Ronny Ligneel. Ligneel
wekte echter de woede van Ver-
meule op, omdat hij voortdurend
als een schaduw onze landgenoot
volgde.

Vermeule: „Toen die Burundees
ons vanaf de 15e kilometer voortdu-
rend met tempoversnellingen ging
bestoken heb ik Ligneel herhaalde-

lijk gevraagd om ook eens wat kop-
werk te verrichten. Hij vertikte het
gewoon. Zoiets getuigd van een na-
re mentaliteit".
Bij kilometerpaal 18 ging Mwuye-
kure er definitief vandoor en bezat
ook Vermeule niet meer de kracht
om het gat dicht te lopen. Nadat de'
Burundees al zegevierend over de
streep was gegaan bemoeide Ver-
meule zich niet meer met de eind-
sprint welke door de Rus Evgeveni
werd gewonnen. Over zijn eigen lo-
pen (vierde in 1.06.47) was Vermeu-
le uiteindelijk tevreden. Hij traint
momenteel wekelijks zon 200 kilo-
meter als voorbereiding op het EK
in Helsinki waar hij voor ons land
op de marathon uitkomt. De Russin
Marina Ivanova won in een tijd van
1.21.02 de halve marathon bij de da-
mes. Ivanova won dit jaar onder
meer de marathon van Madrid.

Limburgse amateurs bij smaakmakers
Van onze correspondent

MEERSSEN - De laatste jaren
was het vaak huilen met de pet
op voor de Limburgse amateurs
tijdens de nationale titelstrijd.
Pascal Appeldoorn bracht daarin
zaterdag verandering. Maar niet
alleen hij reed een sterke wed-
strijd. Ook Max van Heeswyk
(Baexem) en Mare Lotz (Valken-
burg) behoorden tot de uitblin-
kers.,
Van Heeswijk: „Ik kreeg drie.
ronden voor het einde ineens

last van kramp. Vlak tevoren
voelde ik mij nog super, maar
van het ene op het andere mo-
ment vloeiden alle krachten uit
mijn lichaam. Ik kon bijna geen
pedaaltred meer maken. Continu
heb ik maar mijn benen gemas-
seerd om toch dewedstrijd uit te
rijden. Dat is gelukt, maar eigen-
lijk had ik op het podium moe-
ten staan."
Max van Heeswijk was niet de
enige Limburger, die ondanks
een goede wedstrijd teleurge-
steld naar huis keerde. Ook Mare
Lotz zag een unieke kans verlo-

ren gaan.
„In de voorlaatste ronde ben ik
nog met Van der Steen en Ne-
derlof in de achtervolging ge-
weest", aldus de renner uit Val-
kenburg. „Maar dat waren twee
ploegmaten van de koplopers. Ik
moest alle werk opknappen.
Daarom ben ik ook niet vol door
gegaan met die twee in mijn
wiel. We werden dan ook weer
snel teruggepakt. Later heb ik
op de verkeerde man gegokt."
Lotz was er van overtuigd, dat
Appeldoorn en Thebes alsnog te-
rugpakt zouden worden. Daarom

bleef hij in de buurt van Wim
van de Meulenhof. „De laatste
weken was hij de man in vorm
en hij is ook een van de weinigen
die een enorm rush op de Lange
Raarberg kan maken," aldus
Lotz. „Mijn tactiek klopte niet,
maar op een een Nederlands
kampioenschap moet je gokken.
Het is een vreemde wedstrijd
waar iedereen gebrand is om te
winnen."

Bondscoach Piet Hoekstra was
zaterdag zeer tevreden met Pas-
cal Appeldoorn als Nederlands

Kampioen. „Hij heeft een hele
sterke indruk op mij gemaakt",
verklaarde Hoekstra. „De kans
dat hij het wereldkampioen-
schap in Sicilië rijdt is groter dan
negentig procent. Voor Italië zal
ik hem enkele keren meenemen
met de selectie. Ik denk niet dat
het verstandig is om hem de
Rheinland-Pfalz te laten rijden.

Dat is misschien teveel van het
goede voor hem. De amateur-
klassieker Luik-Bastenaken-
Luik die eind juliwordt gereden,
ligt hem volgens mij veel beter."

Boessenbeste
springruiter
SCHINVELD - Beter weer h»|
de jubilerende vereniging *
Edele Viervoeters uit Schinv^
zich niet kunnen wensen
het concours-hippique op
sportcomplex van Schinveld- "»

de springrubrieken ging de oV#'
winning in de klasse ZZ na*
Ben Boessen uit Geleen ten»*
in de klase Z Eed Meijer *Kerkrade met de hoogste &

ging strijken. In de individu^''
dressuurrijdt Wim Voncken zie
steeds nadrukkelijker in kijk^f
De ruiter uit Beek meldde »<*met Aida en Cello twee keer w
de tweede plaats. In de klaH
ZZ moest hij Monique BecKfl
met Fignon laten voorgaan en1*
de klasse Z Wendy de Gelder.

Kogelstoter op
doping betrapt
BIRMINGHAM - Kogelstot8'
Piotr Perzylo is tijdens een Ë.
wedstrijd (B-groep) in Valenc'
betrapt op het gebruik van dof*
De Pool is vier jaar geschorst-

Minimuncontract
verdwijnt
MEERSSEN - De vakbond voj>l
beroepswielrenners (VVB\j
houdt niet langer vast aan de ef\
van een minimumcontract. or-
dat de doorstroming van de ai 1""

teurs naar de profs stagnt ■de WBW bereid te pratei
halvering van het salaris v<*j
een eerstejaars profession^
„We praten dan over ongev'6*.
vijftienduizend gulden", al^
WBW-woorvoerder Vixseb"'
se.

Dressuurploeg
Wereldspelen
PAPENDAL - De Nederlan^dressuurploeg voor de Were'
ruiterspelen, van 27 juli tot *
met 7 augustus in Den Haag. 3
staat uit drie amazones en éf
ruiter: Anky van Grunsven ('JS
mert) met de paarden OlymEJ
Bonfire en Olympic Cocktail. 3
len Bontje (Dreieich, Duitsla11!
met Heuriger N, Sven Roth^.j,
berger (Frankfurt) met Bo
Dondolo en Leida Strijk (Hals1.
ren) met Bollvorm's Wei"
Jewel.

Zweeds sueees
in Lage Landen
WASSENAAR - De veertig
Grote Prijs der Lage Landen *r
zondag op Duindigt een lucra''
ve aangelegenheid voor
Zweedse pikeurs. De eers',
tweede en vijfde prijs, in tot*..
160.000 gulden, belandden ''Scandinavische handen. De lr„
te man van de koers was ■
minst bekende van het aanvve?
ge vijftal, Roger Malmqvist.

Engbersen snel
in Horst
HORST - Amateurwielren"*
Maurice Engbersen uit Veflf*
heeft zaterdag het avonden'
rivm in Horst op zijn naam *a
bracht. Hij klopte in de spu'
drie medevluchters, te we*,
Perry Jilissen, Marcel van <*
Heijden en Stan Janssen.

Heerlenaarslaat eerste Grand Slam-homerun in clubhistorie

Paul Pütz gevierde ster bij All Start
Van onze correspondent
(MARCEL VAN SANTEN

PUTTERSHOEK - Stelrad/All Stars
is hard op weg kampioen te worden
in de Overgangsklasse. De honkbal-
lers zijn ook na de wedstrijd tegen
Blue Hitters ongeslagen gebleven.
Met 13-1 werden de Hitters total-
loss geslagen. Een meer dan grote
rol daarbij was weggelegd voor
Paul Pütz. Hij bezorgde zyn ploeg
zeven punten. Door het verlies van
Schiedam is Orioles met vier pun-
ten achterstand de naaste belager
van de Heerlenaren geworden. De
All Stars willen het duidelijk hoge-
rop gaan zoeken.

Blue Hitters vormde geen obstakel
voor All Stars. De Heerlenaren had-

den meer last van de hitte dan van
hun opponenten. De grootste klap
werd uitgedeeld door Paul Pütz. In
de zesde inning sloeg hij een 'Grand
Siam' homerun. Met drie ploegge-
noten op de honken sloeg de Heer-
lenaar de bal over de verbouwereer-
de Zuidhollandse toeschouwers.
Pütz zorgde daarmee voor een pri-
meur bij de All Stars. Hij is de eer-
ste speler die een grand Siam heeft
geslagen.

All Stars-oefenmeester Lars Jorrits-
ma was in zijn sas. Vooral over
Pütz. „Dit is uniek. Zoiets gebeurt
maar één keer in het seizoen. Het is
ook de eerste keer in de historie van
All Stars dat iemand zoiets pres-
teert. We richten ons nu volledig op
het kampioenschap. Met nog acht
wedstrijden te gaan staan we vier

punten voor op de concurrentie. We
zullen proberen de druk zoveel mo-
gelijk van ons af te houden. We kij-
ken daarom van wedstrijd naar
wedstrijd."

De Samacols hebben in Schijndel
een nipt verlies geleden tegen Star-
lights. De Kerkraadse softbalsters
waren dichtbij een sensatie. Al snel
wisten de gasten een 5-0 voorsprong
pp te bouwen tegen de Schijndelse
koploper uit de eerste klasse. Maar
domme fouten en enkele foutieve
honklopen deden het tij keren. Star-
lights kwam terug en kaapte de
winst nogvoor de neus van de Ker-
kraadsen weg. Samacols-coach
Marcel Snijders kon er nog om la-
chen. „We waren zeer goed begon-
nen, maar door een samenloop van
omstandigheden is het ons toch niet

gelukt. We hebben van onszelf v i
loren."

<_Ook de honkballers van Sanna^moesten een nederlaag incassei^j

Tegen het op de laatste plaats sta
de DVS werd met 8-4 verloren- *V
onnodig verlies, maar de sche' ,
rechters waren de Kerkraden*l^niet goed gezind. In de vierde j

ning moest deKerkrade-pitcher A
veld verlaten wegens commen'jJ.
op de leiding. Dat betekende J
nekslag voor Samacols. Het al QJ
blessures geteisterde team ging Jjjj
der met acht man. „Een hand' 3j
voor ons", stelde Samacols-sPe2JRené Fischer. „In het veld wer»JPnegende man node gemist en yt
slag betekende de negende m3",^
tomatisch één uit. Als we comPJr
de wedstrijd hadden kunnen JL
spelen, dan hadden we niet ve> J
ren."

De Maastrichtse softbalsters n *Jben in Venlo goede zaken geda^i

De tweede klasser versloeg *\x
streekgenoot met 22-13. DaafliJfl
nam de ploeg van Mare van j^l
Camp revanche voor het verlies fj|
der dit seizoen. Met dit resuJ^jï
behoudt Maastricht de twejjiJ
plaats in de poule, twee punten SA
ter Venray. Coach Van den CaJJüwas tevreden met het spel van *zA
ploeg. „Het team heeft goed Kff
draaid. De dames waren gebranjj||J
een goed resultaat. We hebben 'p«
verloren door onderschatting-
laatste tijd winnen we met grote J
fers. We gaan echter niet voor P.m
motie. Maar als het erin zit,
komt het vanzelf."
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Van Oirschot
in Ede

g^E - In de B-l afdeling van het
pTC-toernooi in Ede heeft Hans

eter van Oirschot het herenen-
plspel gewonnen. In de halve
'nale versloeg Van Oirschot metrl 6-3 Marcel Blok. In de finale

hij Remy Nagel met 6-4,J*- In het herendubbel kwam
"an Oirschot met Wibo Plijnaar'n de A-afdeling. In de halve fi-
liale waren de Limburgers Djal-
jjar Sistermans en Bas Hors-

de tegenstander. Plynaar
J* Van Oirschot wonnen metH 6-3.

Vandierendonk
oppermachtig
J'AARD - Chantal Vandieren-
i ?nk heeft het damesenkelspel

'■1 de Open Brabantse kam-
pioenschappen voor Rolstoelten-
JJissers gewonnen. De Weertse
frnmer 2 van de wereld hadeinig tegenstand in dit toer-

v°°i- In de halve finale won zean deBelgische Chris Sijen met
*>, 6-0. In de finale tegen Joke

**n Marum bleef ze met 6-3, 6-0
,°k ruim aan de winnende kant.
1 de kwartfinale speelden de

p niburgse dames Gonny Bos en
°nnie Salden tegen elkaar. Bos

j*as deze keer met 6-1, 6-0 duide-
Jk de sterkste. In de halvefinale

van Marum bleef Bos inJ^'de sets gelijk opgaan, maar
pas op de beslissendem°menten.

Van Dommelen sterk
inAsperges-toernooi

gHUBBENVORST - Peter van
i ornmelen heeft voor de tweede
j^erhetAsperges tennistoernooi
j 1 Grubbenvorst op zijn naamBeschreven. In de halve finale
t^nakelde hy Camiel van de
:. Ek uit met 6-1, 6-2. De finale
j^g tegen David Hofman. In de
j^slissende derde set was van
°rnmelen het sterkste en won

6-1, 3-6, 6-3. De eindzege in
£p herendubbel ging naar de

intsers Volkert Baumbach en*ePhan Windhauser. Het da-esenkelspel dat aanvankelijk
PsPeeld zou worden, is door het
y^gtrekken van Saskia Bonnensnog van het programma afge-
y^rd. By de dames B-2 ging deJ^l naar Joyce Hanssen, bij de-eren won Hans Coumans.

NK-titel
Voor juniore

Taalman
;^ HAAG - Nicole TaalmanjL*t op het Nederlands jeugd-, l^Pioenschap in Den Haag de
' ui nieter voor A-meisjes gewon-

st-j- De Caesaratlete liep de af-;C*d in 57.19 seconden. Diana
■V*hen van Unitas pakte in die
Cse zilver op de 1500 meter in

i'\ °-57 en brons op de 3000 meter
i u-38.64. Sander Schutgens van

'sörPias won bii A-Jongens deu meter in 4.08.28 en werd der-II °P de 3000 meter in 8.41.58.k^hiakker Roy van Son won deu meter in 8.35.59 en finishte
(Is,derde op de 5000 meter in
>^*-92. Weertenaar Roel EmansC°verde brons op het speerwer-

A met 60.50 meter.

Europacup
voor Duitsers

M^INGHAM - Duitsland heeft
Aj. lrmingham in de zwakste finale
3^L.Van de strijd om de Europacup
flVh zowel bij de vrouwen als
3*^l riGn gew°nnen. Bij de mannen]C dewinst zeer ruim uit. De Duit-
J% Vergaarden 121 punten, 14,5j;^r dan gastland Groot-Brittan-

"KiikXrouwen zegevierden met een
C^ van 97 punten en bleven daar-

rL de Engelse ploeg slechts één
fW voor. Rusland, dat zowel bij del^)hen als vrouwen de beker ver-il^Sde, eindigde in beide catego-
jV als derde. De Duitse teams
Jt verden met hun overwinningenfV Plaats in de stryd om dewereld-i er. in september in Londen.

jfoö
groot puntenverzamelaar voor

JL°t-Brittannië was wereldkam-
jift. Linford Christie. De Brit won■ *I de 100 als 200 meter en maak-
ilV°k deel uit van de Engelse 4 x_ h*16^PloeS- De Duitsers legden
ift asis voor hun winst op de eer-j-N^ag met één overwinning en vijf
_a e Plaatsen. Zondag voegden
m nog drie overwinningen aan

V^. Bij de vrouwen was de stryd

Reserve
Zeelenberg profiteerde optimaal
van het feit dat hij het circuit van
Assen heel goed kent. In 1990 en
1991 werd hij ook al eens derde. De
eerste maal ging hy zelfs voor de
winst en leidde de hele race. Pas in
de laatste bocht moest hij de zege
laten glippen. „Daar heb ik van ge-
leerd", zei de Bleiswyker zaterdag.
„Daarom bleef ik nu steeds achterin
hangen. De laatste ronden reed ik
nog een beetje op reserve".
Het succes in de TTkomt als geroe-
pen. Zeelenberg zit te springen om
een sponsor. „Ik hoop dat er nu
eens iemand instapt, want ik wil
volgend jaar toch ook weer rijden".
Nog altijd heeft Zeelenberg zijn
hoop gevestigd op de 500cc. Voor-
malig teamgenoot Alberto Puig
doet het heel goed in de zwaarste
klasse. „En ik was op een 250-ma-
chine vaak sneller dan hij. Ik heb
ooit gezegd dat ik pas overstap als
ik wereldkampioen ben. Nu doe ik
het als ik de kans krijg".

Gevoel
Het oranje-gevoel in Assen werd in

de 125cc klasse nog eens versterkt
door Loek Bodelier. De 28-jarige
'bluffer' uit Rosmalen verscheen
zelfs enkele keren aan de leiding
van de bloedstollende wedstrijd,
waarin elke ronde van plaats werd
gewisseld. „In een overwinning heb
ik nooit echt geloofd", zei hij na af-
loop van de door de JapannerTsuji-
mura gewonnen race. Bodelier had
trouwens ook het fortuin aan zijn
kant. Hy ging als vijfde de laatste
bocht in. De Duitser Oetll vloog er
echter uit en maakte de Japanse lei-
der in de strijd om de wereldtitel,
Sakata, zo aan het schrikken dat
Bodelier twee plaatsen kon op-
schuiven.

Ook voor hem is de derde plaats
een geschenk uit de hemel. „Ik heb
nog steeds een beperkt budget. Met
deze prestaties hebben we bewezen
dat Nederlanders heel goed kunnen
rijden. Het bedrijfsleven zou daar
toch eens iets voor over moeten
hebben".

Doohan
Mochten de heren van de IRTA, de
rijdersorganisatie, plannen hebben
om de 125cc op termijn af te stoten,
dan gaf Assen aanleiding die plan-
nen nog maar eens te herzien. De
strijd in de lichtere categoriën was
veel boeiender dan de race van de
grote kanonnen. De torenhoge favo-
riet voor de eindzege in de 500 cc-
klasse, Mick Doohan, won. De enige
die in zijn spoorkon blijven was de
Braziliaan Alexandre Barros. Kevin
Schwantz kon het duo niet bijbe-
nen. Hij ondervond te veel hinder
van zijn in de training opgelopen
polsblessure.

Mick Doohan rekende met zijn
triomf af met zijn 'Assen-fobie' en
nam en passant een straatlengte
voorsprong in het klassement om
de wereldtitel. De Australische
zeurpiet laatechter geen kans onbe-
nut om het Nederlandse circuit te
kleineren. Vrijdag ging hij nog ver-
der dan vorig jaar door te stellen dat
'het alleen nog ontbrak aan cafés
langs het (weg)circuit'.

Zaterdag won hij onbedreigd, maar
zette desondanks de oorlogsvoering
tegen het Drentse circuit voort. „Ditverandert niets aan m'n kritiek op
Assen", zeurde de nukkige Doohan.
„De baan is niet vlak, heeft een bol-
ling om het water af te voeren. Met
de hoge snelheden van de huidige
motorfietsen is hier eigenlijk niet
meer op te rijden".

LONDEN - Hoe en wanneer Wim-
bledon voor Martina Navratilova
ook eindigt, er gaan absoluut dikke
tranen vloeien als het zover is. Na
dit toernooi is het over. Als ze haar
tiende titel wint dan stopt ze. Zo
niet dan stopt ze ook. Daar rekent
iedereen op in Londen. Ze vindt het
mooi geweest na negentien jaaraan
de wereldtop. Maar in Engeland ho-
pen ze op een afscheid met de
hoofdprijs voor de levende legende
van 37 jaar.

Navratilova speelde sinds 1978
liefst elfkeer in de eindstrijd en ver-
loor slechts tweemaal: in '88 en in

Derde plaatsen als geschenken uit de hemel

Zeelenberg en Bodelier
kleuren Assen oranje

Van onze verslaggever

ASSEN - Nederlanderse motorcoureurs hebben iets met de
TT van Assen. Of ze nu Wil Hartog, Boet van Duimen, Jack
Middelburg, Hans Spaan of Wilco Zeelenberg heten. Op hun
'eigen' circuit vinden ze paardekrachten die tot dan toe ver-
borgen bleven. Zo ook zaterdag. Wilco Zeelenberg steeg bo-
ven zichzelf uit en werd derde, Loek Bodelier scoorde zijn
eerste podiumplaats (3) en de broertjes Patrick en Jürgen van
den Goorbergh eindigden bij de eerste tien in de 250cc klasse.

De successen van de Nederlanders,
die Assen even oranje kleurden, ko-
men net op tyd. De situatie voor de
vaderlandse coureurs is alles behal-
ve rooskleurig. De leiding van het
Dutch Racing Team werkt pro deo
om de rijders te begeleiden en fa-
brieksmateriaal is door gebrek aan
geld niet te koop. Zeelenberg moest
zelf zn nek uitsteken om een peper-
dure machine bij Honda te mogen
leasen. Het 750.000 gulden kostende
speeltje had hem tot zaterdag niet
meer dan drie negende plaatsen ge-
bracht, in Maleisië, Australië en
Spanje.

Nederlanders zyn blijkbaar het
sterkst als het erop aan komt. Wilco
Zeelenberg, getooid met een oranje
helm en met een oranje nummer-
plaat op zijn kuip, reed een van de
beste wedstrijden van de laatste ja-
ren. Bovendien bewees de 27-jarige
coureur dat hy, mits voorzien van
goed materiaal, nog altyd over uit-
stekende stuurmanskwaliteiten be-
schikt. Afgezien daarvan zat het
deze keer op alle fronten mee. In de
beginfase van de door Biaggi ge-
wonnen race vielen Capirossi, Rom-
boni en wereldkampioen Harada al
uit. „Blijven zij er opzitten", erken-
de Zeelenberg met gevoel voor de
realiteit, „dan strijd je gewoon voor
een zevende plek".

" Wilco Zeelenberg
is in zijn nopjes met
de derde plaats.

Foto: ANP

sport
Nijssen onderuit
toet Bollegraf
JONDEN - Torn Nijssen is er in
JJ^t gemengd dubbelspel met**anon Bollegraf niet in geslaagd
?* tweede ronde op Wimbledon
j*oereiken. Het duo verloor van
j. in een goede vorm stekende
V** McNeil en TJ. Middleton:
'p, 6-4. In het herendubbel is
j;- sen met Cyril Suk nog wel in

strijd-

Laatste rondje
Navratilova

'89, beide keren van Graf.
Het zijn niet alleen de feiten uit het
verleden die Navratilova een be-
hoorlijke kans geven. Het heden
helpt ook een aardig handje mee.
Na de nederlaag van Graf is de
Spaanse Sanchez-Vicario, de kam-
pioene van Parijs, de nieuwe num-
mer één van het schema. Maar de
Spaanse is een pure verdedigster,
zonder overdonderendereturn. Bo-

vendien verdraaide ze in haar partij
tegen Feber haarrechterschouder.

Navratilova moet in haar helft afre-
kenen met Sukova - vandaag - en
dan vermoedelijk Jana Novotna.
Met beide heeft ze nog een appeltje
te schillen. Novotna tikte haar vorig
jaar in de halve finales uit het Wim-
bledon-toernooi, Sukova versloeg
haar in de US Open. Maar Navrati-
lova is in vorm getuige haar over-
winning op Linda Harvey-Wild met
6-3, 6-2. „Sukova heeft me de laatste
keer flink op m'n donder gegeven,
dus dat moet ze nog een keer terug-
krijgen", grijnsde ze strijdlustig.

Verrassingen eerste week Wimbledon verrassen toppers niet

Alleen Pete Sampras
steekt er bovenuit

Van onze verslaggever

LONDEN - Volgens Jim Cou-
rier wordt de nieuwe Wimble-
donkampioen toch weer een
oude bekende. Zo niet, dan
wordt het in ieder geval een
jongen die voorbestemd is om
een wereldtopper te worden.
„Kijk de geschiedenis er maar
op na", meende Courier daags
na zijn verrassende uitschake-
ling. „Het zijn altijd grote
kampioenen die dit toernooi
winnen, ook al zijn er in de
eerste week zo veel verrassin-
gen geweest. Als het straks
spannend wordt, gaat het bij
de 'stuntjongens' knagen. Dat
gaan de zenuwen en de span-
ning meespelen, en dan besef-
fen ze ineens dat ze eigenlijk
boven hun niveau spelen."

Jim Courier houdt het voorlopig op
Pete Sampras. Of anders Agassi,
Ivanisevic, Becker of wie weet mis-
schien zelfs Bruguera. In een outsi-
der a la Becker bij zijn machtsgreep
op Wimbledon_j»f-Stich in 1991, ge-
looft hij niet. En voor eendagsvlie-
gen is in de huidige wereldtop al
helemaal geen plaats meer, meent
de Amerikaan.

Dat er in de eerste week met onder
andere Stich, Edberg en Courier
meer toppers uitvlogen dan ooit
sinds Wimbledon in 1968 werd
opengesteld voor profs, is in het cir-
cuit niet met verbazing ontvangen.
„Dat komt omdat gras de grote ni-
velleerder is", meent Courier. „Jon-
gens met een geweldige opslag zijn
op gras veel gevaarlijk dan op wel-
ke andere ondergrond. Zeker in de
eerste week als de banen nog niet
zo hard zyn en het gras nog slippe-
rig".

De toppers roepen al jaren dat de
eerste week van Wimbledon de
moeilijkste is. „Eerst deeerste week
maar eens overleven", zei Agassi
bijvoorbeeld, toen hy vorig jaar te-
rugkwam om zijn titel te verdedi-
gen. In detweede week is de platge-

trapte ondergrond in Londen har-
der. Zeker als het een droge periode
is, zoals nu. En dan lijken de banen

meer op hardcourt- dan op grasba-
nen. De ballen stuiten hoog op en
slippen amper meer door. Agassi

traint ook nooit op gras, alleen maar
op hardcourt. Ook tijdens Wimble-
don.

Boris Becker vindt de verrassingen
sowieso geen verrassingen. Het ni-
veau in het mannentennis is vol-
gens de Duitser de laatste jaren in
de breedte zo enorm gegroeid, dat
er geen duidelijke nummers twee,
drie of vier van de wereldranglijst
meer zijn. „Alleen Pete Sampras
steekt er al een tijdje bovenuit.

Voor de rest heeft iedereen het
loodzwaar in de Grand Slam-toer-
nooien. Bovendien in partijen over
vyf sets kan er van alles gebeuren.
Er zijn geen makkelijke potjes
meer. Je moet tegenwoordig de
baan opgaan, jezelf voor 110 pro-
cent geven, maar er wel rekening
mee houden dat je van iedereen
kunt verliezen".

Het aantal spelers met een dreunen-
de opslagen is de laatste jaren
enorm toegenomen. Goran Ivanise-
vic is een gewaardeerd lid van dat
gilde en dus ook nog van de partij
in Londen. Zaterdag sloeg hij tegen
Amos Mansdorf 25 aces. In drie sets
kon Mansdorf op Ivanisevic' opslag
maar zes punten scoren. Een nieu-
weling in dat het gildevan ace-man-
nen is Daniel Vacek. De Tsjechi-
sche pupil van Michiel Schapers
sloeg er in drie wedstrijden 63. De
talentvolle Rus Kafelnikov kreeg er
daarvan zaterdag in vijf sets 30 om
de oren en droop af. Sampras is
goede tweede in Londen met 61
aces in drie partijen.

Sampras en Vacek spelen vandaag
tegen elkaar. Dat belooft veel ge-
schut en weinig tennis. „Ik ga er
inderdaad vanuit dat er niet veel
rallies te zien zullen zijn", aldus
Sampras. Hij werkte dit weckende
tegen Chuck Adams een game af
van vier echte speelseconden: vier
aces.

Sampras, nog steeds met stip favo-
riet voor de titel, maakte als één van
de weiningen nauwelijks woorden
vuil aan de verrassende eerste Wim-
bledonweek. „Ik heb het gezien,
maar ik hou me maar liever met
mijn eigen spel en mijn tegenstan-
der bezig. Ik speel nu tegen een
knaap die 30 aces in een wedstrijd
kan slaan. Als hij zo te keer blijft
gaan, kan het mij ook de kop kos-
ten."

" Goran Ivanisevic sloeg zaterdag tegen Amos Mansdorf liefst 25 aces. Foto: EPA

Wereldtitel
voor Rob Barel
NICE - Triatleet Rob Barel
heeft zondag in Nice de mooiste
triomf in zijn lange loopbaan ge-
boekt. De 36-jarige sportman uit
Overberg, die aan zijn laatste sei-
zoen op topniveau bezig is, won
op indrukwekkendewijze de we-
reldtitel op de lange afstand. Bij
de vrouwen zegevierde Isabelle
Mouthon uit Frankrijk. Barel, in
1988 winnaar en vorig jaar derde
op hetzelfde parkoers in Zuid-
Frankrijk, meldde zich tijdens
het fietsen voor de eerste keer
aan de kop. Hij nam snel afstand
van Cordier, die van het begin
het peloton had aangevoerd. Tij-
dens het hardlopen kwam Leder
in de slotfase nog sterk opzetten.
Zijn aanval op de eerste plaats
kon Barel echter pareren.

Tennis wordt
aantrekkelijker
LONDEN - Om het tennis pu-
blieksvriendelijker te maken,
heeft de spelersvakbond (ATP)
een aantal reglementswijzigin-
gen aangekondigd. Vanaf 18 juli
toetst de bond de theorie aan de
praktijk. De ATP wil het tennis
aantrekkelijker maken. Stil zit-
ten en mond dicht verdwijnt. De
toeschouwers mogen hun sym-
pathie en/of afkeer voor het ge-
bodene voortaan nog tijdens de
rallies kenbaar maken. De pau-
zes tussen de games kort de ATP
in van 25 tot 20 seconden. De
ATP stapt ook afvan het princi-
pe dat detv-kykers de discussies
tussen umpire en tennissers niet
mogen horen. Over een maand
zijn microfoons bij de stoel wel-
kom.

Tweemaal NK-goud
veteraan Hermans
AMSTERDAM - Rob Hermans
heeft op het NK atletiek voor ve-
teranen op Elzenhagen (Amster-
dam-Noord) twee keer goud
gewonnen. De Achilles-Top'er
won het kogelstoten 13.25 meter
en het discuswerpen met 43.62
meter. De commandant van de
regionale politie in Venray heeft
nu tien nationale titels achter
zijn naam. De eerste acht pakte
hij als B- en A-jongen en ais se-
nior.

Kuipers trefzeker
in hockeyteam
AMSTELVEEN - Het Neder-
lands vrouwen hockeyteam
heeft dit weekeinde beide oefen-
wedstrijden tegen Zuid-Afrika
met 5-1 gewonnen. Ellen Kui-
pers was de meest opvallende
speelster, de spits van Kampong
maakte vier doelpunten. Zater-
dag één, zondag drie.

Bovelander
op schot
AMSTELVEEN - Het was de
dag van Mare Delissen, het werd
de wedstrijd van Floris Jan Bo-
velander. Aanvoerder Delissen
speelde zondag zijn 200ste hoc-
key-interland voor het Neder-
lands elftal. Bovelander scoorde
daarin vier keer en had een
leeuwenaandeel in de overwin-
ning met 6-1 op Zuid-Afrika.
Nog elf doelpunten en de schut-
ter van Bloemendaal staat op
200.

Kaartjes Atlanta
gemiddeld 75 gulden
ATLANTA - De entreebiljetten
voor de Olympische Spelen in
'96 in Atlanta kosten gemiddeld
39,42 dollar, pakweg 75 gulden.
De goedkoopste kaartjes zijn
voor zes dollarverkrijgbaar, voor
de voorronde van het basketbal.
De duurste kosten 600 dollar, dik
1100 gulden, voor de openingsce-
remonie. Atlanta laat het record-
aantal van 11 miljoen kaarten
drukken, tweeëneenhalf keer
meer dan voor Barcelona in '92.
Slechts 900.000 kaarten komen
beschikbaarvoor het buitenland.
Het Internationaal Olympisch
Comité heeft in het weekeinde
de prijzen goedgekeurd. De tota-
le opbrengst moet 261 miljoen
dollar gaan bedragen. De spelen
in Atlanta zijn van 19 juli tot en
met 4 augustus 1996.

Drie zwemtitels
voor Van de Pol
MAASTRICHT - Tijdens de
Limburgse B-zwemkampioen-
schappen in De Dousberg bleef
een aantal zwemmers onder de
limietvan de Limburgse A-kam-
pioenschappen. Opvalend was
echter dat er maar weinig zwem-
mers of zwemsters waren die
twee of drie gouden plakken be-
haalden in hun leeftijdscatego-
rie. Vincent van de Pol van RZL
was de enige die in zyn leeftijds-
categorie alle drie titels opeiste.
Hy won zowel de rug, school als
de vrijeslag bij de heren. Twee
gouden plakken waren er voor
Geert van Pamelen (Patrick),
Martijn Geraedts (RZL) en Mi-
randa Franssen (Kimbria). Bij de
verenigingen was ZVB uit
Brunssum verreweg de beste
met 5 goud, 4 zilver en 2 brons.
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Heibel op de golfbaan
DOOR FRED SOCHACKI

VOERENDAAL - De woedend
weggesmeten putter van Chris van
der Velde heeft afgelopen weekein-
de meer stof doen opwaaien dan de
overwinning van van Rolf Muntz in
het NedCar Nationaal Open en de
zege van Phil Helsby gisteren in het
Limburg Pro-Am op de Brunssum-
merheide. Boze brieven naar het
bestuur van de Nederlandse Profe-
sional Golf Association (NPGA),
verhitte discussies en verdeeldheid
onder de broodgolfers. Koude druk-
te tijdens een heet weekeinde. De
keurige nette-herensport in diskre-
diet. Waar doorgaans etiquette met
grote letters wordt geschreven,
stonden de golfers kijvend tegen-
over elkaar.

Vrijdag had Chris van der Velde na
een slechte putt, zijn putter van zich
gesmeten (zie LD van afgelopen za-
terdag). Daarnaast kreeg zijn caddie
enkele keren stevig de windvan vo-
ren. Zaken waaraan diverse mede-
spelers zich danig hebben gestoord
en bij de NPGA een officiële klacht
deponeerden. Waar het 't smijten
van zijn putter betreft, geeft Van
der Velde volmondig toe dat hij in
strijd handelde met de geldende
normen in de golffsport.

„Het gooien van een stok is uit den

boze. Ik weet het en ik heb me daar-
voor verontschuldigd bij Phil Hels-
by en lam Forrester, die kennelijk
last hebben ondervonden van mijn
onbezonnen daad. Voor derest vind
ik dat er veel te veel drukte om ge-
maakt wordt. Ik heb erkend dat het
niet goed was en als de NPGA daar
een boete voor zoiets in petto heeft,
dan zal ik me bij die straf neerleg-
gen. Wat er tussen my en mijn cad-
die gebeurt, gaat verder niemand
iets aan."

Phil Helsby en lam Forrester ston-
den op de tiende tee toen Chris van
derVelde zijn frustatie devrije loop
liet. „Die putter kwam enkele meter
bij ons vandaan," aldus lam Forres-
ter. „En zoiets hoort niet thuis op
een golfbaan. Ik was zo onder de in-
druk dat ik zes holes lang niet
scoorde. Ik kon de woede over het-
geen dat er was gebeurd niet van
me afzetten. Fout van mij, maar ze-
ker ook fout van Van der Velde. Ik
schaam me diep, want ik heb leden
van onze club nog aangespoord om
naar het spel van Van der Velde te
gaan kyken. Om ervan te leren. En
dan gebeuren deze dingen."

Phil Helsby was harder in zijn kri-
tiek. „Niet alleen ik heb een brief
geschreven. Meerdere mensen de-
den hun beklag by de NPGA ge-
daan. Van der Velde gedraagt zich
onmenselyk op de golfbaan. Dat is

jammer, want hij is een heel goed
golfer. En zijn verontschuldigingen
heb ik niet geaccepteerd, omdat hij
dat meteen had moeten doen en
niet aan het einde van de ronde,
toen hij reeds vernomen had dat wij
een protest by de NPGA zouden in-
dienen."
lan Scott, medespeler van Van der
Velde, rapporteerde de wijze waar-
op caddie Scotty Morrell werd be-
handeld. Morrell desgevraagd:
„Chris en ik kennen elkaar al gerui-
me tijd. Ik weet hoe hij is en hoe hij
zich voelt. We hebben goede afspra-
ken en daar heeft niemand iets mee
te maken. Waar men zich hier druk
over maakt, is op de Amerikaanse
Tour dagelijksekost."

het weekeinde van...

een aanstormend talent
DOOR FRANS DREISSEN

BRUNSSUM - „Een drama-hole." De
stem van Joost Steenkamer schalt
over de green en verraadt ergernis.
Hole nummer negen wordt een mar-
telgang. Pffffft, bal foetsie. In de bos-
schages. Dat wordt zoeken. De 28-jari-
ge golfprof uit Heemstede beent na de
afslag driftig zijn caddie achterna. Na
een kortstondige zoektocht wordt het
speeltuig in het struikgewas ontdekt.
„Een bijna onmogelijke opgave." De
amateurs die een 'baantje meelopen'
proberen het jong en aanstormend ta-
lent nog wat op te beuren. Tevergeefs.
Goede slag, maar de bal blijft onder-
weg ergens hangen en ploft opnieuw
in de dichte begroeiing. Tot overmaat
van ramp volgt in alle frustratie en
onstuimigheid vervolgens nog een
misslag. Weg overwinning. „Je moet
je voor elke slag helemaal opladen."
Spelen of je leven er vanaf hangt.
Maar zelfs de beste speler verknalt
wel eens een balletje.

Het is groen en rustig. 'Nu even niet lopen.
De marshall steekt energiek een bordje in de
lucht en maant daarmee tot absolute stilte.
Enkele meters verderop wordt afgeslagen.
Golf is een sport van hoffelijkheid, van eti-
quettes. Spelers moeten zelfs een golfvaar-
digheidsbewijs kunnen overleggen. Zeg
maar een soort 'rijbewijs', dat wordt verkre-
gen wanneer men genoeg spelvaardigheid
heeft en beschikt over voldoende regel- en
etiquettekennis. Maar dat is nog lang geen
garantie voor een feilloze ronde. Een goede
speler doet het vanuit de heupen. Het lijkt
een vorm van ballet. „Let op de draai, let op
de swing." Golf is een kwestie van een per-
fecte feeling, beheersing en een scherp oog,
doceert Steenkamer zijn volgers. Hij wordt
uiteindelijk zelf gedeeld vierde met 76 sla-
gen, twee slagen meer dan de winnaar.

Het gemak waarmee Joost Steenkamer de
bal bespeelt doet pijn aan de ogen van de
amateurs, die soms bezig lijken het gras te
ploegen. Een kwestie van jong geleerd, oud

gedaan. Steenkamer werd al op dertienjarige
leeftyd besmet met het virus. Eerst „een half
jaartje Spaarnwoude". Na een verhuizing
van zijn ouders gevolgd „door vijfjaar Hong
Kong". Daar, in de Britse kroonkolonie, leer-
de Steenkamer de kneepjes van het vak en
vooral ook de Aziatische werklust en onver-
zettelijkheid kennen. Het avontuur werd
bekroond met drieëneenhalf jaar Amerika.
„Golf en een studie economie. Na de studie
was ik zo gekvan het spelletje, dat ik besloot
om professional te worden."

Golfer om den brode. Het is een ogenschijn-
lijk luizeleventje. Spelen, trainen, reizen. Het
leven van een beginnend prof gaat echter al-
lerminst over rozen. Het is scharrelen. „Je
maakt enorm veel onkosten. Jaarlijks zon
slordige 70.000 gulden." Geld dat wordt op-
gehoest door een sponsor, die in ruil daar-
voor een percentage van het prijzengeld
vangt. „Het is op dit moment zeker nog geen
vetpot. Ik moet zelfs op veel dingen bezuini-
gen om rond te komen." Geen dure vliegreis
naar het volgende toernooi in Oostenrijk,
maar gewoon de auto nemen bijvoorbeeld.
„Ik noem het investeren. Ik zou op dit mo-
ment niet zonder het spelletje kunnen. Je
hoort my dus niet klagen."

Hij golft, zijn vriendin gaat nu werken. „We
hebben goede afspraken gemaakt. Van jaloe-
zie is geen sprake." Joost Steenkamer is nog
volop in ontwikkeling. Eerste op de Neder-
landse ranglijst. Dat geeft vertrouwen.
Steenkamer heeft bovendien geduld en men-
taliteit. Geleerd in Amerika. „Relaxt naar de
top, maar er wel alles voor opzij willen zet-
ten." Voorlopig zijn er nog geen contouren
aan de horizon zichtbaar. „Zolang ik elk jaar
progressie maak en het slaggemiddelde ver-
der omlaag gaat, ben ik tevreden."

Een talent op ontdekkingsreis. Een trip van
vallen en opstaan. Het leven van een golfprof
is als een grote golfbeweging. Met pieken en
dalen. „Je bent vaak op jezelf aangewezen.
Golfers zijn loners. Eenlingen. Maar in het
circuit is er ook veel vriendschap. ledereen
helpt iedereen." Golf, het is vooral ook een
sociaal gebeuren. Zoals ook gisteren bleek.
Samen-uit, samen-thuis. Met zijn allen op
zoek naar de bal, discussiëren over het te
hanteren slagwapen en ervaringen uitwisse-
len. „Dat is het leuke van een wedstrijd met
profs en amateurs."

Joost Steenkamer maakt er echter geen ge

heim van dat geld verdienen zyn voornaam-
ste dryfveer is om in Brunssum deel te
nemen. Golf is tenslotte zyn beroep. „Het
aardige is dat je als winnaar in dit Pro-Am-
toernooi net zoveel kunt verdienen als de
nummer twee tijdens het Open NK. En daar
moet je tydens het Open NK dan ook nog
vyf dagen voor zwoegen."

Op jachtnaar het Grote Geld. Dat vereist er-
varing en geluk. Consequent blijven werken
aan dat golf. Dat is wat Joost Steenkamer
voor ogen staat. Byna elke week krijgt hy"
een nieuwe kans in een toernooi. „Het echte
grote geld is in de Europese tour te verdie-
nen. Eén superdag en je zit bij wijze van
spreken voor een jaar gebeiteld. Neem het
Heineken Open. Vorig jaar 62ste en toch 6000
gulden verdiend."

Hy traint op de Kennemer. Verschillende
slagen, omdat gevoel te ontwikkelen. Te per-
fectioneren. „Je mag nooit tevreden zyn. Je
moet je dwingen om je altyd en overal voor
de volle honderd procent inte zetten." Steen-
kamer wordt echter niet altyd begrepen. „En
er zyn mensen die het fenomeen golfprof
niet eens willen accepteren. In Nederland
heerst een mentaliteit van eerst werken, dan
sport. Het is soms roeien tegen de stroom
in."

Het maakt hem alleen maar gretiger. Dit jaar
wil Steenkamer grenzen verleggen. Centen
verdienen, de Europese tourkaart bemachti-
gen en net niveau opkrikken. Een edel stre-
ven van een nog jong en veelbelovend pro-
fessional. „Het is echter moeilijkom naar een
vorm toe te groeien." Steenkamer eindigde
in zijn laatste drie Nederlandse toernooien
een keer als eerste en twee keer als tweede.
In Brunssum liet hy een steekje vallen. De
Nederlandse top is niettemin een feit, aan-
sluiting met de Europese top gloort. Joost
Steenkamer heeft de eerste hindernissen op
weg naar een mogelyk glorieuze, maar o zo
broze golftoekomst met succes genomen. Nu
komt het aan op bestendigheid. En kan hy
zich dure misslagen eigenlijk niet meer per-
mitteren. Zoals gisteren. Op die vermaledij-
de 'drama-hole.

" Joost Steenkamer, uit het lijden ver-
lost. De beloftevolle prof verspeelde de
overwinning door een faliekante mis-
slag op hole nummer negen.

Foto: FRANS RADE

sport

Favoriet Van der Velde raakt op zevende hole weg kwijt

Helsbyblijft koel in
Brunssumsesauna

DOOR FRED SOCHACKI

BRUNSSUM - Verzengende hit-
te gekoppeld aan een moeilijke
baan. Het eerste Limburg Pro-Am
op de nieuwe holes van de golf-
baan Brunssummerheide heeft
heel wat zweet gekost. En niet al-
leen bij de spelers. De vierhon-
derd toeschouwers hadden 't al
even zwaar te verduren. Dat was
ook de verklaring voor het uitblij-
ven van een hoge score. Ondanks
de kwaliteit van het deelnemers-
veld. Vierenzeventig slagen had
Phil Helsby nodig om de hoofd-
prijs van drieduizend gulden bij-
elkaar te slaan. Een slag meer dan
Stephane Lovey en Constant
Smits van Waesberghe.

Met zyn overwinning bevestigde de
Schot, werkzaam als teaching-pro,
op de Wouwse Plantage, zijn prima
vorm. Een dag eerder werd hij, wel-

iswaar vijftien slagen achter Rolf
Muntz, vierde tijdens het NedCar
Nationaal Open. „En absoluut niet
geoefend," constateert Helsby tot
zijn eigen verbazing. „Mijn spel is
goed, alleen mijn putting laat te
wensen open. Ik merk echter dat ik
per wedstrijd beter staat te putten.
Kwam ik enkele weken nog aan 34
of 35 putts over een ronde, nu zijn
dat er dertig of eenendertig in to-
taal. En dat kan het verschil tussen
winst en de bijvoorbeeld de vijfde
plaats zijn."

Phil Helsby had de commotie rond
het putter-incident met Chris van
der Velde (zie elders deze pagina)
goed verwerkt. „Zoiets moet je van
je afkunnen zetten. Het mag je spel
niet beïnvloeden, want dan scoor je
absoluut niets meer." Zeker in
Brunssum niet, waar precisie, af-
stand en gelukkennelyk een onlos-
makelijk verbond hebben gesloten.
„Het schijnt dat deze baan me ligt.
Weliswaar speelt-ie met deze nieu-

we holes anders, maar in het verle-
den heb ik hier al eens in een play-
off met Cees Renders gespeeld.
Toen werd ik tweede. Nu speelde ik
heel precies. Gedurende de hele
ronde heb ik slechts twee fairways
gemist met mijn afslag. Als daarby'
de putts vallen dan kun je hoog ein-
digen."
Aanvankelijk leek Chris van der
Velde, winnaar van verleden jaar,
weer een gooi naar de zege te doen.
Na negen holes leidde hij het veld
met een slag voorsprong. Een mis-
lukt teeshot op de zesde hole, maak-
te hem kansloos voor de eindzege.
De Nederlandse-Amerikaan sloeg
de bal out of bounds (buiten de
baan) en kwam uiteindelijk met een
triple-bogey (zeven slagen in plaats
van de noodzakelijke vier) van de'
green. Die tegenslag werkte ook de
daaropvolgende hole nog door,
waardoor Van der Velde op de vier-
de plaats terecht kwam. Samen met
Steenkamer, Wechgelaer en Huur-
man.

Brian Gee beslist strijd om tweede plaats in zijn voordeel

Muntzwandelt naar zege
VOERENDAAL - De eerste dag van het NedCar Nationaal Open nestelde Rolf Muntz zich op
kop van de ranglijst. Die positie verdedigde hij tot en met zaterdag. De 25-jarige Brabander
bouwde zijn voorsprong regelmatig uit, waar de concurrentie steken liet vallen. De spanning
was daarom op de finaledag al lang uit het toernooi. Muntz verkeerde al dagen voordat hij za-
terdagavond de champagnekurk liet knallen in een overwinningsroes.

De enige smet diekleefde aan zrjn
titel, althansvond Muntz zelf, was
het feit dat hij de laatste dag niet
onder, maar gelijk aan par (72 sla-
gen) scoorde. Op onweerstaanba-
re manier had de neo-profrevan-
che genomen op het verloren
nationale profkampioenschap
twee weken geleden. „Mijn groot-
ste zorg gold de achteloosheid.
Daarvoor moest ik me behoeden.
Als je niet geconcentreerd bent
bij dit spel, verlies jezo een paar
slagen. En geloof me, de moeilij-
ke slothole hier in Voerendaal
speelt een stuk makkelijker als je
wat slagen voorsprong hebt."

de bosjes, waardoor hij uiteinde-
lijk met zes slagen (doublé bogey)
deze par 4 op zijn scorekaart
bracht. Brian Gee, zijn tegenstre-
ver bleef keurig zijn pars spelen.
Niet spectaculair maar oerdege-
lijk. Die degelijkheid werd be-
loond met de tweede plaats.
Maarten van den Berg, het grote
Nederlandse talent eindigde als
beste amateur. Hij hadzestien sla-
gen meer nodig dan de toernooi-
winnaar.

Cornel Balan, amateur van golf-
club 't Hoenshuis, uitgeschakeld
en toeschouwer op die laatste dag
had zijn 'verdriet' verwerkt. De
zestiende hole en referee Van As-
selt hadden hem weinig goed ge-
daan. Balan was overigens niet
enige die zich beklaagde over de
activiteiten van de hulpsheriff
van hoofdreferee Toto Strum-

De cheque van bijna zesduizend
guldenkwam geen moment in ge-
vaar. Ook niet op de tiende hole
waar Muntz de enige serieuze fout
van deze week produceerde. Zijn
schot naar de green belandde in

phler. Ook de caddy van Jp^fJ
Steenkamer was de 'hinderlira
aanwezigheid van de official ('*j
achtervolgt ons al vijf holes **>>zijn karretje') een doorn in "
oog.

Spelers die te traag zijn, kunn^worden beboet voor hun lang 2*]
me spel. „Maar als je niet verd^kunt, omdat de groep voor je n<J
niet klaar is of binnen bereik vj*
je schot, gaat dat verhaal
langzaam spel niet op," aldus Pjj
lan. „Toen ik naar de green van %
zestiende hole moest spelen, h*;
Van Asselt me zo onder druk $j\
zet met zijn stopwatch, dat ik <j:
juiste concentratie niet had j
mijn schot volledig verpruts"
Kostte me vier extra slagen *j
misschien wel de kwalifica"
voor de laatste twee ronde^Voordeel was nu wel dat ook jf?
lan volop kon genieten van
schitterende golfspel van B.
Muntz.

# Brian Geefeliciteert
Rolf Muntz

(midden) met zijn
titelwinst.

FRANSRADE
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