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Op stang gejaagd

Massale belangstelling
voor Maria-manifestatie

MAASTRICHT - De uitzon-derlijke combinatie van een
lokale met een, dank zij spon-
sering, via sateliet-televisie
tot een mondiaal gebeuren
verheven plechtigheid als
opening van het Mariajaar
heeft zaterdag in Maastrichtbinnen en en buiten de O.L-"Vrouwebasiliek het beeld op-
geleverd van een massale reli-

gieuze manifestatie. Meer dan
tweeduizend mensen verdron-
gen zich in de overvolle basi-
liek en nog eens duizend be-
volkten een deel van het O.L-
.Vrouweplein om via monito-
ren en een video-wall de
plechtige eucharistieviering
met bisschop Gijsen en aan-
sluitend de rechtstreekse Su-
per Chanel-uitzending van de

gebedsdienst met paus Johan-
nes Paulus II in Rome te vol-
gen. Als afsluiting trok een
bidweg door de binnenstad
met een deelname, zoals
Maastricht in jaren niet heeft
gekend.

Zware storm in N-Spanje en Z-Frankrijk eist doden

Pinksteren verregend
Van onze Haagse redactie

EN HAAG - Harde wind, regen en lage temperaturen
"^bben voor een teleurstellend Pinksterweekeinde ge-
jogd. Slechts 400.000 buitenlandse toeristen bezoch-en ons land, bijna de helft minder dan vorig jaar toen
&0.000 buitenlanders de Pinksterdagen in Nederland
°orbrachten. InLimburg waren er vooral veel minder
atnpeerders dan vorig jaar. Volgens woordvoerder F.

van het Nederlands Bureau voor Toerisme
het „bar en boos". De stormschade viel mee, maarytet name op het IJsselmeer moesten tientallen water-

gorters worden gered die in ernstige problemen wa-ren geraakt.

het slechte weer op vooralweede Pinksterdag gingen veel
omriSten vroe S naar huis. Daardoor
"^stonden om 2 uur 's middags al

tnt °^ e bekende knelpunten. Intaal werden er zeventien files ge-
Mnf '" met een len§te van ongeveer
"U kilometer. Er deden zich negen
gelukken voor, waarbij 20 auto'safen betrokken, maar niemand

lo!t ëew°nd. Na 8 uur gisteravond
sten defiles langzaam op, aldus de
outieverkeerscentrale in Drieber-
e storm van maandagochtend, °rgde dat de toch al matig bezette

namPeerterreinen in Mergelland
A= dunner bevolkt werden. Op ver-killende plaatsen waaiden tenten
st&? tenSev°lge van de hevige wind-
je°'en- Op tal van plaatsen in Lim-
Ve lf Waaiden ook bomen om. Het
tnj er werd alleen gehinderd door
j"ndvliegende takken.
VvinHaastricht traden door de hevige
dn uVlagen met als gevolg grote
tip op deruiten in totaal zon twin-
Van aMtomatische alarminstallaties
Zen w'nltels. kantoren en woonhui-
sic m.bedrijf. Om ook maar enig ri-

? uit te sluiten, moest elke alarm-
lee h

ng telkens worden gecontro-

De 1

$a ware storm die afgelopen zon-
hef °Ve^ sPaans Baskenland en in
«A 2uidwesten van Frankrijk
6eiv *

neeft zeker zeven doden
Sn ■ Vi^f in FrankriJk en twee in
vêr^8" Tientallen personen liepen
U-w°ndingen op, terwijl velens Worden vermist. Bomen vielen

om, schepen zonken en daken wer-
den van huizen gerukt. De wind,
die orkaan-achtige snelheden van
130 kilometer per uur bereikte,
zorgde hier en daar voor lichte pa-
niek. In Frankrijk zaten ruim
300.000 huizen enige uren zonder
stroom.

Brit toch uit
Iran vertrokken

LONDEN - De Britse diplomaat
Edward Chaplin is gisteravond uit
Teheran vertrokken met zijn
vrouw en hun twee kinderen. Ook
twee andere Britse diplomaten
zijn gisteravond uit de Iraanse
hoofdstad weggegaan.

Al eerder hadden twee Britse diplo-
maten Teheran verlaten. De vijf wa-
ren uitgewezen uit vergelding voor
de uitwijzing door Londen van vijf
leden van het Iraanse consulaat in
Manchester.
Chaplin zou aanvankelijk zondag
zijn vertrokken, maar toen werd hij
op het laatste moment tegengehou-
den. Volgens Britse functionarissen
werd hij op 28 mei in een straat in
Teheran uit zijn auto gesleurd, mis-
handeld en 24 uur lang door zes ge-
wapende Revolutionaire Gardisten
vastgehouden.

Londen reageerde op dit incident
door de sluiting van het Iraanse
consulaat-generaal in Manchester
en het vertrek van de vijf daar wer-
kende Iraanse diplomaten te gelas-
ten.Het weer

huffelend bewolkt en enkele
1-oiirt,e Middagtemperatuur
w *'? 15 graden. Meest matigewestenwind.

oensdag t/m donderdag:
einig verandering.VANDAAG:

J?*OP: 05.20 onder: 21.59/"*anop: 19.28 onder: 03.24MORGEN .
J"n °P: 05.19 onder: 22.00"aan op: 21.01 onder: 03.44 Achttiende Pinkpop:

30.000 bezoekers
BAARLO - Het Noordlim-
burgse debuut van het jaar-
lijkse Pinkpopfestival is op
diverse fronten een flinke te-
genvaller geworden. Vrijwel
vanaf het begin zorgde een
constante regenval ervoor dat
de popmarathon in het Baar-
lose sportpark De Berckt niet
diéfestivalsfeer bracht die ve-
len zich hadden voorgesteld.
Pas toen Iggy Pop om 18 uur
het podium besteeg klaarde
het weer op.

Mede door dit slechte weer von-
den slechts 30.000 popfanaten de
weg naar Baarlo. Aangezien de
organisatie (Buro Pinkpop en
Mojo Concerts) minstens 35.000
betalende toeschouwers nodig

had om quitte te spelen zal er
noodgedwongen uit de reserve-
pot moeten worden geput.
De weersomostandigheden wa-
ren erbarmelijk. Rukwinden ver-
nielden hetenorme podiumzeil.
„We hebben als slaven moeten
zwoegen", verzuchtte gister-
avond laat een vermoeide Jan
Smeets. Bij herhaling kwam het
podium blank te staan waardoor
sommige artiesten tot aan hun
enkels in het water stonden. Tot
overmaat van ramp moest het
optreden van de Amerikaanse
formatie Lone Justice halverwe-
ge worden afgebroken omdat de
muziekinstallatie gevaar liep
door het slechte weer.

" Zie verder pagina 5

Toeters en bellen
voor Arnold
" Europees bokskampioen Arnold Vanderlijde viel een warm onthaal
ten deelbij terugkomst op Limburgse bodem. Na gedane arbeid in Tu-
rijn, waar Vanderlijde zaterdagnacht de kroon op het werk zette na
een 4-1 puntenwinst op de Rus Sebijiev, mocht de Sittardenaar zondag-
middag uitblazen en genieten van het feestelijk trompetgeschal, dat
circa 500 fans voor hem in petto hadden. Volgens oud-Limburgs ge-
bruik werd de pugilist in Meerssen bij zijn werkgever en sponsor In-
terfit door de plaatselijke drumband Concordia in de bloemetjes ge-
zet. Vanderlijde liet zich spontaan meeslepen in de euforie rond zijn
overwinning. Na een zeer bewogen nacht, waarin hij onvrijwillig mid-
delpunt was van een hoog oplopend conflict tussen zijn sponsor en de
boksbond, kon Vanderlijde eindelijk hoog van de toren blazen.

LimburgsDagblad
Sport

" Rinus Michels weigert
zijn contract af te kopen

" Seren Busk bijna
rond met Ajax

" Roda JC klaar voor
nacompetitie

# Johan van der Velde
klimgeit in Giro

" Het weekeinde van
Arjan Jagt

Bromfietsers
verongelukt

KERKRADE - De 16-jarige Sandra
Reuters uit Kerkrade is zondag-
nacht overleden aan de gevolgen
van een ongeluk dat ze even eerder
in haar woonplaats had gehad.
Sandra Reuters reed tegen midder-
nacht met haar brommer op de
Tunnelweg. Op een gegeven mo-
ment sloeg zij links af, waarschijn-
lijk met de bedoeling om te keren.
Een automobilist die naast haar
reed had geen kans meer het plot-
selingvoor hem opdoemende meis-
je te ontwijken en schepte de jonge
Kerkraadse. Met zwaar hoofdletsel
werd zij in het ziekenhuis van Ker-
kade opgenomen, waar zij even la-
ter overleed.

De 46-jarige J.P.M. Kootjans uit
Maasbree is zondagmiddag om
twintig voor vier dodelijk veronge-
lukt toen hij te Neer op zijn brom-
fiets werd aangereden door een auto
die uit een garage-uitrit aan de
Maasweg kwam en hem geen voor-
rang gaf. Hij overleed in de ambu-
lance op weg naar het ziekenhuis.

IJzeren stang op
auto gegooid
Maastrichts

echtpaar aan
dood ontsnapt
MEERSSEN- Als door een wonder
zijn de 45-jarige Bèr van de Broek
en zijn vrouw zondagavond om
half twaalf aan de dood ontsnapt
toen een tien kilo zware ijzeren
stang op hun auto terecht kwam.
De stang is vanaf het viadukt over
deKruisberg, onderdeel van de A2
bij Meerssen, geworpen. Het ge-
vaarte raakte de auto aan de voor-
kant.

„Het heeft een haar gescheeld of de
stang was op de voorruit terecht ge-
komen. Er is weinig fantasie voor
nodig om te beseffen wat er dan ge-
beurd zou zijn. Man en vrouw zou-
den in hun auto zijn onthoofd," al-
dus opperwachtmeester Paul Abels
van de rijkspolitie Meerssen, die
deze zeer kwalijke vorm van vanda-
lisme rekent tot een heel ernstige
zaak.

" Opperwachtmeester PaulAbels toont de tien kilo zware
ijzeren stang, die vanaf het
viadukt van de Kruisberg op
de auto werd gegooid.

m Lees verder pagina 5

" Zie verder pagina S

(ADVERTENTIE)

1 Schunckvoordeel
Bad- en strandlakens
ECERIA bad- en strandlakens. Extra grote maat,
80 x 160 cm. Tal van dessins en kleurstellingen.
van 49.95
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WINKELCENTRUM 'T LOON HEERLEN „

Meerbedden weg
uit ziekenhuizen

ik heb de sleutel
doorgeslikt!

(ADVERTENTIE)



DINSDAG
THE INTERNECINE PROJECT (1974-GB)
20.20-21.45 uur - 85 min - BRT 1

Robert Elliot, gewezen universiteitsprof en nu
een invloedrijk man in de wereldhandel, krijgteen hoge post op regeringsniveau aangebo-
den. In ruil daarvoor moet hij vier van zijn indu-
striële spionnen uit de weg ruimen...

BATTLE BEVOND THE STARS (1980-USA)
20.28-22.17 uur - 110 min - Nederland 1

De vrede op de planeet Akir wordt wreed ver-
stoord als op een dageen ruimte-tiran het levenen de vrijheid wil verwoesten...

Z/w IL CAVALIERE MISTERIOSO (1948-IT)
21.15-22.45 uur - 90 min - Duitsland 3 (SWF)

Als de doge van Venetië door de intriges van
Catharina van Rusland wordt gecompromi-
teerd, wordt hij ter dood veroordeeld. Zijn broer
weet hem te redden.

WOENSDAG
YES GIORGIO (1982-USA)
10.23 uur - 110min - Duitsland 1

De stem van de beroemde Italiaanse tenor
Giorgio Fini begeeft het aan het begin van zijn
tournee door Amerika. Een aantrekkelijke arts
weet hem te helpen.

UN AMOUR DE SWANN (1983-D)
20.15-22.05 uur - 110 min - Duitsland 1

Een joodse levensgenieter raakt verstrikt in decharmes van de supermooie Odette. Hierdoor
raakt hij maatschappelijk aan de grond.

MAGNUM FORCE (1973-USA)
22.02-00.05 uur - 120 min - Nederland 1

Een vakbondsleider wordt na zijn vrijlating uit
de gevangenis vermoord. Een als keihard be-
kend staande rechercheur van de afdeling
moordzaken moet de zaak oplossen.

Z/w MV LITTLE CHIKADEE (1940-USA)
22.15-23.35 uur - 80 min - Duitsland 3 (SWF)

Het huwelijk met de naïeve Cuthbert J. Twillie
moet een avonturierster geld en status ver-
schaffen.

Z/w UNDERWORLD (1929-USA)
22.30-00.15 uur - 105 min - Duitsland 3 (WDF)

Buil Weed pleegt een moord en wordt ter dood
veroordeeld. Hij weet te ontsnappen.

FORTTOLGELSON (1981-ZWEDEN/NOORW)
22.55-00.25 uur - 90 min - Duitsland 2

De jonge dagloonster Eli wordt ervan verdacht
een man te hebben behekst. En dat betekent in
het Noorwegen van 1630, ten tijde van de hek-
senjacht, maar één ding...

DONDERDAG
UN AMOUR DE SWANN (1983-D)
10.23-12.10 uur - 105 min - Duitsland 1/2

Herhaling van woensdagavond, Duitsland 1.
Z/w PROBITO RUBARE (1948-IT)
19.30-21.00 uur - 90 min - Duitsland 3 (SWF)

Missionaris Don Pietro, op weg naar Kenia,
wordt in Napels door straatjongens van zijn kof-
fer beroofd. Zo komt hij met de boefjes in con-
tact en besluit een jongensstad voor hen te
bouwen.

Z/w HOLLYWOOD STORY (1951-USA)
20.15-21.30 uur - 75 min - Duitsland 3 (WDF)

Een oude moord oplossen en de dader vinden,
dat is het streven van een producer. Daarom
besluit hij over dit onderwerp een film te maken.

LA LUNA (1979-USA/IT)
20.20-22.40 uur - 140 min - BRT 2

De operadiva Caterina neemt haar 15-jarige
zoon Joe mee naar Italië, waar ze op tournee
gaat. De verhouding tussen moeder en zoon,
die eigenlijk nooitoptimaal was, komt in een an-
der licht...

VRIJDAG
RUN, SIMON, RUN (1970-USA)
16.00-17.12 uur - 75 min - Nederland 1

De Papago-indiaan Simon Zuniga wordt na tien
jaar uit de gevangenis ontslagen. Hij zou zijn
broer hebben vermoord, is echter onschuldig.
Hij zweert zich, volgens de tradities van zijn
stam, te wreken op de echte moordenaar.

WINNETOU UND DAS HALBBLUT APANAT-
SCHI (1966-D JAPAN)
16.20-17.45 uur - 85 min - Duitsland 1

Regie Harald Philipp met in de hoofdrollen Lex
Barker, Pierre Brice en Uschi Glas.

THE TAMARIND SEED (1974-USA)
20.15-22.00 uur - 105 min - Duitsland 1

Tijdens een vakantie wordt een ambtenares
van het Engelse ministerie van buitenlandse
zaken verliefd op een Russische militaire atta-
ché. Dat blijft niet verborgen voor de geheime
diensten van beide landen...

NUNZIO (1978-USA)
20.50-22.15 uur - 85 min - BRT 2

Nunzio, een achterlijke twintiger, is in zijn ver-
beelding Superman. Wanneer hij de mooie Mi-
chele ontmoet, is hij meteen in de wolken.

BAXTER (1973-USA)
22.10-24.00 uur - 110 min - Nederland 1

Na de scheidingvan zijn ouders gaatde 12-jari-
ge Amerikaanse Roger Baxter met zijn moeder
naar Londen. Zijn leven verandert cempleet.

THE DAY OF THE JACKAL (1973-GB/FR)
23.25-01.40 uur - 135 min - Duitsland 2

Officieren van het geheime Franse leger OAS
geveneen Engelse beroepsmoordenaar de op-

dracht president generaal De Gaulle te ver-
moorden.

VIDEOSPOOR
Dinsdag 9 junitot en met zondag 14 juni
(Z/w: alleen in zwart/wit)

" Clint Eastwood (m) in 'Magnum Force', woensdag om 22.05 uur op Neder-
land 1

WAIT TILL YOUR MOTHER GETS HOME(1982-USA)
23.35-01.15 uur - 100 min - Nederland 2

Sportleraar Bob Peters wil zijn vrouw de kans
geven een tijdje te werken. Daarom neemt hij
tijdens de zomermaahden de zorg voor huis-
houden en kinderen op zich...

IT HAPPENED TO JANE (1959-USA)
23.45-01.20 uur - 95 min - Duitsland 1

De plaatselijke spoorweg levert een zending
zeekreeften niet op tijd af. Daarom spant Jane
Osgood een proces aan tegen de machtige
spoorwegpresident Harry Foster Malone.
ZATERDAG

MEETME IN ST. LOUIS (1944-USA)
16.00-17.55 uur - 115 min - BRT 1

Wanneer vader beslist dat het hele gezin naar
New Vork moet verhuizen, wordt hem dat niet
in dank afgenomen. Het idee alles en iedereen
te moeten verlaten brengt kinderen en moeder
in de war...

TARZAN: THE APE MAN (1959-USA)
16.00-17.19 uur - 80 min - Duitsland 2

Jane Parkers, haar vader en een gezamenlijke
vriend worden door gevaarlijke Pygmaen opge-
jaagd. Ondanks het feit dat Jane'svader in het
oerwoud wordt gedood, weet Tarzan haar hart
te winnen.

GENDARME ET LES GENDARMETTES (FR)
17.41-19.20uur - 100 min - Nederland 1

In deze laatste film van Louis de Funes krijgt de
politie van St. Tropez versterking van vier sta-
giares. Deze mooie dames zorgen voor de no-
dige komische toestanden.

PIEDONE L'AFRICANO (1977-D/IT)
20.15-21.50 uur - 95 min - Duitsland 2

Commissaris Rizzo, oftewel 'Platvoet', moet
naar de haven van Napels komen. Daar vindt
hij het lijk van een zwarte politie-officier uit Jo-
hannesburg. Een notitie op een lucifersdoosje
leidt naar Zuid-Afrika...

THE EXECUTION (1984-USA)
20.25-22.00 uur - 95 min - BRT 1

Vijf joodse vrouwen rrtoesten zich tijdens de
tweede wereldoorlog in het concentratiekamp
Birkenau onderwerpen aan de gruwelen van de
monsterlijke kampbeul, dokter Gehbert. Tijdens
een van hun gezamenlijke avonden worden ze
wreed met het verleden geconfronteerd.

DEATH IN VENICE (1971-IT/FR)
23.15-01.25 uur - 130 min - Nederland 2

Dirigent en componist Aschenbach gaat om te
herstellen naar Venetië. Daar gaatzijn belang-
stelling uit naar een vijftienjarigePoolse jongen.
Voor de oude man zijn deze gevoelens uiterst
verwarrend en beangstigend...

LE REBELLE (1980-FR)
00.10-01.50 uur - 100 min - Duitsland 2

Pierre is werkloos en na de dood van zijn
ouders voelt hij zich verantwoordelijk voor het
kleine zusje Nathalie. Maar dan moet het inko-
men van Pierre wel veranderen. Als iesiei» f)ot>
ging mislukt grijpt hij naar onwettige middelen...

LAW AND ORDER (1953-USA)
00.20-01.40 uur - 120 min. - Duitsland 1

Marshal Johnson heeft er genoeg van om ineen stad, waar nog altijd aanhangers van de'lynchjustitie' zijn, voor orde te zorgen. Daarom
besluit hij om boer in Cottonwood te worden.Maar ookdaar wordt hij geconfronteerdmet ge-
weld.

DIE SCHAUKEL (D)
20.15-22.25 uur - 130 min - Duitsland 1

Middelpunt van deze film is het door het Hitler-
regime ontwrichte leven van de familie Lau-tenschlag.

recept

Gemengde
ijsbergsalade

Benodigdheden: 1 krop ijsbergs-
la, Vz rode of 1 gewone ui, 300 g
verse zelf in gevroren of diepge-

vroren doperwtjes uit het pak,
250 g bacon, 200 g champignons,
150 g geraspte kaas, 4 hardge-
kookte eieren, mayonaise.

Was en droog de ijsbergsla en
pluk ze klein. Snipper de ui fijn.
Bak de bacon uit tot ze knapperig
is en verkruimel ze dan. Was de
champignons en snijd deze in
plakjes. Neem een grote slabak en

leg onderop de ijsbergsla, vervol-
gens de ui, dan de bevroren do-
perwtjes of champignons, dekaas
en de verkruimelde eieren.
Dek het geheel af met een laag
mayonaise, goed uitgestreken tot
in de hoeken. Zet de salade afge-
dekt een nacht in dekoelkast weg,
op zijn minst 10 tot 12 uur. Schep
voor het opdienen de salade goed
door elkaar.

SERGEANTRUTLEDGE (1960-USA)
20.35-22.40 uur - 125 min - Nederland 2

Thomas Cantrell moet voor het militair ge-
rechtshof een groter gevecht leveren dan ooit
op het slagveld. Cantrell verdedigt de zwarte. sergeant Rutledge. Deze wordt ervan verdacht
een zestienjarig blank meisje te hebben ver-
kracht en gewurgd.

z/w THE EYE OF THE DEVIL (1965-GB)

22.05-23.35 uur - 90 min - Duitsland 1
Philippe de Montfaucon wil zonder zijn vrouw
een bezoek aan zijn wijngaarden brengen. De
vrouw reist hem tóch na. Daar ontdekt ze dat
haar man en ook de dorpsbewoners bezeten
zijn van de 'zwarte magie...

strips en reportage

Expositie bij Artifort in Maastricht

Roger Raveel in
de onderwereld

MAASTRICHT - Er is heel wat ver-
anderd op de Sint Annalaan in
Maastricht sinds de overbrenging
van de Artifort ateliers naar Lana-
ken. De kantoren en toonzalen zijn
gebleven maar ze hebben nu hun
toegang op de begane grond van
een groot appartementencomplex.
Moeilijk vindbaar zijnze niet - al zou
een logo op straat niet overbodig
zijn - en de binnenkomst is vriende-
lijk genoeg zoals dat hoort. De hon-
derden die de opening bijwoonden
op 23 mei hadden in elk geval geen
moeite met het vinden van 'Artifort
Info Center' annex galerie: zakenre-
laties, kunstliefhebbers, kunste-
naars en autoriteiten met als pro-
minten in de laatste categorieën Ro-
ger Raveel en de Belgische minister
De Croo.
Inlussen hebben de functies van de nieu-
we accommodatie hun dagelijks ritme ge-
vonden en wie nu de tentoonstelling van
Raveel bezoekt heeft de ruimte. Dat is de
eerste verrassing; de toonzalen op de be-
gane grond zijn ruim en licht en het drie-
luik 'Moment zonder einde' - een picturale
filosofie over de betekenis van 10 mei
IÖ4O -, dat het eerste in zicht komt, heeft
ruimschoots gelegenheid zijn uitstraling te

laten gelden. De blik van Raveel vanuit
zijn voortreffelijk zelfportret op het rechter-
luik heeft daar een krachtig aandeel in.
Hierboven, wijst de receptioniste, de trap
af naar de kelder en dan de kelder daaron-
der: de ondergrondse wereld van artifort
blijkt vele malen groter dan de boven-
grondse en dat zal ook voor de gasten bij

de opening een sensationele vaststelling
zijn geweest. De reusachtige kelders acht
men niet tot de Maastrichtse vestingwer-
ken te behoren, maar gebouwd te zijn ten
behoeve van een daar ter plaatse ooit
bloeiende brouwerij. Er is in het verleden
veel discussie geweest over relaties tus-
sen handelsbedrijven en beeldende

kunst; het eisen van huur door de kunste-
naars was daarbij regelmatig aan de orde.
Men mag aannemen dat er een ander
zicht gekomen is op de betekenis, die het
bedrijfsleven voor het floreren van de
kunst kan hebben, zowel door hulp in na-
tura als door sponsorschap. En in ieder
geval is de relatie tussen een meubelin-

dustrie, die zich van de medewerking van
befaamde ontwerpers verzekert en van in-
terieurarchitecten en de beeldende kunst

merken

niet ver gezocht: er zijn kunsthandels uit
de meubelhandel voortgekomen en ook in
het buitenland bestaat de relatie meubel-
ontwerpers en vrije kunstenaars. De pre-
sentatie van Raveel in deze ambiance
schijnt het gelijk te bewijzen. Ook daar
waar de schilderijen in de meubeltoonza-
len zijn geplaatst. Dat is heel bekwaam
gedaan. Soms is de integratie zo perfect,
dat men zich afvraagt wat eerder was, het
schilderij of de omringende architectuur
van dezelfde kleurstelling. Het moet voor
Raveel, die de inrichting voor zijn rekening
nam tesamen met Piet Clement van de
Amsterdamse printshop en de deskundi-
gen van Artifort een ervaring zijn geweest:
hij is steeds belust geweest op samenspel
van zijn creaties met de omringende ruim-
te. Het zal toeval zijn dat de optische ex-
perimenten van Raveel, vooral in zijn ob-
jecten, waarvan er helaas maar een enkel
in de collectie is opgenomen - wat ons be-
treft mag het aandoenlijke 'Karretje om de
hemel mee te vervoeren' overal voorrijden- ook in de interieurarchitectuur zijn op te

" 'Een moment zonder einde' (1983-1986), rechterluik met zelfportret

Z/w IL CAMMINO DELLA SPERANZA (1950-IT)
23.15-^00.45 uur - 90 min - Duitsland 3 (WDF)

Regie Peitro Germi met onder andere Raf Val-
lone, Elena Varzi, Franco Navarra en Liliana
Lattanzi.

ZONDAG
Z/w ALLES WEG'N DEM HUND (1935-D)
14.45-16.10 uur - 85 min - Duitsland 1

Regie Fred Sauer met onder andere Weiss
Ferdl, Julia Serda, Edith Oss en WaldemarSpann-Müller.

DAS MADCHEN VOM PFARRHOF (1955-OOST)
20.15-21.50 uur - 95 min - Duitsland 2

Priester Heil wil niet alleen 'voor deziel zorgen',
hij wil ook met de boeren samenwerken. Op
een dag' neemt hij het weesmeisje Annerl in
huis om voor haar te zorgen, maar de dorpsbe-
woners denken daar anders over.

Ruimte
Zijn met name de schilderijen in de
toonzaalfunctie geïntegreerd, er zijn
genoeg aparte ruimtes 'beschikbaar
voor omvangrijke presentaties van et-
sen en hoursneden. In een van de
laagst gelegen ruimten van het onder-
aardse labyrint treft men alle bladen
van het boek Genesis, genomen uit het
vermoedelijk laatste exemplaar van dat
tesamen met Hugo Claus gemaakte ka-
pitale werk. De grafiekverzameling om-
vat het leeuwendeel van de produktie.
Daaronder zijn eigen drukken, de overi-
ge zijn in de ateliers van Piet Clement
ontstaan. Van sommige thema's vindt
men zwart-wit drukken naast kleur-
drukken, soms in acht tot negen druk-
gangen vervaardigd en samengesteld
tot formaten van een meter bij ander-
half. Zij tonen andermaal de veelzijdig-
heid van Raveel, zijn onderzoekende,
vindingrijke en soms speelse aard,
maar vooral ook zijn vakmanschap: dit
is een actueel en steeds weer boeiend
oeuvre, dat de vrijheid, die de ontwik-

kelingen van de schilderkunst in #
laatste decennia hebben opgeleverd'
naar men zegt - laat samengaan met #
discipline van het vakmanschap, de>
meesterschap is.
Het werd in eerste instantie ontwikkel
aan de kunstacademies van Deinze e*1
Gent van 1933 tot 1945, twaalf jaar, wae>'
van de oorlogsjaren het ongestoorde vel-
loop wel zullen hebben belet. Raveel.
wiens naam sindsdien in de Europee6
schilderkunst een begrip geworden is,is
trouw gebleven aan het dorp Machelejjaan de Leie, waarin het in 1921 ter wereld
kwam en waar de dorpsgenoten #
vreemdeling zijn huis aanwijzen met &'<
paste reverentie. Met dezelfde reverend
leveren zij hem de duiven, kanarievogels
en cactussen, die soms na een zorgvuldi?
proces van keuze, levend en wel in zij"
werken worden opgenomen. Aan dit soC
werk ging een lyrisch abstracte perio*
vooraf, waaraan een enkel schilderij in *opstelling nog herinnert. Bij zijn aard **temperament bleek een direkt herkenbare
beeldtaal meer te passen. Zijn dagenla"B
verblijf in de boeiende onderaardse we'reld van artifort zal Raveel in gedachte^
hebben teruggevoerd naar de keldergat
gen van het kasteel van Beervelde, waa'
het allemaal begon. Samen met Elias, D*
Keyser en Lucassen realiseerde " hij daafde muurschilderingen die zijn vernieuwer1'de schilderkunst voorgoed bekendheidgaven; 'de Nieuwe Visie' kwam zij daar'8
heten in 1966; zij is nog steeds nieuw M
Artifort in Maastricht in 1987, zes jaar <$
de grote presentatie in Venlo, destijds ""het Cultureel Centrum.
Het bezoek aan wat de galerie ArtiW
zal heten levert een herinnering op «'"het bezoek aan een ongewoon soC1museum. Misschien kan in deze keld*'
wat van het gevoel voor esthetiek wC
den opgeslagen - dat echte mus«Jsoms van de hand doen- in afwachting
van betere tijden. Het lijkt dat de cult^jrele infrastructuur van de regio i"*
deze ongesubsidieerde activiteit e*"
waardevolle versterking heeft gekr*"
gen indien het niveau van dit begin k*"1worden volgehouden en de verdek
plannen openen dat perspectief. Rofle'
Raveel, schilderijen en grafiek, tot «"met 12 juli 1987.

Pieter Defesch*

THE SCARLET PIMPERNEL (1982-USA)
20.25-22.40 uur - 135 min- Nederland 1

De Franse revolutie brengt in 1792 een golf van
terreur over het land. Sir Percey Blakeney ope-
reert onder de naam van 'de rode Pimpernel.
Het lukt hem steeds weer om kopstukken uit deFranse adel van de guillotine te redden.
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Landbouw
President Reagan is, zoals hij in een
eveneens „vooraf gesprek" met
bondskanselier Helmut Kohl van
West-Duitsland zei, zeer bezorgd
over de landbouwproblemen in de
wereld. Hij verklaarde nog eens dat
Amerika niets moet hebben van het
plan van de Europese commissie
om een belasting op oliën en vetten
in te voeren.

Dat is de, ook binnen de EG, om-
streden belasting, waarmee de
voorzitter van de Europese com-
missie Delors en landbouwcom-
missaris Andriessen het begro-
tingstekort van de EG gedeeltelijk
willen dekken. West-Duitsland
heeft zich steeds fel verzet tegen
dezemaatregel.

In Venetië hebben de staats- en re-
geringschefs van de zeven belang-
rijkste industrielanden verder be-
sloten dat er gemeenschappelijke
actie moet komen om te proberen
een einde te maken aan de oorlog
tussen Irak en Iran.

Luchtverkeer
naarEngeland
in de knoop

Brit ~ Een 24-uursstaking vanuse assistent-luchtverkeerslei-, «rs heeft gisteren het luchtver-dT Van en naar Groot-Brittannië
jenoorlijk in de war gestuurd. Al-
(>

n al op de Londense luchthaven
«athrow moesten zeker 500
uchten worden geannuleerd.cci passagiers konden pas na for-e vertraging vertrekken. Een offi-

tin **ritse woordvoerder zei datog niet de helft van het normale
■"Hal vluchten kon doorgaan.
et luchtverkeer van Schiphol naar. °nden liep forse vertragingen op.

Airport had weinig ofieen last van de stakingsactie in
root-Brittannië. Alleen de Gat-
lck-machine liep volgens een

j oordvoerder enige vertraging op.
A totaal legden ongeveer 240.0Ü0,ri tse ambtenaren het werk neer,.pc dagen vóór de parlementsver-
'ezingen. Hun bonden eisen 15

rih° Cent meer loon, maar de rege-vng van premier Thatcher wil niet, dan gaan dan een loonsver-oging van vier procent.

jOk douanefunctionarissen in deavens staakten, waardoor bij-
°rbeeld in Dover vrachtwagen-

chauffeurs op weg naar het Euro-Ac vasteland urenlang moest
k chten voordat de formaliteitenunden worden afgehandeld.

Olietankers
Daardoor zou ook een eind komen
aan de voortdurende beschieting
van olietankers en begeleidende
marinevaartuigen in de Perzische
Golf. Dat kostte onlangs het leven
aan 37 Amerikaanse mariniers.
Het Witte Huis waarschuwde Iran
gisteren nog eens geen Chinese zij-
dewormraketten te plaatsen aan de
ingang van de Golf en Teheran liet
de Verenigde Staten weten dat het
krachtig zal reageren op iedere vij-
andige actie in de Golf.

In een interview met een Japanse
krant verklaarde president' Cha-
menei van Iran dat zijn regering de
Golf beschouwt als internationaal
zeegebied voor de wereldhandelen
dateen blokkade van de straat van
Hormuz ook in het eigen belang
van Iran vermeden moest worden.

Olifanten
doden zeker
100 mensen

DHAKA - Wilde olifanten heb-
ben in de afgelopen vier maan-
den in Bangladesh zeker 100
mensen gedood.

Naar een Bengalces blad zondag
meldde, verwoestten de dieren
drie dorpen ten zuidoosten van
Chittagong. De dikhuiden, die
in Bangladesh beschermd zijn
omdat zij er dreigen uit te ster-
ven, zochten steeds 's nachts de
dorpen op en vertrapten er hut-
ten en oogst.
De getroffen bevolking wil nu
dat de autoriteiten het jachtver-
bod tijdelijk opheffen.

Strafexpeditie
van Joodse

kolonisten op
Jordaanoever

hehh^ LEM - Jo<>dse kolonisten
tiin i

zaterdagavond een Pales-
k Jns kamp op de bezette westelij-
L„ Jordaanoever bestormd uit
go«- d over het herhaaldelijk
Uin en van stenen door Pales-
ten"* De kolonisten losten scho-len"1 de lucnt en vernielden ra-
auto' Van ramen van huizen en

ein.d soldaten maakten een
Pakt aan de ..strafexpeditie" en
stor Zes kolonisten °P- Bij de be-
rn ar} lnë van het kamp werd nie-
kam T#ewond- Doelwit was het
sta ?P Dheishe, dat niet ver van deJg* Bethlehem afligt.
Uitk cte aanleiding voor de woede-
een alstin§ was de verwonding van
VriiH ëlisene automobiliste, die
don 8 ln de buurt van het kamp
loni t

n Steen werd getroffen. Ko-
overh klaaSden al geruime tijd
lest

het gooienvan stenen door Pa-nnen naar Israëlische auto's.

Regeringserisis
in Frankrijk

nog bezworen
cuiti,, De Franse minister van
terrt Francois Leotard heeft za-
«Jipf g, bekend gemaakt, dat hijlet zal aftreden.

emier Jacques Chirac had Leo-
zijn openlijk voor de keuze gesteld
vOort t

als minister naar behoren
tiir^i-;6 zetten of alleen nog als par-
had vs actief te zijn- Leotard
gez Kort daarvoor in een interview
Chir dat h^ de neo-gaullistische
'ttend niet zou steunen biJ de ko-

presidentsverkiezingen.
L eaf de mening van Chirac liep
v 0 ard met die opmerking te veel
gp „ruit op de presidentsverkiezin-
heidVan 1988 en bracht h« er de een"

fteo Van de rechtse regering vano-gaullisten en republikeinencc m gevaar.

Rabbijn Kahane
uit Israëlisch

parlement gezet
JERUZALEM - De rechts-radicale rabbijn
Meir Kahane is gisteren uit het Israëlische par-
lement gezet omdat hij weigerde de wettelijk
vereiste eed van trouw af te leggen. „Ik heb
trouw gezworen aan de wetten van God", al-
dus Kahane, die in zijn eentje de anti-arabi-
sche Kach-partij vertegenwoordigt. Parle-
mentsvoorzitter Schlomo Hillel besloot daar-
op Kahane te schorsen zolang hij de eed niet
wil afleggen.

Kahane stelt zich al sinds zijn verkiezing in 1984

zo halsstarrig op omdat hij anders zijn Ameri-
kaans staatsburgerschap verliest. In de Ameri-
kaanse grondwet staat immers dat iemand die
trouw zweert aan een ander land of parlement
zijn Amerikaanse nationaliteit verliest. De Ame-
rikaanse autoriteiten ontnamen Kahane daarom
die al in 1985, maar een rechtbank maakte dat
vonnis onlangs ongedaan.
Kahane richtte in de jaren '60 de militante Ame-
rikaanse JoodseDefensie Liga op. Hij emigreer-
de in 1971 naar Israël, waar hij de Kach-partij
vormde die pleit voor de annexatie van alle be-
zette gebieden en voor de gedwongen uitwijzing
van alle twee miljoen arabieren uit Israël.

Kahane is een politieke paria in Israël. De
staatstelevisie boycot hem en hij is het enige
Knesset-lid dat bij de wet niet wordt toegela-
ten tot arabische plaatsen. Het parlement wil
voorkomen dat hij volgend jaaropnieuw deel-
neemt aan de parlementsverkiezingen door
een wet die „racistische" partijen verbiedt.

Arrestaties
In Lublin zijn gisteren acht aanhan-
gers van de verboden vakbond Soli-

dariteit gearresteerd. Het wemelde
verder in deze stad in het zuidoos-
ten van Polen, daags voor het be-
zoek van paus Johannes Paulus 11,
van de politic.
Ook Josef Pinior, die lid is van de
voorlopige nationale raad van de
vakbond, werd opgepakt. Hij kreeg
te horen dat hij zo snel mogelijkLu-
blin moet verlaten.
Ook in Lodz ten westen van War-
schau werd bij tientallen aanhan-
gers van Solidariteit huiszoeking
gedaan. Zij werden gewaarschuwd
zich koest te houden tijden het
pausbezoek. Volgens een woord-
voerder van Solidariteit zijn enke-
le militanten door de politie mis-
handeld. In Sluspk in het noorden

werd één militant gearresteerd en
kregen veel mensen thuis bezoek
van de politie.

binnen/buitenland

Westelijke leiders willen beëindiging Golfoorlog

Reagan heft sancties
tegen Japan deels op

Van onze correspondent
VENETIË - President Reagan
neeft gisteren in Venetië aan-gekondigd dat hij de recent

economische
tegen Japan gedeel-

gaat opheffen. De ver-achting van de maatregelen
on

n Japan heeft betrekking
.aa milJoen dollar van de
*«« miljoen dollar aan extra«ïvoerrechten op o.a. Japanse

var! h
het eerste tastbare resultaat

j ê
het gesprek tussen president

ka^ gan en de JaPanse premier Na-
ei °ne> dat vooraf ging aan de
rem- economische topconfe-
kante iVan de zeven belangrijkste
In r'i lsche landen in Venetië.
2e

,Ull daarvoor heeft Japan toege-§a mee te zullen helpen aan de be-

veiliging van olietankers in de Per-
zische Golf. Daar had Reagan om
gevraagd. Japan heeft echter tegelij-
kertijd duidelijk gemaakt dat voor
die beveiliging geen Japanse mili-
taire middelen kunnen worden in-
gezet. Hoe het dan wel moet, werd
niet duidelijk.

# Een Nederlands gezin komt bij van de schrik na het on-
geluk met een Nederlandse bus op de autosnelweg Lyon-
Parijs bij Chalon-sur-Saóne, waarbij zondagmorgen één
passagier om het leven kwam. Van de 52 inzittenden, de
twee chauffeurs inbegrepen, kwamen slechts acht mensen
er met enige schrammen af. De anderen zijn in ziekenhui-
zen in de omgeving opgenomen. Vier van hen zijn er vol-
gens de politie zeer ernstig aan toe. De bus, van State Ex-
press in Rotterdam, zou in een slip zijn geraakt na hard
remmen voor een langzaam rijdende auto. De chauffeur
heeft daarop de macht over het stuur verloren. Het voer-
tuig raakte van de weg en sloeg vervolgens over de kop.
De touringcar maakte deel uit van een convooi van vier
bussen, die onderweg waren van Spanje naar Nederland.

Johannes Paulus II tot Jaruzeiski: 'Voorwaarde voor vrede'

Paus roept in Polen op tot
respect voor mensenrechten

WARSCHAU - Paus Johannes
Paulus II heeft gisteren de
Poolse regeringsleider gene-
raal Wojciech Jaruzeiski erop
gewezen dat respect voor de
waardigheid en rechten van
de mens een voorwaarde is
voor het in stand houden van
de vrede. Hij hield Jaruzeiski
voor dat elke schending van
de mensenrechten en elk ge-
brek aan respect voor deze
rechten de vrede bedreigt. De
paus noemde in het bijzonder
de vrijheid van godsdienst,
de vrijheid van vereniging en
het recht op vrije meningsui-
ting.

De paus kwam gistermorgen aan
voor zijn derde bezoek aan Polen
sinds zijn verkiezing tot paus in
1978. Nadat hij de grond had gekust,
werd de paus op het militaire vlieg-
veld Okecie welkom geheten door

kardinaal Glemp en Jaruzeiski, die
geen uniform maar een eenvoudig
donker kostuum droeg. De paus
groette de Polen, die„de vreugde en
het lijden kennen dat wonen in dit
land met zich meebrengt". Jaruzeis-
ki sprak de hoop uit dat het bezoek
van depaus „de beste gevoelenszou
doen herleven en het geloofvan het
Poolse volk in zijn eigen kracht zou
versterken".
De paus ging na de ceremonie op
het vliegveld per pausmobiel naar
de kathedraal van St. Jan de Doper
in Warschau. De klokken luidden
en langs de kant stonden zingende
gelovigen met spandoeken. Vele
mensen hadden bloemen en
vaantjes meegebracht, die ze op de
weg legden net voordat de pausmo-
biel voorbijkwam.

Onder de vele spandoeken waren
er ook enkele voor de verboden
vakbond Solidarnosz. Enkele jon-
geren probeerden een spandoek te
ontvouwen van de organisatie
„Confederatie voor een onafhanke-
lijk Polen", maar zij werden door
de politie weggevoerd.

Bij het onlangs opgerichte monu-
ment voor de vroegere primaat van
Polen, kardinaal Stefan Wyszynski,
waar de paus even uit de pausmo-
biel stapte, hing een spandoek van
de illegale pacifistische beweging
Vrijheid en Vrede. Duizenden vrij-
willigers bewaakten de orde. De po-
litie hield zich op de achtergrond.
De huizen waren feestelijk versierd
en vele vensters leken op kleine al-
taren

Belgen stoppen
vuilverbranding
op de Noordzee

ZEEBRUGGE - Tijdens de Dag
van de Noordzee, die op Pinkster-
zondag in Zeebrugge werd gevierd,
heeft de Belgische minister van
milieu Miet Smet gezegd, dat er
vanaf 1990 in Belgische havens
geen chemisch afval meer gelost
zal worden en dat het vanaf 1995
helemaal afgelopen zal zijn met de
verbranding van giftig afval op
zee.

Ouders: Rust
wilde gesprek

met Gorbatsjov
HAMBURG - Mathias Rust vloog
met zijn Cessna van Helsinki naar
het Rode Plein in Moskou omdat
hij met Sovjet-leider Gorbatsjov
wilde praten over vrede en ontwa-
pening. Dit hebben de ouders van
de 19-jarige piloot gezegd in een
vraaggesprek dat het weekblad
Stern donderdag publiceert. Rust
had ook president Reagan willen
bezoeken, maar met zijn lichte
vliegtuig kon hij de Atlantische
Oceaan niet oversteken.

Zijn ouders vertelden dat Mathias
depressief was geworden nadat de
topontmoeting tussen Reagan en
Gorbatsjov in oktober op IJsland
geen wapenovereenkomst had op-
geleverd. De jongen vond dat een
historische kans voorbij was gegaan
en dat dat misschien de laatste kans
was die de wereld had. „Wacht maar
af', zo had hij gezegd, Jullie hoeven
mij niet te geloven maar ik ga een
signaal geven".

PUNTUIT

Ontucht
" Met zeventig kinderen uit
Oude Pekela van drie tot en
met zes jaar is in april en mei
ontucht gepleegd door nog on-
bekende volwassenen. Dat
blijkt uit het grootscheepse on:
derzoek dat de rijkspolitie Gro-
ningen de afgelopen maand ge-
daan heeft in samenwerking
met scholen in Oude Pekela en
het Sint Lucasziekenhuis in
Winschoten. De politie heeft
nog geen aanhoudingen kun-
nen verrichten en zet het onder-
zoek voort. Het onderzoek
wordt bemoeilijkt door de jeug-
dige leeftijd van de slachtof-
fertjes. Vast staat dat tenminste
een van de daders verkleed als
clown te werk ging. Bij drie
kinderen zijn sporen van mis-
handeling gevonden. Zij zijn
onder andere bewerkt met
brandende sigaretten, zo maak-
te een woordvoerder van de
rijkspolitie Groningen gisteren
bekend. Bij een groot deel van
kinderen is de „geestelijke
schade groter dan de lichame-
lijke schade", aldus de woord-
voerder. De kinderen hebben
ook verklaard te zijn bedreigd
met messen.

Cel in
" Zeven kleurling teenagers in.
Zuid-Afrika zijn gisteren door
hun ouders naar de Pollsmoor
gevangenis bij Kaapstad ge-
bracht. Zij moeten straffen uit-
zitten wegens het gooien van
stenen tijdens protesten tegen
apartheid. Protesten tegen hu7i
opsluiting, door kerkelijke lei-
ders en grote groepen andere
mensen hebben niets uitge-
haald. Nog honderden andere
teenagers in Zuid-Afrika moe-
ten terecht staan op grond van
dezelfde aanklachten.

Heroïne
" De Spaanse politie heeft in
Malaga een 22-jarige Neder-
lander gearresteerd die bijna
vijfkilo heroïne in dereserve-
band van zijn huurauto ver-
voerde. Naar de politie van
Malaga zaterdag meedeelde,
had zij de gangen van de Ne-
derlander enkele maanden ge-
volgd. Het spoor leidde ver-
volgens naar Torremolinos
waar in verband met deze
zaak een Turk en een Tunesiër
werden opgepakt, die hun do-
micilie in Nederland bleken te
hebben.

Protest
0 Bij de grenspost Glanerburg
(gemeente Enschede) hebben
800 Turken uit Nederland za-
terdag geprotesteerd tegen de
visumplicht in de Bonds Repu-
bliek Duitsland (BRD). Voor-
dat ze in de BRD worden toege-
laten, moeten Turken die in Ne-
derland werk en verblijfsver-'
gunning hebben, in Amster-
dam een visum aanvragen.
„Dat betekent dagen wachten,
extra kosten en rompslomp.
Wij ervaren dit als discrimina-
tie, want er is toch vrij verkeer,
tussen Nederland en Duits-
land," aldus de boze Turken za-
terdag. Bij de grenspost deel-
denze stencils met hun grieven
uit.

Schoten
0 Door twee schietpartijen in
Den Haag zijn tijdens het Pink-
sterweekeinde één dode en twee
gewonden gevallen. De dode
viel door een schietpartij zater-
dagmorgen in een discotheek m
Scheveningen, toen drie man-
nen zonder te betalen probeer-
den binnen te komen. Hel
slachtoffer, de 23-jarige Marcel
Dietrich uit Den Haag. werd in
zijn buik gescholen en overleed
later in een ziekenhuis aan zijn -
verwondingen. De politie heeft -nog geen aanhoudingen ver- -richt. Twee gewonden vielen.
gistermiddag door een scliiet---
partij in de Vosmaerstraat. Ru-
zie over drugs was waarschijn-
lijk de reden voor de schietpar-
tij. Volgens de politie zijn nog
twee mannen bij de zaak be-
trokken. Zij zijn nog voort-
vluchtig.

Homo-actie
" Slechts enkele homoseksue-
len zijn Pinksterzondag, ge-
tooid met een roze driehoek, in
de Zevenaarse St. Andreas-
kerk ter communie gegaan. Zij
kregen de hostie uit handen
van een pastor. De homosek-
suelen gaven gehoor aan de.
oproep van de actiegroep Dig-
nity Nederland om uit protest
tegen de leer van de RK-kerk
inzake homoseksualiteit ge-i
tooid met een roze driehoek
ter communie te gaan. Eerder
werd een vergelijkbare actie
met als motto „Oog in oog met
de bisschop" gehouden in Den
Bosch. Oorsponkelijk zou kar-
dinaal Simonis in Zevenaar
aan enkele tientallen kinderen
het vormsel toedienen. Het
aarstbisdom Utrecht liet ech-
ter weten dat de kardinaal
niet zou komen omdat hij el-
ders het zaterdag door de paus
aangekondigde Maria-jaar zou-
openen. ,

Dinsdag 9 juni 1987 ♦3
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__ Goedemorgen
mam en pap

Peters
Van harte

gefeliciteerd met
jullie

40-jarig huwelijk

Kinderen en
kleinkinderen

Privéclub vr. dringend 1 of
2 MEISJES, Werktijd zelf
indelen 045-250602.
MEISJES gevr. voor club
inLimburg 04755-1854.Bel-
len tussen ma. en vrij. van
14.00 tot 2.00 uur.

Dringend erv. THUIS-
NAAISTERS gevr. omg.
Heerlen-Landgraaf en
Kerkrade. Tel. 045-317162.

Enige en algemene kennisgeving

t
Dankbaar voor het vele goede dat hij ons tijdens
zijn leven heeft gegeven, hebben wij geheelonver-
wacht afscheid moeten nemen, in het St.-Grego-
riusziekenhuis te Brunssum, in de leeftijd van 48
jaar, van mijn levensgezel, vader, broer, zwager,
oom en neef

Jo Arets
Schinveld: Annie Cuijpers-Clement

John en Sandra
Ylonga en Ingvar
Elmo
Familie Arets
Familie Clement

151HB Schinveld, 6 juni 1987
>orste Bosweg 1
: plechtige uitvaartdienst zal plaatsvinden op
jensdag 10 juni as. om 13.30 uur in de parochie-
rk van de H. Eligius te Schinveld, waarna aan-
ïitend de crematie om 15.30 uur in het cremato-
tm te Heerlen,
rertuigd van uw medeleven is er geen condole-
n. De avondwake is heden dinsdag 9 juni om
.45 uur in voornoemdekerk.
is opgebaard in de rouwkapel van het Grego-

isziekenhuis te Brunssum. Bezoekuur dagelijks
n 17.30 tot 18.30 uur.

Met grote verslagenheid hebben wij ken-
nisgenomen van het plotseling overlij-
den van onze beste vriend

Jo Arets
,&-■ Je vrienden

AAN JO,
■SfoUW LEVEN was een leven zoals zo-
gïiel LEVENS leven.
s©p zoek naar eigen IK. Naar zoveel!!
Jo, JIJ hebt nu je eigen IK gevonden.

l "Marie-José,
Ylonga, Ingvar

' t
Zij leefde naar dat groot aloud gebod:
Heel veel liefde tot de naaste,
En gehoorzaamheidaan God.

Bedroefd, maar dankbaar voor wat zij voor ons! beeft betekend, geven wij u kennis dat op Iste
I Pinksterdag toch nog onverwacht is overleden, ge-

sterkt door het h. sacrament der zieken, onze lieve
zorgzame moeder, schoonmoeder, oma, overgroot-
moeder, zuster, schoonzuster en tante

Bina
?;.Rodenburg-Reichwein

weduwevan

Leendert Rodenburg
<;in de ouderdom van 87 jaar.

Kinderen, kleinkinderen. , . en achterkleinkinderen
Familie Rodenburg

J;juni 1987
■ Corr.adres: Palenbergstraat 40, 6415 RD Heerlen,

#15-712734
.Liever geen bezoek aan huis.
De plechtige uitvaartmis zal worden gehouden op
as. donderdag 11 juniom 14.00 uur, in de parochie-

' kerk van het H. Hart van Jezus te Schandelen-
Heerlen, waarna aansluitend crematie in het cre-
matorium te Imstenrade.
Gelegenheid tot schriftelijke condoleance, achter
in de kerk, vanaf 13.40 uur.
Avondmis, woensdag 10 juniom 19.00 uur in voor-
noemde kerk.

i Moeder is opgebaard in derouwkamer van het uit-
" vaartcentrum v/h J.H. Crombach, Oliemolenstraat
3 30, Heerlen, ingang St.-Antoniusweg.
j.Gelegenheid tot afscheidnemen aldaar, dagelijks
van 18.30 tot 19.00 uur.

-
I ' ——^—|

t
De stilte bewaart mijn
laatste wens.
Wees goed voor elkaar.

'■Bedroefd, doch dankbaar voor wat hij voor ons be-
tekend heeft, geven wij u kennis, dat heden onver-
wacht, voorzienvan het h. sacrament der zieken, op: de leeftijd van 48 jaaris overledenonze dierbareva-

ader, mijn zoon, onze broer, schoonbroer, oom en
5 neef

Jo Vliegenm: ö

Hunnecum: Marcel, Suzanne
Hulsberg: M. Vliegen-Volders
Hulsberg: H. Vliegen

J. Vliegen-Wouters
Renate, Erwin

Beek: J. Vliegen
M. Vliegen-Renkens
Sally, Guido

Beek: C. Vliegen
M. Vliegen-Geelen
Karin, Ingrid

Hulsberg: L. Vliegen
-' J. Vliegen-L'Ortije

Jeroen, Kim
Stem: Familie Doorns

'6171 CS Stem, 6 juni 1987
Houterend 36
De plechtige eucharistieviering zal worden gehou-
den op woensdag 10 juni om 10.30 uur in de paro-
chiekerk van de H. Martinus te Stem, waarna de
'[krematie plaatsvindt in het krematorium „Neder-
m^as", Vouershof 1 te Geleen om 11.45uur.
Bijeenkomst in de kerk.
Overtuigd van uw medeleven is er geen condole-ren.

"De avondwake, mede tot intentie van Jo, zal wor-
dden gehouden, hedenavond, dinsdag 9 juni om
-18.45 uur in voornoemde kerk.
>Jo is opgebaard in het mortuarium van het zieken-
huis te Sittard.

■^Gelegenheid tot afscheidnemen aldaar, heden-
avond, van 17.30 tot 19.00 uur.
"Wilt u, indien wij vergeten zijn u een kennisgeving
■pc zenden, deze annonce als zodanig beschouwen.

t
Dankbaar voor het vele goede dat zij ons tijdens
haar leven heeft gegeven, hebben wij afscheidge-
nomen van mijn dierbare echtgenote, onze lieve
moeder, schoonmoeder, oma, zuster, schoonzuster,
tante en nicht

Mai van Es
echtgenote van

Hein Stijnen
Zij overleed in haar 71ste levensjaar, voorzien van
de h. sacramenten.

Elsloo: H. Stijnen
Elsloo: Jan Stijnen

Annie Stijnen-Dirx
Hugo, Manon

Beek: Jo Stijnen
Joke Stijnen-Claessen
Jules, Miriam
Familie van Es
Familie Stijnen

6181 HJ Elsloo, 7 juni 1987
Jurgensstraat 106
De plechtige uitvaartdienst zal plaatsvinden op
donderdag 11 juniom 11.30 uur in de Mariakerk te
Elsloo, waarna aansluitend de crematie in het cre-
matorium Nedermaas te Geleen.
Woensdagavond om 18.45uur wordt de rozenkrans
gebedentot intentievan de dierbare overledene in
de St.-Augustinuskerk (oude kerk) te Elsloo.
Geen condoleren.
De overledene ligt opgebaard in het uitvaartcen-
trum Daemen & Zn., Heirstraat 41 te Elsloo. Be-
zoek dagelijksvan 19.15 tot 20.00 uur.
Zij, die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te beschouwen.

Bedroefd hebben wij afscheid genomen van onze
lieve zus en tante

Mai Stijnen-van Es
De liefde en goedheid die zij als een vanzelfspre-
kendheid uitdroeg, houden niet op te bestaan maar
blijven als onuitwisbare herinnering een leidraad
vormen langs onze levenspaden naar de toekomst.

A. Rovers-van Es
L. van Bergen-van Es
Yvonne
Ronald, Hans, Guido

*I 1
In dankbare herinnering delen wij u mede, dat na
een slopende ziekte toch nog onverwacht van ons
is heengegaan, onze lieve en zorgzame vader,
schoonvader, opa, zwager, oom en neef

Anton Krizmann
weduwnaar van

Maria Pouwels
Hij overleed op de leeftijd van bijna 76 jaar, voor-
zien van het h. sacrament der zieken, in het St. Jo-
zefziekenhuis te Kerkrade.
Wij bevelen hem in uw gebed aan.

Kerkrade: Arno Krizmann
Enny Krizmann-Vroemen
Pasealle

Kerkrade: Tony Krizmann
Henk en Karin

Hoensbroek: Justie Groeneveld-Krizmann
Hans Groeneveld

Eygelshoven: Leny Potalivo-Krizmann
Alfons Potalivo
Familie Krizmann
Familie Pouwels

Kerkrade, 6 juni 1987
Jan Steenstraat 153
Corr.adres: 6431 KB Hoensbroek, Komerd 17
De plechtige uitvaartdienst zal gehouden worden
op donderdag 11 juni a.s. om 10.00 uur in de paro-
chiekerk van St. Petrus-Maria ten Hemelopneming
te Chèvremont-Kerkrade, waarna aansluitend de
crematie zal plaatsvinden in het crematorium te
Heerlen.
Bijeenkomst in de kerk. Geen condoleren.
Avondmis woensdag 10 juniom 19.00 uur in voor-
noemde kerk.
Gelegenheid tot afscheidnemen in het mortuarium
van deLückerheidekliniek te Chèvremont-Kerkra-
de, St. Pieterstraat 145, van 18.00 tot 19.30 uur.
Voor vervoer kerk-crematorium is gezorgd.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen ge-
lieven deze annonce als zodanig te willen beschou-
wen.

I f
Na een leven vol liefde en hartelijke zorgen voor
haar man, voor ons en voor allen die haar dierbaar
waren, is vredig van ons heengegaan, onze lieve
moeder, oma, schoonmoeder, zus, schoonzus, tante
en nicht

Goverdina Verbakei
weduwe van

Lodewijk Jozef Tiedtke
Zij overleed, voorzien van de h. sacramenten, in de
leeftijd van 68 jaar.

De bedroefde familie:
Neerbeek: Anita Roemersma-Tiedtke

Bob Roemersma
Désirée enRuud

Alsdorf: Netty Mank-Tiedtke
Kurt Mank
Andrea en Alexandra

Dongen: Franca Ogg-Tiedtke
Ben Ogg
Felix

Kerkrade: Agnes Langen-Tiedtke
Wim Langen
Jocelynen Caroline

Maastricht: Corine Willems-Tiedtke
Pierre Willems
Victor en Richard

Kerkrade: Jan Tiedtke
Miriam Tiedtke-Rijsmus
Nicol, Saskia en Wesley

Wrexham: Angeline Breemans-Tiedtke
Eric Breemans
Marcelle en Ellen

Heerlen: Marion Tiedtke "
Familie Verbakei
Familie Tiedtke

Heerlen, 6 juni 1987
Verpleegkliniek H. Dunantstraat 3
Corr.adres: Servatiusstraat 23, 6462 XC Kerkrade
De plechtige eucharistievieringzal plaatsvinden op
donderdag 11 juniom 12.00uur in deparochiekerk
van deH. Maria Goretti teKerkrade-Nulland, waar-
na begrafenis op de centrale begraafplaats Schif-
ferheide.
Bijeenkomst in voornoemde kerk, alwaar gelegen-
heid jstot schriftelijke condoleance.
Voor'vervoer van de kerk naar de begraafplaats is
gezorgd.
Woensdag 10 juni tijdens de avondmis van 19.00
uur in bovengenoemde kerk, zal de overledene bij-
zonder worden herdacht.
Moeder is opgebaard in het mortuarium van dever-
pleegklinieken te Heerlen, H. Dunantstraat 3. Be-
zoekuren van 15.00 tot 16.00 uur. .
Zij, die geenkennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te beschouwen.

In de ochtend van 6 juni is onze broer, zwager, oom en oud-oom

pastoor

Wilhelmus Antonius Wolf
gestorven.
Hij was een ijverig priester.
Wij zullen hem missen, vooral ook om zijn menselijkheid en humor.

* Arnhem 18-9-1905 t Heerlen 6-6-1987
Dorothea Wolf
Jo Wolf
Jacques Wolf
Kiki Wolf-Baeten
neven en nichten

Dr. Ackenshuis, Gulpen
Corr.adres: J.G. Wolf, Willem Kloosstraat 53, 7412 CR Deventer
De begrafenis heeft plaats op donderdag 11 juni 1987 om 12.00 uur in de
St. Jozefkerk te Vaals.

I t
Na een werkzaam en liefdevol leven voor haar gezin is heden onverwacht
van ons heengegaan, zacht en kalm, gesterkt door het h. sacrament der
zieken, in de ouderdom van 98 jaar, onze lieve, zorgzame moeder, schoon-
moeder, oma en overgrootmoeder

Clasina Antoinetta
Jansen-Snijders

sedert 1953 weduwe van

Christianus Carolus Jansen
Roermond: A.M.Jansen

A. Jansen-Hack
kinderen en kleinkinderen

Heerlen: M.L. Vaessen-Jansen
G. Vaessen
kinderen en kleinkinderen

Heerlen: J.M. Jansen
E.M. Jansen-vanBuuren
en kinderen

7 juni 1987
Huize Douvenrade Heerlen
Corr.adres: Eikenderweg 131, 6411 VK Heerlen
De plechtige uitvaartmis zal gehouden worden op vrijdag 12 junia.s. om
11.00 uur in deparochiekerk van St. Franciscus van Assisië aan de Laan-
derstraat-Heerlen, waarna aansluitend begrafenis op het kerkhof Aker-
straat, ingang Groene Boord.
Gelegenheid tot schriftelijke condoleance, achter in de kerk, vanaf 10.40
uur.
Avondwake, donderdag 11 juni om 18.30 uur in dekapel van huize Dou-
venrade.
Moeder is opgebaard in de rouwkamer van het Uitvaartcentrum v/h J.H.
Crombach, Oliemolenstraat 30 Heerlen, ingang St. Antoniusweg.
Gelegenheid tot afscheidnemen aldaar, dagelijks van 17.30 tot 18.00 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen gelieven deze annonce als
zodanig te willen beschouwen.

Na een werkzaam en liefdevol leven, dat getekend werd door oprechte le-
vensvreugde, goedheid en zorgzaamheid, is heden tot onze grote droef-
heid, voorzien van de heilige sacramenten, in de leeftijd van 70 jaarvan
ons heengegaan, onze lieve broer, schoonbroer, oom en neef

Jozef (Joep) Vlekken
In dankbare herinnering:

Venlo: H.N. Vlekken
M.J. Vlekken-Jussen en kinderen

Vaals. T. Vlekken
6291 AP Vaals, 5 juni 1987
Kon. Julianaplein 1
De plechtige uitvaartdienst zal plaatshebben op woensdag 10 juni 1987
om 12.00 uur in deSt. Pauluskerk te Vaals, waarna aansluitend de crema-
tie plaatsvindt in het crematorium te Heerlen.
Heden dinsdagavond 9 juni is er een avondmis om 19.00 uur in bovenge-
noemde kerk.
Overtuigd van uw medeleven is er geen condoleance.
Zij die onverhoopt geen kennisgeving mochten ontvangen, gelieven deze
annonce als zodanig te beschouwen.

I "1
Zijn handen hebbenvoor ons gewerkt.
Zijn hart heeft liefdevol voor ons geklopt.
Zijn ogen hebben ons tot het laatst gezocht.
Hij heeft zijn taak moeten afbreken.Hij rust nu in vrede.

In dankbare herinnering aan wat hij voor ons betekende, hebbenwij he-
den vrij onverwacht afscheid genomen van mijn lieve man, onze vader,
schoonvader, opa, broer, schoonbroer, oom en neef

Giel Luijten
drager van de eremedaille in goud

verbonden aan de orde van Oranje Nassau
echtgenootvan

Fien Frissen
Hij overleed op de leeftijd van 72 jaar, voorzien van de h.sacramenten.

Genhout-Beek: F. Luijten-Frissen
Ulestraten: JoLuijten

Marleen Luijten-Schoffeleers
Jos

Ulestraten: Nic Luijten
Rina Luijten-Urlings
Karin, Mark, Josine

Obbicht: Hub Luijten
Resi Luijten-Spronk
Gina

Diepenveen: Leontine Luijten
Francais
Familie Luijten
Familie Frissen

6191 PJ Genhout-Beek, 5 juni 1987
Manegeweg 7
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de begrafenis zal plaatsvinden
op donderdag 11 juniom 11.00 uur in de St. Hubertuskerk te Genhout.
Woensdagavond om 19.00 uur wordt de avondmis gehouden tot intentie
van de dierbare overledene in voornoemde kerk.
Geen condoleren.
De overledene is opgebaard in het uitvaartcentrum Daemen & Zn., Prins
Mauritslaan 5 te Beek. Bezoek dagelijks van 18.00 tot 18.45 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen gelieven deze annonce als
zodanig te beschouwen.

Met verslagenheid hebben wij kennisgenomen van het plotselinge over-
lijden van onze raadsnestor

Giel Luijten
Gedurende 38 jaren maakte hij met veel inzet en toewijding deel uit van
de gemeenteraad.
Hij was drager van de eremedaille in goud, verbonden aan de orde van
Oranje Nassau.
Wij wensen zijn echtgenote en verdere familie veel kracht en sterkte.

De gemeenteraad van Beek,
A.G.J. van Goethem, voorzitter.
H.J. Meijers, secretaris.

Enige en algemene kennisgeving
Heden overleed in de Hamboskliniek te Kerkrade, in de
leeftijdvan 80 jaar

Elly
Lafleur-Slangen
rechtskundige
stadspoëtevan Kerkrade
weduwevan

Ernest Lafleur
Kerkrade-West: Martine Lafleur

Schaesberg: Resi Quaedackers-Lafleur
Jean Quaedackers

Kerkrade-West: Tonny Slangen
Kerkrade-West, 7 juni 1987
Spiraeastraat 55
Corr.adres: Graverstraat 11a, 6466 KT Kerkrade
Wij nodigen u uit om samen met ons de h. eucharistievie-
ring, gevolgd door de begrafenis, bij te wonen op donder-
dag 11 junia.s. om 11.00 uur in deparochiekerk van O.L. j
Vrouw van Altijddurende Bijstand te Kerkrade-Heilust.
Bijeenkomst in dekerk, alwaar gelegenheid is tot schrif- j
telijk condoleren.
Wij herdenken moeder in de avondmis van woensdag 10 j
juni om 19.00 uur in voornoemde kerk.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen gelieven
dezeannonce als zodanig te willen beschouwen.

Bewaar één woord voor mij in uw stilte,
o wereld, wanneer ik dood ben:
Jk heb liefgehad."

Tot onze grote droefheid en dankbaarvoor het vele dat zij
voor ons betekend heeft delen wij u mede, dat heden ge-
heel onverwacht van ons is heengegaan, voorzien van de
h. sacramenten, mijn lieve vrouw, onze lieveen zorgzame
moeder, schoonmoeder, oma, zuster, schoonzuster, tante. en nicht

Anna Catharina
Boumans
echtgenote van

Frans Joseph Habets
op de leeftijd van 69 jaar.

In dankbare herinnering:
Hoensbroek: F.J. Habets

Jo
Klimmen: L.C. Habets

G. Habets-Frankes
Maurice, Paul, Anita

Heerlen: M.E. Maessen-Habets
A.P.J.M. Maessen
Sanne, Marne
Familie Boumans
Familie Habets

6 juni 1987
Ridder Hoenstraat 130, 6433 EG Hoensbroek
De plechtige uitvaartdienst zal plaatshebben op donder-
dag 11 juni om 11.00 uur in de parochiekerk van de H.
Laurentius te Voerendaal, gevolgd door de begrafenis op
der.k. begraafplaats aldaar.
Bijeenkomst in dekerk.
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven is er geen con-
doleren.
Woensdag a.s. om 19.00 uur avondwake in voornoemde
kerk.
Mam is opgebaard in derouwkapel van het De Weverzie-
kenhuis te Heerlen. Gelegenheid tot afscheidnemen da-
gelijks van 16.00 tot 17.00 uur.
Zij, die geen kennisgeving mochten ontvangen, gelieven
deze annonce als zodanig te beschouwen.I *_

Bedroefd, maar dankbaarvoor wat hij voor ons heeft betekend, geven wij
u kennis dat heden, gesterkt door het h. sacrament der zieken, is overle-
den, onze lieve zorgzame man, vader, schoonvader, opa, broer, zwager,
oom en neef

Roel van der Velden
echtgenootvan

Cor Boumans
in zijn 79e levensjaar.

Heerlen: C. van der Velden-Boumans
Eindhoven: Marijke Vijverberg-van der Velden

Gerard Vijverberg
Karin, ThomasBerkley, USA.: Wies Brouns-van der Velden
John Brouns
Anita en Tracy
Patricia, Mark, Barbara

Utrecht: Frans van derVelden
Mirjam van der Velden-Freudenthal
Bastiaan, Monica, Daphne

Berlijn: Joost van der Velden
Marjo van derVelden-van Koningsbrugge
Simon

MountProspect, U.S.A.: Emilia Listopad-van der Velden
Sam Listopad
Marija, Thomas, Bobby, Benjamin

Heerlen: Paul van der Velden
Els van der Velden-Herberigs
Stan

Elp: Trees Peters-van derVelden
Ton Peters
Casper, Esther

Khartoum, Soedan: Leo van der Velden
Familie van der Velden
Familie Boumans

6411 GT Heerlen, 6 juni 1987
Putgraaf 68
Liever geen bezoek aan huis.
De plechtige uitvaartmis zal gehoudenworden op donderdag 11 juni a.s.
om 12.00 uur in de dekenalekerk St. Pancratius te Heerlen, waarna aan-
sluitend crematie in het crematorium te Imstenrade.
Voor vervoer naar het crematorium en terug is gezorgd.
Gelegenheid tot schriftelijke condoleance achter in de kerk vanaf 11.40
uur.
Avondmis, woensdag 10 juni om 18.30 uur in voornoemde kerk.
Vader is opgebaard in de rouwkamer van het Uitvaartcentrum v/h J.H.
Crombach, Oliemolenstraat 30 Heerlen (ingang St. Antoniusweg).
Gelegenheid tot afscheidnemen aldaar, van 19.30 tot 20.00 uur.
Zij, dieonverhoopt geen kennisgeving mochten hebben ontvangen, gelie-
ven deze annonce als zodanig te willen beschouwen.

Met grote droefheid hebben wij kennisgenomen van het overlijden van
onze oud-directeur, de heer

M.A.R. van der Velden
Wij wensen zijn vrouw en kinderen veel sterkte en moed toe dit verlies te
dragen.

Bestuur, directie en medewerkers
Pancratiusbank Heerlen

Gebr. BANDEN m. gar.
ABC Sampermans, Wil-
lemstr. 80, Heerlen.
Kassarollen voor (bijna) alle
merken kasregisters en
weegregisters uit voorraadleverbaar. Roltex-RCN t/oMakro Nuth. Tel. 045--242880 (dag en nacht).

I Het is een jaar geleden dat wij afscheid heb-
ben genomen van onze broer, schoonbroeren
oom

Theo Sommer
Gerda, Kurt en kinderen
en petekind Susanne

Dinsdag 9 juni 1987 "4Limburgs Dagblad



MAASTRICHT - De O.L-"Vrouwebasiliek en het daar-voor gelegen plein vormden"e enige plek in ons land"^aar de opening van het Ma-najaar door de paus in de
«ancta Maria Maggiore in
£ome rechtstreeks buiten dejjjuskamers was te zien. DezeJJogelijkheid, die uit onvrede*"et de weigering van deKROen live-uitzending te verzor-
|en» was aangeboden dooren van de sponsoren, Piet
jjerksen, had het bisdom
Roermond in dank aanvaard
J* «et kader van de re-evan-

gelisatecampagne. De kosten
van deze communicatie-voor-
ziening beliepen ruim één
ton.

Voor de absis van de kerk bij de
Stokstraat was een grote schotelan-
tenne geplaatst om de door Super
Chanel naar 33 landen via een sate-
liet uitgestraalde beelden vanuit
Rome uit de aether te plukken. In'
de kerk waren 20 monitoren opge-
steld, terwijl het O.L.Vrouweplein,
was voorzien van een enorm televi-
siescherm, zodat mensen op het
plein, die geen plaats meer in de
kerk hadden kunnen bemachtigen,
toch de eucharistieviering in de ba-
siliek en de aansluitende gebeds-
dienst met de paus in Rome toch
konden volgen.

Toen klokslag zes uur de beelden
uit Rome op het scherm versche-
nen, werd de toestroom naar het
O.L.Vrouweplein zo mogelijk nog
groter. Gedurende het eerste kwar-
tier bleef het geluid echter uitge-
schakeld om de in tijd uitgelopen
eucharistieviering in de kerk niet te
storen. De bisschop verliet even la-
ter de kerk om op het plein getuige
te zijn van de vertoonde beelden,
die werden toegelicht door een
speaker van Derken's Stichting Ge-
tuigenis van Gods Liefde.

Een met kamerschoten aangekon-
digde bidwegvia de traditonele rou-
te door de binnenstad besloot de
Mariale plechtigheid in Maastricht.
In deze stoet van enkele duizenden
werd het voor deze gelegenheid in
rode mantel gehulde beeld van de
Sterre der Zee meegedragen, voor-
opgegaan door vier ruiters, de har-
monie Heer Vooruit en de Maas-
trichtse stadsschutterij. Tijdens de
afsluitende Maria-hulde, muzikaal
omlijst door de Zingende Maagden
van Tongeren, betoonde bisschop
Gijsen in een korte toespraak zijn
vreugde over grote belangstelling
voor de Maria-manifestatie, daarbij
verscheidene malen onderbroken
door een spontaan applaus van de
opnieuw volgestroomde kerk.

MEERSSEN - Bèr van de
Broek was gisteren nog erg
aangedaan door de gebeurte-
nis. „Ik ben blij dat ik hetkan
navertellen," is aanvankelijk
het enige dathij kwijt wil. Al-
leen om eraan mee te helpen
dat de dader zich bewust
wordt van wat hij heeft ge-
daan en om anderen van
soortgelijke daden te weer-
houden wil hij summier zijn
relaas vertellen. „Misschien
krijgt degene die zoiets doet
er dan wel spijt van."

„Het is allemaalvreselijk snel in zijn
werk gegaan. In een flits, een fraktie
van een sekonde," retrospekteert hij
het voorval. Op weg naar huis zag
hij plotseling in het licht van zijn
koplampen een voorwerp omlaag
komen. Meteen daarop hoorde hij;
glasgerinkel. Weliswaar flink ge-
schrokken maar nog niet werkelijk
beseffend wat er gebeurd was zette
hij een eind verder zijn auto op de
vluchtstrook. Dat deden eveneens
enkele jongelui, die op het moment
van de klap de auto van Van de
Broek passeerden. „Die hebben ook
nog.alle geluk gehad dat het voor-
wep niet oök nog op hun auto was
gecaramboleerd," zegt.

Samen met de jongelui is hij gaan
zoeken naar het voorwerp dat zijn
auto had geraakt. Terug de helling
opvonden ze de tien kilo zware, 1,50
meter lange stang helemaal links
van de weg. Door de klap van de
botsing - Bèr van de Broek herin-
nert zich ongeveer 80 a 90 kilometer
per uur te hebben gereden - was de
stang aan de overkant van de weg
terecht gekomen. Op de stikdonke-
re weg ontdekte hij het viadukt en
pas toen besefte hij dat de stang van
boven naar beneden was gegooid.
„Hoe kan iemand nu zoiets doen,"
vraagt hij zich in gemoede af.

Middels een ANWB-alarmpaal werd
depolitie gewaarschuwd. Die stelde
later vast dat de stangvanaf de an-
dere rijbaan van de autoweg naar
het viadukt is gesleept. De stang
wordt gebruikt om de vangrail in de
grond vast te zetten. Wegens werk-
zaamheden aan dat deel van de
autoweg liggen verschillende palen
er momenteel los op de grond. „De
dader heeft er zon 300 meter mee
moeten slepen," meent de politie.

De Meerssense politie stelt alles in
het werk om de dader of daders te
achterhalen, doordrongen als ook
zij is van de zeer ernstige gevolgen
die dezevorm van vandalisme had
kunnen hebben.Men hoopt eventu-
eel via getuigen nadere informatie
te krijgen. „Ik hoop ook van harte
dat ze de dader te pakken krijgen,
al zal het lastig zijn," zegt een nog
steeds ontdane Bèr van de Broek.

Minister Nijpels
opent Afvaldag

Roermond - op donderdag
* juli opent minister drs Ed
*»jpels van VROMin de Oran-
jerie te Roermond de thema-®o informatiedag over afval-verwerking en recycling in

*ydens deze dag staan de pro-
vinciale afvalstoffennota ter

Ook zal scheidingvan afvalstoffen aan de bron en
j?e taak van de gemeente aan
Qe orde komen. Er is tevenseen forumdiscussie.
Sprekers zijn deputé ing. E.J^astenbroek, burgemeester J.
f^ans van Meerssen, dr L.,
f*eynders van de stichting Na-
'uur en Milieu. R. van Greunin-
r \Van de gemeente Purme-rend, VROM-topambtenaar mr

Erasmus en drs. F. Goud-
waard, stafmedewerker mi-

van het centrum
energiebesparing en schoneiechnologie te Delft.

Internationaal
Muziektreffen
in Duitsland

AKEN - Het Jugendbildingshaus
Haiis Eich in Aken is op zoek naar
Nederlandse jongeren vanaf 15 jaar
die de eerste twee weken van
augustus deel willen nemen aan de
Internationale Musikwerkstatt '87.
Het gaat om een bijeenkomst waar-
bij het accent ligt op samen musice-
ren en die in het kader van de Euro-
pese Jeugdweken nu al voor de vijf-
de keer wordt georganiseerd.

Dit jaarwordt de bijeenkomst gehou-
den van vrijdag 31 julitot en met don-
derdag 13 augustus. Muziek vormt de
hoofdmoot van het programma. Vrij-
wel dagelijks worden workshops ge-
houden waarbij aandacht wordt be-
steed aan vrijwel alle soorten muziek:
jazz, rock, pop, koormuziek, klassiek,
volksmuziek en religieuze liederen.
Verder worden er excursies georgani-
seerd naar onder meer Maastricht,
Luik, Keulen en Bonn. Doel daarvan
is het bevorderen van de onderlinge
contacten. Belangstellenden hoeven
geen instrument te kunnen bespelen.
De deelnamekostenbedragen 296 DM
per persoon. Geïnteresseerden kun-
nen contact opnemen met Haus Eich,
Eupener Strasse 138, 5100 Aken. Tele-
foneren kan ook metS 09-49241-61033
en danvragen naar Roland Wentzler.

FNV: DSM moet contacten
verbreken met vervoerder

HEERLEN - De industrie-
bond FNV heeft een dringend
beroep gedaan op DSM Lim-
burg om alle contacten met
West-Autobedrijf onmiddel-
lijk te verbreken. West-Auto-
bedrijf, dat transporten ver-
richt voor onder meer DSM,
zet volgens de industriebond
FNV de activiteiten van de
failliet verklaarde onderne-

ming Stolk Holding metdochtermaatschappijen
voort.

DSM mag niet verantwoordelijk ge-
steld kunnen worden voor het
voortbestaan van „een malafide on-
derneming", aldus de Limburgse
districtsbestuurder Hans van Win-
kel.

West-Autobedrijf zou volgens hem
geen activa bezitten en beschikken
over slechts een beperkt aantal ver-
gunningen. Hij zegt dat de indus-
triebond FNV zelfs over sterke aan-wijzingen beschikt dat het omstre-den bedrijf ook zonder vergunning
transporten voor DSM uitvoert.
Over aan aantal door West-Autobe-drijf ingediende vergunningaanvra-
gen wordt op 23 juli een beslissinggenomen. De enige voorwaarde
voor het verkrijgen van zon vergun-
ning is het beschikken over vol-
doende transportwerk. Als gevolg
daarvan bestaat het gevaar datDSM
West-Autobedrijf aan de begeerde
vergunningen zal helpen. Dat mag
niet gebeuren, zo meent de indus-
triebond FNV.

Een woordvoerder van DSM Lim-
burg liet zaterdagmiddag weten dat
West Autobedrijf enkele transpor-
ten voor DSM tegen de gangbare ta-
rieven verzorgt. Eertijds verzorgde
Stolk veel transporten naar Iran
hetgeen steeds correct is gebeurd.
Deze op Iran gerichte transporten
zijn praktisch tot nul gereduceerd.

Volgens de woordvoerder kan
DSM niet voor rechter spelen. „Al- |

leen wanneer er een rechterlijke
uitspraak voorhanden zou zijn zou
DSM gerechtigd zijn om een selec-
tie te maken. Nu niet".

Benoemingen
in het bisdom

ROERMOND - Bisschop mgr. dr. J.
Gijsen heeft pastoor L.J.M. Cree-
mers van de parochie deGoede Her-
der in Roermond benoemd tot pas-
toor van de St. Augustinusparochie
te Elsloo. De bisschop benoemde
kapelaan G.M.J. van der Vegt van
de Sint Laurentiusparochie te
Maasniel tot pastoor in de Venlose
parochie van de H. Familie.

Glasbedrijf
breidt uit

WEERT- Regia Beheer B.V. in Weert
gaat fors uitbreiden. Dit concern met
150 medewerkers en een jaaromzet
van 45 miljoen gulden vorziet nog
meer uitbreidingen in de toekomst.

Tot op heden werd de isolerende be-
glazing uitsluitend geproduceerd in
het filiaal in de Bondsrepubliek. Door
de enorme vraag naar dit produkt zal
voor het eindevan dit jaareen produk-
tie-unit voor Frankenglas worden op-
gestart in Weert. Het bestaande pand
aan de Graafschap Homelaan zal wor-
den uitgebreid met een hal van 900
vierkante meter. Het is een investe-
ring van enkele miljoenen en zal extra
werk bieden aan enkele tientallen me-
dewerkers.

provincie

IN MAASTRICHT. HEERLENEN BRUNSSUM

Meer plannen voor
meubelparadijzen

door eric van dorst
GELEEN - De gemeente Ge-
leen is niet de enige plaats in
Limburg waar serieuze plan-
nen bestaan voor de bouw
van een meubelstad, een
grootschalige concentratie
van meubelwinkels en zaken
voor aanverwante artikelen.
Ook in Maastricht, Heerlen
en Brunssum worden al ge-
ruime tijd ideeën ontwikkeld
om een meubelparadijs van
de grond te krijgen.
In Maastricht heeft een projectont-
wikkelaar vier maanden geleden
optie gevraagd voor het voormalige
Campina-terrein in Heer-Maastricht
om daareen meubelstad te bouwen.
In Brunssum wordt vanuit de meu-
belbranche gedacht een dergelijk
project te realiseren op het voorma-
lige Emma-terrein en in Heerlen op
eenvan de diverse handels-en indu-
strieterreinen langs de autowegen.
Net als in Geleen blijft het in deze
drie Zuid-Limburgse gemeentenbij
al dan niet uitgetekende plannen.
Concrete stappen als het aankopen
van grond of het aanvragen van ver-
gunningen zijn nog door niemand
gedaan.
Volgens rijksconsulent J. Mol van
het ministerie van economische za-
ken in Limburg is dat niet verwon-
derlijk omdat het om een uitermatie
moeiijke materie gaat, die volop in
ontwikkeling is. „Ik denk dat elke
gemeente wel zon project binnen
wil halen in verband met de werk-
gelegenheid en de opbrengst van
grondverkoop en later ook van de
onroerend goedbelasting. Maar de
meubelbranche verkeert niet be-
paald in een florissante marktposi-
tie. De omzet is de afgelopen jaren,
door een wijziging in het beste-
dingspatroon stevig gedaald. Dat is
niet in het voordeel van meubelste-
den, waar het rendement door de
hogere huurprijzen lager is dan bij
meubelzaken in normale winkel-
centra", aldus Mol.

" De opening van het Ma-
riajaar trok in Maas-
tricht enkele duizenden
belangstellenden. '

Chris en Ton Gijsbers
winnen wedvlucht Sens

HEERLEN - De
Noordlimburgse mel-
kers hebben een groot
stempel gedrukt op
de provinciale wed-
vlucht Sens van de
beide Limburgse bon-
den. Chris en Ton
Gijsbers uit Neer
schreven het con-
cours op hun naam. L.
Boonen en zn. uit
Neer en Th. van Me-
gen uitMaasbree wer-
den respectievelijk
tweede en derde.
Henk Hoekstra uit
Waubach klokte de
eerste duif van de

CLBvP. De eerste
aankomsten waren
van:

Phoenix: 1. A. Gijsbers
(Neer) 13.54 uur, afstand 393
km, snelheid 29.814; 2. L.
Boonen en zn. Neer) 13.54; 3.
Th. v. Megen (Maasbree)
14.01; P. Nijssen (Roermond)
13.54 en 13.56; H. Heines
(Reuver) 14.00; R. Geelen
(Echt) 13.46; W. en A. Dries-
sen (Blerick) 14.06; H. Koch

(Venlo) 14.07; J. Lamers en
zn. (Roermond) 13.53; H.
Faessen (Venlo) 14.07; G.
Caubo (Brunssum) 13.40; H.
Willems (Tegelen) 14.04; C.
Driessen (Elsloo) 13.37; Mar-
tens en zn. (Elsloo) 13.37; L.
Hoks (Hoensbroek) 13.39;
Gordebeke (Blerick) 14.07; J.
Busscher (Treebeek) 13.40;
Decker-Roumans (Kerkrade)
13.38; P. Wröbel (Brunssum)
13.41.

CLBvP: 1. H. Hoekstra (Wau-
bach) 13.38 uur, afstand 363

km, snelheid 29.697; Roth-
krans (Waubach) 13.38;Gebr.
Ramakers (Huls) 13.33; Jac
Reijnen (Geleen) 13.37; W.
Peters (Sanderbout) 13.38;
Gebr. Niesten (Bleijerheide)
13.36 en 13.37; J. Gulpen en
zn. (Kerkrade) 13.36 en 13.37;
Roks (Geleen) 13.39; Gebr.
Verwoert (Schaesberg) 13.38;
J. Oostwegel (Heerlen) 13.37
en 13.38; Fabus (Vlodrop;
13.52; Vrösch-Vorage (Heer-
len) 13.36; G. Niesten (Bleij-
erheide) 13.37; P. Sanu (Che-
vremont) 13.39; Vanhomme-
rig (Bocholtz) 13.34; J. Haas
en zn. (Sittard) 13.42; Grui-
sen-Habets (Sittard) 13.42; J.
Mulders (Nieuwenhagen)
13.39; H. Nievelstein (Nieu-
wenhagen) 13.39; Boule-Bies
(Nieuwenhagen) 13.39; E.
Glenz(Nieuwenhagen) 13.39.

Politie voerde charges uit

Onrust in
Baarlo

vervolg van pagina 1.
BAARLO- Ook de verhuizing
van Geleen naar Baarlo heeft
Buro Pinkpop behoorlijk in
de problemen gebracht. Ze-
ker 100.000 gulden aan extra
onkosten moet Pinkpop hier-
door ophoesten. Maar ook
praktisch liep niet alles naar
wens. Het kwam zelfs zo ver
dat Smeets zondagmiddag
twee uur lang op de Napo-
leonsbaan het verkeer stond
te regelen.

Een ander probleem was de staking

in Engeland van het douaneperso-
neel. Iggy Pop moest noodgedwon-
gen op een andere muziekinstallatie
spelen omdat zijn apparatuur in En-
geland was blijven staan. The Com-
munards konden slechts op het nip-
pertje middels een via West-Duits-
land geleide > chartervlucht Neder-
land bereiken. Met een bus werden
The Communards het festivalter-
rein opgereden, ze traden op en om
21.30 uur zaten ze weer in het vlieg-
tuig naar huis. In de nacht van zon-
dag op maandag was het bovendien
onrustig in Baarlo. De rijkspolitie
moest de nodige charges onderne-
men tegen herrieschoppers. Op het
festivalterrein zelf vielen nauwe-
lijks incidenten te bespeuren. Een
enkele keer grepen recherceurs in
bij gebruik van verdovende midde-
len.
Waar Pinkpop volgend jaar wordt
gehouden kon Jan Smeets gister-
avond desgevraagd niet vertellen.
Hoewel burgemeester mr. H. Lur-
vink van Geleen zelf aanwezig was'
in Baarlo („Ik kan Jan Smeets toch
niet in de steek laten...") en hem
royaal aanbood naar Geleen terug
te keren, is dit hoogst onwaar-
schijnlijk. „Dit is van zeer veel fac-
toren afhankelijk", zo maakte
Smeets op voorhand reeds duide-
lijk.
De muzikale hoogtepunten van
Pinkpop 1987 bestonden onder an-
dere uit een excellerend optreden
yan Chris Isaak en de helaas halver-
wege de rit afgebroken performan-
ce van Lone Justice. The Commu-
nards dreigdenhet podium te verla-
ten toen het publiek allerlei voor-

werpen naar het podium smeet
maar de zich van hot naar haar rep-
pende Jan Smeets wist echter te
voorkomen.
Morgen in het Limburgs Dagblad
de recensies van Pinkpop 1987.

" Het optreden van de groep Lone Justice in Baarlo.. FOTO PAUL KUIT

"Het ei van Columbus. Op het
Pinkpopfestival uitgevonden
door twee bezoekers, die schui-
lend tegen de neerstromende
regen, droog en knus bij elkaar
toch de muziek konden horen
van diverse groepen.

(ADVERTENTIE)
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IJzeren stang
was onderdeel

vangrail
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(ADVERTENTIE)
WATERSCHAP ZUIVERING-

SCHAP LIMBURG
BEKENDMAKING

Het Dagelijks Bestuur van het Wa-
terschap Zuiveringschap Limburg
maakt bekend dat op 25 juni 1987
om 10.00 uur in het gebouw van
voornoemd Zuiveringschap, Kape-
laan Sarsstraat 2 te Roermond, van-
af 10 juni 1987 gedurende 14 dagen
voor een ieder ter inzage zijn neer-
gelegd ontwerpbesluiten tot wijzi-
ging van de begroting voor het
dienstjaar 1987.
Desgewenst zijn deze stukken, te-
gen betaling van de verschuldigde
legeskosten, verkrijgbaar.
Gedurende de termijn van de terin-
zageligging kunnen belanghebben-
den tegen de genoemde stukken
schriftelijk bezwaren inbrengen bij
het Algemeen Bestuur.
Roermond, 9 juni 1987.

Het Dagelijks Bestuur vnd.,
Ir. B.C.E. Janssen, voorzitter,
Mr. C.Th. Smit, sekretaris.

Dinsdag 9 juni 1987 "5

Opening van
Mariajaar

| Limburgs dagblad ■
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! Bedroefd om zijn heengaan, maar dankbaar voor

hetgeen hij voor ons betekend heeft, geven wijken-
■ nisvan het overlijden, in de leeftijd van 77 jaar, van
I mijn lieve man, onze goede en zorgzame vader,

schoonvader, opa, broer, zwager, oom en neef

Bertus Elias
echtgenootvan

Marchje Mulder
In dankbare herinnering:

Heerlen: M. Elias-Mulder
Solingen (Dld.): Coba en Hans Jürgen

Sandra
Heerlen: Dirk

Hoensbroek: Gerda en Hans
Fam. Elias
Fam. Mulder

6414 TW Heerlen, 7 juni 1987
Nachtegaalstraat 33
De rouwdienst zal worden gehoudenop donderdag
11 juni as. om 13.00 uur, in de Sionskerk aan de

Kampstraat te Heerlerheide, gevolgd door de ere-

Imatie in het crematorium te Heerlen, Imstenrader-
weg 10. Bijeenkomst in voornoemde kerk.
Daar wij overtuigd zfjn van uw medeleven is er
geen condoleren.
Vader is opgebaard in de rouwkapel van het St-
Gregoriusziekenhuis te Brunssum, bezoekuren da-
gelijks van 17.30 tot 18.30 uur.
Zij, die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-

" lieven deze annonce als zodanig te willen beschou-
wen.

"f"

SEdankbare herinnering delen wij u mede, dat on-
wacht van ons is heengegaan, mijn dierbare

moeder, schoonmoeder, onze oma en overgroot-
jeder, schoonzus, tante en nicht

Maria Hubertina
Arets-Altdorf

weduwe van

Leonard Arets
j Zij overleed in de gezegende leeftijd van 88 jaar,

3 voorzien van het h. sacrament der zieken.
bevelen haar in uw gebed aan.

Eygelshoven: Leo Arets
Gerda Arets-Bosten
Leo en Gerdie
Randy, Cindy
Familie Altdorf
Familie Arets

"j Kerkrade, 6 juni 1987, VroenhofI Corr.adres: 6471 AC Eygelshoven, Marialaan 6
3 De plechtige uitvaartdienst zal gehouden worden
I op woensdag 10 junia.s. om 10.30 uur in de paro-
| chiekerkvan de H. Joannes de Doper te Eygelsho-
-1 ven, waarna de begrafenis zal plaatsvinden op de
I r.k. begraafplaats aldaar.
I Bijeenkomst in de kerk. Geen condoleren.
] Het rozenkransgebed, tot intentie van de overlede-I ne, wordt gebeden,heden, dinsdag 9 juni om 19.00
I uur in voornoemde parochiekerk.
I Gelegenheid tot afscheidnemen in het mortuarium1 van deLückerheidekliniek te Chevremont, St. Pie-I terstraat 145, van 18.00 tot 19.30 uur.
I Zij, die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-I lieven deze annonce als zodanig te willen beschou-I "^ ■ |

Het is onze droeve plicht u in kennis te stellen, dat
heden, geheel onverwacht, van ons is heengegaan,

] onze goede broer, zwager, oom en neef

Karel van Velsen
op de leeftijd van 63 jaar.

In dankbare herinnering:
P.J. van Velsen
F. van Velsen-Loonstra
E. van Velsen
J. van Velsen-Leen
J. van Velsen
M. van Velsen-Antes
zijn nichten en neven

7 juni 1987
Corr.adres: Markt 38, 6446 AE Brunssum

: De dienst in woord en gebed zal plaatshebben op
vrijdag 12 juni om 14.30 uur in de aula van het ere-

I matorium te Heerlen, Imstenraderweg 10. ,
Bijeenkomst in voornoemd crematorium.
Karel is opgebaard in een der rouwkamers van de
Universele, Hoofdstraat 100, Hoensbroek. Gele-J genheid tot afscheidnemen dagelijks van 14.00 tot
15.00 uur en van 19.00tot 20.00 uur.
Zij, die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-

i lieven deze annonce als zodanig te beschouwen.

' I

Enige en algemene kennisgeving

t
Heden overleed, na een kortstondige ziekte, voor-
zien van de h. sacramenten, in de leeftijd van 86
jaar, onze tante, schoonzus en nicht

Maria Elisabeth
Quadvlieg

weduwe van
Joseph Hubertus Griens

Neven en nichten
I Maastricht, 7 juni 1987
I Tongersestraat 201 Corr.adres: Maria Gorettistraat 17,I 6462 XL Kerkrade

Eucharistieviering in de parochiekerk van de H.
I Anna, Via Regia te Maastricht op donderdag 11 juni
j as. om 11.00 uur, waarna aansluitend de crematie-j plechtigheid zal plaatsvinden in het crematorium

ileerlen, Imstenraderweg 10.
I Geen condoleren.
j Avondmis woensdag as. om 19.00 uur in voornoem-] de kerk.

Dankbetuiging
Voor de vele blijken van belangstelling, die wij
mochten ontvangen bij het overlijden van mijn lie-
ve man en vader

Jan Buysers
willen wij u langs deze weg onze oprechte dank be-
tuigen. Uw medeleven is ons tot grotesteun, nu wij
hem moeten missen.

Mevr. G. Buysers-Strijdhagen
en Giovanni

Brunssum, juni 1987
De zeswekendienst zal worden gehouden op zon-
dag 14 juni as. om 10.00uur in deSt.-Josephkerk op
de Egge te Brunssum.

Enige en algemene kennisgeving
t

Dankbaar voor het vele goede dat hij ons tijdens
zijn leven heeft gegeven, hebben wij toch nog on-
verwacht afscheid moeten nemen van onze goede
en zorgzame vader, schoonvader, groot- en over-
grootvader en oom

Pierre Smeets
weduwnaar van

Maria Schreinemacher
Hij werd 90 jaaren is voorzien van de h. sacramen-
ten der zieken.

Brunssum: C. Stevelmans-Smeets
A. Stevelmans

Hoensbroek: P. Smeets
M. Smeets-Dirkx

Raamsdonksveer: M. Palmen-Smeets
L. Palmen
en zijn kleinkinderen
en achterkleinkinderen

Brunssum, 6 juni 1987
Bejaardenhuis „De Kruisberg"
Corr.adres: Akerstraat 75, 6445 CM Brunssum
Gelegenheid om van onze overledene afscheid te
nemen, dagelijks in de rouwkapel van het bejaar-
denhuis.
Avondwake, heden dinsdag 9 juniom 19.00 uur in
de hierna te noemen kerk.
In de St.-Vincentiuskerk te Rumpen-Brunssum zal
de plechtige uitvaartdienst worden gehouden op
woensdag 10 juniom 11.30 uur.
Samenkomst in de kerk. Er is geen condoleren.
De crematie vindt aansluitend plaats in het crema-
torium te Heerlen, Imstenraderweg 10.

t ~
Bedroefd, maar met grote dankbaarheid voor wathijvoor ons is geweest, geven wij ukennis, datGod
heden vrij plotseling tot Zich heeft genomen, onze
lieve vader, schoonvader, opa, broer, oom en neef

Jozef Jansen
weduwnaar van

Elisabeth Becker
Hij overleed, voorzienvan deh. sacramenten, op de
leeftijd van 76 jaar.

In dankbare herinnering:
Kerkrade: H.W. Hamacher

J.P. Hamacher-v.d. Heijden
Kerkrade: H.W.F.J. Jansen

G. Jansen-Lataster
Kerkrade: M. Geurts-Jansen

W. Geurts
en zijn kleinkinderen
Familie Jansen
Familie Becker

Kerkrade, 5 juni 1987
Vroenstraat 97
Corr.adres^ Theresiastraat 36, 6462 EJ Kerkrade
De plechtige eucharistieviering zal plaatsvinden op
woensdag 10 juni om 11.00 uur in de parochiekerk
van de H. Antonius van Padua te Bleijerheide, ge-
volgd door de begrafenis op de centrale begraaf-
plaats Schifferheide.
Voor vervoer is gezorgd.
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven is er
geen condoleren.
Hedenavond om 19.00 uur wordt vader herdacht in
de eucharistieviering in bovengenoemdekerk.
Gelegenheid tot afscheidnemen in het mortuarium
van de Lückerheidekliniek te Kerkrade-Chèvre-
mont, dagelijks van 18.00 tot 19.30 uur.
Zij, die onverhoopt geen kennisgeving mochten
ontvangen, gelieven deze advertentie als zodanig te
willen beschouwen.

t
In dankbare herinnering geven wij kennis, dat op
vrijdag 5 junivan ons is heengegaan, voorzien van
de h. sacramenten, in de leeftijd van 85 jaar, onze
lieve moeder, schoonmoeder, oma en overgroot-
moeder, zus, schoonzus en tante

Frieda van Neer
weduwe van

Harry Schut
Kinderen, klein- en achterkleinkind
Familie van Neer
Familie Schut

Kerkrade, juni 1987
Corr.adres: Familie Schut, Hovenstraat 69,
6374 HB Übach over Worms (Landgraaf)
De plechtige eucharistieviering zal gehouden wor-
den op woensdag 10 juni om 10.30 uur in de paro-
chiekerk St. Jozefin Übach over Worms, waarna de
begrafenis zal plaatsvinden op het r.k. kerkhof al-
daar.
Bijeenkomst in dekerk. Er is geen condoleren.

Enige en algemenekennisgeving
t

Voorbij de dingen,
de bergen en wegen voorbij,
ligt de plek,
waar jerust zult vinden.

Bedroefd delen wij u mede, dat wij heden afscheid
moesten nemen van onze zorgzame vader, schoon-
vader en lieve opa

Leopold van Wersch
* 2 april 1916 t 7 juni 1987

weduwnaarvan

Marie Elisabeth Jeukens
Eys: J. van Wersch

M. van Wersch-Siebers
Mirjam, Marjo, Raymond

Eys: E. Eggen-van Wersch
M. Eggen
Marlou, Mariëlle, Jessica

Nieuwenhagen: A. van Wersch
M. van Wersch-Pasmans
Paul, Peter

Eys: F. Sevarts-van Wersch
J. Sevarts
John, Patrick, Esmi

Simpelveld: H. van Wersch
J. van Wersch-Heuyerjans
Kirsten

Eys: P. van Wersch
Familie Van Wersch
Familie Jeukens

6287 CA Eys, 7 juni 1987
Mr. Dr. Froweinweg 7
De plechtige eucharistieviering zal worden gehou-
den op donderdag 11 juni om 11.00 uur in de paro-
chiekerk van deH. Agatha te Eys, waarna de begra-
fenis, plaatsvindt op der.k. begraafplaats aldaar.
Bijeenkomst in de kerk.
Overtuigd van uw medeleven is er geen condole-
ren.
Rozenkransgebed, gevolgd door de avondmis,
woensdag 10 junia.s. om 18.45 uur in voornoemde
kerk.
Vader is opgebaard in de rouwkamer van Sjalom,
Hilleshagerweg 11 te Mechelen. Gelegenheid tot af-
scheidnemen aldaar, dagelijks van 11.00 tot 12.00
uur en van 17.00 tot 19.00 uur.

I ~
Het heeft God de Almachtige behaagd heden, na
een langdurige ziekte, tot Zich te roepen, voorzien
van het h. sacrament der zieken, op 53-jarige leef-
tijd, mijn man, onze lieve vader, schoonvader, opa,
broer, zwager, oom en neef

Bruno Gerard
Heinrich Jansen

echtgenoot van

Maria Johanna Gerarda
Meertens

Wij vragen een aandachtig gebed voor zijn ziele-
rust.

Heerlerheide: M. Jansen-Meertens
kinderen en kleinkind

Heerlen, 7 juni 1987
Corr.adres: Hedinstraat 10, 6413 TT Heerlen
De plechtige uitvaartdienst zal gehouden worden
op donderdag 11 juni a.s. om 11.00 uur in de Sint
Pauluskerk -De Wieër, gevolgd door de begrafenis
op de begraafplaats te Heerlerheide.
Bijeenkomst in dekerk. Er is geen condoleren.
Eucharistieviering, woensdag 10 juni a.s. om 19.00
uur in voornoemde kerk.
De dierbare overledene is opgebaard in derouwka-
mervan begrafenisondernemer J.G. Boon, Kerkra-
derweg 88 te Molenberg-Heerlen. Bezoek van 18.30
tot 19.00 uur.

Enige en algemene kennisgeving
t

Wij willen jerust gunnen,
al is vol droefheid ons hart,
je lijden zien en niet kunnen helpen,
dat was onze smart.

Na een werkzaam en liefdevol leven, dat getekend
werd door eenvoud, goedheiden eerlijkheid, is ons
voorgegaan naar het eeuwige leven bij God, voor-
zien van het h. sacrament der zieken, in de leeftijd
van 49 jaar, mijn lieve man, schoonzoon, broer,
schoonbroer, oom en neef

Eduard Brouwers
echtgenoot van

Anny Bronneberg
Berg en Terblijt: A. Brouwers-Bronneberg

Familie Brouwers
Familie Bronneberg

6325 CJ Berg en Terblijt, 7 juni 1987
Pastoor Scheepersstraat 10
De plechtige eucharistieviering zal worden gehou-
den donderdag 11 junias. om 10.30 uur in de paro-
chiekerk van de H.H. Monulphus en Gondulphus
te Berg en Terblijt, waarna de crematieplechtig-
heid zal plaatshebben in het crematorium te Heer-
len, Imstenraderweg 10 om 12.30 uur.
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven is er
geen condoleren.
Avondmis voor zijn zielerust woensdag 10 juni om
18.30 uur in voornoemde kerk.
Eduard is opgebaard in de rouwkapel bij de kerk,
bezoek na de avondmis.

I """t
Met grote verslagenheid, maar dankbaar voor wat
hij voor ons heeft betekend, delen wij u mede dat
geheel onverwacht uit ons midden werd weggeno-
men, in de leeftijd van 68 jaar, mijn lieveman, onze
goede pap en opa

Leonardus Hubertus
Stokbroekx

echtgenoot van
Josephien van Buggenum

Voor zijn zielerust vragen wij uw gebed.
De bedroefde familie:

Ophoven-Kinrooi: J. Stokbroekx-van Buggenum
Weert: Claudia en Jan

Richard en Dennis
Venlo: Marly en Hans

Diana en Maurice
Venlo: Juul en Sjraar

Saskia en Funske
Familie Stokbroekx
Familie van Buggenum

De Belder 17
3688 Ophoven-Kinrooi (B), 6 juni 1987
De plechtige eucharistievieringzal worden gehou-
denop donderdag 11 junia.s. om 11.00uur in de pa-
rochiekerk van O.L. Vrouw Onbevlekt Ontvangen
te Pey-Echt, waarna debegrafenis zal plaatsvinden
op de algemene begraafplaats Gebroek, Echt.
Bijeenkomst in dekerk, alwaarvanaf 10.30 uur ge-
legenheid tot schriftelijk condoleren.
De gebedswake is heden dinsdagom 19.00uur. Ge-
bedswake met eucharistieviering op woensdag om
19.00 uur in de parochiekerk St. Servatius te Opho-
ven-Kinrooi.
Pap is opgebaard in de rouwkapel Vancleef, Mgr.
Koningsstraat 4, 3680 Maaseik. Bezoek dagelijks
van 14.00 tot 15.00 uur en van 18.00 tot 20.00 uur.

I t
Na een leven getekend door eenvoud, liefde en
hulpvaardigheid, is na een moedig gedragen ziekte,
toch nog vrij onverwacht kalm en vredig van ons
heengegaan, voorzien van de h. sacramenten, in de
leeftijd van 76 jaar, mijn lieve man, onze goede en
zorgzame vader, schoonvader, opa, broer, zwager,
oom en neef

Willem Hubert Caelen
echtgenootvan

Maria Gertruda Nelis
In dankbare herinnering:

Kerkrade: Mevr. M.G. Caelen-Nelis
Lieshout (N-Br.): Jo Caelen

Mariëtte Caelen-Spierts
Sonja
Erik

Kerkrade: Wim Caelen
Familie Caelen
Familie Nelis

6461 TA Kerkrade, 6 juni 1987
Koestraat 33
De plechtige eucharistieviering zal plaatsvinden op
woensdag 10 junias. om 10.00 uur in de parochie-
kerk van de H.H. Jozef en Norbertus te Kerkrade,
O.L. Vrouwestraat, waarna aansluitend crematie in
het crematorium te Heerlen, Imstenraderweg 10.
Bijeenkomst in voornoemde kerk.
Overtuigd van uw medeleven, is er geen condole-
ren.
Heden dinsdag tijdens de avondmis van 19.00 uur
in bovengenoemde kerk, zal de overledene bijzon-
der worden herdacht.
De overledene is opgebaard in het mortuarium van
de Lückerheidekliniek te Kerkrade, St.-Pieter-
straat 145.
Gelegenheid tot afscheidnemen dagelijksvan 18.00
tot 19.30 uur.
Zij, die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te beschouwen.

n ~ iTot onze grote droefheid en dankbaar voor het vele
dat hij voor ons betekend heeft, delen wij u mede
.dat heden, geheel onverwacht, van ons is heenge-
gaan, onze goede en zorgzame vader, schoonvader,
opa, broer, zwager, oom en neef

Pie Quadakkers
weduwnaarvan

Anna Bernardina Haagmans
op de leeftijd van 82 jaar.

In dankbare herinnering:
Hulsberg: W.B. Quadakkers

M.L. Quadakkers-Hagemans
Sylvia, Danniëlle

Nuth: W.J.B. Hendriks-Quadakkers
H.J.C. Hendriks
Ingrid en John
Familie Quadakkers
Familie Haagmans

Nuth, 5 juni 1987
Valkenburgerweg 67
Corr.adres: Nuinhofstraat 30, 6361 BC Nuth
De plechtige uitvaartdienst zal plaatshebben op
woensdag 10 juniom 11.00uur in deH. Bavokerkte
Nuth, gevolgd door de begrafenis op de begraaf-
plaats Slagboomsweg.
Heden dinsdag om 19.00 uur avondwake in de ka-
pel van Huize Op den Toren te Nuth.
Zij, die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te beschouwen.
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In de vooravond van Pinksteren overleed in de
leeftijdvan 100 jaaronze allerliefste vader, grootva-
der en overgrootvader

Johannes Uilkens
weduwnaar van

Anneke Dortu
i, Groningen 3-2-1887 t Tilburg 6-6-1987

Rotselaar (B.): C.R.F. de la Parra-Uilkens
E. de la Parra

Hilversum: Hans en Madeleen
Sara, Anna, Simon

Kaatsheuvel: Maril en Jan
Deirdre, Sylvester, Rafaëla

Nijnsel: Bas en Lyn
Hester, Sako, Franka, Nora

Caracas (Ven): Thera en Anton
Pamela, Kim

Mortsel (B.): Carmelita en Raf
Helena

Tilburg: M.H.J. Hoek-Uilkens
J.M. Hoek

Utrecht: Frank en Henny
Jantje

Amstelveen: Ron en Yvonne
Annet, Pim

Maarssen:
Hans en Anita
Menno

Maastricht: Brigit en Frans
Erik

Tilburg, huize „De Duynsberg", Indigolaan 86a.
Corr. adressen: Bredaseweg 414, 5037 LH Tilburg-
Beatrijslaan 90a, Rotselaar (Belg.).
De plechtige eucharistieviering zal plaatshebben
op donderdag 11 junia.s. om 11.00 uur in de paro-
chiekerk van het H. Kruis, Sinopelstraat, hoek
Lage Witsiebaan, waarna de begrafenis op de een- i
trale begraafplaats west aan de Hoflaan.
Voor vader wordt woensdag a.s. om 18.30 uur de
avondwake gehouden in de kapel van huize „De
Duynsberg" waarna er gelegenheid is tot het bren-
genvan een laatste groet tot 19.45 uur, in dechapej-
le ardentevan het uitvaartcentrumBeneluxlaan 75.
Gelegenheid tot condoleren donderdag voor de
eucharistieviering vanaf 10.15 uur in de zijzaal van
voornoemde parochiekerk.

Bij vonnis van de rechtbank te Maastricht d.d. 4 ju-
ni 1987zijn de volgende faillissementen:
A. UITGESPROKEN:
1. A.W.P.C.L.H. de Jong, Musketruwe 65 C, Maas-

tricht
Rechter-commissaris: mr. G.M.C.J. Gemmeke-
van Delft
Curator: mr. P.E. Vos, Minderbroedersberg 5,
Maastricht, tel. 043-215931, (flnr. 13427).

2. M.J.G.M. Moors, Musketruwe 65 C, MaastrichtRechter-commissaris: mr. G.M.C.J. Gemmeke-van Delft
Curator: mr. P.E. Vos, Minderbroedersberg 5.
Maastricht, tel. 043-215931, (flnr. 13428).

3. B. Boessen, Willem van Gelre-Gulikstraat 16,
Sittard
Rechter-commissaris: mr. G.M.C.J. Gemmeke-van Delft
Curator: mr. P.R.J.M. Douffet, Wilhelminastraat36, Sittard, tel. 04490-24100 (flnr. 13429).

4. Pure Water International of Europe 8.V., Am-
pèrestraat 12, Schaesberg, gem. Landgraaf
Rechter-commissaris: mr. G.M.C.J. Gemmek-e--van Delft
Curator: mr. G.B. van Soerland, Tempsplein 21-
-22, Heerlen, tel. 045-719005 (flnr. 13430).

5. H.L.J. Geerlings, Heerlerbaan 128, Heerlen
Rechter-commissaris: mr. G.M.C.J. Gemmeke-
van Delft
Curator: mr. P.M. Boudewijn, Grupellostraat 10,
Kerkrade, tel. 045-457130 (flnr. 13431).

6. J.M.H. Kole, h.o.d.n. Aannemersbedrijf Kole,
Kampstraat 12, Jabeek, gemeente Onderban-ken.
Rechter-commissaris: mr. G.M.C.J. Gemmeke-van Delft
Curator: mr. M. van Beek-Zanders, Merkelbee-
kerstraat 6, Brunssum, tel. 045-256253 (flnr.
13432).

B. OPGEHEVEN:
7. Koobs de Hartog Publiciteit 8.V., gevestigd te

Susteren, kantoorhoudende te Maastricht, Klei-
ne Gracht 26 (flnr. 13138).

C. SURSEANCE:
Bij beschikking van de rechtbank te Maastricht d.
d. 4 juni 1987 is voorlopig surséance van betaling
verleend aan:

M.H.M.H. Rietrae, Vogelzangweg 3A, Valkenburg
aan de Geul.

Tot rechter-commissaris is benoemd mr. G.M.C.J'
Gemmeke-van Delft en tot bewindvoerder mr. A.L-
M. van Uden, Kapoenstraat 26, Maastricht, tel. 043-
-216606. Crediteurenvergadering op 3 september
1987 te 11.15 uur in voornoemde rechtbank.

Bij het verzoekschrift is geen ontwerp-akkoord ge-
voegd. (Rep.nr. 1831/87).

I _ I

KLEURENTELEVISIE te
koop, prachtig toestel, we-
gens omstandigheden. Tel.
045-454628.
Te k. diepvrieskasten en
-kisten, koelkasten, was-
aut, kook- en bak-
toestellen, ktv's, video's,
audio en stereo-app. Alles
teg. de helft v.d. pr. mcl. ga-
rantie. Gratis thuisbezorgd.
VRIESKO, Sittarderweg
136 Heerlen. Tel. 727342,
's maandags gesl.
HOUT, board, triplex, meu-
belpl., wandpl., schrootjes
in div. soorten, lak, lijm,
beits, gips, kalk, cement,
stucadoormortel, tempex
en glaswol, ijzerwaren,
verfwaren, tuinartikelen,
plastic golfpl. en vlakke pi.,
plastic dakgoot, regenpijp
en 1001 andere doe-het-zelf-
art. Boumans, Brunssum-
Alles voor de doe-het-zel-
ver. Dr. Kuyperstr. Ba,
Haansberg.
ANTWOORDAPPARAAT
Compur. nieuw en ge-
bruikt. Tel. 09-4924091035.
KEUKENS, keukenappa-
ratuur. Laag in prijs, met
garantie. R/J Handelson-
erneming, . Stationstraat

294, Nuth. Tel. 045-242602.
KANTELDEUREN, rol-
deuren, sectiedeuren met
of zonder afstandbediening
in 23 maten direkt lever-
baar. Afstandbediening,
computergestuurd, ge-
schikt voor alle soorten ga-
ragedeuren compl. met
zender voor in uw auto. Fa.
Straten, Eijkskensweg 18,
Geulle. Tel. 043-64104 C _
Speciale aanbieding: ALU-
UITSCHUIFLADDERS,
2x12 sports (6 mtr) ’297,-;
2x14 sports (7 mtr) ’375--incl. btw. Houthandel Rin-
kens, Landgraaf. Tel. 045-
-319846.
KOELKASTEN en diep-
vriezers, bij van Uden in
Hoensbroek slaagt u, 145 Itr
koelkast, nu 298.-; 145 Itr
diepvrieskast 445,-. Van
Uden, Hoofdstraat 10-12,
Hoensbroek.

JOGGING A
dubbelbreed 1 50 cm ■meer dan 15 kleuren bedrukt I p.mtr.

ZOMERKATOENTJES
dubbelbreed L^nieuwste dessins I ■
nergens goedkoper M p.mtr.

CANVAS-
LUIFELDOEK 4 AQI.waterafstotend, 2 mtr. breed Kil 93
onverslijtbaar I
geen 49,- maar ■ %0 ■ Pmtr-

-995B p. mt,
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Bij Vefato-Motke meubelen nu ook een exclusieve kol-
lektie

staande- en hangklokken
in geloogd eiken, gebeitst en in noten uitvoering diverse
prijzen met een jaargarantie.Tevens ook uw adres voor

betere losse
bankstelkussens

in leder en div. stoffen, bloemmotief of effen kleur; wij
hebben

eiken meubelen
geloogd, in de was of gekleurd naar wens

De grootste van Nederland!
Motke-Vefato, Printhagenstraat 3, Kleingenhout-Beek,

tel. 04402-73044.

Ervaren CHAUFFEUR nat. Izkt. werk. Bekend op
comb.. trekker/oplegger,semi-dieplader enruime er-varing met atlaskraan opDaf en Mercedes. Tel. 045-
-.3246l4,'Schaesberg.
SCHILDERS kunnen nog
behang- en schilderwerk-
zaamheden aannemen. Tel.
045-210020.

GEVELRENOVATIE
Zandstralen, uitkappen,
voegen en impregneren.
Tevens eiken meubels en
velgen stralen. Tel. 045-
-259492 of 218363. Gebr.
Timmermanns.
DAKCENTRUM Hemast.
Voor al uw dakwerkzaam-
heden, ook nieuwbouw. 15
jaar ervaring in renovatie.
Niet duur, wel goed! Vraag
vrijblijvend offerte. Tel.
045-221010, b.g.g. 217254.
Uw DIEPVRIES-koelkast-
ook bedr. install. of wasau-
tom. etc defektü Garantie
op de reparatie. Geen voor-
njkosten en korting op on-
derd. Bel direkt. 045-
-726206. :
Alle STUCADOORWERK,
sierpleister, gipslijsten en
rozetten, spuitgraniet voor
binnen en buiten. Bel v. ;
vrijblijv. prijsopgave naar
C. Mallmann. Tel. 045- i
316576.

KEUKENS, keukenappa-
ratuur. Laag in prijs, met
§arantie. R/J Handelson-

erneming. Stationstraat
294, Nuth. Tel. 045-242602.
KANTELDEUREN, rol-
deuren, sectiedeuren met'
of zonder afstandbediening
in 23 maten direkt lever-
baar. Afstandbediening,
computergestuurd, ge-
schikt voor alle soorten ga-
ragedeuren compl. met
zender voor in uw auto. Fa.
Straten, Eijkskensweg 18,
Geulle. Tel. 043-64104 C
Speciale aanbieding: ALU-
UITSCHUIFLADDERS,
2x12 sports (6 mtr) ’297,-;
2x14 sports (7 mtr) ’375--incl. btw. Houthandel Rin-
kens, Landgraaf. Tel. 045-
-319846.
Italiaanse DESIGN-KEU-
KENS bij: Vossen-Keu-
kens Heerlen.

Kassarollen voor (bijna) alle
merken kasregisters en;
weegregisters uit voorraad
leverbaar. Roltex-RCN Vo
Makro Nuth. Tel. 045-
-242880 (dag en nacht).

Franse STIJLKEUKENS
bij Vossen-Keukens Heer-
len.
Gebruikte ORGELS prij-
zen va. ’ 395- met garantie.
Muziekhuis Guus Arons,
Honigmanstr. 5-7, Hrl., 045-
-717155.
Div. inruil PIANO'S +vleugels in voorraad voli.
farantie. Verhuur + huur-

oop + stemmen. Muziek-
huis Arons, Heerlen, 045-
-717155.
KLEURENTELEVISIE en
stereotoren te koop, we-
gens omstandigh. Akker-
weide 82, Hoensbroek.
KLEURENTELEVISIE tekoop, prachtig toestel, we-
gens omstandigheden. Tel.
045-454628.
Te k. diepvrieskasten en
-kisten, koelkasten, was-
aut., kook- en bak-
toestellen, ktv's, video's,
audio en stereo-app. Alles
teg. de helft v.d. pr. mcl. ga-
rantie. Gratis thuisbezorgd.
VRIESKO, Sittarderweg
136 Heerlen. Tel. 72734?'s maandags gesl.
Balken -BIELSEN - kepers- dakpannen etc. Bouw-
bergstraat 100, Brunssum,
tel. 045-251964.
ROLLUIKEN Heroal. Fa.
Frelico. Tel. 045-215597
b.g.g. 218731.
AANHANGWAGEN te k.
Tel. 045-314774.

Zonnehemels
Ruime sortering, lage prijzen en de beste service.
Reeds vanaf ’ 695,- met statief. Sittard, Putstraat 34,
tel. 13531; Heerlen, Saroleastraat 43, tel. 711300; Kerk-
rade, Hoofdstraat 12, tel. 456999.

Tomzon
keukenshow

in onze showroom
keuze uit 40 modellen

Zeer exclusieve modellen, vakkundig en gratis advies,
eigen montage, meer dan 60 jaarervaring, donderdag
koopavond en 's zaterdags van 10.00 tot 17.00 uur ge-
opend.

Hofdwarsweg 69, Geleen
Handelsterrein Krawinkel, nabij autoweg Geleen-Beek,

tel. 04494-42516.

FACE-LIFTING van uw; oudere keuken: Vosserv-
iKeukens Heerlen.

Tek. 2 ROLPOORTEN 1 x. 5.10 br. en 1 x 3.70 br.:Lampenpaleis Beek, tel.. 04402-76982.
Te k. Erres VIDEO VHS 35-kanalen, z.g.a.n. Te bevr.Einderstr. 43, Puth.
Goede KLEUREN TV's
met garantie, grote keus,
v.a. ’ 125,-. TV-discount
Geleen, Burg. Lemmensstr.
14, 04494-48721.
Te k. CROSSMOTOR
Yamaha 125 cc + onderd.,
meisjesfiets, autokrik merk
Kinzo hefverm. 2000 kg +
mech. herder, zeer lief. Te
bevr. Spoorstr. 69, Bruns-
sum

_^

Te k. KACHEL, fraai uit-
gew.(antiek). Heufkestr. 90,
Brunssum.
SHOWROOMKEUKENS
met zeer hoge korting bij:
Vossen-Keukens Heerlen.
INRUIL van uw oude keu-
ken mogelijk bij: Vossen-
Keukens, Heerlen.
Pracht EETHOEK grenen
6-pers. v.p. ’675,-; eik. sa-
lontafel als nw. ’ 225,-; Tel.
045-323830:
Te k. TREKHAKEN voor
alle type auto's beneden
1982 met onderbouwen en
aansluiten ’ 150,-; Tel. 045-
-229113.
INBOUWAPPARATUUR
de grootste keus aan de
laagste prijs: bij: Vossen-
Keukens Heerlen.
De Vlaamse DESIGN-
KEUKENS bij: Vossen-
Keukens Heerlen.

Parketteur
zoekt werk. Ik leg alle soor-
ten parketvloer en tegen
concurrerende prijzen.
Ook opknappen van be-
staande vloeren. Houkes
Parket, Voerendaal, tel.
045-750305; Sittard, tel.
04490-25157.
KACHELS grote zomer-
kortingen nu honderden
guldens voordeliger. De
Kachelsmid, Walem 21,
Klimmen, tel. 04459-1638.

VLOERBEDEKKING,
gordijnen en karpetten.
Grote voorraad en voordeli-
ge prijzen. Vele coupons
met hoge korting. Woning-
inr. Grooten, Kloosterstr.
22, Simpelveld. Tel. 045-
-441346.
Te k. prima WASMACH-
.COMB. Zanker en AEG
met garantie, ’350,-. Tel.
045-3f4914.
Het Witte Huis! Deze week
stuntprijzen in klassiek en
modern! bankst modern
995,-; kast wit 450,-: eet-
hoek vanaf 495,-; 3-2 bank-
st. echt leer (grijs) 2795,-;
2-zits vanaf 595,-; zilver
toog- en rankenkasten van-
af 695,-; fauteuils in echt
leer en stofwel 30 modellen
vanaf 395-; grote keuze sa-
lontafels in eiken, noten enmodern. En wij ruilen de
oude meubels in aan de
hoogste prijs. HET WITTE
HUIS Rijksw. Centr. 86-88
Geleen (vlakbij Alb. Heyn)'
KLEURENTEEVEE met
garantie,_grote keus vanaf
7125,-; TV Discount Ge-
leen, Burg. Lemmensstr.
134, tel. 04494-48721.
Ingeruilde keukenkast
(buffetkast), 2-drs. (120 cm),
z.g.a.n. met verlichting.
Meeneemprijs ’ 175,-, te
bevr. PLAN KEUKENS
BV, Rijksweg 21, Gulpen.
JamoBOXEN 330 W’ 375L--90 W ’ 95,-; videoree. VHS

’ 650,- ’ 750,-; equalizer

’ 99,- ’ 125,-; tunVverst.
2x 120 W’ 395; div. kleuren-
tv's 16 progr. ’495 ’400,-;
12 progr. ’350,- ’ 395,- etc.
F. Meyer,Bautscnerweg 37,
H'baan. Tel. 045-417651.
INRUIL van uw gebr. appa-
ratuur mogelijk, bij: Vos-
sen-Keukens Heerlen.
Uw nieuwe keuken in per-
spectief naar persoonlijk
ontwerp bij: keuken-inte-
rieur VOSSEN Heerlen.

Bankstelkussens
Uit voorraad leverbaar in div. bloemmotieven en effen
kleuren, complete set a 10 stuks incl..vulling vanaf
’395,-; rundlederen kussens in div. kleuren vanaf
’998,-; rundlederen kuipkussens, rug en zit uit één
stuk, dus geen geschuif meer, ’ 395,- per stuk. Fuhren
Discount, Ganzeweide 84, Heerlen-Noord (Heerlerhei-
de), tel. 045-222622.
Een zonnehemel koop je bij de

zonnevakspeciaalzaak
Diverse modellen, uitvoeringen en prijzen. Reeds va.
695,- met Dr. Wolff-buizen. Eigen technische dienst.
Van Erp 8.V., Sittard, 04490-13531.
Heerlen 045-711300. Kerkrade 045-456999.

SURFPLANK compl. met
surfplank enz. Vraagpr.
’850,-; Tel. 045-323830.
Ingeruild elektrisch fornuis
A.E.G., meeneemprijs

’ 100,-; ingeruild Etna gas-
fornuis, meeneemprijs

’ 75,-; inger. aanrecht,
3-deurs met spoelbak RVS,
meeneemprijs’75,-. Diver-
se keukenverlichtingen van

’ 15,- tot ’75,-. Plan KEU-
KENS BV, Rijksweg 21,
Gulpen.
Luxe ingeruilde aanbouw-
keuken in L-vorm in maho-
niehout, met koelkast,
diepvries, keramische
kookplaat, vaatwasser, af-
zuigkap en wasautomaat,
compleet met boven- en
onderkasten, spoelbak en
kraan. Meeneemprijs

’ 3000,-. Te bevragen
Plan KEUKENS BV, Rijks-
weg 21, Gulpen.
Te k. antiek eiken SLAAP-
KAMER, compl. Tel. 045--313400.
Bij Kleba meubelzaak, gro-
te sortering in BANK-STELLEN, n nu va.

’ 1295,-; eethoeken, n., va.’795,-; slaapkamers, com-
pleet’ 1195,-; tientallenrtv-kastjes met videoschuif, va.

’ 195,-; honderden bank-; stelkussens, harde polyes-;ter met div. stoffen va.’65,-. C.C. Kleba, Hoens-broek, Akerstraat 230, tel.

' 212854.
i Spec. verlichtingsweek bij> de BAZAR: tientallen kro-
nen, slaapkamerlampen,plafoniers, grote keuze. Wijhangen deze gratis op. Ver-- der div. rtv-kastjes met vi-

t deosch va. ’ 195,-. Wij rui-, men enkele leuke bankstel-

" len op, nu va. ’ 1295,-; eet-■ kamers, nu ’795,-. Gratis> thuisbezorgen. De Bazar,
Rumpenerstraat 51, Bruns-: sum, tel. 270601.

'Bij de MEUBELBEURS

''grote reclame: inruilmeu-

" bels, z.g.a.n., mooie eiken- bankstellen va. ’495,-tien-; tallen eiken kasten, nu va.
’695,-; wel zeker 20 stuks, eethoeken, nu va. ’350,-;
div. 2-zits bankjes, extralage prijzen. Nu ook inruil-
koelkasten va. ’ 150,-, di-
verse gasfornuizen, z.g.a.n.,
nu ’325,-; kleurentelevi-sies, met 3 mnd. garantie,
nu ’ 395,-; kookplaten,
z.g.a.n., ’ 125,-per stuk.
Kom kijken, het loont.Meubelbeurs, Akerstraat250-252, 2 grote zaken,Hoensbroek, tel. 222870.
Uw meubels nieuw be-kleed. STOFFEERDERIJ
J. Kloprogge, Dr. Poels-plein 29, Simpelveld. Tel.
045-443771.
Massale verkoop TYPE-
MACHINES. Electronisch
en electrisch. IBM en Oli-
vetti etc. Zeer grote partij.
Al vanaf f 250- excl. BTW,
mcl. volledige garantie.
Emly Handelsonderne-
ming. 04498-54510.
Te k. ant. compl. SLAAP-
KAMER ’ 2200-, en 2 ant.
kasten, tafel, 4 stoelen en
spiegel, ’2500.-, tel. 045-
-422088, na 17.00 uur.

Naebers
elektrotechniek

Ganzeweide 183, Heerlen-Noord. Tel. 045-211941

Voordelige aanbiedingen
op hout- en metaalbewerkingsmachines, o.a. draaiban-
ken, freesmachines, compressors, elektromotoren,
vlak- en vandiktebanken, lasapparatuur enz. Ook inruil-
machines. Eigen service- en reparatiewerkplaats.

Diverse

showroomkeukens
te koop voor zeer speciale prijzen.

Te bevragen
Plan Keukens BV

Rijksweg 21
Gulpen

Van Blerk roldeurkasten
Massale verkoop

Grote partij van Blerk panto- en optiforma buro's, jaloe-
ziekasten. Emly Handelsond. kocht een kantorenkom-
plex met méér dan 200 buro's, kasten, stoelen, tafels,
rekken en scheidingswanden. Dit alles slechts 18 mnd.
oud. Emly Handelsond., Handelsstr. 34b, Sittard, tel.

04490-23738 b.g.g. 04498-54510.
LAMÈLLENGORDIJNEN
kunststof en stof, in juni en
juli, 20% korting. Fa. Freli-
co. Tel. 045-2f5597 b.g.g.
218731.
KUNSTSTOFSCHRO-
TEN, dakgootbekl. en pla-
fondbouw. Fa. Frelico. Tel.
045-215597 b.g.g. 218731.
Goede KLEURENTEE-
VEES met gar. Meer dan
100 st. voorradig vanaf

’ 195,-; TV Occasion Cen-
trum Geel, Grasbroeker-
weg 25 Heerlen, 045-724760.
Fender GITAREN ’299,-;
Fender versterkers ’309,-;
Spaanse gitaren ’89,50;
keyboard met gratis lesme-
thode ’ 299,-; drumstel
5-dl. ’ 695,-; Rototoms 3-dl.

’ 295,-; Paiste bekkens

’ 67,-; bekkenstandaard
’69,-. Het paradijs voor
muziekliefhebbers Muziek-
huis Lyana, Mauritsweg 48,
Stem, tel. 04495-3227.
Geïmpregn. AFRAST.PA-
LEN en planken, bielsen,
vijverfolie, en pompen enz.
Impreg, In de Cramer 104,
Heerlen, 045-751687.
Te k. DEMO gegalv. trap,
ml. 045-711617.
Nergens goedk. GRASZO-
DEN va. 20 mtr. gratis
thuisbez. ’ 3,50 p.mtr. Tev.
compl. aanleg, ook fresen,
bemest., bestrat. Bel vrijbl.
v. inf. 045-752747.
Te k. nieuw gesl. fabr.i
AANHANGW. wielen bo-!
ven de bak, gaat aan 3 kan-:
ten open, enkelasser, nwjpr.i
’6500- nu ’3000,-. Tel.l
045-752747 met papieren.

De showrooms van: VOS-
SEN-KEUKENS Heerlen
zijn te vinden: in het Glas-
paleis aan de Pancratius-
kerk en aan de Eikender-
weg no. 77 (om de hoek bij
nieuwbouw DSM), tel. 045-
-717555 of 712158.

PIANO te k. merk Scholze,
±20 jr. oud, i.z.g.st. Tel. 045-
-425807. __
Te k. moderne zwarte
KAST, i.z.g.st. Tel. 045-
-228593.
DAMESKLEDING Seond
Hand. Ook haute-couture
zoals Krizia, Versaer, Geor-
gio Armani. Inl. 045-454231.
Tek. ANTIEK, bed + antie-
ke kast (3-drs. m. 2 laden +
gr. spiegel). Tel. 045-352655.
Te k. BANKSTEL, middel-
eiken, beige velours 'bekle-
ding, 3-1-1. Melleschet 40,
Vijlen, tel. 04454-1080.
Te k. BREIMACHINE,
dubb.beds 'Passap' m. toe-
beh., tel. 045-311051.
Openingstijden VOSSEN-
KEUKENS Glaspaleis: van
10.00 tot 18.00 uur, 's don-
derdags koopavond tot 21
uur, Eikenderweg 77, di.
t/m vri. 10-18 uur, za. 11-
-16 uur (geen koopavond).
DUITSE kwaliteitskeu-
kens: bij: Vossen-Keu-
kens, Heerlen.

Te k. gevr. auto's vanaf
1978. Garage SCHAEP-
KENS. Tel. 04405-2896.
Inkoop goede AUTO'S,
contant geld. P. Joosten,
,Scharnerweg 3, 043-634978.
|Te k. gebr. BANDEN, 12,
13, 14 en 15 inch. Tel. 045-
-751734.
De hoogste prijs in Lim-
burg, betaal ik voor uw
loop-, sloop- of SCHADE-
AUTO'S. Tel. 045-254081,
ook 's avonds.
Tek. gevraagd loop-, sloop-
en SCHADE-AUTO'S va
’5O,- tot ’6000,-. 04490-
-1967- 25611.

Wij geven het meeste voor
loop-, sloop- en SCHADE-
AUTO'S. Ook wasmach. en
ijskastond^delen. U belt,
wij komen direct. Tel. 045-
-411480.
Te k. gevr. loop-, sloop- en
SCHADEAUTO'S. Betalen
red. prils. Gratis afhalen.
045-753058 na 17 uur 04405-
-2074.
Te k. gevr. loop-, sloop-,
SCHADEAUTO'S. Bet. re-
del. pr. Gratis afgeh. 045-
-750794 ook 's avonds.
Gebr. ONDERDELEN van
recente schade-auto's. Te-
vens te k. jonge schade-
auto's. Deumens, Haefland
20, Brunssum. Tel. 045-
-254482.
Wij betalen ’4OO- tot
’20.000- voor uw auto.
Schade of defect, etc. geen
bezwaar. Ook sloop. Tel.
045-720200.
Loop-, sloop- en SCHADE-
AUTO'S gevr. van ’ 50.- tot

’ 15.000,-. Tel. 045-423063.
Te k. VOLVO GL 345 type
'80 i.z.g.st., kleur rooako-
permetall. 04492-3195.
De hoogste prijs in Lim-
burg betaal ik voor uw
loop-, sloop- of SCHADE-
AUTO. Echt waar bel maar.
Ook 's avonds. 045-753459.
Te k. Opel KADETT 12 S
3-drs., bj. '81, sunroof, trek-
haak, stereoradiocass., auto
verk. i. topcond. Hoofdstr.
22, Schimmert, tel. 04405-
-1721 tuss. 18.30-20.00 u.
VOLVO 343DL m '83, grijs-
met., 64.000 km, mooi en
goed ’8950.-. Math. Bruis
Auto's. Hoofdstr. 200
Hoensbroek. 045-227395.
Te k. VOLVO 360 GLT
antr.met. bwi. '85, 45.000
km, nw. banden, vele ace.
Tel. 04402-77711/72945.
Te k. HONDA Civic APK-
fek., motor defect, ’300,-;

'el. 04406-13670 of 13103.
Opel ASCONA Cavalier 16
S mei '80, apk tot 5-'BB
i.z.g.st. ’ 2250,-. Math. Bruis
Auto's, Hoofdstr. 200
Hoensbroek. 045-227395.
Opel KADETT 12 S Spec.
5-deurs, nov. '83, kl. zwart,
57.000 km, als nieuw

’ 11.900,-. Math. Bruis
Auto's. Hoofdstr. 200
Hoensbroek. 045-227395.
KADETT Caravan '81 5-drs.
’6900,-; Ford Granada 2.3
GL kombi '79 ’4950,-; Ford
1600L '80 ’4800,-; Ford Es-
cort automaat '77 ’2500,-;
Toyota Tercel '79 ’3900,-;
Mazda 626 coupé '79
’4200,-; Toyota Sportswa-
gon '78 ’ 2800,-; Honda Ci-
vic '79 ’2400,-; Datsun
Cherry '79 ’ 3800,-; Opel As-
cona 1600 '77 ’ 2600,-; Ka-
dett '77 ’ 2500.-; Fiat 127 '78
’2200,-; Mazda 818 coupé
'79 ’2400.-; Austin Allegro
'79 ’1300,-; VW bus 71

’ 950,-. Alle auto's apk ge-
keurd. Oude Landgraaf 101
Schaesberg. TeL 045-
-311078.
Auto's hallo, OPGELET.
Wij betalen ’3OO- tot

’ 20.000,- voor uw auto, ook
sloop. Tel. 045-411572.
Te k. CITROEN GS, '78;
Mits. Galant, '79, met APK.
Tel. 045-215777.

BEDRIJFSAUTO'S. Open,
gesloten en meubeluitvoe-
ring van klein tot groot. W.
Feyts auto's, Vaesrade 61,
Vaesrade. Tel. 045-243317.
Autobedrijf KLANKSTADB.V. (voorheen A.C. Muy-
res 8.V.), Kaalheidersteen-
weg 185,Kerkrade, tel. 045-
-413916, Fiat-dealer, biedt te
koop aan: Fiat Panda 45,
'81; Fiat Panda 34, '84, '85,
'86; Panda 45, '85, met open
dak; Uno 70 SL, '85; Uno
diesel, 3-d.. '84; Uno 45, '84;
Ritmo Diesel, 3-drs., CL,
'85;Ritmo 65 CL, '82;Ritmo
75 CL. '79; Ritmo 85 S, '83;
Ritmo Diesel, '85; Ritmo
ES; Ritmo 65 CL, '82; Rit-
mo 75 CL, '79; Regatta 85 S,
'85, Regatta 85 C? '85; Fiat
131, 2 liter, met gas, '83; Ci-
troen 2CV6, '81; Opel Ka-
dett Caravan, 5-drs., '80;
Opel Rekord 2.0 S, '84; Re-
nault 5 TC, '85; Volvo 340
Winner, '81. Talbot Horizon,
'82; en diverse andere inrui-
lers. Op alle auto's boven
’5OOO- drie maanden Bo-
vag-garantie. 1 of 2 jaar ga-
rantie mogelijk. Uw adres
voor moffel- en plaatwerk,
cilindervlakken en gasin-
bouwinstallaties.
Fiat RITMO type '75.
bwj.'B2, vraagpr. ’ 5650.-.
Laagstraat 31, Hoensbroek.
Te k. SIMCA 1100, H. auto-
matiek, bwj.'79, apk-ge-
keurd, 1-6-87, Jan Steenstr.
29, Sittard.
ESCORT 1.6 L Bravo '83,
sunroof, i.pr.st. 045-352295.
Broekhuizenstr. 538, Rim-
burg-Landgraaf.
Te k. ESCORT 1.1 Laser,
bwj. dcc. '84, vr.pr.

’ 14.500,-. Tel. 045-272801
Te k. CITROEN GSA X3,
'80, wit, 5-drs., heel mooi,
APK, 79.000 km, ’3150,-.
045-254818 na 18 u. 254593.
Te k. OPEL Manta 1900,
bwj. '76, APK tot 2-'BB,
vr.pr. ’1750.-. Tel. 045-
-273131 na 19.00 uur.
Te k. CITROEN Visa Super
11, bwj. '83, APK-gek.,

’ 6500,-. 04490-10999.
Te k. TOYOTA Corolla
Hatchback 1300 DX, 12 kl.,
bwj. '85. 04754-5019.
T.k. Ford Orion 1600 luxe,
DIESEL, bj. '85. Pr.
’16.500,-. 04490-11087.
T.k. Ford Sierra 2300 Ghia
AUTOMAAT bj. '83. Alle
extra's. Tel. 04754-1559.
T.k. Ford Scorpio 2.0 GL
AUTOMAAT bj. '86, le
eigen. Tel. 04754-5019.
VOLVO 340 special '86,
85.000 km. slechts ’ 16.900-Tel. na 16.00 u. 04490-12138.
DATSUN 120 V type '77
APK: Opel Ascona 1600 S
bj. '73 APK tot mrt. '88 bei-de i.g.st., pr. t.e.a.b. 045-
-314967. __
Te k. zeer mooie MAZDA
323 1,3 bj. '81 m. APK. Inr.
mog. Tel. 045-460734.
Te k. R 5 TL bj. '77 i.z.g.st.
f450,-. Tel. 045-461453.
Te k. HONDA Civic bj. '78
i.z.g.st. APK. Tel. 045-
-422180 na 18.00 uur.
HONDA Civic '79 met APK
zeldz. mooi. Rotterdamstr.
24, Heerlen.
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Witte bandplooipantalon. Wijde, kreukkatoenen rok met ® Zomerjurk met ® Witte blouse van ® Leuke japon metrimpelhals. Myester-crépe.
Kreukkatoen Mm**. steekzakken. In witofmarine. MMm zeerwijdvallende rok. /%#% 'euke structuurkatoen. <*^#% Wtt met kobo/t ofrood. ,Jf/#%
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Opel Ascona 16S
5-drs., juli '84, 50.000 km,
bruinmet., get. glas, als
nieuw. 24 mnd. garantie-verz. Van Leeuwen, Strijt-
hagenweg 129 Kerkrade-
West. Tel. 045-453355
T.k. PEUGEOT 205 GR kl
wit, bj. sept. '85, 20.000 km
Vr.pr. ’ l£ooo,-. 04497-1775
Te k. BMW 316 bwj. 10-'BO
froenmet. i.z.g.st. ’7750,-

-tel. 045-325468.
A.C.H. Jeugrubbenweg 2(
(bij Hommerterweg) UHoensbroek, tel. 045-22245!:
met verkoop van SEAT er
Subaru biedt met gar. t«
koop aan: Seat-Ibiza I.J
GLX 86 en 85; Ibiza 1.2 GL
de 1 Sol 86; Ibiza 1.2GL 85
Seat-Ronda 1.5 GLX 85
Seat-Malaga 1.2 GL 86
Ronda-Diesel 87; Subaru
Justy DL 85; Subaru-Justj
5-drs. 86; Subaru 1600 8aSubaru 1600 Statcar. 84
ToVota Corolla 81; Mitsu
bishi Colt GLX 80; Mitsu
Wshi Statcar. 2.3 Turbc
Diesel 83; Datsun Cherrv
79^ Renault R5GTL 81; Rï
TL 81; R9GTX 83;R9 C 82;
Rl4TL 77; R4GTL 79 er
78; Fiat Panda 83 en 82;Fiat
131 80, Fiat 128 76: VWPolc
76; VW Golf 76; Honda
Quintet 81; Lada 2105 GL
82; Skoda 130 LS 85; Peu-
§eot 504 GL 79 en 78; Sun-

eam 1000 79; Talbot-Hori-
zon GL 82 en 81; Solara 1.6
GLS 81; Talbot-151 GLS 80:Audi 100 77; Volvo 343^
automaat 78; Simca Four-
gonnette (bestel) 83; Suzuki
Alto '85; Honda Civic '83;
FiatRitmo diesel '81; mr. erfin. mog., dond. koop-
avond.
toyota type STARLET, '80,apk, zeer mooi, Kerkrader-weg 166, Heerlen.
Te k. MAZDA 616 bi. '78
APK gek., event. te ruil teg.Busje. ■ Aldenhofstraat 108,
Hoensbroek.
Te k. MAZDA 323 bj. '78
met APK, prijs ’1700,-:
Simca Chrysler 1309 SX
met APK, autom., bj. '79{700,-. Tel. 045-216677.
Te k. BMW 323 I bj. '79uz.g.st APK gek. sportvel-
gen, vr.pr. ’10.500,-. Tel.94492-1011.

: Nissan Stanza
1.6 GL '84, 71.000 km,
§roenmet. z.g.a.n. 12 man-
den garantieverz. Autobe-
drijf van Leeuwen, Strijtha-
genweg 129Kerkrade. Tel.
045-453355.

Ford Escort 1.1
' laser '84, 65.000 km, grijs-
j met., bijna nieuw, 12

maanden garantieverz.
; ’13.900,-. Autobedrijf van

' Leeuwen. Strijthagenweg

' 129 Kerkrade. Tel. 045--; 453355.
Autobedrijf JASPER BV- biedt te koop aan: keurcol-.. iectie inruilauto's: Merce-

L des 190 D '86; Peugeot 505~ GR SR '80 '81 '82 '83 '84 '85;
r Lada Samara 1.3 GL '87,

' wit, 3000km, met volledige

" fabrieksgarantie; VW Golf
- GLD meuw model '84,
3 grijsmet; VW Golf MX '80;
E VW Golf diesel type '80;
i VW Passat LS'7B; VW Polo
i '78; Peugeot 205 XL wit,
i veel ace. '85; Peugeot 2053 accent grijsmet. '86; Peu--. geot 205 junior '86; Peugeot; 205 GL 5 versn., 5-drs. '85;; Peugeot 205 GL Diesel '86;; Ford Escort 1.6 GL '82;- Ford Escort 1.3 L Bravo
/ groenmet. '82; Ford Escort; 1.3 L '81; Ford Escort 1.6; GL combi met gas, type '82;- Ford Fiesta 1.1 S '78; Tav-- nus 1.6 '79/80; Taunus 1.6L
) cojnbi type '79; Fiesta 1.1 Lr béigemet., zeer mooi '83;
) Peugeot 305 SR '82: peu-; geot305 GL Diesel '82; Peu-
ï geot GL/SR '79 '80 '81; Re-
t nault 5 TC wit, als nieuw) '85; Renault 5 TS grijsme-
i tallic '83; Renault 11 TL
j 5-deurs, wit als nieuw, type- '84; Renault 9 GTL '83; Re-- nault 4 GTL '82 '83; Citroen- GSA Pallas 5-bak grijsmet.> met gas'B2; Citroen visa 1.1; super E '83; Peugeot 505! GL diesel, als nieuw type- '85; Mitsubishi Colt 1.2 GL
i zeer mooi '84; Mitsubishi; Colt 1.2 GL '80; Nissan
ï Cherry 1.3 GL '83; Nissan- Cherry met gas, type '82;

Honda Civic stationwagon

' 5 versn. '80; Opel Kadett

' zwart, zeer mooi '85; Opel
Kadett City '77 '78: Opel As-- cona 1.6 S Hatchback, gas> type '83; Opel Ascona i.g.n.

" '79; Fiat Ritmo 130 TC. Abarth rood '84; Fiat Panda
45 beige 13.000 kn^type '86;t Talbot Horizon GL auto-
maat '83; Talbot Horizon'.GL met gas type '81: Peu-

I geot 504 GL Diesel '79 3x;
BMW 525-6 '77; Volvo 242; DL type '79; Saab 99 GL1 met gas, type '82; VW

' Transporter zeer mooi, type
'82; Peugeot J 9zijschuif-. deur type '82; Mercedes 270
D zijscnuifdeur '82; Merce-des 307 D open laadbak 4
mtr '82; Peugeot 305 bestel■ D type '82. Verder nbog

" ±20 auto's van ’ 1000,- tot. ’ 2000,-. Inruil en financie-
ring mogelijk. Autobedrijf
Jasper BV, Windrakerberg■ 29, gem. Sittard, tel. 04490-
-21944.

:Auto Landgraaf
biedt aan:

Opel Omega 2.0 I GLS
O km, m.z.v. extra's, nieuw, kl. blauwmetallic.
Auto Landgraaf, Heerlerbaan 74-76, Heerlen,I tel. 045-424268.

Skoda Skoda
Bij ons doorlopende show. Met steeds interessante aan-
biedingen.

Alle typen en kleuren
in voorraad. Bij ons is serviceeen begrip en over prijs en
inruil worden wij het altijd eens. Wie slim is rijdt Skoda
voor

’ 9.995 -
Garage Central Geleen

Rijksweg C. 97

Canton Reiss
Exclusief

Opel Senator 2.51 automaat, comfortpakket; Opel Ka-
dett GS11.81; Ford Scorpio 2.01 GL LPG-installatie, zeer
compleet.

Waar u auto's met service koopt.
Valkenburgerweg 28-32-34, tel. 045-718040.

Wij betalen ’5OO,- tot’20.000- voor uw AUTO
(bedr.auto's). Schade of de-fect geen bezw. Ook sloop.
045-727742-723076.
KADETT LS 13S '85; Ka-
dett statcar '83-Rekord Ca-
ravan 20S LPG '81; Corsa
12S Luxus '85; Fiesta 1.1
Festival '83; Kadett 12S '78
t/m '83- Ascona div. types
'77 en '78. Automobielbedr.
J. Denneman, Raadhuisstr.
107 Hulsberg.
TOYOTA automobielbe-
drijf Jo ten Oever. tel. 045-
-242025, Vaesrade 50, Nuth.
Toyota Starlet S '86, '83;
Toyota Starlet '83, '80, '79,
'78; Toyota Corolla HB 1.3
GL 5-drs. '85-Toyota Corol-
la HB 1.3 GL 3-drs. '85;
Toyota Corolla HB 1.8 DX
3-drs. diesel '85; Toyota Co-
rolla 5-drs. stat. car diesel
'84; Toyota Corolla 5-drs.
stat. car '82; Toyota Carina
4-drs. '81; Toyota Carina
2-drs. '79; Toyota Carina
5-drs. stat. car '78; Toyota
Camry liftback 5-drs. '84;
Ford Fiesta 1.1 3-drs. '81;
T'olvo 360 GLD 5-drs. '86;
Renault 4 GTL 5-drs. '81;
Renault 5 Alpine '81; Nis-
san Sunny coupé 5-speed
'80; Nissan Micra 3-drs. '83;
Citroen Visa II Super E '81;
Opel Kadett 1.2 4-drs. '80.
Bovagbedrijf, auto's wor-
den apk-gekeurd, apk-keu-
ringsbednjf.
Wij geven de hoogste prijs
voor uw loop-, sloop- of
schadeauto's, ook wrakken,
geen voorrijkosten, tel. 045-
-752997, ook na 18.00 uur.
Terugname van financie-
ringsbank: PEUGEOT 505
GL, model '82, ’7.450,-.
Emly Handelsonderne-
ming. Tel. 04498-54510.
VW Polo Derby S type '79,
zeer mooi met apk ’ 2450,-.
045-459462.
Ford FIESTA de luxe type
'80, apk, in nieuwstaat
’3950,-. 045-462293.

Renault 5 C '85
25.000 km, wit i.n.st. 24
maandengarantieverz.

’ 11.500,-. Autobedrijf van
Leeuwen, Strijthagenweg
129 Kerkrade. Tel. 045-
-453355.

Te k. zeldz. mooie MERCE-
DES 2008 met extra's, apk
gek. t. '78. 045-271986. Na 18
uur.
Te k. RENAULT 5 TS i.g.st.
Bj. '78. Te bevr. tel. 045-
-229093.
Terugname van finac.bank
MERCEDES 350 SCL aut.,
lpg etc. '76/24.950,-. Emly
HaVidelsond. 04498-54510.
Te k. FIAT Sport 1050 bj.
'79, apk 100% goedgek. t/m
'88, kl. zwart. Te bevr. Wil-
lemstr. 93-95, Heerlen.

Canton-Reis s
Demonstratie-

auto's
Opel Ascona Travelier 2.01,
1/87
Opel Manta 18.5GT 11/86
Opel Kadett 1.81 GT 3-drs.
5/87

Waar u auto's
mèt service

koopt.
Valkenburgerweg

28-32-34
Heerlen, tel. 045-718040.

Ford SIERRA 1800 laser '85

’ 20.500,-: Ford Sierra 1600
laser '85 ’ 19.500,-; Ford Es-
cort 1100 L '84 ’14.000,-:
Opel Ascona 1600 5-drs. gl
'84 ’ 16.750,-; Opel Ascona
1600 diesel 5-drs. '83

’ 13.750,-; Peugeot 505 GL
5-bak schuifd. Lpg '85

’ 19.500,-; Peugeot 305 GL
schuifd. '83 ’ 10.500,-; Vol-
vo 343 DL 2000 '83

’ 13.000,-; BMW 518 nieuwtype stuurbekr. '82
’14.500,-; Nissan Cherry
1300 GL 3-drs. '83
’13.000,-; Honda Accord
1600 5 bak 3-drs. '83
’11.900,-; Opel Ascona
1900 '80 ’ 5250,-; VWPolo C
'85 ’14.000,-; Ford Sierra
1600 laser '86 ’23.000,-;
Ford Orion 1300 GL 5-bak
'84 ’ 14.750,-; VW Jetta '81
’9000,-; Escort 1600 '84;
Corsa 1200 S '83. Inruil, fi-
nancieren en Bovaggaran-
tiebewiis. Autobedrijf P.
van Dijk en ZN., Homperts-
weg 33, Schaesberg (Ka-
kert), tel. 045-311729. Alle
keuringen toegestaan.

AUDI 80 SCD '84; Ford
Fiesta 1100 Festival '86;
Opel Kadett '84; Opel Ka-
dett 12 luxe '82- Mazda 323
stationcar '83; Nissan Micra
GL '85; Mazda 626 GLX 2.C
coupé '84; Skoda GLS '83;
Ford Sierra 16 GL gas '83:
Suzuki Alto '83; Mitsubishi
Sapporo GSR '81. Auto-
shop Geleen, Op de Vey 47-
-49 Geleen. Inruil - Garantie- Financiering. Tel. 04494-
-44944 tevens allereparaties.
Te k. FIESTA 1.1 L bj. '79
le eig., apk 5-'BB. ’3850,-
-04490-2589.
Te k. KADETT 1.3 HB bj
'80, le eig., apk 5-'BB ’ 6250,--. 04490-26rM
Te k. Opel KADETT 1.3
bwj. '87, km. 3000, 8 mnd.gar. Mgr. Hanssenstr. 6
Nieuwenhagen.

Te k. zeer mooie VW GOLF
diesel, '78, Bernhardstr. 12,
Munstergeleen.
Te k. Opel RECORD 2.5,
caravan, Dwi.'B4, grijskent.,
tel. 043-642670.
Van part. le eigen, tek. RE-
NAULT R4L km.st. 23.800
kl. beige, iedere keur. toe-
gest. Vraagpr. ’ 8850,-; Tel.
04405-1423.
Autobedrijf Ton Quadflieg
biedt aan FORD Escort 1,3
CL kl. wit '86; Mazda 626
GLX 2.0 coupé antraciet
'85; Subaru JumboSDX kl.
groen '83; Escort 1300L '81
kl. groen;Ford Capri 2.0GL
kl. bruinmet. '81; Mercedes
W 124 200Dalle extra's kl.
foudmet '85; Mercedes

OOD stuurbekr. kl. beige
113.000 '82; Ford Scorpio
2.0 GL LPG rookzilv. T55;
Mitsubishi Galant Turbo
diesel kl. blauwmet. '83;
Lada 2105 SL kl. wit '84;
Mitsubishi Cordia GSL
LPG kl. blauw '84: Ford
Sierra 1.6Laser LPG sport-
uitv. wit '85; Ford Sierra 1.6
L 5-drs. kl. zilver '83; Ford
Escort 13L schuifd. 5 versn.
kl. rood '83: Ford Escort
13L 5-drs. kl. zilver '82;
Ford Fiesta 1.1 L Bravo kl.
bruin '82; Honda Accord
EX 4-drs. zeer mooi kl. zil-
ver '83; Daihatsu Charade
diesel 5-drs. TS kl. zilver
'84; Seat Ronda 1200 GL
open dak, zilver '85; Honda
Prelude kl. zilver '79. Auto-
matics: Ford Scorpio 2.0
CL aut. kl. blauw '85; volvo
340 DL kl. groenmet. '83;
Opel rekord 2.0 S aut. kl.
blauw '82; Opel Ascona 19S
aut. 4-drs. '80; Combi's:!
Opel kadett 16d combi
5-drs. kl. blauw '85; Ford
Sierra 1600 kl. blauwmet.
'83; Toyota Tercel 4DW
Combi kl. groen '83; Honda
Civic wagon kl. zilver '81.
Inruilers met APK: BMW
320 '77, Honda Prelude '79;
Opel Kadett 5-drs. blauw
'78; OpelKadett 4-drs. oran-
je '78; 2x Mitsubishi Galant
Turbo diesel '81; Mini 1100
special '79 kl. groen; Peu-
geot 104 GL kl groen '80;
VW Derby LS kl. zilmet
'79. Inruil, financ. mog. Bo-
vaggarantie Kerkstr. 113
Übach o. Worms 045-
-321810.
25 goedkope INR.AUTO'S,
o.a. dies. en bestel. Apk
gek. Te bevr. tankstationBrouwers Heerlerbaan.

■ Nieuw. Let op! Wij betalen

' de hoogste prijs voor uw
IAUTO. 045-416239.
»Zelz.mooie RENAULT 4)GTL bj. '81, apk tot '88. Pr.
j ’2500,-. 045-422115.
iAutomobielbedrijf Loven
-Ib.v., Palemigerboord 401,
-Heerlen. Tel. 045-722451.
;i Mazda-dealer, Mazda RX7
-'79; Mazda 323 HB 1.3 DX
.'81; Mazda 323 HB 1.3 DX
-'82; Mazda 323 HB 1.1 DX

' '83, '84; Mazda 323 HB 1.3

"DX + LPG '82; Mazda 323
.HB 1.5 GT '83; Mazda 323. HB 1.3 sport '84; Mazda 323-autom. '84: Mazda 323 Se-
dan 1.3 DX'Bl,'B2.'B3 '84;

"Mazda 323 Sedan 1.3 '83 +
1LPG; Mazda 626 1.6 Sedan
'80, '81; Mazda 626 2.0 Se-

-1 dan diesel '84; Mazda 626. 2.0 HB GLX '83; Mazda 626
HB GLX diesel '84; Volvo
340 DL + lpg '83; Citroen
Visa Club '84;FiatRitmo 65
CL '83; Ford Fiesta 1100 L
'81; Ford Escort 1600 L '85;
Honda Civic + LPG '81;
Nissan Stanza 1.6 '84; Nis-
san Cherry 1.3 GL '84; Nis-
san Cherry 1300 L '83, '86;
Peugeot 205 KR '86: Peu-
geot 305Break GL '84; Sko-da Rapid coupé '85; Toyota
Carina 1.6 autom. '82; Opel
Kadett H81.2 S '83; Opel
Kadett HB 1.3 S '83; Opel
Corsa TR 1.2 S '84: Opel
Corsa TR 1.2S+ LPG 1l5:
Opel Kadett 4-drs. '79; Opel
Kadett HB 1.2 N '82; Opel
Rekord 2.0 S aut. '81; Opel
Rekord aut. '79: Opel Asco-
na 1.65, 2-drs/83; Diverse
goedkope inruilauto's: Alfa
Sud '78, ’2500,-; Peugeot
305 GL '79 f 1500,-; Mazda
323 '78 ’ 1500,-; Mazda 323
aut'7B ’3250,-; Mazda 323
1.4 aut. '79 ’3500,--Talbot
1510 GLS '80 ’ 2500,-; Tal-
bot Horizon aut. '79
’4250,-; Renault 14 '81

’ 2850,-; Renault 4 GTL '80
’4750,-. Eigen financiering
en verzekering. APK-keu-
ringsstation.

Jurgen
Autocentrum
Mercedes-

specialist
Nissan-

dealer
Alle types nieuwe Merce*-
dessen in onze showroom.

Mercedes gebruikt:
200D '85
190 D '84
190 E Aut '83
190 '83
240 TD '84
300 TD TurboVan '83
240 D '84
200 D '83
500 SEL '83
380 SE Aut '81
250, lpg '83
300 D Aut '82
Nissan Sunny Coupé ...'B7
Nissan Laurel 2.8DSGI

'86

4x Nissan Sunny 1.3
....'B3 t/m'B6

2x NissanCherry . 83, '84
2x Nissan Micra ... '85, '86
Nissan Prairie '83
2x Audi 100 '82,85
Alfa Romeo 751.8 '86
Citroen BK Diesel Break....

'86
Citroen Pallas Aut '83
Daihatsu Charade Diesel ..

'84
Fiat Uno 45 S '86
Fiat 127 '84
2x Ford Sierra '83, '85
HondaCivic 1300. nov. '84
Mitsubishi Pajero TD ....'B4
Mitsubishi Galant 1600
GLX '83
Mitsubishi Colt 1200 GL
Aut '83
Opel Rekord 2.0 stat.car ...

'86
Opel Kadett GTJ '86
Opel Kadett 1.6 SGT ...'B5
Opel Ascona 1600 S ....'B4
Opel Ascona 1300 S .... '81
Opel Manta 1.8S Aut. ..'B4
2x Peugeot 205 '84
Renault 11 GTX '84
Renault 11GTD '84
Renault 9 Louisiane '85
2x Renault R5GTL '85
Subaru 1600 DL '80
Toyota Tercel '85
Toyota Carina 1600 DX '83
Volvo 340GL 1.7 Sedan ...

'86
Volvo 340 GL '81
VWGolf CL 16005-drs.'Bs
VWGolf CL 13005-drs.'Bs
VWGoIfC '85
2x VW Passat Diesel ...'B3
VWPoIoC '82
VW Derby '81 :

Diverse goedkope
inruilers tegen

handelaars-
prijzen

Langheckweg 36-40, md.- i
terr. Dentgenbach, Kerkra- :
de. Tel. 045-452570. Ook
uw adres voor leasing, fi- i
nanciering, schade, taxatie l
en reparatie, APK-keu- '■ringsstation. \
OPEL Omega 2.0iGLS 0 <km nw. m.z.v. extra's ,
blauwmet.; Opel Senator
2.5 E aut. m. schuif-kant.
dak, boordcomp. enz. 1983; !Audi lOOcc d.blauw, 5 cyl. ,
LPG, open dak enz. 79.000km 1984: Audi 80 GLS \
autom. wit 1980; BMW 323 i'Hartge orig. antrac. gr. z.v. 'ace. 82.000 km 1981; BMW
320 6 cyl. autom. m.z.v. ex- ;
tra's, antrac.gr. 1981; BMW ;
520 6 cyl. wit 1980; Fiat
Abarth Ritmo 130 TC zeer
snel antrac. gr. 44.000 km A
1983; Lancia Gamma 2,5 ie Jautom., leder inter., airc. zil- ;
ver 1981; Saab 900 Turbo m.
schuifd.,elektr. verst, zwart \
112.000 km 1983; Daihatsu
Charmant luxe 4-drs. rood- 'met. 1982; Ford Sierra 2.0
GL blauwmet. i.nw.st i
62.000 km 1984; Ford Sierra i

1.6 Luxe wit 74.000 km
1983; Ford Orion 1.6 GL
zwart als nw. 76.000 km
1984; Ford Escort 1.3 CL
rood div. ace. 6100km 1987;
Ford Escort 1.3 Laser rood-
met. 25.000 km 1985; Ford
Escort 1.6 L antrac. gr.
77.000 km 1983; Ford Es-
cort 1.3 Stationcar wit
89.000 km 1981; Ford Tau-
nus 1.6 Bravo 4-drs. beige
LPG 92.00 km 1982; FordTaunus 1.6 Bravo 2-drs.
bruinmet. 77.000 km 1982;
Ford Taunus 1.6 Bravo
2-drs. zilvermet. 1981; Maz-
da 929 LTD 4-drs. z. luxe
uitv. als nw. groenmet.
1983; Mitsubishi Starion
Turbo EX m. airc, sportv.
enz. rood 1984; MitsubishiGalant GL laatste nw. mod.blauwmet. 1984; Mitsubishi
GL zilver 78.000 km 1983;
Mitsubishi Galant GL
groenmet. LPG 120.000km1982; Mitsubishi Galant GLroodmet. in nw.st. 73.000km 1981; Mitsubishi Sap-
porro 2.0 GL LPG zilver
80.000 km 1982; Nissan
Stanza 1.6 GL 4-drs. groen-
met. 55.000 km 1983; OpelRekord Station 2.3 dieselm.z.v. ace. blauwmet. 6000km 1985; Opel Rekord I.BSLPG blauw als nw. 1983;Opel Ascona 1.6. dieselgroen z. mooi 82.000 km1983; Opel Ascona 2.0 dieselblauwmet. 120.000km 1980:Opel Manta a model geheeluitgebouwd diamantblauwz. apart en in nw.st. 20 In-jection motor 1973; OpelManta 400 uitv. m. 20E mo-
tor geheel uitgebouwd wit1979; Opel kadett 1.2S
groenmet. m. spuitwerk
1979; Opel kadett L2sCou-pé z. mooi 1977; Peugeot309 GL Profil, 5-drs. 5-bakrood 24.000 km 1986: Peu-
geot 505 Turbo Injection m.alle mog. ace. zilver 54.000km 1984; Peugeot 505 GLD2.3 diesel in nw.st. blauw-
met 112.000km 1984; Peu-
geot 505 GR m. schuifd.
ivoor 1981;Peugeot 505 STI
groenmet. m. stereo-inst1980; Renault 18 GTL zilver1979; Seat Ronda GL m.Porsche-syst. motor rood24.000 km 1985; Talbot Ho-rizon Ultra z. uxe uitv. zil-ver 38.000 km 1984; TalbotHorizon diesel bruinmet.1983; Talbot Solara GL m.div. ace. blauwmet. 79.000
km 1981- Toyota Carina die-
sel goudmet. z. mooi 1984;VW Golf GLS Cabriolet an-
trac. gr. z.v. ace. 56.000 km
1980; VW Passat stationVan rood als nw. 1984; VWPasst Station beige 105.000km 1979; Volvo 360 GLS t.O
Itr., div. ace. LPG rood71.000 km 1984; Volvo 340Luxe wit 51.000 km 1984.Dit is een greep uit onzezeer snel wisselende voor-raad, waarvan div. auto's,
voorzie zijn van automaat
en/of LPG-inst. Tevens ±20 goekdope inruilauto'svanaf ’ 1000,-- Alle auto's
worden afgeleverd metAPK-keuring. Kom vrijblij-vend kijken en vergelijkenop ons verkoopterrein en inonze showroom. Boven
f 750- Bovaggarantie of12 mnd. AX,.-garantie.Hoge inruilprijzen. Snellediscrete financiering. AutoLandgraaf, Heerlerbaan 74--76, Heerlen, tel. 045-424268.

Goede gebruikte auto's met garantieverzekering tot/,!
! maanden. Opel Alcona 16S 5-drs. '84; Ford Escort j.i; laser '84; Renault 5 C '85; Citroen BK 19GT '85; C*V%
Visa Super E '82, '84; Nissan Stanza 1.6 GL '84; Citr°i
CX Pallas IE aut. '84; Volvo 340 '80; VW Jetta LS '80; A
troën 2CV 6 '81, '82, '83.

Autobedrijf van Leeuwen
Strijthagenweg 129 Kerkrade. Tel. 045-453355^

Auto Limburg
biedt ± 75 jonge occasions aan met ANWB raPP^.„Auto Limburg", Mauritsweg 126 Stem. Tel. O***:
8474/8413 _^A

Rij nu en
betaal in '88

Escort 1.3 '82; Visa Chrono
'84; Skoda 105S'84

Bastiaans Fiat
Spoorsingel 50
Heerlen 724140

Terugname van financie-
ringsbank: KADETT 1.6 S,
’12.950,-. Emly Handels-
onderneming. Tel. 04498-

-.54510.
Terugname van financie-
ringsbank: RENAULT R 5Automaat GTL, bi. '81,
’6.950,-. Emly Handelson-
derneming. Tel. 04498-
-54510.
CITROEN Visa Super E,
wit, '82, i.z.g.st. Tel. 045-
-463242.

Canton-Reis s
Alfa Sud, 5-drs., 1.3

Alfa Sprint, 3-drs., 1300
Waar u auto's

mèt service
koopt

Valkenburgerweg 28-32-
-34, Heerlen, tel. 045-
-718040.
Opel MANTA type '80, lpg,
vraagpr. ’4950,-. Bergplein
18, Hoensbroek. ■
Te k. Opel ASCONA,
bwj.'7B, apk, cv. mr. mog.
Beukstraat 4, Passart-Heer-
len.

Rij nu en
betaal in '88

Panda 45 '84; Panda 34
'85; Panda 34 '86; Panda
1000CL'86;Uno45Rialto
'85; Uno 45 '86; Ritmo 60
5-d. '85; Ritmo 60 3-d. '86;
Regata 70 '85; Regata
100S'86

Bastiaans Fiat
Spoorsingel 50

Heerlen 724140.

Terugname van finanff.ringsbank: RENAÜK,
;BUS Trafic 1000, benz^Vbj. '84, ’12.950,-. E&lHandelsonderneming- l

104498-54510.
iTerugname van finag?!}
ringsbank: SUZUKM3,^Carry, met ramen, ,-J’7.950,-. Emly Handelflderneming. Tel. 04*^
54510.

Rij nu en
betaal in '88

Nissan/Datsun
Micra 1.0 '84; Cherry *j
'82; Cherry 1.3 '84; S<
autom. '80; Sunny 1-3 *'84; Sunny 1.7 D '84; BI"1
bird wagon 2.0 GL die*
'85

Bastiaans Fi#
Spoorsingel 50
Heerlen 724140^.

Wegens de enorm geste»,,
vraag, met name bij ,%
kantoor, zoeken wij ,a'„
gend WONINGEN te k°,
tot ’400.000,- in Gele*
Sittard, Beek, Stem A
N.M.W. Quaden. Make^taxateur o.g.Lid NVM. <£,
restr. 4, Munstergei^
04490-19644. ,-g
Te k. LANDHUIS op lj%m2grond in Stevenswe^j.
vraagpr. ’ 248.000,-, v I
045-711617. -Hf.
Uw woonhuis verkopA
Geen verkoop, geen kosv I
BOPA O/G 045-324133^
Te k. BOUWGROND 3»m2. Kerkstraat, Doenr3" f
tel. 04408-2739 na 18-OPJffiHeerlen, Heerlerbaan: g<ra
gel. nw.bouw luxe
PART. beg.grond, J$’79.000- k.l Ind.: sk;
woonk., 2 slpks gr. d3"^w.c, veel bergr., kelder
geh. voorzien van dibf- -^glazing en eigen paiAjj
(overname subsidie "Xfa
ca. ’27.500,-). Tel. "*
423265 na 20.00 uur^_^

Huis kopen of verkopen
Van Oppen 8.V., Lindeplein 5, Brunssum. 045-2545^

Schinveld éHeidestraat. Te koop gunstig gel. bedrijfsruimte
woonhuis. Voor vele doeleinden gesch. Winkelru'^ca. 230 m2en 4-kamer woning. Prijs ’ 135.000,-kK'

Inl. Stienstra Heerlen Bedrijfsmakelaardij b.v-
Tel. 045-712255.



In de toekomst meer aandacht voor cultuur

Kerkrade winnaar
stedentoernooi

KERKRADE - Gastheer
Kerkrade is afgelopen week-
einde winnaar geworden van
het jaarlijkse internationale
4-stedentoernooi. Het West-
duitse Giessen, de Britten uit

Winchester en het Franse
Versailles moesten het onder-
spit delven in het algemeen
klassement tegen het 'ontke-
tende' Kerkrade.

Het toernooi begon zaterdag tradi-
tiegetrouw met een ontvangst op
het gemeentehuis, waar de burge-
meesters de vrede en vriendschap
tussen de vier deelnemende ste-
den onderstreepten. Bovendien
werd door de drie 'buitenlandse'
burgemeesters hartelijk afscheid
genomen van hun collega Smeets.
Vanwege zijn pensionering zal de
Kerkaadse burgemeester de vol-
gende editie van het 4-stedentoer-
nooi alleen nog als toeschouwer
mee kunnen maken.

In de middaguren zag een handje-
vol toeschouwers de ploeg van
Giessen de atletiekwedstrijden in*
het sportpark Kaalheide winnen.
Achilles-Top werd twee, gevolgd
door Versailles en Winchester. De
delegaties werden zaterdagavond
verrast met een kegelavond in Dr
Pool, dat door Giessen werd ge-
wonnen.
Zondagmiddag vonden de wed-
strijden in een goedgevulde sport-
hal Rolduc plaats. Het jazz-gym-
nastiek van de Kerkraadse 'RAP'-
dames leverde Kerkrade een gou-
den plak op. Bij het volleybal
brachten de Furos-heren in een
zinderende finale tegen Giessen
iedereen op de banken door su-
bliem spel.
Dit alles resulteerde er zondag-
avond in dat Kerkrade in het Hu-
bertushuis de grote wisseltrofee
uit handen van burgemeester
Smeets mocht ontvangen. Met een
totaal van elf punten werd men
eerste. Giessen behaalde negen
punten, Winchester zes punten en
Versailles vier.

De volgende aflevering van het
vierstedentoernooi zal in Win-
chester plaatsvinden. Naast de
oud Engelse sport' bowl' is het
dan de beurt aan hockey- en bad-
mintonteams. Verder zal naast
het sportieve gedeelte wat meer
aandacht aan allerlei culturele
aspecten worden verleend.

# Dolgelukkig nam deKerkraadse ploeg uit handen van burgemeester Smeets defel bevochten
wisselbeker in ontvangst.

Vier auto's in de kreukels
_

P e heerlerbaan ter hoogte van de kruising
Son rweë zijn maandagavond omstreeks half twaalf vier per-
2ielfn^t°'s flink beschadigd. Twee mensen moesten naar het
eetl

enhuis worden gebracht. Een van de voertuigen vernielde
Vn~ Wlnkelpui. Het ongeval is vermoedelijk ontstaan door eenv°°rrangsfout.

Brandje in
'Op gen Hoes'

ge^ - Gisteravond om ne-
iu j

Ur heeft er een brandje gewoed
sl0 e eens momunentale, maar nu
a an PriJPe boerderij 'Op gen Hoes'"et begin van de Hoogenbosch-

weg in Brunssum. De brandweer
van Brunssum, die met drie wagens
was uitgerukt, had het vuur in een
mum van tijd onder controle. Het
vuur is waarschijnlijk ontstaan
doordat jongelui in de bouwvallige
schuur achter het nog bewoonde ge-
deelte van Op gen Hoes' met vuur
hebben gespeeld. Bij de brand zijn
wat oude autobanden en ander
sloopmateriaal verloren gegaan.

ConclusieLandgraafse raadsleden na onderzoek documentatie

College treft geen blaam
in affaire bungalowpark

LANDGRAAF- Het college van
Landgraaf trof geen blaam bij
het afhaken van Vendorado als
exploitant en het GAK-Amster-
dam als de financier van het
bungalowpark Strijthagen,
waardoor dit project in de ijs-
kast belandde. Dat was de alge-
mene conclusie die eind verle-
den week uit de mond van de
raadsleden te beluisteren viel.

Dit nadat die raadslieden de ge-
legenheid hadden gehad de bij
de gemeente berustende docu-
mentatie over het bungalowpark
te bestuderen. Raadslid Rob Sil-
vertand (fractie Gulpers) had
daarom gevraagd, onder andere
om te kunnen beoordelen of de
gemeente verantwoordelijk was
voor het afhaken van Vendorado

en het GAK. Woordvoerder An-
dre Boumans van de fractie Gul-
pers meldde echter dat dat niet
het geval was en dat „de rol van
het gemeentebestuur correct"
was geweest. Andere woordvoer-
ders sloten zich daarbij aan.

De officiële reden die het GAK I
begin april opgaf als reden voor
het afhaken lijkt overigens wel
bevestigd te worden in de ter in-
zage gelegde stukken. Het GAK
stelde destijds dat bouwbedrijf
Jongen niet hard genoeg kon
maken dat het bungalowpark |

voor de zomervakantie van 1988
klaar zou zijn.
Uit verslagen van besprekingen
tussen GAK, Jongen,Vendorado
en de gemeente blijkt inder-
daad de wrevel van het GAK
over het uitblijven van een be-
stek met een daaraan verbon-

denkostenoverzicht. Als dat be-
stek er dan eindelijk is, is het
GAK niet tevreden over de kwa-
liteit daarvan. „Voor gerecht-
vaardigde eisen van het GAK is
Jongen Oost-Indisch doof geble-
ven", aldus een verklaring van
een woordvoerder van het GAK
opgenomen in een verslag van
eind maart.
Waarmee het project voorlopig
van de baan is. Wethouder Wiel
Heinrichs maakte echter ook
duidelijk dat het college nog
steeds driftig op zoek is naar
nieuwe geïnteresseerden. Waar-
bij de fractievoorzitter van de
PvdA in de raad, Maarten van
Hulst, van de wethouder de toe-
zeggingkreeg bij nieuwe besluit-
vorming met milieu-wensen van
de PvdA rekening te houden.

LOZO blijft zich verzetten tegen activiteiten Makro Nuth:

Noodwinkel in strijd
met bestemmingsplan

NUTH - De Limburgse Orga-
nisatie van Zelfstandige On-
dernemers (LOZO) blijft zich
fel verzetten tegen de activi-
teiten van de Makro in Nuth.
Na onlangs - tevergeefs - bij
de Raad van State de bouw-
vergunning voor de nieuw-
bouw van de zelfsbedienings-
groothandel op het industrie-
terrein De Horsel te hebben
aangevochten, heeft deLOZO
zich opnieuw tot deKroon ge-
wend. Dit keer eist de LOZO
de onmiddellijke stopzetting
van een groot deel van de ac-
tiviteiten van de Makro in de
tijdelijke noodvestiging.

De Limburgse ondernemers wijzen
erop dat volgens het bestemmings-
plan in de huidige noodvestiging,
het vroegere gebouw van De Koe-
pel, slechts meubelen, vloerbedek-
king, woningtextiel, verlichting en
dergelijke mag worden verkocht.
De Makro voert echter, zoals be-
kend, een veel groter assortiment.
Vanaf eind maart protesteert de
Lozo bij het gemeentebestuur van
Nuth tegen deze gang van zaken.
Dat weigert echter op te treden met
als belangrijkste argumenten, dat
het om een noodvestiging gaat - dus
tijdelijk - en dat sluiting tot een ge-
voelig verhes aan banen zou leiden.
VandaardatNuth van plan is de Ma-
kro een tijdelijke vrijstelling te ge-
ven van de voorwaarden in het be-
stemmingsplan.

De LOZO is verleden week in be-
roep gegaan tegen bovenstaand be-
sluit van b en w van Nuth. Bij de
Raad van State is tegelijkertijd een
verzoek gedeponeerd om in afwach-
ting van de uitkomsten van het be-
roep de activiteiten van de Makro te
verbieden. Dit is ongetwijfeld ge-
daan, omdat de Lozo bang is dat het
Nuther gemeentebestuur de zaak

anders op de langebaan schuift. Dat
is naar de mening van de LOZO ook
gebeurd met eerdere protesten bij
het gemeentebestuur tegen de acti-
viteiten van de Makro. Zo moest de
LOZO maanden wachten op een de-
finitief antwoord op het sluitings-
verzoek.

Kruistocht
De kruistocht van de zelfstandige
Limburgse ondernemers tegen de
Makro wordt ingegeven door het
zeer sterke vermoeden dat de zelf-
bedieningsgroothandel meer dan de
helft van haar omzet haalt uit de ver-
koop aan particulieren. Dat is voor
een groothandel wettelijk verbo-
den.

Het gaat om een miljoenenbedrag
datvolgens de LOZO de kassen van
de 'gewone' ondernemers toebe-
hoort. Het 'pasjes-systeem' dat de
Makro hanteert om particulieren te
weren, werkt volgens de LOZO, die
daarbij wordt gesteund door uit-
komsten van allerlei neutrale onder-
zoeken, van geen kanten.

De LOZO is niet bevreesd, zoals het
collegevan Nuth, dat strikterericht-
lijnen voor de Makro per saldo tot
banenverlies zou leiden. Het even-
tuele verlies aan werkgelegenheid
bij de SHV-dochter, zal volgens de
LOZO ruimschoots worden gecom-
penseerd door de groeivan het aan-
tal banen bij de 'normale' detailhan-
del.

Onbehoorlijk
Het is volgens de LOZO dan ook
onbegrijpelijk dat de gemeente
Nuth zich zo sterk maakt'voor de
belangen van de Makro. De LOZO
is daar op zijn zachtst gezegd
kwaad over. Zij verwijt burge-
meester Coenen en haar wethou-
ders daarom „onbehoorlijk be-
stuur".

'Wonderboom' in Trintelen
TRINTELEN - Folkore
en milieubewustzijn
waren troef in Trinte-
len, waar de buurtver-
eniging zaterdagmid-
dag de laatste hand
legde aan een 19-me-
ter hoge permanente
wonderboom. Deze
komt in de plaats van
de jaarlijkse juni-den,
een vorm van milieu-
besef, aldus de initia-
tiefnemers Wiel Steijfs
en Ger Meessen.

Door kunstschilder Paul
Olfers werden op hori-
zontale dwarsliggers tal
van plaatselijke beroe-
pen en verenigingsacti-
viteiten in blauw en wit
in tamelijk abstracte fi-
guratie uitgebeeld. Zo
passeren beroepen als
bakker, timmerman,
boer, monteur, mijnwer-
ker en textielarbeider de
revue, terwijl ook ver-
enigingen als de voet-
balclub, schutterij,

zangkoor en harmonie
te herkennen zijn.
Het 19 meter hoge mar-
keringspunt dat conse-,
quent in blauwe en witte
kleuren werd gehouden;
werd met vereende,
krachten in verticale po-
sitie gebracht. Twee
grote ronde dennekran-
sen sieren het geheel
dat door een windhaan
wordt bekroond.

De officiële inhuldiging

in het kader van de 10-
-jarige Putfeesten wordt
zaterdag 20 juni door
burgemeester Janssen
van Wittem verricht.
Ook zondag 21 juni kan
men er nog terecht.
De permanente juni-den
staat tegenover de vijf
jaar geleden gerestau-
reerde waterput, die in
1687 door Sebastopol
van de Weert tot op 70
meter diepte werd ge-
slagen.

" Met vereende krachten werd de 'wonderboom' zaterdagmiddag op zijn plaats gezet.

oostelijke mijnstreek

Tijdens viering derde lustrum Douvenrade

Onthulling borstbeeld
ir Raedts hoogtepunt

JJEErlen- Het feest rond het
le* iq bestaan van het Heer-nse bejaardencentrum Dou-
enrade kreeg zaterdagmiddag
jWi hoogtepunt in het onthul-
r t,Van een huste van ir-

De in 1983 overle-
tW **aedts is een van initia-
ïc> i

emers van Douvenrade. Of
ïih de huidi&e bestuursvoor-

Uer van het bejaardencen-
./»>», de heer A. Poels, het uit-
typ : »z°nder zijn doordou-en Was er geen DOUVenrade
««Weest". De buste is gemaakt
t*ï* Arthur Spronken en de
seiden ervoor zijn door de be-
be°n«:rs .van Douvenrade, het
Ij flrijfsleven en de gemeente
*eerlen bijeengebracht.

lin<?r2itter Poels SreeP de onthul-
lin Waarvoor zeer veel belangstel-"g Was, aan om kritiek te laten ho-Iq" °P het bejaardenbeleid in ons
de i Poeïs wees erop dat ondanks'
ftii

S jeeds toenemendevergrijzing er
Epi1 r geld voor deze sector wordt
geserveerd. De overheid heeft de,. °nd vol, zo liet Poels weten, van
fénK oodzaak tot flankerend oude;
ren k

leid het °P^angen van oude-'
red

, °uiten de bejaardenhuizen om,gjfv maar stelt daar veel te weinigl'a voor beschikbaar. En Poels
AJ dat weten, omdat Douvenrade
datKfln de centra lS die al jaren met1 beleid, onder andere door dag-

> bezig is. Erzijn plannen om
ttia Vee' meer op dit gebied te doen,
Aar die kunnen uit geldgebrek
dip Worden verwezenlijkt. Boven-
ver« a*dus Poels, mag niet al te veel
tAyacht worden van het flanke-
ren leid> omdat nu al slechts ze-
jaa Procent van alle ouderen in he-

renhuizen en dergelijke woont.
berver had h„ het personeel en de
WpJu illgers bedankt voor hun ge-

eiüige inzet m (je afgelopen jaren,
(jjp fdoor de flinke bezuinigingen
A h Provineie en rijk Douvenrade
'eid t

n °Pgelegd, niet hebben ge-
l a tot nare consequenties voor de
W°ners- Poels wees erop dat de
*Ui er nu ecnt uit is' en vedere be-
blenigingen niet meer zonder pro-ven zijn op te vangen.

" In aanwezigheid van veel bewoners en genodigden werd zo-
ndagmiddag de buste van ir.Raedts onthuld door Douventa-
je-voorzitter Poels en de heer Jongen (rechts), initiatiefnemerot het plaatsen van het borstbeeld beeld. Dat gebeurde in de
9j"ote zaai van Douvenrade, maar de buste zal uiteindelijk een
P'ctatsje vinden nabij de ingang van het bejaardencentruman de Valkenburgerweg.

Vandalen
vernielen
kapelletje

GROENSTRAAT - Zondag-
nacht hebben een ofmeer per-
sonen hun overtollige energie
botgevierd op de kapel in de
Groenstraat. Plantenbakken
werden op straat omgegooid
en de 1.20 meter hoge beelden
van Maria en de evangelist
Johannes werden onherstel-
baar beschadigd. De kapel
staat sinds 1921 op het kruis-
punt Groenstraat-Kerk-
straat. Tot nu toe zijn er nooit
noemenswaardige vernielin-
gen aangericht.

Het kapelletje wordt als een ge'
meenschappelijk bezit be--
schouwd en als zodanig be-
schermd en gekoesterd door de,
bewoners van de wijk. De Groen-
straters zijn hoogst verontwaar-i
digd over de zinloze vernieling en,
de hele gemeenschap is er op ge-
brand de vandaal c.g. vandalen te
vinden.

De kapelcommissie heeft zelfs
een beloning van 250 gulden uit-
geloofd voor de tip die leidt tot
aanhouding van de dader(s).

" De 'onthoofde' beelden uit de
kapel op de Groenstraat.

Jongeman op
klaarlichte

dag overvallen
HEERLEN - Op klaarlichte dag is
een jongeman in Heerlen van zijn
portomonnee beroofd. De jonge'
man liep zaterdagmiddag tegen
drie uur op Stationsstraat in Heer'
len toen twee mannen op hem af-
kwamen.

Een van de twee greep de jongeman
vast, terwijl de ander van die gele-
genheid gebruik maakte om de por-
temonnee te pakken. In de beurs za-
ten 360 gulden en nog wat papieren:
Bij de overval kreeg het slachtoffer
nog met een of ander zwaar voor-'
werp een klap opzijn arm, waardoor
die gekneusdraakte. De daders zijn
nog onbekend.. 1

Doorgereden
na aanrijding

LANDGRAAF - De politie
van Landgraaf is op een
zoek naar een bestuurder
van een waarschijnlijk witte
auto, die zondagmiddag bij
een aanrijding op de Pas-
weg in die plaats was be-
trokken.

Die bestuurder was tegen
een Renault gebotst, die
even eerder op zijn beurt
een voor hem stilstaande1
andere auto te laat had ge-
zien en daar tegenaan was
gereden. Een flinke schade,
was het gevolg.

De bestuurder van de laat-
ste auto, die bij het ongeval
betrokken raakte, reed ech-
ter door zonder dat hij zijn
naam ofadres had achterge-
laten. De politie zoekt getui-
gen: © 328333.

Dinsdag 9 juni 1987 %9
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Nederland 2
10.00 -10.30 Jonge dieren en hun

ouders. Les 4. *11.00-11.30 Het Bos. Les 5: De vos.
13.00 -13.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden
17.40 -18.10 Open Universiteit: Da-
tabases

18.15 -18.20 Nieuws voor doven en
slechthorenden

18.30 Sesamstraat. Kleuterprogram-
-ma.

18.45 Jeugdjournaal (TT)
19.00 Journaal
19.12 De openbaring van Johan.

Deense jeugdfilmover een negenja-
rige jongen. Johan ontmoet een
meisje waarvan de ouders constant
ruzie hebben. Dit doet hem denken
aan zijn gescheiden ouders. Slot.

19.37 Kenmerk. Aktualiteitenrubriek.
20.00 Apartheid. Documentaire-serie

over de geschiedenis van Apartheid
en het begin van de Afrikaanse Na-
tionalistische beweging. Deel 1.

21.00 Panoramiek. Achtergronden
bij ontwikkelingen in de internationa-
le politiek.

21.30 Beeldspraak: Gullivers verge-
zichten. Een film van Ruud Monster
over een project van kunstenaresse
Justa Masbeck in de Bijlmermeer.
(TT)

22.30 Journaal
22.45 Nieuws voor doven en slecht-

horenden
22.50 Cursus Gezond sporten. Les

8.
23.20 -23.45 Studio Sport extra.

Basketbalreportages.

Duitsland 1
09.45 ZDF-Info Gesundheit. Ge-

zondheidstips. Vandaag: cosmetica.
10.00 Nieuws
10.03 Der Falscher. (Herh.)
11.30 Urnschau
11.55 Blitzkrieg im heiligen Land.

(Herh.)
12.55 Persoverzicht
13.00 Nieuws
1115 -13.30 "" Teletekst
15.30 "" Teletekst
15.50 Nieuws. Actualiteiten.
16.00 Bambinot-der Wunschkind-

automat. Zevendelige serie naar
een verhaal van Josef Nesvadba. Afl.
1: Die Erfindung des Jahrhunderts.
De renstal van de regent Rudolf von
Lauranien wordt omgeven door ge-
heimzinnigheid.

16.45 Spass am Dienstag. Kinder-
programma met Werner en Zini.

17.45 Nieuws
17.55 Hier und Heute. Actualiteiten.
18.25 Amandas stilles Haus. Serie.

Afl.: ..nur manchmal fehlt die Treppe.
19,00 Christian Rother-Bankier für

Preussen. Serie. Afl.: Der Aufstand.
19.57 Programma-overzicht
20.00 Nieuws (TT)
20.15 Donnerlippchen. Spelpro-

gramma met Jürgen von der Lippe.
21.00 Report
21.45 Dallas

Amerikaanse serie met Patrick Duffy,
Barbara Bell Geddes, Linda Gray,
e".a. Afl.: Sue Ellen schlagt zurück.
J.R. is woedend, want er is niets dat
naar wens verloopt. Jack Ewing
stuurt hem met een kluitje in het riet,
wanneer hij zijn aandelen wil afko-
pen. Bobby wil niet dat de loyale ar-
beiders ontslagen worden.

22.30 Dagthema's. Actualiteiten.
23.00 Kulturwelt. Leben über. Re-

portage over kinder- en jeugdtheater

in de DDR.
23.45 Nieuws
23.50 -23.55 Nachtgedanken. Be-

schouwingen door Hans Joachim
Kulenkampff.

" GERD BALTUS, RIJK DE GOOYER en GRITT BOETTCHER in een scène van de Duitse serie "Warte-
saal zum kleinen Glück" - Duitsland 2, 18.20 uur.

Duitsland 2
09.45 Zie Duitsland 1
13.15 -13.30 "" Teletekst-overzicht
15.40 "" Teletekst-overzicht
15.56 Programma-overzicht
16.00 Heute
16.04 Die Welt des Marehens. Drei
Wünsche. Een Perzisch sprookje.
Met: Sami Tahassoni, Morteza Ema-
me, Zamanpour en Nadia Khalipour.
Regie: Malak Khazai.

17.00 Heute Aansl.: Aus den Lan-
dern.

17.15 Tele-lllustrierte. Actualiteiten,
sport en amusement.

17.45 Torn & Jerry. Tekenfilm. Aan-
sl.: heute-Schlagzeilen.

18.20 Wartesaal zum kleinen Glück.
Serie met Grit Boettcher, Gerd Bal-
tus, Rijk de Gooyer e.a. Afl.: Rudolf
ahoi.

18.56 Programma-overzicht
19.00 Heute
19.30 WISO-extra aus Venedig. Sie-

ben gegen die Krise. Themapro-
gramma over de economische crisis,
in de Europese Gemeenschap. Pre-
sentatie: Michael Jungblit. -

20.15 Der Gletscherfuchs
(the Glazier Fox). Japans/Ameri-
kaanse natuurfilm uit 1978. De vos
Flep heeft in de diepe januari-
sneeuw op het Noord-Japanse
eiland Hokkaido, nietver van zee, het
spoor teruggevonden van het wijfje
Leila. Die wordt door een andere vos
het hof ge maakt. Regie: Koreyoshi
Kurahara.

22.40 Denkmal-Auflösung. Oplos-
sing van de kijkersvraag.

21.45 Heute-journal
22.10 Die Chefin. Margaret Thatcher

vor ihrem Wahlsieg? Reportage van
Uwe Kröger.

22.55 Die Zeit nach dem Orkan. Ge-
dramatiseerde documentaire van
Gerald Grabowski. Op een ochtend
is de wereld van Kurt Sch. veranderd.
De mensen lijken in zijn ogen buiten-
aardse wezens. In de metro moet hij
onmiddellijk zitten, want staan roept
onbeheersbare agressie op. Steeds
verder dwaalt hij in een fantasiewe-
reld tot hij in een kliniek ontwaakt
zonder herinneringen.

00.20 Heute

Duitsland 3/WDF
17.05 Teletekst-overzicht
17.30 Veranderungen - Vom Le-
benszyklus der Familie. Informatie-
ve serie. Afl. 5: Scheiden tut weh.

18.00 Telekolleg 11. Cursus wiskun-
de. Afl. 3: Volstandige Induktion.

18.30 Sesamstrasse. Kleuterpro-
gramma.

19.00 Aktuelle Stunde. Regionaal
magazine met nieuws en sport.

19.45 Raamprogramma van de re-
gionale studio's

20.00 Nieuws met weerbericht.
20.15 Auslandsreporter. Der ver-

stellte Horizont - Bauern und die
Atomkraft. Reportage over de radio-
aktiviteit in de landbouwgebieden.

20.45 Rückblende. Vor 140 Jahren
erschienen: Der Struwwelpeter. Do-
cumentaire over het meest omstre-
den prentenboek, welke 140 jaarge-
leden voor het eerst werd uitge-
bracht.

21.00 Formel Eins. De ARD-hitpara-
de gepresenteerd door Stefanie Tüc-
king.

21.45 Menschen in NRW. Dunkelzif-

fer. Filmportret van een Keulse band.
22.15 Deutscher alltag. Auf das Küs-

schen folgt das Tanzchen. Filmpor-
tretten van vrouwelijke burgemees-
ters in de DDR en Beieren.

23.00 Auslandmagazin. -Informatio-
nen und Unterhaltung aus aller Welt.

23.45 Nieuws

Duitsland 3/SWF
08.30 Telekolleg 11. Cursus wiskun-

de. Les 3: Vollstandige Induktion.
16.55 Eingriffe in den Naturhaus-

halt. Afl.: Die Nordtstrander Bucht.
17.10 Energie und Rohstoffe. Infor-

matieve serie. Vandaag: Braunkohle- was kommt danach?
17.30 Telekolleg 11. Cursus wiskun-

de. Les 3. (Herh.).
18.00 Sesamstrasse. Kleuterpro-

grammfc
18.28 Circus Cuccini. Zauberluftbal-

lone.
18.32 Ferdy. Tekenfilmserie. Afl. 24:
Auf Schatzsuche.

18.58 Schlagzeilen
19.00 Abendschau Bliek ms Land
19.26 Das Sandmannchen. Kleuter-

programma. Aansl.: Rheinsender.
19.30 Spuren der Vergangenheit (2)- Das zahme Fluten. Documentaire

over de Duitse terugtocht uit Neder-
land in 1944.

20.15 Reisewege zur Kunst. Korsica- Insel der Schönheit. Vom Cap Cor-
se bis Aleria. Reportage over Corsi-
ca.

21.00 Neues urn neun
21.15 ■ Der geheimnisvolle Cava-

liere
(II cavaliere misterioso). Italiaanse
speelfilm uit 1948 van Riccardo Fre-
da. Met: Vittorio Gassmann, Maria
Mereader e.a. Twee broers raken
verstrikt in een mysterieuze spiona-
geaffaire verwikkeld in Venetië.

22.45 Jedes Gesprach ist ein An-
fang. Vijfdelige informatieve serie
over ontwikkelingspolitiek ten aan-
zien van de Derde Wereld. Deel 2: Es
zahlt nicht nur der schnelle Gewinn -zwei deutsche Unternehmer in der
Dritten Welt.

23.15 Nieuws

België/TV 1
17.55 Nieuws
18.00 Tik Tak. Kinderserie. Afl. 14
(Herh.)

18.05 Jacobus en Corneel. Afl.: Het
nestkastje. (Herh.)

18.20 Madicken. Zweedse jeugdse-
rie van Göran Graffman naar het ver-
haal van Astrid Lindgren. Afl. 9: Abbe
gaat de lucht in. Met: JoannaLisa Lil-
jedahl,Liv Alsterlund, Monica Nordk-
vist, e.a.

18.45 Onbekende wereld. Docu-
mentaire serie. Afl. 3: Zielenrijk en
zeilenrijk op Celebes. Deel 1. (Herh.)

19.10 De eeuw van Pericles. Afl. 3:
Het politieke leven. (Herh.)

19.40 Lotto-winnaars, mededelin-
gen en programma-overzicht

19.45 Nieuws
20.10 Kunst-zaken
20.20 Het moorddadig plan

(The internecine project). Engelse
speelfilm uit 1974 van Ken Hughes.
Met: James Coburn, Lee Grant, Har-
ry Andrews, e.a. Robert Elliot krijgt
een hoge functie aangeboden. Er is
echter een voorwaarde aan verbon-
den, nl. dat hij de mensen, die alles
over zijn verleden weten, laat ver-
dwijnen.

21.45 Uitzending door derden: Pro-
gramma van de Socialistische Om-
roepvereniging

22.20 -22.40 Nieuws met aansl.:Co-

da: Hemelhuis, van Hullebroek, uit-
gevoerd door Koen Crucke, tenor en
Mare Mathijs, piano

België TV 2
19.00 Zonen en dochters. Australi-

sche serie. Afl. 331. Met: Rowena
Wallace, Pat McDonald, Peter
Phelps, e.a. Kevins koppigheid zorgt
voor problemen met Tony en Philip.

19.23 Intermezzo: Uit 44 vioolduet-
ten, van Bartok.

19.25 Oshin. Japanse serie van Yuki-
ko Okamoto en Sugako Hashida. Afl.
126. Met: Ayako Kobayashi en Shiro
Ito.

19.40 Mededelingen en programma-
overzicht

19.45 Nieuws
20.10 Kwidam. Videospelletje met

Marleen Gordts.
20.20 Argus. Praatshow waarin Jan

van Rompaey de media doorlicht.
Gastvrouw: Jessie de Caluwé.

21.35 -22.25 Dempsey en Makepea-
ce 'Britse tiendelige politieserie met Mi-
chael Brandon, Glynis Barber, Ray
smith, e.a. Afl.: Engelbewaarder.
Wanneer Dempsey op een haar na
aan de dood ontsnapt, weigert Make-
peace verderaan het onderzoek mee
te werken, en neemt zelfs ontslag. Zij
komt echter terug, wanneer haar in-
valster zwaargewond wordt. Slot

Radio 1

RADIO

7.03 Echo. 7.15 Het levende
woord. 7.33 Echo. 7.45 Echo-ju-
nior. 8.08 Echo. 8.50 Postbus 900.
9.05 Met de KRO, met Hans. 10.02
KRO's Schone Kunsten. 10.05 In
antwoord op uw schrijven. (10.30
Echo) 11.02 KRO's Schone Kun-
sten. 11.05 Echo. 11.15 Bijblijven.
12.05 KRO's Schone Kunsten.
12.56 Mededelingen voor land- en

tuinbouw. 13.08 Echo-magazine,
met om 13.20 Echo-politiek en om
13.45 Kerk en samenleving. 14.05
Veronica Nieuwsradio. 19.02 Boe-
ken. 21.02 Samen zingen met Arie
Pronk. 21.35 Meer dan een lied al-
leen. 22.02 Metterdaad hulpverle-
ning. 22.06 Hemelsbreed. 23.07
Met het oog op morgen. 0.02 De
nachtklinkt anders. 1.02 Muziek in
de nacht. 5.02 VARA's Ochtendhu-
meur.
Radio 2
7.03 Auto In? AVRO aan. (Met om
7.03 en 8.03 AVRO's Radiojour-
naal. 7.15 Jeugdjournaal. 7.30
Autonieuws. 7.55 Fiscaal journaal.)
8.20 Uit studio en theater. 9.03 De
Muzikale Fruitmand. 10.03 Vrouw
zijn. 11.30 Ik zou wel eens willen
weten. 11.58 EO-Metterdaad hulp-
verlening. 12.03 Lunchtime-maga-
zine. 13.03Tijdsein. 13.30 Het Ge-

bouw, met om 13.30 Ondervragin-
gen; 14.03 Het Antwoord, met NL-
Buitenland, waarin Standplaats Fi-
lippijnen. 15.03 De Bovenkamer,
met Afdeling Binnenland. 16.03
Een uur Ischa. 16.54 Vrije gelui-
den. 17.03 Pademonium. 18.03
Pluche en Plastic. 19.00-07.00 Zie
Radio I.
Radio 3
Van 7.00-18.00 Aktualiteiten via
Dingen van de Dag. 7.03 Holland

wordt wakker!. 9.03 Angelique.
10.03 Wessel van Diepen. 12.03
VARA's Steen & Been Show. 14.03
Twee meter de lucht in. 16.03 De
verrukkelijke vijftien. 18.03 De
Avondspits. 19.02 Dubbellisjes.
20.02 Popkrant. 21.02 Varas vuur-
werk. 22.02 VARA's Poppodium.
23.02 Tracks.

Radio 4
7.02 Een goede morgen met bur-
gemeester Havermans van Den
Haag. 09.00 Continu klassiek.
11.00 TROS Concertzaal: Radio

Kamerorkest met orgel. 12.15
Nieuwe klassieke platen. 13.02
Holland Festival Journaal. 13.10
De klassieke Top 10.14.05Belcan-
torium: Atilla, opera van Verdi.
16.00 Het Kunstbedrijf. 17.00 Het
grote werk in kleine bezetting.
18.02 Lied van de week. 18.15 Le-
ger des Heilskwartier. 18.30 Mu-
ziek in vrije tijd. 19.30 Klassieke
pianomuziek. 20.02Rondom de 15
symfonieën van Sjostakovitsj.
21.30 Leuk en Lachen. 22.30 Or-

gelconcert. 23.10Kamermuziek

België/RTBF 1
18.15 La boite aux images. Teken-

films.
19.00 Journaal
19.03 Ce soir. Regionaal magazine.
19.26 Lotto/Joker
19.30 Journaal
20.00 Contacts. Verkeerstips.
20.05 Les sentiers du monde. Docu-

mentaire serie. Afl.: Un atoll et vn rê-
ve. Met: Paul en Dabiele Zumbiehl.

21.20 Huitet Demi
(Otto e mezzo). Italiaanse speelfilm
van Federico Fellini. Met: Marcello
Mastroianni, Claudia Cardinale,
Anouk Aimée e.a. De regisseur Gui-
do Mastroianni maakt gebruik van
een rustkuur in een afgelegen dorp.

22.25 Nieuws Super Channel
07.00 Hippo. Gevarieerd kinderpro-

gramma met o.a. Doris, POstman
Pat, Rainbow en Pigeon Street.

08.00 Amanda Redington. Muziek
en concertagenda.

09.00 Sons and Daughters. Australi-
sche tv-serie.

09.30 The Body Show. Bodytraining
gepresenteerd door Yvonne Ocam-
po.

10.00 Follow Me. Cursus Engels.
10.15 Hold Down a Chord
10.30 Survival. Natuurserie.
11.30 Simon Potter
12.30 Piazza
13.30 Love and Marriage
14.00 The Goodyear Weather Fore-

cast
14.05 Sons and Daughters. Australi-

sche serie.
14.30 Hippo. Gevarieerd kinderpro-

gramma met o.a. The amazing ad-
ventures of Morph, Atarah's music,
Rainbow en Beany and Cecil.

15.30 Rentaghost. Komisch kinder-
programma.

16.00 The Pepsi Live Show
17.00 Countdown. Met Adam Curry.
18.80 Young Sherlock. Tv-serie.
18.30 Heidi. Tv-serie.
19.00 Game for a Laugh
19.30 David Attenborough pre-

sents: The living planet.
20.30 Are you being served? Komi-

sche serie.
21.00 The Challenge. Documentaire

over de jachtrace van 1983.
22.00 Super Channel News
22.30 Super Sport
23.30 The Goodyear Weather Fore-

cast
23.35 Top gear
00.00 Music Special. Curiosity Killed

the Cat.
01.00 Simon Potter
02.00 Amanda Redington
03.00 Eddie Kidd
04.00 The Pepsi Live Show
05.00 Countdown. Popmuziek met

Adam Curry.
06.00 The Face

België/RTBF 2
19.30 -20.00 Journaal (met gebaren-
taal)

SSVC
13.15 Orm and cheep. Kinderpro-

gramma.
13.25 Schools: Finding out: City wild-

life - Black Garden.
13.40 Schools: Watch: Senses - Tas-

te.
14.00 Nieuws en weerbericht
14.40 Instant German
14.45 The Newlywed Game. Quiz-
programma.

15.10 About Britain. Afl.: The Ulster
Way.

15.35 BFG Teletext
16.05 Fingermouse. Kinderprogram-

ma.
16.25 Play School
16.45 Ivor the engine. Kinderpro-
gramma.

16.50 Yogi bear. Tekenfilm.
17.00 Do it. Dingen om te maken, kij-

ken, eten en uit te proberen met
Sheelagh Gilby en Norman Tipton.

17.2015 Blue Peter. Met: Janet Ellis,
Mark Curry en Caron Keating.

17.50 Jossy's giants. Tv-serie. Afl. 3:
The Italian Take-Away.

18.15 The grumbleweeds show
18.40 Instant German
19.00 Emmerdale Farm. Tv-serie.
19.25 A question of sport. Informa-

tief sportprogramma.
19.55 Me and my girl. Tv-serie. Afl.:
Puiling Power.

20.25 Horizon. Afl.: Energy from
outer Space.

21.10 The equalizer. Afl.: Desparate-
iy.

22.00 Uitzending van politieke par-
tijen

22.05 Nieuws en weerbericht
23.05 Cricket
23.35 -00.00 Club mix. Muziekpro-

gramma, met jazz, soul- en reggae-
muziek, met Grace Bailey en Smiley
Culture.

SKY Channel
07.30 The DJ Kat wake-up club
07.35 The DJ Kat Show. Gevarieerd

programma voor het hele gezin, met
tekenfilmpjes en tv-series. Presenta-
tie: DJ Kat en Linda de Mol.

08.30 "" Sky Trax met om:
08.30 Young, free and single
09.00 The first run
09.30 Headline
10.20 Hungary Special
11.20 The Pat Sharp Show
11.55 The Nescafé UK Network top
50 show. Overzicht van de Engelse
hitlijst.

12.55 Space shopping. Naar de
Amerikaanse formule kunnen kijkers
via de televisie boodschappen doen.
Per keer worden zes produkten aan-
geprezen, waaronder consumptiear-
tikelen, sportartikelen en compact-
discs. Presentatie: Sibylla Kay en
Malcolm Bulllivant.

13.10 The best of A Countrypracti-
ce. Drama-serie.

14.00 Ask Dr. Ruth. Dr Ruth Wes-
theimer praat over sexualiteit, het hu-
welijk en andere vormen van samen-
leven.

14.30 City lights. Brian Lenehan ont-
vangt personen uit de showbusiness.

15.00 Thrillseekers. Sport/aktieserie.
15.30 "" Sky Trax met om:

15.30 The Pat Sharp show
16.00 Live on Tuesday

17.00 The DJ Kat Show. Amuse-
mentsprogramma voor het hele ge-
zin.

18.00 Falcon island. Aktieserie met
o.a. Justin Hollyock en Francesca
Shoesmith.

18.30 The ghost and mrs. Muir. Co-
medyserie met Edward Mulhare en
Hope Lange.

19.00 The flying nun. Komische se-

rie met Sally Field in de hoofdrol. Afl
A convent full of miracles.

19.30 Matt Helm. Serie met Tony
Franciosa, Loraine Stephens e.a.
Afl.: Think murder.

20.30 Boney. Thrillerserie. Met: Ja-
mes laurenson. Afl.: Boney takes a
holliday.

21.30 Chuck Connors Great Wes-
tern Theatre

22.30 TDK Opel Dutch football.
Hoogtepunten uit het Nederlands
voetbal.

23.30 US College football. Hoogte-
punten uit de Amerikaanse competi-
tie.

00.30 -01.15 The business pro-
gramme Informatief programma.

TV 5
16.05 Le parfait Amour. Tv-film van

J.P. Marchand. Met Pierre Arditi, Da-
niele Lebrun, Christine Citti.

17.35 La Maison de Tfl. Knutselma-
gazine.

18.00 Récréation. Jeugdprogramma.
18.40 Des chiffres et des lettres

Spelprogramma.
19.00 Les vacances de Monsieur
Léon. Amusementsprogramma.

19.15 Cocoricocoboy. Satire en hu-
mor.

19.30 La Barbe Bleue. Film van Alain
Ferrari naar Charles Perrault. Met
Sami Frey, Philippe Lebas, Sabine
Haudepin.

21.00 Sports a la une
21.45 Premier plan. Filmmagazine.
22.00 Journaal
22.30 Le Juge Fayard dit "Le She-
riff". Franse speelfilm van Yves
Boisset uit 1977. Met Patrick Dewae-
re, Aurore Clement en Philippe Leo-
tard. De jonge, ambitieuze onder-
zoeksrechter Fayard streeft naar een
moderne rechtspraak. Zijn methodes
stoten sommigen echter tegen de
borst.

Filmnet
07.00 Chuka. Western met Rod Tay-

lor en John Miles.
09.00 Seems like old times. Kome-

die met Goldie Hawn en Chevy Cha-
se.

11.00 Catlow. Western met Vul Brun-
ner en Richard Crenna.

13.00 The loves of Carmen. Drama
met Rita Hayworth.

15.00 What's new Pussycat? Kome-
die met Peter Sellers en Peter
OToole.

17.00 Henry VIII and his six wives.
Drama metKeith Mitchell.

19.00 Locusts. Drama met Ben Joh-
, son en Ron Howard.

21.00 Heaven knows Mr. AllisoJAktie en avontuur met Deborah KflJ23.00 Ulzana's road. Western "i
Burt Lancaster.

01.00 All that jazz. Muziek en draf»
met Roy Schneider.

03.00 The happening. Misdaadf* 1

met Anthony Quin en Faye Dunaw
05.00 The entity. Science-fictionW

met Barbara Hershey.

Radio 5
9.02 NOS-Sportief. 9.25 Water-
standen. 930 Erfelijkheid. 10.00
Murder hotel. 10.30 De wereld
zingt Gods lof. 11.20 NCRV-Leer-
huis. 11.30 Dagvaardig. 11.40 In
beweging. 12.05 Energie in de toe-
komst. 13.10Nederland en zijn bu-
ren. 13.30 Rondom het woord.
14.00Psalem 118 in bijbel en litur-
gie. 14.30 Te Deum Laudamus.
15.05 Studio 55. 16.00Op de rand
van het recht. 16.30NOS-Ombuds-

man. Overheidsvoorlichting. 17.46
Uitzendingvoor de landbouw. 18.10
Literama-Poëzie. 18.20 Uitzending
van het CDA. 18.30 Homonos.
19.00 Programma voor buitenland-

se werknemers. 20.30 Andiamo.
21.00 Gezond Sporten, (herh.)
21.30 Gezondheidsvoorlichtingkanker.

ROZ
07.15-07.59 Ochtendmagazine:
actualiteit, achtergronden, service-
informatie en muziek. 12.05-12.56
Middagmagazine: actualiteit, ach-
tergronden, service-informatie en
muziek. 17.05 ROZ-Aktueel.
Nieuws en reportages uit de provin-
cie. 17.20 Limburg musiceert. Mu-
zikaal intermezzo. 17.30-17.59 In
en rondom Limburg. Toeristische
tips. 18.05-18.07ROZ-Nieuws.
BRT 2
5.30 Sjapoo. Programma voor luis-
teraars die vroeg bij de pinken zijn.
8.12 Schone schijn. Gevarieerd
ontspanningsprogramma met o.m.
een gesprek met een jarige luiste-
raar. 10.03 Met het oog op de zo-
mer. Non-stop muziekprogramma.
11.55 Mediatips. 12.00 Limburg
1987. 13.10 Onvergetelijk. Vlaam-
se artiesten zingen Vlaamse le-
vensliedjes. 13.45 Music mutlow-
C.D. 14.00 De gewapende man.

Een Brabantse muziekmiddag met
Belgische muziek en Belgischemuzikanten. 17.00 Focus. 17.10
Radio twee - rockgolf. Vijf uur pop,
rock, reggae en new wave. 22.05
Je weet het maar nooit. Program-
ma met advertenties. 23.30-02.00
Twee tot twee. Easy listeningmu-
ziek.

televisie en radio

Nederland 1 TV DINSDAG09.30 -09.35 Nieuws voor doven en
slechthorenden

13.00 -13.05 Nieuws voor doven en
slechthorenden

14.30 Marco Polo
Vijfdelige serie. Met: Ken Marshall,
Denholm Elliot, Ving Rvo Cheng e.a.
Afl. 4. Niet iedereen aan het hof van
de Kublai Kahn deelt de waarderingvoor de jonge intelligente Venetiaan.
Marco besluit wat aan de oorlog met
Japan te doen. (Herh.)

16.05 AVRO Service Salon. Geva-
rieerd informatief magazine gepre-
senteerd door Catherine Keijl en
Amanda Spoel. Met o.a. het pro-
bleem van de week, aandacht voor
het uiterlijk, amusement en actualitei-
ten.

17.30 Journaal
17.46 Toppop. Met o.a. de nieuwe

Toppop 20, rtv-tip, video primeurs en
Live artiesten. Presentatie: Bas Wes-
terweel en Leonie Sazias.

18.30 Het Nederlandse paard. Paar-
denspecial met ruim aandacht voor
de paardensport.

19.00 Wordt vervolgd. Stripmagazi-
rte met Han Peekei.

19.25 AVRO's sportpanorama. Pre-
sentatie: Jack van der Voorn.

20.00 Journaal
20.28 Battle beyond the stars

Amerikaanse speelfilm uit 1980 van
Jimmy T. Murakami. Met o.a. Richard
Thomas, Robert Vaughn, George
Peppard, Darlanne Fluegel en John
Saxon. Plotseling wordt de vrede op
de planeet Akir wreed verstoord als
een ruimte-tiran het leven en de vrij-
heid wil aanvallen d.m.v. een appa-
raat dat hele planeten kan verpulve-
ren.

22.17 AVRO's Televizier. Informatie-
ve rubriek. Presentatie: Ria Bremer,
Karel van de Graaf, Mark Blaisse en
Pieter Varekamp.

23.05 "" Kasteelconcert Coevor-
den. Michaela Patsch, viool en Ar-
naldo Cohen, piano, spelen werken
van Mozart, Ravel, Kreisler en Nova-
eek.

23.55 Het Nederlands Kampioen-
schap Schaken 1987. Analyse van
de vandaag gespeelde partijen. Pre-
sentatie: Hans Böhm.

00.10 "" Ontdek je plekje. Filmim-
pressie van Nederlands mooiste
plaatsen. Vandaag: Maassluis.

00.25 Journaal
00.30 -00.35 Nieuws voor doven en

slechthorenden

RTL-Plus
15.20 Musicbox. Popmuziek en *deoclips.
17.20 Jetzt ist Feierabend. Ge*
rieerd programma met om:
17.21 Gewinn zu Beginn
17.25 Die Springfield story. Tv-seC
van Harry Eggart.
17.54 6 Vor 6- RTL Aktuell
18.00 RTL-Spiel
18.05 Stars, Tips und Spiele
18.30 Gustav, Mann der Handled
Tekenfilmserie.

18.35 Die einfach tierisch gute f'
Iff Bennett stelt mensen voor, die d«
ren uit de nood hebben geholpen-

-18.53 7 Vor 7 - die Bilder des Tag<*
Nieuws, sport en weerbericht.

19.22 Karlchen - Der RTLümmel v<"
Dienst.

19.30 Knight Rider. Amerikaan^avonturenserie met David Hasse
hoff, Edward Mulhare, PatriotMcPherson en Jim Brown. Afl.:
Neubau mit Wanzen.

20.15 RTL-Spiel
20.20 Filmvorschau
20.30 Der Wunschfilm der CWt
freunde. Clubvrienden kiezen W
postkaart een van de volgendefi^'1. Die Todesbucht von Louisial*f
Amerikaanse speelfilm uit 1953,
Anthony Mann. Met: James StevWi
Joanne Dru, Gilbert Roland, Dan Wji
ryea en Marcia Henderson. Steve e,ll
Johnn, twee voormalige olieveld8 jlbeiders, overreden hun baas om r* jinaar de haven van Louisiana te swjjiren. Zij willen hier nieuwe olieveld*!1
aanboren. De vissers die hier wo",.)'
zijn daar niet zo gelukkig mee. 2. ° I'
himmlischer Walzer. Oostenrijks Jl
speelfilm uit 1948/49, van VW:
Gschmeidl. Met: Elfie Mayerhotë1;.
Paul Hubschmid, Curd Jürgens, PB;'
Kemp en Gretl Schörg. Onder de W
gelen is een revolutie uitgebroke7
want ze zijn hun gewaden die ze «
eeuwenlang moeten dragen m<*l
Angelika wordt naar de aarde Qj'
stuurd om bij de Weense modelsning Weldeauer te studeren. Op hv
moment dat Angelika aankomt, won
er in het atelier aan een engelenkOy
tuum voor een revue gewerkt. "'modekoning is helemaal ontzet <X*
het kostuum, en rukt woedend Ageï
ka's vleugels af. Hij beneemt ha3

hiermee de kans kans om naar °, i
hemel terug te vliegen.

22.10 RTL-Spiel
22.15 Die 7-Minuten-Nachrichten
22.25 Bliek in die Welt. Vandaag ó\

jaar geleden - weekterugblik
Hartmut Schröter.

22.40 Eine Chance für die \\d*'\Programma over relatie, met ErlK j
Berger.

23.15 Horoskop
23.25 -23.30 Betthupferl

TV-KANALEN,
GOLFLENGTEN
■ = zwart/wit programma
"" = stereo geluidsweergave
00 = tweetalig bij stereo-app-
TT = teletekst ondertiteling

TELEVISIE
Nederland 1:5, 51, 53 en 57
Nederland 2: 31, 54, 56 en 60
Duitsland 1: 9, 24 en 46
Duitsland 2:21, 29 en 37
Duitsland 3 (WDF): 48, 50, 55 en 58
Duitsland 3 (SWF): 40 en 46.
België/TV 1: 10en 44
België/TV 2:25en 47
België/RTBF 1:3en 8.
België/RTBF 2: 28 en 42.
RTL Plus: 7 en satelliet
SSVC: 33, 40. 49 en 59
Sky Channel: satelliet
Super Channel: satelliet
TV 5: satelliet

RADIO
Kabel- en CAI-abonnees:
voor kanalen zie schema exploitant

.Radkj 1: 95,3 en 100,3 fnHz; 747 kHZ
(402 m) en 1251 kHz (240 m)
Radio 2: 92,1 en 88,2 mHz (van 19-0°"
7;QO ook fretjuenSes AM- en FM-zende'6
Radio 1)
Radio 3: 103,9en 90,9 mHz
Radio 4: 98,7en 94,5 mHz
Radio 5: 1008 kHz (298 m) en 891 kH?
(337 m)
ROZ: 95,3 en 100,3 mHz
BRT 2: 555 m $540 kHz), FM 22,36 en 3»
(93,7-97,5 en 97,9kHz)
Belg, Rundfunk: FM 5, 26 en 45
RTL: 208 m (1440 kHz van 5 30-19.00)'
FM 6 en 33 (88,9 en 97 mHz) -KG 49,2*

■m (6090kHz) -

Belg. Rundfunk
6.30 Radiofrühstück. 7.15 Wunsch-
kasten. 7.45 Veranstaltungskalen-
der. 8.10 Presseschau. 8.30 Be-
sinnliche Worte. 9.05 Musikex-
press. 10.00 Gut aufgelegt. 12.00
Musik bei Tisch. 12.15 Veranstal-
tungskalender. 12.30 Presse-
schau. 13.00 Frischauf. 14.05
Schulfunk. 14.20 Musikzeit Heute:
Orchesterklange aus aller Welt.
15.00 Nachmittagsstudio. 16.05
Spotlight. 17.05 Oldiekiste. 18.00
BRF-Aktuell. 18.40-20.00 Musik-
journal.

Luxemburg/RTL
5.30 Guten Morgen, Deutschland!
9.00 Ein Tag wie kein anderer.
11.00.Liederlotto. 12.00 Mahlzeit-
-14.00 Viva. 15.00 Prima. 16.00
RTL-Musikduell. 17.00 Sportshop
18.00 RTL-Tagesthemen. 18.08
Ententanz. 19.00 Luxemburg 1331-
-21.00 Happy sound. 22.00-01.00
Traumtanzer. Musik zumTraurnen.

(ADVERTENTIE)

Er zijn auto's
enauto's...

...er zijn dealers
en dealers.

KOMPIER JsJp^
OttiaeHSAAP LANCIA dealer

HEERLEN, Akerstraat 150, Tel. 045-717755
MAASTRICHT, Galjoenweg 45, Tel. 043-629547
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Huisarts
Pillen zijn bovendien goedkoper dan
alcohol en er is makkelijk aan te ko-
men: „De problemen beginnen in de
spreekkamer van de huisarts. Tachtig
procent van dergelijke middelen wor-
den via recepten van de huisarts vér-
strekt." Het preventieproject van het
RIAGG richtte zich dan ook op twee
doelen: de huisarts overtuigen van het
belang van een ander voorschrijfge-
drag en verslaafde vrouwen helpen
met hun problemen. Volgens richtlij-
nen van de Wereldgezondsheidsorga-
nisatie mogen kalmerende middelen
niet langer dan vier maanden achter
elkaar worden voorgeschreven. In de
praktijk blijken veel artsen zich daar
niet zoveel van aan te trekken: het ja-
renlang uitschrijven van herhaalre-
cepten komt regelmatig voor. Huisart-
sen schrijven lang niet allemaal in de-
zelfde mate kalmerende middelen
voor, blijkt uit het Rotterdamse experi-
ment. En met name vrouwelijke artsen
grijpen maar heel zelden naar hun re-
ceptenboekje om kalmeringsmidde-
len uit te schrijven.

Volgens Van de Craats zijn er meer-

dere redenen voor deze velschillen,
Inlevingsvermogen in de problemen
waarmee vrouwen komen, is een be-
langrijke factor. Tijdgebrek speelt
ookeen belangrijke rol: „Als je maar
vijfminuten per patiënt hebt, heb je
ookweinig mogelijkheden om uitge-
breid op zijn of haar problemen in te
gaan. En kalmeringsmiddelen zijn
voor allebei een beloning: de arts

heeft het gevoel geholpen te hebben
en de patiënt heeft een tijdelijke op-
lossingvoor zijn problemen."
Bij veel artsen bestaat bovendien
een stereotiep beeld over vrouwelij-
ke patiënten. Angsten en depressies
behoren volgens hen tot de typisch
'vrouwelijke klachten' en worden
vaak met een pilletje afgedaan. De
pillen worden meestal voorgeschre-■ven voor zaken als

langsten en depressies. Klachten die,
Iblijkt zozeer
Hpisch typischHvoor vrouwen bepaalde maat-
Bschappelijke omstandigheden

Van de Craats heeft ook de ervaring
dat veel vrouwen die regelmatig kal-
merende middelen slikken, maat-
schappelijk in een verdrukte situatie
zitten. In een aantal gevallen kan zij
zich best indenken dat vrouwen am-
per gemotiveerd zijn om te stoppen
met de pillen: „Dan is het probleem
wel weg, maar daarmee is de uit-
zichtsloze situatie waarin ze leven nog
niet opgelost."
Tot nu toe heeft het RIAGG nog niet
erg veel succes gehad in de pogingen
om huisartsen te overtuigen van het
belang om minder pillen voor te
schrijven. Van de Craats richt zich nu
meer op een ander voorschijfgedrag:
„Vaak eisen vrouwen zelf van hun arts

dat hij een recept geeft, anders gaan
ze naar een ander. Artsen zouden dui-
delijk moeten maken dat het echt een
tijdelijke aangelegenheid is, dat ze
niet langer dan vier maanden voor-
schrijven. Bovendien moeten ze hun
patiënten leren om niet steeds naar de
pillen te grijpen, maar ze heel bewust
te slikken, bij zichzelf na te gaan waar-
om ze behoefte aan een pil hebben.
Op die manier leren mensen het zelf
beter te regelen."

" Vaak eisen vrouwen zelf van hun huisarts een recept

Limburg heeft slechts één vrouwelijke veldscheidsrechter

Mia: 'Soms zie je de
mannen schrikken...'

«« vrouwelijke voetbalscheids-
In Brabant en Noord-Hol-

r*" een steeds vertrouwder
??eld, Limburg heeft er tot nu toeRechts één. Mia Triepels-Peeters
J") uitNeer heeft al menige wed-

tot een goed einde gefloten.
jf*lo» benaderde LD-Vrouw
f*2e Limburgse 'dame-in-het-
,***'. die heel sportief in het

ekend op onze sportvelden ge-
*»» probeert af te dwingen. Mia

vorig jaarals enige vrouw in
h 6ert de scheidsrechterscursus
dek 'Haar mms' bUjkt er dezeU'
het by °P na te houden> zodat
v ecl>tpaar soms een extra auto
len 10-611 °f kennissen moet
ottt^n o,n als referee te kunnen
B>f?eden. Maar vindt de wed-
«Jja in de buurt plaats, dan biedt'e öets uitkomst!
. fluit Miain de derde en soms ine tweede klasse van de Onderaf-
sti-rj9 Limburg. De eerste wed-
sta troffen A-elftallen. Ook
bro^i,de beslissingswedstrijd Put-
delnT *tegen Walburgia 2 nog dvi'
Toe aar geheugen gegrift.
9ren trad ze namelijk neutrale
Ven echter op' een r^euwe bele-
otA' Zelf vindt Mia Triepels haar
steen 1611 scheidsrechter nog
ooif de moeite waard en op zich
33„. met zo bijzonder. „Vanaf mijn
BtS? speelde ik als linkshalf bij

m Neer. En als jeugdleid-
to Van het meisjeselftal, moest ik
den -n (ongediplomeerd) wedstrij-
darn mten'- Nu nog train ik met de
Peil mee om miJn conditie op
dao 1

houden- En alléén op zon-
den f * veldvoetbalwedstrij-
bai' combinatie met zaalvoet-
's 2aZt°Uie veel tiJd vergen, omdat ik
9eleiri,"^ 00k nog de Jeugd be"
noerv, onkostenvergoeding
dafp ze,een bijkomstigheid. „Om-
ma en nobby> mijns inziens, geld

Schrik
Pinoh treden de heren der schep-
Son, aai 0D de velden tegemoet?
■Ms 21e je ze schrikken. Een
kott'J De hoffelÜkheid en voor-
Voor eid Yn^kea echter al gauw
jk een alledaagser benadering.
p en er om de spelregels toe te
0( -fen- Het maakt voor mij niets uit
leirf ren- of damesteams moet«en. Ik geloof niet, dat ik het als°"w moeilijker heb dan mijn
We. ike coUega's- Je moet al-
9elo sop z°ndag wat beter re-ien, zoals dat ook vrouwen doen

die hobby's als tafeltennis en bil-
jarten enzovoorts beoefenen." Mia
heeft wel geleerd om met andere
ogen naar scheidsrechters te kij-
ken. „Voortdurend betrap ik me

erop, dat ik bij het volgenvan voet-
balwedstrijden op de TV vooral op
de prestaties van de scheidsrech-
ter let. Maar iets speciaals voel ik
me beslist niet. De regels moeten
worden toegepast en dan word je

in deze pure mannenwereld ook
gauw geaccepteerd... Ik ben een
voorstander van meisjes- en da-
mesvoetbal. Net als andere takken
van sport moet dit kunnen. Welis-
waar zijn meisjes minder sterk dan
jongens, maar als men jongbegint,
kunnen er aardige resultaten be-
haald, worden en is het een leuke
hobby."

Het werkterrein van Mia wordt in
het noorden begrensd doorKessel
en in het zuiden door Posterholt.
„Oftewel de omgeving van Roer-
mond met een enkele uitschieter
naar het Weertse. Heus, ik mag
dan een zeldzaam verschijnsel op
de velden in Limburg zijn, als je
bedenkt dat het in Brabant en
vooral in Noord-Holland al veel
gewoner is, dat dames als
scheidsrechter fluiten, dan lijkt
het slechts een kwestie van tijd
voordat deze ontwikkeling ook in
Limburg gaat plaatsvinden..."

" 'De hoffelijkheid en voorkomendheid wijken al gauw voor een
alledaagser benadering'

vrouw

Waarom slikken vrouwen sneller kalmeringsmiddelen?

'Problemen beginnen in
spreekkamer huisarts'

IL 6 w.eten eigenlijk veel te weinig van medicijnenverslavin-
tod vrouwen af- Wat erover bekend is, is vooral medischderzoek naar de werking van benzodiazepinen, of theoriën

verklaren waarom vrouwen sneller kalmerings-
-2 -leien slikken dan mannen. Maar er is nauwelijks onder-
Ap gedaan naar vragen als: waarom schrijven huisartsen
v en als temesta, seresta, librium en valium voor, waarom
6c?9en vrouwen erom, hoe ontstaat een dergelijke verslaving

1*>ms n werd aan de Rotter-
Wes 6 Erasmusuniversiteit een con"
ïIjqu ,over vrouwen en verslaving ge-
A a.en' De psychologe let van de
(A*s. verbonden aan het 'RIAGG

«ttum West' in de Maasstad, deed
jtiiQg Verslag van een experiment dat

(iïl6Hst..voorkomen dat vrouwen aan
etiiatCl)nen verslaafd raakten. „Eenj^^s mislukt experiment," stelt ze
'lict VaSt "De Preventiè is nog steeds
etv 9oed op gang gekomen. Maar de
A«ngen van hetRIAGG zijn voor de

wel aanleiding
ti6ll

eest om een onderzoek te begin-
tnerinaar het ontstaan van'dergelijke

Qlci)nenverslavingen."

' derfSVeer zeven procent van de Ne-B ers sükt regelmatig kalmeren-
!Wv en' Vrouwen grijpen bijna
ijQ. keer zo vaak als mannen naar
vers , porJe 'geruststelling. De stille, aving aan benzodiazepinen, de
tyicT Voor9eschreven groep kalme-
,l^ ? nüddelen, is een probleem dat
'^nd 6 *aatste Jarenecht wordt onder-
k
s'uite ei medicÜnenverslaving niet uit-
Probl 1 voorkomt, is het
;|e, cm bij hen veel omvangrijker., van de Craats verklaart dat uit de
,H6n

'e waar vrouwen in zitten: „Man-
dtj kunnen makkehjker naar de
.jVj^ 9' Verder is medicijnenversla-
(^ 3 een minder opvallend probleem,

omgeving wordt er minder mee

belast, de vrouw kan haar werk blijven
doen. Een moeder die altijd dronken
is, zou al snel de kinderbescherming
op haar nek krijgen."

Weight Watchers
let van de Craats richtte met een
groep verslaafde vrouwen een zoge-
naamde 'Weight Watchersclub' op.
ledere vrouw moest wekelijks bijhou-
den wanneer en waarom ze naar de
kalmerende middelen greep en via
schema's werd geprobeerd het ge-
bruik te verminderen. Daarnaast wer-
den hen sociale vaardigheden aange-
leerd, zodat ze situaties ook zonder
pillen beter leerden beheersen.
In de praktijk bleken de vrouwen die
om heel duidelijkeredenen, - bijvoor-
beeld een operatie - met de pillen be-
gonnen waren, het meest gemotiveerd
om er weer vanaf te komen. Vrouwen
diewegens zaken als echtscheiding of
relatieproblemen voor het eerst naar
kalmeringsmiddelen hadden gegre-
pen, hadden veel meer moeite om er-
mee te stoppen. „Naar aanleiding van
onze ervaringen in die groep, werd
ons duidelijk dat we eigenlijk maar
heel weinig wisten over het ontstaan
van verslaving, er is nooit onderzocht
hoe zon proces eigenlijk loopt. En als
je dat niet weet, is het moeilijk om
goede hulp te geven."

Duidelijk werd ook dat de afkickver-
schijnselen niet moeten worden on-
derschat. De reacties verschillen
van vrouw tot vrouw. Vooral bij te-
mesta-gebruiksters kwamen zeer
ernstige verschijnselen voor, te ver-
gelijken met het afkicken van drugs:
zweten, slapeloosheid, trillen, zware
angsten en depressies. Voor veel
vrouwen is dat ook een reden om te
blijven slikken: ze vinden dat ze het
zich niet kunnen permitteren om een
tijd ziek te zijn, een tijd nietvoor hun
gezin klaar te staan: „De steun van
de omgeving is heel belangrijk. Als
er thuis een man zit die bij ieder
slecht humeur, bij iedere inzinking,
zegt dat je maar een pilletje moet
slikken, wordt het heel moeilijk."

Jong
gaat op

stap
"De rugzak, een 'opbergtas',
die vooral bij de jeugd steeds
meer in trek komt. Rodelle
heeft voor deze leeftijdsgroep
dat ook een aantal 'ruige' mo-
dellen in de handel gebracht.
De jongedameop deze foto bij-
voorbeeld draagt een rugzak
voorzien van draagbanden en
een extra handgreep. De kleur
is lichtblauw met opgestikte,
fleurige emblemen. De rugzak
kan afgesloten worden met een
stevige overslag en leren riem,
terwijl een wit koord de bin-
nenzijde dichthoudt. Het gezel-
schap van de jongedame neemt
zijn spullen mee in een schou-
dertas voorzien van overslag en
leren riem met gesp. Kleur en
uitvoering zijn hetzelfde als de
tas van het meisje. Als nu de
zon eindelijk wil schijnen...

Grootmoeders
linnenkast

Wie aan grootmoeders linnenkast
denkt, ziet weer de verfijnde mate-
rialen en prachtige kant voor zich.
Nu is er in de lingeriemode al een
tijdje een hang naar romantiek. En
daar is Hunkemöllernatuurlijk ook
op ingesprongen. Exclusieve bro-
derie in verschillende items ver-
werkt tot flatteuze beha's en schit-
terende body's met fijna spaghetti-
bandjes. Geheel nieuw zijn dekan-,
ten beha's die met tule zijn afgezet.
En dan nog de romantische hemd-
jes, jupons en tops. Lieve kanten
sokjes, uiteraard in wit.

Niet alleen overdag viert de roman-
tiek hoogtij, ook 's nachts. Natuurlij-
ke stoffen, zoals 100 % katoen gewe-
ven of fijne gekamde katoenkwali-
teiten in tricot. En uiteraard vieren
de niches en kantjes bij menshirts
met doorknoopsluiting en 'holly-
hobby' achtige nachthemden de bo^
ventoon.

# Exclusieve broderie in ver-
schillende items verwerkt

Onderzoek: 'Epostane'
veilige methode voor

afbreken zwangerschap
Een recent ontwikkelde stof die
de aanmaak van progresteron tij-
delijk blokkeert blijkt een nieuwe
'aanvaardbare en veilige' metho-
de om zwangerschappen zonder
instrumentele ingreep te beëindi-
gen. Het middel, Epostane, werkt

in dit opzicht beter dan andere ge-
teste middelen en heeft aanzien-
lijk minder risico's. Dat is de con-
clusie van de vrouwenarts M.J.
Crooij uit Amstelveen die een on-
derzoek heeft uitgevoerd naar de
werking en werkzaamheid van

Epostane.

Het grote voordeel van het gebruik
van het middel is volgens Crooij dat
de uitvoering van een eventuele
abortus meer in handen van de
vrouw wordt gelegd. Epostane lijkt
een goede 'morning after-pil', met
een grotere werkzaamheid om on-
gewenste zwangerschappen te
voorkomen dan de reeds beschik-
bare, aldus de promovendus. Het
tijdelijk stopzetten van de aanmaak
van progresteron is belangrijk om-
dat juist dit hormoon na de eisprong ,
een essentieële rol speelt bij het tot
stand komen en intact blijven van
de zwangerschap.

'Inleiding'
Het middel is theoretisch gezien
ook goed bruikbaar voor het op
gang helpen van de baring. De 'in-
leiding' tot de bevalling kan hier-
door minder traumatisch verlopen
voor de vrouw, aldus Crooij.
Crooij heeft tijdens zijn onderzoek
vijftig vrouwen met een ongewen-
ste zwangerschap het middel Epos-
tane toegediend om een abortus te
bewerkstelligen. Bij 84 procent van
de vrouwen lukte dit ook. De vrou-
wen gaven aan deze methode de
voorkeur boven de klassieke 'cu-
rettage'.

Bij tien vrouwen ging de onder-
zoeker tevens na wat op hormo-
naal niveau gebeurt tijdens het
gebruik van Epostane. In het bij-
zonder de werking van de bijnier
bestudeerde hij daarbij. Gebleken
is volgens hem dat de functie van
dit belangrijke orgaan 'kortdu-
rend positief en zonder conse-
quenties' wordt beinvloed.

(ADVERTENTIE)

J_^^Allesvoor uwtuin,0.a7

/oi miiicriiiniiii
Europaweg-Zuid 401,

Übach over Worms, Tel. 045-352525
Geopend dinsdag t/m zaterdag 9-5 uur.. Maandag gesloten!
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DE MEUBELBOULEVARD EN TOPFORM DOEH U EEN AANBOD WAAR HET HOGE NIVO VAN AF STRAAL T j&É£I

ongeacht of het gaat om een zitgroep, een eetkamer, slaapkamer of fauteuil.
/foSm^ irmT^'y^ 1 U "~ M

’» ~ . v^ de naam TOPFORM staat borg voor een hoog nivo bij relatief verrassend

JRoAjfA^l U H M PI ■ UU U II jy \\ M /(I| MEUBELBOULEVARD en ruim dertig andere vooraanstaande

{jjffi "M |-"""I ainjjjj.s? BlMifr llfP^*i. B n §/ Jfl'"r\l\y[ Dat scheelt unu tijdelijk nog eens honderden guldens extra op bovenstaand

*>wJf»»|-nw»s^n^>^j| llßtjßilr^Éilll^^ j_-" L (Pr^T De 3"zits bank'de zeer royale 2"zitter en fauteuil ziin leverbaar in een groot

'^i-^'^M^'^^è^^rryr.^^ * _£_ JM J^ ,^^^^l /,^^HrT^pn^*""lyTralTt';'i'-^-ia^ltoaffg Het is een zitgroep die zich thuisvoelt zowel in het klassieke als het modernsjA i "~
=====B^B^^^^^ interieur.

Tot UITERLIJK 30 JUNI geldt deze aanbieding in de stofsoorten ANKARA
ii

____ ___ _ _ ■^__ — _ en Anzio, de 3-zits bank Bolivia 3195-en de king-size 2,5-zits 2895,-.MEUBELBOULEVARD René Pans B.V.
✓■> t_ 4A rn« . * «a**»**..-..,*. kindercrèche, koffie-shop aanwezig.
Cabergcrweg 10, Maastricht, tel. 043-215585

iere londerda koopavond tot ziens op de meubelboulevard jm£
Het beste bereikbaar via de Noorderbrug (richtingsborden Bosserveld, wijk 17 volgen; onderaan de er Directie en medewerkers [Kal
Noorderbrug rechts afslaan). Topform dealer *^»

KORSETTERIE-UNGERIE

Jfcfa RAMAEKERS-HOUBEN
mSmÉB Saroleastraat 50, Heerlen, tel. 045-713419

Hp Leverancier van therapeutische en modieuze
elastischekousen, voor dames en heren.

W - houden benen vrij van oedeem

■ - voorkomen beenklachten ten gevolge
■ van slechte aderen
K - verzachten een pijnlijk gevoel in de benen
K - waarborgen optimale verzorging vanI H beenpatiënten

- verminderen het gevaar voor trombose
m - elegante steun

- gespecialiseerd in maatwerk

PROFITEER VAN
WMwONZE ervaring

Levering alle ziekenfondsen:
7086

" —. âm
>

Bij beschikking van de ar-
rondissementsrechtbank
Maastricht d.d. 01juni 1987
is Elisabeth Maria Ypma,
wonende te Heerlen in de
Elisabethkliniek aan de
Zandweg nr. 180 onder cu-ratele gesteld met benoe-
ming van Fopke Sjoerd
Maria Ypma tot curator en
Hubertina Elisa Anna
Roebroek tot toeziend cu-
ratrice.
Mr. E.H.M.H. Prickartz
advocaat en procureur

ROLLUIKEN
JALOEZIEËN

ZONNESCHERMEN
Vrijblijvende prijsopgave

LAUMEN
ROLLUIKEN ZONWERING

Kantoor-Showroom
Beitel 110aHEERLEN

(045)42 3848

NU HEB IK GELD
nodig dat in Mnlater, stadium terugbetaald kan worden. Snelle afhandeling, meestal in één dag geregeld.

PERSOONLIJKE LENINGEN
Netto in Eff. jaar- 24 mnd. 30 mnd. 36 mnd. 48 mnd. 60 mnd.
handen rente bij term. bed. term.bed. term. bed. term. bed. term. bed., alleIpt

f 6.000,- 12,3 1281,46 f231,50 f 198,29 f 156,97 f 132,41
f 11.000,- 10,9 f509.52 f417,87 f356,90 f281,00 f235,77
f 14.000,- 10,9 f648,48 f531,83 f454,24 f357,63 f300,08
f 18.000,-1 10,9 I f833,76 | f683,79 | f584,02 | f459.81 I f385,82

Ook andere looptijden en bedragen zijn mogelijk. Overlijdensrisico is
gedekt totf 20.000,-.Geen bijkomende kotten.

OCMV Bank Brunssum, Kerkstraat 294, tel. 045-251043.
Maandag t/m vrijdag ook's avondsvan 17.00-21.00uur
en zaterdagsvan 9.00-13.00 uur 06-02272 72

4

I Super Stunt Prijzen
I bij Spliet Boetiek

Ongelofelijk lage prijzen!

I Kortingen van
I 10-tot 50%!

Kouvenderstraat 45 Geleenstraat 50
Hoensbroek Heerlen■ 15384

5 555

B^liMliJiif ,111,1 ü'J ',11,M

lOit
kan bij ons diskreet en snel. Zonder onderpand, meestal binnen 'n Vi dag beschikbaar W

en eventueel thuisbezorgd. Wij berekenen nooit extra kosten. Tarieven vanaf:
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Limubrgs Dagblad Sport Libregts
" SALONIKI - Thijs Libregts is
by zijn weten nog steeds officieel
kandidaat voor de functie van tech-
nisch directeur bij de KNVB, waar-
voor hij op woensdag 13 mei in
Athene werd benaderd. Thuis in
Saloniki had de sollicitant via de
wereldomroep iets vernomen over
het intrekken van de ontslagaan-
vraag van de huidige directeur, Ri-
nus Michels.

„Maar van de KNVB heb ik daar
niets over gehoord. Een week ge-
leden heb ik het laatste contact
gehad met bondsvoorzitter Van
Marie over de gang van zaken
rond Michels. Dat was bovendien
het eerste contact sinds de ge-
sprekken rond de Europa-Cupfi-
nale in Athene. Het moest toen al-
lemaal op stel en sprong. Ver bin-
nen de geëiste tien dagen wisten
ze vervolgens, dat mijn club
PAOK een afkoopsom van bijna
twee ton eiste en dat ik akkoord
ging met de voorstellen. D - -
koopsom was geen probleem. Die
zou voor de rekening van Michels
zijn. Na al die stampij is er een
windstilte van drie weken inge-
treden. Straks moet ik bij PAOK,
dat mij overigens graag wil hou-
den aan mijn doorlopende con-
tract, vertellen, dat het niet door-
gaat. Vreemd."

" Zie verder pagina 22

" Ivan Lendl houdt voor
de derdekeer in zijn carriè-
re de trofee behorend bij
de open Franse tennistitel
omhoog. De Tsjech ver-
sloeg in de saaie eindstrijd
Mats Wilander met 7-5, 6-2,
3-6, 7-6. De titel bij de da-
mes ging naar de West-
duitse tiener Steffi Graf. De
zeventienjarige versloeg in

definale haar 12 jaar oude-
re tegenstandster Martina
Navratilova in drie sets:
6-4, 4-6, 8-6.

Investeren
De eigenaar van Interfit uit Meers-
sen besloot tot deze boycot naar
aanleidingvan het feit dat deboks-
bond vorig jaar flink, in gebreke
was gebleven toen Vanderlijde als
tweede van de wereld vanuit Reno
op Schiphol aankwam. „Daar wer-
den wij alleen opgewacht door
voorzitter Gregoire en zijn vrouw
met een bos bloemen. Dat pikken
wij niet. Het interesseert mij niet
ofde bond een ontvangst op Schip-
hol heeft geregeld nu Arnold Euro-
pees kampioen is geworden. Wij
gaan er in eigen omgeving een
groot feest van maken. Wij investe-
ren al twee jaar in Vanderlijde,
zonder dat de bond ook maar er-
gens in tegemoet komt. Mogen wij
ook eens oogsten", reageerde
Noortman.

Uit het tumult dat ontstond bleek
echter dat de ware reden voor de
boycot veel dieper zat. De laatste
maanden, en dat was ook in Turijn
goed merkbaar, groeien Vanderlijde
c.s. en de bpksbond steeds verder
uit elkaar (zie LD van zaterdag). De
Nederlandse trainerswereld rea-
geert afgunstig op de successen van
de Limburger en de medewerking
van de bond laat zeer te wensen
over. Hetgeen voorzitter Ber Gre-
goire tijdens het conflict in Turijn
zelf onderstreepte met de woorden:
„Niet de boksbond maar Interfit
heeft voor Arnold de mogelijkhe-
den gecreëerd om hier Europees
kampioen te worden".

Een visie dieMaastrichtenaarGre-
goire, hij wil aftreden uit onvrede
met de apathische houding van de
NBB, er niet van weerhield zich
zeer fel op te stellen in het conflict
met Rob Noortman. In het spoed-
beraad in de catacomben van het
Palazzo dello Sport in Turijn hield
hij de sponsor van Vanderlijde
voor: „Dit is geen stijl. Jullie moe-
ten niet denken dat wij zwichten
voor de macht van het geld. Als Ar-
nold niet op Schiphol verschijnt
zorg ik er hoogstpersoonlijk voor
dat hij zijn bokscarriëre en met
name zijn uitzending naar Seoel
kan vergeten. Wij laten ons niet
door Interfit voor jokerzetten".

Woorden die bij Noortman geen ge-
hoor vonden, waarop de bondsdele-
gatie („Noortman oefent zon druk
uit op Arnold dat hij waarschijnlijk
met hem meegaat") woedend naar
hotel Atlantic vertrok, waar ook op
de twee bronzen medaillewinnaars
(Regilio Tuur en Reino van der
Hoek) het glas zou worden geheven.
„De bond moet nu maar eens voe-
len", aldus Noortman. „Ik heb er
schoon genoeg van me de wetten te
laten voorschrijven door een stel
onbenullen die van toeten nog bla-
zen weten. Als er daneen daad moet
worden gesteld om die mensen
wakker te schudden, dan willen wij
dat graag doen".

Bij aankomst in hotel Atlantic had
Arnold Vanderlijde zich al neerge-
legd bij de beslissing van zijn werk-
gever: „Het is een moeilijke keuze
om niet met de jongensterug te rei-
zen, maar Interfit heeft alles voor
mij gedaan. Ik steun de mensen die
in mij vertrouwen hebben getoond.
Van de bond heb ik niets te ver-
wachten en daarom moet ik me nu
egoïstisch opstellen". Wat de 'feest-
borrel' had moeten worden, mond-
de uit in de splitsing van de Neder-
landse equipe in twee kampen
waarbij de spanning te snijden was.
Op het moment dat de bondsdelega-

tic de hoop had opgegeven, kwam
alsnog de ommekeer.
De journalisten wezen Rob Noort-
man erop dat in de hele twist maar
één verliezer zou zijn: Arnold Van-
derlijde. De bokser voelde dat zelf
ook aan en toen hem door zijn
sponsoralsnog de vrije keuze werd
gelaten zei hij dan ook: „Deze titel
is het bewijs datonze werkwijze de
juiste is en niet die van de bond.
Hier in Turijn hebben wij het ge-
vecht, voor zover daar sprake van
is, met de bond dik gewonnen. Als
ik niet naar Schiphol ga wordt ge-
zegd: zie je nu wel dat hij zich als
eenling opstelt. En dan krijgen we
straks ook nog de publieke opinie
tegen".
Ruim vier uur na de gewonnen fina-
le viel pas de echte last van de
schouders van Vanderlijde. Na de
journalisten stuk voor stuk zijn
dank te hebben betuigd, zocht hij
zijn bed op voor enkele uurtjes wel-
verdiende rust. Om in stilte einde-
lijk echt te genieten van zijn succes
en deaccu op te ladenvoor de huldi-
gingen in Amsterdam, waar hij door
zijn werkgever per privé-jet werd
opgehaald, Beek en Meerssen.

" zie verder
pagina 19

Military eist
slachtoffer

BIELEFELD - Bij de eerste
'ar> een reeks selectiewed-strijden voor de Westduitsej^uipe voor de strijd om de
F Uropese titel military-rijden,'s zaterdag de 52-jarige Jo-

Hesseldieck om het le-
"er> gekomen. Bij de achtste
t 'ndernis van de cross-coun-
iy weigerde het paard van

Wallach Barna-oas in eerste instantie. Toenoe zevenjarige alsnog besloot- hindernis te willen nemen,
de snelheid te laag. Bar-

"abas sloeg over de kop enpwam terecht op zijn rijder,hesseldieck werd nog wel"aar een ziekenhuis in Biele-'eld gebracht, maar daar kon-den de artsen niets anders
°oen dan de dood van deKoopman vast stellen.

Johan van der Velde
topper in Dolomieten

Van onze
sportredactie

RIVA DEL GARDA- Johanvan der Vel-
de blijkt nog altijd
tot grootse dingen
in staat. Zoals afge-
lopen weekeinde in
deRonde van Italië.
In de Dolomieten
won hij twee etap-
pes achter elkaar,
waaronder de ko-
ninginnerit over de
Passo Pordoi en de
venijnige Marmola-
da.Hijveroverde te-

yens depaarse (pun-
ten)trui die hij twee
jaar terug ook al
eens won.
Italië ligt weer aan
zijnvoeten. De spon-
sor (ijsfabrikant
GIS) stelde han-
denwrijvendvast dat
hij een goeie investe-
ring heeft gedaan en
Van der Velde kan
na de triomfen in
Sappada en Canazei
zn prijs lichtjes op-
schroeven. En dat is
precies waar hij mo-

menteel op uit is. „Ik
ben dertig jaar en
kan nog vier, vijf sei-
zoen op dit niveau
mee. Ik moet zoveel
mogelijk geld uit
mijn carrière zien te
halen", zegt hij.
Behalve de dubbele
victorie van Johan
van der Velde was er
in de Giro d'ltalia
nóg iets opvallends.
Visentini werd door
zijn lerse teamge-
noot Roche ont-
troond, hetgeen in
het Carrerakamp tot
een gespannen situa-
tie leidde.

" Vervolg op
pagina 22.

Vraagtekens bij PSV en Thijs Libregts

Michels blijft
ZEIST - Rinus Michels
dient het contract dat hem
tot 1 juli 1988, tot na de
eindronde van de strijd om
de Europese voetbaltitel,
verbond aan de Koninklij-
ke Nederlandse Voetbal
Bond, gewoon uit. De tech-
nisch-directeur van de
KNVB had de voetbalbond
eerder laten weten de ver-
bintenis graag te laten ont-
binden. Aanleiding voor
dat verzoek was de volgens
Michels 'onwerkbare si-
tuatie' bij de bond. In een
telex aan de advocaat van
de KNVB, mr. Uitermark,
liet Michels weten af te
zien van ontbinding van
zijn contract.

De beslissing van de bondsmana-
ger is vooral ingegeven door de fi-
nanciële eisen, die de KNVB ver-
bond aan de ontbinding van het
contract. Dat bedrag, van bijna een
half miljoen gulden, was voor Mi-
chels een onoverkomelijk bezwaar.
Hij achtte een dergelijke som bui-
ten proporties.

Het standpunt van de bond was
duidelijk geworden in een gesprek
tussen Michels en bondsvoorzitter
Van Marie, die beiden van hun ad-

vocaten vergezeld waren. Jo van
Marie stelde, dat de bond geen
dringende redenen voor Michels
zag ontslag te nemen en zelf zeker
geen behoefte had aan een verbre-
ken van de overeenkomst omdat
„Zeist" vindt dat Michels zijn pak-
ket taken tot volle tevredenheid
verrichtte.

Het „Nee", dat de KNVB toen uit-
sprak, liet Michels slechts een be-
roep open bij de rechter, of bij de
arbitragecommissie van de
KNVB. Van Marie heeft op dat mo-
ment meteen aan de ontslagaan-
vrage van Michels een prijs-
kaartje gehangen. Het bedrag be-
vatte een aantal componenten,
waarvan de afkoopsom aan PAOK
Saloniki voor het losweken van
opvolger Thijs Libregts er slechts
één was. De bond vond namelijk
dat de vervanging van Michels
het aantrekken van meerdere
krachten noodzakelijk maakte.

De beslissing van Michels heeft
ook PSV met een moeilijkheid op-
gezadeld. De landskampioen was
namelijk al tot overeenstemming
met de bondscoach gekomen voor
vervulling van de vacature-Kraay.
Kees Ploegsma vertelde dat PSV
nu verder zal moeten zoeken naar
een technische man. „Als je de
nummer één van jeverlanglijst niet
kunt krijgen, ga je verder kijken.
Wij kunnen daar nu onmiddellijk
mee beginnen. Guus Hiddink weet
van onze plannen, maar het blijft
natuurlijk mogelijk dat hij de volle-

dige verantwoordelijkheid in han-
den krijgt."

Ordinair geruzie over wie met Vanderlijdes goud mag pronken

De 'nachtmerrie' van Arnold
door huub paulissen

*URIJN _ De nacht der nachten in de carrière van Arnold
* anderlijde dreigde in een volslagen mislukking te eindi-gen. De Europese titel in het zwaargewicht die de Limburgse
'okser zaterdagnacht, in Turijn behaalde werd overscha-
duwd door een knallende ruzie tussen zijn werkgever enPonsor Rob Noortman en de delegatie van de Nederlandse|°hsbond. De goudenplak schitterende amper op de bezwete*°.rstkas van de Sittardse zwaargewicht ofhij werd onvrij-
"Ulig de speelbal van een hoog oplopend conflict over zijn
j"ndiging op Nederlandse bodem. Wat de Deen Nielsen, dePuigaar Russinov en de Rus Sebijiev (in de finale) tijdens
"et EK in Turijn niet klaar speelden, lukte in de 'feestnacht',e achterban van het paradepaardje van de Nederlandse°kssport: Vanderlijde was zwaar aangeslagen.

iïln broodheer Rob Noortman gafanderlij de opdracht rechtstreeks
» et hem naar Beek te vliegenom in
Rimburg te feesten; de boksbond

ste dat hij met derest van de equi-. naar Schiphol zou vliegen om
D?ar te worden gehuldigd. De ge-
in £defestiviteiten in hotel Atlantic„parijn maakten plaats voor hevi-

discussies tot in de kleine
(jr

r>ües. De bondsbestuurderen. eigden zelfs met zware sancties
wfen.^anclerlij de, maar Noortman
teg niet te vermurwen. Met de rug
t0°en de muur moest Vanderlijde
SehEletl oe de verhoudingen steeds

hEu per kwamen te "Egen. De
Prvar°Pees kampioen zwaargewicht
|HS dan ook zielsgelukkig toen
krei°H bemiddeling van de meege-
I eorvi Nederlandse journalisteneen
KT^Prornis werd gevonden, waar-e werd voorkomen dat hij hoe

ite>V Solt et slachtoffer zou worden. «n deze 'machtsstrijd.

- w . PPel werd direct na de finaleljeü aarinVanderlijde als enigeWest-
A>Peaan met goud werd behan-

do "*n ke* hoenderhok geworpen
Jnr-r yanderlijdes raadgever Jeu

HJin S' TerwiJl Vanderlijde bij de do-
'anHCOntrole zat'gafJöris de Neder-
de he 'in opdracht vanneer Noordman' te verstaan gaf

dat de Europees kampioen niet met
de Nederlandse ploeg naar Schip-
hol zou reizen voor een huldiging
door debond: „Arnold weet het zelf
nog niet, maar hij en zijn trainer Bó-
dis vliegen met de priyé-jet van
Noortman rechtstreeks naar Beek,
waar wij zelf alle voorbereidingen
voor een feest hebben getroffen".

" De kersverse Europese bokskampioen Arnold Vanderlijde
werd zondagmiddag als een vorst onthaald bij aankomst op
Maastricht Airport. De Sittardenaar, die met een privéjet van
sponsor Rob Noortman veilige voet op Limburgse bodem zet-
te, werd door zo'n 500 enthousiaste fans getracteerd op een
staande ovatie en vervolgens bedolven onder de bloemen. Jo-
sef Moonen van boksclub Landgraaf omhelsde de zwaarge-
wicht als een van de eersten. Gerrit Vanderlijde bekijkt het ta-
fereel met de gepaste trots van een vader.

Foto: PERSBUREAU WIDDERSHOVEN

Diliberto
naar Roda

KERKRADE - Roda JC, dat
Hennie Meyer aan Ajax en
Ron Jans aan Madza Japan
kwijtraakte, heeft een derde
aankoop gedaan. Silvio Dili-
berto, de 23-jarige kanthalf
van Sparta, tekende tweede
pinksterdag een driejarig
contract. Eerder bond de
Kerkraadse club Michel Boe-
rebach van Go Ahead Eagles
en Alfons Groenendijk van
FC Den Haag aan zich.

Hockeyclub
polst Reker

VENLO - De Venlose hockeyclub
VCH heeft trainer Jan Reker van
VW gepolst voor een jobals oefen-
meester! Het ligt in de bedoeling,
dat Reker de conditietraining etce-
tera voor zijn rekening neemt. De
specifieke hockey-bezigheden blij-
ven onder supervisie van coach
Theo Terlingen.
Als Reker, die positiefnoch negatief
heeft gereageerd, het werk kan
combineren metzijn bezigheden als
WV-trainer zal het overigens niet
de eerste keer zijn, dat iemand uit
de voetbalwereld een hockeyselec-
tie traint. Coach Terlingen: „Bij de
voorbereiding op de Olympische
Spelen 1960 heb ik zulks al meege-
maakt. Hans Kraay nam toen de
conditietraining van de hockeyse-
lectie voor zijn rekening."

Busk en
Stapleton:
Ajacieden

KOPENHAGEN - Sören Busk
heeft een tweejarig contract aan-
geboden gekregen van Ajax. De 34-
-jarige Deense international, die tot
het wereldkampioenschap van Me-
xico nog bij MVV voetbalde, zegt
gevleid te zijn door de aanbieding
van de Amsterdamse Europa-Cup-
winnaar. „Op mijn leeftijd mag je
tevreden zijn over zon aanbieding.
Er moeten nog enkele details gere-
geld worden".

De Deen heeft één jaar, met zijn
landgenoot Lerby, bij Monaco ge-
speeld. Zijn contract met de Franse
club loopt af. Monaco wenst Busk
niet langer te houden. Ajax kocht
tot nu toe aanvaller Hennie Meijer
en middenvelder Jan Sörensen.
Technisch directeur Cruijff wenst
ook de spits Frank Stapleton van
Manchester United onder contract
te nemen.

Namens Ajax heeft Van Eijden za-
terdagmiddag in Londen een af-
rondend gesprek gehad met Frank
Stapleton. Er zijn geen hindernis-
sen meer om de overgang van de
31-jarige lerse international van
Manchester United naar Amster-
damtegen te houden. „Ajax en Sta-
pleton, die wij een zeer adequate
aanbieding hebben gedaan, zijn
akkoord. Ajax en Manchester ook.
Ik verwacht elk moment een tele-
foontje van Stapleton met het defi-
nitieve ja",aldus Van Eijden
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Scoreverloop
FC Den Bosch - FC Utrecht0-1 (0-0). 90. Wil
laarts 0-1. Scheidsrechter: Van derLaar.
FC Den Haag - Sparta 1-3(0-3). 5. Ellerman
0-1; 30. Böckling 0-2; 43. Böckling 0-3; 78.
Groenendijk 1-3. Scheidsrechter: De Mun-
nik.
PEC Zwolle - AZ 3-1 (2-1). 27. Visser 0-1; 35
Van Buuren 1-1 (strafschop); 40. Van Buu-
ren 2-1 (strafschop); 71. Foeke Booy 3-1
Scheidsrechter: Bakker.
FC Twente - Ajax 2-1 (1-0). 10. Groeleken
1-0; 53. Bosman 1-1; 59. Groeleken 2-1.
Scheidsrechter: Mulder.
Haarlem - Go Ahead Eagles 3-2 (2-0). 9. Si-
tes 1-0; 31. Haar 2-0; 59. Smit 2-1; 65. Rob
Wesselink 2-2; 76. Peeper 3-2. Scheidsrech-
ter: Hobé.

Topscorers
Eindstand: 1.Van Basten (Ajax) 31; 2. Willa-
arts (FC Utrecht) 25; 3. Bosman (Ajax) 23; 4.
Foeke Booy (PEC Zwolle) 22; 5. Van der
Gijp en Gullit (beiden PSV", 20; 7. Meijer
(Roda JC) 19; 8. Keur (Haarlem) 18; 9. Scha-
pendonk (Excelsior), Koolhof (PSV), Gill-
haus (FC Den Bosch) en Tahamata (Feyen-
oord) 16.

Eerste divisie
Nacompetitie
RKC - NEC 4-1 (1-0). 7. Joore.l-0; 47. Brands
2-0; 54. Van derKaay 3-0; 73. Hutten 4-0; 74.
Janssen 4-1. Toeschouwers: 4000. Scheids-
rechter: Van Ettekoven.
DS '79 - SC Cambuur 1-0 (0-0). 84. Boogers
1-0. Toesch.: 5000. Scheidsrechter: Keizer.
NEC - DS '79 1-2(1-0). 42.Klop 1-0; 65. Kuis-
dom 1-1; 77. Kuisdom 1-2. Toesch.: 4000.
Scheidsrechter: Van Swieten.
SC Cambuur - RKC 2-1 (0-1). 35. Carbo 0-1;
86. Runderkamp 1-1; 88. De Haan 2-1. Toe-
sch.: 8500. Scheidsrechter Geurds.
Stand
DS'79 2 2 0 0 4 3-1
RKC 2 10 12 5-3
SC Cambuur 2 10 12 2-2
NEC 2 0 0 2 0 2-6

Woensdag, 19.30 uur
DS '79-RKC
SC Cambuur-NEC

Kaarten
Geel: Trost (Roda JC); De Haan en Van der
Meer (Veendam, beiden 3e); Adriaanse (FC
Den Bosch, se); De Kant (Sparta, 6e); Yuce-
dag (PEC Zwolle); De Leeuw (SC Cambuur,
6e); Vievermans (NEC, 3e); Hollander, De
Haan en Van derArk(SC Cambuur) en Car-
bo (RKC).

Amateurs
Zondagamateurs

Kampioenschap van Nederland
Geldrop - DWV 3-2 (3-1). 26. De Kleine 1-0
(strafschop); 35. Post 1-1; 37. Brouns 2-1; 40.
De Kleine 3-1; 70. Post 3-2. Scheidsrechter:
Keijman. Toeschouwers: 750.Rheden - Gel-
drop 1-2(1-2). 20. Eikemans 0-1; 24.Leusink
1-1; 34. Brouns 1-2. Scheidsrechter: Huls-
bosch. Toeschouwers: 1000.
Eindstand: Geldrop 4-8; DWV 4-3; Rheden
4-1.

Zaterdagamateurs
Kamp. van Nederland
ACV-Spakenburg 3-2'
NSVV -ACV 3-4
Eindstand: ACV 4-6; Spakenburg 4-4;
NSVV 4-2.
Geldrop speelt twee wedstrijden om het al-
gemeen amateurkampioenschap tegen
ACV, kampioen bij de zaterdagamateurs. 13
juni: Geldrop-ACV; 20 juni: ACV-Geldrop.

Buitenland
DUITSLAND
München-Uerdingen 2-2
Kaiserslautern-Köln 5-1
Mönchengladbach-Düsseldorf 4-1
Bremen-Dortmund 5-0
Nürnberg-Hamburg 3-3
Stand: München 32-49; Hamburg 32-43;
Mönchengladbach 32-39; Bremen 32-38;
Kaiserslautern 32-37; Dortmund 32-36; Le-
verkusen 32-36; Köln 32-35; Nürnberg 32-33;
Stuttgart 32-32; Uerdingen 32-32; Bochum
32-31; Schalke 32-30; Mannheim 31-28;
Frankfurt 32-25; Homburg 32-18; Düssel-
dorf 32-17; Berlin 31-15.
München kampioen.
SPANJE
Kampioensgroep
Zaragoza - Gijon 2-2
Barcelona - Espanol 2-1
Mallorca - Real Madrid 0-4
Middengroep
Atletico Madrid - Valladolid 0-1
Murcia - Real Sociedad 4-0
Degradatiegroëp
Athletic Bilbao - Sabadell 1-1
Cadiz - Osasuna 1-0
Las Palmas - Santander 3-2
Stand kampioensgroep: Real Madrid 42-63;
Barcelona 42-61; Espanol 42-48; Zaragoza
42-44; Gijon 42-42; Mallorca 42-41.
BELGIË
Beker, halve finales, tweede wedstrijd:
Club Luik-Cerkel Brugge 2-0(1-2).
KV Mechelen-Winterslag 3-0(1-0).
Mechelen en Club Luik naar de finale.
ITALIË
Beker, finale, eerste wedstrijd:
Napoli-Atalanta Bergamo 3-0.
PORTUGAL
Beker, finale:
Benfica-SportingLissabon 2-1

Toto/lotto
Lotto 23
Winnende getallen: 4- 11 - 16 -23- 30 - 40.
Reservegetal: 25. Deelnemers: 565741; in-
leg: f. 2.436.392; prijzenbedrag: f. 1.237.183.
Toto 23
Juistekolom: 2-2-1-1-1-3-1-2-1-1-1-
3. Deelnemers: 27571; inleg: f. 149.672; prij-
zenbedrag: 71.094.
Cijferspel 23
42 48 99. Deelnemers: 262684; inleg: f.
394.026;vaste prijzen.
Duitse lotto
Winnende getallen: 10-15-22-23-26-36.
Reservegetal: 41.
Spiel 77
96 14 922.
Belgische lotto
Winnende getallen: 5 - 14 - 33'- 34 - 35 - 41.
Reservegetal: 18. ,
Joker
33 04 073.
W 5
Duindigt. De vijfwinnaars :Blitz Uithuizen
(3, J. van Dooyeweerd); Zeno Oostland (7, F.
de Zoete); Young Maxi (3, W. Swart); Yick
Buitenzorg (8, H. Langeweg); Yzeren Hein
(6, R. Kromkamp). De juiste combinatie is
dus: 3-7-3-8-6. Omzet: f. 84.515,50; uitbeta-
ling: f. 756,80.

Succes
Valkenburg

STRIJEN - Na zijn ongelukkig ver-
lopen serie bij de Nederlandsekam-
pioenschappen karting heeft Ro-
bert Valkenburg (Linne) de Super
Grand Prix van Strijen in de klasse
intercontinental gewonnen. Hij won
de eerste en derde manche en werd
zesde in de tweede vanwege een
verkeerde bandenkeuze. De Roer-
mondenaar Paul Leppers leek de
klasse 125 cc B te winnen maar hem
werd in de laatste manche zijn uit-
laat van zijn motor afgereden. Lep-
pers eindigde nu als tweede. Marcel
van Rijswick (Roermond) werd
vierde in deklasse 125cc A. Hij ken-
de tot twee keer toe pech aan het
tandwiel.

Stibbe net
niet van

zessen klaar
BREDA - Het heeft weinig ge-
scheeld of Eddy S'tibbe had dit
weekeinde ook de zesde editie
van de Military in Breda op zijn
naam gebracht.

Weliswaar was hij met Autumn
Hayday na de veel te lichte uit-
houdingsproefvan zondag pas te-
rug te vinden op de gedeelde ze-
vende plaats, maar het afsluitende
springparkoers met zijn maxima-
lehoogte van de hindernissen van
1.20 meter werd door vele deelne-
mers ' niet foutloos bedwongen.
Uiteindelijkbleef alleen Simon de
Jonge met Salland, die na de door
20.000 toeschouwers bezochte uit-
houdingsproef de eerste plaats
bezette, Eddy Stibbe voor. Dat
dubbele Nederlandse succes had
tot gevolg, dat het landenklasse-
ment voor het eerst in een natio-
nale zege eindigde. Met name de
moeilijkheidsfactor van uithou-
dingsproef was echter te gering
om daaraan Olympische aspira-
ties te ontlenen. De eerste „echte"
krachtproef voor de Nederlandse
military-ruiters vormt het Euro-
pees kampioenschap, dat in sep-
tember in het Westduitse Luh-
mühlen wordt gehouden.

De einduitslag: 1. Simon de Jonge (Ned)
Salland K 24,00 str.pnt, 2. Eddy Stibbe
(Ned) Autumn Hayday 27,50, 3. Jörg Bo-
denmühler (Zwi) Kiev 29,70, 4. Antoine
Karcher (Fra) Fils de Newport 30,60, 5.
Charles Coldrey (Eng) Polbys Folly
30,70.
Landenklassement: 1. Nederland 91,25,
2. Groot-Brittannië 94,30, 3. Frankrijk
99,70, 4. Polen 134,90, 5. lerland 152,15.

Slechts kruimels voor concurrentie

Wiel Heber sterk
Van onze ruitermedewerker

HERKENBOSCH- Tijdens
het concours hippique, dat
de landelijke rijvereniging
Venruiters in Herkenbosch
organiseerde, wist spring-
ruiter Wiel Heber zowel
het springen klasse M als Z
winnend af te sluiten. Bij
de individuele dressuur
wist Sef Parren opnieuw
deklasse Z2 te winnen, ter-
wijl Gonnelien Gordijn de
klasse Zl op haar naam
schreef.

Nabij manege Venhof werkte
het weer bepaald niet mee om
de wedstrijden te doen slagen.
Dank zij echter een voortreffe-
lijke organisatie en een redelij-
ke publieke belangstelling
hoorde men niemand klagen.
Ook de deelnemers niet. Dé

zandgrond kon het rijkelijk
overtollige hemelwater ruim-
schoots verwerken, al was de
terreingesteldheid natuurlijk
verre van ideaal. Voor de
springruiters had parcourbou-
wer Wilmer echter met deze
omstandigheden rekening ge-
houden. Zo wisten nog 12
Z-combinaties tot de barrage
door te dringen. De als laatste
gestarte Wiel Heber bleek met
Willector voor iedereen te snel
na een foutloos parcours, zo-
dat hij eerste werd voor Rene
Pex en Johan Geraats.
Ook bij het springen klasse M
kwamen ruim voldoende com-
binaties in de barrage om voor
een spannende strijd te zor-
gen. Opnieuw bleek Heber
echter oppermachtig, want hij
werd zowel eerste als derde.
Tweede werd Schoonwater.

Het springen in twee fasen
werd een dubbele triomf voor
Tonnie Peeters. Met maar
liefst 21 punten voorsprong
greep Sef Parren bij de indi-
viduele dressuurklasse Z2 de
overwining, terwijl Guus
Limpens zijn lange reis
slechts beloond zag met een
tweede plaats, want Gonne-
lien Gordijn bleef hem in de
Zl-klasse één punt voor.

Springen II: 1. Tonnie Peeters met
Sjeng; 2. Tonnie Peeters met Whiskèy;
3. Rene Pex met Uno.
Klasse Z: 1. Wiel Heber met Willector
H.; 2. Rene Pex met Uno; 3. Johan Ge-
raats met Zofarno.
Springen klasse M: 1. Wiel Heber met
Zaline; 2. Jan Schoonwater met Monte
Linar; 3. Wiel Heber met Aberdeen.
Overige winnaars: Hendriks met Ten
Ccc; Pex met Kazan; Knubben met Za-
lotte; Parren met Venus; Van Herten
met Tolerance; Geraats met Zamiro; G.
van Herten metSan Diego; Op het Veld
met Odion; Knops met Cartouche.

sport
scorebord

Eredivisie
FC Den Bosch-FC Utrecht ( 3.700) 0-1
PEC ZwoUe-AZ ( 3.000) 3-1
FC Twente-Ajax (12.300) 2-1
RodaJC-Veendam ( 4.000) 1-1
Haarlem-GoAhead Eagles ( 1.200) 3-2
FCDen Haag-Sparta ( 3.200) 1-3

Eindstand
PSV 34 27 5 2 59 99-21
Ajax 34 25 3 6 53 92-30
Feyenoord 34 15 12 7 42 73-43
RodaJC 34 15 9 10 39 51-45
VW 34 10 17 7 37 46-45
FC Utrecht 34 15 6 13 36 62-56
FC Twente 34 12 12 10 36 39-44
Sparta 34 11 12 11 34 52-48
FortunaSittard )34 10 12 12 32 47-49
FC Den Bosch 34 10 12 12 32 43-52
PECZwolle 34 10 11 13 31 61-57
Haarlem 34 11 9 14 31 32-57
FC Groningen 34 9 12 13 30 43-43
FC Den Haag 34 8 12 14 28 46-64
AZ 34 7 13 14 27 31-57
Go Ahead Eagles 34 5 13 16 23 23-48
Veendam 34 4 15 15 23 37-67
Excelsior 34 5 9 20 19 40-91

PSV algemeen kampioen. PSV, Ajax,
FeyenQord en FC Utrecht periodekampioe-
nen. Excelsior, Go Ahead Eagles en Veen-
dam degraderen.

Vierde periode
PSV 9 7 1 1 15 29- 9
FC Utrecht 9 6 1 2 13 23- 9
Haarlem 9 5 2 2 12 13-11
Feyenoord 9 3 5 1 11 20-11
VW 9 3 5 1 11 18-12
PEC Zwolle 9 4 3 2 11 19-14
Fortuna Sittard 9 4 3 2 11 12- 9
FC Twente 9 5 1 3 11 15-13
Ajax 9 5 0 4 10 21-14
RodaJC 9 3 3 3 9 13-12
Sparta 9 4 14 9 12-13
FC Den Haag 9 2 3 4 7 14-17
AZ 9 2 3 4 7 8-20
FC Groningen 9 2 2 5 6 6-12
Veendam 9 2 2 5 6 12-25
Go Ahead Eagles 9 0 5 4 5 6-13
Excelsior 9 0 5 4 5 13-24
FC Den Bosch 9 0 3 6 3 6-22
Programma nacompetitie
De wedstrijden op woensdag beginnen om
19.30 uur; op zondag om 18.00 uur. 10 juni:
FC Utrecht - FC Twente; Roda JC - VVV. 14
juni: VVV - FC Utrecht; FC Twente - Roda
JC. 17 juni: Roda JC - FC Utrecht; VW- FC
Twente. 21 juni: FC Twente - FC Utrecht;
VW - Roda JC. 24 juni: FC Utrecht - VVV;
Roda JC - FC Twente. 28 juni: FC Utrecht -Roda JC, FC Twente - VW.

GROTE PRIJS VAN OOSTENRIJK

Streuer/Schnieders
nog zonder bloemen

SALZBURG- Drie weken vóór de TT vart Assen wachten de
wereldkampioenen zijspan, Egbert Streuer en Bernard
Schnieders, nog steeds op hun eerste seizoenzege. Na de ge-
dwongen solo van Streuer in Jerez en de tweede plaats in
Hockenheim kwamen de Drenten zondag in de Grote Prijs
van Oostenrijk op de snelle Salzburgring tot een herhaling
van die tweede pddiumpositie.

In 1983, 1884 en 1986 kwamen de
successen telkens al in mei. In 1985
moest het duo Streuer/Schnieders
tot juli wachten, bij de Belgische
Grand Prix, voor er met champagne
gespoten kon worden. „Dit jaar
moet de eerste winst maar eind juni,
op het hem weinig goed gezinde
thuiscircuit van Assen, komen",
verzuchtte stuurman Streuer zon-
dag in Oostenrijk. Hij reed op de
Salzburgring, waar hij in 1984 en vo-
rig jaar de winst greep, voor het
eerst met het nieuwe motorblok in
zijn LCR-chassis. De motor, met
een verbeterde brandstoftoevoer tot
de cilinders, leverde voldoende ver-
mogen. Maar het had nog beter ge-
kund, aldus Streuer die voor het
eerst sinds tijden de Zwitserse ex-
wereldkampioen Rolf Biland weer
voor moest laten.
„We hadden het blok moeten afstel-
len in de regen. Op de droge baan
bleek de machine iets te rijk te
staan. Hetkan dus sneller", aldus de
tevreden Drent, die na de spannen-
derace opgetogen was als een kind,
dat zijn eerste speelgoed heeft ge-
kregen.

In de 250cc boekte de 37-jarige
Westduitser Anton Mang zijn 36ste
Grand-Prixzege sinds 1976, toen hij

de 125cc-race in West-Duitsland
won. De Beier Mang leidt na zijn
„thuiswedstrijd" nu in de wereldti-
telstrijd.
In de 500cc boekte de Australiër
Wayne Gardner zijn derde seizoen-
zege. De titelverdedigerEddie Law-
son viel in de tweede ronde met een
defecte machine uit en heeft nog ge-
ringe uitzichten op de wereldtitel.
Gardner heeft negentien punten
voorsprong op Lawson en heeft
meer concurrentie te dulden van de
Amerikaan Mamola. De 125cc-race
werd gewonnen' door de Italiaan
Gresini, de 80cc was een prooi voor
de Spaanse wereldkampioen Marti-
nez. Hans Spaan werd in die catego-
rie zesde.

Uitslagen:

250 cc (24 ronden, 101,132 km): 1. Anton
Mang (WDI) Honda 35.01,18 (gemiddelde
snelheid 174,471 km/uur), 2. Loris Reggiani
(It) Aprilia op 5,46 seconden, 3. Reinhold
Roth (WDI) Honda op 5,68.
WK-stand na vijf van de twaalf wedstrij-
den: 1. Mang 48 p; 2. Roth 45 p; 3. Pons 32 p;
4. Cornu 30 p; 5. Wimmer en Sarron 20 p.
80cc (17 ronden, 71,825km): 1. Jorge Marti-
nez (Sp) Derbi 28.12,31 (gemiddelde snel-
heid 152.791 km/u); 2. Gerhard Waibel (Wdl)
Krauser op 0,89 sec; 3. Manuel Herreros (Sp)
Derbi op 31,91; 6. Hans Spaan (Ned) Casal
op 32,85; 16. Wilco Zeelenberg (Ned) Casal.
Stand WK na vier van de tien races: 1. Mar-

tinez 57 punten, 2. Waibel 36, 3. Herreros 33.
125cc (22 ronden, 93,346 kilometer): l.
Fausto Gresini (It) Gare11i.33.57,20 (gemid-
delde snelheid 164,955 km/uur), 2. Bruno
Casanova (It) Garelli op 1,62 seconden, 3.
Paolo Casoli (It) AGV op 17,47.
Stand WK na vier van de twaalf wedstrij-
den: 1. Gresini 60 punten, 2. Casanova 42, 3.
Auinger 34, 4. Brigaglia 32, 5. Casoli en Pier-
paolo Bianchi 20.
500cc (29 ronden, 123,047 km): 1. Wayne
Gardner (Aus) Honda 39.57,89 (gemiddelde
snelheid 184,730), 2. Randy Mamola (VS)
Yamaha op 2,37 sec; 3. Niall McKenzie (GB)
Honda op 13,21; 4. Ron Haslam (GB) Honda
op 19,37; 5. Rob McElnea (GB) Yamaha op

24,37.
WK-stand na vijf wedstrijden is: 1. Gard-
ner58 punten, 2. Mamola 44,3. Haslam 40,4.
Eddie Lawson 39.
Zijspanklasse (22 ronden, 93,346km): 1. Bi-
land/Waltisperg (Zwits) Krauser 32.15,43
(gem. snelheid 173,628 km/uur), 2.
Streuer/Schnieders (Ned) Yamaha op 3,47
seconden; 3. Michel/Fresc (Fr) Krauser op
3,66; 4. Webster/Hewitt (GB) Krauser op
15,54; 5. Stropek/Damling (Oost) Krauser op
1.00,25; 10. Van Kempen/De Haas (Ned)
Yamaha op 1.15,59.
WK-stand: 1. Webster 38 punten, 2. Michel
32, 3. Streuer 24, 4. Biland 15, 5. Zurbrügg
14.

" Het erepodium na de strijd in de 125 cc-klasse. V.l.n.r. Bruno
Casanova, winnaar Fausto Gresini en de als derde eindigende
Casoli.

TIJDENS HOOFDNUMMER PINKSTERRACES

Van Uitert te gretig
ZANDVOORT - De Brabantse
autocoureur Gerald van Uitert
wilde gisteren zijn thuisrace op
Zandvoort koste-wat-kost goed
presteren. De 22-jarige bescherme-
ling van de grootste sponsor uit de
internationale autosport, ging bij
het hoofdnummer van de Pinkster-
races echter aan zijn eigen gretig-
heid ten onder.

De tweede race voor het Europees
kampioenschap in de formule Ford
2000 leverde als resultaat slechts het
bedenkelijke feit op, datde in Enge-
land werkzame rijder de kortste
wedstrijd uit zijn drie-jarige loop-
baan reed. Binnen een kilometer
kon hij uitstappen. In de Hugen-
holtz-bocht toucheerde Van Uitert,
gadegeslagen door twintigduizend
nieuwsgierigen, de voor hem rijden-
de Westduitser Kramer. Diens boli-
de spinde en Van Uitert wipte met
wagen en al over het achterwiel.
Het einde kwam als een stevige klap
voor de ambitieuze Nederlander,
die zijn stalgenoot Jorki Jarvilehto
uit Finland op de dagzege zag af-
koersen.

Uitslag: Formule Ford 2000, tellend voor
Europees kampioenschap: 1. Jorki Jarvi-
lehto (Fin) Reynard 32 minuten 57,653 se-
conden (154.80 km/u), 2. Arnaud Guiot (Bel)
Reynard 33.03,325,3. AllardKalff, Reynard
33.12,383, 4. John Alcorn (Gbr) Reynard

33.12,607, 5. Peppo Glockrier (Zwi) Swift
33.20,497, 14. Nico Versteegh, Reynard
34.20,596. Snelste ronde: Jarvilehto

1.37,856. Stand EK na 2 races: 1. Paul War-
wick (Gbr) 28punten, 2. Alcorn 25, 3. Guiot
23, 4. Jarvilehto 22, 5.Kalff 18.

" De Engelsman JohnAlcorn, die als vierde zou eindigen, leidt tijdens de Pinksterraces vóór de
latere winnaarArnaud Guiot. "

Benfica-coach
neemt ontslag

LISSABON - Onmiddellijk na het
behalen van de „dubbel" heeft de
trainer van Benfica, John Mortimo-
re, zijn ontslag ingediend.De 52-ja-
rige Mortimore treedt terug om per-
soonlijke redenen. Door een over-
winning van 2-1 op Sporting Lissa-
bon verzekerde Benfica zich van de
Portugese beker.

Koppel Niedzwiedz/
Soper wint in Zolder

Domper voor
Boutsen

van onze medewerker
ZOLDER - De eerste overwin-
ningvoor de Ford Sierra, via het
duo Klaus Niedzwiedz en Steve
Soper, in de strijd om deEurope-
se titel toerwagens groep A is
binnen. Nadat tot driemaal'toe
deBMW's in Engeland, Portugal
en Zweden aan het langste eind
trokken, kregen zij in de vierde
race op het Terlaemencircuit
van Zolder lik op stuk. De over-
macht van deFords was zo groot;
dat alleen de teams Niedzwiedz-
/Soper en Dieudonné/Boutsen-
/Ludwig de 120 ronden volmaak-
ten. De concurrentie was na het
vallenvan definishvlag op mini-
maal é én ronde gereden.

Het koppel Niedzwiedz/Soper,
zelf maar goed voor de vierde
starttijd, nam na een ronde met
stalgenoten Boutsen/Dieudonné
en Ludwig de leiding.

Vooral voor het duo Cecotto-
/Brancatelli, dat de snelste trai-

riingstijd had gerealiseerd, was de
uitschakeling halverwege de race
een grote domper. Beiden werden
gediskwalificeerd, nadat Branca-
telli de benzinetank tot de laatste
druppel had leeggereden. Hij
werd door hulpvaardige lieden de
pitslane ingeduwd. Vandaar de
diskwalificatie. De Westduitser
Vogt, leider in de Europese titel-
strijd, handhaafde zijn positie met
de BMW. Met een ronde achter-
stand werd hij derde. Ondanks
het Ford-succes, blijft de BMW-
coureur lijstaanvoerder. De overi-
ge wagens waren machteloos te-
gen 't' geweld van deFords.

Spanning voor de zege bleef tot
het einde van de race. Een pits-
stop in de 110eronde van het
Boutsen-team kostte hen uitein-
delijk de zege. Hun voorsprong
van 35 seconden ging na de stop
verloren en leidde zelfs tot een
halve minuut achterstand. Een
domper voor de Belgische For-
mule 1 coureur Thierry Boutsen.

Ook succes emiel-Hendrjx
Rob Ehrens schittert
I
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Rien Rutjens
houdt het

voor gezien
GENDT - De meervoudig we-
reld- en nationaal kampio* 11
autospeedway in de stock'
carklasseformule 1 RienRutjeO*
stopt dit jaar nog met racen. 0e
coureur uit Nuth zal volgend?
maand alleen nog rijden in Gru>'
trod en later in het jaar tijden*
de WK in Engeland. Daarna tfhij zijn kleurrijke en succesvol*
stockcar-carrière definitie1
beëindigen.
Rutjens, als toeschouwer bij he;
Europees kampioenschap in he
Gelderse Gendt aanwezig, sloe»
deverrichtingenvan zijn collegas
aandachtig gade, maar hield ov«r
zijn aangekondigde stoppen n°?.
een eventuele slag om de arm. Dl,
in tegenstelling tot Rutjens sT;:
„Rien heeft alles al verkocht, rw
zal alleen nog maar de wedstflJ'
den in België en vermoedelijk nöe
in Nederland en Engeland v<*ot
het WK rijden. Daarna is het afge"
lopen," deelde senior desg^
vraagd mee.
Door de afwezigheid van Kutje"?
en Friedhelm Welters werd P,e
Keizer in Gendt Europees kam-
pioen. Math de la Roy uit Brui»*
sum werd tweede en Koos Pete**
uit Hoensbroek legde beslag °P
de vierde plaats.

Derwall succes
met Galatasaray

ISTANBOEL - Jupp Derwall, éér»
van de buitenlandsewerknemers >
'deTurkse voetbalcompetitie, is zoll'
dag met zijn club Galatasaray kart1'

pioen geworden. Het elftal van a
vroegere bondsoach van W^s''Duitsland won op de laatste comßc'titiedag de thuiswedstrijd tegen t*
kisehirspor voor 35.000 toeschojjj
wers met 2-1.Dat was voldoende oV
voor het eerst na veertien jaarwe*
de titel te behalen. Stadgenoot p

siktas, 'bleef met de overwinniwj
van 2-0 bij Bursasport, op één PuP
achterstand.

Bob Maaskant:
bemiddelaar

DEN HAAG - Bob Maaskant, oud'
trainer en manager van onderm^NAC en Go Ahead Eagles, treeö1

per 1 juli 1987 in dienstvan de Stich-
ting Arbeidszaken Betaald Voetba*'
De 49-jarige Maaskant zal zich s&'
men met Ger Lagendijk bezighou'
den met dearbeidsbemiddelingv^trainers en spelers in het betaal»
voetbal.

NK motocross
afgelast

STAPHORST - De 250cc-moW>ecross in Staphorst, tellend voor **Nederlandse titelstrijd, is afgela*
wegens de slechte terreingestel0"

heid. Ook de internationale zijspa*1

cross in Zaltbommel is wegens ö
slechte berijdbaarheid van het cv'
cuit afgelast.

SCHOTEN - Bij devierde kw
lificatie-wedstrijd voor de wereld'
beker dressuur in de Belgiscn
plaats Schoten, was Tineke Ba»'
tels de beste Nederlandse deelne-
mer. Met Olympic Duco eindigo
zij als derde. Armemarie Sande^werd met Amon vierde. De wins!Jin het belangrijkste onderdeel &
Schoten ging naar de Zwitser»
Christine Stuckelberger die örAmerikaanRobert Dover net vo?
bleef. In het tussenklassement i
de Zwitserse eerste met 36 Pur*'
ten, Bartels neemt met zeven Pu*?
ten de zevendeplaats in. Annerfl^rie Sanders staat elfde met vu
punten.
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Roda JC-Vendam 1-1 (0-0), 55. Meijer 1-0,
Per* t Meer '"1- Scheidsrechter: Kem-
(Rori "^schouwers: 4000. Gele kaart: Trost
Wida )

Haan en Van der Meer (beiden

De df„ JCvSmi's, Meens, Grassi, Hanssen,
Hav/n?"9:Trost' Van Qeel, Iwanir, Jans (54.den7und^eets)' Meijer (81. Van der Lm
W'h vub Smeets.Velrin!?a.m: H°ekstra, De Haan, Wiebing,
Nionk 3 ' Van der Meer, Verschoor (78.
Klomn'f' Ke"kens (60. Korte), Steenge,

Van Buuren, Hulstra.

Utrecht en
PC Twente in
Nacompetitie
v^nN HAAG -De laatste speeldag
gew eredivisie is niet veel meer

weest dan een restant-oprui-. Bg. De pralen en kwalen waren
ta eerder verdeeld. Wat er over
cor» w?ren twee Plaatsen in dena-
Van Retitie; een probeersel, waar-
"*« de winnaar zich met toestem-
"ng van de UEFA als tweede Ne-

de i?ndse club kwalificeert voor
VVv opa"Cup lIL Roda JC en FC
GiJ Waren al zeker van deelname.
Utr ven kwalificeerden ook FC
het en FC Twente zich v°orverlengstuk van de competitie.

in n pakte de Periode-titel dooi
deT,?n B°sch met 1-0 te winnen van
varP^atselijke FC. Tot ongenoegen
je Haarlem, dat ook nog een kans-
FCn de Periodetitel had, benutte
kan Bosch niet één van devele
ver sen- In de allerlaatste minuten
steil- Utrecht de verdedigende
strp ungen, waarbij de verder vol-
hard Erik Willaarts de
van h Bosch-verdediger Fred
voriH er.Hoorn opzij zette en bij zijn
Wd i!g laatste actie op Neder-
drJi,6 bodem vanaf zestien meter°el trof.
Ai
*Waa nam het in Enschede niet al te
gen /y^et de sPortieve verplichtin-
"jA -^leen een Ajax-zege had FC
künn mdc thuiswedstrijd ervan
der<An Weernouden via de ranglijst
titip t

erende Plaats in de nacompe-
«en h claimen- Spartarekende daar
v0ktAtje °P en las in Den Haag hetmet k̂t lusteloze FC Den Haag
dooW de les- BiJ rust was het al 0-3
üriß Aeffers van Ellerman en Böck-'g (tweemaal)

Hie, maakte het FC Twente echter
gen Moeilijk. Herhaaldelijk kre-
dooi.«A ,Twentse aanvallers vrije
aan* k * naar doelman Menzo
<UarK--°den- Gr<>eleken scoorde
"ftaaki'' na een fout van Boeve en
Wh«f " nadat Bosman met een
Sezor Aoor de gelijkmaker had
cc„ l?.a -de winnende treffer na
ter M,,ftle' waarbij scheidsrech-
*iih i. er het hevig vlaggen van■«grensrechter negeerde.

Grote belangstelling
voor Roda JC-VVV

KERKRADE - Roda JC-manager is bijzonder ingenomen met
de grote belangstelling die uitgaat naar het treffen van mor-
genavond (19.30 uur) tussen Roda JC en VVV. De eerste wed-
strijd in de nacompetitie moet volgens Rob Baan „in winst om-
gezet worden, willen we serieus meedoen in de race om die
plaats in het Uefa-cuptoernooi". Tot en met vandaag zijn er in
de cantine van het sportpark Kaalheide passé partout-kaarten
voor de nacompetitie te verkrijgen. [

DS op rozen
LEEUWARDEN - Lange tijd heeft
het ernaar uitgezien dat Cambuur
al na twee wedstrijden kansloos
zou zijn om via de nacompetitie
eventueel promotie af te dwingen
naar de eredivisie. Tot vier minu-
ten voor heteinde tegenRKC ston-
den de Friezen met 1-0 achter.
ledereen hield al rekening met de
tweede nederlaag in drie dagen.
Een felle eindsprint redde Cam-
buur. Binnen twee minuten boog
Cambuur de achterstand om in een
voorsprong. Een hoofdrol was
weggelegd voor invaller Runder-
kamp, die de gelijkmaker scoorde
en het winnende doelpunt voorbe-
reidde.

Met uitzondering van de opwinden-
de eindfase heeft Cambuur geen in-
druk kunnen maken. De bal werd
veelvuldig bij detegenstander inge-
leverd en soepele acties kwamen
zelden tot stand. RKC bleek even-
eens tot weinig in staat, maar scoor-
de door Carbo tenminste nog een
doelpunt. Pas in het laatste kwartier
ontstond nog een kansenfestival.
Van der Ark en Runderkamp lieten
het voor Cambuur afweten. Aan de
andere kant faalde Carbo in vrije
positie voor doelman Grim. Vele
mopperende toeschouwers stapten
voortijdig op en misten daardoor de
verrassende ontknoping.

NIJMEGEN- Voor NEC leek de na-
competitie na de wedstrijd tegen
DS '79 al van geen belang meer. Na
een 1-0 voorsprong met rust werd
het uiteindelijk 1-2, waarmee de
Dordtenaren met vier punten uit
twee wedstrijden bovenaan kwa-
men te staan.

NEC moest opnieuw Jan Peters
missen. Net als tegen RKC bleef hij
met een knieblessure aan de kant.
Ook tegen DS '79 bleek hoe onmis-
baar de routinier in de defensie is,
want ook ditmaal was de organisa-
tie ver te zoeken. In het eerste kwar-
tier kreeg DS'79 al drie goede kan-
sen door Koudstaal, die hard op de
staander schoot, Van de Net dievan
twintig meter Brookhuis testte, en
weer Koudstaal die overkopte.
Toch was het NEC dat met voor-
sprong ging rusten. Drie minuten
voor de pauze knalde Klop na een
afgeslagen aanval de bal van circa
vijftig meter laag naast Stevens in
de linker benedenhoek. DS '79 leek
rijp voor een forse afstraffing, maar
de kansen keerden volledig toen

Kuisdom in de 65ste minuut van af-
stand de gelijkmaker inschoot: 1-1.
NEC dat de wedstrijd in handen
had, klapte in elkaar. In de 77ste mi-
nuut schootKuisdom de Nijmeegse
eredivisiedromen volledig aan flar-
den. Via de onderkant van de lat
werd het 1-2.

Nacompetitie

NEC - DS'79 1-2
SC Cambuur - RKC 2-1

Stand:
DS'79 2 2 0 0 4 3-1
RKC 2 10 12 5-3
Cambuur 2 10 12 2-2
NEC 2 0 0 2 0 2-6

Zuid winnaar van
Coupe de l'Amitié

OOSTENDE - Na eenentwintig
jaarboekte de jongensploegvan de
KNAU district Zuid in het Belgi-
sche Oostende zijh tweede eindze-
ge tijdens wedstrijden om de Cou-
pe de I'Amitié. De zuidelijke jon-
gensploeg behaalde 25.615 punten
voor Vlaanderen met 25.300 en
Pfalz met 25.103 punten. De meis-
jesploegwerd tweede achter Pfalz.

De resultaten van de Limburgse afvaardi-
ging:
Nynke van Zorge (Unitas) 7e 1500 m in
4.56.4 min., Esther Piek (Caesar) 4e 200 m in
26.0 sec, 6e verspringen met 5.53 m. en zij
werd met de 4 x 100 meterploeg eerste in
48.6 sec, Olaf Senden (Achilles-Top) 5e 400
m in 51.4 sec, Peter Gisberts (Achilles-Top)
10e400 m in 54.6 sec, John Counotte(Achil-
les-Top) 6e 200 m in 22.9 sec, Marco Gielen
(AV Tegelen) 6e 3000 m in 9.08.9 min., Ri-
chard Keysers (AV Weert) 5e polshoog met
4.00 m., 4 x 400 meterploeg met Senden,
Gisberts en Wim Timmermans (AV Weert)
2e in 3.24.6 minuten.

Eindstand jongens:
1. Zuid 25.615 pt, 2. Vlaanderen 25.300 pt, 3.
Pfalz 25.103 pt, 4. Rheinland 24.616 pt, 5
Saarland 24.538 pt, 6. Elzas 22.308 pt.

Eindstand meisjes:
1.Pfalz 16.764 pt, 2. Zuid 16.633pt, 3. Vlaan-
deren 16.463 pt, 4. Rheinland 16.072 pt, 5.Saarland 16.049 pt, 6. Elzas 15.322pt.

sport

Laatste formaliteit voor nacompetitie
afgehandeld met gelijkspel

Roda rust
door fred sochacki

|~ERKRADE - De formaliteit, Roda JC-Veendam 1-1, werd zaterdagavond naar de achter-
niM V?rdron&en door de laatste nieuwtjes op de transfermarkt en de geruchten rond Hen-»e Meijer. De naar Ajax getransfereerde spits zou door worden doorverhuurd aan Volen-
vi n-ts waarvan Meijer zelf geen weet had.Roda JC verzekerde zich van dekomst van Su-
ste Plllberto (Sparta) naarKerkrade, terwijl sponsor Arnold Hendriks zich komende week
n erk zal maken om de optie die PSV heeft op de Wageningen-aanvallerKommendijk over teRr^?en/ Met betrekkinS tot het PSV-duo Van Rooy en Van Aerle, lange tijd in een adem metH>aa JC genoemd, kwam ook definitieve duidelijkheid. PSV wil Van Aerle terug in Eindho-e», terwijl Van Rooy nog een jaar bij Antwerp mag blijven.

vr? H JC handelde en passant hetvuetbalseizoen 86-87 af. Een goed
pi^J Want de vierde plaats in de,"^rangschikking geeft recht op de
"cratieve nacompetitie. Dat, ge-
°Ppeld aan het hogere toeschou-

in h
totaal (1600 meer per wedstrijd)

na eafgelopen competitie en de fi-
«nciële injectie die de sponsor-°"ep in het vooruitzicht stelt,jPentperspectief voor de toekomst.*«*. Plaats in het UEFA-cuptoer-

tip?' ZOU net succes zijn dat de posi-
se 1 die deKerkraad-
liiir doormaakt, nog nadrukke-
enki onderstreept. Roda JCrust alKele weken uitvoor die nacompe-«e, vandaar ook dat de formatie te-sen Veendam bleef steken op eengokspel. Met Nederburgh,
Vjfandts, Wildschut, Blattler en Su-
heif? lJS toescr*ouwer -in de tweedeA1"-.kwamen daar Jans en Meijer
sten- Baan een fantasie-op-ging het seizoen afmaken.

tijdige, ko.ud een dag in het bezit
van de A-status, zorgde met zijn
warrige gefluit dat de vlam in het
gezapige partijtje sloeg en haalde
zich regelmatig de woede van spe-
lers, trainers en publiek op zijn hals.
Veendam-trainer Henk Nienhuis
deedhet afmet de opmerking„als je
onderin speelt kom je vaker van dit
soort scheidsrechters tegen".
Rob Baan was al lang blij dat de
schade beperkt bleef tot een gele
kaart (René Trost) en een twijfel-
achtige penalty die Jos Smits ver-
volgens stopte. Roda had tegen dat
tijdstip een voorsprong dank zij
een treffer van Hennie Meijer. Vijf
minuten voor tijd kreeg Veendam
het afscheidscadeau in de vorm
van de gelijkmaker van Van der
Meer.
Volgens Rob Baan was dat resultaat
direct terug te voeren op de geha-
vende selectie. De Roda-coach stel-
de echter in een adem vast dat mor-
genavond, als in Kerkrade de na-
competitie van start gaat met de
derby tegen VVV, zijn groep com-
pleet en fit is. Niet in de laatste
plaats doelde Baan daarbij op Mar-
tin van Geel. Na een aarzelende
start, kwam de langdurige gebles-
seerde middenvelder steeds beter in
dewedstrijd en kan de komende be-
langrijke weken het schakelpunt

2of sluitstuk geen spektakel
vast leveren, stond bij voorbaat
sch VoorYoor hetzout in de PaP zorgde

neidsrechter Kernpers. De onpar-

worden dat de ploeg lang moest ont-
beren. Tegen VW zijn naast Wil-
bert Suvrijn ook de drie geschor-
sten Wildschut, Brandts en Blattler
ter beschikking.
„Met FC Den Haag heb ik ook in de
nacompetitie gestaan. Er is op
voorhand geen zinnig woord over
te zeggen. Het is een grote loterij
waarin, volgens mij, VVV goede
papieren heeft. Want die ploeg
heeft rustig naar de komende we-ken toe kunnen leven".

# Hennie Meijer (wie anders) haalt uit om Veendamdoelman Hoekstra te passeren.
Foto DRIES LINSSEN

Marco van Basten:
geruisloos afscheid

ENSCHEDE - Na zes Ajax-jaren heeft Marco van Basten zondag ge-
ruisloos afscheid genomen van de eredivisie. In de wedstrijd tegen
FC Twente werd de 22-jarige aanvaller aan banden gelegd door de
twee jaar jongereverdediger Paus, waardoor het aantal competitie-
treffers van de Ajacied op 31 bleef steken. Daarmee werd Van Basten
voor de vierde achtereenvolgende keer topscorer in de eredivisie. In
de zes competities trof Van Basten 128 keer doel.
Marco van Basten debuteerde bij Ajax op 3 april 1982in de competitiewed-
strijd tegen NEC. De destijds zestienjarige jeugdinternationalverving in de
tweede helft zijn huidige leermeester Johan Cruijff. Van Basten nam in die
wedstrijd een treffer van Ajax voor zijnrekening. Het was in dat seizoen zijn
enige optreden in de Amsterdamse hoofdmacht.

In het voetbaljaar '82-'B3 kwam Van Basten vaker aan bod. De spits speel-
de twintig wedstrijden in hetA-eftal. In die duels passeerde hij de doelman
van detegenstander negen keer. Het seizoen daarna werd de Amsterdam-
mer voor het eerst topscorer in de eredivisie. Zijn totaal luidde 28. In de
daarop volgende comptitie moest hij met zes treffers minder genoegen ne-
men (22), hetgeen wel voldoende was voor de prolongatie van de topsco-
rerstitel. Van Basten completeerde zijn trilogie in het seizoen '85-'B6. Lan-
ge tijd zag het er naar uit dat de spits het doelpuntenrecord in de eredivisie- met 43 treffers al dertig jaar op naam van PSV'er Coen Dillen - scherper
zou stellen. De specialist, gehinderd en langdurig buitenspel door een en-
kelblessure, bleef uiteindelijk op 37 staan. Hiermee werd hij tevens top-
schutter van Europa.

In de diverse Europese bekertoernooien was Van Basten minder doeltref-
fend. Hij scoorde elf keer. Hij debuteerde in september 1984 tegen de
Griekse kampioen Olympiakos Piraeus in deeerste ronde van het toernooi
om de Europese beker voor landskampioenen. Pas een seizoen later doel-
puntte hij voor het eerst op Europees niveau. In tweede wedstrijd tegen
Red Boys Differdange (UEFA-toemooi) schoot Van Basten vijf keer raak.
Daarna stond Van Basten droog tot de uitwedstrijd tegen Bursaspor: een
treffer.

Daarna volgenden doelpunten tegen opnieuw Bursaspor (1), Olym-
piakos (1), Malmö (2) en Lokomotiv Leipzig. Tegen de Oostduitsers
was zijn doelpunt voldoende voor de verovering van Europa Cup
voor bekerwinnaars. In de zestien interlands scoorde de„Milanees"
zes keer. Zijn eerste was in het EK-kwalificatieduel tegen IJsland op 7
september 1983.

Bundesliga: strijdgewoel om Europacupplaatsen

Bayern recordkampioen
MÜNCHEN - Bayern München
is de nieuwe kampioen van
West-Duitsland. Zaterdag ver-
overde de Beierse trots voor de
tiende keer het nationale voet-
balkampioenschap, daarmee
één succes meer boekend dan
Nürnberg, dat het totaal aan na-
tionale titels op negen bracht.
Bayerns tiende titel, negen in 24
Bundesliga-seizoenen en één, de
eerste, in 1932, kwam tot stand
via twee hattricks.
Het kampioenschap van dit jaar
was een prolongatie van het suc-
ces van 1985 en 1986, telkens on-
der leiding van coach Udo Lat-
tek, de kampioenenmaker uit
Oost-Pruisen, die naar Keulen
vertrekt. Eerder had Bayern van
1972 tot en met 1974 een derge-
lijk supertrio behaald, ook toen
onder leidingvan de nu 52-jarige
Lattek.
Het kampioenschap, dat twee
speeldagenvoor het eind van de
competitie tot stand kwam, kon
de teleurstelling over de verlo-
ren Europese bekerfinale in We-
nen tegen FC Porto niet doen
vergeten; zeker niet bij coach
Lattek. Slechts 22.000 kijkers
waren naar het Olympia-sta-
dion gekomen voor de kam-
pioenswedstrijd van Bayern,
dat aan één punt genoeg zou
hebben om de laatst overgeble-
ven concurrent Hamburger SV
definitief af te schudden. Het
feest na afloop was niet uitbun-
dig. Na een korte ereronde sloot
Bayern zich op in de kleedka-
mer. De spelers verdienden met
het kampioenschap 35.000 gul-
den per man.
De titelstrijd is beslist, maar de.
strijd om de overige posities in
de Bundesliga is nog zeer span-
nend. Hamburger SV (op 3-3 ein-
digend in Neurenberg) is zeker
van de positie van „vize-meis-
ter", maar kan op 20 junivia een
overwinningin de bekerfinale te-
gen tweede-Ligaclub Stuttgarter
Kickers toegang krijgen tot het
Europese bekerwinnaarstoer-
nooi, waarin voor Nederland
Ajax en Den Haag zullen spelen.

Borussia Mönchengladbach,
voor de achtste achtereenvolgen-
de keer winnend (4-1 tegen Düs-
seldorf), is nog één punt van
UEFA-bekervoetbal verwijderd.
De kansen op een dergelijke
kwalificatie zijn voor Werder

Bremen (5-0 tegen Dortmund),
Kaiserslautern (5-1 tegen Köln)
en Leverkusen (4-2 tegen Hom-
burg) danig gestegen. Dortmund
en Köln hebben door hun neder-
lagen belangrijk verloren, maar
zijn nog niet uit derace.

" LUIK - Club Luik is zondag
in Brussel de tegenstander van
KV Mechelen in de finale van de
Belgische bekerstrijd. Luik won
zondag met 2-0 van Cerkel Brug-
ge de return uit de halve finales,
nadat de eerste wedstrijd,
woensdag, met 2-1 in Vlaams
voordeel was geëindigd. Bij rust
was de stand in Luik nog dubbel-
blank. Na de pauze maakte de
Hongaar Varga de twee treffers
voor Club.

" MADRID - Real Madrid, de
ploeg van de Nederlandse coach
Leo Beenhakker, houdt in de
strijd om het Spaanse voetbal-
kampioenschap, met nog twee
wedstrijden op het programma,
zijn voorsprong van twee pun-
ten op rivaal Barcelona. In de
play-offs won Real zondag met
4-0 bij Mallorca. Barcelona pak-
te de winst (2-1) in de derby te-
gen Espanol.
Barcelona leidde tegen stadge-
noot Espanol binnen het halfuur
door treffers van de Schot Archi-
bald. Na rust maakte Pineda 2-1.
De aanvalsmachinevan Real Ma-
drid vermorzelde Mallorca. Bu-
tragueno opende op de Balearen
de score door een van de lat te-
rugkomende bal, na een vrije
trap van Sanchez, in het net te
schieten. Twee minuten later
zorgde Vazquez van dertig meter
voor 2-0.
Na de pauze verdubbelden Gor-
dillo en Sanchis de score van
Real, dat de komende week drie
punten moet halen uit het be-
zoek aan Zaragoza en de thuis-
wedstrijd tegen Gijon.

" Dieter Hoeness passeert met zijn knie doelman Werner
Vollack.

Vercauteren
naar Nantes

NANTES- Na Enzo Scifo (Inter Mi-
lan)raakt Anderlecht ook Vercaute-
ren kwijt. De Belgische internatio-
nal tekende maandag voor drie sei-
zoen bij de Franse club Nantes. Hij
wordt daar de opvolger van de Ar-
gentijn Jorge Burruchaga, die een
knie-operatie moet ondergaan.

Transfernieuws

Roda JC
wil

Van de Luer
MAASTRICHT - Erik van de
Luer, een van de MW-spelers.
die de nieuwe aanbieding van
de Maastrichtse club niet heeft
ondertekend, mag zich verheu-
gen in de belangstelling van
Roda JC. Eerder had Fortuna
Sittard al interesse getoond.
Vooralsnog vormt de transfer-
som voor beide clubs nog een
te grote hindernis.

" LOKEREN - Win Jansen"
wordt met ingang van volgend
seizoen waarschijnlijk trainer
van de Belgische eerste klasser
Lokeren. De ex-spelervan onder
meer Feyenoord en Ajax was re-
centelijk nog hulptrainer onder
Rinus Israël bij de Rottardamse
club.

" ANTWERPEN - George Kess-
ler, de oefenmeester van Ant-
werp, wil zijn selectie versterken
met Johnny Metgod, die momen-
teel nog onder contract staat bij
Nottingham Forest.

" BRUSSEL - Arnor Gudjohn-'.
sen en Frank Vecauteren hebben'
hun contract bij Anderlecht nog
niet verlengd.

" BRUSSEL - RWDM wil zich
danig versterken. De ploeg heeft
nu haar oog laten vallen op de
Belgich-Limburger Eddy Voor-
deckers. Rennes, de club waar
Voordeckers momenteel speelt^
vraagt vooralsnog echter een te-
hoge transfersom.

" ZWOLLE - PEC Zwolle heeft
de 24-jarige Peter van der Waart
gecontracteerd. De rechtsbuiten
kwam de afgelopen twee seizoe-
nen uit voor FC Utrecht. Daar-
voor was hij actief voor FC Den
Bosch en AZ. Van der Waart te-
kende een verbintenis van twee
jaar.

Haarlem lonkt
naar Holverda

HAARLEM - Wout Holverda
wordt mogelijk de opvolger van
Haarlemspits Piet Keur, die vol-
gend seizoen bij FC Twente
speelt. Haarlem wil de transfer-
som voor de aanvaller uitgeven
aan een speler van gelijk kaliber.'
Wout Holverda staat nu boven-
aan het verlanglijstje.

" MAASTRICHT - Marcel
Adam en Erik-Jan van denBoog-
aard, die beiden te kennen heb-
ben gegeven MW te willen ver*
laten, staan in de picture bijeen
Zwitserse club. De onderhande-
lingen bevinden zich echter pas
in een beginstadium.

" WINTERSLAG - De huidige
MW-sponsor Sphinx gaat met
ingang van volgend seizoen
waarschijnlijk ook de shirts van
Winterslag opsieren. De kersver-
se eerste klasser liet bij monde
van voorzitter Jan Vandermeu-
len weten dat de onderhandelin-
gen met de Maastrichtse firma in
een vergevorderd stadium zijn.
Eerder leek Sint Truiden de bes-
te papieren te hebben. MW
hoeft zich voorlopig geen zorgen
te maken. De club heeft nog een
overeenkomst met Sphinx voor
het seizoen 1987/88.

Vervoort:
Anderlecht

" BRUSSEL - Anderlecht is da-
nig in de weer op de Belgische
spelersmarkt. Afgelopen week-
einde sloeg de ploeg van de nieu-
we trainer Georges Leekens een
van de grootste Belgische talen-
ten aan de haak: Patrick Ver-
voort van Beerschot. Tevens wil
de Brusselse club Mare Degryse
van Club Brugge* contracteren.

" DEN BOSCH - Henk Grim
aanvaller vaN NEC, speelt vol
gend seizoen bij FC Den Boach.

(ADVERTENTIE)
l/n.

OOK'KWALITEIT' I N OGENSCHOUW N E EMT...

... ZALH E N SS'E NEEN HELDERE KEU Z E ZIJ N.

\m lÉkj — OnQQOn Henssen Heerlen b.v., Honigmanstraat 37
CN^gjW I IC/I IOOd | 6411 LJ Heerlen, telefoon 045-716705
AA Oogmeetkundig specialist-Opticien-Kontaktlensspecialist.
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GOED GEZIEN.U KRIJGT WN ONS DEZE ATLAS KADO

Sportief herenmontuur _ Modieus damesmontuur in -_^ Stevig herenmontuur met Klassiek gelijnd dames-
-^

.o,dehe«»anda"nKatearde;ncon,an«en

met nylondraad onder- *j|j transparantekunststof met /| HT verende scharnieren. f iIJ montuur, dat overal bij [ ] «^rand. In goud-ofzilver- /M- frisse, rode kleuraccenten / I M- In zacht grijs of zachtbruin MM- gedragen kan worden. /i I*l*ll IVilHlIkleur '-* XmJ ■11 II transparant w \mJ ■|| In goud -of zilverkleur I I\J■ | jJ 21 |U IL-J
HEERLEN: Geleenstraat 15, tel. 045-712306. BEEK: In de Makado, ingang Oost, tel. 04402-76471 VfaMa"JieinfcTOilHi^

ZORGT GOEDVOOR UW OGEN. J

rijdt u 200 kilometer vrij in een / 3^till\mmW~~lprima Opel Ascona, inclusief btw iLmmA
verzekerd. phft^tpfT/S vari\ £jj^j^^^
/v |JJ| ’J| afJF/TBI ÜEISV» VOORDELIG OPEL HUREN
_S^lïJ l/lWfVrtf""fCtf33 Heerlen, Valkenburger 34,

„&aa«aaa&3/7i#,se«/ice/<«««* * Xel. 045-718040
■

Sittard Maastricht Geteen Heerten Kericrade
Rijksweg Noord 88-90, Grote Gracht 31, Rijksweg Centrum 22, Geerstraat 24, Mozartstraat 2,
tel. 04490-14234 tel. 043-21273 T tel. 04494-43213 tel. 045-714090 tel. 045-463241

. ,

■PJJg^~~~] Voor uw toekomst en/of hobby! In september a.s. start
weer in Geleen de morgencursus en in Roermond,

mfit 'M Heerlen en Maastricht de avondcursusKM VAKBEKWAAMHEID CAFÉBEDRIJF
■■Bïüüi-^J 12 wekelijkse lessen, examen 7 januari 1988, erkend diploma, opleidingsgarantie.
Inl. Instituut Vakonderwijs, Sagittalaan 24, 5632 AL Eindhoven
Telefoon 040-425526 (ook 's avonds) ot Roermond 04750-15440.
De cursus kan ook schriftelijk worden gevolgd (/ 295,-).
Wij verzorgen eveneens de cursussen Handelskennis Horecabedrijf en
VAKBEKWAAMHEID RESTAURANTBEDRIJF. 120a?

—■ -
i^^T m\^^m^^m\\^^^^^^A}^^A\J^^mm ma\^^m\\mw^^^aa\

Ca. 20 verschiltemnde HEMELS, BANKEN, I fl
GEZICHTSBRUINERS, COMBINATIES en alle maten LAMPEN MZ ■uit voorraad leverbaar. ' * —S*^^^»U kunt rekenen op: EERLIJK en BETROUWBAAR advies, ■ -^-
uitsluitend GERENOMMEERDE MERKEN met GARANTIE en de ■ ■- " WË
BESTE SERVICE In de regio. Hl^^_ ■Aanbieding WoHf Solarium lamp 150en 180cm ’ 15,75.Goed !■■ ■ ■bruinenden uiterst veilige lamp. Bk^R S^^R% W

II |jf*J,| lAI f"> Uattaanxti 22-2«. Utucti mi Wunrii, ■■ __^^BMi IWI llkl lel M5-31674J)|1.0. kerk Wjutanl Geop das 9001230 en ■ WB \W/llJ^^ll | 13 15-UOOuur. d, IM 13 00 uur, vr IM 21 00 uut. 11 10l I7oouur |<^^^^M H

DAMOISEAUX Heerlen
verkoopt en verhuurt meer
dan u denkt! (Verhuur zon-
der borg). Tel. 045-411930.
Te k. BETONMOLEN, pr.

’ 200- tel. 045-422804.

Te k. HONDA Off the Road
XL 500 S bj. '81, nw. ban-
den, km.st. 22.000, pr.
’2300,-. 045-271763.

Te k. gebruikte RIJWIE-

"LEN z.g.a.n. Inruil moge-
lijk. Anjerstr. 8 Schinveld.
Tel. 045-256719.
Te k. KREIDLER RMC bj.
'82 i.z.g.st. ’ 800,-. Tel. 045-
-452488.
Te k. YAMAHA DT,
bwj.'Bs, pr. ’ 1500-, te bevr.
tel. 045-241747.
Te k. 2 BROMMERS Maxi
Puch, peugeot, tel. 045-
-317731.
Te k. Raleigh RACEFIETS
met camp. recordremmen
maat 60, 2 jr. oud, nw.
1750- voor 900,-. Home-
trainer "Egilastabilroller"
voor de racefiets voor 125,-.
Tel. 045-722191 tussen 18-19

1uur.

Snel geld nodig?
Wij helpen u gemakkelijk

per telefoon
5.000 = 60x111... 12,6%

10.100 = 60x216... 11,0%
23.000 = 72x431... 11,0%
32.000 = 96x492.-10,9%
40.000 = 96x610... 10,6%

01860-13055
Voorschotbank Crefinass

Tot 21.00 uur geopend

„ , -(^> Allesvooruwtuin,o.a. JEg^^^p^hou.n^^^^^g
3^^SK ff* " Y\(\\\\,m Steekuw (tuin-)hcht op bij Z.O.L.Tuincentrum. J y -^3HO Itilll' 1 Ook voor planten enbloembakken. f^SS^soo^JÏKffiïSSls c7iJ^%/^^ En een uitgebreidekollektie tuingereedschap! l^_ Permeter3,so) { n-Q^y

'"9ÖÖÏÏm&~ÓÜ^ i,-*-m/a/xßm^Mlll*l Europaweg-Zuid 401Ïl Fll*f*lllPl I Übach overWorms.Tel. 045-352525 %hetGroeiende Groenland**^ÏÏ!«1?M ïJSaSfePCj^WTS *^-*^- mA- **MmMBmLsmLJm.WWm i"" Geopend dinsdag t/m zaterdag rfi*
vanZuid-Limburg' "^^gfWj? TUSSEN ÜBACH OVER WORMS EN EIJGELSHOVEN van q-s uur Maandaggesloten! *~as^f

SPRANKELEND MET EENISPORTIEVE ELEGANT!
■Blilil MkSS *ÉÈm- \m,mm»^' lEP Een scala aan zorn^ 1

M^ jj§ IpS!! ïzÊs^*tiÊm\ W ï rokken enblouses-

Wmm I 'C^lllii Hl 1»W \ w WÊm I met schouderpas en

mWËÊÊÊËÊËËLr^mAmTr'y mmrmwmmmnar*^FmTTa*aaWmWWmAmmammM

Desso "Courage" tapijt. Lano "Sparta" tapijt. Desso "Ribas" tapijt. - Tretford "Astrakan" tapijt.
100% synthetisch tapijt op legklare foamrug. 100% synthetisch tapijt op legklare foamrug. Menging van 50% wollen- en 50% synthetische Zuiver scheerwollen berbertapijt. mcl. wolmerk.
Geschikt voor woonkamer gebruik, 5 jaar zeer geschikt voor woonkamers en veel garens. Geschikt voor zwaar gebruik. Tapijt voorzien van juterug. 4 kleuren. 5 jaargarantie
garantie. 400 cm. breed, van 109.- voor 69.- belopen ruimten. 4 kleuren. 400cm. breed. voorzien van juterug. 2kleuren. 400cm. breed. 400 cm. breed, van 319.- voor 289.-
Zelflegpremie 15.- p.str.mtr. Van 159.-voor 139.- zelflegpremie 15.-p.str.mtr. van 199.- voor 169.- zelflegpremie 15.- p.str.mtr. zelfleg premie 15.- p.str.mtr.

gratis gelegd W^» gratis gelegd UmW^m \ gratis gelegd I Wta#» gratis gelegd émmX^mmfm

Kwaliteit wint altijd! Promenade Heerlen



Volop verrassingen tijdens Limburgse jeugdstrijd

Tennistitels voor
Dullens en Verberkt

van onze medewerker
UITRICHT - De Limburgse
kjjgkampioenschappen tennis«oben toch nog een late afsluiting««Kregen. Bij de jongenskwam er
sriv^errassende kampioen tevoor-
.W?" De Venlonaar Coen Ver-erkt won dezetitel. In de halve fi-
*'e versloeg hij de Maasbreenaarrank Verspa met 6-3; 4-6; 7-5.«e laatste had een ronde eerderoor de uitschakeling van favoriet

n\l IKljnkers uit Nieuwstadt ge-£**?" ft-4; 6-3. In de finale ont-üi? u Verberkt niet Joeri te Riele
't Weert, maar de Nieuwenhage-
par Jeroen de Jong, die derde ge-

kaatst was. De Jong bereikte de«Uye finale omdat hij met 7-5; 6-3
.'*' iets sterker was. Verberkt was'"de finale met 7-5; 4-6; 6-2 desterkste.
IV'i « de meisjes ging de titel ook niet1 aar de eerste geplaatste! De num-üifo een en twee Caroline Houbenuit Beck en Eveline Dullens uit Sit-
A~ stonden wel tegenover elkaar"de finale. Eveline Dullens won
£et 4-6; 7-5; 6-4. In de halve finale
i as Caroline Houben nog moeite-

s°°s met 7-5; 6-2 over Veronique
Hen U^ Venlo heengelopen. Eveli-g„uullens won de halve finale met
t „ ' 6-3 van de MeerssenseAnneke Tax.

e mooiste en spannendste finale
iaaS diebiJde J°nSenstot en met 16
Wo *De Susterenaar Pascal Hos

" (6-4 ln definale van Gijs Verheijen
tièh' 7; '~6* u* Sevenum. In de
tai.» vak kregen beide spelers

'Hn punten maar met 10~8 won
*°? uiteindelijk de partij. Bij de

K-^jes kon Arlette Lochtman uti
snpïPelveld niet meer aan haar
Den Uri* de eerdere ronden aankno-
(kn.' ?'' verloor in de finale met
RJ»t th Van de Heerlense Elke

3 de 14-jarige jongens bewees
Wru en Van Dalsurn weer ScheelR^ e Z^n'ln de finale versloeg hij
eaijt " 6-0 de Ulestratenaar Pas-
de p°.°ymayers. Bij demeisjes won
6-3- «nse Monique Snijders met
B > 6-4 van Alexandra Curfs uitArg en Terbliit.

Overige finales: jongens t/m 12 jr: Ramon
Lacroix (Beek)-Rogier Wassen (Melick) 7-5;
4-6; 6-4. meisjes t/m 12 jr: Saskia Mulder
(Kessel)-Hanneke Knaapen (Belfeld) 6-2;
5-7; 6-4. jongens t/m 10 jr: Michel Bindels
(Heerlen)-Alex Handl (Venray) 6-0; 6-1.
meisjes t/m 10 jr: Wendy Horsch (Nieuwen-
hagen)-Else Hendriks (Roggel) 6-2; 6-0.

" EMMEN - De Hoensbroekenaar
Armand Custers heeft zijn eerste
grote succes in deA-wereld bereikt.
In het toernooi van Emmen lukte
het hem de finale van het enkelspel
te bereiken. In de halve finale was
hij met 6-4; 7-5 de meerdere van de
Hagenaar Jos Koemans. Hiermee
kwam hij in de finale tegen de
Utrechtenaar Peter van Dommelen.
In de eindstrijd verloor hij uiteinde-
lijk met 4-6; 6-2; 6-1.

" ROTTERDAM - Bij het Zuider-
park in Rotterdam waren de Lim-
burgse dames met vier deelneem-
sters vertegenwoordigd. Alleen de
Meerssense Eveline Hamers bereik-
te de tweede ronde door Joke Rit-
man met 2-6; 7-6; 6-3 teverslaan. In
de tweede ronde verloor zij met 6-4;
6-2 van de Amsterdamse Nanette
Schutte.

" MAASTRICHT - Kimbria heeft
zich in de overgangsklasse A weten
te handhaven. De Maastrichtenaren
hadden drie punten nodig om het'Amsterdamse DDV 2 voor te blij-
ven. Op het uitslagformulier van de
wedstrijd tegen Helios kon uitein-
delijk een 4-4 uitslag genoteerd
worden.
In de overgangsklasse B moest nog
een beslissingvallen. Of het Sittard-
se SLTC 3 of Shaile 2 uit Helmond
zou de titel kunnen winnen. Uitein-
delijk werd bij de stand 3-2 in het
voordeel van de Helmondenaren ge-
staakt omdat daarmee de beslissing
gevallen was en ging de titel naar
Shaile 2.
In de tweede klasse won Oranje
Nassau de titel. Zij wonnen zeer
ruim van degradant BRZ 1. Dé bei-
de concurrenten Nieuwenhagen en
ACE speelden 4-4 gelijk tegen el-
kaar, het Weertse Ray Prickers, vo-
rige week al kampioen geworden,
speelde met 4-4 gelijk tegen Kerk-

tijd SUU5UU?e Llmour9se jeugdkampioenCoen Verberkt in actieJuens definale. Foto: PERSBUREAUWIDDERSHOVEN

Promotie SEC/V
HEERLEN - Het volleybalteam van
SEC/V komt het volgend seizoen uit
in de tweede divisievan de nationale
competitie. Via een ingewikkeld ge-
schuif bij de indeling kwam alsnog
een plaatsje vrij voor de Valkenbur-
gers.
De promotie is gevolgvan het feit dat
in de oostelijke tweede divisie B op-
vulling noodzakelijk werd nadat een
ploeg zich het teruggetrokken. De
twee kandidaten die het eerst in aan-

merking kwamen zagen van hunrecht,
tot opschuiven af. De sectie wedstrijd-wezen van de volleybalbond plaatste
vervolgens een team uit de tweede di-
visie C in de tweede divisie B waar-
door SEC/V als nummer twee uit de
nakompetitie in aanmerking kwam.
Frans Hoeben(26) gaat eredivisionist
Geevers/P&P verlaten. Hij heeft eenlucratief aanbod van het ambiteuzeACO/DQS uit Schoonhoven geaccep-
teerd.

Tennis
«fd'ffangsklasse A.

Sl^-HeUos 4-1

F 3-NijmegenQuick 3
Vedebi 4-2afgebr.

lasse-

Vd;iJade-Ray Prickers 4-4

»fdh
l
txe2nberB-GTR4 4-4

N'ha"°Nassa" 2-6

«fd
«e klasse.

sLTrI?ing"GTR5 5-3
««.92 Klmbria3 4-*

z2-Keerweide 4-4

O.Nassau 2-Ready4 5-3
afd.93.
Ready 5-Brunssum 3 i

2-2 afgebr.(zat.verder):
GTR 6-U.o.Worms 3-5
afd.94.
Bom 2-Eijsden 5-3
afd.9s.
GTR 7-Elsloo 3-5
afd.96.
N'hagen 2-BRZ 3 5-3
Vierde klasse.
afd.l43.
Bakkersbosch-Dentgenbach

2-6
Kimbria 4-Mixed 4-4
afd.l44.
Kerkrade 3-Ready 6 3-5
Kaldeborn-ATIVU 2 5-3
a1d.146. "
GTR 8-O.Nassau 3 0-8
Brunssum 4-PantaRhei 2 8-0

afd.l47.
Schinveld-Rakets 3-5Simpelveld-Kerkrade2 2-6afd.l4B.
U.o.Worms 3-Stein 4-4afd.lss.
Vierlingsbeek-Venlo4 5-3afd.ls9.
BRZ 5-Ready7 3_s
afd.l6o.
Hoensbroek-N'hagen 3 5-3Panta Rhei 3-O.Nassau'4 4-4afd.l6l.
Klimmen-N'hagen 4 5-3Kimbria 5-ATIVU 3 4-4afd.l62.
Waterkoel-Bunde2 4-4N'hagen5-de Burght 3 4-4afd.l63.
Helpoort-Kimbriaö 4-4Brunssum 5-Hoensbroek 2 4-4afd.l64.
O.Nassau 5-Rapid 0-8

Kerkrade 4-Schinveld 2 3-5
afd.l6s.
Keerweide 3-SLTC 7 5-3
afd.l66.
SLTCB-Bom3 3-5
afd.l69.
Herencompetitie
Overgangsklasse.
afd.4.
BRZ-N'hagen 3-3

Honk- Softbal
HONKBAL
Hoofdklasse
Maastricht-Ducks 6-18
Pahntoms-All Stars 6-14
Mulo-BlackLions 6-13
Ducks-Maastricht afg.
All Stars-Phantoms 17- 7
Bl.Lions-Mulo afg.
Feniks-Bl.Wings afg.

Eerste klasse
RedCaps-Bullfighters afg.
C. Meppers-Starlights 1- 3
Venlo-Samacols 8- 3
Cheetahs-Orioles 1-11
Bullfighters-C.Meppers 8-14
Starlifhts-Venlo 17-25
Samacols-Cheetahs 6- 3
Orioles-RedCaps 24-10

Tweede klasse
Kickers-Jugs 3-15
Condors-Gemert 18- 9
Roef-Condors 3-13
Jugs-Studs afg.
Gemert-Kickers 9-11

SOFTBAL
Hoofdklasse
All Stars-Nuenen 2 1-3
All In-Condors 3-8
Roef-PSV 3-9
PSV-All Stars afg,

Condors-Nuenen 2 afg.
Mulo-AllIn afg.
Roef-Twins 2 afg.

Tweede klasse
Samacols-Venlo 16- 2
Studs-Cheetahs 2-18
Cheetahs-Studs 18- 2
Venlo-Studs 12-11
Cheetahs-Maastricht 12-11
Studs-Venlo afg.
Phantoms-Samacols afg.

Bekerfinale
NIEUWSTADT - De finale van de
Limburgse zaalvoetbalbeker tussen
Keelkampers en FC Wierts zal op
vrijdag 12 juni verspeeld worden,
dit in tegenstelling tot eerdere be-
richten. Plaats van handeling is de
Andreashal in Maasbracht. Aan-
vang 21.00 uur.

NEDERLANDS HOCKEY TOONAANGEVEND IN EUROPA

HGC en Bloemendaal 'elitair'
WASSENAAR - De hockeysters
van HGC hebben maandag op
eigen veld voor de vijfde achter-
eenvolgende keer de Europese be-
ker veroverd. De Wassenaarse
ploeg won in de matige finale met
1-0 van Blau Weiss Köln. Het doel-
punt werd in de eerste helft ge-
maakt door topscoorster Lisanne
Le jeune.
De blijdschap over de vijfde achter-
eenvolgende zege in het dameshoc-
keytoernooi om de Europese beker
was in de HGC-ploeg nog onver-
minderd groot. Het bijhorende
traantje moest nog steeds worden
weggepinkt en de polonaise over de
champagnekurken marcheerde als
vanouds. Maar de winst is inmid-
dels al wel zo gewoon geworden, dat
de vreugde meer dan ooit gespeeld
leek.
Het niveau van de finale had daar
zeker mee te maken. De tweede
helft van het duel tegen de West-
duitse kampioen Blau Weiss Köln
kon, enkele momenten daargelaten,
maar moeilijk met droge ogen wor-
den aanschouwd. Het bleef dan ook
bij één rake strafhoej^slag van top-
scoorster Lisanne Lejeune: 1-0.
Bloemendaal heeft in Terassa de
Europa Cup bij de heren gewon-'
nen. De Nederlanders versloegen
in de eindstrijd de organiserende
vereniging Terassa. Na verlenging
was de stand 2-2. Bij het nemen
van de strafballen toonden de Ne-
derlandse kampioenen zich koel-
bloediger dan hun Spaanse tegen-
standers: 4-1.
Bloemendaal neemt de beker over
van Kampong. De Utrechters wer-
den eerder op de dag vierde door na
een verrassend verlopen wedstrijd
met strafballen te verliezen van het
Westduitse Uhlenhorst. Met het
winnen van de Europese finale
heeft Bloemendaal alles gewonnen
wat er dit seizoen te halen was. In fe-
bruari werd de ploeg landskam-
pioen in de zaal, vorige week de

tweede veldtitel in successie ver-
overd en het gouden drieluik werd
in de buurt van Barcelona voltooid,
voor 2400 Spaanse en 100 Bloemen-
daalse supporters. De ambiance van
de boeiende wedstrijd was onge-
kend, uniek voor hockey was dat de
scheidsrechters de partij twee keer
moesten stilleggen omdat het
Spaanse publiek nog meer vuur-
werk wilde en dat vervolgens op het
veld gooide.

" HGC won voor de vijfde achtereenvolgende keer de Europa Cup. Aanvoerdster Eveline Kuik
gaat na afloop op de schouders van haar medespeelsters.

SPORT KORT

" SINT ANTHONIS - Het meest
befaamde buitengebeuren op
volleybalgebied, het toernooi
van Sint Anthonis, met onder
meer deelname van Minas Belo
Horizonte en Nippon Denso, is
vanwege de regen voortijdig af-
gebroken.

" HEERLEN - John van den Borst
en Ton Sijbrands hebben een keu-
zeplaats gekregen in de finale van
het kampioenschap van Nederland
dammen 1988.

" HEERLEN - Jo Pierey uit Spau-
beek is met 175 punten 24ste ge-
worden in het Grand Prix toernooi
kleiduivenschieten van Lahti. Win-
naar werd de Rus Jaansalu.

" EIJSDEN - De finalewedstrijd

van het bandstoten voor teams
in klasse 3B is door BC Sjaan
met 0-7 gewonnen van het Eijs-
dense BC Los Band. Bij aanvang
van de finalewedstrijd stonden
de Eijsdenaren nog maar twee
punten voor.

" MANCHESTER - Stefan Edberg
mag dan vroegtijdig zijn uitgescha-
keld bij de Open Franse titelstrijd;
voorlopig is hij het verst met zijn
voorbereiding op Wimbledon. De
Zweedse nummer drie van de we-
reldranglijst won zaterdag op gras
het toernooi van Manchester. In de
finale zegevierde hij met 6-3, 6-4
over Kevin Curren.

" HELSINKI - De wereldtitelstrijd
bowling leverde bij de strijd van
de damesdubbels vier wereld-
kampioenschapsrecords op. Eén
record was er voor de Nederland-
se Dorette Boelens, die in één
spel 289 scoorde.

Snelwandelen
6/6 skm Baan wedstrijd Uni-
tas Sittard
1. Pedro Huntjens 24.01 min.
Unitas
2. Hans v.Wakeren 24.11.4min.
Unitas

3. Fred Rohmer 25.09.6 min.
Unitas
4. Hub Coenen, 26.43.3 min.
Unitas
5. Ger Reneerkens, 26.45.3
min. Unitas
6. Hub DeWitte, 28.39.9 min.
Unitas
7. Roger Pernot, 28.53.4 min.
Unitas
8. Bern Mertin, 29.07.4 min.
Dusseldorf
9. JanRitterbeeks, 29.20.3min.
Unitas
lO.Leon Keppels, 29.59.5 min.
Unitas
11.Andre Hermans, 32.41.2
min. 32.41.2 Unitas
Dames.
1. Frida de Wolf Bree (B.)
25.13.4 min.
4. Jacqueline Busman Unitas
31.34.3 min.

5. Marion Reneerkens Unitas
32.45.8 min.
Nyto Baan Rotterdam Inter
Nat.Reext Wedstrijden.
7/6 (veel wind) Slechte om-
standigheden.
1.Ton v.Aubel RWV R'dam (in
2 uur) 24 km.030 m.
2. Harold v.Beek,RWV R'dam
(in 2 uur) 23 km.756 m.
3. Hans v.d.Knaap, RWV
R'dam (in 2 uur) 23 km.514 m.
13.Hans v.Wakeren Unitas Sit-
tard (in 2 uur) 21 km. 645 m.
18.Pedro Huntjens Unitas Sit-
tard (in 2 uur) 20 km. 232 m.
19.Fred Rohmer Unitas Sit-
tard (in 2 uur) 20 km. 199 m.
Jongens B.
'/2-uurBaan wedstrijd.
1. Edwin Holwerda 5 km. 843
m."

2. Hub DeWitte Unitas 5 km.
250 m.

sport

Nederlandse turnploeg verplettert gehavend Frankrijk

Monique Storeken in balans
van onze medewerker

KERKRADE - De turninterland tussen Frankrijk (FSCF) en
Nederland (NKGB) werd in de sporthal Kerkrade-West met
«uidelijke cijfers door Nederland gewonnen. Deze onver-
wacht grote winst was te danken aan de afgelopen weekein-
de gehouden Franse kampioenschappen, waardoor reserve-
Ploegen naar Nederland werden uitgezonden.

°*J de dames won Gwennie Meijer
weda) met eentiende punt voor-sprong van de Franse Celine Miras-
°u. Limburgs kampioene Monique

ötorcken (Sittard) turnde als debu-
de wedstrijd van haar leven.

onder ook maar een noemens-
waardige fout turnde zij haar vier
gestellen en eindigde met 32,55
Punten op een prachtige vierdeP«ats. „Geweldig", aldus de 14-jari-
fnK que' ',Als ik n°ë wat meeréf.K°jd in miJn brugoefening hadsenad, had ik beslist een medaillegewonnen. Dit resultaat had ik
"ooit verwacht". Met 8,70 punten
goorde Monique bij de dames op
?£ ~alk het ho°gste punt. Op dit

hout turnde zij een dubbele,

salt en liet ook een Perfecte'«tto zien zonder ook maar een ba-»ansverstoring.

Bij de heren moest Peter Frissen
(Schimmert) onverwacht genoe-
gen nemen met het brons. Deze
keer ginghijop zijn beste onderde-
len voltigeren en rekstok in de
fout, waardoor hij kansloos werd
deze interland op zijn naam te
schrijven. „Jammer", aldus Peter,
„deze keer zat het er echt in. Door
fouten van Jan de Groot hoefde ik
eigenlijk maar een normale wed-
strijd te turnen". Ed Heijnen
(Kerkrade) sukkelt nog steeds met
een blessure en turnde ook nu
slechts vier toestellen. „Het is om
moedeloos van te worden", aldus
Ed. „Deze week worden er door de
bondsarts van de KNGV foto's ge-
maakt en ik hoop dat ze nu einde-
lijk de oorzaak kunnen vaststellen
en er ook iets aan kunnen doen".

" De Sittardse Monique Storeken stal de show tijdens de tur-
ninterland tegenFrankrijk. Foto: FRANSRADE

Caesar verrast
VGZ/Sittardia

van onze medewerker
SITTARD - Het internationale
veldhandbaltoernooi van
VGZ/Sittardia kende een ver-
rassende winnaar. Het Beekse
Caesar versloeg in definale het
organiserende VGZ/Sittardia
met 6-5. In de kruisfinales had
Caesar geen enkele moeite met
Hermes (5-0) en versloeg
VGZ/Sittardia Vonk/Mosam
met 10-5.

Bij de heren junioren bleef Sit-
tardia in de finale het Zuidduitse
Neuffen met 10-9 de baas, terwijl
Kwiek Raalte bij de dames junio-
ren met 2-1 de finale van SHV
won. By de heren senioren wa-
ren de Sittardia-reserves in de
kruisfinale iets sterker dan Wes-
ten Berlin (11-8), terwijl NOAV
uit Susteren het Zwitserse Wetzi-
kon na verlenging met 14-11 op-
zij zette. Hier dus ook een Lim-
burgs onderonsje dat Sittardia
nipt met 6-5 won.

" HULSBERG - Ook het Huls-
bergseFilarskis kan terugzien op
een geslaagd toernooi. Bij de he-
ren een confrontatie tussen
landskampioen Sittardia en
NCR/Blauw Wit. Bijna de gehele
wedstrijd had de Beekse ploeg
een overwicht en zag haar inzet
uiteindelijk met een 13-9 eindze-
gebeloond.

Bij de dames kwamen Sibbe en
het Schaesbergse Break Out te-
gen elkaar uit in de finale. Een
spannende strijd, waarin Break
Out met 7-6 aan het langste eind
trok.

" DEN HAAG- Landskampioen
Herschi/V en L heeft Pinkster-
zondag bij het jubileumtoer-
nooi van het zestigjarige Hellas
in Den Haag een goede indruk
achtergelaten. Het gerenom-
meerde Vasas Boedapest werd
in de eerste wedstrijd met ruim
verschil (31-23) door de Geleen-
se dames verslagen, waardoor
de ploeg met gemak het toer-
nooi kon winnen.

" ARNHEM - Nederland heeft
het internationale FICEP-hand-
baltoernooi bij de heren gewon-
nen. Bondscoach Ton van Lin-
der zag zijn Jong-Oranjeploeg,

aangevuld met de A-internatio-
nals Josten, Schuurs, Groener,
Beekman en Fiege met moeite
winnen van de vertegenwoordi-
gers van de katholieke sportbon-
den van Oostenrijk (24-22) en
West-Duitsland (21-16). Zaterdag
werd gewonnen van Frankrijk
(40-9) en Zwitserland (25-14). De
damesploeg, met slechts Tulp en
Van Thor als internationals, ver-
loor het beslissende duel tegen
Oostenrijk.

" SASSARI - Het dameshand-
balteam van SVM uit Munster-
geleen is op het internationale
handbaltoernooivan Sassari in
Sardinië als derde geëindigd
achter het nationale team van
Italië en het Joegoslavische Va-
lenja. SVM verloor in de poule
alleenvan Italië (12-8) en won in
de strijd om de derde en vierde
plaats met 14-10 van Sassari.

'Dubbelslag' All Stars
HEERLEN - Door de tweevoudige
winst in het Pinksterweekeinde te-
gen Phantoms Weert: 6-14 en 17-7,
heeft het honkbalteam van AU
Stars Heerlen zich vaster op de
runner-uppositie achter koploper
Ducks uit; Boxtel genesteld. De

Brabantse lijstaanvoerder was za-
terdagmiddag in Maastricht te
sterk voor HSCM: 8-16. De return
van gisterenmiddag werd door de
regenval afgelast.

De derbies tussen All Stars en
Phantoms konden niet erg boeien.
De eerste confrontatie in Weert was
in feite al na vier innings beslist
toen All Stars een gemakkelijke 0-9
voorsprong bijeen sloeg. Phantoms
profiteerde kortstondig van een
Heerlense inzinking in de tweede
helft van de vijfde slagbeurt en
kwam terug tot 6-9. Tijdens de re-
turn in Heerlen miste Phantoms een
aantal basisspelers. De honkslagen

die Phantoms liet aantekenen kwa-
men te verspreid. All Stars besliste
het duel voortijdig in acht innings:
17-7.
HSC Maastricht had een moeilijk
middagje tegen de erkend sterke
slaggeweld van Ducks. De grootste
ellende manifesteerde zich in de
eerste helft van de vijfde innings by
de stand 0-4. Liefst vijf honkslagen
van Ducks en een langerits veldfou-
ten in de defensie van HSCM tilden
de tussenstand naar 0-15. HSC
Maastricht kon het geschonden bla-
zoen enigzins oppoetsen door tegen
de allengs vermoeid rakende Bra-
banders nog acht keer te scoren:
8-16.
In de eerste klasse ging Samacols
zaterdag onderuit in en tegen Ven-
lo door gebrek aan slagkracht: 8-3.
Pinkstermaandag herstelden de
Kerkradenaren zich keurig door na
een spannend wedstrijdverloop
Cheetahs Beek met 6-3 terug te wij-
zen. Overigens was de Beekse for-
matie eerderkansloos tegen koplo-
per Orioles: 1-11. Condors Sittard
handhaafde moeiteloos de ongesla-
gen status door de 3-13 winst bij
Roef en een 18-9 resultaat in het
thuisduel tegen Gemert.

Sittard Condors
koploper

SITTARD - De softbalploeg van Sit-
tard Condors is na dit Pinksterweek-
einde opgerukt naar de kop van de
ranglijst in de hoofdklasse. Een posi-
tie die na de winst in Veldhoven op
All In (3-8) gedeeld wordt met AH
Stars dat opnieuw kopje onder ging
tegen Nuenen 2: 1-3.
Nuenen 2 opende de score in de eerste
slagbeurt middels een honkslag, ge-
volgd door zuidelijke veldfouten.
Blunders die in de derde innings ook
aan de basis van 0-3 stonden. Het
Heerlense slagwerk miste precisie en
werd een dankbare prooi voor de Bra-
bantse fielders. De run in de laatste
slagbeurt voor All Stars had bijgevolg
niet meer dan statische waarde.
Sittard Condors had aanvankelijk
nogal moeite om afstand te nemen van
All In. Na vier volledige innings gaf
het scorebord een moeizaam tot stand
gekomen 1-2 tussenstand aan. Pas
toen de regen spelbreker dreigde te
worden kwam Condors tot leven. Zes
Sittardse loopsters passeerden in de
vijfde slagbeurt het thuishonk. All In
bepaalde in de gelijkmakende beurt
de eindstand op 3-8.
In deeerste klasse maakte Samacqls
Kerkrade volop gebruik van het feit
dat Venlo niet de beschikking had
over hun eerste werpster. Aanval-
lend was de ploeg van aanvoerster
Lilian Lagerwey oppermachtig: 16-2.
Cheetahs Beek puurde de maximale
winst uit de dubbele confrontatie te-
gen Studs door met tweemaal met
exact dezelfde cijfers (18-2) te zegen-
vieren. Pinkstermaandag wist defor-
matie van coach Michel Endlich ook
nog nipt HSC Maastricht de baas te
blijven: 12-11.

Basketballers
schieten tekort

PIRAEUS - De Nederlandse bas-
ketbalploeg is er niet in geslaagd
zich te kwalificeren bij de eerste
vier van poule B. Het slotduel te-
gen West-Duitsland ging zondag
verloren met 75-76. Bij derust leid-
de Oranje met negen punten: 45-36.
Door de nederlaag zal Nederland
gaan spelen om de negende tot en
met twaalfde plaats. Bovendien
werd de ploeg veroordeeld tot het
spelen van een kwalificatietoer-
nooi voor de volgende Europese ti-
telstrijd.

Tafelvoetbal
NTVB
Na-competitie Overg. klasse
Spoorzicht-St. Pieter 4-4
St. Pieter-Der Eek 2-6
Stand
Der Eek 4-5
St. Pieter 3-3
Spoorzicht 3-1
Der Eek promotie Ere-afd.
Na-competitie le klasse
Stadhoes-CamontagneB 22-6
GouweRidders-Ouw Mert 0-8
Eindstand
Ouw Mert , 4-7

Camontagne B 24-5
Stadhoes 4-5
Mariaveld 4-3
Gouwe ridders 4-0

Golfbiljart
NA-COMPETITIE
DISTRICT MAASTRICHT
Duuker-Gouwe Ridders 1-3
Stern-Bokkestall 1-3
Tolhoes-AaitHier 2-2
Bokkestall 2-Tolhoes 2 2-2
Odèon-Stadion 1-3
Smeed-Stern 2 3-1
Stiepke-Smeed 2 3-1
Tolhoes 3-Duuker 2 4-0
Combinatie-Odeon 2 1-3
Pannesjop-Combinatie 2 4-0
Odeon 3-Stiepke 2 4-0
Sperwer-De Singel 1-3.
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ITKOMFORT VAN WERELDFAAM VOOR FEESTELIJKE

lliflll f"l IRJinfll ITf"M Musterring geeft een zitfeest.

J JHILtUMI KU^tN . Musterring, 't merk van wereldfaam,
*# ** *mmmmmawt*it » «mmmmmmm boekt al bijna een halveeeuw lang

suksessen met zn
I terende meubelprogramma's. Dankzij

JS|l^ ■ de onovertroffen kwaliteit, getest op
duurzaamheid. Tijdens het Jubileum-
Zitfeest biedt Musterring 5 fraaie leren

pr *m\\ Hr,l zitgroepen aan, uiteraard perfekt vanW^ . V afwerking. En van een konstruktie, die
**#, JP jarenen jaren zitplezier garandeert

W (enkele modellen zijn trouwens ook in
Wav]

Éoo&'''\_ ~:^ff*»'»---*m gloedvolle stoffen leverbaar).
:-*^ fffjfjjljj Bij elke zitgroep is ook de normale prijs

vermeld,, 't Voordeel van ons Jubileum-
Zitfeest blijkt hieruit overduidelijk!

HBBk. *<* Musterring.
m Je ziet dekwaliteit er vanaf.

iïllßLiiHi;!: H
Model "Colorado" C~
Moderne-3+2 zits "S'JéWÊÊW MW
hoeksel met perfekt Pi^'""'8^ Aaaammm.,

zitcomfort door de Model "Nebraska" ► Id^k^vullinar
SDeels Zeer apparte hoek- Bk"^«"?J^^'il£fmit bank, op vele manie- ■plooiend bekleed met _L_Ïl_ ,» -,_n__ ■«ïoeoel leer (o a in samen te stellen

aqua-blue, heel . 7 jtp|pm~ ntpn
, "*. jjiJJaiËtt I

appart!)ATÖs^ £ ziteiementen^ [ ASw ' : De aangebouwde
Jubileumprijs "proef" biedt een vol-

2f~\r\C waardige zitplaats.i a\a a^\ ~ ,
L . _, . ,

CvcvCJ Als afgebeeld in leer r ■" aa, w w } 4^9^ ;

\^^^^* I 1 I Nieuwe openingstijden:
maandag 13.00-18.00
dinsdag t/m vrijdag 9.00-18.00
donderdagavond koopavond

ROERMOND

Aan de Franse Rivièra, 100
m van strand STACARA-
VAN met terras te huur op.
campingPylone teAntibes,
4-sterren camping. Tel. 043-
-471307.
CARAVANS te huur in
Heimbach (Eifel) en Rog-
gel. Tel. 045-211705/214296:

Weggevlogen witte VALK-
PARKIET, 1 juni (kaal
plekje op het kopje). Ge-
leen. H. Hermanslaan 460,
tel. 04494-43621, terug be-
zorg. teg. beloning.

Nieuw! DOMINA. Tel.
04750-31693.
Hoi, hoi. Wij zijn met 5
MEISJES, Kapoenstr. 29.
Geopend van 13 tot 24 u.
Tel. 043-218884 M'tr.

CONTACTENBUREAU
L'Amour. Privé-adresbe-
middeling. Heerlen. 045-
-225237.
CONTACTBUREAU Lucie
voor bemiddeling v. adres-
sen. Geleen 04494-50921.
Bel 06-320.320.01.
Nieuw, nieuw, nieuw. 6
NIEUWE meisjes bij Kitty.
Doorlopend geop. 045-
-222356.
Nieuw, nieuw bij YVONNE,
4 meisjes + 1 nw. meisje.
Bel voor inf. tel. 045-
-425100.
Privé RIA. Tevens meisjes
gevr., 045-425245.
Escortservice Diana, tel.
045-320905. Dagelijks ge-
opend va. 9 u., 's morgens,
ook zat, en zon.
Madame BUTTERFLY.
Geopend van 15 uur. Hom-
mert 24, Vaesrade. Kruis-
punt Schinnen. Tevens
meisjes gevr.
CLUB PIGALLE: Maas-
trichtersteenweg 179
Maaseik (B). Geopend
maand, t/m vrijd. v.a. 14.00
uur tot 3.00 uur. Tel. 09-32-
-11-567093. Tev. assisten-
te gevr.
B.AG.D. GESLACHTS-
ZIEKTENBESTRIJDING.
,24-uurs infolijn. Tel.
740136.
BAR, Vaesrade 37, Nuth.
Geop. van 14 t/m 3 u. Van
ma. t/m vr. 045-241592.
TOPCLUB nieuw Marjo
Tevens Cindy, Patricia,
Astrid en Rosie. Van 14.00
u. tot 4.00 u., zat. gesloten,
tel. 045-321580.

De JACHTHUT, Haanra-
de/Kerkrade, Grensstr. 23.
Gabi, Regina, Lisa, Moni,
Ria, Ellie. Ma.-za. 14-4 u.,
zo. 20-4 u. Tel. 045-
-463943.
WANDA'S-LIJN, tel. 013-
-685100.
QUEENSCLUB met Kathi.
Geop. ma. t/m vr. vanaf 19
u. tot 3.00 u. Holzstr. 103,
Kerkrade, 045-451391. Te-
vens meisjes gevr.
RIVERSIDECLUB: met
nieuwe meisjes. Geopend
van ma. t/m vrij. van 14.00
tot 2.00 uur. E-9 afslag
Echt Ohé en Laak dijk 2
Ohé en Laak 100 m voorbij
camping de Maasterp,
04755-1854. Meisjes wel-
kom.
Tanja en DOMINA privé en
escort vanaf 20 u. tot
Tel. 045-226652.
Escort Heerlen voor bij u
thuis of in hotel, dag en
nacht, 045-711522.
ESCORTSERVICE dag en
nacht voor bij u thuis of in
hotel, 045-225225.
SAMIRA, privé en escort-
service van 12.00 tot 5.00
u. 's nachts. 045-425303.
Bel voor uw dag en nacht
ESCORTSERVICE. Tel.
045-424987.
Nieuw bij Margo, Nathalie,
Tina, Marleen, Brigitte.
RIJKSWEG-ZUID 1318,
Geleen. Geop. 10-24 u.
04494-48448. Tev. ass.
gevr.
SYLVIA, privé en escort
ma. t/m vrij. v. 10.00-22.00
u. Tel. 043-434679.
NIEUW privé. Tel. 04492-
-4518. Ook 's zaterdags.
Tev. assistente gevr.
JACQUELINE nieuw pri-
vé. Bel 045-419631. Te-
vens dame gevraagd.
JOYCE, Yvon, Nicol. H.
Hermanslaan 478, Geleen.
9 tot 19 u.; zat, tot 18 u.
TAMARA met Sheila, Kim,
Resie, Sabrina, Silvia, Be-
linda, Elvita, Inge, geop.
ma. t/m vrij. 10-24 u., zat.
tot 18 u. Rijksweg Zuid
131, Geleen, 04494-
-42313.
JUAN en Björn, privé en
escort, tel. 045-257283.

PRIVECLUB 2000
Eva, Lily, Daniëlla, Dagfll'
Bettina, Peggy, Mireille *Monique, ma. t/m vrij. I
24 u., zat. tot 18 u. Rij*B'
weg Nrd. 22a, Geleed
04494-42315.
Privé CORINA, Petra,
Astrid en Marlska. Ta*
ass. gevr. Tel. 045'
224621. .
NIEUW bij Lady Lux, Ma-
ria, Monika, Maggi en Maf'
dy, van ma. t/m vr. 11"**
u., zat. tot 18u„ v.d. Wef
erstr. 28, Kerkrade, O^
423540. _J
Vera PRIVÉ, tel. 04754'
5818. '. ,-
ANGELA, Rita, Ria <*
Tanja, privé en escort, vaj
11.00 u. 's morgens '_'
3.00 u. 's nachts. 046- j
228975. Tev. assistent'!
gevr.
BURO ELVIRA. Bemidde-
ling in privéadressen. Te*
inschr. gevr. 045-71960/>
Welkom in privé SITTAfI*
bij Marina v. ma. t/m vr. 1*
24 uur. 04490-28256;^^
Te k. jonge HENNE*_Moonen, ËlnighauserWfl
4a, Guttecoven, tel. 0449"-
-24401.
PENNY, Angela, Donna
Chamilla + Patty. Te*
kam. te huur. Tel. 04='
226744.

Voor alle koelkast- e
DIEPVRIESREPARA- <
TIES: Vroko, 045-441566 <»
461658. *>
TV-REPARATIE zondj
voorrijkosten. Z.-Limbur|
TV-service, tel. 045-3 l__lj£-
GEBIT gebroken? Kl^terwijl u wacht. BorsboO'
en Moers, Streeperstr. *■'Schaesberg. 045-315921^Diepvries- en KOELKAST;
REPARATIE zonder yoO'
rijkosten. Bel Geleen 044!"
452230, 24 uur service
Totale ONTSPANNING^MASSAGE door J<>ng
schoonheidsspecialiste.
045-353489. >
GEBIT gebroken? £_?terwijl u wacht. HoonnO"
Akerstraat Nrd. 328, Hoe"5

broek. Tel. 045-22821.1^--
Wie komt, komt terug$L
complete LICHAA^ONTSPANNINGSMAS- s4SAGE. Inl. 045-227^*
(epen sexi.

Te k. gevr. VIDEO'S, alle
syst, ktv's, cd's, stereoapp.,diepvriezers, koelkasten,
wasautomaten, klokken en
ventilatoren, etc. En kook-
toestellen (gebr. of kl. def.
geenbezw.) Tel. 045-726206.
s Maandags niet bellen
a.u.b.
Defecte KLEUREN-TV'S
vanaf bouwjaar 1978 (type-
nummer verm.) 045-723712.
Te k. gevr. AUTO'S, defect,
schade of spuitwerk geen
bezwaar, 045^250602.
Te k. gevr. eiken BANK-
STEL, eiken eethoek +
eiken wandmeubel. Tel.
04490-27125.
INKOOP goud, zilv., brilj.,
munten enz. Contante beta-
ling. Verseveld, Saroleastr.
80A, Heerlen, 045-714666.
Te k._gevr. BWAKINGS-APPARAT., camera + mo-
nitor. Tel. 045-255011.

Gemeubileerde KAMER tehuur, te Valkenburg. Tel.
04406-12875.
Te h. STUDENTENKA-
MER, ml. 045-711617.
In Übach over Worms BO-
YENWONING v. alleenst.,
aparte ingang, 2 kamers,
keuken, zolder, br.o.nr. HK
240 Limburgs Dagblad,
Postbus 3100, 640fDP
Heerlen.
fê hüür PRIVECLUB-
BAR, startklaar, te Kerkra-
de-West, tel. 04492-1934.
Heerlen-C KAMER in stu-
dentenhuis, 045-740317, o.a.
wachtend M.H.S.
Gem. ZIT-SLPK. te h., cv.,
kookgel., douche aanw.,
Kerkrade, 045-460245.
KAMER te huur, Dr.
Calsstr. 13, Schaesberg bij
station. Tel. 045-721658, na
18 uur, 045-313898.

APP. geh. gemeub. aan de
markt Schaesberg, woonk.,
open keuk.. m. eetbar,
slpk., badk., berging,
’BlO-p.m., 045-412035.
STOELEN, tafels, porce-
lein te huur. S. Degen-
kamp, tel. 045-
-211705/214296.
Te h. grote gem. KAMER
met gebr. v. keuken en
badk. in 't hartje van
Hoensbroek, tel. 045-228509
na 19.00 u.
Te h. kl. APPARTEMENT,
tel. 045-250468 na 17.00 uur.
M. spd. WOONHUIS le
huur gevr. omg. Geleen/Sit-
tard. Br. o. no. GE 486 LD,
Markt 3. 6161 GE Geleen.

PARTNERBEMIDDE-
LING Kreuzer Alsdorf-
Hoengen, Kirchstr. 58. Tel.
0949-2204-64387. Poolse
vrouwen van 20 tot 75 j.
Duitse, Ned. en Engelse
taal. Br. m. foto liggen
klaar. Belt u op en maakt u
een afspraak. Serieuze
pers.verwerking. Ook Duit-
se en Ned. vrouwen. Zoek
voor enige Ned. heren,
ambtenaren met pensioen,
goed salaris leuke dames in
de leeftijd van 60 tot 67 j.
van goed milieu. Belt u
a.u.b. op van 9 tot 20 uur.
ALLEENSTAANDEN har-
telijk welkom vanavond in.
dancing Gorissen. Kerk-
straat49, Brunssum. Orkest
Los Valentinos. 045-252304.
DOVOS.

Siamees POESJE, bluep..
m. stamb., 13 wkn., 04493-
-1513.

GEZOCHT lichtbruine bas-
taard, reu (BRUNO), recht-
opstaande oren, witte borst
+ pootjes, pluimstaart, ong.
45 cm. hoog. Tel. 04499-3248
b.g.g. 04490-20465. Teg. bel.
terug te bezorgen.
HONDENTRIMSALON
Cobbenhaegen, Grasbroe-
kerweg 42, Heerlen, tel. 045-
-725260.
SPIJLHEKWERKEN voor
dier en tuinafrastering,
puppierennen/nachthok-ken. Kennelbouw Lim-
burg, Schelsberg 82, Heer-
len, tel. 045-727W5.
Nog enkele pracht. BOB-
TAILTJES tek. met stamb.
en ingeënt, v. Multie kam-
pioen. Inl. 04404-1439. M.
Claassens, tevens pracht
Yorkshiertje.
Tek. ionge bruineKIPPEN
(met nele snavel). H. Ploe-
men. Broekhuizenstr. 53
Rimburg. 045-352295.
Te k. Duitse DOGGEN,
(geel), 3 mnd. oud, stam-
boom, gevaccineerd, Eng-
stegenseweg 78, 3520 Zon-
hoven (B.), tel. 09-32-11-
-813682.
Te k! DWERGPOEDEL-
TJES div. kleuren. Gra-
verstr. 24, Kerkrade, 045-
-421767.
Fox- en YORKTERRIERS,
dwergpoedels, tekkels. Wa-
lem IÏA, Schin op Geul, tel.
04459-1237.

Gebruikte ORGELS prij-
zen va. f 395,- met garantie.
Muziekhuis Guus Arons,
Honigmanstr. 5-7, Hrl., 045-f
717155.
Div. inruil PIANO'S +
vleugels in voorraad voll.
garantie. Verhuur + huur-
koop + stemmen. Muziek-
huis Arons, Heerlen, 045-
-717155.
PIANO'S. Nieuw en ge-
bruikt, Raadhuisstr. 5 Heer-
M'tr. 043-626504.
Te k. ZANGINSTALL. +elec. git. enz. iets app.
’4500-. Tel. 045-255011.

AGRA-BOUW Kallen B.V.
voor bouwen, isoleren, ven-
tileren enz. Kerkrade. Tel.
045-464545.
GALLAGHER schrik-
draad. Onderdelenbank,
tel. 04493-2715.
Gebruikte OPRAAPPER-
SEN: o.a. New Holland
type 68 en 386, John Deere
type 224 en 456, Weiger en
Gallighani. Gebr. opraap-
wagens o.a. Eropa EF,
Kernper, Mengele en
Landsberg. Diversen nieu-
we en gebruikte hooima-
chines en maaiers. J.F. van
Wandelen, Koningsbosch
04743-1205.

Mestopslagsilo's
in beton of roestvrijstaal

tegen zeer concurrerende prijzen
Frissen b.v.

Spoedcursus
voor het C-gedeelte van het
Patroonsdiploma

Beroepsgoederenvervoer
te houden in Midden-Limburg en bij vold. belangst, ook
in Noord-Limb. en/of Zuid-Limb. Informatie kan worden
aangevraagd bij het Transport Management Bureau,
Postbus 230, 2950 AE Alblasserdam. >*

Te k. mooie jongerode en
zwarte langh. TECKELS.
Tel. 04754-1549.
Tek. gevr. v. kweek PAPE-
GAAIEN (mr. op sprek.
mog.) ook zondag 043-
-214305.
HONDEHOKKEN 195,-.
Ook alle soorten huisjes,
schuurtjes etc. Bij Hout-
bouw Übachs, Eygels-
hovergracht 39 Kerkrade-
Vink.

Ktv of video
defect?

Ook niet bij ons gekochte
kleuren-tv's, video's en ge-
luidsapparaten. Geen
voorrijdkosten (bij repara-
tie boven ’ 20,-). Garantie.
Zelf gebracht: nog sneller,
nooit voorrijdkosten, 10%
korting op reparatie. Bel
045-718866. Dr. Poels-
straat 14, j

Heerlen
Maxwell B.V.

te k. gevr. alle merken
vouw- en TOERCARAV.
Tel. 045-752747 ook ver-
koop.
Te k. VOUWWAGEN
Grand Paradiso geremd,
type '87, lx gebr.Ringstr. 7,
Hoensbroek, Steenberg, na
17 u.
Tek. FORD TransitD kam-
peerauto, Arca-opbouw.
Tel. 045-215777.
Te k. CARAVAN Knaus
Passat lengte 4 m 80, prijs
6500,-; Te bevr. 04490-11608
b.g.g. 045-214588.
PINKSTERSHOW, 2e
Pinksterdag Conway
vouwwagenshow. Tevens
show van gebruikte vouw-
wagens en voortenten. Div.
leuke aanbiedingen. Rie-
trae Recreatie, Herkenbroe-
kerweg 44, Valkenburg, tel.
04406-13730.
Te k. 5 franse militaire'
TENTEN, 6 m. lang, 4.4. m
breed, 3.5 m hoog + 25 veld-
bedden en 25 stapelstoelen,
i.g.st., Mariabergstr. 6,
Schinveld, 045-251068.

Grote caravanshow
Munsterland, Weippert, Sendt, Digue v.a. 395kg. Tular -Camplet vouwwagens. Nu zeer gunstige 87'er showca-
ravans. Ook leuke occasions. Alle onderdelen. Eygels-
hovergr'acht 39. Tel. 045-460252

Übachs Kerkrade-Vink

Te k. ± 15 lichtgew. TOER-
CAR. + 5 tandemassers
Knaus 640, Bürstner 590,
Adria 530, Kip 530,Detleff 7
mtr., 6 vouwwag. o.a. Euro-
camp, combi camp. enz.
Tel. D45-752747.

Te k. z.g.a.n.. DE REU 450 Icaravan, bwj. '86, kachel,
toiletr., ijskast, p.v.c. voor-
tent, res.wiel, gasfles.
Nieuwprijs ’ 17.300,-.
Vraagprijs ’12.750,-. Tel.
045-227888.

Te h. inger. CARAVAN m.
voort, in Heimbach-Eifel.
Tel. 045-721780 b.g.g.
316082.

Voor een grandioze ZO-
MERVAKANTIE bij Oos-
tenrijkse families. In chalet,
chaletwon. of boerderij. In
Vorarlberg en Tirol. Tel.
05910-22293.

Vrij Katholieke Kerk
Lezing met dia's over wezen en werking van de Enge'^]
op dinsdag 9 juni om 20.00 uur in het Maaspaviljo^
Maastricht. Entree vrij. £
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Bokshelden van Turijn op handen gedragen bij terugkeer

„Ik ben nu ook
de te kloppen
man in Seoel”

door huub paulissen
URIJN _ Het venijn van het Europees kampioenschap bok-e« zat voor Arnold Vanderlijde in de staart. Nadat hij tegen

'e Rus Ramzan Sebijev in de finale om het zwaargewicht op
ündige wijze zijn Europese titeldroom vervulde, ging alles

gat buiten de invloedssfeer van de Sittardenaar lag mis.
ontstond er commotie toen bleek dat de Italiaanse tele-ne (RAI) om middernacht in staking was gegaan, waar-oor Europa verstoken bleef van de uitzending van hèt ge-

acht van Vanderlijde dat om vijf over twaalf begon. Een
Ialf uur iater moest deLimburger bij de huldiging in het Pa-*22o dello Sport in Turijn een volgende bittere pil slikken.e enige Westeuropeaan op de hoogste trede bleefop het top-
jju«t van zijn roem verstoken van de vertrouwde klankenV!*« het Wilhelmus.

Plaats van de Nederlandse hym-,e schalde het openingscouplet van
s^ 1 Spaanse volkslied uit de luid-
totre^ers" Eerst tot ongeloof, even
j.' grote verontwaardiging van de
s.ntallen Nederlandse aanhangers.
" begonnen te fluiten en te joelen;
S" emotionele Vanderlijde maakte

Agwerpgebaren vanaf het podium.
~e organisatie bleef onbewogen,

.lethet Nederlandse rood-wit-blauw
i1de nok van de 2000 toeschouwers
*.e^ulde halhijsen en ging - zoals na
v ke blunder in het zeer chaotischerlopen toernooi - over tot de ordegari de dag. Dat de officials van de

boksunie met het
chaamrood op de kaken hun excu-us, aanboden, vormde slechts eenPl6'ster op de wonde.
(j^derlijde liet zich door deze inti-

kten de pret niet vergallen. Voor-

dat de twist tussen zijn werkgever
en de boksbond de stempel drukte
op de 'feestnacht' (zie elders sport-
katern) keek deLimburger terug op
zijn geslaagde missie. „Het is schit-
terend om hier als enige Westerling
een gouden medaille te behalen. Ik
heb me pas vlak voor de finale ge-
realiseerd dat dit een buitengewone
prestatie is. Het toernooi is precies
gelopen als gepland. Ik heb altijd de
meeste moeite met mijn eerste par-
tij en daarna groei ik in het toer-
nooi".
Waarmee Vanderlijde meteen de
link legde naar zijn volgende
machtsgreep. „Ik durf rustig te
stellen dat ik volgend jaar een se-
rieuze kandidaat ben voor Olym-
pisch goud. De Europese kampioen
behoort in de zwaardere ge-
wichtklassen tot de wereldtop.

Hooguit een Cubaan of een Ameri-
kaan zal zich in Seoel nog ik de
strijd om de medailles kunnen
mengen. Deze titel schept verplich-
tingen. De mensen zullen nu ver-
wachten dat ik de te kloppen man
ben op de Spelen en ik vind dat ze
dat ook mogen".
De Europese finale was niet Van-
derlijdes sterkste partij in Turijn.
Maar daar was het hem ook niet om
begonnen. Hij ving, onder het ge-
juichvan de Italiaanse tifosi, de ver-
beten aanvallen van Sebijiev uitge-
kiend op en zorgde dat hij zelf de
Rus bleef aantikken. Dat hij het ge-
weld van de kleine knokker niet al-
tijd op afstand kon houden, daarvan
getuigden een gezwollen ooglid en
een lever die lang na de finale nog
pijn deed.
„Gyula (Bodis, red.) en ik waren er-
van overtuigd dat Sebijiev zou
proberen het tempo op te schroe-
ven. Zijn enige kans op dezege was
naar mij toe te blijven komen, me
geen moment met rust te laten, in
een poging mij op basis van zijn
grotere fysieke kracht te slopen.
Op punten zou hijhet nooitvan mij
kunnen winnen. Hij moest mij
neerhalen, maar daarvoor heb ik
hem niet de kans gegeven. Hij was
trouwens sterker dan ik verwacht-
te, minder statisch en veel sneller
dan in zijn vorige partijen hier in
Turijn. Ik heb hem echter goed af-
gestopt en geen moment echt in
moeilijkheden geweest".

Een 'schoonheidsfoutje' vormde
voor Vanderlijde de uitslag van de
jury: 4-1. Drie van de vijf juryleden
gaven de Sittardenaar in elk van de
drie ronden gewonnen (60-57) en de
Joegoslaaf Pavlovic zag Sebijiev in
de tweede ronde als de betere bok-
ser (59-58). De Roemeen Daciu daar-
entegenb kon - zoals zo vaak bij de
arbitrage in het toernooi - zijn sym-
pathie voor het Oostblok niet ver-
bergen en zal in Sebijiev de nieuwe
Europese kampioen (59-59).

„Snap jenou waarom ik na de par-
tij niet helemaal gerust was op de
uitslag. Ik wist dat ik dik had ge-
wonnen, maar je weet maar nooit
met die toestanden in de jurering.
Baumgardt (de Oostduitse scheids-
rechter, red.) nam echter al voor-
dat de uitslag bekend werd ge-
maakt een einde aan detwijfel. Hij
kwam in de ring naar me toe en
keek me aan alsof hijwilde zeggen:
'Jongen, je hebt het gered'".

" Typerend beeld van de zwaargewichtfinale in Turijn. De Rus Sebijiev valt verbeten aan,
maar Vanderlijde (links) ontwijkt handig om zelfeen klap uit te delen.

Sterke zevenkamp van
A-meisjes in Weert

AV v»?T ~ln de meerkampen die
■A,yeert tijdens dePinksterdagen
W trokken maar liefst 308 deel-
DiAers UH het hele land. De beste

werden geleverd bij de
(\y eisJes. Vivian Verdonschot
Edwu^ haar zusje Suzanne, en
h,Un Smeets (Unitas) scoorden
i\ jpectievelijk 44.170, 43.194 en
uut? Punten. De belangrijkste'«lagen:

en A-meisjes zevenkamp (achter-
-200 J: gens totaal, 100 m horen, hoog, kogel,
VeA verspringen en 800 meter): 1. Vivian
10 i,onschot (Weert) 44.170 (15.3 - 1.63 -vew ' 69 " 4-74 - 32.80 - 2.31.3); 2. Suzanne
■ 27uonschot (Weert) 43.194 (14.8 - 1.60 - 9.26
(Üni, 505 - 28.66 - 2.35.4); 3. Edith Smeets
28 n!i ' 42-121 (15.2 - 1.60 - 9.32 - 27.7 - 5.08 -""* - 2.41.2)

100 " tienkamp (achtereenvolgens totaal,
<ien H-Ver' k°ëel. ho°ë. 400 m, 110 m hor-
Heü'ii lscus. Pols, speer, 1500 m). 1. Henk

JUgers (Nijmegen) 59.140 (11.3 - 6.06 -

11.10 - 1.76 - 53.4 - 16. 0 - 34.54 - 3.20 - 46.74 -4.55.7); 3. Edo Piek (Weert) 57.177 (11.6 - 6.02
-10.55 - 1.82 - 53.1 - 18.7 - 38.84 - 2.90 - 42.32 -4.24.5).

Jongens A tienkamp: 1. Vincent de Bruin
(AV 40 Delft) 58.189 (11.6 - 5.82 - 12.87- 1.76-
54.3 -16.1 - 34.16- 3.70 - 43.88 - 5.09.2); 3. Ben
Moonen (Weert) 52.153 (11.7 - 5.65 - 12.90 -1.67 - 57.2 - 15.8 - 36.78 - 2.70 - 35.16 - 5.29.1).

Jongens B negenkamp (geen 400 meter,
polshoog en hoog verwisseld): 1.Rubin van
Balen (PSV) 53.59 (11.7 - 5.86 - 14.42 - 3.,70 -17.0- 38.86 - 1.71 - 44.12 - 5.00.6); 2. Bert Ver-
boort (Caesar) 51.05 (12.1 - 5.88 -11.18 - 3.00 -15.5 - 30.80 - 1.62 - 47.94 - 4.27.2); 3. Bob Bo-
gaard (Unitas) 48.64 (11.8 - 5.78 - 12.84- 2.50 i
16.4 - 28.98 - 1.65 - 49.14 - 4.53.8).

Veel buitenlandse
atleten bij

Unitas-wedstrijden
Hrürt IID - De tweede baanwed-
öe *Wvan AV Unitas trok, ondanks
festCol?currentie van het „Sport-
uaL ,n Aken, 200 deelnemers,
öuh der waren opvallend veelusers en Britten. Interessant"* vooral de 1500 meter.
Aftij^ent?r Henri Chris liep de beste
lootten " ZiJn bekendere landge-
in o u Bailey eindigde als tweede

r " Van de Unitas-atleten
3.5 g Roger Klingenstaen zesde in
3,59'^; 4

"ans Wijnen zevende in
en 'T'Ad Diederen achtste in 4.00.1
tiend 18"Jarige Gideon Franssen
IOQo6 m de opvallende tijd van
On j 'a9jwe 40P meter liepen de B-meisjes
Jes {^"Ük harder dan de A-meis-
ters e Unitas-atletes Vivian Ruij-
(1 04 U-02.3) Bianca Zukrowskiverb ten Mariëlle Dassen (1.05.5)
feCorHden alle hun Persoonlijke
W-?:. Marion Hoefkens (Kimbria)
i?A dij dedames in 1.00.2 en Michel
tiw 'Ssen won van kop af de 5000
ttloe-t ln 14-330- Desiré Heijnen,

17 oet ook 1 doen en was
I '-39.6 de snelste dame.

sport

Nederland tussen
de boksgrootheden

TURIJN - Nederland heeft zich
op het EK in Turijn vanuit het
Biets tussen de gevestigde Euro-pese boksnaties gevestigd. De
Oranje-equipe is met de gouden
|»edaille van Arnold Vanderlij-
de en de bronzen medailles van
Regilio Tuur en Reino van der
Hoek alsvierde geëindigdin hetJandenklassement van het 27e
toernooi om de Europese boks-kampioenschappen voor ama-teurs.
Het team dat slechts in zes van
de mogelijke twaalf categoriën

was vertegenwoordigd zag daar-
mee de helft van deafvaardiging
in de prijzen vallen en stak boks-
grootheden als Hongarije, Polen,
Roemenië en gastland Italië de
loef af.

De Russen waren de grote win-
naars met vijf gouden en vijfzil-
veren medailles. Zij namen daar-
mee revanche op Oost-Duits-
land, dat twee jaar geleden in
Boedapest de meeste titels ver-

overde (6). De Oostduitsers ein-
digden in Italië als tweede voor
Bulgarije.
De medailleverdeling: Sovjet
Unie: 5 goud, 5 zilver, 1 brons.
Oost-Duitsland: 4 goud, 2 zilver,
1 brons. Bulgarije: 2 goud, 2 zil-
ver, 3 brons. Nederland: 1 goud, 2
brons. Hongarije: 2 zilver. Polen:
1 zilver. Italië: 5 brons. Roeme-
nië: 3 brons. Denemarken: 2
brons. Finland: 2 brons. Joego-
slavië: 2 brons. Engeland: 1
brons. Turkije: 1 brons. Zweden:
1 brons. -

'Hollandse
nieuwe'

TURIJN - De Nederlandse bok-
sers vereffenden afgelopen
weekeinde in Turijn een reke-
ning met het management van
hotel Atlantic. De in het EK uit-
geschakelde Oranje-hemden wil-
den, in afwachting van de finale
van Arnold Vanderlijde, verpo-
zen aan het zwembad op het dak
van het 'boksershotel. Daarin
zat echter geen water 'in afwach-
ting "van een schoonmaakbeurt',

zo liet de manager weten. De Ne-
derlanders boden daarop aan het
zwembad schoon te maken. Na
dit karwei te hebben geklaard
.kregen zij te horen dat de pomp-
installatie kapot zou zijn waar-
door zij geen gebruik konden
maken van het zwembad. De
boksers zonnen op wraak en lie-
ten in de nachtvan vrijdag op za-
terdag met een tuinslang water
in het bad lopen. Zaterdagoch-
tend werden op de markt palin-
gen en een goudvis gekocht. En
die werden tot woede van de ho-
telmanager in het zwembad ge-
dumpt.

Vanderlijde hunkert naar waardevoller goud

„Nooit verwacht”
door ivo op den camp

BEEK/MEERSSEN - 'Profi-
ciat Arnold en Gyula, nu nog
Olympisch goud. De profeti-
sche woorden, netjes neerge-
kalkt op een stuk karton van
een groepje jonge fans bij de
ontvangst van Europees
bokskampioen Arnold Van-
derlijde, waren een voltref-
fer. De kersverse titelhouder
en zijn trainer Gyula Bódis
waren zichtbaar aangelsla-
gen met de loftuitingen en de
staande ovatie van de ruim
500 fans op Maastricht Air-
port. Het tafereel speelde zich
zondagmiddag om exact 15.04
uur af. Vanderlijde stond
weer op vertrouwde bodem
en pareerde de joviaale ont-
vangst prompt met een rake
opmerking. „Als sportman
verlang ik telkens naar de te-
rugkomst op geboortegrond.
Dit had ik echter in mijn
stoutste dromen niet ver-
wacht", kwam de vermoeide
Sittardse pugilist uit de hoek.
De bokser van BC Landgraaf wreef
de vermoeidheid van een nachtelijk
feestje in Turijn met zijn vuisten
van zijn nauwelijks aangetaste ge-
laat en ging vrolijk lachend, bedol-
ven onder de bloemen, richting sup-
portersschare op het bordes met in
zijn kielzog een zo mogelijk nog
meer ontroerde vader. „Dit is het
mooiste moment uit mijn leven", zei
Gerrit Vanderlijde, terwijl hij zijn

tranen nauwelijks onder bedwang
kon houden. „Ik heb me alleen on-
tiegelijk geërgerd aan Studio Sport.
Ze wisten toch dat de RAI (de Ita-
liaanse TV, red.) ging staken. Nu
hebbenLimburg en de boksliefheb-
bers tot diep in de nacht vergeefs
gewacht op beelden van het ge-
vecht.
Arnold Vanderlijde en Gyula Bódis
werden zondag in de watten gelegd.
Rob Noortman, de sponsor van de
zwaargewicht, zorgde voor een pri-
véjet om de bokskampioen veilig op
Limburgse bodem te laten terugke-
ren. Met moeite kreeg de pugilist
enkele woorden over zijn lippen.
„Dit is ongelooflijk. Hier kan ik echt
van genieten. Ik wist niet dat zoveel
mensen met je meeleven als je ver.
van huis een sportieve prestatie
neerzet", zei Vanderlijde, terwijl hij
de spontane handdrukken van zijn
fans in ontvangst nam.

Bij zijn werkgever Interfit in Meers-
sen was de fitnessruimte inmiddels
omgetoverd in een heuse feestzaal.
Burgemeester Jan Mans, die de fi-
nale in Turijn live mocht bijwonen,
was zondagmorgen al door Rob
Noortman in het Limburgse ge-
dropt om Vanderlijde nogmaals in
de bloemetjes te zetten. „De triomf
van Arnold was mijn derde sport-
evenement dat ik in korte tijd
mocht beleven. Eerder bezocht ik
twee keer een wedstrijd van MVV
en ook toen was de overwinning
voor Limburg. Ik weet nu dus 'aan
wie het licht", stak Jan Mans zijn
onbekendheid met het sportgebeu-
ren niet onder stoelen of banken.
"Maar zonder gekheid. Ik stond per-
plex van de wijze waarop Arnold
met zijn sport bezig is. Arnold is in
mijn ogen een echte topsporter; een
ambassadeur voor de Limburgse
sportwereld".

Vanderlijde zelf stond als een aan-
geslagenbokser in de hoek van zijn
trainingsaccommodatie. De timide
bokser schoof een groot deel van
zijn triomf in de schoenenvan trai-
ner Gyula Bódis. „Een gouden me-
daille is altijd mijn streven ge-
weest. Nu het eenmaal zover is, wil
ik vooral mijn trainer laten delen
in de feestvreugde. Natuurlijk heb
ik gebokst, maar de helft van deze
gouden plak komt op conto van
trainer Bódis", liet Vanderlijde
weten, terwijl hij de Hongaar een
ferme kus op het voorhoofd gaf.

Tineke Hidding
en Cor Troost

'meerkampioenen'
HEERHUGOWAARD- Tineke Hid-
ding en Cor Troost hebben in Heer-
hugowaard de Nederlandse meer-
kamptitels veroverd. Hidding won
op haar thuisbaan de zevenkamp,
voor Marjon Wijnsma en Esther
Schouten. Cor Troost, vorig jaar
nog juniorenkampioen van Neder-
land, greep bij de afwezigheid van
Robert de Wit de winst in de tien-
kamp. Felix van der Meer werd
tweede, Paul Mul derde.'

Resultaten: Dames, zevenkamp (achtereen-
volgens puntentotaal, 100 meter horden,
hoogspringen, kogelstoten, 200 meter, ver-
springen, speerwerpen en 800 meter):
1. Tineke Hidding (Hera Heerhugowaard)
5909 punten (13,55 -1.68 -13.42 - 24,28- 6.35 -36.06 - 2.23,58), 2. Marjon Wijnsma (Lionitas
Leeuwarden) 5798 (13,90 - 1.74-12.57 - 24,83
- 6.05 - 39.18 - 2.22,94), 3. Esther Schouten
.(Holland Leiden) 5637 (13,84 - 1.71 - 12.01 -25,58- 5.89 - 40.70 - 2.23,53).

Heren, tienkamp (achtereenvolgens pun-
tentotaal, 100 meter, ver, kogel, hoog, 400
meter, 110 meter horden, discuswerpen,
polsstokhoog, speer en 1500 meter):
1. Cor Troost (Spirit Oud-Beijerland) 7200
punten (10,83 - 6.91 -13.83 -1.80 - 51,24-15,29
- 35.02 - 4.20 - 55.18 - 4.38,83), 2. Felix van der
Meer (PSV Eindhoven) 7171 (11,50 - 6.93 -12.84-1.95 - 52,19 -15,42- 37.52 - 4.00 - 55.66 -
4.23,76), 3. Paul Mul (Trias Heiloo) 7013
(11,28 - 7.22-12.24 -1.92 -52,39 -15,52 - 33.18 -4.30 - 49.78 - 4.39,04)." De winnaar bij de heren, Cor Troost, bezig aan een van zijn pogingen bij het onderdeel ver-

springen.

Persprijs
voor Maske

TURIJN - De Oostduitser Henri
Maske werd door de internatio-
nale pers uitgeroepen tot 'beste
bokser van het toernooi. De 23-
-jarige wereldkampioen won in
Italië Europese titel in het mid-
dengewicht. De onderscheiding
'beste Italiaanse bokser' ging
naar Andrea Mannai, winnaar
van een bronzen plak in het
vlieggewicht.

Uitslagen
EK-boksen

Licht-vlieggewicht: Moentsjan (Sov)
w.o.p (4-1) van Tsjolakov (Bul). Brons:
Amzer (Roe) enZivadinovic (JSI). Vlieg:
Tews (OD1) w.o.p. (5-0) van Varadi
(Hon). Brons: Mannai (Ita) en Johansen
(Den). Bantam: Hristov (Bul) w.o.p. (5-0)
van Alexandrov (Sov). Brons: Majanya
(Zwe) en Breitbarth (OD1). Veder: Kaza-
rian (Sov) w.o.p. (5-0) van Szöke (Hon).
Brons: Tuur (Ned) en Eskelinen (Fin).
Licht: Nazarov (Sov) w.o.p. (5-0) van
Tschuprenski (Bul). Brons: Maeran
(Roe) en Caldarella (Ita). Licht-welter:
Abadijev (Bul) w.o.p. (3-2) van Yanovski
(Sov). Brons: Van der Hoek (Ned) en
Sondergaard (Den). Welter: Shishov
(Sov) w.o.p. (3-2) van Mehnert (OD1).
Brons: Petronijevic (Joe) en Stojanov
(Bul). Zwaarwelter: Richter (Odl)
w.o.p. (5-0) van Egorov (Sov). Brons:
Brown (GBr) en Gavrila (Roe). Midden:
Maske (OD1) w.o.p. (5-0) van Petrich
(Pol). Brons: Taramov (Sov) en Hukka-
nen (Fin). Halfzwaar: Vaulin (Sov)
w.o.p. (5-0) van Ryl (OD1). Brons: Canba-
kis (Tur) en Magi (Ita). Zwaar: Vander-
lijde (Ned) w.o.p. (4-1) van Sebijev (Sov).
Brons: Russinov (Bul) en Gaudiano
(Ita). Superzwaar: Kaden (OD1) w.o.p.
(3-2) van Yagubkin (Sov). Brons: Chia-
nese (Ita) en Stoimenov (Bul).

Vier-stedentoernooi in Kerkrade
Atletiekdelegatie
Giessen winnaar

KERKRADE - De atleten en atle-
tes van Giessen hebben in Kerkra-
de het vier-stedentoernooi atletiek
overtuigend in hun voordeel be-
slist. De Westduitse ploeg won met
79 punten voor Kerkrade met 56,
Versailles met 53 en Winchester
met 20 punten.
Uilles Boisneault (Versailles) had
op de 100 meter 10.8 sec. nodig om
deze afstand te winnen. Simone
Schön (Giessen) liep deze afstand
bij de dames in 12.4 sec. Zij was ook
goed voor een sprong van 5.65 me-
ter.
Kerkraadse overwinningen werden
geboekt door Ingrid Suylen bij het
discuswerpen en kogelstoten met
resp. 39.98 en 11.42 m, Jacky Win-
kelman op de 800 meter, zonder
noemenswaardige tegenstand in
2.12.7 min., Harry Zitzen bij het dis-
cuswerpen met 46.10 en Jo Hanssen
bij het verspringen met 6.49 m. Ten-
slotte won Martin Seidel (Giessen)
de 3000 meter in 8.36.7 voor Jeu
Theunissen in de persoonlijke re-
cordtijd van 8.50.0 minuten.

Vijfde atletiekgala in Aken

Floyd supersnel
AKEN - De Amerikanen Stanley
Floyd en Ken Lowery en de Bul-
gaarse Jordanka Donkowa waren
tijdens het vijfde atletiekgala in
Aken de sfeermakers met goede
wereldprestaties. Sprinter Stanley
Floyd won de 100 meter in 10.31
sec. (serietijd 10.26 sec.) voor de
Westduitsers Volker Westhage-
mann in 10.37 en Norbert Dodeleit
in 10.42 sec. Ken Lowery trok de
Westduister Edgar Itt op de 400
meter naar een nieuw persoonlijk
record. Lowery won in 45.48 voor
Itt in 45.53 sec. De Nederlander Al-
lan Ellswordh werd derde in 47.35
sec. Opvallend was de winnende
tijd van de Erik van der Veen in de
C-loop in 46.97 sec.

Wereldrecordhoudster 100 meter
horden dames Jordanka Donkowa
stelde niet teleur. De Bulgaarse flit-
ste over de horden in 12.56 sec. Haar
landgenote Ginka Sargotschewa
werd tweede in 12.80 sec.
Een spannend verloop had de 10
km. Gerhard Hartmann (Oosten-
rijk), Martin Vrabel (Tsjechoslowa-
kije) en Lars-Erik Nilsson (Zweden)
namen afwisselend de leiding, maar
uiteindelijk draaide het uit op een
pakkende eindsprint. Winnaar werd
Hartmann in 28.13.35 voor Vrabel in
28.14.03 en Nilsson in 28.14.20 min.

DE OVERIGE UITSLAGEN:
Heren: 3000 m steeple: 1. Benny Pollentier,
België 8.49.24 min., 2. Ralf Kionke, Dld
8.50.51 min.; 1500 m: 1. Mogens Guldberg,
Denemarken 3.39.30 min., 2. Bruno Levant,
Frankrijk 3.39.44 min., 3. Mare Borghans,
Unitas 3.43.07 min. (Jack Bladel, Unitas 5e
in B-loop in 3.51.16 min.); 800 m :1. Peter
Braun, Dld 1.47.20 min., 2. Tony Ernst, Bel-
gië 1.47.90 min., discuswerpen: 1. Werner
Hartmann, Dld 63.60 m., 2. Alis Hanecker,
Dld 62.54 m.; 4 x 100 meter: 1. West-Duits-
land 38.99 sec.
Dames: 3000 m :1. Cornelia Bürki, Zwitser-
land 8.52.63 min., 2. Claudia Borgschulze,
Dld 9.01.58 min.; 1500 m :1. Sandra Gasser,
Zwitserland 4.06.85 min., 2. Margit Klinger,
Dld 4.11.75 min., 9. Rita Delnoye, Kimbria
4.26.90 min.

" DRESDEN - In Dresden zegevier-
den de Oostduitse meerkampers
over de Sovjetunie.

" EUGENE -Bij internationaleatle-
tiekwedstrijden in Eugene (Ver-
enigde Staten) is Elly van Hulst
tweede geworden op de mijl. Win-
nares Linda Shesky in 4.29,09. Tijd
VanHulst 4.29,78.

" WEERT - Een opmerkelijke pres-
tatie leverde Raoul Braeke van

Avon-Heerlen bij een achtkamp in
Weert, door bij de jongens C (14 en
15-jarigen) bij het verspringen voor
de beste seizoenprestatie te zorgen:
6.18 meter. De 100 meter liep hij in
11.8 sec. Eerste in de totaalstand
werd Rino Caria (PSV-Eindhoven)
met 5468 punten.

" RIDDERKERK - De Portugees
José Frias heeft zaterdagmiddag,
gadegeslagen door zijn beroemde
landgenoot Carlos Lopes, de halve
marathon van Ridderkerk gewop-
nen: 21 kilometer in 1.07.45. Tweede
André Kolders (Sliedrecht Sport) in
1.08.25.

" CALGARY/BATON ' ROUGE -Bij internationale atletiekwedstrij-
den in Calgary heeft de Canadees
Ben Johnson andermaal bewezen
dit seizoen de te kloppen man op de
100 meter te zijn: 10.02 seconden.

" MILAAN/COMO - De herenploeg
van AAC uit Amsterdam is dit
weekeinde in Milaan als negende
geëindigd in de strijd om de Euro-
pese beker voor clubteams. Racing
Club de France uit Parijs verdedig-
de in Italië met succes de Europa
Cup.
Eindstand heren: 1.RC de France 363 pun-
ten, 2. Pro Patria Milan (Italië) 356,5, 3.
Fiamme d'OroPadua (Italië) 350,5, 4. Harin-
gey London (Engeland) 342,5, 5. IK Tjalve
(Noorwegen) 299,5, 9. AAC Amsterdam (Ne-
derland) 251.
Eindstand dames: 1. Bayer Leverkusen
(Wes-Duitsland) 233 punten, 2. GS Snia (Ita-
lië) 216, 3. Essex Ladies (Engeland) 212,5,4
Racing Club de Paris (Frankrijk) 196, 5. AC
Rode Ster (Joegoslavië) 172, 13. AVR Rot-
terdam (Nederland) 128.

" MOSKOU - De internationale at-
letiekelite maakt er een gewoonte
van een wereldrecordper weekein-
de af te leveren. NataljaLissovska-
ja nam het Pinksterweekeinde te
baat om het mondiale record ko-
gelstoten tot twee keer toe te ver-
beteren. Tijdens de Znamenski Me-
morial in Moskou reikte de 24-jari-
ge Sovjet-atlete in haar eerste po-
ging tot 22,60 meter. Bij haar vier-
de beurt kwam Lissovskaja nog
drie centimenter verder: 22,63. Een
verbetering van haar uit 1984 date-
rende record met tien centimeter.
Minder dan drie maanden voor het
wereldtoernooi in Rome werd Maria
Pinigina in Moskou de eerste
vrouw, die dit jaar de 400 meter in
minder dan 50 seconden aflegde:
49,87.
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Jazz Ballett

Company Schnel Olamot
Eine Frau zu sein oder Angst der gefühle

Choreographie Ruthie Forberg
Woensdag 10 juni 1987, 20.00 uur

STADSSCHOUWBURG HEERLEN
Voorverkoop: Stadsschouwburg Heerlen

Balletschool BATIA - Aken. tel. 09-4924120744 14931

VANAF^’ PARIJS 2,3 en 4 dagen 139,- ’’ LONDEN 4 dagen 479,- ’f BERLIJN 3en 4 dagen 289,- /’ KOPENHAGEN 3en 4 dagen 289,- /f NORMANDIE 5 dagen 499,- ’f SAUERLAND 5 dagen 499,- ’’ HARZ 5 dagen 499,- ’I VITZNAU 5 dagen 499,- ’’ NICE/MONACO 7 dagen 599,- ’’ LUGANO 7 dagen 699,- ’’ TIROL 8 dagen 599,- ’’ KARINTHIE 10 dagen 1049,- ’’ BEIERSE ALPEN 8 dagen 799,- ’’ LOURDES 7 dagen 699,- ’’ WENEN 7 dagen 769,- ’’ ROME/FLORENCE 10 dagen 989,- ’’ DOLOMIETEN 8 dagen 699.- ’’ ADRIAKUST JUGO 10 dagen 799,- /I NOORSE FJORDEN 8 dagen 1289 - J.’ COSTA BRAVA 10 dagen 499,-^jftgjyi^
U-W^^G FOLDER sts-Aü\jß

EUROPEAN COMPUTER SCHOOL
2-jarlge avondopleldlng voor hat Rljkserkend

praktijkdiptoma cobol
Leergangen in Tilburg, Eindhoven, Heerlen en Venlo.
Praktijk op schoolcomputer.
Computerprogrammeur: een beroep met goede
verdiepten en vooruitzichten.

Vooropleidingseis: diploma MAVO 4 (MULO) of overgangsbe-
wijs 4e klas HAVO (HBS-VWO).

Voor inlichtingen deze coupon ongefrankeerd opsturen naar
antwoordnummer 142, 6400 VB, Heerlen. E.C.S. Passage 4-6,
6411 JT Heerlen. Tel. 045-710446.

Naam: leeft.:
Adres: opl.:

Woonplaats: LO

Wij kochten vooru een
grotepartij nieuwe

2-deurs archiefkasten

(Levering franco thuis. Zolang devoorraad strekt)
EIKEN DIREKTIEMEUBELEN

uit voorraad leverbaar
Verder meer dan 600 m* gebruikte meu-belen o.a. buro's, kasten, tekentafels,

stoelen, kantlnemeubelen etc.

ty*, H. van Dooren
KANTOORMEUBELEN

Veestraat2 Bovenaan tunnel Sittard- ISIM VJ SlBard Gefeen. Tel. 04490-14867
I■. ; | —
GELD NODIG?]
Fin.kantoor JORISSEN

Netto in - Terugbetaling (rente + afl.)
handen 36x 48x 60x 72x 84x
5100 168,- 133,- 112,-

-■■ 10100 328,- 258,- 216,- 189,-
-; 15000 487,- 383,- 322,- 281,- 252,-

-20000 649,- 511,- 429,- 375,- 336,-
-25000 812,- 639,- 537,- 469,- 421,-
-30000 972,- 765,- 644,- 544,- 505,-

ZEER GOEDKOPE TARIEVEN. Lopende leningen geen
bezwaar. Elk bedrag mogelijk. Voordelige 2e hypotheken
en doorlopend krediet. Overlijdensrisico gedekt (PL en
CC).
Gespecialiseerd in autofinancieringen. Vraag eerst bij ons
uw geld aan en koop dan contant.
Reeds 10 jaar vertrouwd (gediplomeerd)

kredietintermediair.
Schelsberg 54, Heerlen

233253 Tel. 045-721781 724132
m . — d

_^^""V A |fTfy"N/^1 nin^^N Geldig t/m maandag 15 juni 198?

f l^fl^w^^^fe'WlJsliiOf /fEi'l'l**^ M 11 I I f—I fß^ " 5Hz-20.000Hz W-<-T f%f\g\ '*> * timervoor 14 dagen met 6 programma's »/\/\ £

MEENEEMPRIJS Aflll^É?^^^»^ li.aaW.\ 1.. IvM /-" ml "l AL- " extern opslagmodium " laad super snel %fïTrii 11 ''^"S'fuuSSÊ^^ W 1ivs'i-fi©"] s,rekkendeme,er ;;Ty'^JOpH^y\E _. / j^^. L^ A vooruwCßM-64 " 6 maanden /

fffifi ' >*}7&\\Tm fJ&^kmjfflÈÏs\ I BTTTwIiU \/^m\ mm.*/ éW Tm% 1 M^L. T l mW Tmm f^l jj " 1200Watt ««. ' » üi
>^' rsTrekkNendMm'JS49 /f /l EÜII32M éÊf^l^^ Hlpillifi\ A. X J A. L F^ " type: Turbo 600 -89.- Iln|Ht

Ë/let massief houten Pvil t*!*/ ■* */ »^+l+J Jl»)rt*J?Nl3n> I fi>\*Jwli?lV*T'T ><H IoMIKtUtUM iwTT»f TTTT Tll _'~ __r~ lilTTf'tWT T T
rameeneffen li4'ttiWl W HI i J tiWl Wt 141< tiWIM HI-i'HVrll lL l J iij.m " gebruiksklare, nietdruipende, vm■{#)£! |\t< jt -J Gemakkelijk verwerkbaar,
jekledlng *'%L j^^^^^^^^i.l t 'jl^r-jjjm I") ■*»»-.»l IVJ^^^^Bl .j a « r^lk ,'"'*»"lt*JM latexverf in pastavorm ** *'■ ■■' *■ Al—Mmm

REN-«naturel In 4verschillende Kwaliteits behang Grijsbehang met Bedruktmet Met bewolkte achter " hoogwaardige kwaliteit , 2Vi literwitte grondverf van 2'/fe litervoor ACmC
#rood metbloesemmotief tak motief en bijpassende takmotief en grond en bijpassende " goede dekking superieure kwaliteit Bekend QOft-«lï/O
#b|auw en bijpassende effen kwaliteit. bijpassende effen effenkwaliteit. "in handige meeneem koffer merk onder Kwantum label. -*J^ *■:&
# bru n effen kwaliteiten. kwaliteit " voor wanden plafond1w v2Sf yag"V4y £58g£eg -SIS» '

MllM"'MMM"MM^^^^^^MMl"'l*,"* ll^^^""'^^"'"""«""«"Mw»^^MWM»M^MMwwM»Mww«^M^w««MiM^Mß^^MWwtwwM»»M»M keukpndoeken ama,ïr\F*
6 voor: Inhoud 1 liter ijpk W Hittebestendige glazen borden met -X § *' "' K Wk " // fp^^^al Vri^rTfff^^toiJr**
JjMfj- /OU 4"7?*^ 1 \Jf maisdekor. Kies uit: dessert, diep-, of M v*' <> .' * |/i^^S^^^^y// tv- <r/ <37/7#'*

ii \ \p^f< { I y //fi£%,iiAAM -^ I L«I<0 ;iOïïsSHlkf *i x m kr»"s al I *,bolerend 90cmbr!Ld. /a^s#V^*^—^Aj' TtlJlK N^ ft, At. "'*'' ' IM^^MB Éff T yTA-^M ■ " perfekte schuinophanging pAnn l\\\ 'U-W..t >,%. ' k .^Mmm—iiMillllli! iilßUlt ""^""'^ ibott'^A:"-%w|J Bedrukt met bloem motief. KLEUREN. l**Vl M'"X*fj.*i'J*. lf^| * gebruikshoogtetot 130cm 3Üf KjA\ AtA: "# \

" kompleet metstokken/haringen/ ' -4" ScCfOO WËi ÉHHH^ H adviesprils Ét^^^ " maten S t/m EL w»n_l IJV^- 1

" buitenkant: waterdicht acryl gecoat nylon * iMm H l^r.l'f»j. il iw^^^^lWl, «1 -l^»a*^i^ /\/\iSR "T" . A^?1- .^, ®

" aluminiumkonstruktie -225r^k jë^ÊÊ^^ J&^rArAl^s&jr ****' t!| /**" 3 \^^3 IICQ*\lL^^^^ *) W\T/»4V lfttVi 'ad^g^ K^umpnjs: JTI^Q ijsjt fK\

lHm.?ffi BEEK Makado Center NUTH Thermiekstraat.1) ««"i"———*-i
') Alleen woninginrichting

'\ 'il (ZOU Voor Sittard zoeken wij i'\^f Bezorgers(sters) j

§voor werkzaamheden tussen 06.00 en 07.00 uur. cMelden Limburgs Dagblad Sittard, Baandert 16, 'tel. 04490-15577, tussen 08.30-17.00 uur

LimburgsDagblad
nfijnekrant

Met spoed gevraagd CON-
STRUCTIEBANKWER-
KERS met ervaring. Elec-
trische lassers met geldig
certificaat en CO2-lassers.
Prevos en partner b.v., tel.
045-218793.
Privéclub vr. dringend 1 of
2 MEISJES, Werktijd zelf
indelen 045-250602.
Wordt RIJINSTRUC-
rEUR/TRICE of rijschool-
tiouder. In september star-
ten al nieuwe dag- en zater-
iagopleidingen. ledere cur-
sist kan vast en zeker op
werk, een fijne baan en een
»oede toekomst rekenen
met het kaderschooldiplo-
ma. Vraag gratis studiegids
bij Kaderschool. Kan ook
s avonds: 04998-99425.
Voor meerdaags feest in
Zuid-Limburg gevr. AR-
riESTEN, sneltekenaars,
straatmuzikanten, stand-
iverkers en werkstudenten.
Br.o.nr. VA 470 L.D., Wil-tielminalaan 37, 6301 GG
Valkenburg a/d Geul.

Tempo-Team Uitzendbureau
heeft direkt werk voor

LTS'ers timmeren
* met of zonder ervaring.

Interne opleidingsmogelijkheid aanwezig.
Leeftijd 18 jaaren ouder i.v.m. 3-ploegendienst.

Voor nadere inlichtingen, afd. Industrie
Tempo-Team, Op de Nobel 1

Akerstraat Heerlen, tel. 045-718366.
Omdat wij uitbreiden zoeken wij een

topverkoper
en een

aankomend topverkoper m/v
Een aantrekkelijke werkkring in een jong en

enthousiast team.
Een hoog salaris en ruime emolumenten

zijn vanzelfsprekend.
Sollicitaties te richten aan:

Plan Keukens BV
Rijksweg 21

6271 AB Gulpen
Tel. 04450-2490

Schoonheidssalon annex
sauna zoekt een BE-
DRIJFSLEIDSTER Ift. 20-
-25 jaar.Ruime inwerkperio-
de en werkt, in overl. Te-
vens nog een ass. gevr.voor
±20 uren p.w. Soll. 045-
-351555.
LEERLING-SERVEER-
STER gevraagd, + 18 jaar,
met spoed, voor de week-
ends. Rest. Oud Bromme-
len. Tel. 045-242838.
TRIO m. werk z. allr. orga-
nist m. zang, 045-259602, na
19.00 uur.

Met spoed MEISJES ê?fe.voor privé en escortservi045-425303.
Gevr. flinke HULP v$
iedere dag van 1 tot A^.voor het verzorgen ("ijMê
siefkoken)van een invai
dame. Soll. richt, aan: £%*,;
nemeijer, Annastr. 30,
leen. _—-^
Ervaren all-round AU 5-,SPUITER vooronze carr" .
serieafdeling. Part-t"l^
Autobedrijf van LeeuW^ ,
Strijthagenweg 129Kert^ j
de. 045-453355.

WAAROM NIEUW?
Gebruikte

MAGAZIJN- EN PALLETSTELLINGEN
TEGEN HALVE PRIJZENeuromoq

MAGAZIJN INRICHTINGEN 4W
Inl. M.A. Mirandolle, tel. 04450-1591 24^ i



ECHO'S UIT
HET PELOTON

de ~ Pl°e9'eider Frits Schür van
heet»UkCesvolle Jo van Aarle-ploeg
nio ■ elangstelling getoond voor ju-
DienW!elrenner Gino Jansen uit Klim"Wg"; Waarschijnlijk komt Schür deze
Gii? al tot overeenstemming met
$'"? Jansen.
en rt"Welin9 Ro9er Vaessen (Meers)
nv a? JuniorenPatrick Strouken, Dan-
*ich 6 en Gino Jansen hebben
'itei ?®.kwa|'ficeerd voor de nationale
ijss i '^ komend weekeinde in Over-

als ?dhoven fungeert 19 september
Euro peplaats in de Ronde van de
"Wh cse Gemeenschap, vroeger de
'ernh *an de Toekomst. Start 8 sep-
in i» ln R°me; finish 20 september1 "fussel.

Luxemburg

Wielerstrijd in cijferslior? flns,e etaPPe. zaterdag: 1. Criquie-
-4 2de km van Mor,dorf naar Rosport in
ser ie '10 sec' bonificatie); 2. Alcala op 2
Lrth i Sec bon >; 3 Nevens (3 sec bon); 4.
len». 5;Rooks: 6. Gayant; 7. Tegstroem, al-
-12

z-t- als de Mexicaan Alcala; 8. Lieckens op
Vd p 9'Theunisse; I<3 Kozarek; 11. Adri
18' i?"'' 12" Stevenhaagen; 14. Hampsten;
11 " '^netemann; 23. Fignon, allen z.t. als
on inc

S; 46- Leon Nevels op 6.27; 63. MuisM 10.59; 65. en laatste Grewal op 19.19. Tot

Wer ui,vallers behoorde Leon Boelhou-

vfnw'6 e,aPPe- zondag: 1. Lieckens 178 kmn vianden naar Diekirch in 5.19.35 (10 secseriL2' Alcala <5 sec bon): 3. Vermote (3
7 r l.); 4' Ro1': 5- Theunisse; 6. Lauritzen;
Kr "°°ks: 8. Muller; 9. Van der Poel; 10.
31 «st ülh0"; 27'Knetemann; 28. Fignon;
man haa9en; 34- Hampsten; 37. Kim-aae, allen z.t. als Lieckens; 38. Riis op 5.49;
Mui. n Nevels op 12.20; 58. Grewal; 59.
Lu» l zt als Nevels; 62. en laatste deemburgse amateur Feltz op 18.36.

19 s?üïdklassement: 1. Sören Lilholt
Beni ' 2 Laurenl Fignon op 44 sec; 3.Lierl van ltterbeeck op 58 sec; 4. Jef
107 Ins op 102; 5- Claude Criquielion op
on V,n 9 Müller °P 1 08; 7- Daniel Gisiger
Rook Jan Nevens op 1.18; 9. Steven
Pa° ,°P ■"22; 10. tevens eerste amateur:
ter «j? ebel (Luxemburg) op 1.30; 11. Pc-
Pooi nhaa9en °P 1 31:14- Adri van der
rit»! P 143; 15 Hampsten op 1.49; 16. Lav-

0p 1.50; 17. Gerrie Knetemann op
Kirn A|calaop 2.15; 20. Breu op 2.16; 21.
241 ?ie op 2 30; 22- Gertjan Theunisse op
on do Vermole °P 3.30; 29. Jeröme Simon
Bin , : 30' lcn|kawa op 4.53; 34. Riis; 35.
47 o.f,t0op 908; 45- Ostergaard op 15.29;
30-io pro op 1553; 58- Leon Nevels op
Tho .60' Grewal °P 36-22; 62- en laatste
rA° Muis °P 45-34- Gestart (woensdag): 77

(48 profs, 29 amateurs).
Lilh uCkens won net puntenklassement vóór
JerA der Poel en Rooks; de Fransmanome Simon zegevierde in het bergklasse-

ent vóor de Deen ostergaard en de Amerj.Kaan Hampsten.

Asturië
De vijfdaagse etappekoersRonde van Asturië
voor profs werd gewonnen door de Spanjaard
Inaki Gaston. Zijn landgenoot Imanol Murga
won de laatste rit over 184kilometer van Can-
gas de Onis naar Gijon met 30 seconden
voorsprong op de Italiaan Alberto Saronni,
een broervan oud-wereldkampioen Giuseppe
Saronni.

" Eindstand: 1. Inaki Gaston 20.54.05; 2.
Julian Gorospe op 13 sec; 3. Anseimo Fuerte
op 13 sec; 4. Roque de la Cruz op 25 sec; 5.
Federico Echave op 49 sec.
Amorique
De Fransman Thierry Marie schreef de Ronde
van Amorique in West-Frankrijk op zijn naam.
De derde en laatste etappe van Rennes naar
Nantes over 117km eindigde in een overwin-
ning voor de Belg Werner Devos, 2de Gilbert
Glaus, 3de Frank Pirard.

" Eindstand: 1. Thierry Marie 14.11.59; 2.
Gaigne op 7 sec; 3. Pelier op 8 sec; 4. Rault
op 16 sec; 5. Philipp op 19sec.

Giro d'ltalia
Vijftiende etappe: 1. Johan van der Velde
224 kilometer van Lido di Jesolo naar Sappa-
da in 6.17.46; 20 seconden tijdvergoeding); 2.
Rominger op 6 sec (15 sec.tijdverg); 3. Giup-
poni z.t (10 sec tijdverg.); 4.'Millar z.t (5 sec
tijdverg.), 5. Breukink; 6. Lejarreta; 7. Munoz,
allen z.t; 8. Bauer op56 sec; 9. Conti; 10. Ar-
gentin; 11. Beccia; 12. Roche; 13. PeterWin-
nen; 14. Pozzi, allen z.t; 15. Anderson op
1.25; 46. Nulens op 3.24; 58. Visentini op
6.50; 59. Jean Habets z.t; 61. Kuiper op
7.18; 76. Kleinsman op 22.43; 77. Schal-
kers; 84. Pieters; 121. Talen; 125. Lam-
merts; 133.Lubberding; 134.Theo déRooy
allen z.t. als Kleinsman; 147. Planckaert op
23.55; 148. Lammertink z.t; 156. Bogaert op
24.10; 159. en laatste Rocco Cattaneo op
46.31. Niet gestart: Gibi Baronchelli; opgege-
ven: Haraid Maier.
Zestiende etappe: 1. Johan van der Velde
214 km van Sappada naar Canazei in 6.16.28
(met bonificatie 6.16.08); 2. 'Breukinkop 2.20
(met bon. 6.18.33); 3. Roche (met bon.
6.18.38); 4. Lejarreta (met bon. 6.18.43); 5.

Volpi; 6. Mugika; 7. Visentini; 8. Munoz; 9.
Giupponi; 10. Millar; 11. Peter Winnen, allen
z.t. als Breukink; 12. Argentin op 2.24 (Argen-
tin eindigde als tweede, maar werd naar de
twaalfde plaats teruggesteld met vier strafse-
conden, omdat hij bergop geduwd was); 13.
Schepers op 2.24; 14. Chioccioli op 2.34; 15.
Beccia z.t; 21. Anderson op 3.27; 65. Kuiper
op 12.46; 66. Habets z.t; 87. Lubberding op
14.24;90. Kleinsman op 15.08;91.Talen z.t;
110. Pieters op 27.06; 134. Schalkers; 145.
De Rooy; 147.Lammerts z.t. als Pieters; 152
Lammertink op 28.15; 154en laatste Moraldi
z.t. Niet gestart: Cesarini; opgegeven Ghiotto,
Longo, Cattaneo en Valqvist.
Zeventiende etappe: 1. Marco Vitali 206 km
in 5.42.52 (20 sec bon.); 2. Paganessi (15 sec
bon.); 3. Giovanetti (10 sec bon.); 4. Van Bra-
bant (5 sec bon.) op 4 min. 41 sec; 5. Jourden
op 7.05; 6. Freuler op8.37; 7. Van der Velde;
8. Lejarreta; 9. Roche; 10. Mujika; 11. Breu-
kink; 12. Schepers; 13. Giupponi; 14. Conti;
15.Peter Winnen; 20. Visentini; 22. Millar, al-
len z.t; 25. Anderson op 9.57; 67. Lubberding
op 22.02; 68. Talen z.t; 70. Kleinsman op
25.56; 72. Schalkers; 78. Pieters; 79. Ha-
bets; 86. De Rooy; 91. Lammerts; 93. Lam-
mertink, allen z.t. als Kleinsman; 135.Kuiper
op 28.20; 146. en laatste Portillo op 43.51.
Niet gestart: Saronni; afgestapt: Verschuere,
Bugno, Prado Huergo, Fondriest; Kim Ander-
sen en Hürlimann.

" Algemeen klassement: 1. Stephen Roche
82.47.10; 2. Eric Breukink op 33 sec; 3. Mil-
lar op 2.08; 4. Giupponi op 2.45; 5. Giovanetti
op 3.08; 6. Lejarreta op 3.12; 7. Visentini op
3.24; 8. Rominger op 3.33; 9. Johan van der
Velde op 4.29; 10. Mujika op 5.10; 11. Peter
Winnen op 5.48; 12. Argentin op 6.37; 13.An-
dersonop 6.43; 14. Bauerop7.l4; 15. Munoz
op 7.41; 56. Hennie Kuiper op 53.05; 77.
Jean Habets op 1.1626; 87. Henk Lubber-
ding op 1.24.10; 96. Rob Kleinsman op

1.38.04; 111. Martin Schalkers op 1.57.14;
115. John Talen op 1.59.40; 124. Peter Pie-ters op 2.1009; 136. Theo de Rooy op
2.28.16; 138. Jos Lammertink op 2.32.00;139. Johan Lammerts op 2.32.37; 146. enlaatste Jan Bogaert op 3.05.38.

SPRINT BESLISSEND IN LIMBURGSE TITELSTRIJD

Surprise Coumans
Van onze medewerker
TON VAN NUNEN

SINT GEERTRUID - Op een geac-
cidenteerd parcours is de 21-jarige
Rob Coumans uit Munstergeleen
gisteren verrassend de nieuwe
Limburgse kampioen gewordenbij
de amatéurwielrenners. Deeluit-
makend van een kopgroep van
achtrenners toonde hijzich sneller
dan Francois Knarren enRaymond
Meijs.

En dan te bedenken dat de kersver-
se Limburgse kampioen na de Ron-
de van Limburg, een dag eerder, het
helemaal niet meer zag zitten. Rob
Coumans: „Ik was teleurgesteld uit
deRonde vanLimburg gekomen en
wilde aanvankelijk niet van start
gaan in het districtskampioen-
schap. Het had aanvankelijk niet zo-
veel gescheeld of ik had mijn fiets
na zondag aan de kapstok gehan-
gen. Vandaag (gisteren, red.) ging
het echter weer zoals ik het wenste.

Ik had geen enkele moeite om mij in
de kopgroep te werken. In de eind-
sprintzette ik aan op 52x16, tot mijn
verbazing was niemand in staat mij
nog te passeren. Eerlijk, ik heb drie
overwinningen behaald bij de junio-
ren, maar dit is mijn grootste succes
tot nu toe".

De amateurwedstrijd kende een
snel verloop, waarbij het deelne-
mersveld halfweg al was uitge-
dund van 87 tot amper 30 deelne-
mers. Vooral Raymond Meijs, Ro-
bert Rademakers, Peter Dahmen
en Jan Hendrik Decker waren in de
beginfase zeer actief.

Met nog twee ronden te rijden werd
de kopgroep geformeerd. Het waren
Meijs, Luyten, Rademakers, Dan-
men, Knarren, Van Teylingen,
Dierx en Coumans die de beslissen-
devlucht op gang hadden gebracht.
In de eindsprint was Coumans een
halve lengte sneller dan Francois

Knarren, die dit seizoen voor de
achtste keer genoegen moest ne-
men met de tweede plaats!

Bij de junioren werd de talentvolle
Danny Nelissen winnaar. Hij had
samen met Gino Jansen ruim twee
minuten voorsprong op de rest van
het deelnemersveld. Deze twee ju-
nioren maken momenteel duidelijk
de dienst uit in Limburg en behoren
komende zondag tijdens de Neder-
landse kampioenschappen in
Steenwijk tot de favorieten.
De overigeLimburgse titelwinnaars
in Sint Geertruid waren: Roger
Vaessen bij de nieuwelingen,
Speetjens bij de liefhebbers en Wil-
lems bij de veteranen.

" Zo sprintte Coumans in St. Geertruid naar de Limburgse districtstitel bij de amateurs.
Knarren, Meijsen andere medekoplopers hebben het nakijken. Foto: PERSBURO Wlödershoven

Omloop Maasvallei kreeg verrassende ontknoping

Gosink komt terug
STEIN - In Nederlands selectiefste
juniorenklassieker, de internationa-
le Omloop van de Maasvallei ging af-
gelopen zaterdag ,de overwinning
zeer verrassend naar de 17-jarige
Bennie Gosink, die vorig seizoen in
Munstergeleen kampioen van Neder-
land werd bij de nieuwelingen.

Gosink won verrassend omdat hij on-
geveer vijfkilometervoor het einde op
de Maasberg als enige had moeten los-
sen uit de kopgroep van dertien ren-
ners. Ongeveer 1500 meter voor de fi-
nish kreeg hij weer aansluiting bij de
kopgroep om vervolgens direct daar-
na met een lichte tempoversnelling
naar zijn eerste seizoensöverwinning
te rijden. In de kopgroep van 13 man
bevonden zich drie Limburgers: Pa-
trick Strouken, Danny Nelissen en

Gino Jansen, die respectievelijk als
vijfde, negende én tiende eindigden.
De actieve Gino Jansen forceerde na
55 kilometer de beslissende ontsnap-
ping. Eerst kreeg hij gezelschap van
twee renners, daarna nog eens van
acht, waarbij Danny Nelissen. Met nog
20 kilometer te rijden telden de leiders
anderhalve minuut voorsprong. Echt
doorgereden werd er daarna niet.

Daardoor konden de Duitser Dieter
Honing, die tweede zou eindigen, als-
mede Patrick Strouken zes kilometer
voor het einde nog aansluitingkrijgen.
In deze geanimeerde wedstrijd deed
zich een valpartij voor, waarbij de
Belg Heugen een sleutelbeenbreuk
opliep en Alma uit Harskamp zijn kin
moest laten hechten, alsmede zijn pols
zwaar kneusde.

Ronde van Limburg
1. Arjan Jagt (Woubrugge) 226 km, ama-
teurklassieker met start en finish in Stem in
5.20.04; 2. Van Loenbout op 2 sec; 3. Van
Adrichem op 5 sec; 4. Van Dalen op 29 sec; 5.
Patrick 80l op 34 sec; 6. Veenstra; 7. Zwiers;8. Knuvers; 9. Duin; 10. Raymond Meijs; 11.
Nagengast; 12. Jonkers; 13. Ansems; 14.
Cordesop 1.22; 15. Deelen op 1.52; 16. Ber-
rie Thoolen op 1.54; 17. Kouwenhoven; 18.
Van Wijngaarden op 2.03; 19. Huib de Vries;
20. Robert Rademakers op 2.21; 23. Wim
Jennen op 2.27; 28. Roland Keulers; 29.
Francois Knarren, beiden z.t; 38. en laatsteGunther v.d. Abeelen op 8.45.
Strijdlustigste renner: Raymond Meijs.
Bergklassement: 1. Frank Kersten 10 p; 2.
Louis de Koning 8 p; 3. Raymond Meijs 3 p;
4. Francois Knarren 3p; 5. Wim Jennen 2 p
Ploegenklassement: 1. Nationale selectie
16.02.08;2. Jo van Aarle op 36 sec; 3. Amstel
op 3.02.

Maasvallei
De Omloop van de Maasvallei voor JUNIO-
REN, starten finish in Stem, hadzaterdag het
navolgende resultaat: 1. Benny Gosink 120
km in 3.07.19; 2. Hönigs op 17sec; 3. Koerts;
4. Vink; 5. Patrick Strouken; 6. Overgaag; 7.
Thebes; 8. Veenstra; 9. Danny Nelissen; 10.
Gino Janssen; 11. Dekker; 12. Zuiderwijk;
13. Richard Jansen, allen z.t. als Richard Hö-
nigs; 14. Beumer op 19 sec; 15. Kokkelkoren
z.t; 34. Tino Cuypers op 3.19.
Prestatieprijs: Gino Jansen.

Bergklassement'. 1. Jans Koers; 2. Wietze
Veenstra; 3. Gino Jansen.
Ploegenklassement: 1. Zuid-Holland II; 2.
Drente op 30 sec; 3. Zuid-Oost Brabant op 48
sec; 4. Gelderland op 1.20;7. Bergklimmers,
Stem op 3.20
Bij de NIEUWELINGEN in de Maasvallei was
de uitslag: 1, Onno Hofstee 70 km in 1.49.41;
2. Dat; 3. Steijvers; 4. Van Berkel; 5. De Kort
op 9 sec; 6. Van Engeland op 1.45; 7 Raats;
8. Van Riet; 9. Kroes; 10. Konings; 12.Roger
Vaessen; 21. Ludwig Wolfs, allen z.t. als
Ronny van Engeland; 37. Raymond van
Geesink op 4.58.
Prestatieprijs: Herold Dat.
Ploegenklassement: 1. TWC De Kempen; 2.
Middelkamp z.t; 3. Het Zuiden op 45 sec.
Noorwegen
Negende (tevens laatste) etappe Ronde
van Noorwegen voor dames: 1. Jeannie Lon-
go 77 km in 1.58.50; 2. Laima Silporite op 23
sec; 3. Geneviève Brunet; 7. Heleen Hage,
11. Monique Knol, beiden z.t. als Silporite;
14. Monique de Bruin op 30 sec; 53. Petra
de Bruin op 4.30; 54. Connie Meijer z.t.

" Eindklassement: 1. Jeannie Longo (Italië)
15.53.34;2. Silporite (Sovjet Unie) op 1.04;3.
Heleen Hage op 1.20; 11.Monique Knol op
2.38; 12. Monique de Bruin op 3.16; 24.
Connie Meijer op 6.33; 42. Petra de Bruin
op 14.39.

Profs
Ganshoren, Omloop Belgisch Brabant: 1.
Jean-Marie van den Berghe 211 km in
5.30.00; 2. Heirweg op 35 sec; 3. Ad Wij-
nands; 4. Govaerts op40 sec; 5. Eric Vander-
aerden op 1 min; 23. Jac van der Poel
Cras Avernas, open koers in België met32
profs en 53 amateurs aan de start: 1. René
Martens 185 km in 4.23.00; 2. Eric Vander-

aerden op 30 sec; 3. Seynaeve; 4. Delathou-
wer; 5. Van Rooy op 1 40.
Kloosterzande, zaterdag: 1. Edwig van
Hooydonck 100 km in 2.17 34; 2. Peiper; 3.
Zoetemelk; 4. Teun van Vliet op 10 sec; 5.
Gaggioli; 6. Jan van Houwelingen; 7. Ser-
geant; 8. Van Orsouw; 9. Nijdam; 10. Priem.
Made, zondag: 1. Wim Arras 108 km in
2.27.17; 2. Van Poppel; 3. Adrie van Houwe-
lingen; 4. De Keulenaer; 5. Eriksen; 6. Zoete-
melk; 7. Siemonsop 15sec; 8. Appeldoorn; 9.
Oosterbosch op 30 see;„10. Jan van Houwe-
lingen.
Hansweert, maandag: 1. Priem, 100 km in
2.13.17; 2. Oosterbosch; 3. Manders; 4. Ne-
vels op 5 sec; 5, Van Poppel; 6. Jac van der
Poel; 7. Frank Pirard; 8. Daams; 9. Hoondert;
10. Peter Harings.

sport

Ploegmakker van Fignon wint Ronde van Luxemburg

Primeur Sören Lilholt
door wiel verheesen

'KIRCH- Voor het eerst in de geschiedenis van de Ronde
Op Luxemburg, die teruggaat tot de jaren dertig, werd eeneen winnaar. Sören Lilholt gaf de leiderstrui in het slot-
r e*keinde niet meer af. De 21-jarige ploegmakker van Lau-h*1' Fignon werd hierdoor tevens opvolger van Steven
s °*s- In het vijfdaagse evenement kwam de bestgeklas-

erde Nederlander ditkeer op de negende plaats terecht.

Penh" Lilholt is afkomstig uit Ko-
Pio eri' maar de ex-wereldkam-
tjjden..bij de junioren heeft al enigeJnsn thuishaven naar Vlaande-
d " (Ronse) verlegd. Het bevalt hem
flen ltstekend, alhoewel hij tij-
loéft seizoen vaak elders ver-u. Deeluitmakend van een Fran-. 'ormatie, met Cyrille Guimard alsluimeester", is Lilholt veel op pad.
»ob aantal weken geleden streed hij
ftr£ ?an de zÜde van Fignon in de*onde van Spanje.

o.a. de Zwitser Gisiger, red".), had ik
steeds alle ploegmakkers aan mijn
zijde om de poging ongedaan te ma-
ken. Was het niet fantastisch zoals
zelfs Fignon zich voor mij opoffer-
de?".

fetl *emburg is voor menige Deense
Wn.vfr een tweede vaderland ge-
ikh' aldus Lilholt- "°ok al toen
|>e

e eindzege nog niet op zak had,
'Sri uarde prettige herinneringen
""im Grootriertogdom. Vorig jaar
(jjriers, in mijn eerste seizoen als
A°ePsrenner, werd ik in Ronde
«Pril, mburg tweede. Vanzelf-
l9Ss reken ik er op, dat ik in

°« weer van de partij ben".

OfLilholt straks in deTour deFran-
ce iets terug kan doen voor Fignon,
blijft onzeker. „Ik hoop het vurig",
benadrukte eerstgenoemde zijn al
eerder gedane verwachtingen,
„maar Guimard is de baas. Hij heeft,
zegt hij, de ploegvoor deRonde van
Frankrijk nog niet op papier. Mis-
schien vindt hij mij te jongomreeds
in zon groot evenement te starten".

Ovpr jja ac gang van zaken in de zater-
Mt- eii,zondagetappe zei Sören Lil-
flers " are aanvallen op mijn lei-
<jeA°sitie bleven achterwege. Ik
'eKd k^ de concurrentie zic;h neer-
Ori;; Jde collectieve kracht van
fcA Ploeg. Wanneer er eens eenJL .och gedemarreerd werd (zon-

-8 tijdens de laatste 40 kilometer

Het feit, dat het veld zich in Lu-
xemburg neergelegd had bij het
overwicht van de ploeg Système U,
kwam vooral in de laatste etappe
Vianden-Diekirch tot uiting. Zelfs
het selectieve parcours kon gerui-
me tijd geen greintje strijdlust op-
wekken.

Bij het bereikenvan de finishplaats,
waar nog twee ronden van respec-
tievelijk 10 en 33 km afgelegd moes-
ten worden, bedroeg de achterstand
op het tijdschema liefst een vol uur!
Toen dan eindelijk tóch de vlam in
de pan sloeg, betekende het voor
bijna de helft van de deelnemers
alsnog een vroegtijdig afhaken. Ze-
vendertig anderen streden in een
massasprint om de zege, die terecht-
kwam bij Jef Lieckens. De Belgi-
sche Lóttorenner, het felst belaagd
door de Mexicaan in Amerikaanse
dienst, Raul Alcala, behaalde daar-
mee zijn tweede dagsucces. Hij ac-
centueerde zijn overwinning in het
puntenklassement.

Daags te voren, toen het peloton op-
nieuw menig uurtje in de stromen-
de regen moest koersen, kwam de
ritzege terecht bij een andere Belg:
Claude Criquielion. Hij sprong weg
uit een kopgroep van zeven man,
die tweehonderd meter voorsprong
telde op de uiteengeslagen meute.
Niettemin leek het alsof de renner
van Hitachi, op weg naar de eind-
streep in Rosport bij Echternach,
weinig tegenstand ondervond van
drie strijders uit de formatie Systè-
me U: Tegstroem, Gayant en ... Lil-
holt.

„Zelfs alser toen sprake is geweest
van een knipoog wederzijds, zijn
wij niet ontevreden over het to-
taalbeeld van de Ronde van Lu-
xemburg", aldus Marcel Gilles na-
mens de organisatoren. „Lilholt is
een prima eindwinnaar. Boven-
dien kregen wij met Fignon in de
tijdrit en met o.a. Lieckens en Cri-
quielion in andere etappes een
paar bekende renners op het po-
dium. Ondanks het vaak slechte
weer was de publieke belangstel-
ling bovendien groter dan in voor-
gaande jaren."

Slotcommentaar van Peter Steven-
haagen (11de) uit het kamp van het
Nederlandse PDM: „Wij moesten
het zonder succes stellen, maar wij
legden op verschillende eervolle
klasseringen beslag. Ik trek, zoals
de meesten van onze ploeg, naar de
Ronde van Zwitserland. Een ander
deel, o.a. Knetemann en Van der
Poel, neemt deel aan de Ronde van
Zweden. Daarna het NK en vervol-
gens de Tour. Ik denk, dat ik hierin
voor het tweede achtereenvolgende
jaarpresent zal zijn." ■

, Steven Rooks, negende- en
Nederlandern Luxemburg.

Eregast Hinault
vroeger weg na
ongeluk moeder

Van onze verslaggever
DIEKIRCH - Hij was als
eregast naar de Ronde
van Luxemburg geko-
men, maar familie-om-
standigheden nood-
zaakten Bernard Hi-
nault vroegtijdig vanuit
het Groot Hertogdom
terug te keren naar
Frankrijk. De reden?
Tijdens een fietstocht
in Bretagne was de
moeder van de vijfvou-.
dig Tourwinnaar ten val
gekomen.

Met zware verwondingen
moest zij opgenomen
worden in het ziekenhuis.
Bernard Hinault nam
destijds vier keer deel
aan de Ronde van Lu-
xemburg, die hij één keer
won.
# Rudy Dhaenens hoef-
de niet naar huis. DeBelg
was na de eerste etappe
van de deelnemerslijst
geschrapt omdat hij in
het avondcriterium,
waarmee de vijfdaagse
rittenkoers begon, niet de
volledige afstand had af-
gelegd. Door een lekke
tube had Dhaenens een
ronde achterstand opge-
lopen. Protest van zijn
chef d'equipeDe Kimpe,
daarbij gesteund door de
meeste andere ploeglei-
ders, deed de wedstrijd-
leiding op de eerderge-
nomen beslissing terug-
komen. Dhaenens mocht
weer starten. Hij beëin-
digde de wedstrijd als
41ste op ruim twaalf mi-

nutenvan winnaar Lilholt

" De negenentwintig
amateurs, die naast 48
profs in de Luxemburg-
se rondrit aan de start
kwamen, hebben on-
dervonden, dat de
koerswijze bij de be-
roepsrenners nogal
verschilt ten opzichte
van amateurwedstrij-
den. Uitgezonderd de
Luxemburger Pascal
Triebel (10de) kon geen
amateur zich bij de eer-
ste tien in de eindstand
klasseren.
De Belg Mare Assez, on-
langs winnaar van de
Ronde van Vlaanderen
voor zijn categorie,
moest met de 48ste
plaats tevreden zijn. Ach-
terstand ruim zestien mi-
nuten. De Fransman
Franck Boucanville, die
een paar weken geleden
Parijs-Roubaix voor
amateurs won, bleef ste-
ken op de vijftigste
plaats. Hij verspeelde

meer dan twintig minu-
ten.

" Het doorgaan van de
Ronde van België voor
profs (11-16 augustus) is
onzeker. De organisato-
ren zijn nog op zoek naar
enkele sponsors en ge-
gadigden voor een etap-
pefinish.

" De wedstrijd Maas-
tricht-Maastricht, een
nieuwe van-stad-tot-
stad-koers voor profs
die in augustus zou
plaatsvinden, is voor
dit jaarvan de kalender
geschrapt.
Peter Bonthuis, een van
de initiatiefnemers, hoopt
het evenement volgend
jaar wél te kunnen reali-
seren. Hij wil naast een
open koers (profs en
amateurs tegelijk aan de
start) op hetzelfde par-
cours tevens een rit voor
trimmers organiseren a la
Elfstedentocht: een heu-
se wedstrijd én een pres-
tatietocht.

PELOTON EIST ONTSLAG VAN DEBACKERE

Belgen in opstand
GENT - De Belgische wielrenners
zijn in opstand gekomen tegen de do-
pingonderzoeken door het Vlaamse
Ministerie voor Volksgezondheid.
Maandag lieten zij in Gent een fel
protest horen. Zij genoten hierbij de
steun van Sporta, een soort Belgi-
sche NSF, en van de Belgische wie-
lerbond, die besloot twee betrapte
renners niet te straffen.
De renners kozen Ronde van Vlaande-
ren-winnaar Claude Criquielionen na-
tionaal kampioen Mare Sergeant als
hun woordvoerders. Zij eisten maan-
dag in Gent het ontslag van professor
Debackere, voorzitter van de anti-do-
pingscommissie van de Vlaamse Ge-
meenschap. Zij vonden ook dat de
controles voortaan in een neutraal la-
boratorium moeten plaatshebben,
waar experts en advocaten ook toe-
gang kunnen krijgen.
Het Vlaamse Ministerie voor Volksge-
zondheid gelastte dit jaar aparte do-
pingcontroles bij allerlei sportwed-
strijden. Volgens de wielrenners was
het wielrennen de helft van de keren
het doelwitvan de dopingcontroleurs,

dievolgens hen zeer chaotisch te werk
gingen. In een eerste rapport werd be-
kend gemaakt, dat tien procent van de
sportlieden gedrogeerd was.
Wielerprof Pierre le Bigaut is als
vierde renner positief bevonden bij
de controle op het gebruik van verbo-
den stimulerende middelen in de
Milkrace oftewel Ronde van Enge-
land, die op 30 mei afliep. Eerder lie-
pen de Brit Walsham en de Belgen
Scharmin en Tackaert tegen de lamp.
Tackaert besloot met koersen te
stoppen. Le Bigaut belandde door de
straf (o.a. 10 minuten in tijd) van de
tweede op de 22ste plaats in de eind-
stand.

Winst Schroen
LUIK - Amateurrenner Peter
Schroen heeft in Baelen-sur-Vesdre
een wedstrijd over 108 kilometer ge-
wonnen. Hij verwees Joop Brooy-
mans naar de tweede plaats.

St.Geertruid
Limburgse districtskampioenschappen:
Nieuwelingen: 1. R. Vaessen (Meers) 40 km
in 1.10.39; 2. L. Wolfs; 3. R. Görtzen; 4 J. Ac-
kermans op 7 sec; 5. D. Kremer op32 sec; 6.
R. Vrancken op 37 sec; 7. P. Lemmens op 59
sec; 8. F. Habets; 9. J. de Joode op 1.03; 10.
R. Aarts op 1.08; 11. D. Walthouwer; 12. M.
Breibach op 3.02; 13. R. Offermans; 14. J.
Hendriks; 15. R. Eykenboom.
Liefhebbers/Veteranen: 1. B. Speetjens
(Elsloo) 60 km in 1.33.38; 2. T. Kennis op
2.53; 3. en kampioen van Limburg G. Willems
op 3.00; 4. R. Frissen op 3.54; 5. G. Kranen-
burg; 6. C. Grootjans op 4.00;7. T. Smeets op
4.06; 8. L. Didderen; 9. J. Nolle; 10. H. Noter-
mans; 11. G. Heijens; 12. P. Beenkens; 13. H.
Heijnen; 14. J. Odekerken; 15. N. Ritzen.
Junioren: 1. Danny Nelissen (Sittard) 80 km
in 2.10.09; 2. G. Jansen; 3. E. Vogelzang op
2.00; 4. R. Hendrikx op 2.45; 5. R. Smits; 6. T.
Cuypers; 7. P. Alleleijn; 8. R Strouken; 9. M.
Nuy; 10. M.deLahaye; 11. H. Kuypers; 12. T.
Janssen; 13. A. Godding; 14. J. Venmans; 15.
A. Paassen.
'Amateurs: 1. R. Coumans (Munstergeleen)
100 km in 2.36.25; 2. F Knarren; 3. R. Meijs;
4. R. Rademakers; 5. S v. Teijlingen; 6. L.
Dierx; 7. P. Dahmen; 8. Th. Luyten; 9. J. Jen-
nissen op 24 sec; 10. H. Geerkens op38 sec;
11. J.H. Dekker z.t.; 12. J. Waterreus op 41
sec; 13. R. Paffen; 14. R. Poels; 15. W. Joos-
ten.

Amateurcriteria
Baelen-sur-Vesdre (België): 1. Peter
Schroen (Vottem) 108 km in 2.48.00; 2.
Brooymans; 5. Eric Meijers; 8. Jo Meyers; 11.
John Roemans; Noord-Beijer land: 1 René
de Boer (Hilversum); Schermerhom: 1.Ralf
Moorman (Amsterdam); Kloosterzande: 1.
Thijs Faase (Oud-Vossemeer); Reusel: 1
Jannes Slendebroek (Helmond); Uithoorn: 1.
Johnny Broers (Maartensdijk); Heesch: 1.
Arno Bloks (Heesch); Steenderen: 1. Hans
Nieuwenhuis (Steenderen); Schermerhom
(tweede dag): 1. Niels Boogaard (Zwaag),
eindstand: 1. Boogaard; Reusel (dames): 1.
Gonnie van Koert (Nieuwkoop).
Districtskampioenschappen: Midden-Ne-
derland: 1. Gerrit van Dijk (Harmeien); Gel-
derland: 1. Henri Nijboer; Zuid-Holland II:
Ruud Christoffers (Vlaardingen); Zuid-Hol-
land I: 1. Joost van Adrichem (Kwintsheul);
Drente: 1. Jurjen Schuitema (Wilden/ank);
Brabant Zuid-West: 1. Jac. van der Tooren
(Zevenbergen); Brabant Zuid-Oost: 1. Arno
van Hattem (Best); Zeeland: 1. Anton van
Putten (Oudenhoorn); Overijssel: 1. Erik Cent
(Goor).

Ronde van Montfort:
Amateurs: 1. Th. v.d. Leeuw (Schin op Geul)
80 km in 1 55.11; 2. A. Opbroek; 3. J. Stey-
vers;4. P. v.d. Laar op 17 sec; 5. J. Louers;6.
P. Wesseling; 7. H v. Bavel; 8 F. v. Zant-
voort; 9. H. Hartjes op 32 sec; 10. E. Wanten.
Junioren: 1. F. Ueberbach (Kessel) 50 km in
1.13.12; 2. B. Brentjens op 2 sec; 3. G. Ten-
ninglo op 6 sec; 4. I. Velter op 2.05; 5. I. Sis-
termans. Veteranen B: 1. G Westenberg
(Blerick) 40 km in 1.00.33; 2. W. Leurs; 3. H.
Boeren Veteranen A: 1. L. Vaessen (Swal-
men) 45,5 km in 1.07.54; 2 H. Janssen op 5
sec; 3. H. Knol; 4. G. Wassen op 59 sec; 5. J.
Schreurs.

" Stem, wedstrijd voor oud-renners: 1. T.
Mansfelders 25 km in 37.07; 2. Ko Tolhoek; 3.
Jo van Pol; 4. Jac Beurskens; 5. Mathieu
Pustjens; 6. G. Sijstermans; 7. Mathieu
Buckx; 8. Pieter van Pol; 9. Kees Boelhou-
wers; 10. Torn Tubee.
Liefhebbers Veteranen: 1. J.v.d.Wijst
(Schijndel) 60 km in 1.26.07; 2. T. Tuit; 3. J.
Quix; 4. B. Speetjens; 5. H Notermans; 6. J.
Odekerken; 7 H. Jansen; 8. M Roosen; 9 J.
Pelzersop 1 ronde; 10. G. Willems.
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(ADVERTENTIE)

HMet
de Internationale Reis- en

Kredietbrief (IRK| gaat u met een V
gerust han op reis. Want mocht er m
onverhoopt iets misgaan, dan kunt fl
v altijd rekenen op juridische hulp,
autohulp, medische hulp en nog
meer hulp. De IRK geeft v direct
al bij de start een belangrijke
zekerheid mcc: mocht v onderweg I
in het buitenland in de problemen
raken, dan staat v er met de IRK
nooit alleen voor. Met 7 steun-
punten in het buitenland |met
Nederlands sprekend personeel)
zorgt de ANWB-Alarmcentrale
voor hulp als dat nodig mocht zijn, I
dag en nacht, het hele jaardoor!
HaaluwlßKbijdeANWß.de
Rabobank of de Grenswissel-
kantoren of bel 070-141420.
IRK: alle hulp
in éénvertrouwde
hand.

/*■
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Anti-climax deert
Ivan Lendl niet
van onze verslaggever

PARIJS - De laatste jaren begint
de heren-enkelspelfinale op Ro-
land Garros pas om 15.30 uur. Als
vanzelfsprekend ligt daaraan een
commerciële reden ten grondslag.
In ruil voor vele miljoenen dollars
kan de Amerikaanse televisie-
maatschappij NBC haar kijkers
dan namelijk 's ochtends vroeg
rechtstreeks confronteren met de
beslissing om de open Franse ten-
nistitel. Wat ze zondag te zien kre-
gen aan de ontbijttafel, moet ech-
ter ook de meest verstokte liefheb-

bers niet wakker hebben gehou-
den.

De slaapverwekkende vertoning,
die Mats Wilander en Ivan Lendl in
Parijs opvoerden, nodigde bepaald
uit onmiddellijk weer onder de wol
te kruipen. Ondanks dat „pseudo-
Amerikaan" Lendl uiteindelijk als
winnaar van het gravel stapte (7-5,
6-2, 3-6, 7-6) moet zijn populariteit in
het land, waar hij zo graag voor vol
wil worden aangezien, geen noe-
menswaardige verbetering hebben
ondergaan. Het was het succes van
de kille, degelijke Oosteuropese
tennismachine tegen een zwaar te-
leurstellende Zweed, die meer kan
dan hij deed.

Dat de twee weken terugtoch spec-
taculair begonnen Franse titel-
strijd min of meer uitmondde in
een anti-climax deerde Ivan Lendl
uiteraard niet. Slechts het resul-
taat telde. Zeker op Roland Gar-
ros, waar Lendl in zijn vierde ach-
tereenvolgende eindstrijd voor de
derde keer de hoofdprijs (zon
440.000 gulden) wegsleepte.

„Win je Roland Garros, dan is je
hele voorseizoen verder vergeven
en vergeten", besefte Lendl.

Het koppel Anders Jarryd;Robert Seguso
won in de eindstrijd van het heren dubbel
met 6-7 (5-7), 6-7 (2-7), 6-3, 6-4, 6-2 van het
Franse duo Yannick Noah/Guy Forget. De
titel in het gemengd dubbelspel ging naar
Pam Shriver/Emilio Sanchez. Het Ameri-
kaans/Spaanse tweetal won met 6-3,7-6
van Lori McNeil/Sherwood Stewart. Uit-
slagen overige finales: jongens enkelspel:
Guillermo Perez-Roldan (Arg) - JasonStol-
tenberg (Aus) 6-3, 3-6, 6-1. Meisjes enkel-
spel: Natalja Zvereva (Sov) - Jana Pospisi-
lova (Tsj) 6-1, 6-0.

# Johan van der Velde, tweei
ritzeges in Giro.

Breukink kat profiteren van tweestrijd Roche-Visentini

Oorlog in Giro
van onze verslaggever

RIVA DEL GARDA -
Schaamrood past hem beter
dan rosé, vinden de Italiaanse
tifosi van Stephen Roche. De
laffe manier waarop de ler in
hun ogen zijn Italiaanse
ploegmaat Roberto Visentini
van de leiderspositie heeft
verdrongen zit hoog. Sner-
pende fluitconcerten, een
stortvloed van verwensin-
gen, vuistslagen en zelfs kie-
zelstenen vliegen tijdens de
laatste dagen van de Ronde
van Italië in zijn richting. Te-
midden van die wieleroorlog
in de Giro, schoof de jonge
Eric Breukink op naar een
tweede plaats. Een halve mi-
nuut verwijderd van de lei-
ding in het klassement.

De kansen van Breukink hangen
nauw samen met de bewegingen op
het slagveld. De interne twist in de

Italiaanse superequipe Carrera van
Davide Boifava, die zaterdag ont-
stond toen Roche tegen alle gelden-
de regels in ten aanval trok en daar-
mee de miljonairszoon Visentini op
de knieën dwong (zes minuten tijd-
verlies), zette deRonde van Italië in
vuur en vlam.
De vergelijking met de Tour de
Francevan vorig jaar, toen de ploeg-
maats Greg Le Mond en Bernard
Hinault elkaar bekampten drong
zich op, al mist het Italiaanse ge-
vecht de subtiliteit van de psychoti-
sche thriller waaruit Lemond als
winnaar tevoorschijn kwam. Het is
ditmaal meer een brutale knokpar-
tij. „Schandalig", stookten de natio-
nale sportkranten het vuur op. Dat-
zelfde vonden ook zijn collega's.

Johan van der Velde, in de Dolo-
mieten verbazingwekkend sterk
met twee ritoverwinningen en na
gisteren drager van de paarse trui
als leider van het puntenklasse-
ment, stelde: „Je eigen ploegmaat
uit de trui rijden door zelf aan te val-
len... dat doe je normaal gesproken
niet". Maar de Nederlander besefte
ook dat er een diepere achtergrond
moet zijn. „Er moet in dieploeg iets
gebeurd zijn de afgelopen dagen,
want Roche is professional genoeg
om te weten wathij zich daarmee al-
lemaal op de hals heeft gehaald".

Wat er zich in het superteam heeft
afgespeeld blijft een geheim. Carre-
ra-baas Tito Ticchella kwam hoogst-
persoonlijk over om de affaire door
te spreken met Boifava, die de mui-
tende troep niet de baas kon en
slechts vaststelde dat debevelen die
hij vanuit de ploegleiderswagen
naar de rebellen schreeuwde com-
pleet werden genegeerd. Terwijl Vi-
sentini het hoofd van Roche en
diens secondant Eddy Schepers
eiste („er zullen er twee hun koffer
moeten pakken, anders ga ik naar
huis...") en de Italiaanse sportpers
bloeddorstig wachtte op medede-
lingen van die strekking, probeerde
deploegleiding in het belangvan de
heilige commercie een staakt-het-
vuren te forceren. Een spreekver-
bod over de onverkwikkelijke affai-
re was het wapen, waarmee het be-
stand ' moet worden gewaarborgd.
De twee kampen, die er vanaf het
begin van de Ronde van Italië in de
equipe zijn gevormd, blijven echter
bestaan.

Eddy Schepers, de Belg die open-
lijk en onvoorwaardelijk de zijde
van Roche heeft gekozen, wilde
zondag nadat hij een paar spelde-
prikken van Visentini had gepa-
reerd wel een beetje uit de school
klappen. „Roche heeft aangevallen
om de positie van Visentini te be-
schermen. Hij hoopte dat andere
ploegen in de achtervolging zou-
den gaan, maar toen hij hoorde dat
zijn eigen ploeg de jacht had inge-
zet is hij zo kwaad geworden dat
hij juist een trap extra heeft gege-
ven", aldus de Belg. Een kilometer
voor het hotelvan zijnploeg stokte
het gesprek. „Ze kunnen beter niet
zien dat ik met verslaggevers
praat, want dan krijg ik misschien
nog een boete", zei hij haastig en
reed weg.

De Italianen hadden een andere uit-
leg en spraken bij monde van Gui-
seppe Saronni (gisteren niet gestart
omdat de bij de massale valpartij
opgelopen blessure hem te veel hin-
derde) het vermoeden uit dat achter
de opzet van Roche een groot-
scheepse samenzwering zit. Alle
buitenlanders, die volgende maand

deelnemen aan de Tour de France
zouden Roche steunen. Een al even
ongeloofwaardigeuitleg als het ver-
haal van Schepers. Want geen bui-
tenlander in de top van het klasse-
ment zal de kans op een Giro-winst
laten glippen.
De beste papieren om van de twee-
strijd Roche-Visentini te profiteren
heeft Eric Breukink, dé ontdekking
van deze Italiaanse ronde. Nu de
Zwitser Toni Rominger door twee
zwakke dagen uit de top van het
klassement duikelde, prijkt de
naam van de 23-jarige Nederlander
op de tweede plaats. Nog voor die
van de Schot Robert Millar. „Dat is

mijn grootste concurrent", zeiBreu-
kink, diezich in hetkielzog van Ro-
che en Visentini tegen de zwaarste
cols mee omhoog hees en ook giste-
ren tijdens de door deItaliaan Vitali
gewonnen rit in het gezelschap van
de groten bleef.

„Als Millar te veel wisselende tem-
po's rijdt kóm ik in de problemen.
Ik heb hem zondag ook een paar
keer toegeroepen dat hij rustiger
moest rijden. Ik kan deze cols wel
aan, maar dan moet ik in mijn
eigen tempo naar boven kunnen
rijden. Anders sneuvel ik onher-
roepelijk", aldus Breukink.

" Eric Breukink (rechts) ligt op de loer om te profiteren van derivaliteit tussen de ploegmakkers
Roberto Visentini (midden) en Stephen Roche (2e van links).Talen om

de oren
geslagen

CANAZEI - John Talen, neo-prof
in de ploeg van Peter Post, kreeg
zondag in de bergrit naar Cana-
zei, een lesje in Italiaans be-
roepswielrennen. Een knecht
van wereldkampioen Argentin
vond, dat Talen op de kop van
het petotonnetje onderweg naar
de voorlaatste bergtop, dePasso
Pordoi, te veel tempo maakte. De
Italiaan begon te duwen, Talen
bleef op de pedalen persen en
kreeg vervolgens, als ware hij
een ongehoorzaam kind, een
draai om de oren. Enorme bewondering

voor Steffi Graf
PARIJS - Steffi Graf was vijf toen
Martina Navratilovain Parijs haar
eerste Grand-Slamflnale speelde
en verloor van Chris Evert. Nu,
twaalf jaar later, is de Westduitse
de jongste titelhoudster in de ge-
schiedenis van de open Franse ten-
niskampioenschappen, net als
haar landgenoot Boris Becker eer-
der presteerde op Wimbledon. Met
excuses aan de zwaar aangeslagen
Navratilova, die na een even emo-
tievolle als zenuwslopende eind-
strijd (6-4, 4-6, 8-6) voor de derde
achtereenvolgende keer naast de
hoofdprijs greep op Roland Gar-
ros.

De apotheose na tien dagen voor-
spelbaar vrouwentennis vertoonde
veel overeenkomst met de laatste
twee Parijse slotactes. Weer drie
sets, weer die lastige, harde wind op
het „court central" en vooral: weer
Navratilova als verliezer. De erva-
ren Amerikaanse, nota bene voor de

24e keer in een Grand-Slam finale,
bleek nog steeds plankenkoorts te
kunnen hebben.
Meest typerend voorbeeld daarvan
was de black-out, die de beste ter
wereld had bij een 5-4-voorsprong
in de beslissende set. Ze mocht de
partij zelf uit serveren, maar produ-
ceerde twee dubbele fouten op rij
waardoor de stand weer gelijkwerd.
„Een cruciaal moment", besefte ook
Graf, die zich prompt verontschul-
digde bij Navratilova en het Franse
publiek, dat voor het eerst geen uit-
gesproken favoriet koesterde.

„Ik vond het jammer dat het zo
moest lopen", verklaarde de West-
duitse later. „Was het niet gebeurd,
dan had ik beslist verloren." Met
die woorden deed Steffi Graf zich-
zelf te kort. Het was immers vooral
de eigen verdienste van het be-
scheiden meisje uit Brühl dat ze
keer op keer terugkwam in de wed-
strijd.

Het weekeinde van...
ARJAN JAGT.

door bennie ceulen
STEIN - Pinksteren 1987, een weekeinde dat Arjan Jagt wellicht niet
snel zal vergeten. De 20-jarige knaap uit hetZuidhollandse Woubrug-
ge is een van Nederlands grootste wielrenbeloftes. Daarom ook heeft
Jan Raas hem geruime tijd geleden reeds een SuperConfex-profcon-
tract voor 1990 laten tekenen. Voordat hij de overstap naar de betaal-
de categorie maakt, wil Arjan Jagt volgend jaarzijn kans gaan op de
Olympische Spelen in Seoel. Dat Raas met het vroege binnenhalen
van Jagt een slimmezet gedaan heeft,bleek zondag op deLimburgse
wegen. Arjan Jagt schreef met groot machtsvertoon 's lands zwaar-
ste amateurklassieker op zijn naam.

„Mijn eerste overwinning in een klas-
sieker," riep de dolgelukkige Arjan
Jagt nadat hij in de eindsprint aan de
Stadhouderslaan zijn vluchtmakkers
Willem-Jan van Loenhout en Joost
van Adrichem vrij gemakkelijk de
baas was gebleven. „Maar het werd
tijd, dat ik een grote koers ging win-
nen. Ik finish vaak vooraan; deeerste
plaats is daarentegenzelden voor mij
weggelegd. De Ronde van Limburg is
pas mijn vierde triomf van dit jaar."

Wél eentje die telt. Een terugblik op
de erelijst van deRonde van Limburg
leert immers, dat vrijwel alleen uitzon-
derlijke talenten de zware race door
het Zuidlimburgse heuvellandschap
konden winnen. Vaak coureurs, die
het later bij de profs ook ver schopten.
Namen? Martin van der Borgh, Mi-
chel Stolker, Piet Rentmeester, Rolf
Wolfshohl, Jan Janssen, Gerben Kar-
stens, Eef Dolman, Harrie Steeyens,
Jan Krekels, Fedor den Hertog, Piet
van Katwijk, Henk Lubberding, Leo
van Vliet en JohanLammerts. De toe-
komst zal leren of Arjan Jagt ook ooit
bij de 'grote broers' een rol van bete-
kenis kan spelen. Jagt, lid van de na-
tionale selectie, heeft alvast alles
mee om het in het cyclisme ver te
schoppen. Zijn derde plaats in het
wereldkampioenschap vorig jaar in
Colorado Springs was reeds 'n aardi-
ge een wenk in die richting. Zondag-
middag hebben zich de vele duizen-
den toeschouwers langs de vaak zon-
nigeroute van de Ronde van Limburg
kunnen overtuigen van Jagts bijzon-
dere atletische gaven op het smalle
zadel. Jagt wordt door kenners als
een compleet renner beschreven. Hij
kan op alle terreinen zijn mannetje
staan en heeft bovendien een uitzon-
derlijke sprint in de benen. Dat bleek
overduidelijk in de 39e uitgavevan de
Ronde van Limburg.

Maar vooraleer Arjan Jagt de
hoofdrol voor zich ging opeisen,
reden andere renners zich in de kij-
ker. De Limburgse amateurs waren
opvallend actief. Zij waren blijk-
baar extra gemotiveerd voor de
topstrijd in 'hun' klassieker. Dat
bleek al na amper één uur koers.
Francois Knarren, Noël van der
Leij en Wim Jennen, de fietsende
apotheker uit Grevenbicht, nestel-
den zich bij een negen renners tel-
lende kopgroep, waarvan ook Na-

gengast, Rozendal, Rasenberg,
Post, De Koning en Frank Kersten
deel uitmaakten. Op dat moment
streden onder andere oud-provin-
ciaal kampioen Armand van Mul-
ken en Peter Schumans reeds een
verloren strijd in de achterhoede
van de zich door het bochtige heu-
vellandschap slingerende kara-
vaan. Ron Creugers, een minder
bekende Limburger, had toen al de
strijd gestaakt.

Vooral door het trekwerk van de op
revanche beluste Frank Kersten, de
Brabander die in Olypia's Ronde door
zijn ploegleider Frits Schür uit de Van
Aarle-equipe werd gezet en daarna
prompt door bondscoach Boskamp in
de nationale ploeg voor de Ronde van
Limburg werd opgenomen, groeide
de voorsprong tot bijna vier minuten
uit. Totdat na 125 kilometer in Hon-
them het uitgedunde peloton door on-
der andere Raymond Meijs werd
wakker geschud. Terwijl Noël van der
Leij op de Bemelerberg het tempo
vooraan niet meer kon volgen ('lk
kwam de man met de hamer tegen')
slonk de voorsprong zienderogen.
Toch konden alleen Raymond Meijs.
en Gerrit de Vries na een indrukwek-
kende achtervolging in Vilt bij de lei-
ders aansluiten. De koplopers bereik-
ten met een dikke minuut voorsprong
Stem, waar nog twee lussen van elk

twintig kilometer afgelegd dienden te
worden.

Nadat Ton Zwirs in zijn eentje de
overstap naar de vluchters had ge-
maakt, kwam de finale pas echt op
gang. „Wij hebben er een ploegentijd-
ritje van gemaakt. Dat is ons wel toe-
vertrouwd," verklaarde Joost van
Adrichem de terugkeer van een der-
tigtal renners met nog ruim dertigkilo-
meter voor de wielen. De nummer
drie in de Ronde van Limburg bedoel-
de de manier waarop hij en zijn Van
Aarleploegmakkers het gat naar de
kopgroep hadden dichtgereden.

„Vrijwel meteen na de aansluiting
demarreerde Willem-Jan van Loen-
hout. Ik sprong gelijk mee. Van
Adrichem volgde. Ik had direct in
de gaten, dat we voorgoed weg wa-
ren," vertelde Arjan Jagt na afloop-
„Of ik bang was voor die twee Van
Aarle-ploegmakkers? Helemaal
niet. Ik wist, dat ik hen in de sprint
zou verslaan, ln de Vredeskoers
ben ik met 's werelds snelste ren'
ners naar de eindstreep gereden.
Ludwig en dat soort mannen. Die
fietsten mij niet weg. Ik hoefde Van
Loenhout en Van Adrichem dus
niet te vrezen. Me wegrijden kon-
den ze ook niet."

„Inderdaad," gaf Joost van Adrichem
de sprintnederlaag van hem en zijn
ploegmaat Van Loenhout tegen natio-
nale selectietroef Arjan Jagt ruiterlijk
toe. „Ik had al tegen Willem-Jan ge-
zegd, dat we niet met Jagt naar de
meet moesten rijden, want dan zou-
den we geklopt worden. Daarom de-
marreerden we om beurten. We
slaagden echter niet. Tot overmaat
van ramp kreeg ik in de eindsprint
krampen in de bovenbenen. Arjan
Jagt was gewoon te sterk voor ons"
Na de huldiging sprak de opvallend
sympathieke Arjan Jagt alweer over
een nieuw doel. „Over twee weken wi'
ik hier in de buurt (het Nederlands
kampioenschap in Geulle) wéér kort
eindigen. Maar mijn hoofddoel blijf
de Olympische wegwedstrijd van vol-
gend jaar. Daarna word ik met ingang
van één januari 1990 prof. Eigenlijk
verlang ik nu al naar dat debuut, voor-
al omdat het rijden bij de amateurs fi-
nancieel niet al te rooskleurig is. "*ontvang alleen een kleine vergoeding
van de Nederlandse sportfederatie,
maar dat is niet voldoende om je zei'
te onderhouden. Je blijft afhankelijk
van je ouders. In mijn eentje zou ik
het dus niet kunnen redden. Toch heb
ik het er graag voor over. Als amateur
krijg je de hele wereld te zien. Dat is
dus mooi meegenomen, vooral ony
dat ik graag reis. Ik heb zelfs mijn
eindexamen aan de HAVO laten
schieten om aan het wereldkam-
pioenschap te kunnen deelnemen. Ze
verklaarden me voor gek. Natuurlijk is
dat nu jammer. Maar ik heb gegokt. Ik
zal in dit vak dus door moeten zetten.'
Evenals Arjan Jagt is ook ook RaV
mond Meijs een doorzetter. pc
oud-wereldkampioen van de junio-
ren maakte dit seizoen bepaald
geen opvallend debuut bij de ama-
teurs. In de Ronde van Limburg
snoerde de belofte uit Valkenburg
de ongeduldige critici op gepaste
wijze de mond. Voor dewijze waar-
op hij na half koers naar de kop-
groep snelde en in de beslissende
eindfase bij de achtervolgers voor
de nodige spanning zorgde, werd
Raymond Meijs (1 Oe en beste Lim-
burger in de uitslag) doorde juryle-
denmet de prijs van de strijdlustig-
ste renner beloond. „Ik vind hei
heel fijn, dat ik goed gereden heb,
reageerde Raymond Meijs. „Voor
een eerstejaars amateur een mooie
prestatie. Ik heb aanvallend ge*
koerst en bewezen, dat ik iets kan-
De Ronde van Oostenrijk was een
ideale voorbereiding. Ik had nog
nooit zulke bergen gezien. Ploeg-
leider Pier Hoekstra had me opg0"
dragen, dat ik niet hoefde te pres-
teren en alleen moest leren. Ik ging
steeds beter rijden. Dat gaf me het
nodige vertrouwen voor de Ronde
van Limburg."

" De samengebundelde krachten van het Van Aarle-duo Joost van Adrichem (rechts) en Willem-Jan
van Loenhout (links) bleken niet voldoende om selectierenner Arjan Jagt(midden) van de overwinning
in de Ronde van Limburg af te houden.

Foto's: PETER ROOZEN

" Arjan Jagt, winnaar in Stem

"Raymond Meijs speelde een hoofdrol in deRonde van Limburg.
In deslotfase maakte derenner van TWC Maastricht onophoudelijk
jacht op de drie leiders. Bij deze tegenaanval op de Maasberg in
Elsloo wordt de belofte uit Valkenburg, gecounterd door Torn Cor-
des.
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