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Goede morgenVAN DE HOOFDREDACTEUR

P de Champs Elysees waar zon
"l regen elkaar afwisselden is de

°ur de France ten einde gegaan.eter Winnen, die vanwege de''ad/ieid nog een val maakte als-
J nij over een bananenschil reed,

als derde, nadat hij door
jJw ploegmakkers als met een lo-"°»<otief weer in het peloton was
pokken. Vijf seconden scheid-
pe'i hem van de tweede plaats.
'flwon, de kersverse prof, is in

"■>" eigen Lichtstad als een vorst
w-uldigd. Natuurlijk zijn zespdjes rijdeii in Parijs qua be-®n9stelling niet te versmadenpr het publiek, maar infeite is■en dergelijk criterium na de
ipües£e uren in de bergen een sis-
:'pi einde van drie weken vuur-erk. Het noodweer heeft weer

' peüagen sinds wij overspoeld
'"'den door warmte, die zeerPpdig aandoet maar ook don-er en bliksem produceert. Er isvoornemen gemaakt een nieu-e Politieke partij op te richten,
üann men probeert de uitke-g"9sgerechtigden te verzamelen.
" dat zijn er in ons land nog alat. ln de Westduitse politiek ont-

enig rumoer toen bekend
f-rd dat de minister-president

tp de Westduitse deelstaat Beie-
~ "" Franz JosefStrauss, zondag
KrY met de Oostduitse leider
Pp Honecker had gesproken.

et tüerd een raketgesprek overal dan niet plaatsing van de
afstandsraketten., "neefeer heeft Strauss nog eens

standpunt van de Warschau
sp-lauden voorgehouden.
P Qps had een riskante stap ge-door Westduitse banken er toe
kr,H We9en °ost' Duitsl<*nd een
v

cc"eï van een miljard Mark te
De Beierse minister-

vergbkte hiermee wel" stuk gezag binnen zijn eigen
£arty. de CSU. Niettemin ver-I acht Strauss dat Honecker door
r gebaar van een miljard Markpsehietelijker zal worden als het
enlullet reisverkeer tussen Oost-
Mn Berlijn zal gaan. Goede

-"geu, Strauss walst nog steeds

Limburgs Dagblad TRIP- tip

\pn dagje weg in het Midden-
Nburgse Leudal, gelegen
lassen Haelen, Heythuysenen Neer. Dwalen door een re-
laat. Kort bij de natuur...

Baard
Juffrouw Beverley
Bonnell (23) in
Seattle, die werkt
als baliebediende
bij een christelijke
jongerenorganisa-
tie, heeft geen zin
zich te scheren. Zij

■êïstnu't recht dat
meeste mannen

*nouds hebben: de baard te«ten staan. Dat mag wel van«ar baas, maar alleen op
«orwaarde dat ze zelf gaat 10-

-toiJ 5 n dat wil ze Juist niet-
sla ze de D--rd zon door-gevend succes vindt. Haar«aen luidt: 'Als god me een
lo?* ■ neeft gegeven, waarom"r" «k hem dan afscheren?'.ieigeen op zich nietklinkt alsQaar(d)lijke nonsens.

Bijna gaar
in eigen vet..

GELEEN - Een inwoner van
Geleen werd omstreeks half
drie vrijdagnacht wakker toen
er een complete politiepa-
trouille naast zijn bed ver-
scheen. De verbijsterde Ge-
leendenaarkreeg te horen dat
hij zojuist van de verbran-
dingsdood was gered. De
agenten hadden bij een toe-
vallige rondgang in het trap-
penhuis van de flat waar de
man woont een penetrante

brandlucht geroken. Nadat ze
de stank hadden gelokali-
seerd werd er op herhaalde-

lijk gebonken gebel niet open
gedaan. Daarop werd de deur
geforceerd en bleek er in de

keuken een pan met vet vlam
te hebben gevat. Nadat het
fikje gedoofd was ontdekten
de verbaasde agenten de nog
meer verbaasde bewoner. De
man bedankte hen hartelijk.
Hij bleek te hebben vergeten
dat er nog wat op zijn fornuis
stond te pruttelen toen hij
zich ter ruste begaf. „Was ik
toch bijna in mijn eigen vet
gaar gesmoord", zuchtte hij
opgelucht.

BrandweerMidden-Limburg hele zondag in touw

Twee mensen gedood
bij hevig noodweer

ROERMOND - Het noodweer
dat zaterdagavond en zon-
dagochtend over het zuiden
van ons land trok, heeft aan
twee personen het leven ge-
kost. Een 29-jarige vrouw uit
Soesterberg, die op een cam-
ping in Reuver verbleef, is
zich vermoedelijk letterlijk
doodgeschrokken van het on-
weer. Een 17-jarige jongenuit
Cuyk werd op een kampeer-
terrein in Terneuzen door de
bliksem getroffen en was op
slag dood. Een oom van het
slachtoffer liep door de blik-
sem brandwonden aan een
arm op.
Evenals vorige week werd vooral
Midden-Limburg door het onweer
getroffen. De hevige regenval zorg-
de voor veel overlast. Wegen wer-
den onbegaanbaar en tientallen
auto's kwamen dow het vele water
vast te zitten. Op de autosnelweg
Eindhoven-Venlo spoelde een deel
van de rechter rijbaan weg. TV-ont-
vangst en telefoonverkeer was uren-
lang onmogelijk." Twee foto's ge-

nomen tijdens ont-
vangst door de
paus van Neder-
landse bisschop-
pen en pelgrims,
vorige week vrij-
dagmorgen op
Castelgandolfo.
Op de onderste
toto paus Johan-
nes Paulus II sa-
men met bisschop
J. Cijsen van Roer-
mond, op de bo-
venste foto Lim-
burgse pelgrims
tijdens het opdra-
gen van de H. Mis.

Ras kan niet
worden vastgesteld

Zuidafrikaanse
vondeling zorgt
voor problemen

JOHANNESBURG- Een baby
van een maand oud, die twee
weken geleden in Pretoria in
een papieren zak op straat
werd gevonden, stelt de auto-
riteiten van Zuid-Afrika voor
problemen omdat het ras van
het meisje niet kan worden
vastgesteld. Het kindje moet
volgens de wetten van de
Apartheid naar ras worden in-gedeeld, maar de deskundigen
kunnen het niet eens worden
over de huidskleur en de
ouders van de baby zijn spoor-
loos.

Leider van de oppositiepartij
PFP, Frederik van Zyl Slab-
bert, kondigde gisteren aan
dat hij deze kwestie na het
huidigereces in hetparlement
aan de orde zal stellen. De PFP
(Progressieve Federale Partij)
is tegen apartheid. „Niets illu-
streert de absurditeit van de
pogingen om een menselijke
stamboom bij te houden
schrijnender dan het verhaal
van deze kleine baby", zo zei
Slabbert.
De baby is Lize Venter ge-
noemd naar de verpleegster
van het ziekenhuis waar het
kind wordt verzorgd. Zolang
hetras niet is vastgesteld, kan
het kind niet worden geadop-
teerd of opgenomen in een
pleeggezin. Het meisje is in
ieder geval niet zwart. De
baby is blank of van gemengd
ras (kleurling). De beslissing
zal van grote betekenis zijn
voor het leven van het meisje.
De vorm van onderwijs,
woonplaats en vooruitzichten
voor een baan hangen af van
haar huidskleur.

Blank
In verschillende plaatsen in Bra-
bant en Limburg kwamen wegen en
straten blank te staan, omdat de rio-
lering het wassende water niet zo
snel kon verwerken. Tientallen put-
deksels werden omhoog gedrukt.
De brandweer is urenlang in de
weer geweest om ondergelopen kel-
ders leeg te pompen. Alleen al in
Midden-Limburg zijn 23 brand-
weerkorpsen met 250 man de hele
zondag in de weer geweest.

Tal van spoorwegovergangen
moesten door depolitie worden be-
waakt, omdat de beveiligingsin-
stallaties door de blikseminslag
niet meer werkten. In Susteren
brandde een door de bliksem ge-
troffen loods af. Twee paarden en
een hond kwamen daarbij om het
leven. De bliksem sloeg ook in de
antennes van de politie in Venlo,
waardoor het mobilofoonverkeer
uitviel. Ook een deel van de alarm-
centrale van de brandweer viel
door blikseminslag uit.

" Zie verder pag.4

VLIEGTUIG
NEERGESTORT

HANNOVER - Bij een rondvlucht
boven het eiland Borkum in de
Noordzee voor Nedersaksen is za-
terdagavond een vliegtuig neerge-
stort en in de Waddenzee in brand
geraakt. De politie heeft meege-
deeld dat de piloot en zeven inzit-
tenden om het leven zijn gekomen.

LimburgsDagblad Sport

Post: Er zat
meer in voor
Peter Winnen

De zeventigste Tour de France heeft - zoals al dagen in de pen zat - Laurent
Fignon als winnaar opgeleverd. In de slot-etappe naar Parijs gebeurden
geen noemenswaardige zaken meer. Peter Winnen kwam op de derde
plaats terecht. Wéér een vooruitgang in vergelijking met 1982 (vierde) en
1981 (vijfde). Toch was ook zijn 'baas' Peter Post met dat resultaat niet he-
lemaal tevreden. „Op het beslissende moment had hij moeten en kunnen
toeslaan. Opmerkingen als 'volgend jaaris er weer een Tour' gaan er bij mij
niet in".

" Bert Smit uit Roermond won goud bij het speerwerpen tijdens het NK-at-
letiek in Vught. De totale medaille-oogst voor Limburg bedroeg zeven.

" Cor Brom heeft zijn contract bij PEC Zwolle met drie jaar verlengd.

" Meer over deze en andere evenementen op onze sportpagina's.

" Laurent Fignon: zaterdag jui-
chend over de meet als winnaar van
de tijdrit, gistermiddag in Parijs be-
groet als de nieuwe nationale held
van Frankrijk

(ADVERTENTIE.

MES MOET WEG!
Vanaf morgen slechts 1 week

ALLES HALVE
PRIJS!!

Behalve Roots,
Mephisto en Adidas

Vandaag gesloten.
Schoenmode - lederwaren

schoenmode - lederwaren

Kerkstr. 63 - Promenade - Brunssum

(ADVERTENTIE)

dat er
eenfijne
krant

is!
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Ambtenaren kunnen
uur korter werken

■■■overwerk?...

(ADVERTENTIE)

Kom nu naar Hendriks
TEXTIEL-SCHOENEN-SPORT
Stunt-stunt-stunt-prijzen

LIMBURGS GOEDKOOPSTE TEXTIELSHOP
A.J. HENDRIKS B.V.

SCHELSBERG 88, HEERLEN, TEL. 045-721124.
132981

Meteo Beek meldt:

VANDAAG:
zon op: 05.50 onder: 21.41
maan op: 22.28 onder: 05.49

t^^^^_^ iKI MORGEN:
zon op: 05.52 onder: 21.40

I maan op: 22.53 onder: 06.55

Spanje: zonnig, 20 tot 35 graden; Italië, Joegoslavië en Griekenland: zon-
nig, circa 35 graden; Frankrijk: half- tot zwaarbewolkt, 24 tot 28 graden;
Alpengebied: bewolking, circa 25 graden; Duitsland: veel bewolking, 25
graden.

(ADVERTENTIE)



show. radio, televisie, puzzel

televisie
■ = zwartwitprogramma's

Nederland 1
09.30 en 13.00 Nieuws voor slecht-

horenden.
16.00 Happy Days. Amerikaanse

serie (herh.).
16.25 Nederland Muziekland.

Showprogramma (herh.)
18.55 Cijfers en letters. Spelpro-

gramma.
19.25 Anna en de koning van Siam

(5). Amerikaanse serie.
20.00 Journaal.
20.28 Een maandag in Den Bosch.

Regioshow.
21.30 Hints. Spelprogramma.
22.00 Brandpunt. Actualiteitenru-

briek.
22.25 Music in time. Afl. 9: ..Beet-

hoven, de revolutionair".
23.25 Journaal.
23.35 Nieuws voor slechtho-

renden.

Nederland 2
13.00 Nieuws voor slechtho-

renden.
18.40 Sesamstraat.
19.00 Journaal.
19.12 Geheimen der zee. Documen-

taire serie.
20.00 Het dagboek van een plan-

tersdochter. Britse serie.
20.50 Herman Pieter de Boer.
21.30 Het geheim van llona Feher.

Portret van een vioollerares
22.30 Journaal.
22.45 Nieuws voor slechtho-

renden.

Duitsland 1
10.00 Journaal.
10.03 Broadway Melody 1940. Mu-

ziekfilm met Fred Astaire
(herh.)

11.45 Kein zweiter Vatikan. Repor-
tage over de wereldraad der
kerken in Genf (herh.)

12.15 Weltspiegel.
12.55 Persoverzicht.
13.00 Journaal.
13.15 Teletekst.
15.20 Unsere kleine farm. Ameri-

kaanse jeugdserie met Mi-
chael Landon.

16.10 Journaal.
16.15 MM Montagsmarkt. Geva-

rieerd programma met 0.a.: de
Clowns Illi en Olli; 200 jaarna
de heteluchtballon van de ge-
broeders Montgolfier; kritiek
op de film „Flashdance".

17.50 Journaal.
18.00 Hier und Heute. Regionaal

nieuws.
18.15 Die 6 Siebeng'scheiten. Mön-

chengladbach tegen Offen-
bach.

18.40 Zug-Vogel.
19.00 Eine verruckte Familie. Ko-

mischeserie.'

20.00 Journaal.
20.15 Vom Webstuhl zur Wel-

tmacht. Zesdelige serie met
Dieter Traier en Lutz Macken-
sy.

21.15 Europa in Vergleich. Repor-
tage.

22.00 Solo fur Spassvogel. Amuse-
mentsprogramma met Moni-
ka Kroll.

22.30 Journaal.
23.00 Der Planet Venus. Italiaanse

film (1972) van Elda Tattoli
metBedi Moratti,Mario Piave
en Francisco Rabal.

00.35 Journaal.

" Herman Pieter de Boer, henny Kuhr, Pieter Paul Koster
en Sandra Reemer Nederland 11, 20.50 uur

Duitsland 2
10.00-13.15 Programma-overname

Duitsland 1.
13.15 Teletekst.
15.15 Programma-overzicht.
15.17 Journaal.
15.20 Ivanhoe. Amerikaanse film

(1952) van Richard Thorpe
met Robert Taylor en Eliza-
beth Taylor.

17.00 Vakantiekalender.
17.30 Journaal.
17.45 Tele-Illustrierte. Actualitei-

ten, tips. sport en amusement.
Gast: Walter Scholz.

18.25 Wagen 106. Duitse serie met
Hans Hirschmuller en Brigit-
te Janner. Afl. 6: „De speur-

tocht". Midden in de nacht
wordt taxichauffeur Daniel
Osterwald de redder in nood
voor een jonge vrouw.

19.00 Journaal.
19.30 Hitparade im ZDF. Gepre-

senteerd door Dieter Thomas
Heek.

20.15 Ich mochte wieder lachen
konnen. „Kontakte", magazi-
ne voor levensvragen. Van-
daag: problemen rond een
echtscheiding.

21.00 Journaal.
21.20 Die Falie. Misdaad tv-spel

van Robert Thomas met Wolf
Roth en Judy Winter.

23.00 W.K. schermen. Vanuit We-
nen.

23.45 Journaal.

radio

Hilversum 1
Nieuws op elk heel uur.

7.02 Een goede morgen met... 9.03
Continu muziek. 11.03 Heeft u nog
iets aan te geven 13.06 Aktua. 13.20
Raad een lied... of niet. 14.03 Gerard
de Vries draait op verzoek. 16.02 Ca-
fé Chantant. 16.30 Op stap. 17.02
Piekuur. 19.02 TROS Country. 20.03
Coulissen. 21.02 Made in Holland.
22.02 Aktua — Sport. 23.02 Medede-
lingen. 23.07 Met het oog op mor-
gen. 00.02 Easy listening. 02.02
AVRO's Service Station. 06.02-07.00
Auto in AVRO aan.

Hilversum 2
Nieuws om 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.30,
10.30,11.30, 12.30, 13.00, 13.30, 14.30,
15.30, 16.30, 17.30, 18.00, 20.00, 22.30
en 23.55 uur.
5.45 Het weer etc. 7.10 Gymnastiek.
7.20 Het levende woord. 7.35 Hier en
nu. 8.33 Te deum laudamus. 8.59
Moment. 9.05 Gymnastiek. 9.15
Werkbank. 9.24 Waterstanden. 9.33
Plein publiek. 10.33 Het oude ref-
rein. 11.00 De wereld zingt Gods lof.
12.00 Boer en tuinder. 12.16 Over-

heidsvoorlichting. 12.26 Land- en
tuinbouw (NOS). 12.36 Hier en nu.
13.33 Kerk vandaag. 13.55 Vader-
landse geschiedenis. 14.33 RVU.
14.53 Veronica Nieuws Radio. 18.30
Mormonem. 18.45 Bond Zonder
Naam (BZN). 18.50 PM. 19.00 Vero-
nica Sport. 20.00 De grote verwar-
ring. 21.00 Confrontatie. TELEAC:
21.30 Div. curs. 22.40 Veronica Film.
23.00 Het zwarte gat. 23.55-24.00
Nieuws.

Hilversum 3
Nieuws op elk heel uur.

7.02 Vol gas. 9.03 Arbeidsvitaminen.
11.03 Cees van Zijtveld. 12.03 Hol-
lands Glorie. 13.57 Per saldo. 14.03
Muziek met Gerrie. 15.03 Het Stee-
nen Tijdperk. 16.03 Toppop Disco
show. 17.57 Per saldo. 18.04 De Va-
kantiespits. 19.02 Sleepin' on the ra-
dio. 20.02 Folklive. 21.02 Elpee-uur.
22.02 Candlelight. 23.02-24.00 North
Sea Jazzfestival 1983.

Hilversum 4
Nieuws om 7.00, 8.00 en 13.00 uur

7.02 Aubade. 9.00 Musiceren als
Brugman (VIII). 10.15 Schwetznger
Festspiele 1983. 11.30 Intermezzo.
11.35 Jochem Slothouwer. 13.05
Spektakel Magazine. 13.30 Kollage
van alledaags en zeldzaam. 14.50
Aan woorden voorbij... 15.00-17.00
Uit de Russische muziekliteratuur.
20.00 Verdi-concert. 21.15 De ho-
boist Heinz Holliger. 22.00-23.00
Jazz-op-vier.

Duitsland 3/SWF
18.00 Abendschau.
18.23 Autoreport.
18.30 Freundinnen.
19.00 Sandmannchen.
19.10 Bei uns liegen Sic richtig.
19.45 Landesschau für Baden-

Württemberg.

BFBS
16.25 Do it herself
16.50 Birthday time. Kinderpro-
gramma
17.20 Scooby Doo, where are you
17.45 Dramarama-Spooky
18.10 Top of the pops
18.45 ITN News
19.00 Odd one out
19.30 Coronation Street
19.55 The happy apple.Komedie
20.20 TJ Hooker
21.05 Inside China. The Kazakhs of
China
22.00 BBC News
22.25 Tales of the Unexpected
22.50 The electric théatre show
23.15 Closedown

België/BRT 1
18.00 Appie. Kleuterserie.
18.05 Merlina. Vlaams jeugdfeuil-

leton.
18.30 Verloren geborgenheid.
18.55 Tijdrover. Lieve Plantjes:

Scindapsus.
19.05 Funnies. Tekenfilm.
19.10 Uitzending door derden. Een

programma van Het Vrije
Woord.

19.40 Quarté, mededelingen en
programma-overzicht.

19.45 Journaal.
20.10 Weerman.
20.15 Mozart. Zesdelige serie over

het leven van Mozart, met Mi-
chel Bouquet, Daniel Ceccal-
di. Daniële Lebrun.

21.40 Mirakels op termijn. (Mira-
cles take Time). Documentai-
re van Laurence Barnett over
alternatieve geneeswijzen.'

Duitsland 3/WDR
18.00 Mem Onkel Theodor. Twee-

de aflevering uit een Duitse
serie met Gert Frobe en Bar-
bara Rutting.

18.30 Sesamstraat.
19.00 Aktuelle Stunde.
20.00 Journaal.
20.15 Kein Staat mit dem Staat.

Geen begrip wordt zo gedach-
teloos gebruikt als het begrip
„de staat". Deze uitzending
poogt het beeld dat burgers,
ambtenaren en politici heb-

ben over „de staat" te analyse-
ren.

21.45 Wege zu Beethoven. Docu-
mentaire serie met Leonard
Bernstein, Maximilian Schell
en de Wiener Philharmoniker.

22.45 Bild der Woche. Rembrandt
van Rijn: „De blindmaking
van Samson". Beschouwin-
gen van Renate en Wolfgang
Liebenwein.

22.55 Journaal.
23.00 -23.45 Die Rebellen von

Liang Shan Po. Feuilleton:
De keizer is waanzinnig ver-
liefd opLi Chih. Toch wilKao
Chiu dat zijn stiefdochter niet
de keizer huwt.

ROZ
12 30-13.00 ROZ. Tussen de middag.
18.00 ANP-Nieuws.lB.o3 ROZ-Actu-
eel. 18.20-19.00 Van dorp tot dorp.

BRT 2
Nieuws: 6.00 t/m 8.00 op elk half
uur 9.00, 10.00, 13.00, 17.00, 19.00,
22.00 en 23.40

Brabant. 6.30 Brabant op maandag.
8.12 De zonnebank. 9.03 De vrije
teugel.
West-Vlaanderen. 10.00 Agenda.

10.07 Maandag beter dan een kater.
10.57 Spiegeltje aan de wand. 11.00
Joekebokssouvenir. Populaire mu-
ziek. 12.10 Variété van twaalf tot
twee.
Antwerpen. 14.00 De eerste dag.

Oost-Vlaanderen. 17.05 Dag in, dag
uit. 17.10 Piek-Uur. 18.00 Focus
18.10 Piek-Uur plus. 19.10 Relax.
Rustige muziek. 19.45 De muzen
achterna.
Limburg. 20.00 Popwijzer. Pro-
gramma van de betere popmuziek.
21.10 Thuishaven. 22.05 Zomerme-
lodie. 23.00 Nachtvogels. Program-
ma met stemmingsmuziek. 23.30 -
2.00 Twee tot Twee.

acupunctuur, osteopathie, na-
tuurgeneeswijzen e.a.

22.30 Quarté en Journaal. Aanslui-
tend: Coda: „Schets voor een
modern liefdesgedicht" van
Tadeusz Rozewicz.

Luxemburg/RTL
Nieuws: 5.30 t/m 8.30 elk half uur,
9.00 t/m 18.00 elk uur.

5.30 Guten Morgen, Deutschland.
9.00 Ein Tag wie kein anderer.ll.oo
Was Sic schon immer wissen woll-
ten. 12.00 RTL-Casino-Parade. 14.00

Stunde der Hits. 15.00 Die blaue

Stunde. 16.00 Typisch Simone.
17.00 Take Five. 19.00 RTL-Young.
20.00 Gefragt - Gespielt. 21.00 L.A.
Westküste heute. 22.00 L.A. West-
kuste heute. 23.00 - 1.00 Der Tag
geht.

recept

Bleekselderij-
soep
5 stengels bleekselderij, 1 liter
bouillon van 2 bouillontabletten, 40
gr boter, 40 gr bloem, 100 gr gerasp-
te oude kaas. Ontdoe de stengels
van de draden, snijd ze in stukjes
van 1 cm en kook ze gedurende 10

minuten in de bouillon. Smelt de
boter, voeg de droge bloem toe en
scheutje voor scheutje de bouillon.
Blijf voortdurend roeren, zodat een
gladde soep ontstaat. Roer tenslotte
(van het vuur af) de geraspte kaas
door de soep.

België RTBF 1
17.10 Mededelingen Onem.
17.25 Cine-Vacances. Gevarieerd

vakantieprogramma met o.a.
Maja, de bij.

18.15 Lollipop. Kinderprogramma
met tekenfilms.

18.50 En Wallonië, a Bruxelles, en
couleurs. Spelprogramma.

19.08 Ce soir. Regionaal magazine.
19.30 Journaal.
20.00 Murder in the Oriënt Ex-

press. Britse film (1974) van
. Sidney Lumet met Albert

Finney, Lauren Bacall en In-
grid Bergman. Aansluitend',
debat over de politieroman.

23.25 Journaal.

SCREENTESTS BIJ
DE AVRO

HILVERSUM - Wanneer U ambi-
ties heeft om voortaan als TV-om-
roeper of omroepster door het le-
ven te gaan, dan kunt U terecht bij
de AVRO. Als onderdeel van de ex-
positie van de 60-jarige omroep
worden er iedere woensdagmiddag
van twee tot vier in de AVRO-stu-
dio's in Hilversum screentests ge-
houden onder het motto „Bent U
een talent voor het scherm?Laat U
eens testen". „Wij willen in eerste
instantie de mensen eens laten
meemaken, hoe het is om voor de
camera een tekst uit te spreken.
Hoewel je natuurlijk nooit weet
wat eruit komt", aldus AVRO-
voorlichter Rob Schwitters.
„Wij hopen dat U het een leuke erva-
ring vindt", schrijft de AVRO dan
ook op het aanmeldingsformulier.
„Mocht een en ander voor ons aan-
leiding zijn nader contact met U op
te nemen, dan hebben wij uw adres
in de portefeuille", staat er veelbelo-
vend achter. AVRO-omroepster Pa-
tricia Messer houdt vóór het optre-
den nog een kort praatje met om-
roepster of omroeper in spé. Hans
van der Togt en Patriccia Messer
wisselen elkaar af in de presentatie.

Vanavond
op de TV

Het Geheim
van llona Feher
Gideon Ganani en Ludi Boeken
maakten een filmportret van deze
wereldberoemde vioollerares uit
duizenden. Pinchas Zukerman,
Shlono Mintz en Smuel Ashkenazy,
de drie Israëlische vioolvirtuozen,
zijn allen leerlingen van deze op-
merkelijke vrouw. Door middel van
deze fantastische documentaire
wordt geprobeerd achter het ge-
heim van deze vioolpedagoge te ko-
men, die als geen ander wonderkin-
deren weet op te leiden tot musici
van wereldfaam. Tevens worden de
drie jonge Israëlische violisten ge-
filmd tijdens hun optredens over de
hele wereld. Het Nederlands com-
mentaar is van Theo Olof. Neder-
land 11 21.30 uur.

Muziek
De muziekliefhebber komt van-
avond trouwens in ruime mate aan
zijn trekken. Via Nederland 1
wordt om 22.25 uur de negende af-
levering van „Music in Time" uit-
gezonden, gepresenteerd door Ja-
mes Galway, met medewerking
van Herbert van Karajan, Karl
Böhm en het Amadeus Kwartet. In
het programma „Wege zu Beetho-
ven", Duitsland 111 21.45, komen
zijn vierde symphonie en de eerste
versie van Fidelio aan de orde. Me-
dewerkenden zijn Leonard Bern-
stein, Maximilian Schell en de
Wiener Fhilharmoniker. Op BRT 1
tenslotte start om 20.15 uur de zes-
delige serie over het leven van
Wolfgang Amadeus Mozart. Met
onder andere Christof Banzer, Ka-
rol Zuber, Bastienne Peyrot en Mi-
chel Aumont.

Yoghurtmuesli
25 gr vlugkokende havermout, 5 dl

yoghurt, 2 goudrenetten, eventueel
40 gr rozijnen, citroensap van V_ ci-
troen, 2 eetlepels honing.

Roer de havermoutvlokken door de
yoghurt. Rasp de goed gewassen ap-
pelen met schil en al boven de yog-
hurt. Roer de appel, de rozijnen, het
citroensap en de honing door het
yoghurt-appelmengsel.

Mara in de
zevende hemel

MAASTRICHT - De Lim-
burgse zangeres Mara is in
de zevende hemel. Na een
periode van gedwongen
nietsdoen, waarin zij door
een stembandziekte meer
bij de logopist en de spe-
cialist dan in de platenstu-
dio te vinden was, heeft zij
weer een nieuw plaatje op
de markt gebracht. „El
septimo Ciëlo" oftewel „de
zevende hemel" is de wel-
luidende Spaanse naam
van deze nieuwe single,
waarvan het eerste exem-
plaar door de zangeres vo-
rige week aan de Spaanse
consul in Maastricht,
Grossimlinghaus, werd
aangeboden.
In de periode van gedwongenrust
heeft Mara niet stilgezeten. Zij

heeft de vrijgekomen tijd nu'
gebruikt om orgel te spelen en<
cursus Spaans te volgen. Gef
pen door de Spaanse ambaS
deur heeft zij zelf de tekst .
schreven van haar nieuwste j
die in de Blue Cirkel studio'
haar nieuwe label na de Joh
Hoes tijd) werd opgenomen. 1
is een romantisch muziekje,
alleen door toetsinstrumen
wordt begeleid. De B-kant, EsC
el amor, heeft een pittige dis
sound. Een plaatje, waarvan U
net zoveel succes verwacht
haar vorige hits Chico en He
wee naar Santa Domingo

Van 1 tot 25 augustus gaat M
op tournee naar Ibiza, vergeï
van een combo onder leidingl
Frans Tiedtke. Zij zal daar Jschillende optredens verzori
voor radio Ibiza. In deze peri'
kunnen eventuele afspraken
de arbeidsbeurs in Maastri
worden gemaakt.

oplossing
van zaterdag
glazuur verslag
eltoaeoe
spaargeld spook
taekeefr
affiche maraboe
a hl v o u
gebit omklemmen
ro o e

ananassap renet
rn r pi y .
modegek envelop
oelaliai
etwei ruitenaas
dysinrrt
ernstig glaasje
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Hittegolf VS
eist vele doden

CHIGAGO - De hittegolf in de
Verenigde Staten kost aan
steeds meer mensen het le-
ven. Het dodental kwam za-
terdag op 91 te liggen. In de
steden St. Louis (Missouri) en
Louisville (Kentucky) werd de
noodtoestand afgekondigd
en deden de autoriteiten een
beroep op de bewoners venti-
latoren en apparaten voor air-

conditioning aan armen en
ouderen te geven.
Van alle slachtoffers vielen er

39 in het gebied rond St.
Louis, waar het vijf achter-
eenvolgende dagen 38 gra-

den Celsius was. Verwacht
wordt dat de temperatuur nog
verder zal stijgen. Het is de
zwaarste hittegolf sinds 1980.
Een hulpverlener zei dat veel
van de slachtoffers bejaarden
zijn, die deuren en ramen
dicht hielden uit angst voor
dieven, en mensen die zich
geen ventilator kunnen ver-
oorloven.

Ook gevechten tussen christenen en
Druzen in Libanon

Strijd in PLO
laait weer op

- In de Libanese Bekaa-vallei zijn gisteren hevige
jtevechten uitgebroken tussen rivaliserende guerrillastrij-

-1 öers van de Palestijnse bevrijdingsorganisatie PLO. Volgens
Pc Libanese staatsradio begon de strijd vroeg in de ochtend
Pn de buurt van het dorp Taanayel, dat langs de hoofdweg
jussen Beiroet en Damascus ligt. De radio van de Falangis-
*en maakte melding van minstens vijftig doden en gewon-

i\Êpn' A1°P zaterdag dedenzich enkele schermutselingenvoor
n JtUssen voor- en tegenstanders van PLO-voorzitter Yasser
feljpfafat, die elkaar nu zon elfweken bestrijden.
IHSI
t «ei115616 uren na de afkondiging van- ,l!j n -.front voor nationale redding"

L'n de regering van president
1 -Jwr 11 door Druzen-leider

Üs h JumDlatt en andere pro-Syri-
><-' politici in Libanon, zijn zater-

A ag ook opnieuw artillerie-gevech-
o A' 11 opgelaaid tussen Druzen en■fnnstelijke milities.

' het uitbreken van de gevechten
[ei f" et Shouf-gebergte kwam een

pü aan 24 uur van rust, die intradna bereiken van een staakt-het-vu-
P - Schotenwisselingen, ofschoon

hevig dat vrijdag, waren in
k j3: "eiroet te horen. Het schieten duur-
de ? tot middernacht. Volgens een
J Cnristelijk radiostation is een nieuw
V(' taakt-het-vuren bereikt

Syrië
_!?et front kent verschillende orga-nen: een „Nationaal Congres", en di-verse uitvoerende lichamen voor

(economie, financiën, informatie,
veiligheid, sociale zaken en militai-
'e aangelegenheden. Joumblatt zei
verder dat enkele organen al func-

" "oneren in, zoals hij het noemde „de
!Dirijde gebieden van Libanon".

wI d ,was volgens waarnemers een'aehjke verwijzing naar de gebie-
J w *Tle door de Syrische troepen
I het n gecontroleerd, met name

et noorden waar zich Libanons

tweede grootste stad Tripoli be
vindt, en de oostelijke Bekaa-vallei
inclusief Baalbek.

De andere organen zullen later
worden geïnstalleerd in Groot-
Beiroet en in het zuiden van het
land, aldus Joumblatt. Hij merkte
verder op dat het front samen-
werkte met Syrië en Libië „om het
komplot om Libanon op te delen te
verijdelen".

" Na een hachelijk avontuur van
acht dagen ronddrijven in een
rubbervlot op de Javazee, is de
35-jarige helikopterpiloot Que-
rijn Fikke uit Vlaardingen gister-
morgen veilig teruggekeerd in
Nederland bij vrouw en twee
zoons. Op 6 juli werd de piloot
overvallen door slecht weer,
raakte de weg kwijt, omdat het
radiobaken was uitgevallen en
maakte daarna een gecontro-
leerde noodlanding op het wa-
ter. Fikke kwam de week door
op slechts drie tinnetjes water
en wat opgevangen regenwater.
„Wanneer er geen drinken vol-
doende is, kun je beter ook niet
eten, aldus de piloot, die tijdesn
zijn rondzwerving nooit in pa-
niek was geraakt.

Activisten
Solidariteit

gevenzich aan
ARSCHAU - Twee activisten

1 bn_i verD°den Poolse vakver-
U a Solidariteit hebben zich za-
«rdag bij de politie van Gdansk
| meld terwijl ze zich beriepen op

"* h. f. mnestieregeling die na het op-
ejten van de staat van beleg is af-| sekondigd.

HR_ twee vakbondsleden, Piotr
ko c?Ynski en Krzysztof Wysz-

Wski, die respectievelijk functio-
I g fls van de regionale sectie te

T ansk en redactiesecretaris van
1 nl v k̂bondsblad waren, „mochten3 f_lar is nadat zij de noodzakelijke
1 dü

m
tf llteiten hadden vervuld", al-j if s "et officiële Poolse persbureau.

heeft sinds de afkondi-
c.

guVan de staatvan beleS °P 13 de"
1 ten w 1981 ondergedoken geze-
-1 te it r yszowski. die een vals identi-
i sir_.bewiJ s bü zich had, heeft zich
'_ hr, i 8 uaugustus 1982 schuil ge-| 2°uden.■ j n

e die het parlement
u Warschau donderdag aannam,
t-jP^lt met name dat geen gerech-
te? vervolging wordt ingesteld

fdp Personen, ook al staan ze op
U jt°Psporingslijst van de politie, die1 de clandestiniteit treden en hunVettige activiteit staken.

Doden in Japan
na regenval

TOKIO - Zware regenval in het
westen van Japan heeft aan min-
stens 49 mensen het leven gekost.
Bijna zeventig anderen worden
nog vermist.

Zwaarst getroffen is het district Shi-
mane aan de kust. Hier kwamen de
afgelopen twee dagen 44 mensen
om, aldus de politie.

Nota
Gemeentesecretaris Jan Poels van
Venray herinnerde de demonstran-
ten aan de door de gemeenteraad
van Venray aangenomen nota vrede
en veiligheid. „De gemeenteraad

heeft niet alleen de plaatsing van
kruisraketten op De Peel afgewe-
zen, maar ook besloten om zich met
alle mogelijke wettelijke middelen
te zullen verzetten als de regering
onverhoopt toch De Peel zou aan-
wijzen. Wat in Venray kan, kan ook
elders. De beslissing van de ge-
meenteraad is des te belangrijker,
omdat een meerderheid van die
raad bestaat uit leden van het CDA",
aldus gemeentesecretaris Poels.

Vredesmars stond stil bij De Peel
h._. RAY " Enkele honderden deel-
h_hh rS aan de Vredesmars 1983
str zondagmorgen gedemon-
vl

eerd bij een van de poorten van
in ?.gveld °e Peel. Die mars, een
üif"atief van een aantal vrouwen
sta 4 Westduitse Ruhrgebied,
«inrt- °p 9 *uli in Dortmund en
Uaa op 6 augustus, de zoge-

Hirosjimadag,in Brussel.
Se u,oen mensen aan mee uit diver-c «esteuropese landen.

Het wisselend aantal deelnemers
protesteert met de mars tegen de
stationering van middellange af-
standsraketten in Europa. Zaterdag
hielden zij ook een bijeenkomst op
de Duitse militaire begraafplaats in
IJsselstein bij Venray. Bij de toe-
ganspoort van De Peel - ooit door
het IKV genoemd als vestigings-
plaats voor de in Nederland te sta-
tioneren kruisraketten - werd ge-
deeltelijk binnen het hek op de

grond de leus geschilderd „Vrede,
geen raketten hier". Ook werden op
de weg vredesduiven geschilderd.

Advies
Konsumenten Kontakt veronder-
stelt dat deze foute berekeningswij-
ze niet alleen is toegepast op de flats
in Wageningen, maar dat voor tien-
duizenden andere bewoners een-
zelfde situatie geldt. De consumen-
tenorganisatie adviseert hen na te
gaan of de berekening van het pun-
tenaantal correct is gedaan. Is dat
niet het geval, dan moeten de bewo-
ners bezwaar aantekenen tegen de
huurverhoging met tien procent.
Vooral in Rotterdam, Utrecht en Al-
mere zijn veel woningen aangeslo-
ten op stads- of wijkverwarming.

Bij een correcte puntentelling val-
len sommige bewoners in een cate-
goriewaarvoor niet tien, maar vijf
procent huurverhoging geldt, al-
dus Konsumenten Kontakt. De or-
ganisatie vindt overigens dat het
juister is om maar een punt per
verwarmd vertrek te berekenen.

Alleen Sovjetunie, Japan en Noorwegen tegen

Walvisconferentie voor
milieuvrienden succes

BRIGHTON - De bijeen-
komst van de Internationale
Walvisvangst-Commissie
(IWC) is zaterdag geëindigd
met een overwinning voor de
milieubeschermers. Op mid-
dellange termijn beoefenen
alleen nog Japan, de Sovjet-
unie en Noorwegen de wal-
visvangst.

Peru heeft zich vrijdag, tot ver-
rassing van zijn vroegere com-
pagnon Japan, bij 36 andere
IWC-leden aangesloten door

zich uit te spreken voor een
verbod van de commerciëlejacht op walvissen met ingang
van 1986. Japan en Noorwegen
kwamen in een isolement te-
recht op de conferentie dieeen
week geduurd heeft en ertoe
heeft geleid dat het aantal te
vangen walvissen, dat tien jaar
geleden nog boven 50.000 lag,
in 1984 lager zal zijn dan
10.000.

Op de twee landen is op de confe-
rentie stevige druk uitgeoefend zich

bij de andere landen aan te sluiten.
Zo dreigden de Verenigde Staten
met economische sancties die de in-
voer van Japanse en Noorse vis,
oesters en sardines tot een waarde
van meer dan 400 miljoen dollar op
de Amerikaanse markt kunnen be-
letten. De Sovjetunie kan niet op
deze manier onder druk worden ge-
zet, omdat haar uitvoer van vis en
visprodukten naar de Verenigde
Staten te verwaarlozen is.

Eskimo's
Het meest openlijke geschilpunt
was echter de Amerikaanse steun
voor een vergroting van het contin-
gent walvissen dat de eskimo's uit
Alaska mogen vangen in de Bering-
zee. Na 5V_ uur vergaderen kregen
de eskimo's een toezegging van 43
walvisjachten in 1984 en 1985, ter-wijl ze gevraagd hadden om 35 in
één jaar.

Noorwegen heeft veel moeten inle-
veren. Tegen de vangst van 1.690
kleinere walvissen vorig jaar mag
het Scandinavische land van de
iwc dit jaar nog maar 635 dieren
vangen. Deskundigen verwachten
dat de omzet in de noorse walvisin-
dustrie zal teruglopen van 4 mil-
joen dollar naar 1,5 miljoen. De
meeste walvisvaartschepen zal
noorwegen uit de vaart moeten
menen.

GEVOLG VAN VERKEERDE PUNTENBEREKENING

KK: vaak te hoge huur
bij stadsverwarming

DEN HAAG - Veel bewoners van
huizen met stads- of wijkverwar-
ming hebben op 1 juli een huurver-
hoging van tien procent gekregen,

terwijl maar vijf procent is toege-
staan. Die te groteverhoging is het
gevolg van een verkeerde punten-
berekening. Dit concludeert Kon-
sumenten Kontakt na een advies
van de huurcommissie in Arnhem
aan flatbewoners in Wageningen.

De verhuurder van de flats in Wage-
ningen had voor de huurprijsbere-
kening per verwarmd vertrek drie
punten gerekend, terwijl dat alleen
kan als de verhuurder ook eigenaar
is van de verwarmingsinstallatie. Is
hij dat niet, dan mag hij twee pun-
ten per verwarmd vertrek bereke-
nen. In de prijs voor de verwarming
zitten namelijk .de kosten voor af-
schrijving en onderhoud van de in-
stallatie. In de puntentellingvoor de
kwaliteit van de woning mag dit
niet nogmaals meetellen.

Irak: zeshonderd
Iranezen gedood
MANAMA - De gevechten die za-
terdag in Noord-Irak nog doorgin-
gen tussen de Iraakse en Iraanse
strijdkrachten, hebben het leven
gekost aan meer dan zeshonderd
Iraniërs. Dit staat in een Iraaks mi-
litair communiqué dat het officiële
Iraakse persbureau INA heeft uit-
gegeven.

Volgens het communiqué „woeden
heftige gevechten tussen Iraakse
eenheden en Iraanse troepen die
steun krijgen van agenten die hun
vaderland hebben verraden". De
strijdkrachten van Teheran hebben
zaterdagmorgen gepi obeerd de
grens te overschrijden „in de buurt
van Hadj Omran, in de noordelijke
sector van het front", aldus het com-
muniqué dat in het midden laat of
de Iraanse troepen er in zijn ge-
slaagd tot op Iraaks gebied door te
dringen.

Geen ontslag voor
oorlogsmisdadiger

uit Nederland
VANCOUVER - De Nederlandse
oorlogsmisdadiger Jakob L. krijgt
geen ontslag van de universiteit
van British Columbia (ÜBC) te
Vancouver waar hij sinds 1963
plantkunde doceert. Dit schrijft
rector George Pedersen in „ÜBC-
reports" van 20 juli.

De Simon Wiesental-organisatie in
Los Angeles had de universiteit ge-
vraagd L. wegens diens oorlogsver-
leden te ontslaan. In 1948 werd hij
bij verstek door de Bijzondere
Strafkamer te Assen tot levenslang
veroordeeld wegens „het verlenen
van hulp aan de vijand".
Pedersen zegt dat het aanstellings-
beleid van de universiteit en boven-
dien de mensenrechten van Brits
Columbia ontslag niet mogelijk ma-
ken.

Duiven vlogen
800 km in

ruim 13 uur
HEERLEN - lets meer dan der-
tien uur nadat zij In Marseille
waren getost zijn twee duiven
binnen gekomen op hun thuis-
hok. De eerste, een duitvan Wij-
nands in Maastricht had de 800
km van de wedvlucht Marseille
er om tien over negen gister-
avond opzitten; de tweede duif,
van Frits Rennenberg in Bingel-
rade, was al binnen om acht mi-
nuten voor tien. Het gebeurt
maar zelden dat duiven zo snel
vliegen dat ze de afstand nog
op de dag van lossing helemaal
overbruggen.

Moord

" De politie van Voorburg
heeft het ontzielde lichaam
van een 66-jarige vrouw uit
haar Voorburgse woning ge-
haald. Het lijk had daar al tien
tot veertien dagen onopge-
merkt gelegen. Uit de sectie
die op het lichaam is uitge-
voerd, is gebleken dat de
vrouw met een hard voorwerp
krachtig op het hoofd is gesla-
gen.

Overvallen

" Drie onbekend gebleven
mannen hebben zaterdagmid-
dag een gewapende overval ge-
pleegd op de juwelierszaak in
de in de Amsterdamse
P. C. Hooftstraat. De overval-
lers dwongen de enige aanwezi-
ge verkoopster onder bedrei-
ging met vuurwapens de sleu-
tel van de vitrine af te geven,
sloegen hun slag en gingen er
daarna in een auto vandoor.
Hoeveel er precies uit de win-
kel verdwenen is kon de politie
nog niet zeggen.

Armenen

" Het tweede Armeense we-
reldcongres is gisteren afgeslo-
ten met de oprichting van een
Nationale Raad die de belan-
gen gaat behartigen van de
drie miljoen Armeniërs die in
gemeenschappen over de hele
wereld verspreid leven. De raad
zal op politiek en diplomatiek
niveau streven naar de hereni-
ging van het Armeense volk dp
het nationaal Armeense gebied,
de Armeense Sovjetrepubliek
met de hoofdstad Eriwan inbe-
grepen.

Wereldraad

" In het Canadese Vancouver
is gisteren de zesde algemene
vergadering van de Wereld-
raad van Kerken geopend.
Ruim negenhonderd afgevaar-
digden van 303 lidkerken zul-
len tot 10 augustus vergaderen
over het thema, Jezus Christus- het leven van de wereld". Op
grond van die besprekingen
wordt het beleid voor de ko-
mende zeven jaar vastgesteld.

Aanslag
0 Een handelaar in tweede-
hands auto's is zaterdag ver-
moord in de Baskische provin-
ciehoofdstad Vitoria. Twee on-
bekende mannen schoten de 35-
-jarige Ramiro Salazar een ko-
gel in zijn slaap. De Baskische
politie uitte het vermoeden dat
het hier ging om een nieuwe ter-
reuraanslag van de Baskische
afscheidingsbeweging ETA.

Vreedzaam
" Ongeveer 3.000 meest jeug-
dige Israëliërs hebben zaterdag
in Hebron op de bezette weste-
lijke oever van de Jordaan ge-
protesteerd tegen pogingen
van nationalistische landgeno-'
ten, zich te midden van de Pa-|
lestijnse bewoners te vestigen.
Volgens de politie had de betd.-ging cc verloop.

UIT
Verontrust

" De Nederlandse Gehandi-
captenraad is zeer verontrust
over de bezuinigingsplannen
van het kabinet. In een brief
aan het kabinet constateert de
raad dat de gehandicapten door
de aangekondigde bezuinigin-
gen onevenredig zwaar worden
getroffen. Een koopkrachtda-
ling per 1 januari '84 van 3,5
procent, de verlaging van de
uitkeringen met 5 tot 10 pro-
cent plus nog eens een bezuini-
ging van 1,5 miljard op de
volksgezondheid dreigen de
gehandicapten extra zwaar te
treffen en dat kan volgens de
Gehandicaptenraad niet de be-
doeling zijn van het kabinet.

Aangehouden

" Op verzoek van België heeft
het openbaar ministerie in Al-
melo in Almelo een Turk vau
Armeense afkomst voorlopig
aangehouden die ervan wordt
verdacht één van de daders te
zijn van de moord op de Turkse
diplomaat Dursun Aksoy op 14
juli in Brussel. Op een aantal
adressen in Almelo en een adres
in Wierden werden huiszoekin-
gen gedaan en werden getuigen
gehoord.

Neergestort

" Bij het neerstorten van een
eenmotorig sportvliegtuig bo-
ven het stadscentrum van Neu-
markt in Beieren zijn zaterdag
de piloot en drie passagiers om
het leven gekomen. Een min-
derjarige inzittende is levens-
gevaarlijk gewond uit de wrak-
stukken gehaald, zo heeft de
politie meegedeeld.

Kerncentrale
" Premier Indira Gandhi
heeft zaterdag in Kalpakam,
in het uiterste zuiden van In-
dia, de eerste kerncentrale van
Indiase makelij in gebruik ge-
steld. Zij verklaarde dat de te
winnen kernenergie alleen
voor vreedzame doeleinden
zal worden gebruikt.

(ADVERTENTIE)
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De vorige week in Siberië ge-
vangen leden van de milieube-
weging Greenpeace zijn gisteren
ongedeerd en wel in Alaska te-
ruggekeerd. Maar de film met
opnamen van het walvisstation
in Lorino, waar volgens de mi-
lieubeweging de Russen in strijd
met de internationale bepalingen
walvisvlees als voer gebruiken
voor bontkwekerijen, is door de
Russische autoriteiten geconfis-

ceerd, aldus een woordvoerder
van Greenpeace. De overdracht
van de zeven activisten vond za-
terdag op volle zee in de Be-
ringstraat plaats toen ze op hun
schip de Rainbow Warrior stap- '
ten. De zeven, zes Amerikanen
en een Canadees, waren vorige
week maandag opgepakt toen ze
filmopnamen maakten bij het
walvisstation op de Siberische
kust.



nieuws uit de provincie, reportage
Drukke Open Dag

in Kasteel
Vaalsbroek

VAALS-Kasteel Vaalsbroek open-
de gisteren zijn poorten voor de
eerste Open Dag van dit vakantie-
seizoen. Ruim achthonderd geïnte-
resseerden maakten van de gele-
genheid gebruik om het eeuwenou-
de kasteel te bezichtigen. Het rond
1760 in opdracht van Johann von
Clermont gerestaureerde gebouw
mocht zich gisterenniet alleen ver-
heugen in het bezoek van veel Ne-
derlandse toeristen; ook veel Duit-
se gasten toonden interesse voor
het fraaie gebouw. Het mauso-
leum, waar een aantal familiele-
den van Von Clermont zijn begra-
ven, en het bij het kasteel behoren-
de park trokken eveneens veel be-
langstellenden. Vaalsbroek is ove-
rigens opnieuw geopend op zondag
7 augustus. Ook dan zijn kasteel,
mausoleum en park te bezichtigen
tussen 14.00 en 17.00 uur. " Een blik in de stijlvol gerestaureerde tuinkamer van het complex

INBRAKEN IN
MEERSSEN

MEERSSEN - In de nachtvan vrij-
dag op zaterdag werd in de ge-
meente Meerssen op drie plaatsen
ingebroken. In Ulestraten ver-
schaften de dievenzich toegang tot
de pastorie.Een daar gestolen kast
vond men later terug in de Past.
van Eijsstraat.
Bij een juwelierin de Stationsstraat
werd vrijdagnacht tussen 04.00 en
05.00 een traliehek doorgeknipt,
waarna men de winkelruit met een
steen vernielde. Er werd voor enke-
le duizenden guldens aan sieraden
ontvreemd. De politie is op zoek
naar een mogelijke getuige, die om-
streeks 04.30 door de Beekstraat
fietste.
De derde inbraak vond plaats in een
woningaan het Synagogeplantsoen.
Hier werden diverse schilderijen ge-
stolen.
De politie van Meerssen verzoekt
eventuele getuigen contact op te ne-
men, tel. 043-642555.

INBRAAK IN
SUPERMARKT

ÜBACHSBERG - Bij een inbraak
in een supermarkt aan de Kerk-
straat in Übachsberg verdween een
grote hoeveelheid sigaretten en kof-
fie. De juiste schade is nog niet be-
kend. De inbreker(s) kwam(en) het
gebouw binnen via de rooster van
de kelder.

Met z'n eigen
mes 'bewerkt'
LANDGRAAF - Op het politiebu-
reau van Landgraaf meldde zich
zaterdagnacht de 20-jarige C. uit
Schaesberg die mededeelde dat hij
in een dancing door twee mannen
was mishandeld. De man had ver-
wondingen aan de nek, hoofd en
borst.
De man verklaarde door de twee
mannen met een mes te zijn 'be-
werkt' wegens een meningsverschil
over een vriendin. Een van de ver-
dachten kon zondag worden aange-
houden. Uit het onderzoek dat hier-
na volgde blijkt echter dat C. zich-
zelf de verwondingen heeft toege-
bracht om de twee mannen in een
kwaad daglicht te zetten. C. kreeg
een proces-verbaal wegens valse
aangifte aan zijn broek.

Gewonden bij
aanrijding

WIJNANDSRADE - Bij een aanrij-
ding tussen een personenauto en
een bromfiets aan de voet van de
Brommelerberg in Wijnandsrade
zijn zondag twee gewonden geval-
len. Zowel de bestuurder van de
bromfiets als zijn duopassagier
moesten met beenbreuken naar het
ziekenhuis worden vervoerd. De
aanrijding was het gevolg van het
feit dat de bromfietser geen voor-
rang verleende. De bromfiets
kwam uit de richting Weustenrade
en de auto kwam uit Swier rich-
ting Hoensbroek. De bromfietsbe-
stuurder brak zowel beide boyen-
als onderbenen terwijl zijn passa-
gier een gecompliceerde been-
breuk opliep.Parkeermeters

zwart geverfd
HEERLEN - Van enkele parkeer-
meters aan de Valkenburgerweg in
Heerlen werden de glaasjes met
zwarte verf beklad. Opmerkelijk
was dat de twee parkeermeters voor
een café aldaar niet beklad werden.
Mogelijk dat een van de cafébezoe-
kers meerdere malen bekeurd werd
en op die manier zijn ongenoegen
heeft willen uiten.

’ 6.000,- en
sierradenweg

KERKRADE - Uit een woning aan
de Ehrensteinerstraat in Kerkrade
werden behalve een geldbedrag van
6.000 gulden ook enkele sierraden
gestolen. De dader kwam vermoe-
delijk de woning binnen via de ach-
terdeur.

Conclusie na aktie 'Voorkoming Misdrijven '
Booteigenarenvaak

zeer onzorgvuldig
MAASTRICHT - Tijdens een zaterdag tussen Eijsden en
Maastricht langs de Maas gehouden controle van de water-
sportcentra, de aanpalende campings en het dagstrand Eijs-
den is gebleken dat veel eigenaars van boten en/of caravans
bijzonder onzorgvuldig omspringen met hun vaak waarde-
volle eigendommen. Die conclusie trekt het Regionaal Bu-
reau „Voorkoming Misdrijven", dat deze controle uitvoerde;
aan de aktie werd meegewerkt door de gemeentepolitie
Maastricht, de rijkspolitie landdienst en de rijkspolitie te
water.

Tijdens de bijna zes uren durende
aktie werden 532 boten en ruim 200
caravans gecontroleerd. Hoewel
ook bij de caravans een aantal wa-
gens niet afgesloten bleek te zijn, le-
verde de controle bij de boten rond-
uit verbijsterende cijfers op. Opper
Gosse Boonstra van de rijkspolitie
te water: „We kwamen bij de 532 ge-
controleerde boten er liefst 298 te-
gen waarvan je de buitenboordmo-
tor zonder problemen weg zou kun-
nen nemen. Bovendien ,kon men in
vrijwel evenveel gevallen alleen al
door het optillen van het kuipje te-
recht bij vaak waardevolle spullen,
terwijl daarnaast nogal wat geld
soms letterlijk voor het oprapen
lag".

Volgens Boonstra vertrouwt men
hier nog steeds op de zogenaamde
sociale controle. „De praktijk wijst
uit dat die sociale controle inder-
daad aanwezig is. Maar dat neemt
natuurlijk niet weg dat men door zó
onzorgvuldig te werk te gaan om
moeilijkheden vraagt".

In vergelijking met de landelijke cij-
fers valt de criminaliteit in de Zuid-
limburgse watersportcentra nogal
mee. „Misschien zijn de centra hier
nog niet zo goed bekend. Maar wan-
neer men zo naïef te werk zou blij-
ven gaan, dan lok je diecriminaliteit
wel vanzelf hier naar toe", aldus op-
per Boonstra.

Er werd zaterdag overigens niet al-
leen gecontroleerd. Men overhan-
digde de eigenaars van boten en
caravans ook brochures, waarin
mogelijkheden vermeld staan op
welke wijze men de eigendommen
beter kan beveiligen tegen dief-
stal. De reacties van de recreanten
waren zaterdag vrijwel zonder uit-
zondering zeer positief.

Muizen
„Het zakken van het waterpeil,
dit zou moeten gebeuren wan-
neer het themapark er komt, be-
tekent de doodsteekvoor de flo-
ra en fauna in Terworm," aldus
André Jansen. „De kringloop
zou dan volledig verstoord wor-
den. Als het waterpeil zakt,
kunnen er geen planten meer
groeien. De dieren, die deze
planten als voedsel nodig heb-
ben, kunnen dan ook niet meer
leven.

Supersnelle
wedvlucht
Argenton

HEERLEN - Ook de noodwe-
ren tijdens derace over 600 ki-
lometer konden de duiven niet
deren. De provinciale wed-
vlucht Argenton eindigde dan
ook in een massasprint. In bei-
de bonden kreeg het concours
een supersnel verloop met

minder dan een half uur. Hen-
driks uit Maastricht is de grote
kanshebbers voor de overwin-
ning in de CLBvP. Een ernsti-
ge kandidaat voor de zege in
de Phoenix is Cor Leentvaar
in Hoensbroek.
Het is echter allemaal millime-
terwerk bij de kopprijzen. Tot
een knappe prestatie kwam
ook weer de „Goede Jaarling"
van het duo Hendriks-Meij-
berg uit Heerlerheide die dit
jaar reeds won de 14e provin-
ciaal Limoges en de 26e pro-
vinciaal Chateauroux. Hij arri-
veerde nu weer om 14.44 uur.
AANKOMSTEN:
CLBvP: (3200 duiven): L. Smeets en
dochter Vijlen 14.26 (570 km) H.
Rothkrans Waubach 14.37; JanVer-
cauteren Schimmert 14.29; Peters
Sittard 14.38; G. Wetzels Kerkrade
14.35; Rademakers Nieuwenhagen

14.37; Klasen-Berx Palemig 14JJL. Hermans Voerendaal 14.34;
Heidens Waubach 14.40 - 14.44;
Souren Simpelveld 14.33; Th. 80l
Elsloo 14.35 - 14.37 - 14.38; F.
Esch Geleen 14.38; Hendriks Ma
tricht 14.20; A. Stevens Eijsd
14.23; v.d. Berg Eijsden 1426; 1
quiy Eijsden 14.26; Paulissen Ma*
tricht 14.24; Heyenrath en zn. VijlJ
14.30; Meyers Elsloo 14.36; Gel
Habets Guttecoven 14.44; Jan Ji
vissen Schinnen 14.40; Fr. Rennej
berg Bingelrade 14.42; J. Smefl
Geulle 14.35-14.35 -14.35; P. Erkej
Palemig 14.38; Ramakers en zn. 3
lemig 14.40 - 14.43; Hausoul en I
Slenaken 14.28; M. Dortans Kerkl
de 14.40; Hendriks-Meijberg Hei
lerheide 14.44 - 14.45 - 14.45 - 14j
Dideren Elsloo 14.38; Corvers <|
leen 14.40:,W. JoostenPalemig 14|
- 14.42; Hersevoort GrevenbiJ
14.49; Cloots Limbricht 14.46; Xl
nen Echt 14.54; Bruis de Rl
Schinnen 14.41; gebr. Vroomen <4
verik 14.39; G. Nacken Nieuwen!
gen 14.43 - 14.45; Beckers 14|
Vondenhoff Nieuwenhagen 14.1
H. Eggen Nieuwenhagen 14.44; I
kens Nieuwenhagen 14.45; v. Vooi
Heerlen 14.41.
Phoenix: (1747 duiven): Cor Leel
vaar Hoensbroek 14.44 (580 km)|
Rademakers Echt 14.58 (596 kl
Gebr. Smeets Elsloo 14.43; P. SW
men Hom 15.10 (607 km) Th. Bart
Maastricht 14.37; H. Stefanie Ma:
tricht 14.38; Bex Maastricht 14.1
L. Janssen Hulsberg 14.44 - 14.
Duinhoven Hoensbroek 14.50; B
Willems Valkenburg 14.42; M. Jan
sen Nuth 14.49; E. Wouters Nu]
14.51; A. Vranken Meers 14.47;'Haagmans Hoensbroek 14 50; FrÜ
Brunssum 14.55; J. Poels Hael
15.13; G. Roeffen Grubbenvol
15.35; M. Janssen Venlo 15.35; Gel
Heymans Weert 15.10; Th. Vervl
len Weert 15.10; H. Triepels Scha<
berg 14.55.

ACJN-jongeren hielden open dag

Meer planten en dieren
in natuurgebied Terworm
HEERLEN - In het natuurge-
bied Terworm in Heerlen ko-
men ongeveer tweehonderd
plantsoorten méér voor dan op
de IVN-lijsten geregisteerd
staan. Ook het aantal diersoor-
ten is aanmerkelijk groter. Dit
blijkt uit een onderzoek dat de
Algemeen Christelijke Jeugd-
bond voor Natuurstudie en Na-
tuurbescherming (A.C.J.N.) de
afgelopen dagen in Terworm
heeft gehouden.

Gisteren hield de ACJN een
open dag in Terworm. Tweehon-
derd bezoekers kwamen een
kijkje nemen. De jongeren had-
den voor deze gelegenheid wan-
delroutes uitgezet en er was een
expositie met diaseries. „Wij
hebben maar liefst 200 nieuwe
planten ontdekt," aldus André

Jansen, een van de 35 onderzoe
kers. „Het aantal plantenge
meenschappen is erg hoog en ge-
varieerd. Zeldzame planten zoals
bitterveldkers en goudveil als-
mede veel zeldzame akkeron-
kruiden werden door ons gesig-
naleerd."

Bij het registreren van de vogel-
soorten is de ijsvogel waargeno-
men, een uiterst zeldzame vogel
in Nederland. Ook bij de insek-
ten blijkt het aantal soorten ho-
ger te liggen dan aanvankelijk op
de lijst staan vermeld. Zo werd
onder meer waargenomen deko-
ninginne- en eikenpage, het
landkaartje, een groot aantal
beeknimfen en libellensoort. De
aanwezigheid van beeknimfen
duidt erop dat er zuiver stro-
mend water in Terworm voor-

komt.
In de 'life traps' die in het ge-
bied door de ACJN waren uitge-
zet, werden 200 muizen gevan-
gen, een uitzonderlijk hoog aan-
tal waaronder de aardmuis en
de dwergmuis.

" Belangstelling tijdens de opendag voor de jonge onderzoekers in huize Eickholt.

NA VECHTPARTIJ OP KERSTDAG

Twee weken cel
voor vechtersbaas

MAASTRICHT/LANDGRAAF
Vier jongelui S., A., R., en D., in de
leeftijd van 19 tot 20 jaar en allen
uit Landgraaf, zijn vrijdag door
politierechter mr. Hofstee veroor-
deeld tot gevangenisstraffen en
geldboetes. De vier moesten zich
verantwoorden voor een vechtpar-
tij en het vernielen van een auto,
vorig jaarKerstmis in Schaesberg.
Ter verdediging voerden de jon-
gens aan dat ze zich bedreigd voel-
den.

De Officier van Justitie mr. Van Bu-
gem eiste voor S. drie maanden ge-
vangenisstraf waarvan twee voor-
waardelijk. De officier haalde te-
vens een andere geweldpleging aan
die in juli 1982 gebeurde, waarbij S.
ook betrokken zou zijn geweest en

de tegenpartij een hersenschudding
opliep. Mr. Van Bugem vond dat S.
niet langer met voorwaardelijke
straffen 'over zijn bol geaaid diende
te worden. Voor A., die geen straf-
blad had, eiste hij twee maanden ge-

vangenisstraf waarvan een voor-
waardelijk. Voor R. en D., die de
vernieling van de auto op hun reke-
ning kregen gezet, werd een geld-
boete van 500 gulden of tien dagen
arrest geëist.

De drie advocaten, mr. Menger, mr.
Steenbergen en mr. Arends pleitten
vrijspraak. Met name omdat enkele
verklaringen van de tegenpartij on-
voldoende en tegenstrijdig waren.
Politierechter mr. Hofstee veroor-
deelde S. tot zes weken hechtenis
waarvan vier voorwaardelijk met
een proeftijd van twee jaar. S.-mag
de straf tijdens zijn vakantie uitzit-
ten. A. kreeg vier weken voorwaar-
delijk,proeftijd van twee jaar en een
boete van 500 gulden opgelegd. A.
kon dit geld niet missen en wilde
dan maar tien dagen gaan zitten. R.
en D. werden beiden veroordeeld
tot een boete van 500 gulden. Het
viertal overlegt nog met de raadshe-
ren of hoger beroep aangetekend
wordt tegen de uitspraakvan de po-
litierechter.

Fikse duikeling
na vluchtpoging
LANDGRAAF - Een 16-jarige jon-
geman ging er zaterdagavond met
zijn bromfiets vandoor toen hij een
politiepatrouille ontdekte. Na een
wilde achtervolging, waarbij de
knaap het niet zo nauw nam met de
verkeersregels, trachtte hij via een
bos weg te komen. Daar maakte hij
echter een fikse duikeling en brak
zijn sleutelbeen. Hij was voor de po-
litie op de vlucht geslagen omdat de
bromfiets niet in orde was.

In gemeenschapshuis Schimmert

Succesvol festival
Popmuziek Limburg
SCHIMMERT - De Stichting
Popmuziek Limburg (SPL) heeft
zich zaterdag middels een uit-
stekend opgezet amateurpop-
festival in het gemeenschaps-
huis te Schimmert voor het
eerst aan het publiek gepresen-
teerd. Het festival werd samen
met de Regionale Omroep Zuid
op touw gezet en trok ongeveer
zeshonderd popmuziekliefheb-
bers.

Het festival begon 's middags om
twee uur met een optreden van
de new wavegroep Mainstreams
uit Venlo. Achtereenvolgens ver-
schenen de hard-rockformatie
Alaska uit Maastricht en de suc-
cesvolle Heerlense formatie Pla-
ne of Section op de planken. Na
een grote pauze werd 's avonds
om acht uur het programma
voortgezet met het daverend ge-
weld van de Valkenburgse sym-

fonische rockgroep Vanguards.
Vervolgens was het de beurt aan
Beek and Call.
De uit Girls Walk By en Zimmer-
man afkomstige leden hadden in
het begin duidelijk te kampen
met technische mankementen-
Vooral het toetsenbord moest
het meerdere malen ontgelden-
Desondanks maakten de leden
er een waardevol optreden van-
Het absolute hoogtepunt van dit
eerste SPL-festival vormde de
formatie Heartbeat. Niet voor
niets wordt van deze groep ge-
zegd dat zij de beste hard rock-
groep van Limburg is. Vooral het
showelement viert hoogtij.

Het hele programma is opgeno-
men door de ROZ en enkele
fragmenten zullen te zijner tij*
in het jongerenprogramma
'Limburg Airlines' worden uit-
gezonden.

" Zanger Wilfried Maas van de Vanguards 'perste' er in
Schimmert alles uit.

Auto's opgepikt
met dieplader

HEERLEN - Twee personenauto]
die geparkeerd stonden op de OT
keerstrook en een inrit aan de »J
kenburgerweg in Heerlen zijn zat^dagmiddag rond twaalf uur d^Jtwee onbekende mannen op ?J
dieplader geladen en afgevoerd- lj
genover een buurvrouw verklap1
den zij te handelen in opdracht s j

de eigenaar. Later bleek dit niet <y
geval te zijn en kwam de man bü jj
politie aangifte doen van diefsfj
Het zijn twee Renaults 6 TL in orajj,
je en groen. Het signalement van J
daders is bekend. Het onderz"
wordt voorgezet.

Bromfiets gestolen
MEERSSEN - In de Vliegenstr*,,
te Meerssen werd vrijdag ~m
bromfietser uit Helden ingeha»^
en omvergeduwd door een an d ,
bromfietser. De twee daders >\t,
men de bromfiets van de man a
Helden mee, merk Honda met »„
verzekeringsteken TLJ 391, W^na zij richting Kasen-Beek re<x^tEen van de daders droeg een >"%
helm, terwijl de andere een zw «i)
geel trainingsvest droeg. Zij reo^op een rode bromfiets. De P°' ji-
verzoekt eventuele getuigen £.3.
tact met haar op te nemen, tel- «*
642555.

timburgs dagblad,*
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NU OP ZES
Nog twee
renners
'positief'

(Van onze verslaggever),ARIJS - In de laatste week van de
*°ur <je prance blijken nog tweeenners positief gereageerd te heb-en op de dopingcontrole: Jacques
j*°ssis en Didier Vanoverschelde.
: aarmee is het aantal renners dat
" deze Ronde van Frankrijk de do-
P'igreglementen heeft overtreden°P zes gekomen.

acques Bossis reageerde positief
P de controle die werd gehouden

£a de etappe op Alpe d'Huez, Van-
verschelde de dag erna, in Morzi--- Beide renners vroegen contra-Xpertise aan, maar ook die viel in

Jun nadeel uit. Geruchten als zov-
er* de komende dagen nog enkeleamen bekend worden gemaaktan 'gepakte' renners, werden gis-

door de Tourleiding ont-
ent. Maar in de karavaan waren? steren geluiden te horen dat er

ti. f We^ degelijk meer renners posi-,et zouden hebben gereageerd opde controle.

1 " Didier Vanoverschelde " Jacques Bossis

Ravage bij
Motorcross
in Gulpen

r - kPEN — Een viertal coureurs
$t_-\_e motorcrosswed-_ r .den op het Gulpense Crapoel
h/feu,ltc,rcuit zodanig gewond dat
Va „Wartet naar het ziekenhuisan Heerlen werd overgebracht. In
Ha 2l ŝpanklasse maakte het duo
Bf.n Yels en zlJn passagier Hans
bn ..ink een salto mortale waar-
tJh

ri Jder Vels een gebroken sleu-
eet. ten' en zi Jn b-riJder Bruggink
Hal , orsenschudding opliepen. Ro-
tj'a Bmggeman kwam in de 500cc
k asse ten val en brak zijn arm.
k «rnard Gepken, rijder in de 125cc
n asse, scheurde zijn kniebanden
t 0 cc" val. Tevens moesten twee
Von Cir°Uvvers nechtingen in hun
«ii n d laten aanbrengen nadat
h_ «_,oor enkele stenen aan hun
u°ld geraakt werden.

Zie verder sportpagina 4

Peter Winnen: 'Tja, als ik het achterafbekijk...'

Tevredenheid
met bijsmaak

PARIJS - Tevreden en niet te-
vreden. Zon stemming trof
men aan in de ploegvan Peter
Post bij het opmaken van de
Tour-balans. De derde plaats
van Peter Winnen was een
succes, het goede rijden van
Henk Lubberding, de winst in
vier etappes (Oosterbosch
twee keer, Lubberding en
Winnen), alsmede de hoofd-
prijs in het ploegenklasse-
ment, het waren allemaal be-
wijzen dat het uitstekend
verlopen was.

„Als je het achteraf bekijkt, dan zie
je pas welke mogelijkheden er nog
meer geweest zijn", aldus Peter
Winnen. Zijn chef d'équipe Peter
Post zegt: „We hebben het als ploeg
prima gedaan. Jammer dat Winnen
het niet helemaal heeft kunnen af-
maken. Als er ooit een kans is ge-
weest voor hem om de Tour op zijn
naam te schrijven, dan is het toch
wel dit keer geweest. De manier
waarop hij zaterdag in de individue-
le tijdrit zijn plaats op het erepo-
dium verdedigde, was overigens
grote klasse".

Peter Winnen: „Het was de beste
tijdrit uit mijn loopbaan. De klim-
tijdrit van een paar dagen eerder
in Morzine-Avoriaz, waar ik derde
werd, moet dan niet meetellen. Het
ging immers bergop. Dat is een
specialiteit".

Het is geen kwestie geweest van
voorbereiding of gebrek aan con-
centratie. „Je moet het op de be-
slissende ogenblikken ook echt
kunnen", zegt hij. „Het doet niets af
aan het feit dat ik dicht bij de gele
trui ben geweest". Peter Post: „Nu
kun jewel weer zeggen dat er ook
weer een ander jaar komt, maar
dat is geklets in de ruimte. Je moet
de kans pakken als ze zich voor-
doet".

Peter Winnen heeft na zijn tweede
plaats in de Ronde van Zwitserland
en de derde in deTour de France be-
wezen, dat hij voor de vaderlandse
wielersport van grote waarde is ge-
bleven. Internationaal bekeken
blijft hij, met Van derVelde, de gro-
te man voor de etappewedstrijden.

WIEL
VERHEESEN
in Ronde
van Frankrijk

" Einde van de
Tour '83. Vijf man
temidden van één
vrouw op het
podium. Vlnr.
Fignon, de
Franse minister
van Sportzaken
Edwige Avice,
Winnen, Arroyo,
Kelly en Van Impe

„Gedane zaken
nemen geen

keer”
„Het heeft geen zin om verder nog
alle moeilijke theorieën op te bou-
wen", vervolgt Peter Winnen. „Ge-
dane zaken nemen geen keer. Ik
weet van mezelf beter dan wie ook
hoe moeilijk ik het had in deeerste
week. Daar staat tegenover dat ik
me dit keer in de laatste week ster-
ker voelde dan tijdens de twee vo-
rige jaren rond deze tijd".

Peter Post: „Van degenen die de
koers uitgereden hebben, heeft
iedereen het goed tot redelijk ge-
daan. Johan Lammerts bijvoor-
beeld. Knap zonder meer. Een hel-
per die in zijn eerste Tour goeie din-
gen heeft laten zien. Lubberding
kwam terug op zijn oude niveau.
Petje af.

'Ik moet alles eerst verwerken...'

Zoetemelk ziet
WK niet zitten

Van onze verslaggever
PARIJS - Voor het eerst sinds hij
in 1970 professional werd, is Joop
Zoetemelk niet bij de bestgeklas-
seerde renners van de Tour de
France te vinden. De tijdstraf als
gevolg van de doping-affaire bete-
kende dat hij (inclusief de bonifi-
catie die hij na afloop van de ploe-
gentijdrit moest inleveren) 13 mi-
nuten en 45 seconden terugviel.

De motivatie was daarna meteen
weg. Hij heeft zelf weinig interesse
om straks aan het wereldkampioen-
schap deel te nemen.
„Ik werk", aldus Zoetemelk op de
Champs Elysées, „het normale cri-
teriumprogramma af dat ik ook in
andere jaren had. Te beginnen met
Elsloo (vanavond, red) zal ik dage-
lijks ergens aan de start komen. Ik
heb bovendien een aantal ploeg-

makkers van COOP-Mercier in veel
criteria aan mijn zijde".

De Tour 1983 was de dertiende
waaraan Zoetemelk deelnam. Al-.
leen in 1974 ontbrak hij in het eve-
nement wegens een zwaar ongeluk
in de Midi Libre.

„Of ik nog ooit in de Tour terug-
keer"?, herhaalde Zoetemelk de
vraag. „Daar kan ik nu geen ant-
woord op geven. In een jaar kan
veel veranderen. Eerst moet ik al-
les eens rustig verwerken. De win-
termaanden zijn daarvoor het
meest geschikt. Bovendien speelt

de gerechtelijke procedure die ik
rond de hele doping-toestand heb
aangespannen eenrol. Dat ik op dit
moment weinig voel om straks in
Zwitserland aan het wereldkam-
pioenschap deel te nemen, heeft al-
lemaal te maken met hetgeen me in
de voorbije weken is overkomen".

Toch selectie
Zoetemelk heeft zich op aandringen*
van KNWU-bestuurslid Hein Ver-
brugge (invloedrijk figuur in het
mondiale beroepswielrennen) toch
op de lijst van voorlopig geselec-
teerden laten zetten. Van deze zes-
tien kunnen 4 september in Altenr-
hein twaalf man starten. „Als ik echt
gemotiveerd ben, mag deKNWU op
me rekenen", aldus Zoetemelk. „Zo
niet, dan stel ik mijn plaats ter be-
schikking aan iemand anders".

Geen ritzege
Scan Kelly, meer dan ooit belust op
de ritzege omdat hij de hele Tour te-
vergeefs zon succes had nagejaagd,
kon zich niet meer beheersen. Hij
vloog als het ware naar het achter-
wiel van Fignon, die op zijn beurt
naar links zwenkte. Kelly speelde
alles of niets, maar de Zwitser Gil-
bert Glaus versloeg hem met gering
verschil.

Glaus redde met dit succes nog iets
van het image dat de Zwitsers had-
den opgebouwd voordat ze naar de
Ronde van Frankrijk waren geko-
men. Behalve de winst van Glaus en
de zege van Serge Demièrre in de
etappe Roubaix-Le Havre speelden
de Heiveten geen rol van betekenis.
Beat Breu en dein Franse dienstrij-
dende Jean-Marie Grezet. die men
voorzichtig bij de kanshebbers had
gezet, waren nergens. Grezet staak-
te en Breu kon zich niet eens bij de
eerste twintig klasseren.
VoorKelly was er na afloop van de
Tour, waarin hij voor de tweede
maal het puntenklassement won,
een schrale troost. Hij was niet de
eerste renner die de groene trui om
zijn schouders kreeg zonder een
etappe op zijn naam te hebben ge-
schreven.

Tijdrit
De tijdrit van zaterdag, met start
en finish in Dijon, accentueerde de
kwaliteiten van Laurent Fignon en
deed Arroyo, Winnen en Van Impe. (in deze volgorde) op de ereplaat-

sen van de rangschikking belan-
den. Ook Adrie van derPoel (8e) en
Henk Lubberding (11e) kwamen op
knappe wijze in de tijdrit over 50
kilometer voor de dag. Jan van
Houwelingen eindigde teleurstel-
lend negentiende.

'GROEN' VOOR lERZONDERETAPPE-ZEGE

Kelly mist ook
de laatste kans

Van onze verslaggever
PARIJS - Als de renners het snel-
ste tijdschema hadden aangehou-
den zouden ze gisteren nog juist
eerder dan de stortbui op de
Champs Elysées gearriveerd zijn.
De vertraging, omdat men het na
ruim drie weken hoog tempo,
drukkende hitte en felle strijd wel
genoeg vond, had tot gevolg dat er
plotseling chaotische taferelen
ontstonden.

Enkele valpartijen zorgden voor
angstige gevoelens, ondermeer bij
Peter Winnen. „Wat er dan door je
heengaat is moeilijk in woorden uit
te drukken", aldus de Noordlimbur-
ger. Het bleef overigens bij angstige
vermoedens, want nadat de paar
tuimelpartijen achter de rug waren
en regen weer had plaatsgemaakt
voor zonneschijn werd het in de
slotronden door het hart van de me-
tropool een ware snelheidsdans.
Het optreden eindigde in een mas-
sale eindsprint, waarin Laurant
Fignon als zijn ploegmakker en de
tourwinnaar van vorig jaar, Ber-
nard Hinault, in het geel de laatste
etappe leek te gaan winnen. Fig-
non demarreerde op het moment
dat de meute als een troep jacht-
honden op teamgenoot Pascal Ju-
les was terechtgekomen.

" Scan Kelly verspeelt zijn laatste kans op een etappe-zege. Glaus (rechts) is drie centimeter eerder over de meet

Cor Brom:
drie jaar

PEC Zwolle
ZWOLLE - Cor Brom heeft is
de komende jaren onder de
pannen. De voormalige trai-
ner van o.a. Fortuna Sittard
tekende een driejarig kon-
trakt bij PEC Zwolle. Daarbij
moest hij PEC-eigenaar
Eibrink wel de toezegging
doen dathij in de directe om-
geving van Zwolle gaat wo-
nen en niet langer pendelt
vanuit Vinkeveen. De komst
van Piet Schrijvers en John-
ny Rep was mede voor Brom
een reden om zich langdurig
aan PEC te binden.
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Enige en algemene kennisgeving

i t. _tet droefheid geven wij kennis, dat in de Vrede
i van Christus van ons is heengegaan

Marieke Debye
■

Gesterkt door de h. sacramenten overleed zij in de
leeftijd van 84 jaar.

Oirsbeek: Familie H. Beumers-Debye
Amstenrade, Elvira, 22 juli 1983
Corr.adres: 6438BA Oirsbeek,
Provinciale weg Zuid 37
De plechtige eucharistieviering, gevolgd door de

1 begrafenis, zal gehouden worden op woensdag 27
juli om 11.00 uur in de parochiekerk H. Lambertus. in Oirsbeek.
Samenkomst in de kerk.
Geen condoleren.
Avondmis voor de dierbare overledene dinsdagom
18.30 uur in de kapel van het bejaardenhuis Elvira
in Amstenrade.
De overledene ligt opgebaard in het uitvaartcen-
trum Dela in Heerlen, Grasbroekerweg 20.
Bezoek maandag en dinsdag van 18.00 tot 19.00
uur.

Volstrekt enige en algemene
kennisgeving

t
Heden overleed nog vrij onverwacht, voorzien van
het h. sacrament der zieken op de leeftijd van 75
jaar, mijn dierbare echtgenoot, onze goede en zorg-
zame vader, behuwd-, groot- en overgrootvader,
broer, behuwdbroer, oom en neef

Martin Joseph
Dautzenberg

echtgenoot van

Barbara Trags
I bevelen zijn ziel in uw gebeden aan.

De bedroefde familie:
B. Dautzenberg-Trags
P.J. Dautzenberg
H.C. Dautzenberg-Meijers
en kinderen
J. Dautzenberg
J. Dautzenberg-Weelen
en kind
M.G. Wetzels-Dautzenberg
A. Wetzels
M.J. Kessels-Dautzenberg
M.J. Kessels, kinderen en
kleinkind
Familie Dautzenberg
Familie Trags

6468 AG Kerkrade, 23 juli 1983
Kaffebergsweg 87.
De plechtige eucharistieviering zal plaatsvinden op
woensdag 27 juli a.s. om 10.00 uur in de parochie-
kerk van St.-Petrus Maria ten Hemelopneming
(Nassaustraat) waarna crematie te Heerlen. Voor
vervoer is gezorgd. Bijeenkomst in voornoemde
kerk. Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven is
er geen condoleren.
Dinsdag tijdens de avondmis van 19.00 uur wordt
de overledene bijzonder herdacht in voornoemde
kerk.
De overledene is opgebaard in het mortuarium
Lückerheidekliniek. Bezoekuren van 18.15 tot
19.30 uur.

Enige en algemene kennisgeving

t
Temidden van allen die haar zo dierbaar waren, is
in volle overgave van ons heengegaan, onze lieve
moeder, schoonmoeder, groot- en overgrootmoe-
der, zus, schoonzus, tante en nicht

Maria Catharina
Hubertina Meijers

weduwe van

Jozef Eduard Hoofs
Gesterkt door de h. sacramenten der zieken in de
leeftijd van 77 jaar.

Sweykhuizen: Fer en Tonny
Geleen: Finy en Theo

Zons (Dld): Nic en Elisabeth
Meers: Chretiën en Lien

Geleen: Resi en Ger
Geleen: Gonny en André
Geleen: Eddy en Els
Geleen: Ria en Leo

Grevenbicht: Leny en Har
en al haar dierbare klein-
en achterkleinkinderen
Familie Meijers
Familie Hoofs

van Goyenstraat 45, 22 juli 1983: .adres: Fam. Hendriks
Dohmenstraat 17, 6166 AV Geleen
De plechtige eucharistieviering zal gehouden wor-
den op dinsdag 26 juli om 10.30 uur in de parochie-
kerk H. Verrijzenis, Potterstraat-Geleen, waarna de

afenis zal plaatshebben op de algemene be-
Vouersveld-Geleen.

Samenkomst in de kerk. Geen condoleren.
ndmis tot intentie van de dierbare overledene,

heden maandag om 19.00 uur in voornoemde kerk.

t
"

een werkzaam leven, met een grote inzet voor
eren, is geheel onverwacht van ons heenge-

i, mijn lieve man, vader, schoonvader, onze
zwager, oom en neef

Hans Voncken
echtgenoot van

Tiny Muys
Hij overleed op de leeftijd van 68 jaar, gesterkt door
het h. oliesel.
Wij bevelen hem in uw gebed aan.

Schaesberg: T. Voncken-Muys
Schaesberg: Hans en Marjos

Familie Voncken
Familie Muys

6372 ER Schaesberg, 22 juü 1983. fdstraat 238
nodigen u uit samen met ons de h. eucharistie-
ing, gevolgd door debegrafenis bij te wonen op

i>woensdag 27 juli as. om 11.00 uur, in de dekenale
\kerk van de H.H. Petrus en Paulus, Hoofdstraat te

aesberg.
in de kerk. Daar wij overtuigd zijn

Ivan uw medeleven is er geen condoleren.
«Het rozenkransgebed ter intentie van de overlede-
Ene wordt gebeden op dinsdag 26 juliom 18.45 uur
E in voornoemde dekenale kerk, aansluitend avond-
\ mis.

' Gelegenheid tot afscheidnemen in de rouwkamer
het rouwcentrum Jan van Hasselt, Spoorsingel
Heerlen, dagelijks van 18.00 tot 18.30 uur.

ÏZij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te willen beschou-
twen.________________________________________________

I f
Bedroefd, maar met grote dankbaarheid voor wat
zij voor ons geweest is, berichten wij u dat God he-
den, geheelonverwachts tot Zich heeft genomen in
de leeftijd van 70 jaar, onze lieve moeder, schoon-
moeder, vriendin, groot- en overgrootmoeder, zus-
ter, schoonzuster, tante en nicht

Johanna Cornelia
Rutten

weduwe van

Hendrik Sukkel
Wij bevelen deziel van de overledene in uw gebe-
den aan.

Eygelshoven: Jenny van Marm-Sukkel
Henk van Marm
Henk Aukens
Corry Aukens-Schumacher
Everdien Lammers-Sukkel
JanLammers
Louise Hendriks-Sukkel
Bertha Van Wersch-Sukkel
Piet Van Wersch

Terwinselen: Armelies Pötgens-Sukkel
Paul Pötgens

Eygelshoven: Frans Goorts
en al haarkleinkinderen
en achterkleinkinderen
Familie Rutten
Familie Sukkel

Eygelshoven, 23 juli 1983
Laethof 6
Corr.adres: Nieuwenhagerweg 59,
6471 VK Eygelshoven
De eucharistieviering, gevolgd door de begrafenis
zal plaatsvinden op woensdag 27 juli as. om 10.00
uur in de parochiekerk van de H. Joannes deDoper
te Eygelshoven. Bijeenkomst aan de kerk. Daar wij
van uw medeleven overtuigd zijn is er geen condo-
leren.
De overledene zal bijzonder worden herdacht tij-
dens de avondmis van dinsdag as. om 19.00 uur in
voornoemde parochiekerk.
Bezoekuur rouwkapel van de Lückerheidekliniek
te Chevremont van 18.00 tot 19.30 uur.
Zij, die geen kennisgeving mochten ontvangen ge-
lieven dit toe te schrijven aan de omstandigheden
en deze advertentie als zodanig te beschouwen.

Enige en algemene kennisgeving
Toch nog onverwacht is van ons heengegaan, in de
leeftijd van bijna 88 jaar, mijn zus, schoonzus en

tante

Akke Reitsma
Uit aller naam:

Brunssum: S. Reitsma
6446 SK Brunssum, 23 juli 1983
Correspondentieadres:Pallashof 32

De crematie zal plaatsvinden op woensdag 27 juli
a.s. om 10.30 uur, in de aula van het crematorium te
Heerlen, Imstenraderweg 10.
Bijeenkomst in voornoemd crematorium.
Overtuigd van uw medeleven geen condoleren.
De dierbare overledene is opgebaard in derouwka-
pel van het St.-Gregoriusziekenhuis te Brunssum.
Bezoekuren dagelijks van 17.30 tot 18.30 uur.

I t IDankbaar voor het vele goede dat zij ons tijdens
haar leven heeft gegeven, hebben wij geheel onver-
wacht afscheid genomen van mijn dierbare vrouw,
onze zorgzame moeder en schoonmoeder

Wilhelmina Johanna
Gerrits
echtgenote van

Peter de Vree
Zij bereikte de leeftijd van 75 jaar.

Heerlen: P. de Vree
Geleen: C.H. Elders-de Vree

J. Elders
Familie Gerrits
Familie de Vree

6412 WB Heerlen, 22 juü 1983
Molenwei 111
De crematieplechtigheid zal gehouden worden op
woensdag 27 julias. om 13.30 uur in het cremato-
rium te Heerlen, Imstenraderweg 10.
Samenkomst in het crematorium om 13.15 uur.
Voor hen die geen vervoer hebben komt om 13.00
uur een autobus aan de Molenwei.
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven is er
geen condoleren.
De overledene is opgebaard in de rouwkapel van
het De Weverziekenhuis te Heerlen, bezoek van
16.00-17.00 uur.
Geen bezoek aan huis en geen bloemen.
Zij, die geenkennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te beschouwen.

Wegens een sterfgeval is qfize zaak

friture Elders
Barbarastraat 34 te Geleen

op dinsdag en woensdaga.s. gesloten

t
Bedroefd om zijn heengaan, maar dankbaar voor
hetgeenhij voor ons betekend heeft, geven wij ken-
nis van het plotselinge overlijden, in de leeftijd van
75 jaar,van onze goede en zorgzame vader, schoon-
vader, opa, broer, zwager en oom

Hein Piepot
weduwnaar van

Anna Johanna Wessel
In dankbare herinnering:

Heerlen: E. Piepot en Christian
Heerlen: A. Piepot

Peter-Nathalie
Heerlen: I. Miseré-Piepot

W. Misere
Ingrid, Paul

Heerlen: wed. Piepot-Sormanie
Roger-Ronald

Heerlen: R. Piepot
Heerlen: B.H. Piepot

G. Piepot-van de 800 l
Nicole-Miriam
Familie Piepot
Familie Wessel

Heerlen, 22 juli 1983
Corr.adres: Rozestraat 232
De uitvaartdienst zal gehoudenworden op dinsdag
26 juli as. om 14.30 uur, in de Sionskerk aan de
Kampstraat te Heerlerheide, gevolgd door de cre-
matie in het crematorium te Heerlen, Imstenrader-
weg 10 om 16.00 uur. Bijeenkomst in voornoemde
kerk. Geen condoleren, wel gelegenheid tot schrif-
telijke condoleance in de ontvangkamer van het
crematorium.
Vader is opgebaard in de rouwkapel van het De
Weverziekenhuis te Heerlen, gelegenheid tot af-
scheidnemen dagelijks van 16.00 tot 17.00 uur.
Zij die onverhoopt geen kennisgeving mochten
ontvangen gelieven deze advertentie als zodanig te
willen beschouwen.

Enige en algemene kennisgeving

f
Heden is van ons heengegaanonze lieve

Roy
hij overleed plotseling in het ziekenhuis te Sittard.
Hij was pas 9 jaar.

Papenhoven: Bea en Silvère van Neer-Savelkoul
21 augustus 1983
6124 AL Papenhoven, Kommelweg 12
De kindermis, gevolgd door de begrafenis zal plaatsvinden op woensdag
27 juli as. om 10.30uur in de parochiekerk van de H. Catharina te Greven-
bicht.
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven is er geen condoleren.

Enige en algemene kennisgeving

t
Wij willen u rust gunnen
Al is vol droefheid ons hart
U lijden zien en niet kunnen helpen
dat was onze smart

Dankbaar voor het vele goede dat hij ons tijdens zijn leven heeft gegeven,
hebben wij afscheid genomen van mijn man, onze vader, schoonvader,
opa, broer, schoonbroer, oom en neef

Pie Pijpers
echtgenoot van

Petronella Driessen
Hij overleed op de leeftijd van 86 jaar, na voorzien te zijn van de h. sacra-
menten.

Elsloo: P. Pijpers-Driessen
Elsloo: H. Pijpers
Elsloo: Fr. Pijpers

A. Pijpers-Medenbach
Frank, Mare

Elsloo: J. Pijpers
J. Pijpers-Raaymakers
Mariëlle, Raymond

Stem: H. Pijpers
J. Pijpers-Janssen
Rianne en Jos
Mildred

Elsloo: M. Rekko-Driessen
H. Rekko
Ronny, Maurice
Familie Pijpers
Familie Driessen

6181 GX Elsloo, 22 juli 1983
Dorpstraat 16
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de begrafenis op het nieuwe
kerkhof, zal plaatsvinden op dinsdag 26 juliom 10.30uur in de St.-Augus-
tinuskerk te Elsloo.
Zondag jl., tijdens de hoogmis van 9.30 uur, werd hij bijzonder herdacht.
Bijeenkomst in dekerk. Geen condoleren.
Bezoek rouwkamers begrafenisonderneming Daemen & Zn., Heirstraat
41 te Elsloo, dagelijks van 19.00 tot 20.00 uur.

Enige en algemene kennisgeving

f
Dankbaar dat wij hem zolang in ons midden mochten hebben, maar be-
droefd om van hem te scheiden, delen wij u mede dat heden na een zorg-
zaam leven in Gods vrede van ons is heengegaanmijn goede man, onze
zorgzame vader, schoonvader, groot- en overgrootvader, zwager en oom

Johann Lipperts
echtgenoot van

Ida Philippen
Hij overleed voorzien van het h. sacrament der zieken in de leeftijd van 83
jaar.

Wij bevelen hem in uw gebeden aan.

Süsterseel (Dld): Ida Lipperts geb. Philippen
Birgden (Dld): Franz en Philomena Lipperts-Meuffels

Schinveld: Maria en Franz Dohmen-Lipperts
Gangelt (Dld): Klara en Willy Thevis-Lipperts

Tüddern (Dld.): Heinrich en Agnes Lipperts-Herfs
Schinveld: Karola en Hubert Moulen-Lipperts

Süsterseel (Dld): Hnbert en Therese Lipperts-Beyers
Süsterseel (Dld.): Fini en Franz-Willy Frantzen-Lipperts

en zijn klein- en achterkleinkinderen

5135 Süsterseel (Dld.), 22 juli 1983
Pfarrer-Kreinsstraße 6
De begrafenis zal plaatsvinden vanaf de rouwkapel aan het kerkhof op
woensdag 27 julias. gevolgd door deplechtige eucharistieviering in de pa-
rochiekerk van de H. Hubertus te Süsterseel (Dld.) om 14.30 uur.
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven is er geen condoleren.
Wij zullen hem gedenken in de avondmis van dinsdag 26 juüas. om 19.00
uur in voornoemde kerk.

t
Nogvrij onverwacht overleed op 22 juli 1983,na een kortstondige ernstige
ziekte, voorzien van het h. sacrament der zieken, op de leeftijd van 81 jaar,
mün goede en zorgzame echtgenoot, onze goede vader, schoonvader, opa,
overgrootvader, broer, zwager, oom en neef

Joseph Hubertus
Philips

architect te Valkenburg a.d.Geul
echtgenoot van

Maria Josephina Helena Snijders
Austen, Texas (USA): B.M. Philips-Paffen

Adolf
Lanaken (B): J.A.M. Huynen-Philips

dr. J.M.H. Huynen
drs. Christiaan Huynen
Dorothee Huynen-Claessens
Maria-Gemma
Christiaan
JacquelinePinckaers-Huynen
Joop Pinckaers
Marie-Christine
Jean Huynen
Bart Huynen

Berg en Terblijt: ir. J.M.N. Philips
C.I.M. Philips-Koeymans
Enzo
Joyce
Dino

Voerendaal: H.E.J.N. Philips
A.M.L. Philips-Zink
Danielle
Nicole
Familie Philips
Familie Snijders

6301 GV Valkenburg a.d. Geul, 22 juli 1983
Prins Bernhardlaan 2
De plechtige uitvaartdienst zal gehoudenworden op 27 juü 1983 om 11.00
uur in de parochiekerk van de H.H. Nicolaas en Barbara te Valkenburg
a.d. Geul, waarna de begrafenis zal plaatsvinden op de begraafplaats aan
de Cauberg aldaar.
Gelegenheid tot condoleren in voornoemde kerk van 10.30-11.00 uur.
De zeswekendienst zal plaatshebben op zaterdag 10 september om 19.00
uur in de H.H. Nicolaas en Barbarakerk.

Enige en algemene kennisgeving

t
Na een liefdevolle verzorging in de Hamboskliniek te Kerkrade is vredig .
ingeslapen

Leo Bosch
weduwnaar van

Johanna Maria Kohl
Hij overleed op de gezegende leeftijd van 87 jaar, voorzien van het h. sa-
crament der zieken.
Wij bevelen hem in uw gebed aan.

Uit aller naam:
Mevrouw R. Laponder-Vloedmans

6471 VH Schaesberg, 21 juli 1983
van Binsveldstraat 9
Op wens van de overledene heeft de begrafenis in alle stilte plaatsgevon-
den.

GRAFMONUMENTEN
de beste kwaliteit, dus garantiecertificaten van de Natuursteenbond
Steenhouwerij Moonen-Wanders B.V.

Rietrastraat 11, Hoensbroek, 045-214851
TIJDENS BOUWVAKVAKANTIE GEOPEND!

Volstrekt enige en algemene
kennisgeving

t
Ons ging voor naar het eeuwige leven bij God vrij
plotseling voorzien van het Heilig Sacrament der
Zieken in het ziekenhuis te Sittard in de leeftijd
van 61 jarenmijn dierbare man, onze goede vader,
schoonvader, opa, broer, behuwdbroer, oom en
neef

Hubert Joseph
Schiffler

echtgenoot van

Maria Josephina Salden
Wij vragen een gebed voor zijn zielerust.

De bedroefde familie:
Guttecoven: M.J. Schiffler-Salden

Bom: Frans en Sophie Schiffler-Ewalts
Elsloo: Frans en Gerda Cortenraad-Schiffler

llona
Guttecoven: Christie Schiffler
Guttecoven: Familie Schiffler

Familie Salden
6143 AE Guttecoven, Swentiboldstraat 1,
24 juü 1983.
De plechtige eucharistieviering gevolgd door de
begrafenis zal plaatsvinden woensdag 27 juli a.s.
om 10.30 uur in de parochiekerk van de Heilige Ni-
colaas te Guttecoven. Geen condoleren.
De avondmis van dinsdagavond 26 juli a.s. zal
mede tot zijn intentie worden opgedragen in voor-
noemde kerk om 19.00 uur.
De overledene is opgebaard in de rouwkapel van
het ziekenhuis te Sittard. Bezoek van 17.30tot 19.00
uur.

l '

Diepbedroefd, maar dankbaar voor de liefde en
zorg waarmede hij ons gedurende zijn leven heeft
omringd, delen wij u mede, dat heden geheel on-
verwacht van ons is heengegaan, mijn lieve man,
onze zorgzame vader, schoonvader, opa, broer,
zwager, oom en neef

Jacob Heddema
echtgenootvan

Theresia Quijs
op de leeftijd van 60 jaar.

In dankbare herinnering:
Hoensbroek: M.Th. Heddema-Quijs
Hoensbroek: Mariet, Pierre, Pascal
Hoensbroek: Jac, Petra, Arlette

Reuver: Trees, Frits, Freddy
Familie Heddema
Familie Quijs

6431 BV Hoensbroek, 22 juli 1983
Paadweg 40.
De plechtige uitvaartdienst zal plaatshebben dins-
dag 26 juliom 11.00uur in de parochiekerk van het
H. Hart van Jezus, Hommerterweg 167, Mariarade-
Hoensbroek, waarna begrafenis op de centrale be-, graafplaats aan de Randweg.
Heden maandag 25 juli om 19.00 uur zal mijn man
en onze vader worden herdacht in de crypte van
voornoemde kerk.
De overledene is opgebaard in de rouwkamer van
de Begrafenis- en Crematie-Verzorging, Nieuw-
straat l^te Hoensbroek. Gelegenheid tot bezoek
aldaar van 18.00 tot 19.00 uur.
Overtuigd van uw medeleven is er geen condole-
ren.
Zij, die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze advertentie als zodanig te beschouwen.

Ik heb de goede strijd gestreden,
ik heb mijn loop ten einde gebracht,
ik heb het geloof behouden
2 timotheus 4 : 7

God nam tot Zich, op de leeftijd van 74 jaar, mijn
inniggeliefde man, onze zorgzame vader, lieve opa,
broer en zwager

Karst Johannes
Schraa
geboren 18-8-'OB

* echtgenoot van

Gesina Pastoor
In dankbare herinnering:

Brunssum: G. Schraa-Pastoor
Zuidhom: Jan Schraa

Corrie Schraa-Hulzinga
André en Linda

Ten Boer: Hans Schraa
Alie Schraa-Smeenk
Caroline en Chris

Winsum (Gr.): Lammy Eshuis-Schraa
Kees Eshuis
Hans, Ineke en Marjan
FamilieSchraa'
Familie Pastoor

Brunssum, 6441 VW, 23 juli 1983
Europalaan 735
De dienstvan woord en gebed,waarin voorgaat ds.
I. de Jong, zal gehouden worden op D.V. woensdag
27 juli a.s. om 14.00 uur, in de gereformeerde kerk,
gelegen aan de ds. Boumastraat te Treebeek, waar-
na de teraardebestelling zal plaatsvinden op de al-
gemene begraafplaats aan de Marebosjesweg al-
daar.
Bijeenkomst in voornoemde kerk, alwaar gelegen-
heid tot condoleren in de consistoriekamer vanaf
13.30 uur.

Int. firma (15 jr. in NelH
zkt. v. direct mannen enfli
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Uw DIEPVRIES, koel}&
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DAKDEKKERSBE- Jl
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Tour zonder explosie
Van onze verslaggever

- Het is lang geleden dat in een laat stadium zoals
oeze keer, vaststond wie de Tour de France op zijn naam zou
schrijven. Pas toen de uitgedunde karavaan met nog vier
"joersdagen voor de ploeg over de Alpen was getrokken, durf-de men de naam van de gele truidrager Laurent Fignon te on-
derstrepen. Aan spanning derhalve geen gebrek, temeer niet
°n_dat tot op de Champs Elysées het gevecht om de ereplaat-
Sen tussen Angel Arroyo, Peter Winnen en Lucien van Impe
Voorduurde.

e zeventigste editie van 's werelds
grootste wielerevenement was der-

Bnalve i n dubbel opzicht een open
*our. Dubbel omdat voor het eerstok een ploeg amateurs tot het deel-

e_ . e,mersveld behoorde. Aan het ka-"l^kter van de wedstrijd kon de Co-
ibiaanse formatie overigens niet

oi Veranderen.
jl behalve in het hooggebergte had-I °5n de Zuidamerikanen de groot-

»_ ife,moe,te om zien aan te passen._l ni fe^ dat ze 'n de eindstand geen
tf( Maats bij de eerste tien en slechtsI wee klasseringen bij de eerste
H| 'w,ntig konden veroveren, zegttf «ver de inbreng genoeg. In het veldJ an honderdveertig renners waren"1 z« niet opvallend.

_l s t 1983 was een tour die Se-
r_ J . enis is ingegaan als de warm-
i rat

Slnds enkele generaties. Tempe-
J «uren van ver boven de dertig gra-en celcius waren eerder regel dan_ e.

20
I
nderin_en. Dat er desondanks10 *-n hoog tempo werd gedraaid en

M an aanvalsacties geen gebrek was,
J accentueerde het wisselend koers-A

Wapenfeiten
t b_e_ waserindeToureen&e_1 r ek- De superkampioen ontbrak.
f ti \fn Wapenfeiten zodoende uit het
i *3.a Perk waarin Eddy Merckx de

hV. erwereld geselde. EvenminI l machtsvertoon waarop Ber-
i. r» Hinault reeds een aantal ja-» J^n patent heeft. Als het klasse-
I k"ent rigoureuze wijzigingen

" sire&' dan was dit alleen in de po-
sri!*s merkbaar. Niet in tijdsver-
«uiien van catastrofale omvang.

De winnaar van vandaag, kon zo-
doende de grote verliezer van mor-
gen zijn.

Vooral in de eerste dagen van het
evenement verwisselde de gele trui
dan ook net zo vaak van eigenaar als
een kameleon van kleur, en toen zo-
wel de ploegentijdrit als ook de slij-
tageslag in de Hel van het Noorden
tot het verleden behoorde, waar-
door althans rond de eerste plaats in
het algemeen klassement enigerust
ontstond, kreeg toch niet de ploeg
van de later onttroonde Kim Ander-
sen het gewicht van de wedstrijd te
dragen. Zo ontstond de merkwaar-
dige situatie dat vriend en vijand
dezelfde taktiek toepasten. Wel
schermutselingen, geen slopende
en alles-of niets offensieven. Er wa-
ren te veel ploegen die meenden dat
ze de eindoverwinnaar in de gelede-
ren hadden. Ook deze gedachten-
gang leidde ertoe, dat het land duur-
de voordat een beslissing gefor-
ceerd werd.

rtif.ni H 7 Nlet in het bergklasse-
de »„! , voor de 2esde keer doorJ"„ lg L"cien van Impe werd ge-Sn«eü'-tï,-aap wel in de Punten-jangschikkmg speelden de Neder-"anders een aardige rol. Sean Kellyevenwel voor onze landgeno-5te ?nr,3i?"? aar- Frits Pirard be-tw*L i i

e '"««schikking de
Van h Piaa,ts-.°"k Lubberding envan der Poel eindigden vooraan.
»** ben content", zei Frits Pirard

Simon
De vraag zal altijd onbeantwoord
blijven of Pascal Simon, het geel
na zijn optreden in een spectacu-
laire Pyreneeën-etappe, het geel
tot Parijs had gedragen als hij niet
ten val was gekomen. Hij stierfeen
week later, figuurlijk natuurlijk,
de marteldood in het wielerrijk.
Frankrijk treurde slechts even,
want met het afscheid van Pascal
Simon dook Laurent Fignon als de
redder des vaderlands op.

Dwars door de Tour liep ook de
rode draad van de doping. Het ge-
bruik van verboden stimulerende
middelen door derenners en de op-
sporing ervan door de laboratoria
hield de gemoederen bezig. Joop
Zoetemelk verloor er zijn kans om
drie jaarna zijn eerste victorie voor
de tweede keer de Tour te winnen.
Toen Zoetemelk de diepste val in
zijn carrière had gemaakt, toen
Hennie Kuiper aangeslagen door
het ongeluk en later het overlijden
van zijn vader de strijd verliet,
toen Steven Rooks de voorzichtige

maar optimistische verwachtin-
gen niet had kunnen waarmaken,
bleven Johanvan der Velde en Pe-
ter Winnen als enige Nederlanders
over in het gevecht om de hoogste
eer. Van der Velde'szware val in de
afdaling van de Col de la Madelei-
ne trok een streep door de plannen,

alhoewel dieop het momentvan de
polsbreuk reeds gewijzigd waren
in een helpersrol voor Peter Win-
nen.
De beste Tour de France-renner die
Limburg ooit had (vijfde in 1981,
vierde in 1982en derde in 1983)haal-
de het uiteindelijk niet. Zijn Spaan-
se leeftijdgenoot Arroyo en de nog
uit een vroegere generatie stam-
mende (36-jarige) Belg Lucien van
Impe evenmin. Laurent Fignon
bracht bij afwezigheid van zijn kop-
man Bernard Hinault, die met een
gewonde knie in Bretagne was ge-
bleven, de Tour op zijn naam. Na
een snel afgebroken studie voor die-

renarts, werd de 22-jarige Parijze-
naar de held van vooral miljoenen
Fransen.

Een schrikbewind bracht Fignon
niet. Wel washijpresent als de slag
viel. Zijn overwinning in de zater-
dag verreden tijdrit gaf de eindze-

ge toch nog glans. Tweeëntwintig
jaar, amper anderhalf seizoen pro-
fessional en dan bij de eerste deel-
name meteen de Tour de France op
je naam brengen. Het is fantas-
tisch, ook al gebeurde het in een
spannende maar niet grootse Ron-
de van frankrijk.

" Het Tourpeloton in
de straten van Parijs.
Het einde van een
spannende, maar niet
grootse strijd is in
zicht.

Foto's: COR VOS

'Tourwinnaar heeft de kracht, Guimard de hersens'

Fignon: ”Ik begrijp er
zelf ook niets van”

PARIJS — Tot degenen die
verrast zijn over de afloopvan de 70e Tour de Francebehoort ook de winnaar:Laurent Fignon, op een
JJiaand na 23 jaar en metdie leeftijd de derde jong-
ste op de erelijst van triom-tators. „Ik snap er eigenlijk
niks van", zei de knecht
(yan de afwezige BernardHinault) die meester werd.**oe jong en onervaren ook,Presenteerde de blonde Pa-"jzenaar zich aan het ein-de van de zware tocht door
frankrijk als een gele-trui-
drager met allure. Dat ge-
beurde op zijn eerste grote
Persconferentie, met deschijnwerpers van de ca-meramensen vol op zijn ge-
acht en een batterij aan
microfoons tot pal onderz>jn neus. Laurent Fignon
manoevreerde zich behen-<*mg door het spervuurvragen waar hij steeds snele« gevat op reageerde.

hIL Je als winnaar van de Tour
v_ T,om straks, net als vroeger,voor Hinault te werken", wilde
J*n journalist weten. „Natuur-"JK , zei Fignon. En zonder een
\ZP zijn gezicht te vertrek-
hu. Y'Net zoals ik het als natuur-"JK beschouw dat Hinault voor«Hl werkt". Hij zat er trots bij en"at was begrijpelijk. Een uur ofwat tevoren had hij alle kritiek"'e erop hem leefde als klasse-mentsleider afgestraft met eenoverwinning in de tijdrit. Dagen-lang moest hij in de Franse bla-den aankijken tegen de negatie-
„ rea cties van om commentaargevraagde grootheden in deAnquetil, Merckx, Pin-

geon. De vedetten van weleer
veroordeelden hem in koor van-
wege het gebrek aan een etappe-
overwinning. En toen, op de val-
reep, die eerste plaats in de tijd-
rit.

„Ik dank dat succes aan Gui-
mard", zei Laurent Fignon. Hij
heeft me tot op de kilometer
nauwkeurig verteld hoe ik mijn
krachten moest verdelen. Ook
die afhankelijkheid van zijn
ploegleider werd door de Fran-
se pers — overigens zeker niet
anti-Fignon — de laatste week
breed uitgemeten. Citaat:
„Wielrennen doe je met je hoofd
en je benen. Fignon heeft de
kracht en hij gebruikt de her-
sens van Guimard".

Guimard ontdekte Fignon als
amateurrenner op de baan in de
ploegachtervolging. „Wie dat
werk goed beheerst", aldus Gui-
mard, „heeft het in zich om op de
weg een goed wielrenner te wor-
den". Met die stelregel selecteer-
de hij een aantal jonge renners
van wie hij er in deze Tour vier
inzette.

Als een van de debutanten be-
gon Laurent Fignon zonder be-
langrijkeervaring aan het grote
avontuur. „Ik kende de Pyre-
neeën helemaalniet en de Alpen
maar een heel klein beetje. Ook
de keien in de etappe naar Rou-
baix waren voor mij onbekend.
Het is me allemaal erg meege-
vallen en daar sta ik zelf mis

schien wel het meest van te kij-
ken. Ik heb maar één echt slech-
te dag gekend: de zevende etap-
pe naar He d'Oleron. Toen dacht
ik dat ik door de hitte in elkaar
zou storten".

In de nog maar korte tijd (ander-
half jaar) dat hij bij de profs
fietst, heeft Laurent Fignon zich
doen gelden als een sterke ren-
ner met een uitslagenlijst die
hem in Parijs tot een alleszins ac-
ceptable Tour-winnaar maakte.
Bij zijn debuut vorig jaar werd
hij eerste in het Criterium Inter-
national. Hij miste op een haar na
de overwinning in de klassieker
Blois-Chaville (Grote Herfst-
prijs) toen hij in winnende posi-
tie op de grond terecht kwam
omdat een crank brak. Fignon:
„Ik denk dat ik soms te veel
kracht zet. In de Ronde van Cor-
sica heb ik eens een ketting aan
flarden getrapt".

In de aanloop naar de Tour
werkte Laurent Fignon een
voor zon jonge beroepsrenner
respectabel programa af, waar-
bij hij bovendien het nodige
won: etappes in de Tirreno
Adriatico, de Ronde van Span-
je, de Ronde van Armog, het
Lente-criterium, een koers in
Plumelec plus voor de tweede
maal de eindzege in het Crite-
rium International. Hij noemt
zichzelf „geen superkampioen".
Toelichting: „Ik kan van alles
wat, maar ik blink nergens echt
in uit".

Het publiek moet nog aan hem
wennen. De supporters noemen
hem „de intellectueel", vanwege
zijn type bril en de wetenschap
dat hij ooit voor dierenarts stu-
deerde. Laurent Fignon zegt een
hekel te hebben aan die aandui-
ding. „Enfin, ik kreeg dat etiket
nou eenmaal opgeplakt, ik ben
bang dat ik er nooit meer vanaf
kom".

" Een geëmotioneerde Laurent Fignon, aan de zijde van
zijn vader, tijdens de huldiging.

Theo de Rooy:
doel voor ogen

PARIJS - „Als je niet meedoet
aan het gevecht om de overwin-
ning, is het niet belangrijk op
welke plaats je in een Tour de
France eindigt. Wat maakt het
nu uit of je twintigste, dertigste
of vijfendertigste wordt"?, al-
dus reageerde Theo de Rooy
voordat hij gisteren Parijs ver-
liet.
De derde Tour van de in Spau-
beek woonachtige Raleighren-
ner, was naar zijn gevoel een
wedstrijd om tevreden op terug
te kijken. „Ik heb", zei hij, „meer
voldoening van mijn eerste op-
treden in de ploeg van Peter Post
dan van de twee vorige keren
toen ik deel uitmaakte van de Ca-
pri-Sonne-ploeg. Verder geen
kwaad woord over deze Belgi-
sche formatie. Zowel Peter Win-
nen als ik hebben er goeie herin-
neringen aan. Toch was het an-
ders dan bij Raleigh".
Met deze woorden bedoelt Theo

de Rooy vooral het optreden in
ploegverband. „Bij Post hebben
we meer gericht gewerkt. Dat
ligt me. Ik had een doel om voor
te rijden. We hebben de eind-
overwinning van Peter Winnen
niet kunnen bewerkstelligen. In
het ploegenklassement zijn we
niettemin nummer één. Dat is
toch fantastisch met ons afge-
slankt team"?

De tevredenheid over zichzelf is
ook bij chef d'equipe Peter Post
bekend en die heeft daarover
toch ook wel eens bedenkingen
geopperd. „Mij niets van be-
kend", aldus De Rooy. De Spau-
beekenaar heeft zijn marktwaar-
de behouden. Hoeveel criteria hij
in het circus zal rijden, weet hij
nog niet. Wat hij wel weet is dat
hij opnieuw dolgraag naar het
wereldkampioenschap wordt af-
gevaardigd. „Er zijn overigens
kandidaten genoeg", meent hij.
„Afwachten derhalve".

Henri Manders
wordt beloond

PARIJS - Vorig jaar maakte Henri
Manders nog deel uitvan de inmid-
dels verdwenen amateurploeg die
door Brouwers machines gespon-
sord werd. thans behoort de 23-ja-
rige renner tot het gilde derprofes-
sionals, waarmee hij gisteren de fi-
nish van de tour bereikte.
Jan Publiek heeft waarschijnlijk
nog niet wakker gelegen vanhet-
geen Manders in deze nieuwe omge-
ving presteerde. Ploegleiding en
teamgenoten zijn uiterst tevreden.Hulpvaardigheid en doorzettings-
vermogen heeft men de Oostbra-bander niet hoeven te verwijten.
Trouwens, wanneer jeeen wedstrijdals de Tour de France kunt uitrij-den, dan verdien je best een flinkeschouderklop. „Ik was er om te le-ren", zegt Henri Manders over zijneerste Ronde van Frankrijk. „Jam-mer dat onze ploeg (Jacky" Aer-
noudt, red.) een paar belangrijke fi-guren kwijtraakte toen we ongeveerhalverwege waren. Erie Vanderaer-den en Hennie' Kuiper vertrokken
immersnaar huis. Ze hadden er hun
reden voor, maar wij bleven achter

met onze bestgeklasseerde man er-gens op de veertiende plaats. Dat
scheelt in de motivatie".

Henri Manders, die in de ploeg van
Fred de Bruyne de vaste kamerge-
noot van Adrie van der Poel is,
heeft in de Tour twee zevende
plaatsen veroverd. La Grande Bou-
de was trouwens niet zijn enige
krachtproef in het eerste seizoen
alsprofessional. Hij bracht als hel-
per van ondermeer Kuiper de Ron-
de van Spanje en Parijs-Nice even-
eens tot een goed einde. Verder ein-
digde Manders als achtste in de
Grote Prijs Pino Cerami, negende
in de GP Wallonië en 22e in Parijs-
Roubaix. „Je kunt zeggen wat je
wilt", aldus Manders, „voor een de-
buterend prof is het niet slecht.
Overigens mijn doorzetten in het
grote werk heeft vruchten afge-
worpen. Ik heb contracten voor
minstens drie of vier criteria per
week. Mooi meegenomen, telkens
een paarhonderd gulden. Ook al is
het startgeld natuurlijk niet te ver-
gelijken met hetgeen de vedetten
krijgen".

TOUR-TELLER
Etappe-uitslag

Eenentwintigste etappe, tijdrit Dijin (54
km): 1. Fignon (Renault) 1.11.37 (gem;
de snelheid 41,884 km uur); 2. Arrovo
nolds) 1.12.12:3. Roche (Peugeot) 1.12
Van Impe (Metauromobili) 1.12.45; 5. Win-
nen (Raleigh) 1.12.47; 6. Anderson
geot) 1.12.50; 7. Agostinho (SEM) 1.12.1
Van der Poel (Aernoudt) 1.12.58; 9 Cru
lion (Euroshop) 1.13.26; 10. Kelly (£
1.13.36; 11. Lubberding (Raleigh) 1.13.38;
12. Delgado (Reynólds) 1.13.55: 13. De
re (Cilo) 1.14.07- 14. Seznec (Wolber) 1 .
"15. Vigneron (Renault) 1.14.38; 16. Veldr
scholten (Raleigh) 1.14.40; 17. Zoetemelk
(Coöp) 1.14.44; 18. Martin (Coöp) 1.14.41
Van Houwelingen (Boule dOr) 1.14.46
Rogiers (Aernoudt) 1.14.50; 24. Albar.
doute) 1.14.54; 28. Pirard (Metauromobili)
1.15.16; 64. Lammens (Raleigh) 1.19.52; 66.
De Rooy (Raleigh) 1.20.02; 69 De Keul,
(Raleigh) 1.20.24: 75. Manders (AerngudU
1.21.10; 88 en laatste. Greciano (Revnolds)
1.24.08.
Tweeëntwintigste en laatste etappe. Al'
fortville naar de Champs Elyseés over IÜS
km: 1.Glaus (Cilo) 5.30.56 (gemiddeld,
heid 35,354 km/uur); 2. Kellv (SEM): 3
bany (Boule dOr) 5.30.57, 4. Fignor.
nault); 5. Gallopin (Redoute); 6. Andersoi}
(Peugeot); 7. Biondi (Redoute); 8. B
(Wolber); 9. Vanoverschelde (Redoute
Gaigne (Renault); 11. Russenberger (Cilo);
12. Seznec (Wolber); 13. Gauthier (Coo)
Leleu (Wolber); 15.Lammerts (Raleigh
Arroyo (Reynólds); 17. Linard (Peuge. :
Ludwig Wijnants (Boule dOr): 19. H.
dooren (Euroshop); 20. Le Bigaut (Coop)f
26. Zoetemelk (Coöp); 35. De Rooy >Ra-
leigh); 40. Winnen (Raleigh); 41. Pirard
(Metauromobili); 47. De Keulenae:
leigh): 50. Lubberding (Raleigh); 62. Vaa
der Poel (Aernoudt); 77. Van Houwelingen
(Boule dOr); 81. Manders lAernoudt)
5.33.49; 86. Veldscholten (Raleigh) 5.34.38;
88 en laatste Rogiers (Aernoudt) 5.39.46.

Eindklassement
1. Fignon ((Renault) 105.7.52: 2. Arrovd
(Reynólds) op 4.04; 3. Winnen (Raleighi op
4.09; 4. Van Impe (Metauromobili) op
5. Alban (Redoute) op 7.53; 6. Bernaudead
(Wolber) op 8.59; 7. Kelly (SEM) op 12
Madiot (Renault) op 14.55; 9. And,
(Peugeot) op 16.56; 10. Lubberding (Ra.
leigh) op 18.55; 11. Agostinho (SEY
19.00; 12. Boyer (SEM) op 19.57; 13. K
(Peugeot) op 21.30; 14. Millar (Peugeo
23.29; 15. Delgado (Reynólds) op 25.44; 1*
Corredor (Columbia) op 26.08; 17. Jir.
(Columbia) op 28.05; 18. Criquiehon (1
shop) op 33.29; 19. Michaud (Coöp) op 3
20. Seznec (Wolber) op 39.49; 21. i
(Coöp) op 40.34; 22. Breu (Cilo) op 43.5
Zoetemelk (Coop) op 47.40; 24. Car
(SEM) op 52.56; 25. Van den Brouck.
doute) op 54.08; 26. Arnaud (Wolbc:
57.23; 27. Veldscholten (Raleighi op 1
28. Andersen (Coöp) op 1.02.58; 29. De I
(Raleigh) op 1.05.41; 30. Durant (Wolb,
1.09.28; 31. Ferretti (Cilo) op 1.11.33; 3:
Bigaut (Coöp) op 1.14.22; 33. Vigneroi
nault) op 1.18.13; 34. Gavillet (Cih
1.21.07; 35. Vanoverschelde (Redout,
1.24.19; 36. Clerc (SEM) op 1.25.40; 37
der Poel (Aernoudt) op 1.29.53; 38. B
(Wolber) op 1.31.53; 39. Vandi (Metaui
bili) op 1.32.59; 40. Garde (Peuge< "1.33.50; 41. Leleu (Wolber) 1.34.08; 42
rard (Metauromobili) op 1.39.22; 43 M
(Coöp) op 1.40.25; 44. Rios (Columbia) n*
1.40.59; 45. Jourdan (Redoute) op \A2.4FW.
Prieto (Reynólds) op 1.46.08; 47. Chev___«e
(Renault) op 1.50.10; 48. Ludwig Wijl
(Boule dOr) op 1.50.12; 49. Haghed
(Euroshop) op 1.51.17; 50. Lmard (Peu.
op 1.53.15; 51. Greciano (Reynólds
1.53.32; 52. Didier (Renault) op 1.54.4:
Bourreau (Peugeot) op 1.54.46; 54. .'
Hernandez-Übeda(Reynólds) op 1.58 3
Carlos Hernandez (Reynólds) op 1.58 4
Berard(Renault) op 1.59.05; 57. Cabrei.;
lumbia) op 2.03.48; 58. Vallet (Redout.
2.04.02; 59. Duclos-Lassalle (Peugeo:
2.05.18;60. Moreau (Coöp) op 2.06.10; 61
les (Renault) op 2.06.29; 62. Bossis (Pc;.
op 2.06.50; 63. De Vos (Euroshop) op 2.(
64. Lopez (Columbia) op 2.09.42: 65. G;
(Renault) op 2.09.58: 66. Rodriguez (W<
op 2.10.29; 67. Rogiers (Aernoudt
2.10.38; 68. Jan Wijnants (Boule d'Oi
2.10.53; 69. Jones (Wolber) op 2.15.03: 7
bany (Boule dOr) op 2.16.43; 71. Dei:
(Cilo) op 2.19.33; 72. Lammerts (Raleigh) op
2.21.15; 73. De Keulenaer (Raleigi
2.22.37; 74. DalTArmelina (SEM) op 2 1
75. AJa (Reynólds) op 2.29.49; 76. Gaui
(Coöp) op 2.32.15; 77. Janiszewski (1
dOr) op 2.35.19; 78. Brun (Peugeot
2.44.00; 79. Biondi (Redoute) op 2.44 (
Van Houwelingen (Boule dOr) op 2.45.47;
81. Manders (Aernoudt) op 2.56.46; 8L
rickx (Aernoudt) op 2.57.16: 83. Thai:
(Cilo) op 3.01.01; 84. Machler (Cil,
3.16.31; 85. Glaus (Cilo) op 3.33.56; 86 G
pin (Redoute) op 3.34.57; 87. Russeni
(Cilo) op 3.42.07; 88. Laurens (Aernout
4.02.46.

Puntenklassement
1.Kelly 360 pnt; 2. Pirard 144; 3. Fignu:
4. Glaus 122; 5. Le Bigaut 103; 6. Lubber-
ding 101; 7. Anderson 97; 8. Van derPoel»6;
9. Andersen 93: 10. Demierre 84.

Bergklassement
1. Van Impe 272 pnt; 2. Jimenez 195; 3
lar 157; 4. Delgado 133; 5. Bernaudea.
6. Arroyo 121; 7. Michaud 117; 8. Correjktf
110; 9. Winnen 105; 10. Fignon 94.

Ploegenklassement
Dagploegenklassement tijdrit: 1. Pt
3.39.55; 2. Raleigh 3.41.05; 3. Renault'
3.41.13.

Dagploegenklassement slotetappe: 1
16.32.50;2. SEM; 3.Redoute 16.32.51: 4
ber; 5. Renault; 10.Raleigh.

Eindstand ploegenklassement: 1. Raleifh'
322.39.7; 2. Coöp op 4.02; 3. Peugeot op
4. Renault op 36.39; 5. SEM op 40.13: 6
ber op 1.01.36; 7. Reynólds op 1.19.11: f
doute op 1.56.48: 9. Cilo op 2.04.47; 10
lumbia op 2.09.16; 11. Metauromobi!
3.11.07; 12. Aernoudt op 3.31.02; 13. 1
shop op 4.05.29; 14. Boule dOr op 5.08.58. ,

(ADVERTENTIE)

fm Dinsdag 2 augustus as. __M_y

13e WONDER
VAN OBBICHT

met vele vedetten uit
de Tour de France:

o.a. Zoetemelk, Anderson, Winnen, Pirard,
Andersen, Lubberding, Bossis, lemond, v.d.
Poel, Kuiper, Kelly, Rooks, de Rooy e.v.a.
GerrieKnetemann lost startschot

voor 't eerst in Limburg!
Aanvang voorprogramma's 10.00 uur

Aanvang beroepswielrenners 18.00 uur
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Beveiliging van
CCL redelijk goed
DEN HAAG - Hoewel volle-
dig waterdichte garanties
niet gegeven kunnen worden,
omdat niet alle risico's be-
kend zijn, acht de minister
van Binnenlandse Zaken
toch de gegevens van het
Computer Centrum Limburg
in Heerlen redelijk goed be-
schermd. „Ondanks de be-
zwarende omstandigheid dat
het rekencentrum tijdelijk is
gehuisvest in meerdere ge-
bouwen die niet goed bere-
kend zijn op de hoge eisen die
de informatieverwerking aan
de beveiliging stelt, zijn zoda-
nige beschermingsmaatrege-
len genomen dat geen
aonaanmvaardbare risico's
worden genomen," schrijft de
minister aan het PSP-Kame-
relid A. van Es. Zij stelde
haar vragen naar aanleiding
van de opmerkingen die de
Algemene Rekenkamer over
deze kwestie had gemaakt.
De minister deelt verder mee,
dat voor het CCL nieuwbouw
wordt voorbereid, waarin de
beveiliging in het totaal plan is
opgenomen. Verder deelt hij
mee, dat het CCL betrokken
zal kunnen blijven bij centrali-
sering van activiteiten, bij-
voorbeeld op het gebied van
politiële informatie. Momen-
teel vindt overigens een on-

derzoek plaats naar de toe-
komstperspectieven van het
CCL.
Tot slot deelt de minister nog
mee, dat het CCL geen op-
drachten voor de NAVO uit-
voert, zoals volgens mevrouw
Van Es wel gesuggereerd zou
zijn.

Geen Columbianen in
Nederlandse criteria

PARIJS - Hoewel hij de Colum-
biaanse amateurs die aan de Tour
de France deelgenomen hebben
moeiteloos in menig profcriterium
in Nederland aan de start had kun-
nen brengen, heeft coördinator Pe-
ter Bonthuis hieraan niet meege-
werkt. „Ik besef dat het voor menig
criterium aantrekkelijk zou zijn
alser opeens een stel Columbianen
aan de start staat", aldus Bonthuis.
„Toch kun je zoiets niet doen ten
opzichte van menige Nederlandse
pr«f die dan thuis moet blijven".

ent Fignon zal in geen enkel
Nederlands criterium starten. Hij en
zijn ploegmakkers blijven in Frank-

Israëlische
ministers met
Spoed naar VS

■
JERUZALEM - De Israëlische mi-
nister van defensie Moshe Arens en
de minister van buitenlandse za-
ken Yitshak Shamir gaan op ver-
zoek van de Amerikaanse presi-
dent Reagan vandaag naar Was-
hington voor een gesprek over de
verslechterende situatie in Liba-
non.

Reagan heeft premier Menachem
Begin gisteren een brief gestuurd,
waarin hij de ministers uitnodigde
voor overleg. Vorige week stelde
Begin een reis naar Washington
„om persoonlijke redenen" uit. Over
de haast waarmee Arens en Shamir
naar de Verenigde Staten vertrek-
ken, zei regeringswoordvoerder
Dan Meridor dat het niet gaat „om
iets waarmee wij kunnen wachten".
Hij noemde het dringend nodig de
problemen in Libanon te bespre-
ken.
Meridor wilde niet zeggen of de
weer oplaaiende strijd in Libanon
tussen christenen en Druzen in-
vloed heeft op de Israëlische plan-
nen het leger te hergroeperen in
Zuid-Libanon.

Dode en zes
gewonden bij

verkeersongeval
VENLO - De negentienjarige Wolf-
gang Gatsweiler uit Erkelenz is za-
terdag in Venlo door een auto-on-
geluk om het leven gekomen. De
auto waarin hij zat raakte op een
kruispunt betrokken bij een bot-
sing. Nog eens zes personen raak-
ten door de botsing gewond en
moesten in het ziekenhuis worden
opgenomen.
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Enige en algemene kennisgeving

t
Na een werkzaam leven, getekenddoor eenvoud en
hulpvaardigheid, is heden in de gezegende ouder-
dom van 95 jaren, voorzien van het h. sacrament
der zieken, zacht en kalm in de Heer overleden
onze goede moeder, schoonmoeder, grootmoeder,
overgrootmoeder, behuwdzuster en tante

Maria Sibilla Menten
weduwe van

Pieter Joseph Ramaekers
Geleen: M. Welten-Ramaekers
Geleen: J. Ramaekers
Geleen: F. van Cruchten-Ramaekers
Porirua

New-Zealand: L. Ramaekers
A. Ramaekers-Nelissen

Geleen: N. Schepers-Ramaekers
W. Schepers

Geleen: S. Ramaekers
J. Ramaekers-de Esch

Geleen: M. Bockting-Ramaekers
G. Bockting

Geleen: W. Ramaekers
Geleen: A. Claessen-Ramaekers

S. Claessen
en al haar dierbare klein-
en achterkleinkinderen
Familie Menten
Familie Ramaekers

Corr.adres: Holsterbeek 48
6166 JR Geleen, 23 juli 1983
De plechtige eucharistieviering zal plaatshebben
dinsdag 26 julias. om 11.00 uur in de parochiekerk
St.-Augustinus te Lutterade-Krawinkel, waarna de
begrafenis op het parochiekerkhof aldaar.
Bijeenkomst in de kerk. Er is geen condoleren.
Mede tot intentie van moeder zal een avondmis
worden opgedragen, heden maandagavond om
19.00 uur in voornoemde parochiekerk.
Moeder is opgebaard in de rouwkapel van het St-
Barbaraziekenhuis te Geleen.
Bezoekuur dagelijks van 18.30 tot 19.30 uur.

t
Zeer verdrietig, delen wij u mede dat heden, geheel
onverwacht, rustig is ingeslapen, voorzien van het
h. oliesel, op de leeftijd van 72 jaar, onze lieve en
zorgzame vader, schoonvader, opa, broer, schoon-
broer, oom en neef

Wim Severens
echtgenoot van wijlen

Gertrud Vondenhoff
Voerendaal: Hein Vondenhoff
Voerendaal: Wil en Riet

Severens-den Hollander
Wim, Gerrie, Joost, Maartje

Kerkrade: Piet en Mia Severens-Beliën
Elsje, Johan

Hoensbroek: An en Theo Voncken-Severens
Mare, Ralph

Nuth: Leo en Dien Severens-Kersten
Dagmar, Roald

Kunrade: Hein en Evelien
Severens-Sijben

Kunrade: Toon en Miriam
Severens-Leinders
Familie Severens
Familie Vondenhoff

6367 EV Voerendaal, 23 juli 1983
Jeustraat 53
Wij nodigen u uit samen met ons de h. eucharistie-
viering, gevolgd door debegrafenis bij te wonen op
woensdag 27 juli as. om 11.00 uur in de parochie-
kerk van de H. Laurentius te Voerendaal.
Samenkomst in de kerk.
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven is er
geen condoleren.
Vader wordt bijzonder herdacht in de avondmis
van dinsdag 26 juli om 19.00 uur in bovengenoem-
de kerk.
Vader is opgebaard in de rouwkapel van de begra-
fenisverenging Voerendaal aan de Looierstraat al-
daar.
Bezoek dagelijks van 18.00 tot 19.00 uur.
Wilt u, indien wij vergeten mochten zijn u een ken-
nisgeving te sturen, dit bericht als zodanig be-
schouwen.

De meest gesorteerde
TREINEN-SPECIAAL-
ZAAK in Limburg. Vele
merken treinen en toebe-
horen. Inruil - inkoop - on-derdelen - reparatie. Don-
derdag koopavond. 1 mi-
nuut lopen vanaf station.
Kerkplein 15. Schin op
Geul, tel. 04459-1261.
BANKSTEL zwart skai

’ 175,-. eethoek omatijd

’ 275-, ant. nachtkastje

’ 100,-, ant. bureautje

’ 575,-, omadivan ’ 125-,
ant. bedden, kasten, spie-
gels, gasforn.. etc. Tel. 045-
-72559D.
Voor het bekleden van uw
BANKSTEL, stoelen, kus-
sens enz. Stoffeerderij
Kloprogge en Zn., Akerstr.
70, Kerkrade-West, tel.
045-412735.
Te k. MORELLEN en
nieuwe aardappelen. W.
Huntjens Ransdalerstr. 30
Ransdaal tel. 04459-1729.
Ramen - deuren - rolluiken
- knikarm ZONWERING
nu met grote korting. Gof-
fin. Schelsberg 302a, Heer-
len, tel. 045-726210.

Te k. DIEPVRIESKAS-
TEN, -kisten en koelkas-
ten z.g.a.n., de helft v.d.
nw.prijs. Gr. kisten 1 gld.
per ltr. Vriesko, Sittarder-
weg 136 Heerlen tel. 045-
-727,42.

Te k. KOELKAST merk
Ignis tafelmodel 2 jr. oud
i.z.g.st. Tel. 045-227212.
Te k. BANDRECORDER
IV_ jr. oud i.z.g.st. Tel.
04406-41036.
Te k. 2 pers. BED + ma-
tras, 2 nachtkastjes, toilet-
tafel wit, keukentafel, Mie-
le wasaut., eiken salonta-
fel, gasfornuis, marmeren
salontafel, kapstok, z.w.-
tv, 2-zits gebloemd bankje
t.e.a.b. Tel 045-716769.
Te k. aangeb. 2 LUID-
SPREKERBOXEN, wit,
40 watt. merk Scandyna ('n
kwaliteit die niet meer ge-
maakt wordt voor die
prijs), ’250,- samen. Te-
vens 1 diepvrieskist, ijs-
koude prijs ’ 150,-. Gns-
penstr. 19, Übachsberg-
Voerendaal, tel. 045-
-752325.
Te k. antieke, noten ZIL-
VERKAST. Paardestaar-
terf 2, Heerlen.

KANTELDEUREN in 23
maten, direkt uit voorraad
leverbaar, tegen absoluut
de allerlaagste prijs. Fa.
Straten, Eykskensweg 18,
Geulle, 043-641044.
Te k. oude kolen FOR-
NUIS i.g.st. Tel. 045-
-320210, Doornkampstr. 19,
Nieuwenhagen.
KEUKENS - rolluiken/ko-
zijnen, laag in prijs met ga-
rantie. R/J Handelson-
dern. Daelderweg 16,
Nuth, Industrieterrein.
Tel. 045-242602.
Te k. Buta en aardgas
KEUKENGEISER. Mar-
frietstr. 14, H'broek, na

7.00 uur, tel. 045-221360.
Te k. PIANO kruissn. kl.
noten. In perf. st. vrpr.

’ 2500,-. tel. 04494-50567.
Te k. massief eikenDRES-
SOIR, i.z.g.st. Tussen 18 en
19 uur Joost v.d. Von-
delstr. 26, Molenberg-
Heerlen.
Antiek HEKWERK +
poortjes, IV_ m, 3 m, 4V_ m,
6 m ’5O- per mt-. Tel.
04459-1638.
Rossin RACEFIETS 3 we-
ken oud ’ 1500- Rossin

’ 675- 04459-1638.

31 Juli gaat de Fa. Kleba
definitief de zaak sluiten
en verhuizen wij de zaak
naar Hoensbroek aan de
Akerstr. nr. 232. Wij hou-
den nu geen opruiming
meer maar een laatste prij-
zenslag. Kom loven en Die-
den. Voor spotprijzen bie-
den wij de laatste goede-
ren aan. Let op! 12 eiken
kasten staan nog te koop
vanaf ’895- 15 st. eiken
bankstellen ’ 795- ’ 975-

-’ 1295- ’ 1975- enz.
Weest er bij. Het zijn de
laatste. 8 st. zeer mooie
slaapkamers geheel
compl. voor ’ 1295- 9 tie-
nerkamers nu voor de helft
van de prijs, versch. losse
bedjes voor extra lage prij-
zen. 15 st. eiken eethoeken,
tafel met 4 mooie stoelen
compl. nu ’ 795- 5 st. mo-
derne kasten vanaf ’ 895-
-2 st. echtmass. grenen kas-
ten nu ’ 1395,-50 st. RTV-
meubelen nu voor zeer
lage prijzen. Mimi-sets nu

’ 69 - Enorm veel goede-
ren met kl. besch. Nu ver
onder de prijs. Kom zeer
beslist kijken. Er staat bij
ons nog een hele hoop te
koop.Kom kijken enneem
de buurman ook mee, nog
14 dagen spotprijzen bij
C.C. Kleba te Brunssum.
C.C. Kleba te Brunssum
tel. 252739.
Te k. polyester BOOT + 2
8.8.-mot. 20 PK + breima-
chine. Tel. 045-222124.
Uw meubels nieuw be-
kleed. STOFFEERDERIJ
J. Kloprogge, Dr. Poels-
plein 29, Simpelveld, tel.
045-443771.
Te k. antieke MEUBELEN
aan spec. prijzen. Ridder
Hoenstr. 75, Hoensbroek.
Tel. 045-226052.
Te k. VIDEORECORDER
type Philips 1700 VCR en
20 banden ’550-, tel.
717004.
Te k. DAMESRING w.
goud m. 8 brill. ca. 020 +
garantie, tel. 045-750587.
MEUBELGROOTHAN-
DEL voor particulieren
biedt aan veel geld terug
voor uw oude meubels bij
aankoop van nieuwe.
Vraag vrijblijvend huisbe-zoek on) de hoogste koop-
waarde van uw meubels te
doen schatten. Tel. 045-
-726226/726239, doorlopend
tot 21.00 uur.
Te k. gegarandeerd goede
WASAUTOMATEN div.merken, prijzen vanaf

’ 100- vanaf ’ 150- met
garantie. Tel. 045-259344.
Nu de grote verhuizing
van e.e. Kleba te Bruns-
sum nadert staan in ons
magazijn 25 st. eiken bank-
stellen metkl. besch. vanaf

’ 600- 20 st. eiken kasten
z.g.a.n. vanaf ’ 895- 25 st.
eiken eethoeken nu ’ 495-
-tafel en 4 stoelen, 5 st. mo-
derne slaapkamers vanaf

’ 850,- grote resten vloer-
bedekking 4 mtr. br. in pr.
39-59-79 en nog 4 rollen
wollen berber voor si.

’ 89- de mtr. en 4 mtr. br.
Verder tientallen klein-
meubelen zoals stoelen,
losse tafels, fauteuils, keu-
keneethoeken enz. enz.
Nergens goedkoper. Alleswordt thuisbezorgd. Voor
inruilmeubels, eiken kas-
ten, compl. eethoeken, de
laagste prijzen van heel
Limburg. C.C. Kleba te
Brunssum en meubel-
beurs te Hoensbroek, tel.
222870.

Rekers
voor fietsen en bromfietsen, deze en komende week al-
léén geopend in de

Willemstraat 85 Heerlen
tel. 045-726840

KOOPJES. Bureaus, stoe-
len, ladenkasten, archief-
kasten, schrijfmachines en
tekentafels. Veldhofstr. 60,
Eygelshoven.
Let op!! De Anders-als-
Anders" winkel Julianastr.
1laBrs. isvan 25julit/m 12
augustus GESLOTEN!!.
MEUBELEN nodig, maar
u hebt nog iets te betalen?
Geen nooa, wij kunnen u
toch helpen. Inruil moge-
lijk. U wordt vrijblijvend
gehaald, ml. 045-255312.
Dassen AANHANGWA-
GENS ook op maat ge-
maakt en te huur, reeds 65
jaar een begrip. Tevens
complete onderstellen,
alle losse onderdelen en
reparaties. Erkend Focwa-
bedrijf. Stationsstraat 6,
Kerkrade, tel. 045-455088.
Te k. lege BV ml. drs.
Kooy tel. ,3438-20116.
Wat bestellen BOUKA bel-
len 043-10359. 72 grote
cola-spoelborstel, 1 fles
glasclean, totaal ’ 45-
-excl. BTW. Bezoek onze
toonkamers. St.-Pieterstr.
62-66, Maastricht.
Wat bestellen BOUKA bel-
len 043-10359. Alles voor
de horeca en instellingen,
vakgereedschap voor de
doe-het-zelf kok. Bezoek
onze toonkamers, St.-Pie-
terstr. 62-66 Maastricht.
GRINDTEGELS 60x40x6
vanaf ’ 3,75 mcl. BTW. Bo-

I ven ’ 300- franco thuis.
(Ook tijdens de bouwvak
open). Gebr. Creugers,
Economiestraat 46, Hoens-
broek, tel. 045-213877.

Te k. gevr. GOUD, zilver,
sieraden en munten. Ka-
pot of heel, kleine of grote
partijen, ook 1 gram is wel-
kom. Bod en taxatie vrij-
blijvend, hoogste koers,
contante betaling. Gebr. v.
Verseveld, Saroleastr. 80a,
Heerlen, tel. 045-714666.
Elisabethstr. 38, Geleen,
tel. 04494-43754.
Inkoop van GOUD & zil-
ver, tegen contante beta-
ling, Juwelier Vaessen,
Markt Heerlen. Tel. 045-
-712440.
Te k. gevr.KLEUREN-TV,
klein defect geen bezwaar.
04406-12875.
GOUD & zilver Simunt
Sittard. Hoogste prijs voor
alle goud, zilver, briljan-
ten, antieke sieraden, zoals
armbanden, horloges, rin-
gen, kettingen tandgoud,
sloopgoud, zilver, o.a. be-
stek, munten en pennin-
gen, ook alles wat stuk is,
contant geld, vrijblijvende
taxatie Simunt Mis-
broekstr. 2, Sittard (achter
Albert Heyn) tel. 04490-
-21965, iedere dag geopend.
De Zonnebloem vraagt
inklapbare ROLSTOEL of
wandelwagentje met
zwenkwieftjes. Tel. 045-
-412068.
4-pits BUTAGASSTEL te
k. gevr. Tel. 045-310706 na
18.00 uur.

BENEDENWONING md.;
zit-slaapk., keuken, dou-
che, toilet, kelderruimte,

fem. Schinnen. Huur
500- per mnd. exel. Tel.

04492-3571.
Te h. centr. KERKRADE,
gem. benedenwoning,
best. uit woonk., slaapk.,
keuken, bad, toilet, app.
ingang. Te bevr. 045-
-455317, na 14.30 uur.
Te h. gem. KAMERS te
Kerkrade. Tel. 045-418308.
Te huur Bokstr. Heerlen
nieuw gestoff. BENE-
DENWONING zitslpk.,
keuken, w.c, tuin, gezam.
badk. en gar. Incl. gas, wa-
ter, licht ’ 625- per mnd.Tef. 04492-3156.
Te huur mooie gestoff.
KAMERS voor studenten.
Heerenweg Heerlen, all-in
’3OO- per mnd. Tel.
04492-3156.
SCHIN OP GEUL: gerest,
boerderij, binnenpl. en
grote tuin, schuur, 5 kam.,
keuken, badk., c.v.

’ 1500-p.m. evt. koop. Inl.
020-230390 of 04459-1794.
Teh. 1-pers. APP. best. uit:
zit/slpk., badk., met toilet
en hal, huur ’475- p.mnd.
mcl. water, licht en c.v.
Ligg. naast rest. Lotus,
Kampstr. 17, Schaesberg,
te bevr. 04455-2236.
Te huur in Hoensbroek:
ZIT-/SLAAPKAMER, met
eigen ruime keuken en
eigen douche en toilet. Te
bevr. tel. 045-321155.
Gem. grote ZITKAMER
en slaapk., all-in. Tel. 045-
-717268.
Te h. gem. BOYENWO-
NING te Brunssum. Tel.
045-720350.
Te h. gem. ZIT/SLAAP-
KAMER met keuken, te
Brunssum, tel. 045-720350.

Maastricht-De Heeg
Te huur mooi appartement. Ind.: 2 slaapkamers, badka-
mer met ligbad, berging, balkon/terras; eigen overdekte
parkeerplaats. De huurprijs van ’ 828,95 valt binnen de
huursubsidie, zodat een netto huur van ’ 388,95 moge-
lijk is. Inl. vandaag van 11 tot 18 uur. Tel. 043-614084.

VRIJWEL DAGELIJKS:

EEN DA GJE PARIJS f 53,-
LUXEMBURG f33-, f 33,-
BUS-BOOT LUIK f2B,-
ARDENNEN f 28,-
EIFEL-MONSCHAU f 28,-
RIJN-AHRDAL f33-,IN GEHEEL ZUID-LIMBURG.

WWw M __V

Te k. aangeb. electr. TY-
PEMACHINE merk Oli-
vetti Lettera 38 C 6 mnd.
oud ’ 400,- Yashica MG 1
met flits en tas 2 jr. oud

’ 200- damesfiets methandrem en versn. 6 mnd.
oud ’250- electr. telma-
chine met telrol 6 mnd.oud ’ 175,- boormachine
Bullcraft 650 watt 4 mnd.oud ’ 250,- keukensnijma-
chine Krups als nw. ’40,-
-autotestset „Pitstop" vier
meters voor verschillende
functies ’7O- Tel. 045-
-270326.
Te k. GRASZODEN ’3,00
p. m . Tel. 04450-2131.
OPENHAARDHOUT te
koop aangeboden. Tel.
04455-1729.
BIELSEN, balken, kepers,
vloerpl. veldbr.st. radiato-
ren, afbr.mat. Bouw-
bergstr. 100, Brunssum.
251964.
K.0.M.0.-keur geïmp-
gregn. TUINPALEN.
Planken, schaarhekken,
vlechtscnermen. Houth.
Impreg, In de Cramer 104,
Hrf Geop. 10-12 uur. Tel.
/.45-751687. (tussen Limb.
Dagbl. en woonwagen-
kamp^
Dames- en HEREN-
SPORTFIETS met ver-
snellingen en jongensfiets.
Nieuw.Koopje. Provincia-
leweg Zuid 143 Oirsbeek.
Opgelet. In onze zaak
staan ca. 65 KASTEN v.a.

’ 200,-; ca. 45 bankstellen
vanaf ’200,-; ca. 30 eet-
hoeken v.a. ’200,-. Ook
enkele antieke kasten en
eethoeken. Inruil mog.
Loop eens binnen bij Lei
Romer, Einderstr. 46,
Heerlerheide (Heerlen-
Noord) t.o. sauna Poglajen
naast tankstation, teL 045-
-215716, geopend van 10tot
18 uur. Donderdag koop-
avond^

Bankstelkussens
voor uw bankstel compleet set (10 stuks) in diverse stof-
fen nu ’ 585, idem compl. set in runderleer ’ 1.275. Uit
voorraad leverbaar. Führen Woninginrichting, Wan-
nerstr. 14, Heerlen-Nrd. (Heerlerheide), tel. 045-
-222622.

Diepvriezers
Bij Van Erp het voordeligst. Van 50 tot 600 liter. Reeds
v.a. ’ 498,-; Ruton - Philips 265 liter kist met laag
stroom-verbruik, nu ’ 678- Alleen bij V. Erp. Sittard,
Putstr. 34, 04490-13531. Heerlen, Glaspaleis, 045-
-711300. Kerkrade, Hoofdstr. 12, 045-456999.

Zonnehemels
Gebogen hemel met lange 1.80 mtr. Snelbruinlampen
compleet met in hoogte verstelbaar statief. Alleen bij
Van Erp voor ’ 1648,-. Sittard, Putstr. 34. 04490-13531.Heerlen Glaspaleis 045-711300. Kerkrade, Hoofdstr. 2,
045-456999.

Kleuren-televisie
66 cm grootbeeld met afstandsbediening en teletekst.
Bekend Duits merk, 39 kanalen. Te betalen in 3 keer,
zonder rente of ’ 54,09 p/m via p.l. Bel Van Erp 04490-
-13531. Putstr. 34, Sittard.

Te k. gevr. AUTO'S bj. '74
tot '83 schade, defect of
spuitwerk geen bezwaar,
tel. 045-414372.
John koopt: BANKSTEL-
LEN, ijskasten, diepvrie-
zers, kleuren TV, kasten en
hele inboedels, tel. 045-
-725595.
Te k. gevr. eiken KAST,
bankstel, eethoek, ijskast,
tel. 04490-25155.
Te k. gevr. gebr. DIEP-
VRIEZERS en koelkas-
ten. Defekt geen bezw. Tel.
045-727342.
SLOOPAUTO'S vanaf

’ 25,- tot ’ 600- tevens te
koop gevr. oud ijzeren me-
taal. Tel. 045-321057.

ZELFVERHUIZEN met
onze speciaal ingerichte
meubelwagens voorperso-
nenautorijbewijs. Tevens
verhuur personenauto's en
busjes. Autoverhuur Col-
laris, Schelsberg 45, Heer-
len, tel. 720202.
Heerlen te h. FLATWO-
NING. Ind.: woonk., keu-
ken, 1-2-3- of 4-slpk., dou-
che, w.e. en berging. Inl.
045-726926.
Te h. gem. BOYENWO-
NING, ’ 150,- p.wk. Tel.
045-452144.
ETAGE te huur, melden in
friture Op den Heugden 2,
Schaesberg.
Voor alle EVENEMEN-
TEN: verhuur van koel-
containers, frites-, ham-
burgers- en ijsverkoopwa-
gens. Tevens beschikbaar
jurywagen en erepodium.
Voor informatie 04490-
-10308. Evenementen Sit-
tard. B.V.
Te h. le ETAGE, woonk.,
slaapk., keuken, wc en
douche. Akerstr. 142Kerk-
rade-W. tel. 09-4924076669.
Te h. APPARTEMENT v.
1 pers. te Kerkrade zit-
slpk., keuk. en eig. badk.,
TV en tel., geh. gemeub.

’ 390- Tel. 045-461282.

Te h. of te koop gevr.
WOONHUIS omg. zieken-
huis Brunssum, tel. 045-
-252518/453223.
Alleenst. man 64 jr. zkt.
KOSTHUIS of volledig

Eension. Br. o. no. SB 679
D Fr. Erenslaan 4, 6371

GV Schaesberg.
’5OO- PREMIE voor de-
gene die ons voor 1 aug.
een flat of appartement be-
zorgt in de omg. Kerkrade,
huurpr. max. ’735- Tel.
045-412545.

Te ruil in nieuwbouw
EENGEZINSWONING
met 4 slpks inKerkrade te-
gen ander eengez.woning
met 3 of 4 slpks. in Kerkra-
de of omg. Br.o.nr. XE 749,
LD Markt 42, 6461 ED
Kerkrade.
WONINGRUIL: eenge-
zinsw., 3 slpk., Zeswegen,
tegen woning met 4 slpk.
Br.o.nr. HO 091 LD, Kou-
venderstr. 215, 6431 HE
Hoensbroek.

HUIS te k. gesch. v. die-
renliefh., tuin 600 m2, cv,
verw. keuk, gr. 4x4 m, aan-
bouwkeuk., gr. woonk.
9x6, 1 studeerk., bad m.
douche, 3 slpk., gr. zolder
m. vaste trap, kelder. Alles
zeer goed onderh. Pr.

’ 130.000- Tel. 045-316123.
Weg. omst. te k. vrijst. WO-
NING 750 m2grond. Ind.:
L-kamer m. openh., aan-
b.keuken, kelder, gar.,
mod. badk., 3 slpks., pr.
n.o.t.k. Rijksweg 2, Heer-
ler^
Te k. HEERLEN-HEK-
SENBERG voormalige sla-
gerij met boyenwoning,
magazijn en achteringang,
geen c.v. onderhoud ach-
terstallig. Prijs ’85.000-
-k.k. Inl. J.W. Offermans
Makelaardij o.g. b.v.
Scharnerweg 104 te 6224
JJ Maastricht tel. 043-
-624200.
Te k. WINKELWOON-
HUIS in centr. Bocholtz,

fesch. v. frituurzaak enz.
e bevr. Herver 8, tel. 045-

-440466.
Te k. gevraagd HUIS in
Sittard of omgeving, pr. tot
’llO.OOO-, tel. Ó4490-
-24109.

DW.POEDELTJES, tec-
keltjes, yorksterriers,
korth. fokjes, groendalers,
alles pups, m. stamb. Wa-
lem 11A, Schin op Geul,
tel. 04459-1237.
Pony rijden!!! Kinderboer-derij „OOS HEEM" Nieu-
wenhagen i/d vakantie,
open 2-5 n/m.
Zeer mooie DWERGTEK-
KELS, langhaar met stam-
boom te k. Provincialeweg
Zuid 143 Oirsbeek.
Te k. jonge BOUVIERS
met stamboom, Anto-
niusstr. 61, Geleen, Tel.
04494-41775.
Te k. DOBERMAN reu 9mnd. oud, zeer mooi, tel.
045-214658.
2 GREYHOUNDStek. z.g.
afstam, met stamb. Pr.
n.o.t.k. Tel. 045-257233.

..

NewLook B.V. Steiger- en
BOUWMACHINEVER-
HUUR. Edisonstraat 8,
Schaesberg, tel. 045-
-312154/312709.

Wij verhuren alle MACHI-
NES en hulpgereedschap-
pen voor de bouw, ver-
bouw, bestratingen,
grondverdichting enz.
Bouwmachines Damoi-
seaux 8.V., ind.terrein De
Beitel 108, Heerlen. Tel.
045-411930.

KANTELDEUREN (ook
voor industrie) of rollui-
ken bestellen. Straten
Voerendaal bellen tel. 045-
-750187, Tenelenweg 8-10.
Tijdens de bouwvakva-
kantie normaal geopend.
Vloertegels vanaf ’ 19,50
per m 2; wandtegels vanaf

’ 15,00 per m 2; baksteen-
strippen vanaf ’ 7,50 per
m 2. Bouwcentrum VAN
HEES 8.V., Buizerdweg 6,
Übach o. Worms, tel. 045-
-310511.

Baksteenstrippen
De grootste sortering van Zuid-Nederland. Uit eigen za-
gerij, vanaf ’9- per m 2. Ook verzorgen wij nu uw zet-
en voegwerk. Frepa C.V., Hogeweg 10, Voerendaal, tel.
045-752294.

UITLAAT kapot? Dan
naar Auto Sport. Voor
snelle service. Schelsberg
175, Heerlen, tel. 04£
725507. Dealer orig. Ro-
max-uitlaten.
Wij betalen 50 a 200 gld.
voor uw oude auto. Bel
045-751399. Gratis afhalen.
AUTO'S te koop gevr. bwj.
'74 t/m '80, tel. 04405-1994.
Wij kopen en halen uw
SLOOPAUTO, ook scha-dewagens. Autohandel en
sloperii S. Marxer, Kapel-weg 24, Heerlen, tel. 045-
-720418.
OPGELET! Wij geven

’ 100- tot ’ 20.000- voor
uw autoen sloopauto. Gra-
tis afgehaald. Tel. 045-
-424324 b.g.g. 422435.
Auto's te k. gevr. Betaal
goede prijs en vrijwarings-
ewijs. Garage SCHAEP-

KENS, Klimmenderstr.
110 Klimmen tel. 04405-
-2896.
Te k. gevr. div. sloop- en
SCHADEAUTO'S teg. red.
prijs. Gratis afgeh. Autos-
loperij C. Korvers In de
Cramer 98 Hrl. tel. 045-
-751807.
SOS-SLOOPHANDEL me-
n verkoop van sloop- en
tweede handsauto's Haef-
land 28 Brunssum, tel. 045-
-259912.
Te k. gevr. AUTO'S, ieder
bj. merk of prijsklasse,
schade of spuitwerk geen
bezwaar. Tel. 045-419192.
Gebr. ONDERDELEN v.
Alfa, BMW, Opel, Ford
enz. Haefland 20 Bruns-
sum (ind.terr.) 045-254482.
Gevr. auto's m. schade va.
'75.
Te k. CROSSER RM 80,
i.z.g.st. ’ 850-, Reizenkui-
lenstr. 10,Kerkrade.

Te koop gevr. div. SLOOP-
en schadeauto's tegen re-
delijke prijs. 045-752088.
Te k. VOLVO 345 2 ltr.
april '82. Het Ambacht 73
Brunssum.
AUTI 100 5E autom. '79;
Daf Volvo 66 GL automaat
77; Datsun Blue Bird GL
4-drs. 1800 '81; Mazda 626
'80; Datsun Cherry 3-drs.
'79; Honda Accord 4-drs.
'79; Peugeot 504 GL met. schuifdak '79; Peugeot 305
GL '79; RlB TS '80; Ford; Granada 2300 L '79; Ford

1Taunus 1600 L '80, '79 GL:
Fiat Ritmo 65 CL '81; Opel
Ascona 2000 L '80; Ford
Fiesta 1100L '78; Princess
1800 HL '77 in goede staat

’ 2250,-; Mitsubishi Ga-
lantGL '80 met gas; Mitsu-
bishi 1600 Galant GL '78.
Inruil en financieren. Bo-
vag-garantiebewijs. Auto-
bedrijf P. v. Dijk en Zoon,
Hompertsweg 33, Schaes-
berg-Kakert, tel. 311729,
alle beurten en reparaties.
Let op, let op, inruilersvan

ferenommeerde zaak te
oop voor weggeefprijzen,

kijk en vergelijk in prijs en
kwaliteit, vraag niet hoe
het kan, maar Profiteer er-
van. Let op: OPEL Ascona
16 SR op gas '80 ’ 8750,-;
Mercedes 350 SE '75
’4250,-; Mazda 818 '78
’3750,-; Ford Escort gas,
'76, ’3950,-; Citroen GS,
'78, ’2450,-; Ford Escort
'77 autom. ’ 3750,-; Honda
Civic '77 ’3750,-; Mitsu-
bishi Celeste '77 ’3750,-;
Datsun 120Y gas ’ 2450,-;
Datsun Cherry AF II '78

' ’3750,-; Opel Ascona '76
gas ’3750,-; Mazda 1000
"19 ’ 3450,-; Mercedes 240
D autom. '75 ’ 3450,-; Mini

' '77 ’2750,-; Honda Civic
1 '77 autom. ’3750,-; VW
Golf'7s ’ 2750,-; Audi 100
'75 gas ’ 1450,-; Austin Al-
legro '79 ’2950,-; Simca
1308 bj. '77 f 2450,-; Mer-
cedes 200 D i3'76 ’ 3450,-., Speedboot 60 pk met trai-
ler ’ 3750,-. Steeds wisse-
lende voorraad, snelle fi-
nanciering. Inruil mog.
Crombacherstr. 7, Kerkra-

' de-West, Gracht, laatste
str. links voor grensLocht
Ingeruild op HONDA:
Honda Civic 3-drs. aut. 7S
'81; Honda Civic 3-drs. en
5-drs. luxe'7B'Bo'Blen'B3;

' Honda Accord 3-drs., luxe
i en aut. vanaf '78; Honda

Quintet '82. Bovenvermel-
deHonda's zijn geen les- of
leaseauto's; Suzuki Carry
'82; Renault 6 TL '77; Peu-
geot 104 GL '78; Ford Es-

' cort aut. '80; Mitsubishi
Galant '78; Opel Kadett
'78. Verder enkele goedko-
peauto's. Renault 6 TL '76;
Mazda 1000'75. Inruil en fi-. nanciering mogelijk.
Auto's boven ’ 5000- met. Bovaggarantie. Auto Heral
b.v., Honda-dealer, Haef-
land 15, Brunssum, tel.

j 045-252244.
I Automobielbedrijf Kom--1 pier biedt aan, door inruil- verkregen: SAAB 99 GL, CM2, '82- Saab 900 GLE,, bj. '81; Saab 900 Turbo,- 5-drs., '78, '79 en '82; Saab, 900 Turbo, 4-drs., '80; Saab

900 GLS, 4-drs., '80; Saab

" 99 GL CM2 Special, '80;

' Saab 99 Turbo, 79; Saab 99
GL, 5-drs. autom., '77; Ci-

' troën GSA Pallas autom.,- '80; Audi 10a GL SE, '79.- Akerstraat 150, Heerlen,- tel. 045-717755. Ook
! 's donderdagavond ge-

opend.
ï TOYOTA Corolla liftback,- '81; Toyota Corolla, 2-drs.,

" sedan, '80; Toyota Starlet,
3-drs.; '80; Toyota Tercel

ï coupé, '79; Toyota Tercel,
4-drs., '79; Toyota Tercel
coupé aut., '80; Toyota Co-- rolla 30 hardtop, "76; Hon-

" da Accord sedan EX, '82:

" Renault 5 GTL, '81; Opel
Ascona, '81; Fiat 127, 77.

i Toyota autobedrijf Jo ten
Oever, Vaesrade 50, Vaes-
rade - Nuth, tel. 045-
-242025.
Autocenter De Bongerd,
OPEL Kadett 1.3, nieuw-
ste model 79, ’9950,-;
Opel Kadett 1.2, 78,
’5950,-; Opel Kadett 1.2,
75, ’2500,-; BMW 2500
aut., LPG, 75, ’2950,-;
Honda Civic, 77, ’4500,-;
Honda Civic aut., 76,
’2950,-; Renault 5 TL,
rood, 78, ’4950,-; Ford
Mustang Ghia, '80,

’ 14.750,-; Ford Taunus GL
aut, 78, ’6950,-; Ford
Fiesta, 79, ’7950,-; Audi
50 LS, 76, net als VW Polo.

’ 2500,-; Volvo 66 aut., 76,

’ 2500,-; HondaKR 500 R,
'82, ’ 5000,-. Inruil, finan-
ciering, garantie. Gebruik-
te LPG-inst. te k., v.a.

’ 250,-. Bongerd 35A,
Spaubeek, tel. 04493-4106.

Te k. gevr. SLOOPAU-
TO'S. Wij doen ook div.
auto rep. M. v.d. Ven, Zwa-
luwstr. 10, Heerlen, tel
045-214929.
TOYOTA Corolla luxe '76
nw. mod. i.g.st. vr.pr

’ 1600-, tel. 045-321828.
Uit voorraad leverbaai
nieuwe en gebruikte USA-
CARS. Alle wagens met
volledige garantie, tevens
verzorgen wij ook uw on-
derdelen, onderhoud en
reparaties. American Cars
Schimmert, Groot Haasdal
6, tel. 04404-1888.
Wij betalen de hoogste
prijs voor uw AUTO, ook
sloop, tel. 045-411572.
AUTO'S hallo opgelet. Wij
betalen ’ ÏÖ0- tot

’ 10.000- voor uw auto.
Bel 045-411572.
MERCEDES 240 D auto-
maat, stuurbekr. eind '81

’ 29.5.0- Tel. 04493-1159
na 19 uur.
OPEL Kadett stat.car '80
gas, Opel Kadett city J '79,
Simca Talbot VF2 bestel,
Hanomag F55-F66-F76
open en gesloten. W. Feijts
auto's, Vaesrade 61-63,
Nuth 045-243317.
Van part. te koop R 4 L, kl.
groen, km.st. 27.000, kent.
mei 1981, schadevrij,
iedere keuring toegest.
vr.pr. ’4600- onder nw.
prijs. Tel. n 18 uur 04405-
-1423.
Tek. VW GOLF type L. bj.
'76, kl. zwart, getint glas,
en trekh. pr. ’2450,-. Pa-
rallelstr. 11, Nuth, tel. 045-
-242779.
Te k. FORD Capri 1300, te
bevr. G. Bomansstr. 53,
Schaesberg.
Wij geven de HOOGSTE
prijs voor auto's en sloop-
auto's. Gratis afgehaald.
Tel. 045-422435.

Merc. 207 D pers. bus '7t
Merc. 207 gesloten ö
open; Merc. 3Ö7 D open _«
sloten, dubbel cabine, koj
en lange wielbasis. MERC
307 d met 4,50 mtr. meü
belbak. W. Feijts auto's
Vaesrade 61-63 Nuth, te)
045-243317.
Rob van Ham auto's b.v
De Koumen 7, Hoens
broek, tel. 045-222455 bied
met gar. te koop aan: TAL
BOTTagora SX '81; Talbo
Solara GL '80; Talbot 151
GLS '80- Simca 1308 GW
'77 en '78; Horizon Gl>
'79; Horizon 1.3 GL '78; O
troën GSA Club '81; O
troën GS spec. '75; Mazd
616 coupé T77; Samba _
LS '82; Peugeot 305 SR '79
Peugeot 104 GL '79; Pel»
feot 104 '75, diverse goed

ope auto's, donderdag
koopavond.
GEVRAAGD auto's; ooj
met schade. Contant geld
Tel. 04495-5060. 1
RENAULT 14 TL %
’2950- VW Golf "

’ 3500- Toyota Carina

’ 2800- Toyota Corolla '’ 1900- Toyota 2000 autt
maat '75 ’ 1850- Hond
Civic '74 3-drs. automai
’2900- Fiat 131 1600 C
'78 ’3600- Fiat 127 1
’2200- Taunus 2000 Gl
'76 met gas ’4500- For
Escort 11-0 '76 ’ 2900-R
nault 16 '75’ 2200- Mazc
1000 '75 ’ 950- Citroen G
Pallas '74 ’ 1250 - NieU.H
straat 41 Schaesberg (ei'
de Nieuwstraat links "grindweg) tel. 311078. I
Ingeruild: BMW 315. 198JBMW 316, 1980; BMW 32l
1981 (LPG); BMW 525 1
1982; BMW 525 aut., 1981
BMW 730 aut, 1978; BMI
728 I, 1982. Autobedrf
KERA 8.V., Kerkradel
steenweg 5, Kerkrade, Wi
045-452121. Uw BMW-defl

Geen geloop naar de sloop
Voor al uw plaatwerk, immitatie, overzet en origineel

Geevers-Nuth
Tel. 045-244242. J

Bos Heerlen b.v.
Suzuki-Subaru-dealer

Grasbroekerweg 9 Heerlen, tel. 045-724545 - 72080ö|
biedt aan: Subaru Mini Jumbo '82; Subaru 1600 SFV|
'82; Subaru 1600 SX '81; Peugeot 305 '79; Mini 1100 Si
'78 '79 en '80; Fiat Panda 34 '81; Ford Granada 2.3 '79']
Mitsubishi 2000 GLX '77 (gas); VW Golf S '76. DW-
goedkope occasions van ± ’ 1000,-. J

BMW 323 i
13 maanden oud, 1e eigenaar, 25.000 km, veel ace
blauwmetallic, in nieuwstaat.

Jurgen B.V.
Industrieterrein Dentgenbach Kerkrade, tel. 045'
452570, zaterdag gesloten.

BMW 318
1e eigenaar 1979 als nieuw met schuifdak.

BMW 528 I
iets aparts, type 1979

Tevens diverse recente inruilauto's (zowel automaat 3*
schakel). Inruil en financiering mogelijk.

Autobedrijf Rotor
Heerlerbaan 229, Heerlen, tel. 045-416900.

!___[___ ___W I*a\ ____U

KARPETTEN ZUIVER WOL
meer dan 30% KORTING

63x125 105,00 69,00
125x195 369,00 245,00
170x240 595,00 345,00
200 x 290 795,00 495,00
250 x 350 1195,00 795,00

KAMERBREED TAPIJT
nylon tapijt sensatie 39,50
nylon tapijt 109,00 J 69,50
berbertapijt 129,00 99,00
berbertapijt 169,00 129,00

GRENEN LEDIKANTEN
80x 190 139,00 99,00
90x200 199,00 150,00
90x200 269,00 199,00

POLYETHER MATRASSEN
1-persoons 169,00 129,00
2-persoonS 249,00 199,00
CINDERELLA
DEKBEDOVERTREKKEN
Halve-prijzen-festival, beperkt voorradig'
140x200 79,00 39,50
260x200 119,00 59,50
240x200 159,00 79,50
slopen 13,95 6,95
DEKBEDDEN
1-persoons 109,00 69,50
2-persoons 189,00 119,00
Lits-jumeaux 269,00 159,00
GORDIJNSTOFFEN
120 cm breed 9,95 4,95
120 cm breed 19,95 9,95
cretonne 12,95 8,95
Chenille velours 24,50 14,95
draionvelours 29,50 19,50
velours 42,50 17,95
STORES
150 cm 16,95 7,95
180 cm 13,95 9,9»
260 cm 16,95 12,95

De opruiming begint op 14 julia.s.

(hartje kerkrade* telefoon 45 3^ü<

Limburgs Dagblad
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Werkgroepen moeten reglementen herzien en versoepelen

Tourarts Gerard Porte:
„Dopinasvsteem is op

vele punten verouderd”

pARus — In de turbulente
Geschiedenis van wielersport
etl doping is de Tour de Fran-
Ce 1983 een historisch hoofd-
stuk. Nog nooit startte eenvan het gebruik van stimule-
j^ndemiddelen beschuldigde~r°epsrenner een gerechte-
'jke procedure. Joop Zoete-
melk deed het. „Ik hoop", zei
ftJi in Parijs, waar hij dooraUe kwellingen ineens jaren
?uder leek, „dat ik hiermee
jfcts los maak. Wij, de profs,
JJebben ons in die dopingza-
*en altijd te weinig van el-
Kaar aangetrokken".

nooit stelde de Tour de France-
Qirectie zich op achter het grootsteProbleem van het peloton, de do-
Pjln _- Jacques Goddet deed het.
j~;aat iedere autoriteit", zo schreef

'J in een van zijn hoofdartikelen in
|| gezaghebbende I'Equipe, „die

"rokken is bij de controle op do-
r ln _, naar de Tour komen en hij zal
,egrip krijgen voor de helden vanJe "ets".
°g nooit verklaarde een official.an de internationale wielerbond

P de dopingreglementen op de, eHing moeten. Hein Verbruggen,
bestuurslid van de profsectie FICP,, Oet het. „Onze aanpak", zegt hij, „is
r !;rpuderd. De renners hebben er

entcnt op dat wij het soms amateuris-. sche gedoe ombuigen tot een pro-
I essioneel niveau".
s_)g no°it nam een hooggeplaatste

het initiatief om de be-
,°ePsrenners tegemoet te komen invn roep om verruiming van de

Het hoofd van de me-
'sche dienst in de Tour de France,yens Frankrijks eerste bondsarts
pt zowel prof- als amateurwiel-«nners, dokter Gerard Porte, doetet. Geconfronteerd met het do-"'hgvraagstuk zoals zich dat in

deze Ronde weer eens opdrong,
zegt hij: „De voorschriften zijn niet
mee-geëvolueerd. Het hele do-
pingsysteem is op vele punten ver-
ouderd. Daar moet dus wat aan ge-
daan worden. Ik ga dat meteen na
de Tour doen, door studie- en
werkgroepen in te stellen".

„Het doel van mijn werkgroepen",
aldus Tour-arts Gerard Porte, „is
het toelaten van een aantal zaken
die thans verboden zijn. Ik vind dat
er een dopingreglement moet ko-
men dat is aangepast aan de speci-
fieke eisen van de wielersport".
„Als voorbeeld van wat ik vind dat
mag en niet mag, ben ik van oordeel
dat een coureur als Joop Zoetemelk
niet als een gedopeerde atleet be-
schouwd mag worden. Natuurlijk:
tegenover de reglementen was hij
fout, maar wat hij nam, diende al-
leen om zichzelf sterk genoeg te ma-
ken en zo opgewassen te zijn tegen
een harde proef als deTour de Fran-
ce. Het was geen rechtstreekse sti-
mulans, zoals dat bijvoorbeeld met
amfetamines het geval is".

Vooral het standpunt van dokter
Porte zal de beroepsrenners en hun
verzorgers als muziek in de oren
klinken. Ze hunkeren naar die vrij-
heid, waarvan ze vinden dat ze er
recht op hebben om zich lichame-
lijk te kunnen verzorgen als iedere
andere werknemer in de maat-
schappij. Dat is een bijzonder
moeilijk en bovenal erg emotio-
neel onderwerp. Moeilijk vanwege
het feit dat er stoffen zijn die vaa
geneesmiddel overgaan in doping.
Efedrine bijvoorbeeld, het produkt
dat derenners verhindert om neus-
druppels te gebruiken. Het zit on-
der andere ook in abdijsiroop en
famelsiroop, bij elke drogist een
toonbankartikel tegen aandoening
van de luchtwegen.
Behalve controle op kwantiteit, zo
vinden de beroepsrenners en de
meesten van hun begeleiders, moe-
ten thans verboden middelen in be-
perkte mate worden vrijgegeven.
Ook (juist zelfs) de hormoonprepa-
raten (anabole steroiden) die zich
tijdens dezeTour in de aandacht op-
drongen door de beschuldiging aan
het adres van Joop Zoetemelk.
Oud-beroepsrenner Fred de Bruy-
ne, thans ploegleider: „Ik vind het
logisch dat iemand voor wie zijn be-
roep en zijn broodwinning ervan af-
hangt, wat onderneemt om dat vei-
lig te stellen. Het is niet mogelijkom
een koers als de Tour de France te
doen op brood en suikerwater. Te-
genwoordig zijn er goede middelen
voor een renner om zijn lichaam bij
te werken. Maar tja..., als die spullen
op de verboden lijst staan..., dan zou
je topsport moeten verbieden en te-
ruggaan naar het amateurisme.
Naar het wielertoerisme dus. Maar

we weten toch zeker allemaal dat
die mensen ook eerst langs de apo-
theker fietsen omdat ze willen uit-
blinken...'.

Dokter Porte: „Ik ben me ervan be-
wust dat door het normenbesef zo-
als dat in de beroepswielersport
bestaat, het verruimen van de be-
palingen ten voordele van de ren-
ners, een bijzonder hachelijke zaak
is. Niet zonder risico's bovendien.
In die werkgroepen zal er dan ook
grote aandacht moeten zijn voor
het tegengaan van misbruik".

Dokter Gerard Porte is niet van plan
het alleen bij actie op het medische
vlak te laten. Hij wil zich ook rich-
ten op het wedstrijdtechnische ge-
deelte, waarvan hij met velen de
mening deelt dat de aan de renners
gestelde opgavenvaak te zwaar zijn.

„In deze Tour de France zat een
rustdag te weinig. Aan dat soort za-
ken wil ik proberen met mijn werk-
groepen ook wat te doen. Voorts
vind ik de wedstrijdkalender zoals
die er van februari tot oktober uit-
ziet, absoluut overbelast. Wie het
dopingprobleem mee wil helpen op-
lossen, zal zich ook moeten inzetten
voor het verlichten van het jaarpro-
gramma".

„Daarbij dient ook de Tour de
France betrokken te worden. Ik
denk dat we een flinke stap in de
goede richting gaan wanneer de
Tour wordt teruggebracht tot
veertien dagen. Maar dat zie ik nog
niet in een-twee-drie gebeuren...".

" Tourarts Gerard Porte pleit voor een herziening van de do-
pingreglementen. Deze moeten door zogenaamde werkgroepen
opnieuw worden bestudeerd en verbeterd.

Eddy Budé valt
buiten de prijzen
J'ESTERHAAR - Tijdens het Ne-erlands damkampioenschap voorJunioren miste Eddy Budé door

spel de aansluitingbij
jje top. Eddy begon met een remise
sevolgd door twee nederlagen te-
*en Jansen en v/d Zee. In de partije _en v/d Zee liet hij echter door
*n foutje zeker een puntje liggen.

"e hele partij had Eddy een licht
Oordeel maar dooreen kleine mis-e*ening verloor hij toch de partij.

|* lerna hersteldeeddy zich door van
fteven te winnen. Helaas zag hijeen kans om nog een partij te win-en en eindigde als zesde. Kam-Poen werd Gerard ZJansen uit Hui-er» die daarmee zijn titel prolon-
-seerde. Hij was in Soest ook al snel-
amkampioen van Nederland ge-

morden.

Ronde van Nuth
in cijfers:

Uitslagen AMATEURS: 1. Peter Ha-sèn Si 10° km in 2.27.15; 2. J.Idili op 12
, £" 3. D.Zijlmans; 4. T.Wallenburg op
vf£ 5. J.v.d.Horst; 6. C.v.Dijk; 7.
in' ,?7rks; 8- R.Luyten; 9. P.Meerburg;
"" W.Jennen; 11. J.Robben; 12. G.Wij-'s op 1.35; 13.L.Beusichem op 1 ronde;

Jm A;R°berts; 15. H.Geerkens; 16.
17. G.Solleveld; 18.

<V v'sschers; 19. M.Kasselijn; 20.y-^d.Weydeven.
2 N*OREN : 1.A.Nuy, 60 km in 1.29.15;
jo, 's,tevenhagen; 3. J.Schepers; 4.
hav ik op 23 see; 5' J-Muis; 6. M.La-aye. 7 x.Robben op 28 sec; 8. T.Akker-9. P.Bal; 10. J.Koehoorn op 30
j^ElJWELINGEN: 1. Walravens, 40 km
j

1 1-05.12; 2. J.v.d.Pas; 3. F.Tromp; 4.
n°°'; 5. B.d.Wit; 6. R.Meys; 7. J.Muis; 8.
Wn en; 9' Rv-Deursen; 10. M.Poe-

k "fkoers Rillaar: 1. Dirk Heirweg, 140
Gp. 1"., „5; 2- Jan Bogaert op 20 sec; 3.
ris " Bl°eks; 9. Jos Schipper; 21. Ger-J£ van Gerwen.
zen .Mium Schoonderbeuken: 1. Jo-
Re_n,le. end' 140 km in 3-36; 2. Mare Se-Dor? Etien van derElst; 20-Wies van
Pr_r_en' 21' Mario van Vlimmeren.
Isn i?oers zwijngaarde: 1. Luc Colijn,
trinu ~ ln 3-19; 2- Alain de Roo; 3. Pa-
foor.- \ermeulen; 7. Jac van Meer; 8.J^rtin Havik.
1 Tateu«;koers in Ayeneux-Soumagne:
Thr"_° peeters; 2. Loon Nevels; 3. Barry
ber,, c' 4' Jos Hannen; 5. Ben Witten-
Am_'. Jan C1«t-'ssen; 7. Paul Kuiper,
vill,? , ,U,. ronde Hensies: 1. Daniel De-
ricW- _ £,km in 24°; 2- Pilitte; 3. Frede-
4ma_- The° S'WL'r-Gof?teurr°nde Altgaarde: 1. Michel
Ha ""' J°3 km in 2.34; 2. Rummers; 3.I-..T..K ers; 7. Rinus Ansems; 9.Peter
a_n_ Urg; 16-Frans Jansen.
12(1 _C Van Hoesselt: 1. Johan Capiot,
Wir_ t ln 3-07; 2- Ivo Weeghmans; 3.jj"n Jennen.
Pif.. e«-van Homburg-Plombiere: 1.
Mar. r Sütten' 102km in 2-28; 2. FrankKnonl S« _. Rülf D"tgens; 4. Peternops; 6. Wim Nelissen; 8. Leo Speet-

Rob Joosten fractie sneller in klasse midden

Con Mols blinkt
uit met Ramzis
Van onze medewerker

Jac van der Heyden
NUTH - Con Mols, de elegante
springruiter uit Schinveld, was de
grote vedette van het concours
hippique van de LRV Nuth. Met
zijn fraaie schimmel Ramzis won
hij niet alleen het springen zwaar,
maar tevens was hij in het afslui-
tende en steeds zeer zware Force
and Speed met Ramzis bijzonder
snel met een tijd van 28.28 secon-
den.

Hij werd alleen overtroffen door de
verrassend snelle Uppy, het tweede
paard van Con Mols, dat het par-
koers foutloos aflegde in 28.17 se-
conden en daarmee de overwinning
greep. Con Mols had hier enkel con-
currentie van Hub Houben met de
zeer snelle Vicky, die 28.36 en JoBe-
melmans, die het parkoers met
Nashville afraasde in 28.49 secon-
den. De andere combinaties kwa-
men allen niet beneden de 30 se-
conden.
In het springen zwaar kwamen zes
combinaties foutloos rond. Jo Be-
melmans zette met Oscar foutloos

een richttijd neer van 39.91 sec.
Niemand kon aan deze tijd tippen,
behalve de als laatste gestarte Con
Mols, die met Ramzis ongelooflijk
snel was in 36.84 seconden.
Beneden de tijd van Jo Bemelmans
bleven ook nog Henri Spiertz met
Pascal en Wiel Huppertz met Tom-
my.Beiden gingen echter een maal
in de fout.

Ook in de klasse midden was Con
Mols een van de favorieten. Met 9
foutlozen in de barrage, moest hij
met zijn paard Uppy echter de
meerdere erkennen in Rob Joosten,
dieNeogeen ongelooflijk kort draai-
end in 36.85 rondbracht, een secon-
de sneller als Con Mols in 37.86 se-
conden. Jo Bemelmans werd hier
derde in 40.94 met Nahsville en
werd als een verrassing H.Beckers
uit Bocholtz met Pascha vierde
Het springen licht werd gewonnen
door Hay Souren uit Wijlre met Po-
wer, die hiermee zijn eerste zege
boekte uit zn nog korte sportloop-
baan. Men ziet bij ruiters als Hay
Souren en Jo Bemelmans nu reeds
de hand van instructeur en oud
kampioen Wiel Heber. In L. werd

Fien Erens 2e en werd P. Joosten
winnaar van het springen B.

Bij de dressuurwedstrijden werd
Karin Feron na lange tijd, nog eens
winnares in de klasse midden en
greep in Z2 P.Kleijkers de over-
winning voor W. Erens met 128 om
127 punten

PAARDENSPORTCONCOURS HIPPI-
QUE NUTH DRESSUUR: R1B2: 1 G.Lim-
pens. 2 S.Hermans, 3 A. Ramaekers. R2LI: 1
G.v. Laren. 2 H.Jorissen, 3 H. Houben.
R3L2: 1 J. Meuffels, 2 H.v.d. Linden. 3 M.
Coerver. Viertallen: Voerendaal. R3ML 1
K. Feron, 2 Y. Kuiten, 3 P.v. Cleef.3M2: 1.
N.v. Uden, Z2: R3: 1 P. Kleijkers en 2 W.
Erens. R2LI: 1 J. Janssen, 2 F. Arnoldussen,
3 S. Huijnen. R1B2: 1 H. Bemelmans, 2 Th.
Houtvast. 3 P. Körver.

SPRINGEN Beginners: 1 P. Joosten, 2 L.Snijders, 3 P. de Vor. Licht: 1 H. Souren, 2
F. Erens, 3 N. Souren.VIJFJARIGEN: 1
Rian Kras met Upper P. 2 Rina Kras met
Ucky Boy, 3 Rian Kras met Uricles. VIER-
JARIGEN: 1 A. Rouweier met Vedette. 2-3
Henk van de Broek met Virginio en Princi-
pal.MlDDEN: 1 R. Joosten, 2 C. Mols, 3 J.
Bemelmans. ZWAAR: 1 C. Mols, 2 J. Bemel-
mans, 3 H. Spiertz. FORCE AND SPEED: 1
en 2 C. Mols, 3 H. Houben.

# Con Mols neemt mèt zijn schimmel Ramzis een hindernis in Nuth. Hij was de grote smaakma-
ker van het concours hippique. Foto: DRIES LINSSEN

Sibbenaar bezig aan ijzersterk seizoen

Peter Harings vlamt
in Ronde van Nuth
Van onze verslaggever

NUTH - Peter Harings uit
Sibbe verkeert momenteel in
een blakende vorm. De 22-ja-
rige amateurwielrenner
baarde dit seizoen al herhaal-
delijk opzien en voegde giste-

ren bovendien nog de Ronde
van Nuth toe aan zijn erelijst.

„Het is mijn derde overwin-
ning", merkte een dolgelukki-
ge Harings op. „Als ik zo blijf
rijden neem ik misschien nog
deel aan de Tour de I'Avenir,
mijn grote streven. Natuur-
lijk zal ik ook alles in het
werk stellen om als eerste
over de meet te gaan in de
Omloop van de Mijnstreek".

Een groot aantal valpartijen (Neven
moest zelfs naar het ziekenhuis) en
legio lekke banden bepaalden het
beeld van de gedeeltelijk verregen-
de amateurronde. Van deruim hon-
derd gestarte amateurs haalden dan
ook slechts vijfentwintig de eind-
streep. Doch ook in de andere cate-
goriën vielen grote klappen.

" Peter Harings verrichtte veel kopwerk in deRonde van Nuth. Hier voert hij het kopgroepje
aan. In zijn wiel John Idili en Dré Zijlmans. Foto: DRIES LINSSEN

Kopgroep
Peter Haring was een van de veer-
tien coureurs die na 45 kilometer
koers aan de kluwen van het pelo-
ton konden ontsnappen. Het groep-
jebouwde mede door de goede on-
derlinge samenwerking een riante

marge op, die de grote groep veelal
onder aanvoering van Wim Jennen
niet meer kon overbruggen. Stt
nog, luttele ronden voor de fn
werd het peloton zelfs gedubi
door drie renners. Na zestig van de
in totaal 100km viel het kopgroepje
immers in twee stukken uiteen
ter Harings had een groot aand. i
die ontsnapping. Hij ging er in een
ijltempo van door en kreeg alleen.
Dré Zijlmans en John Idili aan
wiel. De overige renners haddei
nakijken. De vlucht was succe-
want al snel bedroeg de voorsp:
ruim een minuut en kon het tn
ereplaatsen betwisten. Met
twee kilometer voor de boeg kon'
Harings zijn naaste belagers lossen
en stevende onbedreigd op de .
af. Zijlmans moest het in de i
sprint tenslotte afleggen tegen Jorrrr
Idili, al dient opgemerkt dat Zijl-
mans op de laatste meters nog een
lekke band kreeg. Theo Wallenburg
was tenslotte de rapste van het pelo-
ton. Naast de rondewinst greep Ha-
rings ook de leidersprijs.

Nederlands kampioen Gerrit Sol-
leveld heeft nog maar weinig van
zijn klasse laten zien in Limburg,'
In Nuth legde hij slechts beslag op
de zeventiende stek.

Memwegtoernooi

Angelo
Meijers
topper

Van onze tennismedewerker
HERKENBOSCH — Het zesde
Meinwegtournooi van de tennis-
vereniging Herkenbosch heeft een
overwinning opgeleverd voor An-
gelo Meijers uit Nuth. Daarmee
heeft hij duidelijk aangetoond dat
hij bij de top van de B-spelers in
Limburg behoort, alhoewel de al-
lersterksten niet aan dit toernooi
meededen.

Het toernooi had wel te lijden onder
het weer. Nadat in de nacht van za-
terdag op zondag een noodweer de
banen onbespeelbaar hadden ge-
maakt, was men rond twee uur de
zaak speelklaar. Hier zorgde Angelo
Meijers voor de verrassing door Ro-
nald van der Horst te kloppen. Met 7
—6; 3—6; 6—3; bleef hij hem de
baas. In de finale kreeg het met
Maurice van den Donk te maken,
die hij in goed een uur met 6—l; 6-2
van de toernooizege afhield.
Bij de dames was het weer Manon
Beltgens die de overwinning voor
zich opeiste. Nadat zij in de halve fi-
nale Florence Rive met 6—2; 6—4
had uitgeschakeld, kreeg zij met
clubgenote Yvonne Steegh te ma-
ken. Ook nu was zij weer onbetwist
de sterkste: 6—l: 6—l. In het ge-
mengd dubbel ging de strijd om de
zege tussen outsiders. Danielle
Crals en Rob Amory uit Maastricht
toonden zich met 6—3; 6—3 uitein-
delijk de sterksten over de Sittardse
combinatie Beltgens/Cloodt.

De overwinning in de C-klasse
ging naar Edward van de Meijden.
Deze Werkendammer moest het in
de finale opnemen tegen Armand
Custers van Ready en won met 6—
1; 6—4. Bij de dames was het Else
Leijters (Venray) die in de final£Nellie Grootjen met 6—l; 6—4 ver-

I sloeg.

sport kort

Galeabeker
voor Frankrijk
VICHY - Frankrijk is winnaar
geworden van de Galeabeker,
het internationale landentoer-
nooi voor spelers onder 21
jaar. In de finale zegevierden
de Fransen Guy Forget en Loie
Courteau met 3-0 over Spanje.

Duitse boksbond
breidt aantal

dopingcontrôlesuit
MÜNCHEN - De Westduitse,boksbond gaat in het vervolg
niet alleen bij kampioen-
schapsgevechten, maar ookbij partijen waar geen titel op
het spel staat dopingcontröles
uitvoeren.De aanleiding daar-
toe is de uitslag van het onder-
zoek bij Rudi Koopmans, na-
dat de Nederlander in Frank-
fort zijn Europese titel in het
halfzwaargewicht met succes
had verdedigd tegen de West;
duitser Manfred Jassmann.
„Wij moeten de bokssport te-
gen dergelijke dingen bescher-
men", meende Walter Wagner.
de vice-voorzitter van deDuit-
se boksbond, die het voorstel.
lanceerde.

Schoonspringer
posthuum
onderscheiden
MOSKOU - Het Internatio-
naal Olympisch Comité lioo
heeft Sergej Sjalibasjwili uit
de Sovjet-Unie, die tijdens de
universiade in Edmonton
zwaar gewond raakte en da-
gen later (16 juli) aan zijn ver-
wondingen bezweek, pos-,
thuum onderscheiden met de
zilveren Olympische ereme-
daille. Sjalibasjwili werd 21
jaar.

(ADVERTENTIE)

GROOTHANDEL IN
AUTOMATERIALEN

£|MB.JCCU
(gENTRALE b.v.

Specialist in

" Radiateuren

" Nummerplaten

" Motoronderdelen

" Frictieplaten

" Remvoering

" Drukgroepen

" Schokbrekers

" Trekhaken, enz.
Wij houden voor u in voorraad o.a.

±4000
knalpotten en pijpen
F. HARTENDORP
Grasbroekerweg 67

HEERLEN. Tel. 045-724700
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Leijenaar's-autocentrale
biedt te koop aan onder
volledige garantie en er-
kende keuringen. Aan-
koop ook zonder eigen
fela via een lening. Ford

Iscort 1100 de luxe (Bra-
vo) blauwmet. 3-82; Ford
Capri 11-1600 GL oranje
79; BMW 318 blauw 78;
Honda Prelude de luxe
mcl. LPG-inst zilvergrijs-
met 11-79; VW Golf Sprin-
ter special uitv. oranje 11-
-79; Opel Kadett 4-drs. de
luxe mcl. LPG-inst. zwart
11-81; Opel Ascona 19N de
luxe 4-drs. mcl. LPG-inst.
goudmet 11-79; Opel Re-
kord de 1.9Nde luxe tur-
quasemet '80; OpelKadett
Hatchback 12N de luxe
oranje '80; Opel Manta
2.0Nde luxe goudmet. 79;
Toyota Tercel de luxe
bruinmet. 79; OpelKadett
12N de luxe 4-drs. en auto-
matiek goudmet. 11-78;
Opel Kadett stationcar
12N geel model 78; Opel

Kadett 12N stationcar vol
de luxe oranje 76; Opel
Kadett 12N City geel 76;
Ford Taunus 1600 4-drs. de
luxe rood 11-78; Mini 1100
special blauwmet. 78; VW
Golf diesel geel 77; Opel
Ascona 16N automatiek
oranje 11-75; VW Kleinbus
1600 voor 9 pers. vervoer
met nieuwe motor signaal
blauw 11-76; VW LT Piek
Up met open laadbak mcl.huif en LPG inst. geel 11-
-76; Mitsubishi Celeste 1600
de luxe mcl. LPG-inst.
rood 12-76: VW Kever 1300
oranje 72: Opel Kadett
1IN bruin 73; div. nieuwe
aanhangwagens vanaf
’450- Dit alles bij Leije-
naar's-autocentrale Ridder
Hoenstraat 145 t/m 153
Hoensbroek tel. 045-
-212091.

Simca bestel
bouwj. 77, 78, 79, '80

Nico Neis
Tel. 04407-74267.

-____-___.__________________________-___-__-____---------—-----.

Voor bestellers
Nico Neis bellen

Tel. 04402-74267.

Te k. aangeb. PONTIAC
Firebird supermooi 6 eil
LPG bwj. 75 vr.pr
’3750- Audi 100 coupe £
100r/<r in orde ’ 950- speed
boot en trailer bwj. 78 4
pers., electr. st. binnen
best 50 PK Mercurv-mo-
tor vr.pr. ’ 2750- Ringstr.
'28 H'broek (Steenberg).
Te k. TOYOTA Celica Lift-
back bwj. 79 met extra's.
Tel. 045-219307 tussen 12
én 18 u. '

Auto Limburg. Een kei in
lage prijzen, kwaliteit en
jervice. Deze week vakan-
tiepriizen. SIMCA MatraRancho groen met. '78

’ 9000.-: Ford Mustang 5.0
L groen met. type '80
’11.750,-; Alfa Guilietta
1.6 blauw '79’ 7900.-; Ford
Taunus 1.6 Bravo groen
met. '81 ’ 10.750.-; Ford
Taunus 2.0 GL 6 cyl. '80
’8750.-; Ford Taunus 1.6
stationcar rood '80-
-’8750,-; Ford Taunus 1.6
kl. blauwtype '80’ 8750,-:
Opel Ascona 1.9 blauw-
met. bi. '81 ’ 11.750.-; Peu-
geot 505 GR groen met. bj.
%0 ’ 10.750.-;Audi 100 L 5

tjroen met. bj. '80_ 750,-; Renault 18 grijs

' '80 ’8250.-; Toyota«SrollaLiftback 1.6DX '80
f 9750.-; Mazda 626 4-drs.Wh met. '80 ’ 8750.-; Dat-
sun Cherry 1200 coupé bj.
'80 ’ 8750.-; Datsun Cher-

-1200 HB type '80
T')oo,-; Mitsubishi Sap-

_■ ro 2000 GSR 79
MOO,-; Chevrolet Canfta-

bruin met. type'79" ü750,-; Opel Manta
Hatchback L 9’ 9250,-;
Toyota Tercel DL rood '79

100,-; Renault 5 TL
1 type '80 ’ 6900,-; VW
f rood '79 ’ 8750.-: Cm-
n GS wit '79 ’4600,-;

Opel Manta 2.0 S rood '79
f8750.-; Opel Rekord ca-
ravan 2.0 S rood '79
’8250,-; Volvo 245 blauw
'77 ’ 9250,-; Audi 80 L zil-
ver met. '78 ’7250.-; VW
Passat groen met. '78

’ 6500,-; VW Golf LD '78

’ 9250,-; VW Golf LS GTI
uitv. zeer apart in 2 kleur-
ren gespoten '78 ’ 6950,-;
Ford Escort 1300 GL goud
metal. '78 ’ 5900,-;Renault
4 TL kl. rood '78 ’ 4250,-;
Ford Fiesta 1.1 L zilver
met. '78 ’7250,-; Mazda
323 1300 5 speed '78

’ 5900,-; Toyota Corolla 20
DL '78 ’ 4250.-; Opel Man-
ta 19S Berlinetta orig^
zwart met veel extra's '77

’ 5900,-; Opel Ascona
autom. 4-drs. '77 ’5750,-;
Honda Civic blauw met.
"76 ’3600.-: Alfa Sud TI
bruin in nieuwstaat '77

’ 2950.-. Garantie, inruil
en vlotte financiering.
Elke keuring toegestaan.
Eigen werkplaats. Auto
Limburg, Stationsstraat
43, Beek, tel. 04402-74808.
Te koop: PORSCHE 911 S
bj. '71, prijs ’ 13.500,-.
Bevr. Kloosterstr. 29, Sim-
pelveld^
Te k. FORD 1600 bwj. '76
met magn. wielen en
schuifdak, pr. ’ 3100- Tel.04494-53435!
OPEL Rekord 2.0 S Berli-
na '80; Kadett 5-drs. stat-
.car '81; Kadett hatchback
'79 en '82; Ascona 19N '79
en '80; Kadett 1200 N
Kadett 16S automaat '78;
Volvo 343 DL '77; Simca
'76 Automaat '78: Volvo
343 DL'77: Simca 1100 76.Automobielbedrijf J. Den-
neman Raadhuisstr. 107
Hulsberg.

Mercedes
280 SE aut., '82
280 S aut., '81
280 S aut., '79

200 D, zilver, '81
200 D, geel, '80
250, groen, '79
300 D, wit, '78

240 D, zilvermet., '77
280 type '77, blauwmet.

BMW 323 I, '82
BMW 320 6, '78

Jurgen B.V.
Industrieterr. Dentgenbach
Kerkrade, tel. 045-452570. 'Zaterdag gesloten

ITe k. VW-BUS, met geel
kent., bj. '75, vr.pr. ’ 2250,-,
i.z.g.st. H. Hermanslaan
360, Geleen.
Terugname van financie-
ringsbank HONDA Ac-
cord 1600 L, 4-drs„ bi. '78,
zilv.met, leren dak, 64.000
km. zeer mooi, ’6800,-.
Tel. 04498-54510.
AUTORAMA B.V. Het be-
drijf met de betere service.
Een greep uit onze voor-
raad. Honda Prelude '82 le
eig. kl. ivoor 18.000 km

’ 16.500,-. div. BMW 635
CSI '81 le eig. kl. bruin
’45.000,-; 320 '80 gas, le
eig. kl. rood ’ 17.750,-; 320
'78 le eig. kl. geel

’ 12.750,-; 730 '78 kl. grijs

’ 13.750,-; 525 '80 gas Ie
eig. kl. grijs ’ 17.500,-; 5x
520 '77, 78va. ’ 6000,-; 520
I '76 Alpine-uitv. kl. grijs

’ 4750,-; Mercedes 230E
'82 kl. bruin demon.auto
14.000 km ’36.500,-; 250
'82 kl. rood demon.auto
10.000km ’ 37.500,-; 300 D
'76 kl. geel ’11.000,-; Ma-
tra Bagheera S '78 kl.
groen z. mooi ’ 7950,-;
Triumph TR 7 '78 kl. groen
’8500,-; 2x VW Golf GTI
'78 grijs ’ 8750,-; Fiat Xl-9
'78 kl. blauw i.st.v.nw.

’ 97950,-;Renault 5 Alpina
coupé '78 kl. zwart

’ 7500,-; Alfasud Sprint
'78 kl. groen i.st.v.nw.
’6950,-; Alfetta GTV '78
kl. ivoor zeldz. mooi
’7750,-; GT '78 kl. zwart

’ 5750,-; Opel Kadett GTE
77 kl. geel ’6000,-. Div.
Opel Manta 2.0 SR '79 gas
kl. gris’ 9250,-; 3x Rekord
2.0 78, 79, '80 va. ’ 6750,-;
Ascona 2.0 S 79 gas kl.
grijs ’7000.-; Ascona 19
79 gaskl. geel ’ 8500,-; 2x
Kadett IS 3-drs. '80, '82 va.

’ 9750.-;Kadett City 78 kl.
groen ’ 6500,-; Kadett
combi aut. 78 kl. wil

’ 4750,-; Rekord 2.0 combivBO gas kl. wit ’ 9500,-; Re-
kord 2.0 bestel 79 gas kl.
rood ’6250,-; 2x Manta
76, 78 va. ’ 3750,-; Sena-
tor 2.8 S aut. 78 gas kl.
grijs ’ 12.500,-; Ford Mus-
tang Ghia 79 gas kl. bruin

’ 9750,-; Taunus 1.6 L '80
gas kl. gris f8250,-; 2x
Taunus 77, 78 va ’ 3500,-;
5x Escort 77, 78, 79, '80
va. ’ 2250,-; Fiesta 1.1L 78
kl. bruin ’6250,-; 2x Gra-
nada 2.3 L aut. 78 kl. grijs
va. ’ 4750,-; Alfa Giulietta
1.6 79, kl. zwart ’ 7850.-;
4x Alfetta 2.0 77, 78, '79
va. ’ 4250,-; Toyota Crown
2.2 diesel '80 kl. bruin; Ca-
rina DL '80 kl. rood
i.st.v.nw. ’ 10.500,-;Starlet
DL 79 kl. blauw ’ 6500,-;
Fiat Mirafiori 1.6 CL '80 le
eig. kl. blauw ’ 6500,-; 127
1050 Lusso 78 le eig. kl.

rood ’ 4750,-; VW Golf MX
79 kl. geel ’ 9250,-; Golf L
79 kl. groen ’ 6750,-j Polo
L 78 kl. blauw ’6250,-;
Vw pers.bus 76 kl. zwart
i.z.g.st. ’2500,-; Saab 99
GL 2.0 aut. 3-drs. 78 gas kl.
bruin ’ 6950,-; Rover 2600
S aut. 79 gas kl. wit

’ 9000,-; 4x 3500 78, 79va.
’5750.-; Range Rover 74
gas, kl. groen ’ 8500,-; Ci-
roën GS Pallas 78 gas, kl.
grijs ’3000,-; Visa 80 kl.
groen ’ 6500,-; 2CV4 77 kl.
blauw ’2750,-; Daihatsu
Cuore '80 k. rood ’ 4750,-;
Datsun Cherry GL coupé
T '80 kl. zwart ’7750,-:
Lada 1500 S 79 kl. rood

’ 4750.-; Honda Accord se-
dan 79. 79; 3x va. ’ 6000,-;
Öldsmobile Cutlass
Brougham diesel T '81 kl.
rood ’ 14.000,-; Cutlass
dies. 79 k. grijs ’6500,-;
Cutlass coupe '78 kl. groen
gas ’ 6500,-; Pacer DL 77
kl. geel ’ 4000,-; Volvo 244
DL 77 gas kl. ivoor
’6000,-; Mini 1100 special
78 kl. grijs ’ 4250,-; Mitsu-
bishi Galant 78 gas kl.
Êroen ’ 4250,-; Datsun

aurel 79 kl. blauw

’ 2250,-; inkoop, inruil en
direkte financ. mog.ANWB-keuring toegest.
Autorama B.V. Heerlener-
weg 39, Sittard, tel. 04490-
-246_>7, Prov.weg Sittard-Heerlen.
VW Golf 1100 te k. met ra-
dio, kl. wit, bwj. 75

’ 2750- Tel. 045-456666.
Te k. DATSUN Cherrv
100 A bwj. 77 kl. rood

’ 2900- Reiserkuilenstr.
10Kerkrade.
Te k. RENAULT 18 GTL
kl. rood, zeer mooi bwj. 79,
vr.pr. ’6750- Weegbree 7
Übach o. Worms.
Te k. AUSTIN Allegro
bwj. 78 i.z.g.st. ’2250-
Elisabethstr. 36 Bleyerhei-
de-Kerkrade.
Te k. VW Passat LS, bwj.
'76, kmst. 90.000, nw. uit-
laat, radio + trekh., i.z.g.st.,
4-drs.. tel. 045-440516.
Te k. zeer mooie ASCONA
met sunroof, Ipg, bwj. 77,
vrpr. ’ 4500,-. Akkerwinde
28. Übach over Worms.
Te k. OPEL Kadett bwj.
76, vrpr. ’ 2750,-.
Kampstr. 5, Kerkrade-
West
Te k. FORD Taunus 2 ltr.
de L, bwj. eind 79. i.z.g.st.
met Ipg. pr. ’ 5800,-. 04490--17956:
Te k. MERCEDES '77, 280
S autom. alle extra's
/ 11.750,-; Opel Kadett
1974 ’ 1450,-; Opel Ascona
76 ’ 3450.-; ’ 7550.-;

’ 1750.-; Alfa Romeo Rio
78 2300 ’ 1750,-; Fiat 1975
127 ’550,-; Simca Chrys- 'ler autom. 1975, ’65.,-.
Tuddernderweg 305, Vak
62 Sittard. 04490-25694.
SUZUKI 4-wiel drive Jeep
type LJ 80 V, kleur wit,
kmst. 30.000, in prima
staat. Autobedrijf G. Si-
mons, Nieuwstr. 127,
Hoensbroek.
Te koop onder volledige
garantie op werkloon +
materiaal 6 mnd. div. ge-
bruikte automobielen.
AUDI 80 GT coupé 5-cyl.
enz. 9 mnd. oud; VW Golf
Sprinter z.g.a.n. '79; Golf
GLD 79; Honda Civic<autom. '80; Honda Accord i
4-drs. 79; Ford 1600 4-drs. ,
autom. LPG '80; Honda Ci-'vie 3-drs. '81; Audi 100
GLS 77; Ford Escort 1600
Ghia div. ace. '81; Ford I
Fiesta'Bo; Mazda 818 4-drs. (
78; Opel Kadett 77; Opel ,
Ascona 4-drs. '80; Peugeot '504 autom. 79; Vauxhall
Chevette autom. '81; Ford
Escort 1600 sport LPG '79: 'Mitsubishi Colt '81; Fiat 60
L'81; Manta 1600 3-drs. 79, ,
vid. inr. financ, garantie, jAutobedrijf Leo Franken ;
en Zn., Ganzeweide 59, ,
Heerlerheide, tel. 045- I
216475.

Te k. SCHADEAUTO'S
Mercedes 280 S bj. '81

’ 15.000,-; Opel Kadett
4-drs. bj. '80 ’ 7000,-; BMW
320 bj. '76 ’3500,-; Opel
Kadett 2-drs. bj.'SO met gas
f 9000,- moet gespolen
worden. Bellen tussen 10-
-16 uur 045-222187.
Te k. OPEL Record 20S
aut. zeer mooi, kmst.
62.000, vr.pr. ’8250-, Al-
bert Cuypstr. 85, Meezen-
broek-Heerlen, tel. 045-
-220659, b.g.g. 222994.
Te k. MAZDA 6.6 aut. bj.
1975, tel. 04490-21862, Rei-
gerstr. 39, Sittard.
GEVRAAGD. BMW 315 of
316. Mett. grijs of blauw.
Bj. '79-'B2. fel. 045-453159.
VW Kever niet rot 1972

’ 850- Renault 12 TL 1972

’ 450- Tel. 045-257233.
HONDA 125 Cross 1982
Europalaan 459 Brunssum
tel. 045-257982 na 17 uur.
FORD Granada 2.3L Com-
bi 1978 LPG autom.
blauwmet. met trekh.
93.000 km, vr.pr. ’6350-Tel. 045-270326.
SIMCA 1100 1977 ’2500-
Tel. 045-218470.
Te k. VOLVO 264 GLE
bwj. '79 schuifdak, air-
cond., goudmetaal
i.st.v.nw. t.e.a.b. Tel.
04407-1988.
Te k. weg. omstandigh.
DATSUN Sunny GL bwj.
'82 3000 km ’ 12.500-
-i.st.v.nw. Cluysenaerstr. 28
Schaesberg na 17 uur.
Te k. OPEL Manta SR '78
met sunroof LPG ’ 7500-
-'tPark 3 Nieuwenhagenna
17 uur.
Te k. BMW 1802 type '74
autoverk. i.z.g.st. 't Park 3
Nieuwenhagenna 17 uur.
Te k. OPEL Kadett Coupé
type '75. Landgraaf 136
Nieuwenhagen.
Te k. OPEL Kadett Stat.
Lg.st. bwj. '74. Pr. n.o.t.k.
Gremelsbrugge 15 Rim-
burg (na 18 uur).

Autobedrijf G. SIMONS
biedt te koop aan 0.a.:
Ford Escort 1.1 luxe bravo
zilver met. jan. '83; Escort
1.1 luxe bravo champagne
met. febr. '83; Escort 1.1
luxebravo blauw met. mei
'82; Ford Sierra 1.6 luxe zil-
ver met. okt. '82; Fiesta 1.1
S brons met. '79; Fiesta 1.1
S zilver met. '78; Opel Ka-
dett 12S 3-drs._groen met.
'80; Kadett 1.2S luxe auto-
matic blauw '79;Kadett 1.2
N luxe bruin '79; Kadett
1.2 N City oranje '79; Ka-
dett 1.2 S luxe automatic
type '78; Ascona 1.9 N luxe
goud met. type '80; Merce-
des 200 m. schuifd. '79 crè-
me. Honda Civic 1200 luxe
automatic. brons '78; VW
Golf MX zilver '80; VW
Golf luxe goren '79; VW
Golf 1100rood '79; Suzuki
Jeep 4-wiel drive wit type
'80. Inr. en fin. mog. Eigen
servicedienst garantie.
Autobedrijf G. Simon,
Nieuwstr. 127, Hoens-
broek, tel. 045-215691.
HONDA Civic 4-drs.
autom. ’ 5450,-; BMW 518
'75 m alle extra's ’ 4250,-;
Bedford Van alle extra's 6
cyl. autom. ’8250,-; Ford
Fiesta '78 kl. groen
’4950,-; Mazda 818 coupé
'77 ’2950,-; Mazda 929
hardtop coupé ’ 2450,-;
Mini spec. type '78
’2950,-; Ford 1600 Ghia
type '78 ’3750,-; Renault
STS '78 ’4950,-; Fiat 128
coupé '79 ’ 4950,-; Fiat 128
Panorama '79 ’ 4500.-; Daf
66 stationcar '75 ’975,-;
Opel GT ’ 6950,-. Inr. mog.
Ganzeweide 146, Heerler-
heidet.o. droomkasteel.

FORD Mustang Fastback
Ghia, aut, 3.3 L, roodmet.,
met LPG, bj. sept. '80.
vr.pr. ’ 14.250,-, of te ruil
togen BMW of Moreedes.Tel 04493-2684.
Te k. Am. auto Plymouth,
6 cyl., met gas, bwj. '77,
vr.pr. ’6500;-, tel. 045-
-227605. na 20.00 uur.
R 5 GTL, '78, zeldz. mooi,
zuinig, vr.pr. ’ 4850,-. Tel.
045-417122.
MINI Ebony, '80, zwart,
i.nw.st., vr.pr. ’ 4700,-.
Drievogelstr. 78, Kerkra-
de-West

Te k. KREIDLER ’475-, |
Puch Maxi ’ 575,-,"
Groenstr. 202, Waubach.
Te k. KREIDLER RMC
bwj. '76 met 2e motorblok
voor onderd. Tel. 045-
-320568.

ONDERDELENBANK
Schinnen. Tel. 04493-2715.
Te k. jonge HENNEN te-

fen de leg, tevens mest-
uikens, regelm. leverb.

Vaesrade 43 Nuth tel. 045-
-241284.
Hydraulik SLANGEN,
Frissen bv, tel. 04406-
-40338.

ANWB in samenwerking
met RENT A TENT, ver-
huurt op een aantal top-
campings in Midden- en
Zuid-Frankrijk compleet
ingerichte luxe bungalow-
tenten, vanaf ’ 399,- per
week voor 5 personen, in-
clusief standplaats. Vraag
documentatie: 04750-15583
(dag en nacht).
CARAVANS inruil, reeds
vanaf ’ 1500-, caravan-
showhal Tillemans, Haef-
land 19 (ind.terrein)
Brunssum.
Dethleffs CARAVANS.
Primeur 1984 model. No-
mad 425-14.200 caravan-
showhal Tillemans, Haef-
land 19 (ind.terrein)
Brunssum.
CARAVANSTALLING
va. ’ 100. Mogelijkheid:
overdekt en onoverdekt.
Voor informatie te bellen
04490-10888.
ITALIË, Gardameer te
huur 4-pers. vakantiehuis-
je, 6 pers. stacaravan, di-
rect aan meer. Vrij vanaf
30/7 sept p.w. ’ 200-, Key-
mann reizen, Rhenen, tel.
08376-4121/4130.
ZEELAND, Nieuwvliet te
huur 6 pers. stacaravans,
vrij vanaf 6/8 sept. p.w.

’ 300-, Keyman reizen,
Rhenen, tel. 08376-
-4121/4130.
DUITSLAND Eifel/Moe-
zel te huur luxe 6-pers. sta-
caravan op Ennia vakan-
tieparken, vrij vanaf 30/7
sept. p.w. ’ 275-,Keyman
reizen, Rhenen, tel. 08376-
-4121/4130.
VAKANTIEPLANNEN?
Huur een nieuwe toercara-
van. Gereduceerde prijs in
naseizoen, tel. ml. 045-
-226647.
Schitterende VAKANTIE-
WONING 4/6 per.s in Tirol
Vorarlberg va. ’ 392- p.w.
Vrij af 6 aug. tel. 05910-
-22293.
CARAVANS te h. in Rog-

fel of Heimbach na 13 aug.. Degenkamp 045-211705.
TOURCARAVAN 4 pers.
tekoop/ofte huur. Tel. 045--211705?

Arke Busreizen
Duitsland, 3 dagen Olsberg/Sauerland

Vertrek 13 augustus vanaf
260 - p.p.

Duitsland, 3 dagen Brodenbach/Moezel
Vertrek 6 en 20 augustus vanaf

265 - p.p.
Oostenrijk, 10 dagen St.-Primus/Karinthië

Vertrek 11 en 25 augustus vanaf
775 - p.p.

Oostenrijk, 10 dagen Zeil am See/Salzburgerland
Vertrek 8 en 15 augustus vanaf

815- p.p.
Oostenrijk, 10 dagen Greifenburg/Karinthië

Vertrek Ben 15 augustus vanaf
805 - p.p.

Italië, 12 dagen Bordighera/ltaliaanse Rivièra
Vertrek 30 juli en 20 augustus vanaf

1035- p.p.
Italië, 17 dagen klassiek Italië rondreis

Vertrek 8 augustus vanaf
1825-p.p.

Frankrijk, 5 dagen Parijs
Vertrek 1 augustus vanaf

375 - p.p.
Schotland, 10 dagen Schotse Hooglanden rondreis

Vertrek 10 augustus vanaf
1450-p.p.

Inlichtingen en boekingen bij uw ANVR „goeie reis"
Reisbureau, reisverkopende bank óf bel 053-35 35 35.
Te k. DATSUN 120 V, eind
'77, gas. trekhaak, ’ 1400,-.
Kerkveldweg 2, Craubeek-
Klimmen.
Autobedr. M. HOGEN-
HOUT biedt te koop aan:
Mercedes 280 directieauto
m. Pullmanbekl., get. glas.
alarminst., goudmet. als
nieuw 78; BMW 318 76 kl.
rood; Opel Manta 1600 76;
Mazda 1000 '74 ’ 750,-. Ka-
dett coupé 74. M.Hogen-
hout, Wilhelminastr. 146,
Hoensbroek.
HONDA Civic m. schade
’950-, Renault 5 m. def.

’ 1450,-. Ganzeweide 146,
Heerlerheide.

Maandag 25 juli mooie
dansavond voor ALLEEN-
STAANDEN in Rumpe-
nerlinde. Heugerstr. 2,
Brunssum, uittr. en pas
verpl. Vr. uitn. het bestuur.
Welke goed gesit. VROUW
tussen 30-40 jr. wil ken-
nism. met zakenm. 45 jr.,
schuldl. gesch. i.b.v. zaak,
huis, auto enz. om aan-
spraak en leuk uitgaan. Br.
o. no. Ho 092 LD Hoens-
broek Kouvenderstr. 215,
6431 HE.

Een goede relatie
wordt opgebouwd in vertrouwen. Hierbij kunnen wij u
helpen. Vraag vrijblijvend inlichtingen voor persoonlijke
bemiddeling.

Relatievorming Limburg
Erkend door de raad van toezicht. Mevr. Reulen Hrl.
045-412847. Mevr. Driessen Mstr. 043-35231. Mevr.
Beckers Susteren 04499-1435. Voor schriftel. inform.
Vestahof 41 Mstr.

Te k. nw.st. FORD Escort I BTWffrfPPSHffïllßJ
1.3 GL bj. 1978, kl. grijs |
metall. weinig km ) 4500,-, |ünckir... _ „
ml. 043-10140. NOENDA: van 10.00-
Te k. FORD Taunus 78 o 20.00 uur 04492-4518.
LPG, Dr. M.L. Kinglaan Ook zaterd. Assistente
133, Hoensbroek. gevr.

CONTACTBURO Lucie,
voor relaxadressen van
dames, boys enz. Tel.
04494-50921.
VIDEOCLUB 390 (flat).
Films uitzoeken en kijken,
privékamer, drankje gratis.
charm. bed. 04494-48933.
PRIVÉHUIS, tel. 045-
-461968. Tevens meisjes
gevr.
CONTACTBURO-LIM-
BURG kamerverh. 11-23
uur. Bern. privéadres.
Geen beroeps, keuze
d.m.v. naaktfoto's. Rijks-
weg Zd. 178 B Geleen tel.
04494-46884.
DONNA-CHRISTIEN.
Speciaal voor oudere he-
ren. Tel. 045-227734.
Mooi MEISJE privé. Tel.
045-227542.
Voor u heren, PRIVÉ en
escortservice met leuke
meisjes voor dag en nacht.
Tel. 045-227495.
Privé bij JANETTE, tot 2
uur 's nachts. Tel. 045-
-444159.
Privé, leuke MEISJES ont-
vangen u graag in privé-
huis. ledere dag geopend
van 12 's morgens tot 2 u.
's nachts. Tel. 04402-
-78746. Laathofstraat 9,
Neerbeek.
DOLORES en Vicky voor
'n goed en ~H"eerlijk relax-
adr. Ook elke massage.
Tel. 045-752912.
CONTACTBEMIDDELING
L'Amour. Relaxadr., da-
mes, boys enz. Tel. 045-
-225237.
Privé MAGDA. Tel. 045-
-227873.
BERNADETTE bijzonder
lief van 10 tot 1 uur, ook
zat, en zond. 045-721759.
JAKELINE jong en spon-
taan, exclusief privé 045-
-721759, ook zat. en zon-
dag
Priveéclub YVONNE, ma.
t/m vrij 12-23 u. Haanrade,
Grensstr. 23, 045-461968.
SAKYRA. Komt u nog?
Tel. 045-227873.
Club VILLA JASMIJN. In
onze gezellige club met
zwembad, zonneterras en
video is de klant nog ko-
ning! Exclusief voor onze
gasten organiseren wij:
elke woensdag jarretelle-
avond! Elke vrijdag: top-
less-avond! Nu ook op spe-
ciaal verzoek van onze
gasten: elke maandag blo-
tebillenavond! In onze club
zijn 7 jonge meisjes aan-
wezig. Wij serveren elke
dag gratis snacks en hap-
jes. Geop. ma. t/m vr. v.
15.00-3.00 uur, za. v.
19.00-2.00 uur. Roer-
mondseweg 173, Weert,
tel. 04955-1678.
KATJA bezoekt thuis.
Goedkoop en discreet. Tel.
045-422564.
Voor gezellig samenzijn
met uw vriend of vriendin
kamers te HUUR per dag
of per nacht. Bel en reser-
veer 045-415794, discretie
verzekerd.
CONT.BURO Yvonne, be-
midd. v. relaxadr. tegen
laag tarief, tel. 045-
-461970.
NIEUW! Escort, tel. 04750-
-31624.
Twee dames verwennen u
PRIVÉ en zeer discreet.
Ruime verdekte parkeer-
plaats aanwezig, van
10.00-24.00 uur, za.-zo. v.
12.00-24.00 uur, tel.
04750-31693.
Zeer charmante gastvrou-
wen ontvangen u in de
WIENER BAR, Kerkwegl,
Maria-Hoop, gezellig en
discreet, geop. ma. t/m vr.
v. 15.00-2.00 uur, za. va.
19.00-2.00 uur. Tevens
nog enkele meisjes ge-
vraagd, tel. 04743-2124.
THAISE en Indonesische
girls voor al uw wensen,
Suffolkweg 13, Weert, tel.
04950-20247.
ESCORTSERVICE charm.
dame komt bij u thuis of in
hotel. 045-222802.
ESCORTSERVICE voor
een leuk meisje bij u thuis
of in hotel 045-225009.
PRIVÉ 04494-50999. Tev.
assistente gevr. _
Charmante HOSTESSES,
Hennie, Jacqueline, Lilian ■en Joyce ontvangen u in
privé cinema. Entree ’ 15,-
-met 2 gratis drankjes. Alle
relaxmogelijkheden. Bij
ons kan alles. Maastricht,
Kapoensteraat 29, 50 me-
ter vanaf Vrijthof, tel. 043-
-18884
PRIVÉ vanaf 19.00 uur.
Tel. 045-319725.
ESCORT sport, meisje
komt graag naar u toe,
100% disc, ook weekends.
045-424927.
Privé bij NELLIE! Tel. 045-
-711378.
Goed uitziende vrouw m.l.
met enige erv. zkt. LEI-
DINGGEVENDE functie in
privéclub. Br. o. no. HO
093 LD Kouvenderstr. 215,
6431 HE Hoensbroek.
NIEUW! Nieuw! Nieuw!
Privé 2 leuke meisjes tel.
045-228462.
Privé bij ANITA met video,
ook zaterdags. Tel. 045-
-352543.

ESCORTSERVICE!!! Li-
veshowü! Ook weekends!!!
Tel. 045-227178!!!
PRIVÉ-ESCORT Nancy en
Bianca. Llveshow, ook
weekends, tel. 045-
-226980. ___
CLUB PARIS, geopend
ma. t/m vr. v.a. 14 u.,
4-pers. whirlpool, sauna,
lux. baden, video en water-
bedden. Provincialeweg
31, Noord, Oirsbeek.
04492-1873. Spec. kamer
aanw.
BONNIE escort en privé,
tel. 045-225067.
LA COMPARSA Vaesrade
37, gem. Nuth, tel. 045-
-241592 mcl. verw. zwem-
bad, solarium, sauna, pri-
vé. Geopend van 12 tot 20
uur. Bar van 20 tot 3 uur.

Hoera, hoera, wij zijn nu i
ook van 's middags 12 tot
's avonds 8 uur voor u
daar. Tegen speciale mati-
neeprijs. Gratis koud buf-
fet, geopend tot 4 uur
's morgens. KINGSCLUB,
Kaalheidersteenweg 43,
Kerkrade, tel. 045-421920.
Club ROMANTIQUE, privé
en escort met leuke meis-
jes en jongens. Open van
12 tot 01.00 u. Ook 's za-
terdags. Brusselsestr. 6,
M'tricht, 043-50339, Hoi-
hoi.
PRIVÉ bij Margo en Marion
m. t/m vr. vanaf 11 uur
04494-52758, ass. gevr.
Escortservice: North Euro-
pe vraagt leuke MEISJES.
Tel. Roermond 04750-
-31414 of tel. Maastricht
043-12333.
ESCORTSERVICE: uit-
sluitend beauty's, 24-uurs
telefoondienst, ook week-
ends. North Europe, Roer-
mond, tel. 04750-31414 of
Maastricht, tel. 043-12333.
NIEUW privé bij Janine,
Bernadette, tel. 04490-
-20464, va. 14.00 uur.
TAMARA ontvangt u privé,
tel. 043-31440.
BRIGITTE ontvangt u pri-
vé, tel. 043-35259.
LINDA privé, lief voor jong
en oud. ledere dag ook zat.
+ zondag, tel. 045-
-228431.
SUPERSEXFILMSHOW
ma-vr. vanaf 19 uur.
Hoofdstr. 39 Amstenrade
entree ’ 10- Drankje gra-
tis.
SEXFILMCLUB Paloma,
Pr. Hendrikln. 70A, Bruns-
sum. Nieuwe charmante
girls ontvangen u ma-vr.
15-2 uur entree ’lO-
Drankje gratis.
TIFANYCLUB de club met
betaalbare prijzen. Leuke
jonge meisjes en gezellige
sfeer. Tel. 045-321580.

Bar LA STRADA, Pr. Hen-
driklaan 66, Brunssum, tel.
045-254842 dag. open v.
14.00 tot 2.00 uur.
PRIVÉ Sonja en Brigitte,
va. 12.00 uur tel. 04494-
-53846.
ESCORT! Charm. dame
komt bij u thuis, ook week-
ends, 100% discr. Tel. 045-
-727335.

Te ruil twee voleiken
halkl. KASTEN z. uurw.
tegen klokkenst. of twee
kl. klokjes, ook te k. Tel.
ml. 04454-1942.
Te k. Henri-Deux KAST
3-drs. zeer mooi bewerkt,
vr.pr. ’ 1650- Elisa-
bethstr. 36 Kerkrade-
Bleyerheide tel. 045-
-455951.
Te k. antieke JACHT-
KAST tel. 045-752130.

REPARATIES van alle
merken k.tv.'s en video-
recorders., Erkende Phi-
lips-service. Vooraf prijs-
opgave. Aben Honigman-
sfraat 55, Heerlen, tel. 045-
-716830.
GEBIT gebroken? Klaar
terwijl u wacht. Borsboom
en Moers, Streeperstr. 29,
Schaesberg, tel. 045-
-315921.
TV-reparatie zonder voor-
rijkosten. Z.-Limb. TV-
SERVICE. Tel. 045-314122.
AUTOTELEFOONS, be-
reik tot 60 km, ook in kof-
fer. TeL 045-224105.
TELEFOONBEANT-
WOORDERS, v.a. ’ 198,-
-ex. BTW. Tel. 045-215969.
Elke zaterdag en zondag
vrije markt Geulhal VAL-
KENBURG. Gezellig zoe-
ken, kijken en praten. Of
meedoen: ook ü kunt een
kraam huren. Kijk eens op
uw zolder of in uw schuur.
Er is vast iets bij waar u
een ander een plezier mee
kunt doen en war u zelf
iets aan kunt verdienen...
Staangeld ’ 35- per dag
voor een hele kraam. Inl.
tel. 04406-15600.

ZONNEBANKEN
EN

ZONNEHEMELS
VAN UDEN

Hoofdstraat 12
Hoensbroek.

Tel. 045-212655
" Gespreide betaling mogelijk

"rolluiken
jaloezieën

zonneschermen
Vrijblijvend prijsopgave

MICA
ZONWERING

Showroom
Sittarderweg 116, Heerlen

Tel. 045-721658
_____.________-__-_-_--_>

LENEN I
’ 2500,- 124,79 89,82 72,17 61,65

’ 5500,- 270,45 192,31 153,63 130,01

’ 9000,- 442,56 314,69 251,40 212,75

’ 12000,- 581,01 412,39 328,08 277,60

’ 17000,- 81837 _580-2 j 461 01 388,44

CLAESSENS
Rijksweg Zuid 211, Celeen

Assurantie- en kredietbemiddelingskantoor
(Let opENNIA bord C)

's Avonds bereikbaar na telefonische afspraak

Ooit gedacht
over tijdelijk werk?

Momenteel zijn er banen
beschikbaar als

W Onderhoudsmonteur «
met bedrijfservaring

Van harte welkom!
I Uiteraard kunnen zowel mannen als vrouwen reageren I

VDa's duidelijk bij Keserl^É
I "Volledig sociaal verzekerd"vakantiegeld. I

vakantie en feestdagen, kort verzuim en I
I ziektecompensatie staan duidelijk vermeld I

op het wekelijks loonoverzicht _^_\

__——————___—_—

_■ ■ ____■__■___■_■ Jl

EUROPEAN COMPUTER SCHOOL
2-jarige avondopleiding voor het Rijkserkend

praktijkdiploma cobol
Leergangen in Tilburg, Eindhoven, Heerlen en Venlo
Praktijk op eigen computers.
Computerprogrammeur: een beroep met goede
verdiensten 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: LD

_______________________________________________________________________■{__FiiLrTTrr^___^T__PT_r_rT^r^___r_r^^^!_^l^iß
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Alweer zijn erca. 140.000winnaars uit de bus gekomen in de loterij voorPostrekening-
houders Gefeliciteerd als u één van de gelukkigen bent Speelt u nog altijd nietmee?
Beproef dan ookeens uw geluk. Bij elke trekking is ereen prijzenpot van ca. 3 miljoen gulden.

Hoe u deelnemer wordt? U behoeft alleen maar de machtiging op te sturen en... elke *2 maandenspeelt u mee met uw postrekeningnummer als lotnummer Zon 5 weken voor
iedere bekendmaking wordt de inleg - f 10- - van uw postrekening afgeschreven

Notaris Mr. M J. Meijerte Amsterdam trekt 6 keer per jaarde prijsbepalende postrekening-
nummers. Behoort u totde winnaars, dan wordt uw prijs binnen één week na de bekendmaking
op uw postrekening overgemaakt. Alleen postrekeningnummers van deelnemers loten mee.
Prijswinnaars behoeven zich niet te melden

Vul de machtiging volledig in en stuur 'm in een envelop zonderpostzegel naar SUFA.
Antwoordnummer 2020.3000 VB Rotterdam. Heeft u nog geen postrekening? Schrijf naar 't
zelfde adres en SUFA zorgt er dan voor. in samenwerking met de Postgiro en
Rijkspostspaarbank, dat ook u een postrekening krijgt.

Prijzen boven f 1.000- zijn belastbaar met 25%kansspelbelasting Deze loterij werd
goedgekeurd door de Minister van Justitie onder nummerL.O 700/088/207 d.d. 9-11-1971
De baten zijn bestemdvoor de Stichting Algemene Loterij Nederland te 's-Gravenhage ten
behoeve vanmaatschappelijk werk, volksgezondheid en cultuur Informatie verkrijgbaar bij
SUFA. Zomerhofstraat 68.3032 CM Rotterdam

fiH^l Algemene Loterij Nederland
JAtA Voorn tientje verandert uw

1—- WM postrekeningnummer ineen lotnummer.

" """""^,to#M
Alsu deze bon opstuurt ontvangt u ''/?»1* |È9 een deelnemersbewijs. 'tijj DOStüirO

" machtiging
A (met blokletters invullen) ,—w—,.—~— w---w---w — fi
0 deondergetekende. "H^**"

houdervan postrekeningnummer '»-_-'*>-.-'" s 'v '"" '*» ''* - jl
ten hame van { I
adres

a postcode woonplaats
verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aanSUFA, Zomerhofstraat 68, i

A 3032 CM Rotterdam, om van bovenvermeld postrekeningnummer ten hoogste éénmaal
per 2 maandente doen afschrijven f 10.- wegens abonnement op de loterij van de ,

A Stichting Algemene Loterij Nederland.

I «9 de 19

a Bent u reeds geabonneerd op deloterij waarbij j 1
■" uw postrekeningnummer uw lotnummeris.
a dan deze bon niet inzenden. lfV handtekening

[^j^pERZENHuisSip Jacobs Sidi bv^ ■
(fff Brunssum: Winkelcentrum DE PAREL Tel. 045-272208W I Hoensbroek: Mgr. Lebouillestraat 5 Tel. 045-219763
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DEUREN I
NOOIT MEER VERVEN
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|^S VOOR lEDEREEN DIE MET COMPUTERS WIL WERK?'
11 starten wij binnenkort met een 2-jarige avondopleiding voor het

■^■i^fl PRAKTIJKOIPLOMA COBOL programmeur■___■_______■ rijkserkende AMBI examens 1.1, 1.2. 8.1, T.2.
I mb fl De lessen worden ondersteund met praktijk op eigen micro computers.
I Kursusplaatsen: HEERLEN, MAASTRICHT, ROERMOND. EINDHOVEN.■.■pil Vooropleiding: MAVO 4 . wisk. HAVO VWO MBO HBO (
[^^^^^^^fl Voor meer informatie onderstaande coupon ongefrankeerd opsturen "a

I C.C.O. antwoordnummer 33, 6400 VC Heerlen ot bel 045-712695.
■_■ __!■

I naam: opl.:
adres: leeft.:

I woonpl.: tel.: ''[}
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EDDY ANNYS FLOPT NAAR DE DERDE
WERELDPRESTATIE: 2.34 METER

Coe krijgt klop
LONDEN -De ambities van Ste-
ve Ovett voor de wereldkam-
pioenschappen atletiek in Hel-
sinki hebben een gevoelige
knauw gekregen. Ovett stapte
zondag bij de internationale
kampioenschappen van Groot-
Brittanië in Londen tijdens de
800 meter uit de baan. De we-
reldrecordhouder op de 1500
meter en Olympisch kampioen
op de 800 meter werd in de eer-
ste ronde geraakt door een spi-
ke en haakte in de slotfase af
Wegens een verrekte beenspier.
De overwinning ging naar deVenezuelaan William Wuyke in
1 minuut 45,44 seconden.

Ovetts grootste concurrent Se-

bastian Goe kreeg voor de derde
keer dit seizoen klop. De drie-
voudig wereldrecordhouder
werd op de baan van Crystal Pa-
lace van de zege op de mijl afge-
houden door de Amerikaan Ste-
ve Scott. De sprinttweestrijd tus-
sen Alan Wells en Calvin Smith-
eindigde in winst voor de Ameri-
kaanse wereldrecordhouder.
Wells had weliswaar een goede
start, maar Smith besliste derace
in de laatste tien meter in zijn
voordeel.

" PRAAG - Jarmila Kratochvi-
lova raffelde bij de nationale ti-
telstrijd van haar land in Praag
de 400 meter af in 48,45 secon-
den, waarmee ze de snelste van

het seizoen werd. Die prestatie is
ook goed voor de tweede plaats
op wereldranglijst. Alleen Marita
Koch was vorig jaar sneller bij
haar wereldrecordrace in 48,16
seconden.

" BRUSSEL - Tijdens de Bel-
gische kampioenschappen in
Brussel zorgde Eddy Annys
voor een hoogtepunt op zowel
nationaal als internationaal ge-
bied.Hij veroverde de titel door
over 2,34 meter te springen,
waarmee hij momenteel de der-
de plaats op de seizoenranglijst
inneemt na de Chinees Zhu
Jianhua en Waleri Sereda (Sov-
jetunie). " Eddy Annys bezig met de verbetering van het Belgisch

record hoogspringen

Unitas-atleet Frans Maas springt er uit met juniorenrecord

Bert Smit:
Limburgse
goudvink

door fred sochacki
VUGHT - Bijna twee jaar lang was het opvallend stil rond
Bert Smit. De Roermondse speerwerper, die al twee nationa-
le titels achter zijn naam had, sukkelde met een schouder-
blessure, veranderde van werptechniek en kwam trainingsu-
ren te kort omdat hij in militaire dienst moest. Factoren die
debet waren aan het uitblijven van prestaties. Gisteren plof-
te Smits speer tijdens diens laatste poging in de Nederlandse
titelstrijd 74,12 meter na de afworpstreep op het gras. Ruim
een meter verder dan zijn trainingsmakker en rivaal Jeroen
van de Meer gooide. De derde titel was een feit.

„Volkomen onverwacht", gaf de
Swift-atleet toe. „Door de militaire
dienst kamp ik met een trainings-
achterstand. Bovendien had ik pro-
blemen met de speer. Tijdens de
eerste poging kwam ik tot 62 meter.
Toen ik mijn tweede worp de speer
van Jeroen van de Meer gebruikte
kwam ik al tien meter verder. Uit-
eindelijk niet voldoende om kam-
pioen te wordenomdat Van de Meer
tot 72,96 was gekomen. In mijn laat-
ste poging moest ik alles op alles
zetten en had ik het geluk aan mijnzyde .
Bert Smit, die hoopt binnenkortnaar Roermond te worden overge-plaatst, heeft zijn zinnen gezet op
de 80 meter barrière. Een afstand
die hij volgend seizoen wil berei-
ken. .^Mogelijk dat mijn trainingfa-
ciliteiten door een overplaatsen
beter worden. Ik voel dat ik beter
kan dan die 74,12 meter die ik inVught realiseerde. Of dat er dit
jaar nog uitkomt weet ik niet. Ik
heb echter de tijd. Ik ben pas een-entwintig terwijl deechte top door
speerwerpers van vijfentwintig
jaar en ouder wordt bereikt".
De Limburgse prestaties tijdens
deze 75e nationale atletiek kam-
pioenschappen vielen over het alge-
meen tegen. Bij de dames zorgde
Wilma Rusman voor een lichtpuntje
door op de 3 kilometer de zilveren
plak te veroveren en tevens een per-
soonlijk record neer te zetten met
9.19.27. De Oirsbeekse atlete bleef
Carla Beurskens, die derde werd,
6.3 seconden voor. Eerder stond
Wilma Rusman al op het trapje (3e)
na de vijftienhonderd meter (4.20,3
min.)

Clubgenoot Rob deBrouwer was op
de anderhalve kilometer eveneens
goed voor een derde stek. Hij ver-
loor in de eindsprint weliswaar van
Jaspers en Bonn, maar bleef Mare
Borghans (Unitas) die uiteindelijk
zevende werd ruim twee seconden
voor. Unitas bleek bij de titelstrijd
Limburgs beste vertegenwoordiger.
Maurice Penders (polshoog) zorgde
voor de zilveren medaille en even-
aarde zijn Zuidnederlands record:
4.85 meter.
Veruit de beste prestatie kwam op
naam van Frans Maas. Met een gro-
te zet sprong de Brabander in 'Uni-
tas-dienst' midden in het rijtje van
de favorieten voor de eindzege van
de Europese jeugdkampioenschap-
pen eind augustus in Oostenrijk:
7.63 meter. Niet alleen de verbete-
ring van het twintig jaar oude Ne-
derlands juniorenrecord, dat met
7.56 meter op naam van Leo de
Winter stond, sprak enorm aan,
maar ook de reeks die Maas in de
finale sprong. Naast zijn record-
sprong overbrugde hij 7.50 en 7.57
meter.

„Een prettige zaak te weten dat er
verschillende springers in Neder-
land zijn, die elkaar weinig ontlo-
pen. Eigenlijk was ik verbaasd over

die goede serie, want in de kwalifi-
catie verliep het niet naar wens".
Bi9j de verspringers, die met wisse-
lend succes de degens met Maas
kruis behoort ook Achilles Top-
springer Jo Hanssen. Tijde de titel-
strijd kwam hij tot 7.07 meter, het-
geen hem een vijfde plaats oplever-
de.
Het Nederlands peil op de zoge-
naamde technische nummers werd
weer eens door kogelstoter Rob
Hermans (Achilles Top) aan de
kaak gesteld. De zwaarlijvige re-
chercheur pakt een week voor de
titelstrijd de 7,5 kg zware kogel uit
de kast, test even of de stootbewe-
ginger nog is, en vertrekt dan rich-
ting kampioenschap. En steevast
rolt er een medaille plaats uit voor
deLimburger. Zo ook in Vught. Bij
15.50 meter raakte de kogel de
grond; goed voor een zilveren me-
daille. Alleen de jeugdige Erie de
Bruin was tegen het stootgeweld
van Hermans opgewassen.

* Bert Smit: op naar de 80 meter. Foto: PETER ROOZEN

Schaatsploeg
in Sibbe

van onze sportredaktie

SIBBE - Een deel van de Nederlandse schaatsploeg was
afgelopen weekeinde in pension Delahaye in Sibbe voor
®fn korte trainingsstage. De kersverse bondscoach
Gouke Nijholt (rechts) - opvolger van Egbert van 't Oever
'nam (v.1.n.r.) mee: Geert Kuiper, Hilbert van der Duim,Jan Ykema en Sies Uilkema. De vier leden van de kern-
Ploeg schaafden aan hun conditie, door enkele malen
Per dag doorberg en dalkilometers te 'vreten. Volgende
*?eek vertrekken de schaatsers naar een trainingskamp
'n Oostenrijk. Het is trouwens de tweede keer dat de
schaatsploeg in pension Delahaye neerstrijkt. In 1981was Egbert van 't Oever met enkele discipelen te gast.

Atletiekkampioenen '83
Dames: 100 meter: Nelly Cooman (AVR)
11,62 seconden, 200 meter: Martha Derby
(Sparta) 23,79 seconden, 400 meter: Marjo
van Agt (PSV) 54,82 sec, 800 meter: Elly van
Hulst (Olympia'4B) 2.05,85 min, 1500 meter:Elly van Hulst 4.17.85 min, 3000 meter: Elly
van Hulst 9.15,92 min, 100 meter horden:Marjan Olijslager (Scheldesport) 13,46 sec,400 meter horden: Olga Commandeur(Ada)58,39 sec, verspringen: Marjan Olijslager
6.29 meter hoogspringen: Ella Wijnants(Sparta) 1,78 meter, kogelstoten: Ria Stal-man (Sparta) 17,40 meter, discuswerpen:
Ria Stalman 59,96 meter, speerwerpen
Lida Berkhout (DEM) 53,18 meter.
Heren: 100 meter: Peter van de Heijden
(PSV) 10,66 sec, 200 meter: Diederik Everts(VLTCi 21.05 sec, 400 meter: Henk Brouwer
(Ciko'66) 47,71 sec, 800 meter: Rob Drup-
pers (Hellas) 1.45,33 min, 1500 meter: Stijn
Jaspers (AV Haarlem) 3.41,06min, 3000 me-
ter hindernisloop: Hans Koeleman (AAC)
8.29,67 min. 5000 meter: Stijn Jaspers
13.54,86 min, 110 meter horden: Robert de
Wit (PSV) 14,47 sec, 400 meter horden: Har-
ry Schulting (PH Vught) 51,01 sec, 20 kilo-
meter snelwandelen: Jan Cortenbach
(OLAT) 1.33.52,6 (Ned. record), versprin-
gen: Frans Maas (Unitas) 7,63 meter, hoog-
springen: Erik Rollenberg (AV Haarlem)
2,12 meter, polsstokhoogspringer Gijsbert
de Ruiter (VenLTC) 4,90 meter, hink-stap-
sprong: Petervan Leeuwen (Thor) 15,48 me-
ter, kogelstoten: Erik de Bruin (Sparta)l6,36
meter, discuswerpen: Erik de Bruin (Spar-
ta) 53,94, kogelslingeren: Wil Uythoven
(Thor) 55,34 meter, speerwerpen: Bert Smit
(Swift) 74,12 meter.

Limburgers in
EK-autspeedway
HEERLEN — Friedhelm Welters,
George Kroonder en Piet Keizer
gaan op 6 augustus van start in de
EK-autospeedway op het circuit
van Northampton. De Bornse cou-
reur Leon Cox staat als reserve te
boek. In de avonduren gaanzij ook
van start in de revancheraces in
Coventry. Een dag later starten de
Limburgers in Rochdale. Suppor-
terskunnen de races per bus in En-
geland bijwonen. Informatie tele-
fonisch 04406-13877.

Hugo Simon in
vlekkeloze vorm

GEESTEREN - Een week
voordat hij als één der be-
langrijkste kanshebbers voor
de Europese titel in het En-
gelse Hickstead een gooi doet
naar het goud, heeft Hugo Si-
mon in het Overijsselse Gees-
teren aangetoond in een vlek-
keloze vorm te verkeren.
Voor de vierde maal alweer
bleek -de Duitse Oostenrijker
de sterkste op de erven van
Jan Maathuis. Na reeds in
1978, 1979 en 1982 met Glad-
stone de Grote Prijs van
Twente voor zich te hebben

opgeëist, bleek Simon zondag
opnieuw over ijzersterke ze-
nuwen te beschikken.

Beste Nederlander was Rob Ehren?.
die voor het eerst sinds precies een
jaar de van zijn ziekte herstelde'O-
scar Drum weer in een belangrijke
wedstrijd uitbracht. De combinatiereikte naar een vijfde plaats en die
klassering had aanzienlijk hoger
kunnen uitvallen wanneer in de eef-
ste manche eenknullig foutje op' dje
sloot de illusies niet wreed had
stoord. Oscar Drum en Ehreng
maakten desondanks indruk jn
Geesteren, waar tijdens de Grojte
Prijs verder niet één Nederlander
de ring kwam die in Hickstead deel
uitmaakt van de nationale equipe, i
De uitslag: 1. Hugo Simon (Oo-
Thomas Fuchs (Zwi); 3. Thomas
Frühmann (Oos); 4. Markus Füchs
(Zwi): 5. Rob Ehrens (Ned); 6. Heiv
man van den Broek (Bel): 7. Zoe Ba-
tes (Gbr); 8. Jan Tops (Ned); 9. Rudy
Helsen (Bel); 10. Dion van Groessen
(Ned).

ABP contra
FC Den Haag

NUTH- Vanavond vindt op het ter-
rein van Minor in Nuth de wed-
strijd plaats tussen het sterrenelf-
tal van het ABP en de eerste divi-
sieclub FC Den Haag. Het duel.
waarover wij reeds eerder bericht-
ten, begint om 19.00 uur.

Aan ABP-zijde spelen mee: Jo_
Smits (Roda JC). Rob Hutting (FC
Beringen), Math. Moonen (EHC)
Dré Broeks (EHC), Wiel Berends
(Heksenberg), Wiel Ries (vroegei
MVV en Limburgia), Frans Nolter
(RKONS), JohnBaur (RKONS). Pc
ter Goossens (Almania), Ben Hart
mann (Heerlen), Leo Smeets (voor
heen SVN), Wiel Geilenkircher
(Simpelveld). Ronald Tilskj
(RKONS), Frans Starmans (Heerier
Sport), Henk Verheezen (KEV)
Louk Rouschen (KVC Oranje)
Henk Goris (RKTSV), Jo Mali!
(SCG). Coach van het team is Han.
van Eijsden. Rob Baan. trainer var
FC Den Haag laat onder meer top
scorer Bram Rontberg. Karel Bou
wens, Guido Pen en Chris Trelinj
aantreden. De entreeprijs van he
duel bedraagt f 2,50.

CARLQVIST
LEIDT WK

FARLEIGH CASTLE - De Zweed
Hakan Carlqvist heeft de Belg An-
dré Malherbe weer afgezet vAls
ranglijstaanvoerder in de de strijd
om het wereldkampioenschap mo-
torcross in de 500cc-klasse. Carlq-
vist won zaterdag in Farleigh C_s-
tle beide manches in de Grote Prijs
van Engeland. De dertig wk-pi»n-
ten, die de Zweed daarmee ver-
overde, waren voldoende om Mal-
herbe, de wereldkampioen van
1980 en '81, weer voorbij te streven.
De Belg kwam op het Engelse cir-
cuit niet verder dan een derde en
tweede klassering.

Stand WK: 1. Carlqvist 195 puntem
2. Malherbe 190; 3. Noyce 131; 4,
Everts 101.

Maesen en Maessen doen het goed in Gulpen

Modder(Cra)poel
Van onze medewerker
THEO KEYDENER

GULPEN — De bakkenist van
August Muller, Cor v.d. Bijl,
tekende bij wedstrijdleider
André Leclaire protest aan te-
gen de uitslag van de tweede
manche (zijspannen) op het
Crapoelcircuit te Gulpen. De
einduitslag kreeg hierdoor een
officieus karakter. De regen
die vlak voor de start met bak-
ken uit de hemel viel was de
oorzaak dat vele rijders de
spiegelgladde hellingen niet
konden nemen. Op diverse
plaatsen werd het parcours
„afgesneden", terwijl diverse
andere combinaties de afzet-
ting in flarden reden om hun
posities te handhaven.

Het protest volgde nadat de wed-
strijdleider hem, Van Gastel en
nog een drietal andere coureurs
had gediskwalificeerd.„ Niet alleen wij maar alle cou-
reurs hebben de baan verlaten op
plaatsen waar geen afzetting meer
was. Tevens is aan die anderen
door derden hulp geboden. Overi-
gens maakten wij daarvan ook ge-
bruik", stelde van der Bijl.

Andre Leclaire, wedstrijdleider
namens de KNMV, werd nietkoud
of warm van het protest:,, Dat zij
maar alles op papier zetten dan zal
de protestcommissie over enkele
weken een uitspraak doen. Ook ik
heb een viertal coureurs betrapt
op het feit dat ze buiten de baan
waren".

Ondanks de tumulteuze tweede
manche bij de zijspannen, was het
vooral deze 'tweede act' over vijf-
entwintig minuten en twee ron-
den, die spektakel en sensatie
bracht. De vele duizenden toe-
schouwers konden genieten van
wegglijdende zijspannen, nadat
een enorme plensbui het parcours
in een modderpoel herschapen
had. Met grote moeite kwamen de
combinaties de helling op. Wie
bleef steken was verloren en kon
de kans op een redelijke klassering
afschrijven.

" Jan Bakens (3) en August Muller (2) leiden de dans in Gulpen. Foto: THYS habets

Scherprechter
Verschuivingen in het tussenklas-
sement waren het gevolg. De strijd
om het nationale kampioenschap
werd hard en bitter, waarbij het Cra-
poelcircuit andermaal als scherp-
rechter, dit tengunste van de broers
Maessen uit Vernray, fungeerde.
De meeste kampioenspunten verza-
melde (54) ex-wereldkampioen Ton
van Heugten met zijn twee tweedeplaatsen. De eerste manche ging
naar het duo Bakens/Kiggen.
De grote winnaars waren de Noord-
limburgers Jack en Ton Maessen uit
Venray. Zij namen na hetwegvallen
door pech en diskwalificaties van
hun concurrenten de eerste plaats
in het tussenklassement van Muller'/
V.d.Bijl over.

Modderwerk
Jack Maessen: „ Dit modderwerk
lag ons wel. Wij nebben er alles aan
gedaan om het maximale aantal
kampioenspunten te scoren".
De Noordlimburgers gaven hem

dan ook van katoen. Handig maak-
ten zij gebruik van de chaos in dè
modderige klim. Via goed duw e»
sleurwerk belandden zij in de der-
de ronde, van de tweede manch^',
op de tweede plaats, achter di
ders Bakens/Kiggen. Twee ronden
later moesten zij die plek, na eet-
felle aanval van Janssen/ van Heek
prijsgeven. Opnieuw werd het eeti
tweede stek voor de gebroeders
Maessen.

In de laatste ronde was het toet.
van Heugten die na een alle
niets manoeuvre als tweede vyerö
afgevlagd. Ton Maessen:,, Die puj>
ten hebben we binnen". Hij spnak
deze woorden op een moment cfat
nog niet bekend was dat een pi
werd ingediend...

Uitslagen
ZIJSPANNEN. Eerste manche: 1 Bai
Kiggen. Someren. 2. Van Heugtt:
Vliet. Amersfoort. 3. BensVan Deul
Reek. 5. Jack. MaessenTon Maessen
ray
Tweede manche: 1. JanssenVan Heek.
Schayk. 2. Ton van Heugten Van Vliet 3.
Jack MaessenTon Maessen.
DAGKLASSEMENT: 1. Van Heugtf
Vliet. 4. Maessen/Maessen.

GULPENERKLASSE: le manche 1 Nelis-
sen. Wylré. 2. Kroese. Gulpen. 3. Sanders.
Mechelen.
Tweede manche: 1. Hausoul, Gulp.
Mulders. Gulpen. 3. Deswevsen. Gul] "125 CC
Eerste manche: 1 De Haas. Voorburg.,
Tweede manche: 1 De Haas.
500 CC >
Eerste manche: 1. Smit. B.
Tweede manche: 1. Smit. Best.
Tussenstand Nationale titel: 1 Ma<
Maessen. 136pnt. 2 Bakens Kiggen. 3
ler. 124 pnt.
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FC Groningen
te sterk voor

vermoeid Ajax
EMMEN- AJAX heeft zijn trai-
ningsweek in het noordoosten van
het land afgesloten met een neder-
laag (2-4) tegen FC Groningen. Het
jeugdige AJAX-elftal had teveel
vermoeidheid in de benen om het
strijdlustigeGroningen in de twee-
de helft van zich af te houden. Bij
rust was de stand in Emmen, waar
elfduizend toeschouwers de tribu-
nes bezetten, nog gelijk: 1-1.

De voorhoede met Vanenburg, Van
Basten en Olsen, liet leuk spel zien.
Toch was het eerste doelpunt voor

Groningen. Middenvelder Bert Wie-
bing opende na negentien minuten
de score. Vanenburg maakte nog in
dezelfde minuut gelijk. Na de rust
nam de ploeg van de nieuwe trainer
Han Berger afstand. Waalderbos en
Erwin Koeman (strafschop) zetten
Groningen binnen een kwartier op
twee doelpunten voorsprong. Rij-
kaard deed acht minuten voor tijd
nog iets terug, maar Van Dijk be-
paalde de eindstand in het voordeel
(4-2) van de beste ploeg, FC Gronin-
gen. Aan Groningse zijde blonken
Erwin Koeman, Bert Wiebing en de
als centrumaanvaller fungerende
Jan de Jonge uit.
De opstellingen van beide ploegen:
FC Groningen: Schellekens, Steen-
ge, Hiddink, Waalderbos en Keu-
kens., Van Dijk, Koeman en Wie-
bing., Broeken, De Jonge en Roos-
sien.
AJAX: Storm, Ophof (Silooy), Möl-
by, Rijkaard Boeve., Schoenaker,
Gasselich en Koeman., Vanenburg,
Van Basten en Olsen.

FC Twente is
leider-af

LUIK — FC Twentevoert sinds za-
terdag de ranglijst van groep 1 van
de intertotocompetitie niet meer
aan. Twente verloor in Luik met
2-4 van Standard. De ruststand
was 1-1. De ploeg van Simon Taha-
mata, die in Enschede, waar de
Belgische kampioenen met een elf-
tal van reserves speelden, zijn eni-
ge nederlaag leed, passeerde door
de overwinning van zaterdag de
Enschede eerste-divisieclub in de
tussenstand na vijf van de zes wed-
strijden.
Intertotocompetitie groep 1: Stan-
dard Luik - FC Twente 4-2
FC Zürich - Fortuna Düsseldorf 5-2
STAND: 1. Standard Luik 5 4 0 18
(12-7)
2. FC Twente 5 3 117 (13-10)
3. FC Zürich 5 1 2 2 4(11-12)
4. F. Düsseldorf 5 0 14 1 (9-16)

Excelsior op
Engelse toer

ROTTERDAM - Excelsior dat voor
het nieuwe seizoen slechts vijftien
spelers onder contract heeft (te
weinig volgens trainer Rob Ja-
cobs), zal eind juli in vriendschap-
pelijke wedstrijden twee engelsen
testen. Paul Giles (26, Cardiff City)
en Tommy Evans (29, Birmingham
City) spelen mee tegen Zwijn-
drecht en FC den Haag.

Hans Eijkenbroek: „Ploeg toonde na rust karakter”Roda JC: presentatie
met twee gezichten

door fred sochacki

KERKRADE - Vier oefenwedstrijden, evenzoveel overwin-
ningen. Roda JC heeft, met nog een maand in het verschiet,
zijn zaakjes redelijk goed voor elkaar. De wedstrijd tegen
Bayer Leverkusen (3-2) was daar het beste bewijs van. De
wijze waarop de elfvan Hans Eijkenbroek zich hersteldevan
een miserabele eerste helft, toonde aan dat niet alleen condi-
tioneel de boel goed in elkaar steekt, maar dat de ploeg nu
reeds flexibel genoeg is om te schakelen op een andere spel-
wijze en zo een hopeloze achterstand om te buigen in een -
verdiende - overwinning.

Roda JC presenteerde zich voor hel
eerst aan zijn publiek op gehee]
eigen manier. Een voorstelling, die
tot aan het rustsignaal terecht geho-
noreerd werd gefluit en boe-geroep
maar naar de hervatting leidde tol
aanmoedigingen en applaus.

„Gelukkig blijft de laatste indruk al-
tijd hangen", sprak Hans Eijken-
broek over de presentatie van zijn
ploeg aan het Kerkraadse publiek.
„Het is als een film. Eindigt hij goed,
ga je de week erna weer na de bio-
scoop. Roda JC is tegen Bayer Le-
verkusen goed geëindigd en heeft
met attractief voetbal een mindere
eerste periode doen vergeten. Het
grootste pluspunt van de groep was
<&é manier waarop geknokt werd om
terug in de wedstrijd te komen".

" Hans Zuidersma voelt
zich weer redelijk thuis op
zijn oude nest. Dat blijkt uit
dit staaltje acrobatiek
waarop hij de 2500 toe-
schouwers van het duel
Roda JC- Bayer Leverku-
sen trakteerde.

FOTO: DRIES LINSSEN

Roda JC-Bayer Leverkusen 3-2. (1-2). 3.
Waas 0-1. 31. Röber 0-2. 33. Zuidersma
1-2. 52. Eriksen 2-2. 85. Eriksen 3-2. Toe-
schouwers 2500. Scheidsrechter Bos.
man.
RODA JC: Smits, Hanssen. Degens. Cal-
derwood. Cremer, Van de Ven,Rozenau,
(60. Verwest), Zuidersma, Van Geel, Hof-
man, Erikseti.
BAYER LEVERKUSEN: Vollborn,
Greschlechl, Bast, Wojtowicz. Gelsdorf,
Hörster, Winklhofer, (Sabrowski). Rö-
ber, Patzke. Waas, Vöge, (Bilorf).

Oppermachtig
Dat Roda JC terug in de wedstrijd
zou komen, daar leek het bij rust
helemaal niet op. Bayer Leverku-
sen heerste zo oppermachtig in
Kaalheide, dat vcoor velen de af-
loop van de partij reeds na eenhalf
uur vaststond. Alleen de hoogte
van de Kerkraadse nederlaag was
nog niet voorspelbaar en afhanke-
lijk van de Duitse 'Tordrang'.

Alle persoonlijke duels werden ge-
wonnen dor de gasten, hun veldspel
en combinatiesverliepen gesmeerd,
kortom, het was de normaalste zaak
van de wereld dat Roda JC na een
half uur tegen een 2-0 achterstand
aankeek (Waas had Hanssen en Cal-
derwood in de luden gelegd en Rö-
ber mocht vanaf de penaltystip Jos
Smits kansloos laten). Niet alleen
die achterstand was een indicatie
voor de opkomst lijkende neder-
laag, maar ook het feit dat diverse
spelers (Hanssen en Hofman) volle-
dig door de mand vielen, wees in die
richting. Hans Eijkenbroek had
echter het gevaar onderkend en ap-
peleerde aan de vechtersmentaliteit
van zijn spelers.

„Ik heb ze voor ogen gehouden de
spelers van Leverkusen op eigen
helft al maoest worden geatta-
queerd om ze niet in hun spel te la-
ten komen. En dat hebben ze uitste-
kend gedaan in die tweede^helft",
constateerde Hans Eijkenbroek.

Eriksen
Daarnaast bezonnen vooral John
Eriksen en Peter van de Ven zich op
hun individuele kwaliteiten en
Roda JC kon beginnen te werken
aan een beter resultaat. Geholpen
door de Duitse overmoed en de
daaraan gekoppelde laksheid, had
de attente Hans Zuidersma voor de
pauze zijn ploeggenoten reeds de
weg naar het doel gewezen.

Na de hervatting pikte John Erik-
sen de draad op, met twee beauty's.
Aan zijn eerste treffer, een kopbal,
ging een prima voorzet van Peter
van de Ven vooraf. Vijf minuten
voor tijd rondde de Deen een snelle
counter van Hofman en Zuidersma
af met een diagonale spetter.

VILAS
OP DREEF

KITZBUHL- De Argentijn Guiller-
mo Vilas heeft zondag voor de vier-
de keer in zijn loopbaan de open
Oostenrijkse tennistitel veroverd.
Vi-as, die als eerste was geplaatst
in Kitzbühl, versloeg in de finale
met veel moeite de Fransman Hen-
ri Leconte. De setstanden waren
7-6, 4-6 en 6-4.

I__t was het eerste succes van de 31-
-jartge linkshandige Argentijn sinds
de dag, dat bekend werd dat hij voor
een jaar zou worden geschorst we-
gens het aannemen van startgelden
in Rotterdam. Vilas ging tegen de
schorsing in hoger beroep en mag
tot de uitspraak gewoon uitkomen
in toernooien.

Bij de dames won de zeventienjari-
ge Francaise Pascale Paradis. De
winnares van Roland Garros en
Wimbledon voor juniores, versloeg
in de finale de Oostenrijkse Petra
Huber.

Geen „wereldrecord”voorBalaszTaroczy

Tomas Smid bezorgt
zichzelf een oppepper

Van onze tennismedewerker

HILVERSUM -Het tijdperk Taroc-
zy behoort bij de internationale
kampioenschappen van Nederland
op het Melkhuisje tot het verleden.
Voorlopig tenminste, want nadat
de Hongaar Balasz Taroczy zes-
maal (waarvan vijfmaal in succes-
sie) deze titel had weten te winnen,
is hij er niet in geslaagd om er een
zevende aan toe te voegen. Daar-
mee heeft hij een wereldrekord
misgelopen. Geen enkele speler
was er tot nu toe in geslaagd om ze-
ven maal hetzelfde tournooi te
winnen.

In de finale stond Taroczy tegen de
Tsjech Tomas Smid, die tegen de
Westduitser Andreas Maurer door
het oog van een naald was gekro-

pen. De Duitser leek aanvankelijk
op een gemakkelijke zege af te ste-
venen. Maar toen hij in de derde set
een 5-1 voorsprong tenietgedaan
zag, speelde de Duitser een zo slech-
te game dat hij toch nog met 7-5 ver-
loor.

In de finale die door een hevige re-
genbui een uitstel van vier uur
kreeg, en waardoor slechts om twee
gewonnen sets werd gespeeld, was
de Tsjech duidelijk sterker. Reeds
in het derde spel wist hij een break
te forceren. Deze voorsprong gaf
Smid in de eerste set niet meer uit
handen. De tweede set leek bij 2-2
de definitieve beslissing te vallen.
In het volgende spel kwam de Hon-
gaar echter terug zodat de stand
weer rechtgetrokken was. Uiteinde-
lijk moest hij bij 4-4 weer zijn servi-
ce afstaan waarna Smid zichzelf zo
oppepte dat hij de winst niet meer
uit handen hoefde te geven.

Ook in het dubbelspel kwam de
titel in andere handen. Waren de
Tsjechen Tomas Smid en Jan Ko-
des als titelhouders naar het Melk-
huisje toegekomen, nu ging Balasz
Taroczy met de Zwitser Heinz
Günthart als winnaars naar huis
toe. Taroczy had hier revanche ge-
nomen voor zijn nederlaag in het
enkelspel.

" Taroczy (links) feliciteert Tomas Smid, die een einde maal
te aan de heerschappij van de Hongaar op het Melkhuisje.

Velp voor
Igor Vlego

VELP- De 20-jarige Joegoslavier
Igor Vlego heeft zondag in Velp
het vierde satelliettoernooi ge-
wonnen. Hij zegevierde in de fi-
nale met 6-4 7-5 over de Belg
Alain Brichant.

de laatste vier in Velp), Menno Oos-
ting, Robert-Jan Bierens en Erik
Wilborts. Favorieten voor de eindze-
ge zijn Peter Doohan uit Australië
(nu 47 toernooipunten), Dani Leal
uit de Verenigde Staten met 45 pun-
ten en Ferante Rocchi uit Italië met
43 punten.
Het dubbelspel leverde een over-
winning op voor de Japanners Shi-
rato en Nishio. In de eindstrijd ver-
sloegen zij de sterker geachte com-
binatie Fancutt/Doohan uit Austra-
lië.

De Belg, die in de halve finale de als
eerste geplaatste Australiër Peter
Doohan versloeg, had in de eerste
set nog een voorsprong van 4-2. De
aanvallend ingestelde Vlego wist
zich tijdig te herstellen. Door zijn
eindzege kwalificeerde de Joegosla-

vier zich als vierde voor het volgen
de week te houden Masters-toer
nooi in Amersfoort.Voor dit slot
toernooi hebben zich vijf Nederlan
ders weten te plaatsen, namelij-
Frits Don, Mare Albert (hij kwam bi

Reünie der spitsen
KERKRADE- „Drie
generaties" spitsen
kozen zaterdagavond
het Roda-stadion uit
om een soort reünie
te houden. Daar lijkt
het namelijk verdacht
veel op. Dick Nannin-
ga, (bovenste rij-

,rechts) diens opvol-
ger Roger Raeven
(vooraan, tweede van
links) en de man die
het dit seizoen moet
gaan maken, de mo-
menteel geblesseer-
deBrit Chris Guthrie

(laatste rij, tweede
van links) aan-
schouwden alle drie
in eikaars nabijheid
de oefenwedstrijd te-
gen Bayer Leverku-
sen. Ook Rodas voor-
malige trainer Bert

Jacobs (nu Sparta)
was aanwezig. Op de
foto van DRIES LINS-
SEN lijkt Jacobs de
vermoeienissen van
zijn verblijf in Hong-
kong nog niet tebo-
ven te zijn.

Heerlen dwingt
FC Den Haag
gelijkspel af

„Wim Vrösch
heeft een

leuke ploeg”
SITTARD- FC Heerlen zorgde «
voor datFC Den Haag geen makt
lijk begin van het „weekje Lil
burg" kreeg. De ploeg van train
Wim Vrösch dwong de eerste d-
sieclubeen gelijkspel af: 0-0.

Zaterdagmorgen kreeg Heerlen
horen dat op het eigen complex ni
gespeeld mocht worden. Secretal
Hollanders: „ Ons terrein lag er i
derdaad hopeloos bij. Zo slecht i
dit jaar is het veld trouwens n<
nooit onderhouden". Om de weds
trijd „te redden" werd derhalve b
sloten op het complex van h
Sportcentrum Sittard te spelen.
Heerlen, dat pas enkele dagen
training was, toonde zich een waa
dige ofenpartner. Met name de d
fensie van de Heerlenaren was go'
op dreef. Voorstopper Cor van K>
gaf FC Den Haag-spits Karel Bö
wens geen meter ruimte terwijl 'nieuwe doelman René Muntze ('
komstig uit het tweede team) h
uitstekend deed onder de lat.

Beide ploegen kregen enkele kal
sen. Frans Swieringa schoot eï
keer tegen de lat terwijl ook D<
Haag-speler Guido Pen het hoO
werk trof.
FC Den Haag-trainer Rob Ba»
was vol lof over het Heerlen*
team dat speelde zonder de geblf
seerde Math. Coolen. „ Die Wü
Vrösch heeft een leuke ploeg," *dus de ex-bondscoach.

DEBUUT VAN
JOHN REP

VEENDAM- PEC Zwolle'B2 ve
sloeg in Veendam de eerste-divisi
club van die naam met 8-2. Bij riï
was de stand 6-1. Bij PEC Zwol
debuteerde Johnny Rep. Net *doelman Piet Schrijvers deed de 3
jarige oud-international slechts 'eerste 45 minuten mee. De doelpU'
ten van PEC kwamen op naam v»
Van der Hengst (3), Van Roon fl
Mulder en Drost. Voor Veendal
scoorden Brouwer en Oosterwolde

Tsjechische
tenniszege

HEERLEN- Tsjecho-Slouakji
heeft het tennistoernooi om de 'deratiebeker, het officieuze W*
reldkampioenschap voor darfl*1
landenteams gewonnen. TsjecW
Slowakije versloeg zondag in de Jnale West-Duitsland met 2-1. In *enkelspelen liepen de Westduit*
dames al een beslissende acht«[
stand van 0-2 op. Claudia Koh*
verloor in drie sets van Helena Sj
kova, Bettina Bunge staakte j
strijd wegens een blessure in *tweede set tegen Hana Mandli"*
va.

Groen licht voor
Zico en cerezo

ROME- Het Italiaans Olympi^J
Comité heeft zaterdag zijn voorn
pige goedkeuring gehecht aan 'transfers van de Braziliaanse ".
ternationals Zico en Cerezo n**/
respectievelijk Udinese en K
Roma. Het comité ontkrachj'
daarmee de uitspraak van de fl*
liaanse voetbalbond eerder d«*
maand, dat beide spelers niet in ...
Italiaanse competitie mogen *J'|
komen. De enige voorwaarde is <j'
beide verenigingen binnen tien <jj
gen bewijzen aan de voetbalbo"
moeten overleggen, dat de onk".
tenvergoedingen die aan de Br»».|
liaanse clubs worden betaald "eigen middelen komen.

Willem II huurt
Jan formannoy

ROTTERDAM - Jan Formann<>jj
verdedigt komend seizoen het d^.
van Willem 11. De Tilburgse ere^Jvisieclub huurt Formannoy v^Sparta, dat SVV doelman Bas V^Noortwijk intussen als plaatsv*
vanger heeft weten te strikk*"
„Alle betrokken partijen zijn I*

*
eens. Willem II mag Forman» ■,
van ons huren met een optie *J
koop", aldus Sparta-bestuurder \
Lam „SVV mag onze tweede d" .^
man Dirven lenen als compensa .
voor het verlies van Van No^j
wijk. Overigens zal SVV nog *met Dirven moeten praten". " a

toto/lotto

Lotto 29 fl.
Winnende getallen: 3 - 9 - 10 - 22 - 25 - 3* J
servegetal: 4. Cijferspel: 5 2 1 7 7 9. A
deelnemers 483815. Inleg: f 2.564.94i'
Prijzenbedrag: f 1.218.347,50

Supertrio 30 (vierde koers in Groninë
Prizefighter-prijs)
1. Nr 6 Varinsja (J. V. Dooyeweerd) '-Udet Ulandia (C.P.M. Roodenrijs) 3
\-ra van Cornjum (A. DE Wrede). OmZe

109.473,00:uitbetaling: f. 56,40.
Westduitse lotto . &
Winnende getallen: 3 - 16 - 27 - 44 - *>'
Reservegetal: 9. „Spiel 77": 1 1 4 2 7 7 <■

Belgische lotto „ $■
Winnende getallen: 12 - 14 - 15 - 17 - l"
Bijkomend nummer: 39.
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